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V Sloveniji za 32.000 obolelih z demenco skrbi 100.000 svojcev ter 

zdravstvenih in socialnih delavcev 
 

21. septembra obeležujemo svetovni dan alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok 

za demenco 

 

Ljubljana, 20. september 2017 – September je mesec osveščanja o demenci, 21. septembra 

pa obeležujemo svetovni dan alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok za 

demenco. Po ocenah organizacije Alzheimer’s Disease International je na svetu 44 

milijonov obolelih z demenco. Ob tem se predvideva, da je bolezen odkrita in 

diagnosticirana le pri enem od štirih obolelih, čemur botrujeta nedostopnost 

zdravstvenega sistema in neosveščenost javnosti – tako laične kot strokovne. V Sloveniji 

je število obolelih ocenjeno na 32.000, zanje pa skrbi približno 100.000 svojcev ter 

zdravstvenih in socialnih delavcev. Število obolelih z demenco s starostjo strmo narašča, 

staranje prebivalstva s podaljševanjem življenjske dobe pa prinaša spremembe na 

večino področij zdravstvene nege in oskrbe, poudarja Zbornica – Zveza. 

 

»Z obolelimi z demenco se ne srečujemo le na gerontološkem in psihiatričnem področju 

zdravstvene nege in oskrbe, temveč na večini področij zdravstvene nege in na vseh ravneh 

zdravstvene obravnave,« je dejala Gabrijela Valenčič, predsednica Sekcije medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih pri Zbornici – Zvezi. »Vloga 

zdravstvene nege in oskrbe je v skrbi za kakovostno življenje bolnikov z demenco 

prepoznavna in nepogrešljiva. Pomemben dejavnik so ustrezno usposobljeni in opremljeni 

izvajalci zdravstvene nege in oskrbe, katerih osnovna naloga je zagotavljanje varne in 

kakovostne obravnave bolnikov.« 

 

Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi opozarjajo na zaskrbljujoče veliko kadrovsko 

podhranjenost na področju zdravstvene nege in oskrbe oseb z demenco. Gre za področje, ki 

mu je treba posvetiti več pozornosti. Potrebe po spremembah se ne kažejo le v potrebi po 

spremembi veljavnih kadrovskih normativov, potrebna so nova znanja in predvsem 

senzibilizacija zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi za delo z bolniki z demenco. »Ob tem 

je pomembno, da se zavedamo, da je treba poleg skrbi za bolnika posebno skrb nameniti tudi 

izvajalcem skrbi zanje, tako svojcem kot zaposlenim v zdravstveni negi, ki se v vsakdanjem 

delu soočajo z visokimi obremenitvami in s stresom,« je še povedala Valenčičeva. 

 

Za demenco je značilen upad kognitivnih sposobnosti, ki ga praviloma spremljajo vedenjske 

in psihične spremembe. Ob tem pa ne gre pozabiti na številne druge kronične bolezni, ki 
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spremljajo obolele, in na težave, ki jih prinašajo. Več informacij o demenci in kako živeti z 

njo je na voljo tukaj. 

 

### 

 

Več o Zbornici – Zvezi 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in 

nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 

regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah. 

 

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in 

babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno 

zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne 

interese članic in članov. 
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