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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

L'Alzheimer és una malaltia que produeix canvis en les zones del cervell que controlen la memòria i el 
raonament. Encara no se sap ben bé quina és la causa d’aquesta malaltia. De moment no té cura, però 
amb una atenció adequada la majoria de les persones que tenen Alzheimer poden viure dignament
durant molts anys.

La malaltia d’Alzheimer

Com funciona el cervell
El cervell controla totes les funcions del cos i de la ment.
Diferents zones del cervell controlen funcions diferents.
Unes zones controlen les activitats físiques com el
caminar. Unes altres controlen les facultats 
mentals com el llenguatge, la memòria, la concentració i
la presa de decisions. 

Canvis en el cervell
En el cervell de les persones que tenen Alzheimer s’hi
formen unes estructures microscòpiques anomenades
plaques i feixos. Llavors les cèl·lules del cervell es van
morint. Les zones afectades per aquests canvis són 
les que controlen les activitats mentals com la memòria.
Altres activitats, com el moviment, no solen quedar
afectades fins a les últimes etapes de la malaltia. 
Per això, les persones amb Alzheimer semblen normals,
però no poden retenir res a la memòria, per molt que 
ho intentin.

Qui pot tenir Alzheimer?
La malaltia d'Alzheimer sol afectar persones majors 
de 65 anys. Com més gran sigui una persona, més 
probabilitats tindrà de tenir la malaltia. Però també es pot
presentar en gent jove de 40 anys. Qualsevol persona pot
tenir Alzheimer. Cap professió, nivell educatiu 
o procedència és immune a la malaltia. En uns casos,
l’Alzheimer pot manifestar-se en diversos membres d'una
mateixa família. En uns altres casos, només una persona
queda afectada.

Efectes de la malaltia d'Alzheimer
Els símptomes de la malaltia apareixen a poc a poc. 
La mitjana de temps transcorregut des de l’inici fins 
a l’última fase és d'uns 9 anys. Aquest temps pot 
variar molt.

• En la primera fase la persona es mostra desorientada i
desmemoriada. Sovint oblida fets o converses recents i
arriba a perdre coses importants. Però pot recordar
clarament el passat llunyà.

• En la fase intermèdia necessita més ajuda en les
activitats quotidianes. És possible que la persona 
no reconegui membres de la seva pròpia família, 
que es perdi en llocs ben coneguts i que oblidi com fer
activitats senzilles. Pot mostrar-se inquieta, 
malhumorada i imprevisible.

• En l'última fase la persona pot perdre completament la
memòria i la facultat de raonament. Necessita ajuda en
tots els aspectes de la vida diària.

Tractament de la malaltia
La finalitat del tractament és controlar els símptomes i
procurar una vida digna a la persona afectada.
• Els medicaments poden millorar els símptomes en

alguns casos. El metge o la metgessa determinarà
quins medicaments són adequats per a cada persona.

• Un pla de control que inclogui atenció i supervisió és
essencial.

• Visites mèdiques periòdiques ajuden a vigilar l'estat
de la persona.
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