
   

 

 

Romani Arli/Romane Arlisko 

 

Rodipe ando to bistribe 
 

Tu dobijan jekh poziv te počine jekh rodibe ando to bistriba. Odova šaj te ovel sebepi so tu ja 

džiko andi ti familjija primetija problemija bisterdipa koro Tute, a so šaj te ovel diso aver 

nego samo jekh normalno bistribe.  

Sarine amen šaj te ova bisterde podijekhvar, ama so pophure hijam odova pobaro rizik isimen 

te dobina dijekh dementno nabormipe. Avdije nane ljeko protiv dementija ama isi ljekija kola 

ločharena o simptomija.  

 

Tu ka dža ko jekh rodipe kova ka mothovi da lji dobijan dijekh dementno nabormipe ja odova 

so bistreja tano sepebi diso aver so šaj te sasčaripe.  

 

Te šaj te džana odova ko rodipe ka čerelpe nekobor pregledija hem testija kola ka mothoven 

kobor setineja tut. Tegani ka rese jekhe doktore hem medicinsko phenja.  

 

Džiko andi ti familjija ja jekh šukar amal šaj te avel tuva ako tu ka osetine tut pošukar a odova 

hem amendže but važno. 

 

Te šaj te čera so pošukar rodipe, amen valjani te džana so pobuter ando te nabormipa, dukha 

hem toklo hem so čereja diveste. Odoljese amen ka ovelmen disave pučiba sar tuče adžahar 

hem okoljese ko alo tuva. Dži čera o rodibe amen ka čera disave analize, ka merina to pritisak 

hem ka čera disave osnovna ispitiba ando to setibe.  

 

Te bi dobina najšukar rezultati amen manga tu čere o pregledija ki čhib koja najšukar 

haljoveja. Amen uvek isimen tumači.  

 

Lje tuva jekh lista ando iljačija kola akana pijeja, lje te naočare hem o šunibaso aparati ako 

koristineja jekh esavko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Svenska 
 

Minnesutredning 
 

Du har fått en kallelse att påbörja en minnesutredning. Detta kan bero på att Du eller någon 

anhörig märkt av minnesbesvär hos Dig som skulle kunna bero på annat än normal glömska. 

 

Alla kan vi vara lite glömska ibland men ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av 

en demenssjukdom. Det finns idag ännu ingen bot mot demens men däremot finns det 

symptomlindrande behandlingar 

 

Du kommer att genomgå en utredning för att se om det är en demenssjukdom Du har drabbats 

av eller om Dina minnesbesvär skulle kunna bero på något annat som går att behandla.  

 

För att ta reda på detta kommer Du att genomgå en del undersökningar och minnestester. 

Under utredningen kommer Du att få träffa en läkare och en sjuksköterska.  

 

Att ha med sig en anhörig eller nära vän som känner Dig väl kan kännas tryggt för Dig och är 

även en viktig del för oss i utredningen. 

 

För att kunna utreda Dig på bästa sätt behöver vi få veta så mycket som möjligt om Dina 

besvär och Din vardag. Därför kommer vi att ställa en del frågor till Dig och Din anhörig. 

Under utredningens gång kommer vi även att ta en del prover, mäta blodtrycket och 

genomföra grundläggande minnestester. 

 

För att få ett så bra resultat som möjligt vill vi att Du utför testerna på det språk som Du 

behärskar bäst. Vi anlitar alltid tolk. 

 

Tänk på att ha med Dig aktuell läkemedelslista och även glasögon och hörapparat om Du 

använder det. 

 

 

 

 
 
 


