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CONTEXTUL SETULUI DE INSTRUMENTE

bază drama creativă și arta povestirii.

Setul de instrumente a fost creat ca parte dintr-un
proiect finanțat prin programul Erasmus+ 2018 (Număr
contract: 2018-RO01-KA204-049556) prin care se
urmărește dezvoltarea și evaluarea unui program de
training și a unui set de instrumente, cu scopul de a
sprijini utilizarea dramei creative și a artei povestirii de
către practicienii din domeniul îngrijirii persoanelor cu
demență și de către îngrijitorii informali precum
membrii familiei.

3. Îmbunătățirea stării de bine a persoanelor cu
demență prin perfecționarea profesioniștilor din
domeniul sănătății și al asistenței sociale și al
partenerilor de îngrijire informali.
4. Creșterea conștientizării publicului larg cu privire la
demență și evidențierea beneficiilor inițiativelor
creative cu scopul sprijinirii agendei de politici globale
care are ca scop construirea de comunități
‘prietenoase cu persoanele cu demență’.
Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul
proiectului se vor elabora patru rezultate
intelectuale, dintre care setul de instrumente este
al treilea. Celelalte rezultate sunt:

Echipa de cercetare este formată din parteneri europeni
de la Societatea Alzheimer și Asociația Habilitas din
România, Gaiety School of Acting din Irlanda, Aging and
Dementia Research Center (ADRC) de la Universitatea
Bournemouth din Marea Britanie, Alzheimer Bulgaria și • IO1: Utilizarea artelor creative și a artei povestirii în
The Greek Association of Alzheimer Disease and Related sprijinirea persoanelor cu demență și a partenerilor de
Disorders (Alzheimer Hellas). Proiectul a început în 2018 îngrijire ai acestora din Marea Britanie, Grecia,
România, Bulgaria și Irlanda (Broșura este disponibilă
și se va încheia în Martie 2021.
gratuit aici);
Proiectul are 4 obiective principale:
• IO2: Program de formare având la bază drama creativă
1. Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din
și arta povestirii pentru profesioniști din domeniul
domeniul sănătății și al asistenței sociale care lucrează
sănătății și asistenței sociale în vederea îmbunătățirii
cu persoane cu demență, prin intermediul unui
bunăstării persoanelor cu Demență (Suportul de curs
program educațional care are la bază drama creativă și
este disponibil gratuit aici);
arta povestirii.
• IO4: Un document cuprinzând politici publice pledând
Îmbunătățirea
abilităților
de
comunicare
a
2.
pentru utilizarea inițiativelor creative în îngrijirea
membrilor familiei persoanelor cu demență, prin
persoanelor cu demență și crearea de comunități
dezvoltarea unui set de instrumente care are la
‘prietenoase cu persoanele cu demență’.
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SCOPUL SETULUI DE INSTRUMENTE

TEMELE ABORDATE ÎN SETUL DE
INSTRUMENTE

Dacă citești/folosești acest set de instrumente, cel mai
probabil ai în familie o persoană cu demență și ai
observat apariția unor dificultăți de comunicare în
interacțiunea cu cel drag. De asemenea ne place să
credem că ce te-a adus aici este preocuparea ta
despre cum să asiguri o viață bogată pentru persoana
cu demență cât mai mult posibil și cauți modalități de
a menține interacțiunile semnificative și satisfăcătoare
cu cel drag.

Setul de intrumente conține două părți.

Acest set de instrumente își propune să dezvolte
abilitățile de comunicare a membrilor familiei
persoanelor cu demență prin utilizarea unor
instrumente care au la bază arta povestirii sau metode
alternative de comunicare.
Setul de instrumente include o prezentare scurtă a
celor mai des întâlnite situații în care problemele de
comunicare pot să apară, descrie cum arta povestirii și
metodele alternative de comunicare pot fi folosite în
aceste situații și oferă instrucțiuni pas cu pas pentru
activități pe care membrii familiei pot să le facă
împreună pentru a exersa abilitățile lor de
comunicare.
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PARTEA 1 “Reflectează și înțelege” oferă o
perspectivă de ansambu cu privire la problemele de
comunicare pe care membrii familiei le pot întâlni
când îngrijesc o persoană cu demență și prezintă
câteva metode alternative de comunicare și abordări
care răspund acestor dificutăți. Este realizat pentru
membrii familiei ca instrument de facilitare a autoreflectării și creșterea înțelegerii cu privire la practicile
de comunicare prezente.
PARTEA 2 “Activități pentru practică” conține
șapte activități cu instrucțiuni detaliate pas cu pas,
pe care noi le numim "Aventuri" cu scopul de a fi
realizate de membrii familiei împreună cu persoana
cu demență.
Nu trebuie să parcurgi prima parte pentru a putea să
realizezi aceste activități.
Totuși, credem că te vor ajuta să înțelegi de ce aceste
activități practice sunt importante și cum acestea ar
putea să te ajute.

INTRODUCERE
Sperăm că acest set de instrumente va fi un sprijin în
căutarea ta pentru noi modalități de re-conectare cu
cei dragi, indiferent de stadiul demenței.Te
încurajăm să încerci cât mai mult posibil, diferite
metode de comunicare.
Încercând activitățile s-ar putea să descoperi că au
impact pozitiv atât pentru tine cât și pentru persoana
cu demență și poate fi o ocazie potrivită pentru
reconectare și timp de calitate petrecut împreună.
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PARTEA 1
REFLECTEAZĂ ȘI ÎNȚELEGE
Această parte conține o perspectivă de ansamblu asupra provocărilor legate de comunicare pe care
membrii familiei le pot întâlni atunci când îngrijesc o persoană diagnosticată cu demență și introduce
câteva metode alternative de comunicare pentru a sprijini comunicarea în aceste situații problematice. Se
adresează membrilor familiei, pentru a facilita auto-reflecția și a crește înțelegerea practicilor curente de
comunicare.

LACUNE DE COMUNICARE ÎN
ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU
DEMENȚĂ

REÎNVĂȚAREA
COMUNICĂRII
PENTRU A SPRIJINI
IDENTITATEA
PERSONALĂ
Lacune de comunicare în îngrijirea persoanelor cu demență
Provocări legate de comunicare pentru membrii familiei
Pentru a menține comunicarea deschisă concentrați-vă asupra
persoanei

Atunci când aveți grijă de o persoană cu demență se
poate întampla frecvent să întâmpinați dificultăți de
comunicare, care pot fi diferite pe tot parcursul
demenței. Aceste dificultăţi apar adesea ca urmare a
deteriorării abilitaţilor cognitive şi senzoriale, cum ar
fi deficienţe de auz, înţelegere, memorie sau
capacitatea de a răspunde în mod adecvat.
Pentru persoana cu demență, acest lucru poate
însemna că nu este în măsură să-şi comunice nevoile
(de exemplu durerea) şi ca urmare, ar putea să devină
mai stresată şi să aibă o scădere a bunăstării
personale. În consecinţă, membrii familiei s-ar putea
lupta să înţeleagă ceea ce persoana cu demență
încearcă să comunice şi să se simtă stresaţi şi
frustraţi.
Eşecul repetat de a comunica între ei poate determina
membrii familiei să simtă că pierd conversaţii
familiare cu persoana iubită şi ar putea concluziona
că nu are „sens” să încerce să mai comunice, având în
vedere scăderea abilităţilor cognitive.
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Cu toate acestea, în ciuda acestor dificultăţi,
adoptarea unei abordări centrate pe persoană
încercând să empatizezi şi să înţelegi persoana cu
demență, poate ajuta la păstrarea relaţiilor
importante şi permite atât partenerului de îngrijire,
cât şi persoanei cu demenţă să se simtă apreciate şi
conectate interpersonal.

PROVOCĂRI LEGATE DE COMUNICARE
PENTRU MEMBRII FAMILIEI

REÎNVĂȚAREA
COMUNICĂRII
PENTRU A SPRIJINI
IDENTITATEA
PERSONALĂ
Lacune de comunicare în îngrjirea persoanelor cu demență
Provocări legate de comunicare pentru membrii familiei
Pentru a menține comunicarea deschisă, concentrați-vă
asupra persoanei
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Pe măsură ce demența progresează, dificultăţile de
comunicare cresc de asemenea, şi este posibil să aveţi
nevoie de noi strategii şi instrumente pentru a le
aborda. Aceast lucru implică faptul că membrii familiei
trebuie să-şi adapteze constant abilităţile de
comunicare pentru a se potrivi nevoilor în schimbare
ale celor dragi.
În stadiile inițiale ale demenţei, membrii familiei
trebuie să înveţe cum să susţină conversaţiile acasă,
fără a provoca persoana să-şi amintească cuvinte sau
evenimente specifice. Aceştia pot profita de învăţarea
redirecţionării subiectului conversaţiei şi cum să
folosească indicii pentru a ajuta persoana să aibă
acces la informaţii, menţinând în acelaşi timp un
sentiment de demnitate şi respect de sine.
Pe măsură ce indivizii nu mai conştientizează
dificultăţile cognitive şi de comunicare, membrii
familiei pot avea nevoie să înveţe cum să faciliteze
interacţiunile de comunicare care menţin apropierea
socială fără a se aştepta la o participare echitabilă.
În cele din urmă, în stadiile ulterioare ale demenţei,
membrii familiei pot beneficia de instruire directă în
utilizarea tonului vocii, obiectelor familiare, mediului şi
atingerii pentru a oferi confort şi pentru a menţine
interacţiuni de calitate.

Fredonând o melodie şi micşorând intensitatea luminii
din încăpere în timp ce ajutaţi persoana să se dezbrace
şi să se pregătească pentru somn, poate oferi indicii de
reamintire a rutinelor familiare de culcare.

PENTRU A MENȚINE COMUNICAREA
DESCHISĂ, CONCENTRAȚI-VĂ ASUPRA
PERSOANEI

REÎNVĂȚAREA
COMUNICĂRII
PENTRU A SPRIJINI
IDENTITATEA
PERSONALĂ
Lacune de comunicare în îngrjirea persoanelor cu demență
Provocări legate de comunicare pentru membrii familiei
Pentru a menține comunicarea deschisă, concentrați-vă
asupra persoanei

Identitatea personală este recunoaşterea, respectul şi
încrederea pe care fiecare dintre noi o primim de la
ceilalţi. Deoarece persoanele cu demență se confruntă
cu declin cognitiv, ar putea fi mai dificil pentru acestea
să îşi menţină identitatea personală pe măsură ce boala
progresează şi în consecinţă, unele dintre nevoile lor ar
putea să nu fie satisfăcute.
În ceea ce priveşte nevoile psihologice, acestea sunt
comune tuturor, dar persoanele cu demență sunt de
obicei mai vulnerabile şi mai puţin capabile de a lua
măsuri pentru a satisface aceste nevoi. Astfel de nevoi
sunt:
• Confort: sentimentul de încredere care vine de la
ceilalţi. Puteţi ajuta la satisfacerea acestei nevoi
arătând căldură, oferind siguranţă şi securitate şi
creând o atmosferă relaxată.
• Atașament: securitate şi găsirea familiarităţii în
locuri neobişnuite. Puteţi ajuta la satisfacerea acestei
nevoi recunoscând şi susţinând realitatea persoanei
şi arătând sensibilitate la sentimentele şi emoţiile ei.
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• Includere: a fi implicat în viața celorlalți.

Puteţi ajuta la satisfacerea acestei nevoi oferind un
sentiment de acceptare, indiferent de abilităţi şi
dizabilităţi. Găsirea unei modalităţi de a folosi în
mod pozitiv umorul poate ajuta şi persoana cu
demenţă să simtă apartenența şi să se distreze.
• Ocupația: a fi implicat în procesele vieții normale.
Puteţi ajuta la satisfacerea acestei nevoi, tratând
persoana cu demență ca pe un partener deplin şi
egal în ceea ce se întâmplă; încercaţi să vă
consultaţi şi să lucraţi împreună cu aceasta cât mai
des.
• Identitate: ceea ce distinge o persoană de ceilalţi
şi îi face unici. Puteţi satisface această nevoie
arătând acceptarea şi respectul faţă de persoana cu
demență şi sărbătorind realizările acesteia - oricât
de mici.

Câteva strategii generale care vă pot ajuta să
oferiţi îngrijire centrată pe persoană, chiar şi în
situaţii dificile:

REÎNVĂȚAREA
COMUNICĂRII
PENTRU A SPRIJINI
IDENTITATEA
PERSONALĂ
Lacune de comunicare în îngrjirea persoanelor cu demență
Provocări legate de comunicare pentru membrii familiei
Pentru a menține comunicarea deschisă, concentrați-vă
asupra persoanei
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1. Folosiți ceea ce știți despre persoană.
Persoana care suferă de demență reprezintă mai mult
decât un diagnostic. Ori de câte ori interacţionaţi cu
aceasta, încercaţi să luaţi în considerare ceea ce ştiţi
despre valorile, credinţele, interesele, abilităţile,
preferințele şi nemulţumirile sale - atât din trecut, cât
şi din prezent.
2. Recunoaşteţi şi acceptaţi realitatea persoanei.
“Puneţi-vă în pantofii” persoanei cu demență şi
încercaţi să îi înţelegeţi realitatea. Făcând acest lucru,
recunoaşteţi comportamentul ca o formă de
comunicare, promovând astfel o comunicare eficientă
şi empatică, care validează sentimentele şi se
conectează cu individul la realitatea sa.
3. Gândiți-vă cum puteți facilita o implicare
semnificativă.
Fiecare experienţă poate fi văzută ca o oportunitate
de implicare. Încercaţi să vă daţi seama de interesele
şi preferinţele persoanei, să permiteţi alegerea şi
succesul şi să recunoaşteţi că şi atunci când
demența este în stadii mai avansate, persoana
poate experimenta bucurie, confort şi sens în viaţă.

4. Propuneți-vă să mențineți relații autentice și
atente.
Acest tip de relaţie se referă la a fi prezent şi
concentrat mai degrabă pe interacţiune, decât pe
sarcină. Este vorba despre „a face cu”, mai degrabă
decât „a face pentru”, ca parte a unei relaţii de
susţinere şi cu beneficii reciproce.
Ţineţi cont de aceste strategii atunci când continuaţi
să citiţi despre metodele alternative de comunicare
sau despre cum să faceţi faţă comportamentelor
problematice specifice, deoarece aceste strategii
oferă o bază pentru a pune la îndoială propriile
comportamente şi vă vor ajuta să reînvățați să
comunicaţi cu persoana iubită. Ori de câte ori vă aflaţi
într-o situaţie dificilă, întrebaţi-vă dacă puteţi utiliza
una sau mai multe dintre aceste strategii şi cum le
puteţi aplica în contextul dvs. particular.

STRATEGII DE COMUNICARE PENTRU
COMPORTAMENTELE PROBLEMATICE ASOCIATE CU DEMENȚA
Acest capitol explorează unele dintre comportamentele problematice pe care le poate întâmpina o persoană cu
demență, incluzând halucinaţii, idei delirante, comportamente repetitive, întrebări repetitive, sindromul
apusului de soare, refuzul medicamentelor, refuzul de a se spăla şi hoinărit. Sunt propuse strategii de
comunicare, precum şi principii şi practici generale care pot susţine comunicarea în aceste situaţii problematice.

HALUCINAȚII

STRATEGII DE
COMUNICARE
PENTRU
COMPORTAMENTELE
PROBLEMATICE
ASOCIATE CU DEMENȚA
Halucinații
Idei delirante
Comportamente repetitive
Întrebări repetitive
Sindromul apusului de soare
Refuzul medicamentelor
Refuzul de a se spăla
Hoinărit
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Halucinaţiile sunt senzaţii care par reale, dar sunt
create în interiorul minţii. De exemplu, persoana poate
vedea chipul unui fost prieten într-o perdea sau insecte
care se târăsc pe mână. În alte cazuri, o persoană poate
auzi pe cineva vorbind şi poate chiar să se angajeze în
conversaţii cu persoana imaginată. Aceste percepţii
false sunt cauzate de modificări ale creierului, de obicei
întâlnite în etapele avansate ale demenței.

STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL HALUCINAȚIILOR
Pe termen lung, încercaţi să înţelegeţi cum şi când
apar halucinaţiile. Există anumite momente, contexte
sau stări particulare în care persoana cu demență
poate fi și care ar putea fi asociate cu apariţia
halucinaţiilor? Există ceva care poate fi schimbat?
Strategiile specifice sugerate mai jos vă pot sprijini în
acest proces. Vă rugăm să alegeţi cea mai potrivită
variantă pentru fiecare situaţie nouă.

Oferiți reasigurări.
Răspundeţi într-un mod calm, suportiv. Poate doriţi
să răspundeţi cu „Nu îți face griji. Sunt aici. Te voi
proteja. Voi avea grijă de tine.” Recunoaşteţi
sentimentele din spatele halucinaţiei şi încercaţi să
aflaţi ce înseamnă halucinaţia pentru persoană. S-ar
putea să doriţi să spuneţi, „Sună ca şi cum ești
îngrijorat” sau „Știu că acest lucru este înfricoşător
pentru tine.”
Folosiți distractori.
Sugeraţi o plimbare sau mutaţi-vă într-o altă cameră.
Halucinaţiile înfricoşătoare dispar adesea în zonele
bine luminate unde sunt prezenţi alţi oameni. Încercaţi
să orientaţi atenţia persoanei către muzică,
conversaţie sau activităţi de care vă bucuraţi
împreună.

STRATEGII DE
COMUNICARE
PENTRU
COMPORTAMENTELE
PROBLEMATICE
ASOCIATE CU DEMENȚA
Halucinații
Idei delirante
Comportamente repetitive
Întrebări repetitive
Sindromul apusului de soare
Refuzul medicamentelor
Refuzul de a se spăla
Hoinărit
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Răspundeți sincer.
Dacă persoana vă întreabă despre o halucinaţie sau
iluzie, fiţi sincer. De exemplu, dacă întreabă: "Îl vezi?"
poate doriţi să răspundeţi cu „Ştiu că vezi ceva, dar eu
nu pot vedea”. În acest fel, nu negaţi ceea ce persoana
vede sau aude, şi evitaţi un conflict.

Modificați mediul.
Verificaţi sunetele care ar putea fi interpretate greşit,
cum ar fi zgomotul de la un televizor sau un aparat de
aer condiţionat. Evitaţi modalităţile de iluminare care
produc umbre, reflexii sau distorsiuni pe suprafeţele
podelelor, pereţilor şi mobilierului. Porniţi luminile
pentru a reduce umbrele. Acoperiţi oglinzile cu un
material textil sau îndepărtaţi-le dacă persoană crede
că se uită la un străin.

IDEI DELIRANTE

STRATEGII DE
COMUNICARE
PENTRU
COMPORTAMENTELE
PROBLEMATICE
ASOCIATE CU DEMENȚA
Halucinații
Idei delirante
Comportamente repetitive
Întrebări repetitive
Sindromul apusului de soare
Refuzul medicamentelor
Refuzul de a se spăla
Hoinărit
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Ideile delirante, uneori denumite paranoia, sunt
frecvente în stadiile medii şi avansate ale bolii
Alzheimer. Ele sunt definite drept credinţe ferm
păstrate în lucruri care nu sunt reale. Cea mai comună
este credinţa falsă că un membru al familiei încearcă să
fure obiectele persoanei cu demență. Alte exemple
includ sentimentul de a fi urmărit sau monitorizat de
unele agenţii guvernamentale. Confuzia şi pierderea
memoriei pot contribui foarte mult la argumentele din
spatele acestor idei, dar este importantă şi istoria de
viaţă a persoanei, de exemplu un veteran de război
poate avea idei delirante pe baza experienţei sale
militare anterioare.

STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL IDEILOR DELIRANTE
Încercați să nu luați suspiciunile prea personal.
Exagerarea sau încercarea de a purta discuţii în
contradictoriu cu persoana poate duce la situaţii
neplăcute care pot ajunge să facă persoana mai
supărată sau chiar mai suspicioasă. Amintiţi-vă că
aceste emoţii ar putea persista chiar dacă uită de ce
v-a acuzat.

Comunicați empatic.
Comunicarea şi empatia sunt esenţiale în abordarea
comportamentului - încercaţi să rămâneţi relaxaţi şi să
nu vă enervaţi de ceea ce vi s-a spus. Comportamentul
calm, zâmbetul, atingerile blânde (pentru persoanele
fără probleme senzoriale) toate pot avea o influenţă
pozitivă asupra persoanei cu demență şi a comunicării
la modul general.
Furnizaţi fapte şi oferiţi-vă ajutorul.
În cazul în care comportamentul problematic este
legat de pierderea memoriei, redirecţionaţi
conversaţia sau daţi câteva indicii despre ceea ce
persoana a uitat. Discutaţi cu persoana cu demență,
în timp ce adresați îngrijorarea persoanei cu privire la
problema despre care este vorba; acest lucru va uşura
comunicarea şi o va face să se simtă înţeleasă. De
exemplu, dacă nu îşi găsește portofelul, puteţi încerca
să vă oferiţi „să-l căutaţi” împreună cu persoana.
Puneţi întrebări suplimentare.
Solicitarea de întrebări suplimentare va face persoana
să se simtă susţinută şi împuternicită şi o va face să
vorbească mai mult despre grijile sale. Mai mult,
aceasta poate pierde evidența subiectului iniţial şi
poate uita ideile care o deranjau inițial. Conversaţia
poate chiar să se îndrepte într-o direcţie mai plăcută şi
să lase ambele părţi să se simtă liniştite şi să fie
mulţumite una de alta.
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Hoinărit
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COMPORTAMENTE REPETITIVE

STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL COMPORTAMENTELOR REPETITIVE

Comportamentele repetitive sunt simptome
comportamentale des întâlnite în demență. Adesea
sunt un mod de a exprima anxietate, stres sau
frustrare ca urmare a neînţelegerii. De asemenea,
persoana ar putea fi frustrată de mediul său, ceea ce iar putea provoca confuzie. Comportamentele
repetitive pot să apară și ca un rezultat al plictiselii.

Comportamentele repetitive pot provoca iritare sau
pot fi copleşitoare pentru membrii familiei. Mai jos sunt
câteva lucruri pe care le-aţi putea încerca pentru a vă
ajuta să faceţi faţă acestor comportamente.

Comportamentele repetitive pot include: căutarea,
mângâierea, frecarea, zgârierea, culesul, introducerea
obiectelor nealimentare în gură, spălarea,
deschiderea şi închiderea uşilor, periajul dinţilor,
mişcarea obiectelor, repetarea verbală (vezi şi
secţiunea cu întrebări repetitive).
Uneori, prea mulţi stimuli în mediul său pot copleşi o
persoană cu demență (de exemplu TV, radio sau
zgomote de fundal) provocând anxietate şi confuzie.
Crearea unui spaţiu liniştit sau redirecţionarea atenţiei
către ceva plăcut şi productiv poate fi foarte eficientă.
Ca membru al familiei, încercaţi să vă amintiţi că
persoana nu se comportă dificil în mod intenționat.
Este posibil să aibă nevoie de reasigurare şi nu de
informaţii.

Căutați motivul din spatele repetiției.
Repetiția are loc în prezența anumitor persoane sau în
anumite locuri sau la o anumită oră? Încearcă persoana
să comunice ceva?
Concentraţi-vă pe emoţie, nu pe comportament.
În loc să reacţionaţi la ceea ce face persoana,
gândiți-vă la cum se simte.
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Transformaţi acţiunea sau comportamentul într-o
activitate.
Dacă persoana îşi freacă mâna peste masă, oferiţi-le
un material textil şi cereţi ajutor la îndepărtarea
prafului.
Rămâneți calm şi fiţi amabil cu persoana cu
demență.
Reasiguraţi persoana cu o voce calmă şi o atingere
blândă.
Implicaţi persoana într-o activitate.
Persoana poate fi pur şi simplu plictisită şi are nevoie
de ceva de făcut. Oferiţi structură şi angajaţi persoana
într-o activitate plăcută.
Implicați persoana într-o activitate care implică
folosirea mâinilor.
Mişcările repetitive pot fi reduse oferindu-i persoanei
altceva pentru a-și folosi mâinile, cum ar fi o minge
moale pentru a o strânge, haine pentru a le împături
sau oferiți-le o pătură cu activităţi.
Informați-vă cu privire la ce îi place să facă.
Încercaţi să aveţi o listă de lucruri care îi face
plăcere, pentru momentele în care se simte agitată,
cum ar fi să meargă la plimbare, să îi puneţi muzica
preferată, să folosiţi căşti care anulează zgomotul, să
cânte melodia preferată sau să faceți o sarcină
familiară. Redirecţionarea atenţiei sale către ceva
plăcut şi productiv poate fi foarte eficient.

ÎNTREBĂRI REPETITIVE
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Întrebările repetitive se referă la situaţia în care
persoana cu demență adresează aceeaşi întrebare în
repetate rânduri. Pierderea de memorie pe termen
scurt, durata limitată de atenţie, distractibilitatea
crescută, plictiseala, sentimentele de insecuritate sau
anxietatea cu privire la capacitatea sa de a face faţă şi
anxietatea faţă de evenimentele viitoare ar putea fi
cauzele întrebărilor repetitive. Întrebarea repetitivă
poate fi, de asemenea, o încercare de a exprima o
îngrijorare specifică sau de a cere ajutor sau atenţie.
STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL ÎNTREBĂRILOR REPETITIVE
Strategiile recomandate pentru comportamente
repetitive se aplică şi în această situaţie.
În plus, o modalitate de a face faţă întrebărilor
repetitive este folosirea unor cartonașe care să
faciliteze reamintirea. Când o întrebare este repetată
la câteva secunde după ce tocmai aţi răspuns, un
cartonaș pentru reamintire poate ajuta la menţinerea
informaţiilor.

URMAȚI ACEȘTI PAȘI SIMPLI PENTRU
REAMINTIREA CU SUCCES:
• Spuneți răspunsul la întrebare sau îngrijorare.
• Scrieţi răspunsul pe un cartonaș sau pe un carneţel.
• Citiţi cartonașul cu voce tare împreună cu persoana şi
oferiţi-i cartonașul.
• Când se repetă întrebarea, NU spuneți răspunsul,
ÎN SCHIMB spuneți, “Te rog să citești cartonașul” sau
Aruncă o privire la acest cartonaș, acesta spune ce vom
face astăzi”.
• Faceţi acest lucru de fiecare dată când se repetă
întrebarea.
EXEMPLE:
Unde mergem?
Mergem la biserică (scrieți acest lucru pe cartonaș).
SUGESTII UTILE:
• Tipăriți un mesaj clar; Folosiți un font mare; Folosiți
cuvinte puține, simple, pozitive.
• ·Scrieţi mesajul cu notă personală; Folosiţi pronume
personale (eu, al meu, noi) în mesaj.
• Citiţi mesajul cu voce tare; Dacă apar erori la citire,
schimbați mesajul.

SINDROMUL APUSULUI DE SOARE
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Sindromul apusului de soare, denumit şi „sindromul
Sundown” sau „Sundowning” apare frecvent după
amiaza târziu, seara sau noaptea.
Se referă la o varietate de simptome
comportamentale şi psihologice incluzând: confuzie,
dezorientare, schimbări de dispoziţie, atitudine
anormal de solicitantă, suspiciozitate, halucinaţii
vizuale şi auditive, gândire delirantă, gemete şi
hoinărirea, rezistență la redirecţionare, agitaţie,
urlete şi ţipete, somnolenţă, risc de cădere şi ataxie
(lipsa coordonării voluntare a mişcărilor musculare
care pot include anomalii de mers, schimbări de
vorbire şi anomalii în mişcările ochilor).
Unele dintre aceste comportamente pot să nu fie
specifice pentru sindromul apusului de soare şi pot
reprezenta manifestarea demenţei, delirului şi a altor
tulburări neurologice.

STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA
COMUNICĂRII ÎN CAZUL SINDROMULUI DE
APUS DE SOARE
Comunicarea trebuie menţinută simplă atunci când
este prezent sindromul apusului de soare.
Instrucţiuni simple trebuie utilizate pentru
persoana cu demență, fără schimbări majore în
rutinele zilnice şi fără a creşte efortul de
comunicare al persoanei cu demență.
Folosirea unei voci calme şi a unor gesturi şi
posturi prietenoase sunt importante. O atingere
blândă (de exemplu, pe umărul persoanei cu
demență) poate calma persoana cu demență şi
poate spori comunicarea şi cooperarea.
Ori de câte ori este posibil, puteţi utiliza instrumente
precum redirecţionarea, reasigurarea şi
distragerea atenţiei. A vorbi cu persoana cu
demență cu o voce blândă, calmă, a oferi un masaj
al mâinilor sau doar a-i ţine mâna, poate linişti
persoana cu demență şi poate diminua anxietatea şi
schimbările de dispoziţie.
Ascultarea muzicii sale preferate şi/sau a sunetelor
naturii ar putea relaxa persoana cu demență.
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REFUZUL MEDICAMENTELOR
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Refuzul medicamentelor este des întâlnit în cazul
persoanelor cu demență şi poate fi cauzată de
suspiciunea cu privire la conţinutul şi efectul
acestora, precum şi intenţiile persoanelor care le
administrează medicamentul. Alte motive sunt gustul
neplăcut, mărimea pastilei, dificultăţile de înghiţire
sau efectele secundare experimentate în urma
medicamentelor, despre care persoana cu demență
ar putea să nu poată comunica.
STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL REFUZULUI MEDICAMENTELOR
Aflaţi motivul refuzului
Întrebaţi persoana de ce nu doreşte să ia
medicamentele, cum o face să se simtă, de ce crede că
îi este rău, etc. Obţinerea unei mai bune înţelegeri a
motivului pentru care persoana cu demență refuza să
ia medicamentul este esenţială în soluţionarea acestei
probleme. Comunicarea este principalul mod de a
explica importanţa administrării medicamentelor.
Obligând persoana să facă ceva cu care nu este în
totalitate de acord, vă poate deteriora grav relaţia cu
aceasta.

Explicaţi pentru cât timp / de câte ori este nevoie
Persoana cu demență nu trebuie să fie niciodată
speriată sau ameninţată să ia medicamente.
Îngrijitorul ar trebui să rămână calm şi rezonabil în
timp ce vorbeşte cu persoana dragă. Este esenţial să
se acţioneze încet, pas cu pas, pentru a face persoana
să se simtă relaxată şi ascultată. Explicarea situaţiilor în
mod clar şi în moduri diferite, dacă este necesar, poate
ajuta persoana cu demenţă să simtă ca şi cum este
informată să ia propriile decizii. Să faceţi în aşa fel încât
persoana să simtă că a fost decizia şi alegerea sa este
foarte important, aşa că încercaţi să nu grăbiţi această
conversaţie.
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Argumentați cu sprijinul medicului
Să arătaţi reţeta pentru medicamente sau să spuneţi
că „Dr. x”, pe care persoana cu demență îl percepe ca o
figură cu autoritate, a prescris acest medicament,
poate fi un mod eficient de a-i reaminti că trebuie să ia
acel medicament. Având o altă persoană cu autoritate
sau o persoană pe care o recunoaște şi în care are
încredere, ar putea să o asigure că medicaţia nu va
provoca niciun rău şi această modalitate poate fi un alt
mod util de abordare a acestei situaţii.
Luaţi pastilele împreună
Dacă luaţi, de asemenea, medicamente şi dacă
momentele de administrare coincid cu cele ale
persoanei cu demență, luaţi medicaţia împreună în
acelaşi timp şi purtaţi o conversaţie despre ceea ce o
determină să îşi facă griji. Acest lucru poate ajuta în
procesul de comunicare şi poate face ca persoana cu
demenţă să se simtă în largul său.

REFUZUL DE A SE SPĂLA
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Spălarea poate fi o activitate dificilă, deoarece
reprezintă o experienţă intimă, iar persoanele cu
demență o pot percepe ca fiind neplăcută sau
intruzivă. Persoanele cu demență pot fi rezistente la
activitatea de spălare din mai multe motive, printre
care: nu îşi amintesc ce este spălarea, jenă, lipsa de
înţelegere (mai ales în ce priveşte motivul pentru care
trebuie să fie ajutate să se spele), teamă de apă, apă
rece, experimentarea pierderii independenţei,
experimentarea pierderii intimităţii, sensibilitate
crescută la temperatura apei sau presiune ca rezultat
al demenței.
STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎNCAZUL REFUZULUI DE A SE SPĂLA
Când asistaţi persoana cu demență în activitatea de
îmbăiere, lăsaţi-o să facă cât mai multe posibil. Fiţi
gata să o ajutaţi atunci când este nevoie, dar încercaţi
să oferiţi ajutor doar atunci când este necesar. În
stadiile incipiente ale demenţei, persoana poate avea
nevoie doar de un memento pentru a face baie. Pe
măsură ce boala progresează, ar putea avea nevoie de
mai multă asistență.
Încercaţi să creșteți interesul pentru această activitate
diversificând produsele pe care le utilizaţi

(de exemplu, puteţi avea diferite geluri de dus/
şampoane parfumate pe care le-aţi putea schimba;
alegeţi parfumuri pe care ştiţi că persoana cu
demență şi-ar dori să le folosească).
Ajutaţi persoana să se simtă în control, oferindu-i o
alegere: „Aţi dori un duş sau o baie?”, „Aţi dori să vă
spălaţi acum sau în 10 minute?”.
Oferiţi-i persoanei un rol, cum ar fi să ţină buretele
de baie sau şamponul.
Protejaţi-i întotdeauna demnitatea şi intimitatea.
Încercaţi să o ajutaţi să se simtă mai puţin vulnerabilă,
având disponibil un prosop mare pentru a-şi acoperi
întregul corp în timp ce se dezbracă şi după ce a
terminat de făcut baie; dacă îşi îmbracă mai întâi
jumătatea superioară a corpului, aşezaţi-i un prosop
peste partea inferioară, astfel încât să se simtă mai
acoperită.
Faceţi ca baia să fie sigură, ghidând persoana prin
fiecare pas al procesului. De exemplu: „pune picioarele
în cadă”, „aşează-te”, „aici este săpunul”, „acum îți voi
clăti părul”. Dacă nu îi place să aibă apă pe faţă sau
ochi, oferiţi-i un prosop pentru a acoperi acele zone.
Folosiţi alte indicii pentru a reaminti persoanei ce
trebuie să facă. Încercaţi să folosiţi tehnica „priveştemă”sau conduceţi prin exemplu. Puneţi mâna peste
mâna persoanei, ghidând uşor acţiunile de spălare.
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HOINĂRIT

un program de exerciţii sau ascultaţi muzică pentru
a o redirecţiona din hoinărit.

Alături de agitaţie, hoinăritul pare să fie semnul cel mai
de durată al comportamentelor problematice la
persoanele cu demență şi afectează aproximativ 60%
din această populaţie. Diferite tipuri de
comportamente sunt incluse în hoinărit : verificarea
repetată a locului în care se află un membu al familiei; a
sta în urma cuiva / a urmări excesiv (forma extremă de
verificare); rătăcirea sau "scotocirea" (plimbarea prin
casă); mers fără scop, mers pe timp de noapte;
încercări repetate de a părăsi casa. Motivele pentru
care o persoană cu demență poate avea acest
comportament variază. De obicei, reprezintă o expresie
a cât de neliniştite sau incomode se simt. Aşadar,
hoinăritul se poate datora unei încercări de a părăsi
casa (a căuta ieşirea), de a urma alte persoane
(modelare), lipsei de stimulare şi a plictiselii sau a
neliniştilor din cauza efectelor secundare ale
medicamentelor.

Utilizaţi tehnologia pentru a îmbunătăţi sau
pentru a-i monitoriza mişcarea. Aceasta include
tehnologie pentru a sprijini mersul în siguranţă,
tehnologie inteligentă pentru locuinţă cu
dispozitive de detectare sau de localizare a mişcării.

STRATEGII PENTRU SUSȚINEREA COMUNICĂRII
ÎN CAZUL HOINĂRITULUI
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Implicaţi persoana cu demență în alte activităţi sau
stimulare senzorială. De exemplu, puteţi încerca să
atribuiţi sarcini pentru a o menţine ocupată, urmați

Modificaţi mediul pentru a reduce zonele
periculoase. Puteţi, de exemplu, să efectuaţi unele
modificări ale mediului fizic pentru a camufla uşa
sau a distrage persoană cu demență de la ieşirea pe
uşă.

STRATEGII DE
COMUNICARE
PENTRU
COMPORTAMENTELE
PROBLEMATICE
ASOCIATE CU DEMENȚA
Halucinații
Idei delirante
Comportamente repetitive
Întrebări repetitive
Sindromul apusului de soare
Refuzul medicamentelor
Refuzul de a se spăla
Hoinărit

Amintiţi-vă că hoinăritul se poate întâmpla, chiar
dacă sunteţi cel mai atent dintre membrii familiei.
Puteţi utiliza următoarele strategii pentru a reduce
şansele:
• Asiguraţi-vă că toate nevoile de bază sunt satisfăcute.
• Identificaţi cele mai probabile perioade ale zilei în care
poate apărea hoinărirea.
• Reasiguraţi persoana dacă se simte pierdută,
abandonată s au dezorientată. Abţineţi-vă de la
corectarea persoanei.
• Puneți încuietori care nu sunt la vedere și montați-le
fie foarte sus sau jos pe ușile de exterior și luați în
calcul și montarea de zăvoare glisante sus sau jos.
• Utilizaţi dispozitive care semnalează când o uşă sau
o fereastră este deschisă. Acest lucru poate fi la fel de
simplu ca un clopoțel aşezat deasupra unei uşi sau la
fel de sofisticat ca o alarmă electronică.
• Uşa de la intrare poate fi camuflată, astfel încât
persoana cu demenţă să fie mai puţin predispusă să
hoinărească.
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IMPLICARE PRIN ARTA POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
Tuturor ne place o poveste bună. De la o vârstă fragedă suntem programaţi să învăţăm şi să răspundem
poveştilor. Poveştile fac parte din a fi om. Au potenţialul de a spori comunicarea pentru povestitor şi
ascultător.
Arta povestirii are multe avantaje atât pentru membrul familiei, cât și pentru persoana cu demență, prin
îmbunătăţirea stării de bine într-un mod neintruziv și distractiv. Prin utilizarea puterii imaginaţiei noastre
putem deveni mai prezenţi, mai centraţi pe momentul de faţă și în cele din urmă, mai spontani în comunicarea
cu ceilalţi.

CUM FUNCȚIONEAZĂ ARTA POVESTIRII

IMPLICARE PRIN
ARTA POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR CU
DEMENȚĂ
Cum funcționează arta povestirii?
Cum poți practica arta povestirii în procesul de îngrijire
al persoanei dragi?
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Stimulează comunicarea
Arta povestirii poate fi bazată atât pe un set real de
evenimente, fie pe evenimente total fictive. Acest lucru
o face accesibilă tuturor. Nu există obligaţia de a fi
exact. Arta povestirii vă permite să „fiţi centraţi pe
moment” fără frustrarea de a fi nevoiţi să vă amintiţi
faptele. Sunt personale atât pentru povestitor cât şi
pentru ascultător. Deci, nu există un răspuns corect
sau greşit în această împărtășire, doar posibilităţi
nesfârșite.
Îmbunătăţeşte starea de spirit
Starea de spirit poate fi îmbunătăţită foarte mult prin
împărtășirea de povești. Pentru persoana cu demență,
exprimarea cu ajutorul unei poveşti, reale sau
imaginare, poate creşte stima de sine şi oferă un
sentiment de apartenenţă.

EXEMPLUL LUI TOM DE A FOLOSI ARTA POVESTIRII
PENTRU A STIMULA CONVERSAȚIA ȘI A ÎMBUNĂTĂȚI
STAREA DE SPIRIT

Sfatul lui Tom

IMPLICARE PRIN
ARTA POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR CU
DEMENȚĂ

Provocarea

Tom încearcă să aibă grijă de soția sa într-un mod

Cum funcționează arta povestirii?
Cum poți practica arta povestirii în procesul de îngrijire
al persoanei dragi?

că „a fi un îngrijitor necesită un rol cu atitudine”.

Tom recunoaște că este dificil uneori să aibă grijă de
soția sa. "Poate fi dificilă, iar eu pot fi dificil."
Dificultatea face parte din viața lor de zi cu zi
împreună. „Răbdarea nu este punctul meu forte și
uneori, mă simt vinovat când îmi displace cu adevărat
persoana pe care o iubesc. Acest lucru mă enervează
și nu pot spune nimănui cum mă simt. ” Se poate simți
uneori foarte singur și izolat. El crede cu înțelepciune
“Zilnic, există noi provocări. Ultima mea încercare a
fost să o conving pe soția mea să facă baie. ”
Abordarea lui Tom
“Uneori creez o poveste și îi ofer o recompensă, cum ar
fi să-i spun că ieșim la prânz și că restaurantul ne va
permite să intrăm doar dacă mirosim bine. Încerc să
îndeplinesc această promisiune și o duc pe Vera la

Membrii familiei sunt adesea împovărați atunci când
au grijă de o persoană dragă care suferă de demență.
„centrat pe moment”. El folosește umorul și povestea
ca ajutor și ca o tehnică de auto-îngrijire.

Crește conexiunea
Arta povestirii vă va oferi posibilitatea de a crea şi
consolida legături. De asemenea, oferă posibilitatea
de a învăţa lucruri noi unul despre celălalt.
Andra isi duce soțul la plimbare în majoritatea zilelor.
Le place să meargă mai ales pe malul unui lac din
apropiere. Într-o astfel de plimbare, Andra a luat un
fir de rozmarin și l-a oferit soțului ei. În prima
propoziție completă și pe deplin coerentă după luni
de zile, el a spus: „Acest lucru îmi amintește de
minunatul tău pui cu rozmarin.”

prânz în oraș, dar, de cele mai multe ori, nu se
întâmplă. Încercăm să râdem mult, râsul ajută cu
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siguranță. Glumesc cu multe probleme. Menținerea

Sfatul Andrei:

simțului umorului îmi permite să rămân în echilibru.

O experiență nouă și un stimul senzorial pot ajuta

Reduce tensiunea.”

conexiunile „din acel moment” si pot transforma
stimulul într-o nouă poveste, imaginară sau reală.

IMPLICARE PRIN
ARTA POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR CU
DEMENȚĂ
Cum funcționează arta povestirii?
Cum poți practica arta povestirii în procesul de îngrijire
al persoanei dragi?

Induce un sentiment de relaxare
Discuția despre ceva sau despre cineva cunoscut, poate
accesa amintiri şi ajută la reducerea stresului şi a
anxietăţii. Imaginaţia şi creativitatea împărtăşite în arta
povestirii pot avea mari beneficii cognitive, pot
îmbunătăţi interacţiunile sociale şi pot aduce
întotdeauna mare bucurie atât familiei, cât şi persoanei
dragi.

Abordarea Mariei
Atfel, Maria a încercat o nouă abordare: „Într-o zi am
decis sa fiu mai spontană în reacția mea și în loc să
închid conversația, am deschis-o. I-am “jucat jocul”,
sugerând că „poate, ar trebui să pregătim masa?”. De
data aceasta, efectele au fost opuse. „Mama mea s-a
deschis și i-a plăcut procesul de pregătire a mesei
pentru cină. A existat confort în acest ritual și

EXEMPLUL MARIEI DE A FOLOSI ARTA POVESTIRII
PENTRU A SE CONECTA CU MAMA EI ȘI PENTRU A SE
RELAXA

familiaritate în pregătirea mesei, pentru ea și pentru

Provocarea

moment, a făcut toată diferența. Am și râs. ”Lupta și

mine. Învăț să comunic într-un mod nou cu mama. Să
fiu prezentă și să înțeleg nevoile mamei mele în acel

Maria își îngrijește mama vârstnică, Ioana, care se află

raționamentul nu te duc nicăieri. Cand puteți și dacă

în fazele avansate ale demenței. Soțul Ioanei este bine

puteți, urmăriți indicațiile persoanei. Fii gata să „joci”

și în formă, dar nu poate face față cerințelor de a fi

în realitatea lor. A fi prezent și a fi centrat pe moment,

îngrijitorul permanent al soției sale. Maria face tot ce

te poate plasa într-un loc vesel, chiar și în cele mai

poate pentru a ajuta și a satisface nevoile părinților ei.

dificile circumstanțe.

Ioana a fost întotdeauna o femeie foarte activă și nu
iubește nimic altceva decât să facă treabă. Fiica ei
spune că „Este greu sa ții pasul cu ea chiar și în cele
mai bune momente.” În ultima perioadă, Ioana a
început să pregătească cina pentru soțul ei în
momentele cele mai nepotrivite. Maria ne spune că,
„inițial, am contrazis-o. Spunându-i faptele și
realitatea, având așteptarea că va „înțelege”. Întreaga
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bătălie a fost foarte stresantă pentru amândouă.

Sfatul Mariei:
Deși activitatea poate fi fictivă, relația și
conexiunile sunt reale și „centrate pe moment”.

CUM POȚI PRACTICA ARTA
POVESTIRII ÎN PROCESUL DE
ÎNGRIJIRE AL PERSOANEI DRAGI?

IMPLICARE PRIN
ARTA POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR CU
DEMENȚĂ
Cum funcționează arta povestirii?
Cum poți practica arta povestirii în procesul de îngrijire
al persoanei dragi?
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Maria, Tom şi Andra cunosc puterea tehnicilor artei
povestirii. Poate că nici nu şi-au dat seama că deja
foloseau aceste tehnici zilnic pentru a comunica mai
bine cu persoana dragă. Arta povestirii este un instinct
uman şi un mod distractiv de a petrece timpul. O
practici deja şi o practici pentru totdeauna. Cu toţii
avem o poveste de spus indiferent ce vârstă avem sau
indiferent de stadiul demenței.
Cu ajutorul activităţilor „Împărtășește un
Moment” (Aventuri 1, 2, 3 din partea a doua) puteţi
pune în practică propria inspirație în ce privește arta
povestirii. Poate chiar să devină o practică cu scop.
Folosirea acestor activităţi poate reprezenta un mod
distractiv de a petrece timpul şi de a fi angajat „în
moment” împreună cu cei aflaţi în grija dvs.

MODURI DE RECONECTARE
PRIN METODE ALTERNATIVE DE COMUNICARE
Metodele alternative de comunicare te pot ajuta în rolul tău de suport prin simplificarea formelor de
comunicare scrise sau orale, de obicei folosind indicii vizuale, care permit persoanelor cu dificultăți de
comunicare să poată participa în cât mai multe activități pe care și le doresc și în același timp creează
oportunități de interacțiune socială prin diferite moduri de comunicare.

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Metodele alternative de comunicare non-electronice
sau low-tech fac apel la ajutoare externe pentru a
include stimuli foarte relevanți pentru viața de zi cu zi
a persoanei. Aceste metode includ portofele de
comunicare, panouri de comunicare, etichete și alte
simboluri vizuale tangibile care oferă indicii care
facilitează interacțiunea.
Una din valorile metodelor alternative de comunicare
pentru facilitarea conversațiilor dintre persoanele cu
demență și membrii familiei este că instrumentele
oferă referințe comune și vizuale pentru a crea
înțelesuri comune privind interacțiunea socială.
Aceste instrumente vizuale creează indicii comune
pentru a sprijini comunicarea, indiferent că
instrumentele sunt formate dintr-un singur cuvânt
scris cu litere mari sau din cartonașe cu indicii,
filmulețe cu evenimente de familie care pot fi folosite
pentru reminiscență sau cărți de comunicare care
conțin fotografii și cuvinte care să ajute în ce privește
rutina zilnică.
În continuare vei găsi câteva exemple de metode de
comunicare pe le poți folosi cu cel drag.
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CĂRȚI CU POVEȘTI DE VIAȚĂ

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Inabilitatea de a-ți aminti întâmplări și evenimente,
mai ales când simptomele demenței devin tot mai
severe și mai frecvente, poate face ca persoana să
simtă o pierdere a sinelui și să aibă îndoieli cu privire la
propria identitate. Cărțile cu povești de viață, așa cum
numele arată pot fi utile pentru a-l ajuta pe cel drag săși amintească memoriile autobiografice.
Pentru persoana cu demență, o carte cu povești de
viață poate avea următoarele efecte pozitive: să
îmbunătățească dispoziția, reducerea sentimentului
de dezorientare și anxietate, îmbunătățirea încrederii
în sine, îmbunătățirea memoriei, îmbunătățirea
interacțiunilor sociale și calitatea vieții în general.
O carte cu povești de viață oferă un istoric al vieții
persoanei și poate fi extrem de utilă pe măsură ce
boala progresează și memoria se deteriorează. Include
informații și fotografii cu prieteni, familie, interese, ce-i
place, ce nu-i place și profesie.
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O carte cu povești de viață poate fi începută imediat
după ce a fost pus diagnosticul de demență. Să
creezi o carte cu povești de viață te va ajuta mai ales
dacă ești la începutul procesului de îngrijire,

deoarece va oferi un ghid cu referințe despre
preferințele celor dragi, dar și o înțelegere profundă și
precisă a evenimentelor istorice care vor putea
influența reacțiile lor la anumiți stimuli și
circumstanțe particulare.

EXEMPLUL LUI JEAN CU PRIVIRE LA UTILIZAREA

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE

CĂRȚILOR CU POVEȘTI DE VIAȚĂ PENTRU A GĂSI SENS

În ultima sesiune Mary a fost rugată să facă o

ȘI BUCURIE.

evaluare generală a experiențelor ei de viață:

Provocarea

“Când mă uit înapoi la viața mea (pauză lungă)...Nu

Mary, o văduvă de 80 de ani cu demență în stadiu

am regrete...totul pare bine...sunt fericită...nu vreau

moderat, în ultimii 2.5 ani a locuit într-un centru

să schimb nimic...ce aș putea să fac? Pot să fac ceva?

rezidențial de îngrijiri. Deși la început sora lui Mary

Per ansamblu, sunt fericită cu viața mea.

(Jean) a fost reticentă, totuși a acceptat să o ajute pe
Mary să creeze o carte cu povești de viață. Jean a
adus toate fotografiile și alte documente tangibile
pentru a descrie povestea de viață a lui Mary.
Abordarea lui Jean

Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Pe parcursul procesului de revizuire a vieții, Mary a

Deși unele idei ar putea să pară prea mult,
încearcă-le. S-ar putea să trezească interesul celui
drag și să aducă puțină bucurie.

vorbit despre dificultățile pe care le-a avut în tinerețe
și despre motivul care a făcut-o să muncească la o
vârstă foarte fragedă. Un eveniment nefericit din
viața ei a fost moartea timpurie a soțului ei la doar
câțiva ani de la căsătorie. Au fost momente pe
parcursul procesului în care Mary și-a exprimat
tristețea cu privire la moartea soțului ei. Totuși, a
vorbit și despre multe amintiri fericite din viața ei cu
soțul ei, trecând prin albumul de la nuntă și invitații.
Mary nu s-a mai căsătorit și s-a mutat la părinții ei,
concentrându-se pe carieră.
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Sfatul lui Jean:

Dacă dorești să creezi o carte cu povești de viață pentru
cel drag, vei găsi instrucțiuni pas cu pas și resurse în
Partea 2, Aventura 4.

PORTOFELUL DE COMUNICARE

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Un portofel de comunicare este un instrument eficient
pentru a-l ajuta pe cel drag să rămână la subiect și să
aibă o contribuție relevantă la conversație. Este
format dintr-un set de fotografii și propoziții despre
persoane familiare, locuri și evenimente despre care
au dificultăți să-și amintească.
Portofelul poate să includă lucruri importante pentru
persoană (ex. o informație despre care vor să
vorbească, lucruri despre care deseori devin confuzi)
sau pentru tine ca partener de îngrijire (ex. activități de
zi cu zi, teme comune de conversație și aspecte
problematice).
EXEMPLUL MARIEI CU PRIVIRE LA FOLOSIREA
PORTOFELULUI DE COMUNICARE PENTRU A ANTRENA
COMUNICAREA
Provocarea
Mihai are 67 ani și locuiește cu soția lui Maria. Mihai a
fost diagnosticat cu boala Alzheimer acum câțiva ani
și de curând a început să aibă dificultăți de
comunicare. Maria vrea să-l ajute să-și păstreze
abilitățile de comunicare cât mai mult posibil și a
creat un portofel de comunicare pe care Mihai îl
folosește de 5 ori pe saptămână, 15 minute/sesiune.
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Abordarea Mariei
Când exersează împreună cu Mihai, de obicei începe
prin a-l încuraja pe Mihai să folosească portofelul.
Începe prin a spune “Acum vom exersa purtarea unei
conversații. Acest portofel conține fotografii și
propoziții pe care le poți folosi pentru a te ajuta să-ți
amintești ce vrei să spui. Deschide la prima pagină.”
Apoi începe să întrebe despre unul din subiecte (cu
dificultăți de memorare semnificative), schimbând
ordinea de la sesiune la sesiune, spre exemplu:“ Să
vorbim despre ziua ta. Spune-mi cum ți-a fost ziua” .

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Când Mihai reușește să citească propoziția de pe
cartonaș (ex. M-am trezit și m-am îmbrăcat), ea îl
laudă și-l încurajează să adauge comentarii
suplimentare adresând întrebări ca “Ce altceva mai
poți să-mi spui despre acest lucru?”. Dacă Mihai nu
mai poate să completeze cu nimic în plus, Maria îl
ajută cu întrebări ca “Azi ești îmbrăcat cu cămașa ta
albastră preferată, nu?”. Dacă Mihai în continuare nu
poate să completeze cu un comentariu nou, atunci îl
roagă pe Mihai să meargă la pagina următoare și în
timp ce arată spre propoziția de pe pagina nouă îi
spune “Uite, citește aici”).
Uneori, este dificil pentru Mihai să înceapă să citească
și atunci Maria citește primul cuvânt după care face o
pauză și așteaptă ca Mihai să continue. Maria a folosit
portofelul de comunicare în ultimele cinci săptămâni
pentru a facilita comunicarea cu Mihai. În timp ce
Mihai continuă să aibă dificultăți în a citi corect unele
propoziții, Maria a observat că are comentarii
suplimentare la fiecare al doilea cartonaș și uneori
chiar și scurte povestiri.

Sfatul Mariei:
Scopul este să se poată purta o conversație și mai
puțin să se citească propozițiile. Păstrează o atitudine
relaxată și concentrează-te pe ce face bine persoana.
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Dacă dorești să creezi un portofel de comunicare
pentru cel drag, vei găsi instrucțiuni pas cu pas și
resurse în Partea 2, Aventura 5.

PANOURI DE COMUNICARE

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE
DE COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

Panourile de comunicare te pot ajuta să menții sau să
îmbunătățești conversația cu persoana de care ai
grijă, prin utilizarea de indicii vizuale, cum ar fi
cartonașele.
Utilizarea panourilor de comunicare va permite celui
drag să-și împărtășească nevoile imediate și
preferințele și prin urmare să se simtă mai puțin
confuz, anxios sau frustrat. Te va ajuta să obții
răspunsuri în timp real și la întrebări comune despre
mâncarea pe care o preferă, despre ce activități ar dori
să facă sau dacă simte vreo durere. Cartonașele pot fi
folosite pentru a iniția activități în viața de zi cu zi,
cum ar fi să facă duș sau să meargă la plimbare, sau să
doarmă și pot fi utilizate și dacă limbajul este afectat.
Panourile de comunicare pot fi folosite și pentru a
menține sau a îmbunătăți conversația cu cei dragi și
dacă creezi panourile în jurul unor subiecte de
conversație ca hobby-uri, familie, călătorii, muncă,
casă, sport, religie și animale.
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De obicei este fomat dintr-un “panou” care poate fi
doar o foaie tipărită A4/A3 cu categorii de timp
precum “Acum” sau “Nu acum” și cartonașe cu indicii
vizuale mici și simple, doar cu o fotografie și un singur
cuvânt pe ele. Cartonașele cu indicii vizuale

reflectă diferite categorii ca mâncare, activități, durere
și viața de zi cu zi.

EXEMPLUL FAMILIEI LUI JOHN PRIVIND UTILIZAREA
PANOURILOR DE COMUNICARE PENTRU A-I
DESCOPERI PREFERINȚELE
Provocarea
Într-o zi, familia lui John o observat că John nu mai
poate vorbi, nu-și mai amintește cine a fost soția lui și
nu-i mai plăcea pasiunea lui de-o viață, muzica.
Mai întâi, l-au întrebat pe John dacă poate să citească
o informație. John a reușit să citească și atunci au știut
că pot să încerce să comunice prin panouri de
comunicare.
Abordarea familiei lui John
L-au rugat pe John să citească panoul care conținea ca
și categorii ” Întodeauna” , “Uneori” și “ Niciodată” .
Apoi i-au adresat lui John niște întrebări. Mai întâi,
“Te doare ceva? ”. John a arătat spre cartonașul cu
durerea în piept și l-au întrebat în continuare “ Simți
durere în piept întodeauna, uneori sau niciodată?” .
John a răspuns
“Niciodată” . Ulterior au urmat alte cartonașe cu durere
de cap, durere de dinți etc. Apoi John a fost întrebat ce
i-ar plăcea să facă, “John îți place muzica întodeauna,
uneori sau niciodată? ” John a pus cartonașul cu
muzică pe Întodeauna. Atunci au înțeles că John a zis

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

nu când a fost întrebat dacă vrea să asculte muzică acum,
și au presupus că nu mai este interesat de muzică, totuși
familia a înțeles acum că îi place muzica în continuare, la
fel cum îi place si să se plimbe sau vizitele familiei. Se
poate întâmpla des ca persoanele cu demență să
răspundă “ nu” la multe întrebări, de oare ce e ste unul
dintre primele cuvinte care se învață și este un limbaj
protectiv. Folosirea panoului a ajutat familia lui John să
vadă că John poate în continuare să înțeleagă o
conversație, să citească, să înțeleagă o fotografie și că
folosind panoul poate să comunice preferințele și nevoile
sale mult mai eficient decât înainte.

Sfaturi de la familia lui John:
Dacă ați folosit categoriile ‘Acum’ , ‘Urmează’ și ‘Mai
târziu’ pentru a agrea un program pentru acea zi,
puneți panoul într-un loc ușor de văzut si folosiți-l
pentru a vă aminti dvs. și persoanei dragi ce activități
ați agreat că veți face ‘ acum’ , ‘urmează’ și ‘ mai
tărziu.

Dacă dorești să creezi un panou de comunicare
pentru cel drag, vei găsi instrucțiuni pas cu pas și
resurse în Partea 2, Aventura 6.
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SCRIEREA DE LITERE ÎN AER

MODURI DE
RECONECTARE
PRIN METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
Cărți cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de Litere în aer

Persoanele cu demență deseori necesită abordări
alternative de comunicare pentru diferite perioade de
timp. Pot să-și piardă temporar sau permanent
abilitatea de a vorbi și au nevoie de alternative
pentru a-și exprima nevoile de bază eficient și eficace.
Scopul principal al unei comunicări expresive este să
ofere persoanei o modalitate de a-și exprima nevoile
fizice sau anumite informații vitale și să crească
interacțiunile cu ceilalți membri ai familiei pentru a
reduce izolarea și teama.
Scrierea de litere în aer înseamnă folosirea unor
forme naturale de comunicare cu ajutorul corpului
uman, fără ca un alt echipament să fie necesar. Actul
fizic de scriere a literelor în aer crează o senzație
cognitivă mare și ajută la fixarea cuvântului în
memorie.
EXEMPLUL GEORGINEI DE SCRIERE A LITERELOR
ÎN AER PENTRU A ÎNVĂȚA DESPRE NEVOI

partenerul ei de îngrijire din ultimii 5 ani. Recent,
Maria are probleme de comunicare, ea nu mai poate
să se exprime verbal pentru a spune cuvintele pe care
le dorește.
Abordarea Georginei
Georgina simte că nu poate să înțeleagă nevoile
mamei și o metodă alternativă de comunicare ca
“scrierea de litere în aer” poate fi un sprijin pentru
dificultățile de comunicare. Georgina poate să scrie
cuvintele pe cartonașe sau să folosească cartonașe
tipărite cu cuvinte și să folosească acest lucru pentru
a exersa scrierea de litere în aer, urmărind împreună
cu mama ei cuvintele scrise pe cartonașe. În acest
mod, Maria va învăța să folosească acest sistem când
va dori să-și exprime nevoile sau dorințele non-verbal.

Sfaturile Georginei:
Poți să folosești un cartonaș pe care este scris un
cuvânt. Cartonașul trebuie să fie la nivelul ochilor
persoanei. Vrem să ne asigurăm că persoana este
concentrată la cuvintele scrise pe cartonaș și nu la
fața sau gura noastră.

Provocarea

39

Maria are 76 de ani și suferă de demență stadiu
moderat. Maria locuiește cu fiica ei, Georgina,

Dacă dorești să încerci această metodă alternativă de
comunicare cu cel drag, vei găsi instrucțiuni pas cu pas
și resurse în Partea 2 , Aventura 7.

PARTEA A DOUA
ACTIVITĂȚI PENTRU PRACTICĂ
Această parte conține activități de comunicare, detaliate cu instrucțiuni pas cu pas și create pentru a fi practicate
împreună cu persoana cu demență.
1. IMPLICARE PRIN ARTA POVESTIRII “ÎMPĂRTĂȘIREA UNUI MOMENT”
2. MODURI DE RECONECTARE PRIN METODE ALTERNATIVE DE COMUNICARE
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CE ESTE
ARTA POVESTIRII?
Toată lumea apreciează o poveste bună. De la o
vârstă timpurie suntem programați să învățăm din
povești și să răspundem la ele. Poveștile sunt parte
din a fi uman. Au potențialul de a facilita comunicarea
atât pentru povestitor cât și pentru cel ce ascultă.
Aventura 1: Explorarea simțurilor pentru a crea o poezie
Aventura 2 : Crearea unei povești originale pornind de la vederi poștale
și fotografii
Aventura 3: Crearea unei poezii în jurul unei povești despre un personaj
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ÎNAINTE
Sfaturi de început:
Pregătirea este cheia - Este
recomandată păstrarea
într-o cutie "Împărtășirea

ÎMPĂRTĂȘIREA UNUI
MOMENT, AVENTURA 1:
EXPLORAREA
SIMȚURILOR PENTRU A
CREA O POEZIE

unui moment" a tuturor
lucrurilor de care ai nevoie

Alege un mediu relaxant (ex. la masa
din bucătărie, masa de cafea etc.)
unde tu și cel drag vă simțiți
confortabil și unde materialele pot fi
puse pe masă.

1
3
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
Cutia “Împărtășirea unui moment”;
Baloane;
Pixuri;
Hârtie pentru scris;
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aprox. 6 pungi (bumbac, in, hârtie) pentru itemii senzoriali (lavandă, pliculețe de ceai, săpun
etc., și orice altceva consideri că ar putea să-i placă persoanei sau ar putea să stabilească
cone xiuni în jurul lor) .

ÎN ACEST MOMENT
Vorbiți despre fiecare item imediat după ce a fost
prezentat și explorat sau așteptați până cand toți
itemii au fost prezentați și explorați. Răspundeți

Prezintă ceea ce urmează să faceți împreună
într-un mod relaxant și distractiv.

dorinței lor de a vorbi despre itemi și lăsați-vă duși de
moment.

ACTIVITATEA 1 - JOCUL CU BALOANELE (OPȚIONAL)
Acest exercițiu poate să aibă loc la masă sau într-un
spațiu lângă masă.
Aruncați baloanele în aer. Colaborați împreună pentru
a menține baloanele în aer și încurajați distracția și
râsul.

Vorbiți despre senzațiile
simțite, miros, amintiri cu
privire la gust, sunet sau
aspectul itemilor.

Vorbiți despre cunoștințele pe care persoana cu
demență le are despre item, conexiunile asociate
cu acesta și experiențele anterioare avute cu
privire la acest item. Ascultați orice amintire pe
care persoana cu demență este deschisă să o
împărtășească. Poți și tu să-ți împărtășești
gândurile. Acum, amândoi vă împartășiți gândurile
și experiențele împreună; vă conectați unul cu

ACTIVITATEA 2 - PUNGI SENZORIALE
Așezați-vă la masă și prezentați cutia “Împărtășirea
unui moment”. În cutie sunt itemii senzoriali pregătiți
mai devreme pentru a stimula simțurile.
Scoateți pungile. Fiecare pungă conține un item
senzorial. Oferiți câte o pungă persoanei dragi și
încurajați-o să exploreze conținutul prin atingere,
miros, ascultare și la final să se uite la item.
Repetați același lucru cu celelalte pungi.
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celălalt în jurul itemilor și simțurilor asociate cu
acești itemi.
NOTĂ: Dacă nu aveți pungi puteți să oferiți
itemii unul câte unul.

ACTIVITATEA 3 - DE LA SIMȚURI LA PROPOZIȚII

Acum, în același timp, scrieți separat mai
multe rânduri despre “gust”.

Acum urmează să scrieți o poezie împreună despre
“Vară” sau un alt sezon.
Mai întâi, amândoi veți scrie propoziții despre
simțurile pe care le asociați cu vara.

Repetați până când veți avea o colecție de gusturi
asociate cu tema verii.

Alegeți “ Gust” . Scrieți un rând despre gustul pe care-l
asociați cu vara și încurajați persoana cu demență să
facă la fel. Ex. Gust…. Gustul vinului răcit băut pe
veranda din spate. Gust…. Gustul afinelor din tufișuri.
Acum aveți două versuri diferite despre gustul
verii.

NOTĂ: Dacă persoana dragă nu poate să citească și

Repetați activitatea cu celelalte simțuri ex.

Vezi… trandafirii din grădină.

Auzi…rațele care macăne în iazul din
parc.

Miros… mirosul ierbii.

să scrie, poți să scrii tu gândurile ei despre simțuri.
Dacă scrie doar un cuvânt, puteți să o încurajați să
dezvolte în jurul cuvântului și să creeze o propoziție.
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Atingerea… senzația unei brize
ușoare de la mare.

Când ve ți ave a comple tă o cole cție scrisă de
simțuri, citiți-le împreună sau pe rând, cu voce
tare .

ACTIVITATEA 4 - SCRIEREA POEZIEI
SENZORIALE
Veți crea poezia împreună folosind propozițiile pe care
tocmai le-ați scris amândoi. Fiți creativi în abordarea
voastră; nu există corect sau greșit în modul de a crea
această poezie. Deja ai materialul (ex. propozițiile),
acum doar trebuie să decideți ordinea în care le puneți
împreună. Puteți crea strofe folosind versuri despre
un simț sau amestecând simțurile.
După ce ați hotărât ordinea propozițiilor poeziei,
scrieți-le pe hârtie.
Acum aveți o poezie care combină toate simțurile
în jurul anotimpului vara.
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Citiți poezia cu voce tare.

DUPĂ
Felicitați-vă fiecare pentru munca bine făcută în
crearea poeziei.

Alegeți împreună un titlu pentru
poezie.

Semnați poezia, în calitate de autori.

Pentru a încheia aventura prin care ați trecut
împreună, strângeți totul și puneți lucrurile la loc în
cutia “Împărtășirea unui moment”.
Această cutie și conținutul ei pot fi accesate
oricând.

Întreabă-te:
• Ce a funcționat bine pentru mine?
• Ce a funcționat cel mai bine pentru
persoana cu demență?
• Au fost momente care au ieșit în evidență?
Dacă da, care au fost?

COMUNICARE
Am comunicat bine împreună?
Ce a funcționat bine pentru mine?
Ce a funcționat cel mai bine pentru persoana cu
demență?
Ne-am folosit imaginația? Dacă da, cum și când?

DISPOZIȚIE
Ne-am distrat împreună? Dacă da, cum?
Activitatea a îmbunătățit dispoziția persoanei cu
demență? Dacă da, când și cum?
Activitatea mi-a îmbunătățit dispoziția? Dacă da, când
și cum?

CONEXIUNE
Am învățat ceva nou despre cealaltă persoană?
Mi-a schimbat perspectiva acest lucru?

RELAXARE
A fost activitatea o experiență relaxantă și plăcută?
Dacă da, când și cum?
Meditează la cum vei folosi rezultatele acestor reflecții
încât să te ajute în interacțiunea de zi cu zi cu cei
apropiați/dragi ție, dar și cum vei aplica aceste noi
idei în viitoare aventuri de creare de povești
împreună.

• Am întâlnit dificultăți sau provocări?
Dacă da, care au fost? Cum aș putea
îmbunătăți pentru data viitoare?

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la
activitatea pe care ați realizat-o împreună.
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EXPERIENȚA
MEMBRILOR FAMILIEI
CU ACTIVITĂȚILE
Anna a rugat-o pe mama ei să găsească niște
borcane cu mirodenii în bucătărie. Mama ei a adus
borcanele și Anna a inceput o conversație cu ea
despre mirodenii. Anna a intrebat-o ce mirodenii sunt
în fiecare borcan și ce amintiri are asociate cu fiecare
mirodenie. Mama ei s-a implicat în conversație și a
împărtășit cunoștințele sale și asocierile cu privire la
fiecare mirodenie.

Sfaturi pentru membrii familei:
Folosiți această activitate mai mult ca o
oportunitate de a te conecta cu cel drag și mai
puțin pentru rezultate.
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ÎNAINTE
Sfaturi de început:
Pregătirea este cheia - Este
recomandată păstrarea

ÎMPĂRTĂȘIREA UNUI
MOMENT, AVENTURA 2:
CREAREA UNEI POVEȘTI
ORIGINALE PORNIND
DE LA VEDERI POȘTALE
ȘI FOTOGRAFII

într-o cutie "Împărtășirea
unui moment" a tuturor
lucrurilor de care ai nevoie

Alege un mediu relaxant (ex. la masa
din bucătărie,masa de cafea etc.)
unde tu și cel drag vă simțiți
confortabil și unde materialele pot fi
puse pe masă.

1
3
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE MATERIALELE
ÎN AVANS:
Cutia “Împărtășirea unui moment”;
Vederi poștale și/sau fotografii;
Baloane;
Foaie de scris;
Pixuri;
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Poezia senzorială și pungile senzoriale cu itemi din “Împărtășirea unui moment- aventura 1”.

ÎN ACEST MOMENT
Prezintă ceea ce urmează să faceți împreună
într-un mod relaxant și distractiv.

ACTIVITATEA 1 - JOCUL CU BALOANELE
(OPȚIONAL)
Acest exercițiu poate să aibă loc la masă sau într-un
spațiu lângă masă.
Aruncați baloanele în aer. Colaborați împreună pentru
a menține baloanele în aer și încurajați distracția și
râsul.

ACTIVITATEA 2 - RECAPITULARE ȘI REFLECTARE
Materialele (ex. pungile senzoriale cu itemi și poezia
din sesiunea anterioară de activități) au fost deja
puse pe masă. Reflectați scurt cu privire la ce ați
explorat și ați creat împreună în ultima sesiune.
Citiți poezia senzorială cu voce tare și bucurați-vă
împreună de rezultatele obținute.
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ACTIVITATEA 3 - ALEGEREA FOTOGRAFIILOR
Puneți pe masă vederile poștale și fotografiile
din cutia “Împărtășirea unui moment”.
NOTĂ: Vederile poștale și fotografiile ar trebui să fie
cu peisaje, porturi, aeroporturi, sate sau orașe.
Includeți și câteva fotografii cu persoane
necunoscute. Alegeți vederi poștale mai vechi ex.
din 1950/'60/'70. Alegeți fotografii reprezentative
pentru țara voastră și fotografii cu care considerați
că va rezona persoana cu demență.

Acum cereți persoanei cu demență să se uite la
diferitele fotografii și să aleagă. Acordă timpul
necesar să facă acest lucru, timp în care și tu faci la
fel.
Cere persoanei cu demență să aleagă o vedere
poștală sau fotografie și să-și exprime gândurile și
conexiunile asociate cu această imagine și de ce au
ales-o.
Poți să participi și tu în acest exercițiu, prin alegerea
unei fotografii și împărtășirea gândurilor cu privire la
fotografie.

Acum, amândoi puteți să vă împărtășiți cunoștințele,
conexiunile și amintirile și în jurul altor fotografii sau
vederi poștale.

ACTIVITATEA 4 – POVESTEA PE BAZA FOTOGRAFIEI
Acum alegeți împreună o fotografie sau vedere poștală
în jurul căreia veți crea o poveste. De preferat să
alegeți una care are și o persoană necunoscută sau
mai multe persoane necunoscute.
NOTĂ: Spuneți persoanei cu demență că veți crea în
jurul acestei fotografii o poveste fictivă sau
“inventată”. (Este foarte probabil ca persoana cu
demență să creeze conexiuni personale în legătură

Concentrați-vă mai întâi pe începutul poveștii
dezvoltând câteva propoziții, apoi mijlocul și ulterior
finalul poveștii. Dacă povestea este foarte scurtă, vă
puteți întoarce și să încurajați dezvoltarea de mai
multe detalii pentru fiecare parte: început, mijloc, final.
În timpul sau după o recapitulare a poveștii, scrieți
povestea pe o foaie de hârtie.
Povestea poate fi completată în orice moment,
până când sunteți amândoi mulțumiți de rezultat.

cu fotografiile și este binevenit acest lucru, dar
insistați să dezvolte o poveste fictivă. Nu uitați:

NOTĂ: Ca alternativă, poți să începi tu cu prima

aceasta nu este o activitate de reminiscență.

propoziție și persoana cu demență să continue cu
propoziția următoare și mergeți tot așa mai
departe.

Pentru început, cereți persoanei dragi șă țină
fotografia și să înceapă să spună povestea pe care o
văd în fotografie folosind o singură propoziție. ex.
“A fost odată 2 copii în câmp cu căruța lor.”

Atașați poveștii fotografia/vederea
poștală.

Ulterior, poți să adaugi încă o propoziție poveștii.
Alegeți un titlu pentru poveste.
Continuați așa, fiecare pe rând adăugând câte o
propoziție pentru dezvoltarea poveștii.
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Semnați povestea, în calitate de autori.

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine făcută în
crearea poveștii.
Pentru a încheia aventura prin care ați trecut
împreună, strângeți totul și puneți lucrurile la loc în
cutia “Împărtășirea unui moment”.
Această cutie și conținutul ei pot fi accesate
oricând.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la activitatea
pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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ÎNAINTE
Sfaturi de început:
Pregătirea este cheia - Este
recomandată păstrarea
într-o cutie "Împărtășirea
unui moment" a tuturor

ÎMPĂRTĂȘIREA UNUI
MOMENT, AVENTURA 3:
CREAREA UNEI POEZII
ÎN JURUL UNEI POVEȘTI
DESPRE UN PERSONAJ

Alege un mediu relaxant (ex. la masa
din bucătărie,masa de cafea etc.)
unde tu și cel drag vă simțiți
confortabil și unde materialele pot fi

lucrurilor de care ai nevoie

1
3
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
Cutia “Împărtășirea unui moment”;
Baloane;
Pixuri;
Hârtie pentru scris;
Vederi poștale și fotografii din sesiunile de activități anterioare;
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puse pe masă.

Povestea pe baza fotografiei din sesiunea anterioară de activitate.

ÎN ACEST MOMENT
Prezintă ceea ce urmează să faceți împreună
într-un mod relaxant și distractiv.
ACTIVITATEA 1 - JOCUL CU BALOANELE (OPȚIONAL)
Acest exercițiu poate să aibă loc la masă sau într-un
spațiu lângă masă.
Aruncați baloanele în aer. Colaborați împreună
pentru a menține baloanele în aer și încurajați
distracția și râsul.
ACTIVITATEA 2 - RECAPITULARE ȘI REFLECTARE
Materialele (ex. pungile cu itemi senzoriali, poezia
și povestea pe baza fotografiei din sesiunile
anterioare de activități) sunt deja pe masă.
Reflectați scurt la ce ați explorat și creat în sesiunile
anterioare. Bucurați-vă împreună de rezultatele
obținute.
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ACTIVITATEA 3 - EXERCIȚIU RITMIC DE BĂTUT DIN PALME
Amintiți-vă că aceasta
este o activitate
distractivă; nu este
vorba despre a fi
corectă. Greșelile sunt
încurajate și
sărbătorite.

2

Bătaie în masă cu ambele
mâini pe rând ex. Start- Mâna
stângă - bătaie în masă, mâna
dreaptă - bătaie în masă.

1

Acum, cereți persoanei cu demență să
repete scurta secvență - Mâna stângăbătaie în masă, mâna dreaptă - bătaie în
masă.

3
54

Repetați activitatea, cerând
persoanei cu demență să
înceapă prima și tu să copiezi
ritmul inițiat de ea.

Pe rând, fiecare inițiați sau
copiați ritmul, la fel ca înainte.

Repetați pașii anteriori,
adăugând și aplauze ex.
bate bate bate, aplaudă
aplaudă, bate.

Schimbați rândul de mai multe ori
încât tu și persoana cu demență să
copiați și să creați împreună bătăi
ritmice.

4

6

5

ACTIVITATEA 4 –VERSURI CU RIMĂ
CHEMARE ȘI RĂSPUNS
Acum spuneți următoarele versuri cu rimă, în timp ce
bateți ritmul cu mâinile în masă. Cel drag poate să
observe și să asculte.
NOTĂ: puteți să alegeți alte versuri cu rimă
preferate și cu un ritm similar.

Unu, doi,
Prinde-mi catarama la pantof;
Trei, patru,
Bate la ușă;
Cinci, șase,
Ridică bețele;
Șapte, opt,
Pune-le drept;
Nouă, zece,
O găină mare grasă;
Unsprezece, doisprezece,
Sapă și îngroapă.
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Acum, spuneți versurile din nou și distrați-vă
adăugând acțiuni, aplauze, bătăi etc. încurajând
persoana cu demență să imite.
Poți să alegi ca persoana cu demență să repete după
fiecare vers (chemare și răspuns) sau puteți direct să
faceți totul împreună, în același timp.

ACTIVITATEA 5 - POEZIA CHEMARE ȘI RĂSPUNS
Acum, citiți persoanei cu demență o singură dată, următoarea poezie.
“Ochiul de sticlă” de Patricia A Stephens
Gluma a fost foarte amuzantă
A râs cu multe lacrimi
Când dintr-o dată ochiul i-a căzut
Și i-a aterizat în bere
A pescuit în jur
Cu lingura ei de budincă
Dar ochiul doar s-a uitat înapoi
Prin spuma berii
A încercat din nou
Cu stiloul ei
Dar îl vedea doar
Din când în când

Ce să facă
A încercat să decidă
S-a gândit și s-a gândit
A oftat și a oftat
Într-o moment de nebunie
A dat berea peste cap
Și-a înghițit ochiul
Fără nici măcar o clipire
Cred ca încă așteaptă
Se joacă de-a v-ați ascunselea
Așa că a trebuit să își cumpere un alt ochi
S-o ajute să-și continue săptămâna.

Acum citiți fiecare vers al poeziei din nou, încurajând persoana cu demență să repete fiecare vers.
(Chemare și răspuns)
Puteți să repetați, adăugând acțiuni, aplauze, expresii etc.
56

ACTIVITATEA 6 - CREAREA UNEI POEZII
DESPRE UN PERSONAJ
Poezia în jurul unui personaj va avea la bază unul
dintre personajele create împreună în povestea
realizată pe baza fotografiei din “Împărtășirea unui
moment: Aventura 2”.
NOTĂ: Poezia poate fi amuzantă sau prostească,
similară cu poezia pe care tocmai am recitat-o. Este
vorba despre o temă poznașă.

Acum citiți și amintiți persoanei cu demență povestea
pe care ați creat-o deja, în jurul unei fotografii.
Împreună veți crea acum o poezie despre ceva ce se
va întâmpla unui personaj din povestea creată în jurul
fotografiei.
Mai întâi aveți o discuție generală despre evenimentul
sau incidentul care are loc în povestea din jurul
fotografiei.
Alegeți evenimentul.

Acum folosiți următoarele instrucțiuni pentru
a scrie împreună poezia despre personaj:
• Descrieți ziua;
• Includeți și descrieți aspectul fizic al personajului
(ex. păr roșu, rochie galbenă etc.);
• Descrieți personalitatea personajului (ex. amabil,
amuzant);
• Descrieți sentimentele personajului;
• Ce s-a întâmplat (ex. a căzut în cocina de porci) ;
• Ce s-a întâmplat după;
• Sfârșit.
NOTĂ: În scrierea poeziei, ritmul este încurajat
dar nu este necesar.

Citiți poezia cu voce tare, rând cu rând,
încurajând persoana cu demență să
repete, exact ca în activitățile
anterioare.

Alegeți numele personajului.
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Alegeți un titlu pentru poezie pornind de la nume și
eveniment ex. “Scarlet - Ziua în care a căzut în cocina
de porci”.

Semnați poezia, în calitate de autori.

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine facută în
crearea poeziei.
Pentru a încheia aventura prin care ați trecut
împreună, strângeți totul și puneți lucrurile la loc în
cutia “Împărtășirea unui moment”.
Această cutie și conținutul ei pot fi accesate
oricând.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la activitatea
pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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CE SUNT
METODELE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE?
Metodele alternative de comunicare te pot ajuta în rolul
tău de suport prin simplificarea formelor de comunicare
scrise sau orale, de obicei folosind indicii vizuale, care
permit persoanelor cu dificultăți de comunicare să poată
participa în cât mai multe activități pe care și le doresc și
în același timp crează oportunități de interacțiune
socială prin diferite moduri de comunicare.
Aventura 4:
Aventura 5:
Aventura 6:
Aventura 7:
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Carte cu povești de viață
Portofelul de comunicare
Panouri de comunicare
Scrierea de litere în aer

ÎNAINTE
Sfaturi de început:
Pregătirea este

METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
AVENTURA 4:
CĂRȚI CU POVEȘTI
DE VIAȚĂ

cheia.

1

Alege un mediu relaxant (ex. la masa
din bucătărie,masa de cafea etc.)
unde tu și cel drag vă simțiți
confortabil și unde materialele pot fi
puse pe masă.

3
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
O carte mare cu pagini goale pentru a adăuga fotografiile împreună cu descrierea lor;
Lipici sau bandă adezivă pentru a lipi fotografiile în Cartea cu Povești de Viață;
Fotografii cu cel drag, prietenii și familia sa;
Fotografii cu evenimentele de viață ale persoanei și ordinea lor cronologică. Pot să fie fotografii din
concedii, zile de naștere;
Pixuri/ Creioane.

60

ÎN ACEST MOMENT
Prezintă ceea ce urmează să faceți împreună
într-un mod relaxant și distractiv.

NOTE:
• Folosiți fotografii mari cu fețele persoanelor;
acest lucru îl va ajuta pe cel drag să vadă clar
persoana din fotografie și să o recunoască cât mai
ușor.

ACTIVITATEA 1 - SELECTAREA FOTOGRAFIILOR
Acest exercițiu poate să aibă loc la masă sau într-un
spațiu lângă masă.
Selectați fotografiile pe care doriți să le includeți (una
pe pagină).
Treceți prin toate fotografiile împreună și încercați
să le organizați în ordine cronologică.
Va trebui să alegeți un titlu pentru fiecare pagină;
discutați cu cel drag contextul în care fiecare
fotografie a fost făcută și care ar fi cel mai potrivit
titlu pentru fiecare fotografie.
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• Folosiți fotografii care spun o poveste despre
persoana cu demență (ex. dacă persoana a fost
polițist(ă) puteți folosi fotografii în care poartă
uniformă);
• Nu folosiți fotografii cu persoane care au murit;
s-ar putea să-l întristeze pe cel drag, deoarece s-ar
putea să nu-și amintească că a murit și ar putea
să retrăiască acel momentul trist.

ACTIVITATEA 2 - CREAREA CĂRȚII CU
POVEȘTI DE VIAȚĂ
Lipiți fotografii în carte și faceți o descriere scurtă
lângă fiecare fotografie.
Lăsați suficient spațiu lângă fiecare fotografie încât să
puteți adăuga o scurtă descriere.
Faceți referire la numele persoanelor din fotografie.
În cazul în care persoana face ceva (ex. pictează),
faceți referire și la acea activitate pe care o face.
Exemplu: ‘Aici este sora ta Ann și pictează’ .

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine facută în
crearea cărții cu povești de viață.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la activitatea
pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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EXPERIENȚA
MEMBRILOR FAMILIEI
CU ACESTE
ACTIVITĂȚI

“Este ceva ce mi-am dorit să fac de luni de zile. Un
număr incredibil de fotografii și amintiri. Până acum a
fost interesant și distractiv (...); am selectat aprox. 80
de fotografii, câteva cuvinte puse împreună, am avut
niște discuții bune și distractive punând împreună
fotografiile și descrierea (...).Abia aștept să-l finalizăm
pentru că sper că va fi de interes pentru soția mea. Am
avut niște idei bune pentru discuție, gândindu-mă la
câteva fotografii memorabile.”

Sfaturi pentru membrii familiei:
Luați-vă timpul necesar pentru această aventură. Nu
trebuie să finalizați într-o singură sesiune și cât timp este
distractiv poți selecta fotografii din mai multe sesiuni.
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ÎNAINTE

METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
AVENTURA 5:
PORTOFELUL DE
COMUNICARE

Sfaturi de început:
Pregătirea este cheia.

din bucătărie,masa de cafea etc.)
unde tu și cel drag vă simțiți
confortabil și unde materialele pot fi

1

puse pe masă.

3
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
Hârtie și pix (sau calculator cu imprimantă);
Cartonașe;
Fotografii de familie sau alte fotografii (după nevoie);
Un portofel de plastic sau un mic portofoliu;
Separatoare de plastic cu marcaje colorate.
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Alege un mediu relaxant (ex. la masa

ÎN ACEST MOMENT

ACTIVITATEA 2

Prezintă ceea ce urmează să faceți împreună
într-un mod relaxant și distractiv.

Alegeți zece cele mai relevante lucruri pentru
fiecare domeniu de dificultate și creați zece
propoziții simple, declarative care să reprezinte
aceste lucruri.
Exemplu:
Pentru tema “Ziua mea”

ACTVITATEA 1
Mai întâi, identifică top trei subiecte de
conversație în care cel drag se confruntă cu
dificultăți de memorare semnificative.

1. “Mă trezesc și mă îmbrac în jurul orei
9.00 AM”

Exemplu:
2. “Apoi iau micul dejun”
ZIUA MEA

VIAȚA MEA

DESPRE
MINE

Creați o listă principală cu lucruri relevante
personal specifice fiecărui domeniu din cele trei.
Exemplu: pentru tema “Ziua mea” ar putea fi:
Când se trezește?
Ce face apoi?
Ce ar prefera pentru micul dejun?
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3. “După mese, spăl și usuc vasele.”

4. etc

ACTIVITATEA 3
Alegeți fotografii din albumul foto de familie pentru a le asocia fiecare cu una din propozițiile simple dintre cele
zece.
Pentru subiecte care sunt dificil de reprezentat cu fotografii de familie (spre exemplu, ca mic dejun sau medic),
pot fi folosite desene sau imagini de tip clipart.

Mă trezesc și mă îmbrac
în jurul orei 9.00 AM
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Apoi iau
micul dejun.

După mese, spăl
și usuc vasele.

ACTIVITATEA 4
Asamblați portofelul

ACTIVITATEA 5
Ajutați-vă partenerul să folosească
portofelul de comunicare

Aranjați propozițiile și imaginile pe cartonașe.

Inserați-le într-un portofel de plastic sau într-un
mic portfoliu.
Folosiți separatoare de plastic cu marcaje
colorate pentru a diferenția cele trei teme.
În cazul în care cineva nu poate să gestioneze
un sistem bazat pe separatoare, fiecare temă
poate să aibă propriul ei portofel de
comunicare.

Începeți prin a spune: “Acum vom începe să
exersăm prin a avea o conversație. Acest
portofel are imagini și propoziții pe care poți
să le privești pentru a te ajuta să-ți amintești
ce vrei să spui. Deschide-l la prima pagină. Hai
să vorbim despre ziua ta. Spune-mi despre
ziua ta.” (Expresia subliniată poate fi înlocuită
cu unul dintre subiectele pe care le-ai ales
pentru portofel).
Laudă partenerul pentru că a citit cu precizie
propozițiile și pentru că a dezvoltat în jurul
lor și încurajează-l să dezvolte în continuare,
dacă este posibil.

Continuă să exersezi până când persoana
dragă este confortabilă să folosească portofelul
pentru a citi toate cele zece propoziții, pentru
fiecare dintre cele trei subiecte, ca răspuns la
inițierea unei conversații.

NOTE:
• Încurajează-l pe cel drag să folosească portofelul
de comunicare cât mai des, cu cât mai mulți
parteneri posibili;
• Chiar dacă folosești portofelul, asigură-te că ai în
vedere și alte tehnici de comunicare pe care le-ai

Dacă comunicarea se întrerupe aici,
îndrumați-l să citească următoarea propoziție
pentru a continua subiectul conversației
(spune “Uite. Citește aici” ).
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Dacă încă nu poate participa la conversație,
citește-i cu voce tare următoarea propoziție,
încurajându-l/o să participe și să citească
împreună cu tine.

învățat pentru a facilita comunicarea.
• Dacă îți place ideea și funcționează pentru tine, nu
este nevoie să te oprești la trei subiecte. Poți să creezi
mai multe portofele de comunicare și să mobilizezi și
alți membri ai familiei și prieteni să te ajute.

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine făcută în
crearea portofelului de comunicare.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la
activitatea pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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ÎNAINTE

METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
AVENTURA 6:
PANOURI DE
COMUNICARE

Sfaturi de început:
Pregătirea este
cheia.

este necesară.

1
3

2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
Foi de hârtie A4 sau A3/cartonașe;
Pix/Marker;
Cartonașe;
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Oriunde comunicarea

Fotografii sau imagini.

ÎN ACEST MOMENT
ACTIVITATEA 2

ACTIVITATEA 1
Pe o foaie de hârtie A3/un cartonaș desenați
chenare etichetate cu ” Acum” , “Următorul” și
“Mai târziu” SAU “Acum” și “Nu acum” .

ACUM

URMĂTORUL

MAI TÂRZIU

Creați mai multe cartonașe cu suport vizual din cuvinte (cu font îngroșat, mare și ușor de citit) și o fotografie.

CATEGORIE: VIAȚA DE ZI CU ZI

A FACE DUȘ

A FACE SPORT

A DORMI

A LUA MASA

A MERGE LA
PLIMBARE

CLĂTITE

PLĂCINTĂ
CU MERE

CATEGORIA: MÂNCARE

SUPĂ ȘI
PÂINE
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PUI
PRĂJIT

BANANE

ACTIVITATEA 3
Folosiți panouri de comunicare

Întreabă persoana ce ar vrea să facă
acum, Exemplu: Întreabă “Vrei să te
speli acum sau mai târziu?” și arătați
cartonașul cu suport vizual pentru “ A
face duș” în timp ce adresați și
întrebarea;

NOTĂ:
• Cartonașele cu indicii pot fi create pe calculator și
printate, sau scrise simplu pe o hârtie albă sau
colorată;
• Poți folosi fotografii, să desenezi imagini, sau să
folosești imagini gratuite găsite online;

Așteaptă răspunsul sau arată dacă ar vrea
să facă acest lucru “Acum” , “Următorul”
sau “Mai târziu” .
Dacă persoana răspunde că vrea să se spele
imediat sau mai târziu, întreabă ce ar vrea
să facă acum, spre exemplu “Ai vrea să
mergi la o plimbare acum?”

Dacă persoana răspunde că ar vrea să se
spele acum, întreabă ce ar vrea să facă
imediat sau mai târziu, spre exemplu “Ai
vrea să mergi la o plimbare imediat?”
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• Asigură-te că cuvântul este ușor de citit, cu litere
mari și îngroșat.

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine făcută în
crearea panourilor de comunicare.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la activitatea
pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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ÎNAINTE
Sfaturi de început:

METODE
ALTERNATIVE DE
COMUNICARE
AVENTURA 7:
SCRIEREA DE
LITERE ÎN AER

Pregătirea este
cheia.

1
2

ACHIZIȚIONEAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE
MATERIALELE ÎN AVANS:
Cartonaș pe care este scris cuvântul pe care vrei să-l învețe;
Oriunde comunicarea

Imagini cu mâncare pentru micul dejun;
Pregătiți cartonșele pe care sunt scrise cuvintele care reprezintă
mâncare pentru mic dejun:

PÂINE

OU

ȘUNCĂ

Pregătiți imagini cu itemii pentru mic dejun,
conform imaginii din dreapta:
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SUC

este necesară.

3

ÎN ACEST MOMENT
Explicați că scopul acestei
activități este ca persoana cu
demență să exerseze exprimarea
preferințelor culinare, spre
exemplu pentru micul dejun.

ACTIVITATEA 1

ACTIVITATEA 4

Spuneți cuvântul pe care dorești să-l învețe în
timp ce îl „subliniați”, folosind două degete ale
mâinii dvs. drepte pentru a urmări săgeata
orientată de la stânga la dreapta sub cuvântul
de pe fiecare cartonaș, în același timp având
adevăratul produs alimentar -pâine- în fața
persoanei și arătându-l acesteia.

Persoana dragă va forma literele în aer.
Dumneavoastră și persoana îngrijită ar trebui
să scrieți în aer amândoi sub cuvântul de pe
cartonaș, astfel încât degetele dvs. să nu îi
blocheze vederea literelor.

ACTIVITATEA 2
Spuneți pe litere cuvântul cu voce tare, folosind
două degete ale mâinii dvs. dominante pentru a
„scrie în aer” fiecare literă în timp ce o pronunțați.
Veți scrie în aer literele de sub cuvântul tipărit pe
cartonaș, fără să atingeți de fapt cartonașul.
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ACTIVITATE 3
După ce scrieți în aer cuvântul, spuneți întregul
cuvânt încă o dată urmărind din nou săgeata
pentru a „sublinia” cuvântul de la stânga la
dreapta, arătând în același timp și pâinea reală.

DUPĂ
Felicitați-vă reciproc pentru munca bine făcută în
antrenarea persoanei cu demență să scrie litere în
aer.

TIMP PENTRU REFLECTARE
În timpul tău liber, gândește-te la activitatea
pe care ați realizat-o împreună.
Vezi Timp pentru reflectare în Aventura 1.
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Nr.

RESURSE:
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Resurse video

Link

Sursa

1

Carte de amintiri

Click Aici

Ohio Council for Cognitive Health

2

Realizarea unei cărți de amintiri

Click Aici

NIHSeniorHealth.gov

3

Panouri de comunicare

Click Aici

4

Panouri de comunicare, Voice My ChoiceTM

Click Aici

Daughterly Care

Nr. Alte resurse

Link

Sursa

1

Carte cu povești de viață
Template-ul conține o listă de întrebări comune și sugestii
care pot fi folosite pentru a produce o Carte cu Povești de
Viață. În general, este recomandat să folosești doar
informații pozitive pentru carte, eliminând orice situații
triste care ar putea genera distres pentru persoană.

Click Aici

Dementia UK

2

Realizarea unei cărți de amintiri

Click Aici

Best Alzheimer’s Product

3

Cartonașe cu indicii - îngrijirea persoanelor cu demență

Click Aici

Golden Carers

4

Portofel de comunicare

Click Aici

5

Refuzul de a se spăla

Click Aici

Alzheimer’s Society

6

Îmbăierea

Click Aici

Alzheimer’s Association

7

Foaie cu sfaturi pentru îmbăiere

Click Aici

Family Caregiver Alliance

8

18 sfaturi pentru a ajuta persoana cu demență să facă baie

Click Aici

Verywell Health

9

Comportamente repetitive

Click Aici

Alzheimer’s Society

10 Repetarea

Click Aici

Alzheimer’s Association

11 Hoinăritul

Click Aici

Alzheimer’s Association

12 Halucinații

Click Aici

Alzheimer’s Association

13 Cum să faci față modificărilor comportamentale

Click Aici

NHS
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