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A demencia nem kizárólag az egészségügyi és 
szociális szakpolitikát érinti, hanem elemi módon 

tartozik a családpolitika felelősségi körébe is

2017-ben elindult a Nemzeti Demencia Akcióterv 
kidolgozásának folyamata a három érintett ágazat 

közreműködésével



Kor szerinti megoszlás várható alakulása
az Európai Unióban



Magyarország népességének száma nemek és 
életkor szerint (korfa) 
2015-ben és 2060-ban



 Az Európai Unió Tanácsának 2015-ben közzétett
Következtetései alapján 47,5 millió ember élt a világon
demenciával, ebből becslések szerint 6,4 millióan az Európai
Unióban.

 Magyarországon becslések szerint 200-250 ezer főre tehető a
demens betegek száma.

Az érintettek száma folyamatosan nő



 a magyar lakosságot egyre nagyobb mértékben érinti a
demencia, illetve annak legsúlyosabb esete, az Alzheimer-
kór: az idősek népességen belüli arányának emelkedése
miatt, de a betegség egyre fiatalabb korosztályokat érint;

 a betegség felismerése is problémát okoz az érintettek
hozzátartozói számára;

 a demens beteg tartós ápolása az ápoló (hozzátartozó)
egészségi állapotára is negatívan hat: a diagnózissal
szembesülés során kialakuló krízis-helyzet, a stressz-
terhelődés nyomán kialakuló fizikális és pszichés zavarok, a
stigmatizáció és kirekesztődés kockázata;



 a betegek ellátásának magasak a nemzetgazdaságot érintő
költségei: az egészségügyi és a szociális ellátás költségei, illetve
az ápoló hozzátartozókat is kivonja a munkaerőpiacról;

 a szociális terület kapacitása nem fedezi a felmerülő igényeket;

 kialakulásának okai bizonytalanok, csak tapasztalatok és
megfigyelések vannak: pl. genetika, dohányzás, érelmeszesedés,
cukorbetegség, nagyfokú stressz.



A demencia átfogó választ, valamennyi érdekelt fél 
együttműködését igényli

a megelőzés, a kockázatcsökkentés, a diagnózis, a kezelés és 
az ellátás javítása érdekében!

Valamennyi állami szektor,
így az egészségügy, a szociális szolgáltatások, az oktatás, a 
foglalkoztatás, az igazságszolgáltatás, valamint az érintett 

civil társadalom és a magánszektorbeli szervezetek is 
érintettek.



A demenciával élők és 
gondozó hozzátartozóik 

segítése

Intézkedések a tünetek 
enyhítésére és kezelésére 

Családok megerősítése, a 
nemzedékek közötti 

együttműködés 
támogatása

Társadalmi 
figyelemfelkeltés

Felkészítés
az egészségtudatos, 
preventív életmódra

Iránymutatás a 
szakembereknek 

(felismerés, diagnózis, 
kezelés, gondozás, 

betegutak menedzselése) 

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális, illetve a 
hozzátartozóknak szóló 
szakmai szolgáltatások 

bővítése

Segítség „életvezetési”, 
kezelési-gondozási tervek 

elkészítéséhez

Az egyes szolgáltatási 
formák közötti 

átjárhatóság lehetővé 
tétele



Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a 
Demencia Akcióterv 
előkészítése során 
meghatározta azokat a 
legfontosabb 
feladatokat, a 
felelősöket és a 
határidőket, amelyek a 
jelenlegi helyzet 
javítását célozzák

A demencia 
társadalmi 

megítélésének 
javítása, az 
elfogadóbb 

társadalmi légkör 
elősegítése

A demenciával 
kapcsolatos 

szakmai 
ismeretek 
bővítése, a 
prevenció 

elősegítése 

Forrásteremtés, 
beruházások az 
egészségügyi és 

szociális 
ellátórendszerek 

javítására

A 
népegészségügyi  
programokban a 

demencia 
fokozott 

prioritásként 
történő kezelése



„Amikor megtanulsz figyelni a jelekre, hogy
hogyan érzem magam, ahelyett, hogy arra
figyelnél amit mondok, sokkal jobban
megértesz majd.”

Mara Botonis, az Amikor a gondozáshoz kurázsi kell c. könyv szerzője



Köszönöm a figyelmet!


