Faaliyetler

Pflegestützpunkt ES
Bakım Destek Kurumuna ulaşım

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

Faaliyetlerimizin amacı demanslı insanların yaşam
kalitelerini iyileştirmek ve ailelerine destek olmak.

Bireysel danışma + demans
bilgileri ve Esslingen’deki
hizmetler

Günlük Bakım

Evinizde saatli
refakat

Alsheimer
muayene saati

Pflegestützpunkt (Bakım Destek
Kurumu) sizi bir
çok sorunlarınızda
destekleye-cektir.

Yaşama mekanı
danışması
Yaşama ortamının
güvenli döşenmesi

Bakım grupları

Toplu taşıma araçları ile ulaşım
102, 103, 105, 118, 119, 120, 122 ve 131 nolu
otobüsle MAILLE durağına kadar gidiniz. Bu durakta
ininiz. Ritterstraße Maille – Park‘ın istikametindedir
(kavşağın arkasında).

Demanz
Bu nedir?

Park olanağı :
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Önleme yöntemleri
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Bakım hizmetleri kuruluşları tarafından evin ihtiyaçlarını sağlamak
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Hastanın yakınları
için konuşma
grupları
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Demans nedir?

Demans nasıl belli olur?

Kim yardım ediyor?

Kelimenin tam anlamı „ruhsuz“ demektir. Hastalık
biçimini, sinir hücrelerin ilerleyerek, azalmasıyla zihinsel gücün kaybolması olarak tanımlayabiliriz.

• Hafıza kayıbı: Cisimleri olmadık yerlere koymak
veya hiç uygun olmayan yerlere kaldırmak

Kendinizde, ailenizde veya arkadaşlarınızda bu
semptomlardan birini veya daha fazlasını farkettiğiniz zaman aşağıdaki kuruluşlara başvurabilirsiniz:

Önce kısa vadeli hafıza karışıyor ve cisimleri ve olayları aklında tutma yeteneği azalıyor.
Hastalık ilerledikçe uzun vadeli hafızanın içeriklerini
hatırlamakta da zorlanma artıyor.
Dahası hastalık insanı tümüyle etkilemekte. Algı ve
idrak değişiyor.
Bulunduğu yeri idrak etmekte, konuşmada ve tek başına günlük işlerini yapmada sorunlar yaşanıyor.
Demans hastalarının yakınları ve arkadaşları bu değişmeleri algılıyor ve gözlemliyorlar ancak çoğunlukla
bu hastalığa yormuyorlar.
Bunun için hastalığın doktor tarafından erken teşhisi
önemli ki hastalığın ilerlemesi ilaç tedavisi ile yavaşlatılabilsin.

• Konuşmakta zorlanmak: Konuşmanın konusunu
idrak edememek
• Doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak: Cümlenin
ortasında bir kelime eksikliği veya yerine uymayan
bir kelime kullanmak
• Zaman ve mekan bakımından problem: Dolaşmaya gidip evin yolunu bulamamak

Pflegestützpunkt Esslingen /
Yaşlılar için danışma
Adres:
bis März 2011: Ritterstraße 16, 73728 Esslingen
ab 01.04.2011: Rathausplatz 3, 73728 Esslingen
Telefon: 0711 / 3512-3219
0711 / 3512-3220
E-Mail:

• Moral farklılıkları: Kısa zaman içerisinde sevinç
kedere dönüşebilir
• Kişisel değişmeler: Düzenli ve tertipli bir insanın
evini boşvermeye başlaması

Beate.Barzen-Meiser@Esslingen.de
Rita.Latz@Esslingen.de

SOFA
Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen
im Landkreis Esslingen
Adres:

• Mantıklı kararlar vermekte zorlanmak: Kışın evden
terlikle değil çizmeyle çıkmak

Stuttgarter Straße 2, 72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 78 58 30
E-Mail: sofa@gpz-nt.de

www.Demenzoffensive.Esslingen.de

