
Istra od Umaga do Kopra v projektu Demenca aCROsSLO - Cilj: kakovostna oskrba

Ko napade demenca,
ne gre brez pomoči
Projekt Izboljšanje kakovosti življenja oseb z
demenco na čezmejnem območju - Demenca
aCROsSLO, financira ga čezmejni program
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, je v
Istri pomembna novost. V poldrugem letu bo
tvorno povezal domove upokojencev iz Izole,
Kopra in Umaga in nacionalne strokovne
ustanove. Nastala bo strokovna podlaga,
podprta z informacijsko tehnologijo, za
usposabljanje za delo z dementnimi ljudmi, ki
jih je vsako leto več. Že zdaj je v povprečju v
domovih upokojencev vsaj 30 odstotkov
dementnih varovancev, še več jih živi doma.

ISTRA, IZOLA � Spora-
zum o sodelovanju v čez-
mejnem projektu so v torek
podpisali na Reki, včeraj pa
predstavili v izolskem domu
upokojencev, ki je na naši
strani nosilec projekta.

Do novega znanja
in usposabljanja

Projekt Demenca aCRO-
sSLO zajema usposabljanje
socialnih in zdravstvenih
delavcev, izdelavo pripo-
ročil za izboljšanje pogojev
za življenje ljudi z demenco
v domovih upokojencev v
Istri in ozaveščanje o tej
bolezni.

Nastala bo strokovna
podlaga za domove upo-
kojencev v Sloveniji in Hr-
vaški za boljšo kakovost
življenja teh ljudi in za

razširitev pomoči demen-
tnim na domovih. Medtem
ko koprski in izolski dom.
upokojencev pomoč na do- ,
mu že izvajata, v umaškem
te storitve nimajo. Povsod
pa narašča število teh bol-
nikov, saj je demenca tudi v
Evropi že najpogostejša
bolezen.

V projektu sodelujejo po-
leg izolskega doma upo-
kojencev še Obalni dom
upokojencev Koper, nacio-
nalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ), Dom Atilio
Gamboc Umag, Občina
Umag in Hrvaško
združenje za Alzheimerje-
vo bolezen. Pridružena
partnerja sta društvo Pri-
morske spominčice, ki
združuje bolnike z demen-
co in njihove svojce ter slo-
vensko ministrstvo za delo,

družino in socialne zade-
ve.

Projekt je del programa
Interreg V-A Slovenija - Hr-
vaška 2014-2020, skladen s
3. prednostno osjo projek-
ta Zdrava, varna in dos-
topna obmejna področja.
Na razpisu je bil med pe-
timi izbranimi od 91 pri-
javljenih, od tega 26 veljav-
nih.
Obeti strokovnjakov

LijanaTrontelj, projektna
sodelavka iz doma upoko-
jencev Izola pravi, da bo
projekt omogočil preplet
strokovnih znanj z izkušnja-
mi iz prakse, v poldrugem
letu bo usposobil osebje v
domovih upokojencev, os-
krba bo prešla z zdaj me-
dicinske na psihosocialno
raven. "V delovne skupine
bomo pritegnili različne
strokovnjake, tudi načrto-
valce prostora in vse, ki so
dolžni zagotoviti boljšo ka-
kovost življenja teh ljudi. Z
majhnimi koraki in spre-
membami je mogoče veliko
narediti. Imamo voljo, de-
lovni zagon in znanje. Obe-
tam si veliko izboljšav, pro-
jekt pa je trajnostno narav-
nan."

Neva Tomažič iz Obal-
nega doma upokojencev
omenja, da imajo od leta

2014 dalje registriran ne-
govalni oddelek za dvanajst
ljudi z demenco, pov-
praševanje po namestitvi
vanj pa je še vsaj štirikrat
tolikšno. Narašča tudi pov-
praševanje po pomoči na
domu. "Dementne bolnike
je treba znati prepoznati,
saj so oblike demence po-
gosto prikrite. Na terenu de-
la 20 socialnih oskrbovalk,
kar je glede na naraščajoče
potrebe premalo. Projekt bo
dal celovito podlago za stro-
kovno izobraževanje in
za praktično delo. Pomoč
na domu bo treba še
prilagoditi potrebam. Še
zlasti, ker si vse več ostarelih
želi ostati v domačem oko-
lju."

Diana Lekič iz doma Ati-
lio Gomboc Umag pravi, da
njihovo osebje še ni dovolj
usposobljeno za delo z de-
mentnimi ljudmi. Organizi-
rane pomoči na domu še ni,
vzpostavili jo bodo s tem
projektom. "Zelo hitro na-
rašča število dementnih, jav-
nost pa o tem ni ozaveščena.
V domu je 30 odstotkov de-
mentnih, še veliko več jih
živi doma. Zato smo se mi in
občina Umag pridružili pro-
jektu."

JASNA ARKO
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Projekt je vreden 412.000 evrov, slovenskim partner-
jem namenja 241.000 evrov. Sodelovalo bo več kot 300
ljudi. Cilj je izboljšati kakovost življenja ljudi z de-
menco - v domovih upokojencev in tistih doma.
Izboljšalo se bo tudi znanje strokovnih delavcev,
izvajalcev socialno-varstvenih storitev. Uredili bodo
bolnikom prilagojeno življenjsko okolje. Nastali bosta
trajno dolgoročno sodelovanje ustanov in enotna
informacijska tehnologija, poenotili bodo social-
no-varstvene storitve. Zmanjšali naj bi se stigma in
socialna izključenost dementnih ljudi.
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Predstavniki sodelujočih partnerjev v projektu Demenca aCROsSLO so včeraj v izolskem domu upokojencev predstavili cilje
in pričakovanja v sklopu tvornega sodelovanja.
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