Часто

Інколи

Проблеми з пам’яттю
СПИСОК КОНТРОЛЬНИХ
ЗАПИТАНЬ

Рідко

UKRAINIAN/ENGLISH

Про установу Деменція Австралія

Мені важко пам’ятати день і дату

Деменція Австралія - є національним
органом для людей будь-якого віку,
з усіма формами деменції, їх родин
та опікунів. Деменція Австралія
надає адвокатську допомогу, служби
підтримки, освіту та інформацію.

Я забуваю, де зазвичай тримаю
речі

Додаткова інформація

Мені важко адаптуватися до будьяких змін у моєму повсякденному
режимі

Додаткову інформацію про зниження
ризику деменції можна отримати в
установі Деменція Австралія.

Я погано пам’ятаю події, що
нещодавно відбувалися
Мені буває важко підібрати
правильне слово

Мені важко розуміти зміст
журнальних чи газетних статей або
слідкувати за сюжетом в книжці
або по телебаченню.
Мені важко слідкувати або
приєднуватися до розмови,
особливо в групах.
Мені важко вирішувати фінансові
питання, такі як справи з банком
або порахувати здачу
У мене є труднощі з повсякденними
заняттями, такими як знайти дорогу
до місцевого торгового центру або
як приготувати їжу, яку я завжди
добре готував
Я втрачаю інтерес до занять, які
мені зазвичай подобалися
Мені важко вирішувати проблеми

National Dementia Helpline
1800 100 500
Мовна підтримка

131 450

dementia.org.au

Родина і / або друзі звертають
увагу на мою погану пам’ять
Інші занепокоєння:

Якщо ви позначили “інколи” або “часто”,
рекомендується звернутися до лікаря.
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Хвилюєтесь
за вашу
пам’ять?
Ось що ви можете
зробити...

Хвилюєтесь
за вашу пам’ять?
Ви почуваєтесь забудькувато
чи нестямно?
Виявлення проблеми є першим
кроком до отримання допомоги
Ви турбуєтесь про збільшення провалів
у пам’яті чи про інші зміни у мисленні чи
поведінці у вас, члена вашої родини чи
друга?
Зміни в пам’яті та мисленні мають
ряд можливих причин, які можуть
включати стрес, депресію, біль, хронічні
захворювання, ліки або алкоголь, а іноді
це ознака ранньої деменції. Значні зміни
у пам’яті не є нормальним явищем у будьякому віці і їх слід сприймати серйозно.
Якщо у вас або когось із ваших знайомих
виникли такі труднощі, краще звернутися до
лікаря якомога скоріше.

Поговоріть з вашим лікарем

Дійте якомога швидше

Не існує жодного тесту, який може виявити
у людини деменцію. Діагноз ставиться
шляхом спілкування з вами та, можливо,
родичем чи другом, щоб дізнатися більше
про ваші труднощі з пам’яттю та мисленням.
Вам також буде потрібно пройти фізичне
та неврологічне обстеження, яке буде
розглядати всі інші можливі причини.

Ваші симптоми можуть не бути викликані
деменцією, але якщо це так, то краще
поставити діагноз якомога швидше.

Під час візиту до лікаря:
• Візьміть список ваших запитань - це буде
корисною основою для подальшого
обговорення та тестування
• Чесно та відкрито поговоріть зі своїм
лікарем про ваші проблеми, в тому числі
про те, як довго вони в вас
• Візьміть перелік ліків, які ви приймаєте,
включаючи дози (або принесіть усі свої
таблетки в сумці). Не забудьте інгалятори,
креми, трав’яні ліки та вітаміни.
Пам’ятайте, що ви можете:
• Записатися на довше приймання
• Взяти з собою родича, опікуна або друга
• Запитувати та просити додаткові
пояснення, якщо ви чогось не розумієте
• Робити нотатки під час візиту
• Обговорити можливість подальшого
обстеження фахівцем

“Отримати діагноз було полегшенням
- найгіршим було не знати”.
Фред, діагностований хворобою Альцгеймера

Рання діагностика означає, що ви можете
отримати доступ до підтримки, інформації
та медикаментів. Людям з діагнозом
деменція важливо планувати наперед і
враховувати такі фактори, як майбутній
стиль життя, турбота, здоров’я та фінанси.

“Ми раді, що нам поставили діагноз
на ранній стадії, оскільки нам
це надало можливість змінити
види діяльності у нашому житті,
щоб вони відповідали моїм
можливостям і визначити плани на
майбутнє”.
Марія, діагностована судинною деменцією

Що таке деменція?
Деменція - це загальний термін для опису
проблем, пов’язаних із прогресивними
змінами у пам’яті та мисленні. Хвороба
Альцгеймера є найпоширенішим типом
деменції. Деменція може виникнути в будького, але вона стає більш поширеною у
віці 65 років, і особливо у віці до 85 років.
Ранні ознаки можуть не бути очевидними тільки лікар або фахівець може правильно
діагностувати деменцію.

I have trouble remembering
events that happened recently
I have trouble finding
the right word
I have trouble remembering
the day and date
I forget where things are
usually kept
I have difficulty adjusting to any
changes in my day-to-day routine

Often

Sometimes

CHECKLIST

Rarely

Memory concerns

About Dementia Australia
Dementia Australia is the national peak
body for people, of all ages, living with
all forms of dementia, their families and
carers. It provides advocacy, support
services, education and information.

More information
Further information about dementia and
dementia risk reduction is available from
Dementia Australia.

I have problems understanding
magazine or newspaper articles
or following a story in a book
or on television
I find it hard to follow and join in
conversations, particularly
in groups
I have problems handling
financial matters, such as
banking or calculating change
I have difficulty with everyday
activities such as finding my way
in the local shopping centre, or
how to cook a meal I have always
cooked well
I am losing interest in activities I’d
normally enjoy
I have difficulties thinking through
problems

National Dementia Helpline
1800 100 500
For language assistance

131 450

dementia.org.au

Family and/or friends have
commented about my poor memory
Other concerns:

If you have ticked ‘sometimes’ or ‘often’ it
is recommended that you see your doctor.

Helpline is funded by the Australian Government
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Worried
about your
memory?
Here’s what you
can do...

Worried
about your
memory?
Feeling forgetfulor confused?
Finding out if there is a problem is
the ﬁrst step to getting help

Talking to your doctor

The earlier you act the better

There is no single speciﬁc test that

The symptoms you have may not be caused
by dementia, but if they are, an earlier
diagnosis will be helpful.

can show whether someone has dementia.
A diagnosis is made by talking to you and
perhaps a relative or friend to ﬁnd out more
about your difﬁculties with memory and
thinking. You will also need a physical and
neurological examination which will look at all
other possible causes.

Have you become concerned about
increasing lapses in memory, or other
changes in thinking or behaviour for yourself,
a family member or friend?

During the visit:

Changes in memory and thinking have a
number of possible causes that may include
stress, depression, pain, chronic illness,
medication or alcohol and sometimes it is
a sign of early dementia. Major changes
in memory are not normal at any age and
should be taken seriously. If you or someone
you know is experiencing these kinds of
difﬁculties it is better to see your doctor
sooner rather than later.

• Talk to your doctor about your concerns 		
honestly and openly, including how long you
have been experiencing these problems

• Take your list of concerns with you – it will 		
provide a useful basis for further discussion 		
and tests

• Bring a list of the medications that you 		
are taking including the doses (or bring all 		
your tablets in a bag). Don’t forget inhalers, 		
creams, herbal medications and vitamins.

An early diagnosis means that you can
have access to support, information and
medication. It is important for people with
a diagnosis of dementia to plan ahead and
consider factors such as future lifestyle,
care, health and finances.

“We are glad we had that early
diagnosis as we have been
given the chance to change
our lifestyle activities to match
my capabilities and to make
deﬁnite plans for the future.”
Maria diagnosed with vascular dementia

Remember you can:
• Ask for a longer appointment
• Take a relative, carer or friend with you
• Ask questions and request further 			
explanations if you don’t understand
• Take notes during the visit
• Discuss the option of further assessment by
a specialist

“It was a relief to get the diagnosis
– the worst was not knowing.”
Fred diagnosed with Alzheimer’s disease

What is dementia?
Dementia is a general term to describe
problems with progressive changes in
memory and thinking. Alzheimer’s disease
is the most common type of dementia.
Dementia can happen to anybody, but it
becomes more common over the age of
65, and especially over the age of 85. Early
signs may not be obvious – only a doctor or
specialist can properly diagnose dementia.

