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INDEED Project - Policy Safari Interjú 
tapasztalatok

Interjúalany:

Ms Štefanija L. Zlobec – SPOMINČICA Alzheimer 
Slovenia elnöke és a Dementia Stratégia 
munkacsoport tagja; Slovenia, Ljubljana



Első Szlovén Demencia Terv kialakítása:

• 2010-ben az Egészségügyi Minisztérium 
szervezett egy munkacsoportot 7 érintett 
intézmény bevonásával (minisztériumok, civil 
szervezetek, szakmai szervezetek)

• 2016-ban született meg az első szlovén 
Dementia Stratégia

• 2020-2030: második Dementia Stratégia 



Főbb célok:

• felhívni a figyelmet a problémára

• tájékoztatás, felvilágosítással az előítéletek ellen

• korai diagnózis fejlesztése, segítése

• diagnózis utáni támogatás

• több intézményi támogatás az érintetteknek

• oktatási program az érintetteknek, az ápolóknak
és a hozzátartozóknak



Konkrét lépések:

• Oktatási program indítása specialisták 
segítségével

• Külön program az otthon gondozottak segítésére

• Demencia Barát Pontok kialakítása Szlovéniában 
(több mint 2000 működik, az érdeklődők választ 
kaphatnak kérdéseikre, információkat a további 
segítséghez, illetve oktatások szervezése, stb.





• Szociális otthonokban, könyvtárakban, 
gyógyszertárakban nyitottak információs 
pontokat

• A megnyitás előtt szakértők részvételével 
oktatást is tartottak pl. a helyi rendőrség 
részére



• Mivel sikeres volt ez a program a
Belügyminisztérium számára egy tájékoztató
füzetet is készítettek

• Egyes minisztériumokba is kialakították ezeket
a pontokat, hogy felhívják a problémára a
figyelmet, népszerűsítsék az oktatási
programokat, stb.



• A fő cél, hogy a helyi közösségek is tájékozottak
legyenek, pl. a bolti eladók. Az eladók szinte minden
esetben elmesélték, hogy találkoztak már hasonló
esettel.

• A demenciával foglalkozó szakemberek a helyi
közösségekben is előadásokat tartanak a demencia
témájáról. Nagyon fontos, hogy a helyi közösség tudjon
arról, ha valaki demenciával él a közösségben. Ez segít
abban is, hogy a denenciával élő minél tovább élhessen
otthonában, valamint a stigmatizálás elkerülésében is
fontos szerepe van.



• Különösen most a COVID lezárások idején
nehezebb észrevenni, ha kezdődő demenciával
él valaki, még a családnak is. Ha egyedül él,
akkor még rosszabb a helyzet, nehezebb
időben diagnosztizálni a betegséget

• Az online tanfolyamok, képzések most is
folytatódnak, felkészítik a szakembereket a
mostani helyzet kezelésére



• Monitoring tevékenység: Az Egészségügyi Minisztérium egy 
dolgozója fogja össze a monitoring feladatokat, ő készíti a WHO 
számára a jelentéseket is a szlovén helyzetről

• Szakmai kapcsolatok: A konferenciák szakmai napok segítenek a 
szakemberek közötti kapcsolattartást és a tapasztalatcserét

• Fontos a kapcsolattartás hazai és európai politikusokkal, annak 
érdekében, hogy minél nagyobb hangsúlyt és publicitást kapjon a 
betegség és annak kezelése. European Comission-on belül alakult 
egy bizottság: Alzheimer Alliance of Deputies. A Nemzeti Demencia
Tervek mögött is kell hogy legyen politikai támogatás



Demencia Terv frissítése: Eredmények megtartása, 
gyenge pontok megállapítás. 
• Az otthoni kezelés jobb támogatása
• Több nappali ellátás biztosítása vidéken is
• Segítő vonal üzemeltetése a család részére 
• Segítség a családnak az otthoni ellátás 

biztosításához (Különösen most a lezárások idején 
kritikus a helyzet.)

• Folyamatos ismeretterjesztés a probléma 
súlyosságának hangsúlyozása
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