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Draga cititorule, 

 

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Faceți clic 

pe mine, dacă ați uitat (REMEM)” a fost realizată pe 9-10 ianuarie 

2020 la Denizli, Turcia. Proiectul REMEM este susținut de Agenția 

Națională Turcă în cadrul Acțiunii cheie Erasmus + 2 „Cooperarea 

pentru inovare și schimbul de bune practici / parteneriate strate-

gice în domeniul educației adulților”. 

Universitatea Pamukkale este coordonatorul proiectului, iar in-

stituțiile Universității Kırklareli și Denizli Innovation Association 

(DİDER) din Turcia, COSVITEC Societa Consortile Arl din Italia și 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca din România sunt partenerii 

proiectului. 

1st Newsletter 
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Ce este Alzheimer 

Boala Alzheimer (AD) este o boală neurodegenerativă care distruge 

lent și progresiv celulele creierului. În general, demența AD este diag-

nosticată la persoanele cu vârsta peste 65 de ani. Simptomele precoce 

ale demenței AD nu pot fi recunoscute la început atât de persoana în 

cauză, cât și de cei dragi. Între timp, pe măsură ce boala progresează, 

simptomele devin mai accentuate și pot afecta viața de zi cu zi. 

Înseamnă că dificultăți practice pentru pacientul cu AD în sarcini de zi 

cu zi, cum ar fi îmbrăcarea, scăldatul și mâncarea. La aceste niveluri in-

ițiale ale pacienților se pot adăuga mai multe comportamente negative.  

În această fază, pe lângă constatările anterioare; uitarea de a lua 

medicamente, incompetența în utilizarea bunurilor folosite anterior, 

dificultăți în citire, scriere și alte modalități de comunicare, nerespec-

tarea regulilor societății, creșterea neliniștilor în, neliniște în gătit, inca-

pacitate de a face cumpărături, izbucniri de furie , tulburările de somn 

sunt simptome, frecvent. Pe măsură ce boala progresează, pacienții pot 

avea dificultăți în alegerea condițiilor adecvate pentru ei înșiși. Toate 

problemele sunt, de asemenea, necesare mai multă importanță în 

această fază. Este necesar să controlați aparatele de uz casnic care lu-

crează cu energie electrică și cu gaz natural.  
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 1. lipsa inhibițiilor - cineva care este de obicei timid poate merge la 

un străin pentru a încerca să-l îmbrățișeze sau să-l sărute; 

 2. probleme de limbaj - acestea apar, în special în cazurile de afazie 

primară progresivă, o formă de demență care afectează capacitatea 

de a procesa și articula cuvintele. Pacienții pot avea probleme să 

compună propoziții, să vorbească foarte rar și să nu pronunțe corect 

cuvintele; 

 3. probleme de scriere - cineva care în mod normal nu a avut astfel 

de probleme, nu știe să scrie corect sau nu poate scrie deloc, nici 

măcar să semneze; 

 4. dificultăți de lectură - pentru cineva cu demență, devine foarte di-

ficil să citești un paragraf într-un ziar sau carte. 

 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există aproximativ 47 de 

milioane de oameni din întreaga lume care suferă de demență, 60-

70% dintre ei suferă de Alzheimer, în fiecare an 9,9 milioane de ca-

zuri noi sunt diagnosticate. În Europa au fost diagnosticați 46 de mi-

lioane de pacienți în 2015 și se estimează că vor exista 100 de milio-

ane în 2050. 
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Project REMEM  

În cadrul proiectului REMEM, se urmărește dezvoltarea unei aplicații 

mobile pentru pacienții cu Alzheimer în fazele incipiente. Această apli-

cație va include memento-uri individuale, albume video de familie și 

imagini de familie, diverse module de jocuri de informații și compe-

tențe personale care vor oferi confort personal individului în viața sa de 

zi cu zi.  

Obiectivele proiectului: 

 Compilarea și analiza datelor actuale și a metodelor de tratament le-

gate de boala Alzheimer în Turcia și Europa ca raport; 

 Dezvoltarea unei aplicații online și mobile; 

 Pregătirea unei cărți de informare pentru rude; 

 Creșterea conștientizării sociale. 

Rezultatele proiectului: 

O1- Compilarea și raportarea aplicațiilor mobile existente; 

O2 - Dezvoltare de aplicații mobile; 

O3 - Pregătirea ghidului de utilizare a aplicațiilor mobile; 

O4 - Pregătirea cărții de informare pentru rude. 

Întâlniri transnaționale: 

A avut loc prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului din De-

nizli / Turcia. În total, vor fi 5  întâlniri transnaționale, care vor avea 

loc, respectiv, în Italia, Turcia (Kırklareli), România și Turcia (Denizli). 
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Aplicații pilot și test 

Aplicația mobilă și conținutul cărții de informații vor fi suportate de 

aplicațiile pilot. Instrumentul de măsurare va fi dezvoltat pentru a 

evalua măsura în care toate funcțiile implicate în aplicația mobilă au 

fost utile. O altă aplicatie /cerere-pilot pentru rude va fi aplicată rudelor 

pacienților din fiecare țară. În acest scop, toți partenerii vor contacta 

asociații din regiunile și țările lor locale. 

Întâlnirile naționale de informare și informare despre Alzheimer 

3 reuniuni naționale, inclusiv 180 de persoane din părțile interesate și 

ONG-urile vor avea loc în a 22-a lună a proiectului în toate țările 

partenere. Rezultatele proiectului vor fi prezentate. 

Atelier de informare și informare despre Alzheimer 

Atelier final pentru a prezenta rezultatele proiectului către părțile in-

teresate, cum ar fi asociațiile, factorii de decizie a întreprinderilor și an-

treprenorii, pentru a transfera utilizarea aplicației mobile și a cărții de 

informații. Acest atelier va avea loc la Denizli, Turcia. 

Contact 

Puteți urmări și accesa rezultatele și noutățile proiectului prin interme-

diul nostru pe website: http://www.pau.edu.tr/remem/en  

REMEM Project Facebook page: REMEM Unuttuysan Tıkla  

REMEM Project Twitter page: https://twitter.com/RememProject 

REMEM Project Twitter page:  https://www.instagram.com/

rememproject/ 

Pentru alte informatii si intrebari : remem@pau.edu.tr 

http://www.pau.edu.tr/remem/en

