
 

 
 

 

  

 
 

REMEM 
este o aplicație ONLINE și o APLICAȚIE MOBILĂ 

 

• Proiectul REMEM are ca scop îmbunătățirea memoriei 

pacienților Alzheimer și întârzierea progresului bolii actuale prin 

utilizarea aplicațiilor de memento, pentru a oferi informații mai 

detaliate despre boală și pentru a asigura o îngrijire mai eficientă 

a pacientului. 

• Aceste aplicații vor include memento-uri individuale, albume 

video de familie și imagini de familie, diverse module de jocuri 

de informații și informații personale care vor oferi confort 

personal individului în viața sa de zi cu zi.  

 APLICAȚIA care urmează să fie dezvoltată, și ghidul CARTEA 

de informații sunt pentru  rudele pacientului ca acestea să fie 

pregătite, și să  ajute la reducerea negativității acestei boli. 

• REMEM este susținut de Agenția Națională Turcă în cadrul 

Parteneriatului strategic Erasmus + pentru Educația Adulților. 

 

 

 
 

 

        

Unuttuysan Tıkla 

Click me, if you forgot 

 
     Proje No: 2019-1-TR01-KA204-074782 
 



 

 

 

 

  Boala Alzheimer afectează tot mai mulți oameni din întreaga 

lume. În special în Europa de Vest, cercetătorii au raportat că bolile 

Alzheimer și demența sunt cele mai frecvente boli în comparație cu 

întreaga lume. 

• Raportul Comisiei Europene „Raport de punere în aplicare a  

Comunicării Comisiei privind o inițiativă europeană privind boala 

Alzheimer și alte demențe” afirmă că noile tehnologii digitale au un 

potențial puternic pentru a ajuta indivizii să facă față provocărilor 

legate de demență și tulburările neurodegenerative. 

• Oamenii de știință raportează că progresul bolii în stadiul incipient 

poate fi încetinit prin jocuri de inteligență, exerciții fizice, jocuri de 

potrivire și activități de abilități. Extinderea acestei etape poate 

facilita procesul pentru individ și rudele sale. Extinderea acestei 

etape poate facilita procesul pentru individ și rudele sale.  

• Prin urmare, proiectul a dezvoltat ideea REMEM. În cadrul acestui 

proiect, se urmărește dezvoltarea aplicațiilor mobile pentru 

pacienții Alzheimer în fazele incipiente dar și pentru rudele sau  

persoana responsabilă pentru îngrijirea pacientului.  

 

Urmați REMEM 
 

Websitesi: www.http://www.pau.edu.tr/remem/en  
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 "„Finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană și Agenția Națională Turcă nu pot  fi  
responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din inform 

 

        

 


