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Mednarodni projekt za izboljšanje življenja ljudi
z demenco

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TV KOPER, 19.10.2016, PRIMORSKA KORNIKA, 18:45
SABINA FRANCEK IVOVIČ (voditeljica): Začel se je mednarodni projekt za izboljšanje življenja ljudi z demenco v
domačem okolju in v ustanovah na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je izolski dom upokojencev,
sodelujejo pa še koprski obalni dom, dom iz Umaga, hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen in nacionalni inštitut za
javno zdravje.
SIMONA HORVAT (novinarka): Ključna naloga projekta je izboljšanje znanja o demenci, vseh ljudi ki delajo z osebami z
demenco kot širše javnosti, oblikovati primernejše življenjsko okolje, torej oblikovati smernice za kakovostno nego in skrb
za osebe z demenco.
LIJANA TRONTELJ (vodja projekta, dom upokojencev Izola): V tem letu in pol v 18 mesecih, kolikor časa bo trajal projekt
, imamo kar veliko dela. V prvi vrsti bomo celovito usposobili osebje v domovih za upokojence in na ta način tudi ustvarili
pogoje za prehod z medicinskega na psihosocialni način dela za osebe z demenco.
HORVAT: Oseb z demenco je v našem okolju vse več, 12 jih od leta 2014 lahko sprejmejo na varovani oddelek v
Obalnem domu upokojencev.
NEVA TOMAŽIČ (direktorica, Obalni dom upokojencev): Mi nekako beležimo v obalnem domu upokojencev nekje 60%
oseb z vodilno diagnozo demenca. Kadra sigurno ni dovolj. Imamo zaposlenih 20 socialnih oskrbovalk, potreb je bistveno
več, pomeni da gasimo požar na terenu. Jaz upam, da se bo služba pomoči na domu razširila, saj so res potrebe izjemne.
HORVAT: V prihodnjem letu bo pomoč na domu zaživela v Umagu, kjer je doslej ni bilo
DIANA LEKIĆ (direktorica, dom Atilio Gomboc Umag): Imamo določeno število ljudi, ki te usluge potrebujejo. Z znanjem
iz koprskega doma, dodali bomo še svoje znanje s terena, bomo tako razvili to uslugo tudi v našem mestu.
HORVAT: V Sloveniji je 32.000 oseb z demenco, na Obali ocenjujejo 2.000, na Hrvaškem jih je 87.000. Tu je pomoč na
domu še v povojih, in v prihodnosti bo njihovo število še naraščalo.

