Alzheimerovej chorobe bude venovaný celý mesiac september
Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. september. Kvôli globálnemu nárastu počtu
postihnutých bude patriť tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.
Alzheimerova choroba je často skrytá, nehovorí sa o nej alebo je ignorovaná, a to aj napriek tomu, že osoba s demenciou
a jej rodinní opatrovatelia nevyhnutne potrebujú podporu vo svojich rodinách, priateľstvách, komunitách. Počas
Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa to celosvetová kampaň pokúsi zmeniť....
Sociálna stigma je dôsledkom nedostatku vedomostí o demencii a môže mať početné dlhodobé a krátkodobé efekty,
napríklad oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého či neskorú diagnostiku a podporu. Na
Slovensku hrá dôležitú úlohu pri znižovaní stigmy a zlepšení kvality života ľudí s Alzheimerovou chorobou Slovenská
Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY a Nadácia MEMORY.
Podľa Alzheimer´s Disease International je jedným z najničivejších účinkov demencie stigmatizácia a sociálne
vylúčenie. Oba tieto faktory sú tiež hlavnými prekážkami priznania diagnózy demencie sebou samým alebo rodinou.
•

Až 40 % ľudí s demenciou tvrdí, že majú pocit vylúčenia zo spoločnosti a zažívajú situácie, kedy sa s nimi
zaobchádza odlišne z dôvodu ich diagnózy.

•

1 zo 4 opatrovateľov priznáva, že pocítil sociálne vylúčenie.

•

Až 1/4 štvrtina ľudí s demenciou a 1 z 10 opatrovateľov priznáva, že diagnózu skrýva alebo zatajuje.

Viac ako 36 miliónov ľudí na celom svete žije život poznačený Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie.
Pri súčasnom trende sa odhaduje nárast do roku 2050 na neuveriteľných 115 miliónov!!! Na Slovensku sa počet
postihnutých odhaduje na 50 – 60 000. Najmenej, čo môžeme urobiť je hovoriť o tom....
Preto počas septembra, ktorý je vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby, ľudia na celom svete spoločne
hovoria o stigmatizácii a jej dôsledkoch. Čo čaká Slovákov počas Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby?
•

Prednášky pre širokú verejnosť o Alzheimerovej chorobe a možnostiach jej prevencie na Regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva vo väčších mestách SR

•

Bezplatné testovanie pamäti v Centre MEMORY v Bratislave - http://www.alzheimer.sk/centrummemory/akcie/bezpl_testovanie.aspx

•

5. medzinárodná konferencia „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej
choroby - http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost/akcie/konferencia2013.aspx

•

Možnosť zakúpiť si knihu Rozhovory s ľuďmi postihnutými na Alzheimerovu chorobu http://www.alzheimer.sk/informacie/publikacie/kniha-strauss.aspx

•

Možnosť zaobstarať si pracovné zošity pre trénovanie pamäti v pohodlí domova http://www.alzheimer.sk/informacie/publikacie/pracovne-zosity.aspx
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