
Demencia Akcióprogram 2020-22.
KECSKEMÉT

2022. október 06..

TÖOSZ



Szükségletek és válaszok

Margaréta Otthon – várakozók magas 
létszáma  a tartós ápolást-gondozást 
biztosító intézményi férőhelyre (2020.)

Önkormányzati érzékenység a 
probléma iránt

Igényfelmérés, szükségletfeltárás

Jelentés a demenciával élők és a 
demenciagondozás helyzetéről 
Kecskeméten



Tudatos tervezés és megvalósítás (2020-22.)

KECSKEMÉT 
IDŐSÜGYI 
STRATÉGIA
(DEMENCIA 

ELLÁTÁS 
HELYZETE)

JELENTÉS
2020.

KECSKEMÉT 
DEMENCIA 

AKCIÓPROGRAM 
2020-22.



Idősödés Kecskeméten



Idősödő társadalom

Társadalmunk népessége idősödik és ezzel 
egyidőben fogyatkozik.

A fogyó népességen belül a 65+ életkorúak aránya 
növekszik. Egyre többen élik meg a nagyon idős 
kort, amely pozitív dolog.

Sajnos a népesség egészségi állapota igen rossznak 
mondható, amely viszont negatív dolog.Forrás: Kutatási jelentés a demencia és a 

demenciagondozás aktuális helyzetéről 
Kecskeméten, 2020 - Modus Alapítvány



Növekszik a demenciával élők száma

A demencia férfiakat és nőket egyaránt 
megbetegíthet, de inkább 65 éves kor felett 
jelentkezik.

Minél idősebb korúakat vizsgálunk, annál többeket 
érint a betegség.

Létszámuk társadalmi szinten és Kecskemét 
városában is növekszik.

Sok  a tévhit, a hiedelem és a stigma a témával 
kapcsolatban.

Forrás: Kutatási jelentés a demencia és a 
demenciagondozás aktuális helyzetéről 
Kecskeméten, 2020 - Modus Alapítvány



Egyre több a gondozási igény

Az idősek és demenciával élők megnövekedett 
létszáma növekvő gondozási igényeket támaszt a 
szociális és egészségügyi rendszerek felé.

A demenciával élők ápolása, sajátos tünetei miatt 
speciálisan felkészült gondozói személyzetet 
igényel.

A megnövekedett mennyiségi és minőségi 
gondozási igényekkel nem tud lépést tartani a 
szociális és egészségügyi ellátórendszer.



Új megoldásokra van szükség!

Megnő az öngondoskodás és a családi támogatás 
szerepe.

Fontossá válik a demens személy körül szervezett 
egyéni támogató háló kialakítása és működtetése 
(család, ismerősök, szomszédok, önkéntesek, 
társadalmi szervezetek).

Fókuszba kerülnek a gondozást támogató digitális 
jóléti technológiák.

(Kép forrása: pexels.com)



Alzheimer-kór és egyéb demenciák



Mi a demencia?

A demencia szindróma gyűjtőfogalom. 

Nem egyetlen betegségre, hanem az agyat érintő különféle 
megváltozott állapotok leírására használjuk.

A szakemberek már több mint 100 féle demenciát 
különítettek el.

A demenciával élő személy tehát valamely, az agy 
funkcióinak fokozatos és egyre súlyosbodó leépülésével járó 
megbetegedésben szenved.



Az Alzheimer-kór és egyéb demenciák



Kutatási jelentés megállapításai 



Kutatási jelentés 
megállapításai 
4. terület

•Diagnózis és kezdeti támogatás

•Szociális ellátások helyzete

•A családok helyzete és a társadalmi szervezetek szerepe

•A lakosság viszonyulása a demenciához, a megelőzés
lehetőségéhez



Diagnózis és kezdeti támogatás
Konklúziók:

Nincsenek elérhető adatok a demenciával élők számáról 
Kecskeméten.
Nem ismerjük a „rejtőzködő betegek” számát. 
A háziorvos lehetőségei szűkösek a nagy esetszám és kevés 
betegre jutó idő miatt. A diagnózist követően a demenciával élők 
és hozzátartozóik magukra maradnak.
Az érintettek informálatlanok és tanácstalanok.



Szociális ellátások helyzete
Konklúziók

Az ellátórendszer kapacitásai korlátozottak (mennyiségi és 
minőségi kapacitások);

Kevés a demencia gondozás területén speciálisan képzett és 
tapasztalt házigondozó;

A gondozók számára nehézséget okoz az enyhe fokú 
demencia felismerése;

Hiányoznak a gondozást támogató digitális jóléti eszközök és 
azok használatának ismerete;



A családok helyzete és a társadalmi 
szervezetek szerepe

Konklúziók:

A demenciával élők és hozzátartozóik magukra hagyatottan 
küzdenek, elszigetelődnek;

A szociális és egészségügyi ellátórendszer nem nyújt közvetlen 
személyreszabott szolgáltatásokat a demenciával élők számára 
(uniformizált ellátások);

A hozzátartozóra hárul a gondozás feladata, aki nem kap segítséget 
a feladatához;

A demenciával élők és családjaik helyzetükből adódóan nem 
képesek artikulálni és képviselni igényeiket;

A társadalmi szervezetek nem tájékozottak a demenciával élők és a 
gondozó családok szükségleteiről, nincsenek tisztában azzal miként 
és hogyan segíthetnének.



A lakosság viszonyulása a demenciához, a 
megelőzés lehetőségéhez

Konklúziók:

A lakosság jelentős része tájékozatlan a témában

Ebből kifolyólag megbélyegző, leutasító az érintettetekkel 
szemben

A megbélyegzés szégyenérzethez és titkolózáshoz vezet, a 
betegek egy része rejtőzködik

A tájékozottság és az aktív életmód sokat ssegíthetne egyes 
demenciák megelőzésében



Kecskemét Demencia 
Akcióprogram 
bemutatása



Kecskemét Demensbarát 
Várossá kíván lenni!
„Mindannyian többek vagyunk, mint az emlékezetünk! 
Továbbra is képesek leszünk felfogni a szeretetet és az 
örömet!”

/Lisa Genova agykutató, író/

Kecskemét demensbarát törekvése, hogy befogadóbb 
közösséget és élhetőbb környezetet teremtsen a demencia 
szindrómával élők, családtagjaik és Kecskemét valamennyi 
lakosa számára!



KECSKEMÉT DEMENCIA 
AKCIÓPROGRAM  – 2020-22.

vTájékoztatás, információnyújtás

vPrevenció, szűrés

vDemenciával való élet támogatása

vSzociális szakemberek képzése

vHozzátartozók, önkéntesek felkészítése

vÉrzékenyítés, helyi segítő közösség építése



Memória tanácsadó –
demencia koordinátor

Kecskeméten speciálisan felkészült szakemberek, ún. demencia koordinátorok támogatják az 
egyéneket és a családokat a demenciával való életben, a mindennapi kihívások kezelésében.

A demencia koordináció célja, hogy az érintett személy minél tovább élhessen normalizált, 
vagyis a megszokotthoz minél közelebbi életet saját otthonában. 

Mindezt oly módon, hogy a szükséges egyénre szabott támogatást és gondozást időben és 
kellő színvonalon megkapja hozzátartozóitól vagy más gondozásba bevont szereplőtől.

5 fő főállású demencia koordinátor foglalkoztatása valósul mag

Demencia koordinátori képzés (e-learning, jelenléti tréning, mentorálás)



Személyes 
segítségnyújtás



Személyes segítségnyújtás



Digitális közösség és segítségnyújtás



Ginkonet tudástár

Könnyen érthető, képekkel illusztrált, 
rövid tanulási tartalmak a demenciáról
és a demensbarát gondozásról 

DemenSzia program



Innovatív programelem– digitális jóléti eszközök a demencia
gondozásban

 Segítik az egészségügyi terápia pontosabb 
meghatározását, a szociális gondozási, ápolási terv 
kialakítását.

 Megelőzhetik számos negatív esemény bekövetkezését.

 Állandó állapotkövetést és fizikai nyomonkövetést
biztosíthatnak, állapotváltozást jelezhetnek.

 Krízis állapot esetén riasztási funkcióval bírhatnak.



Nehézségek és erőforrások a megvalósítás 
során

Nehézségek:
• COVID
• Szakemberek fluktuációja
• Háború, infláció, rezsiárak – új megoldások 

Erőforrások: 
• Elkötelezett döntéshozók és intézményi vezetők
• Elkötelezett szakemberek

Folytatás: Döntéshozatalra vár 



Köszönöm a figyelmüket! 
Legyenek Önök is demensbarátok!
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