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emcsak a betegségre hívhatja fel a társadalom
figyelmét, hanem segíthet megteremteni a ma
még hiányzó alapvető és szükséges forrásokat is:
■a társadalmi tudatosság növeléséhez - amely az
Alzheimer-kór korai tüneteinek ismertebbé
válásához hozzájárulhat;
■ az ellátással kapcsolatos információk és támogatások elérhetőségéhez az Alzheimer-kórral
küzdő emberek és családjaik számára;
■ az ápolást végző családtagok és a gondozó
személyzet képzéséhez, valamint az egészségügyi
szakemberek ismereteinek fejlesztéséhez a demencia diagnosztizálása és kezelése érdekében;
■ a politikai döntéshozók elkötelezettségének
megteremtéséhez, hogy most és a jövőben
egyaránt megfelelő forrásokat rendeljenek a
gondozáshoz és a kutatáshoz;
■ a kutatások ösztönzéséhez a megfelelőbb
kezelések és a betegség jobb megértése
érdekében;
■ a társadalom felkészítéséhez a demens emberek
megértésére és elfogadására.

A közös összefogással – túllépve a statisztikákon –
látványosan is bizonyíthatjuk, hogy a globális
közösség minden egyes tagja tehet az időskor
méltóságáért, valamint az Alzheimer-betegek és
gondozóik életminőségének javításáért. Várjuk
mindazon szervezetek csatlakozását, amelyek e súlyos probléma kezelésében érintettek, részt vállalnak, az egészségügyi és szociális alap- és
szakellátásban dolgoznak, a betegek és hozzátartozóik jogérvényesítésében segítséget nyújtanak,
amelyek a családok gondjait enyhítik és hozzájárulnak a családtagok lelki és fizikai
tehermentesítéséhez.
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z Alzheimer-kór a demencia, azaz a szellemi
hanyatlás egyik leggyakoribb formája, ami a
gondolkodás és a szellemi ún. kognitív funkciók
beszűkülésével, magatartásváltozással, személyiségváltozással, majd gyors biológiai leépüléssel
jár. A betegség elsősorban a 65 év feletti korosztályt
érinti.
Az Alzheimer-kór egy krónikus, progresszív
(fokozatosan súlyosbodó) betegség, melynek első
szakasza az első tünetek megjelenésétől 8-15 évig
(átlagosan 10 évig) tart. Bár a kór lefolyása
lassítható, az állapotromlás megállíthatatlan, így a
gondozóra háruló lelki, testi és anyagi terhek is
idővel egyre súlyosabbak.

A konferencia tervezett programja
10:00-10:10 Köszöntő

Prof. Dr. Csépe Valéria főtitkárhelyettes,
Magyar Tudományos Akadémia

10:10-10:20 Megnyitó

Dr. Réthelyi Miklós miniszter, NEFMI

10:20-10:35 Az Alzheimer Világnap jelentősége a társadalmi szemléletformálás fontossága

Himmer Éva elnök,
Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága

10:35-10:50 Az “Időskor Méltóságáért Mozgalom” meghirdetése

Bakonyi László,,Pesti úti Idősek Otthona igazgató,
Közép-magyarországi Regionális Módszertani Központ

Dr. Boga Bálint elnök, Magyar Gerontológiai és Geriátriai
10:50-11:05 A mentális hanyatlás megelőzése időskorban, az
Alzheimer-kór elsődleges, másodlagos és harmad- Társaság
lagos prevenciójának kérdése
11:05-11:20 Az Alzheimer-kór korszerű kezelése
A demens betegek gondozása és a betegeket
gondozó családok terheinek csökkentése a Lelki
Egészség Országos Programja tükrében

Dr. Kurimay Tamás elnök,
Magyar Pszichiátriai Társaság

A szeretetteljes családi ápolás, a lelkiismeretes orvosi gondozás, illetve a korszerű terápiás kezelés
mielőbbi elkezdése évekkel meghosszabbíthatja a
beteg és környezete jó életminőségét.
Magyarországon 160 ezerre tehető az Alzheimer
betegek száma. Ennek többszöröse a betegségben
érintett családtagoké, akiknek szintén gyökeresen
megváltoztatja az életét a betegség. Ennek a
betegségnek az időbeli felismerése és a betegek
megfelelő gondozása, ápolása egyre nagyobb feladatot ró a beteg környezetére, családjára és a szociális-, egészségügyi dolgozókra egyaránt, mert a
betegek speciális ellátást igényelnek.

11:20-11:35 Jogvédelem (ombudsmani vizsgálat ismertetése)

Dr. Borza Beáta főosztályvezető, OBH

11:35-11:50 Az egészségügyi és szociális szakma
együttműködésének lehetőségei

Pósfai Gábor főigazgató ORSZI

11:50-12:15 Alzheimer-betegek szakellátása az Európai Unió
országaiban
12:15-13:00 Szünet / sajtótájékoztató
13:00-13:50 Memória Híd - Lánchíd
Csatlakozó szervezetek bemutatkozása
14:00-14:15 Mit tart legfontosabb feladatának az egészségügyi
és szociális ellátásban?

prof. Dr. Wilfried Schlüter elnök,
Idősgondozó Otthonok Vezetőinek Európai Egyesülete (EDE)

14:15-14:30 Mit tart az oktatás legfontosabb feladatának az
egészségügyi és szociális terület összehangolásában?

Dr. Fábián Gergely dékán, Debreceni
Egyetem-EK

Különösen fontos a szakmák közötti összehangolt
együttműködés. Meggyőződésünk, hogy a közös
szerepvállalás a cselekvés katalizátoraként működhet.

14:30-14:45 Alzheimer-kórban és más demenciában szenvedők Dr. Egervári Ágnes igazgató,
Gizella Otthon
ellátásának standardjai

Panker Mihály igazgató,
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézetek Győr

14:45-15:00 A demens-betegek nappali ellátásának
fontosságáról

Szabóné Varga Valéria vezető,
III. ker. Gondozási Központ

15:00-15:15 Modellkísérlet demens betegek nappali ellátására

Judit Horvath-Lindberg, Svédország

15:15-15:30 Ellátott jogi, betegjogi képviselő feladatai a demens Horváthné Kardos Anna képviselő,
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
ellátás területén
15:30-15:45 A konferencia zárása, konklúzió, további tennivalók Dr. Talyigás Katalin képviselő,
Szociális Innováció Alapítvány
15:45-16:30 Filmvetítés – „Bárkit utolérhet” -

Rendező: Szádvári Lídia (készült a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága megbízásából és támogatásával, 2010)

