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A demencia korai diagnózisának felismerhetősége és a családokon belüli
megoldási lehetőségek támogatása egy új intézmény támogató
tevékenységén keresztül.
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A demencia barát közösségek népszerűsége Nyugat-Európában már megközelíti más,
olyan kiemelt hétköznapi témákkal foglalkozó ügyeket, mint környezetvédelem, vagy a
globális felmelegedés. A demencia barát közösségek tevékenysége 30 éve indult el és
tevékenységüknek köszönhetően mind az érintettek mind a kívülállók számára jelentős
eredményekkel szolgál. Idehaza is egyre több fórumon jelenik meg a téma, amely vélhetően
sok családot érint.
A köznyelv sok esetben a demenciát a szenilitással párosítja, helytelenül. A demencia
minden érintettnél más területen és más mélységben léphet fel. Sok esetben ezért azok a
családok, akik körében előfordul a demencia jelensége komoly nehézségekbe ütköznek annak
beazonosításakor. A demencia diagnózisának pontos ismerete nélkül a családok éveken át, akár
évtizedig tartó otthoni gondozás-ápolás keretében foglalkoznak autodidakta módon a
megoldásokkal. Ez a személyes érintettség nem csak nagy anyagi és lelki terhet ró a családra,
de a helyi közösségtől való bezárkózáshoz, elszigetelődéshez, kirekesztettséghez vezethet. A
demencia családi „terhe” így kedvezőtlenül hat a betegségre és akár a hozzátartozók mentális
egészségére is.
A demencia világméretű jelenségével jelenleg többnyire csupán a szakemberek vannak
tisztában és viszonylag kevés szakmai párbeszéd és érdekképviselet vállalja fel a társadalmi
párbeszédet. Innovatív és egyedülálló kezdeményezés kezdődött el Gyöngyösön, ahol a Mátra
Integrált Gondozóházak (MatraLab) tevékenysége keretében olyan nappali intézményben
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megvalósuló fejlesztést és megoldásokat kínálnak az érdeklődők számára, amelynek keretében
a családok mindennapjainak segítése és az információátadás is kiemelt feladat. A
kezdeményezés kistérségi összefogás szintjén valósul meg, amelynek keretében a gyöngyösi
intézmény szolgáltatásaira 25 települési önkormányzat kezdi el hamarosan monitorozni a
demencia valós súlyát és körülményeit az érintettek körében. A demencia világszerte egyre
terjedő és beazonosítható jelenség, ezért minél előbb az érintett családok akár teljes társadalmi
szintű segítségére lesz szükség.
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