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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    
««  JJee  ssuuiiss  SSyyllvviiaa..  JJ''ééttaaiiss  SSyyllvviiaa  aavvaanntt  
llee  ddiiaaggnnoossttiicc  eett  jjee  ssuuiiss  ttoouujjoouurrss  SSyyllvviiaa  
aapprrèèss  llee  ddiiaaggnnoossttiicc..  JJee  ssuuiiss  ttoouujjoouurrss  llaa  
mmêêmmee  ppeerrssoonnnnee  ––  ttrraaiitteezz--mmooii  ddee  llaa  
mmêêmmee  ffaaççoonn..  PPaarrlleezz--mmooii  ddee  llaa  mmêêmmee  
ffaaççoonn..  IInncclluueezz--mmooii  ddaannss  llaa  
ccoonnvveerrssaattiioonn  ccoommmmee  vvoouuss  llee  ffaaiissiieezz  
aavvaanntt  »»..  

  
  ««  LLeess  ppeettiittss--eennffaannttss,,  cc’’eesstt  ppaass  tteerrrriibbllee  
ccaarr  iillss  ddiisseenntt  ““  mmaaiiss  mmaammiiee,,  rraappppeellllee--          
ttooii  !!  ””  »»  
  

PPaarroolleess  ddee  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess  
  

 
  
««  OOnn  ss''éémmeerrvveeiillllee,,  eett  dduu  ffooiissoonnnneemmeenntt  
dd''iiddééeess  ccrrééaattrriicceess  ttoouutteess  ssiimmpplleess  eett  ddee  
ll''uunniivveerrssaalliittéé  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  
oobbsseerrvvééeess    ((……))..    LLeess  ggeesstteess  pprrooppoossééss  
ssoonntt  eeffffiiccaacceess,,  ccoonnccrreettss,,  ffaacciilleess  àà  
rreepprroodduuiirree    ((……))..  TTaanntt  dd''iinnggéénniioossiittéé,,  
dd''hhuummiilliittéé,,  ddee  vviiggiillaannccee,,  ddee  tteennddrreessssee  
hhuummaaiinnee  nnoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’eessppéérreerr  »»..  
FFrraannççooiissee  HHéérriittiieerr  
  

LL’’eexxiisstteennccee  ddee  vviilllleess  qquuii  ssee  vveeuulleenntt  
aaccccuueeiillllaanntteess  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
aatttteeiinntteess  ddee  ttrroouubblleess  ccooggnniittiiffss  aa  ééttéé  
ppoouurr  mmooii  uunnee  ddééccoouuvveerrttee  ;;  cceess  
iinniittiiaattiivveess  aauurroonntt  bbeeaauuccoouupp  àà  nnoouuss  
aapppprreennddrree  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  lleeuurr  
ddéévveellooppppeemmeenntt..  MMaarryy  MMaarrsshhaallll  
  

««  DDaannss  ccee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess,,  nnoouuss  
nn’’aavvoonnss  ppaass  cchheerrcchhéé  àà  pprréésseenntteerr  ddeess  
pprroojjeettss  ppaarrffaaiittss  eett  ddiiffffiicciilleemmeenntt  
rreepprroodduuccttiibblleess  mmaaiiss  àà  vvaalloorriisseerr  llaa  
ggrraaiinnee  dd’’eexxcceelllleennccee  pprréésseennttee  ddaannss  uunnee  
aaccttiioonn  »»..  
MMaarriiee--JJoo  GGuuiisssseett--MMaarrttiinneezz  

  

  

  

  

CCee  ttrrooiissiièèmmee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess11,,  ll’’iiddeennttiittéé  rreettrroouuvvééee,,  nnoouuvveeaauuxx  lliieennss,,  
nnoouuvveelllleess  ssoolliiddaarriittééss  ppoouurr  uunnee  aauuttrree  aapppprroocchhee  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  
dd’’AAllzzhheeiimmeerr,,  ss’’aattttaacchhee  àà  iiddeennttiiffiieerr  ccee  qquuii  mmeett  eenn  ppéérriill  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  oouu  ddee  ttrroouubblleess  
aappppaarreennttééss..  IIll  ddééccrriitt  eett  aannaallyyssee  ddeess  iinniittiiaattiivveess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  
ssoouutteenniirr  eett  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  lliieennss  aavveecc  cceeuuxx  ddoonntt  lleess  ccaappaacciittééss  ccooggnniittiivveess  
ss’’aaffffaaiibblliisssseenntt..  AAllllaanntt  ddeess  iiddééeess  rreeççuueess  aauu  ppaarrii  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  dduu  
rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  cchhooiixx  aauuxx  mmooyyeennss  ddee  rreesstteerr  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  ddee  
llaa  vviiee  ffaammiilliiaallee,,  ll’’oouuvvrraaggee  ss’’aappppuuiiee  dd’’aabboorrdd  ssuurr  llaa  ppaarroollee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
mmaallaaddeess  eett  ddeess  pprroocchheess  qquuii  lleess  eennttoouurreenntt..  NNoouuss  lleess  aavvoonnss  rreennccoonnttrrééss,,  
ééccoouuttééss,,  lloorrss  ddee  nnooss  vviissiitteess  ddee  rrééaalliissaattiioonnss  llooccaalleess  eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  
dd’’aauuttrreess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee..    

LLeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  eett  rréécciittss  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreeccuueeiilllliiss  lloorrss  ddee  ddiifffféérreennttss  
éécchhaannggeess  oonntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  ccoonnttrriibbuuéé  àà  aalliimmeenntteerr  ccee  lliivvrree..  DDeess  pprraattiiqquueess  
aauuttoouurr  ddee  llaa  nnuuiitt,,  ddeess  ppllaaiissiirrss  ddee  llaa  ttaabbllee  eett  ddee  llaa  ffiinn  ddee  vviiee  ssoonntt  
ééggaalleemmeenntt  pprréésseennttééeess..  LLeess  qquueessttiioonnss  ccrruucciiaalleess  ddee  llaa  vviiee  ssoocciiaallee,,  ddee  
ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  eessppaacceess  eenn  iinnssttiittuuttiioonn,,  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  
vvooiissiinnaaggee  eett  ddee  llaa  vviiee  ddaannss  llaa  cciittéé  ssoonntt  mmiisseess  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee..  EEnnffiinn,,  ccee  
GGuuiiddee  RReeppèèrreess  ttrraaiittee  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess  aaiiddaannttss,,  ddee  lleeuurr  rrééppiitt  eett  mmoonnttrree  
ccee  qquuii  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  ééqquuiippeess  aappppoorrttee  ccee  ssuupppplléémmeenntt  dd’’ââmmee,,  àà  
ssaavvooiirr  ll’’éétthhiiqquuee  aapppplliiqquuééee  aauu  qquuoottiiddiieenn..  

CCee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess  ccoommmmee  lleess  pprrééccééddeennttss22  ss’’aaddrreessssee  àà  uunn  ttrrèèss  llaarrggee  
ppuubblliicc..  EEnn  eeffffeett  iill  eesstt  ccoonnççuu  ppoouurr  êêttrree  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  àà  
ccœœuurr  dd’’aaiiddeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess  eett  lleeuurrss  pprroocchheess  àà  mmiieeuuxx  vviivvrree  aavveecc  
eett  mmaallggrréé  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr..  UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’eexxeemmpplleess  
cchhooiissiiss  eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppaayyss  ééttrraannggeerrss  iilllluussttrreenntt  lleess  
tthhèèmmeess  ttrraaiittééss..  PPaarr  cceettttee  ppuubblliiccaattiioonn  llaa  FFoonnddaattiioonn  MMééddéérriicc  AAllzzhheeiimmeerr    
rrééppoonndd  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  àà  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  bboonnnneess  
pprraattiiqquueess��  
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