GRUPURI DE SUPORT PENTRU FAMILIILE BOLNAVILOR DE ALZHEIMER
Contract PHARE 2006/018-147.03.12/02/13
Perioada de desfățurare: 01.12.2008 – 30.11.2009
 Localizarea: Braşov .
Solicitant:
SOCIETATEA NATIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - Filiala Brașov
PartenerI:
Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov – Centrul de Sănătate Mintală
Societatea romana de sprijin a vârstnicilor si a suferinzilor cu afecţiuni de tip Alzheimer,
filiala Braşov
Obiectivul general
1. Dezvoltarea şi promovarea serviciilor comunitare adresate bolnavilor de demenţă degenerativă de tip
Alzheimer din judeţul Braşov.
Obiective specifice
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin dezvoltarea grupurilor de suport, pentru familiile în cadrul cărora există
bolnavi de demenţă degenerativă de tip Alzheimer.
2. Creşterea nivelului de educare şi de informare a familiilor şi a aparţinătorilor cu privire la demenţa
degenerativă de tip Alzheimer
3. Crearea unei reţele locale multidisciplinare de specialişti pentru dezvoltarea programelor comunitare
adresate bolnavilor de demenţa degenerativă de tip Alzheimer
Grup țintă : Familiile bolnavilor de demenţa degenerativă de tip Alzheimer din judeţul Brașov

Rezultate :
Creşterea calităţii vieţii bolnavilor de demenţă degenerativă de tip de Alzheimer prin
îmbunătăţirea climatului afectiv din familie şi a calităţii actului de îngrijire.
Schimbarea atitudinal - comportamentală a membrilor familiilor faţă de bolnavi de demenţă
Alzheimer
Creşterea nivelului de informare a familiei, cu privire la evoluţia boli şi a funcţionalităţii
pacientului, prin distribuirea a 1500 de broşuri, participarea a 90 de persoane la grupurile
de suport (12 grupuri cu 7-9 participanţi), consilierea a minimum 30 de persoane.
Reducerea probabilităţii de apariţie a depresiei la membrii familiei prin înlăturarea stresului
şi dezvoltarea respectului de sine.
Creşterea nivelului de informare a medicilor, asistenţilor medicali şi lucrătorilor sociali cu
privire la evoluţia boli şi funcţionalitatea pacientului, prin organizare a 2 seminarii la care
au participat 50 de cadre medicale şi publicarea de articole în revistele de specialitate
Elaborarea broşurii „Sfaturi practice pentru familiile bolnavilor cu demenţă Alzheimer”, în
1500 de exemplare.
Elaborarea pliantului de informare şi a fluturaşilor, pentru prezentarea serviciilor
comunitare dezvoltate în cadrul proiectului (2000 pliante şi 2000 fluturaşi).
Promovarea serviciilor dezvoltate în cadrul comunităţii, prin realizarea şi difuzarea 1 spot
video, a informărilor de presă şi prin publicarea de articole în revistele de specialitatea şi
participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice.

