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Spoštovane in spoštovani stanovalci, svojci/obiskovalci in zaposleni 
Doma upokojencev Ljubljana Bežigrad 

mnogi med nami poznamo zgodbe družin, kjer se njihovi najbližji spopadajo z boleznijo demence. Za 
družino in posameznika je to velik problem, ne le izziv. Osebne stiske tako obolelega kot njegovih 
bližnjih spremljajo zdravstveni in finančni problemi, za družine pa to pomeni tudi socialno breme. 

Po podatkih imamo v Sloveniji 33 tisoč ljudi z demenco. Kot vedo povedati strokovnjaki, pa veliko 
obolelih z demenco statistika niti ne zazna, saj ljudje ne pridejo do uradnih institucij. Naša družba se 
stara, zato je demence vse več. 

»V slabih 20 letih se je število prebivalcev ljubljanske zdravstvene regije, starejših od 65 let skoraj 
podvojilo. Število starejših nad 80 let pa je zrastlo za več kot 140 odstotkov!« 

Strategije za obvladovanje demence so napisane, toda to ljudem z napredovano demenco ne pomeni 
kaj dosti. Čakalne dobe na prosto posteljo v domovih za starejše - predvsem v domovih s programi, 
prilagojenimi osebam z demenco – razkrivajo dejstvo, da je prostora v domovih za obolele z demenco 
premalo in da naša mesta še niso prijazna ljudem z demenco. 

O tem bomo spregovorili v ponedeljek, 12. novembra 2018, ob 10. uri v jedilnici 

 Doma starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljubljana. 

Vabljeni na okroglo mizo in pogovor z naslovom: LJUDEM Z 
DEMENCO PRIJAZNO MESTO! 

Spregovorili bodo: 

- mag. Marko Koprivc, poslanec SD v Državnem zboru in kandidat SD za župana Ljubljane 

- Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica 

- dr. Milan Brglez, poslanec SD v Državnem zboru 

- dr. Anja Kopač Mrak, državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade, bivša ministrica MDDSZ 

 

Veselimo se srečanja! 
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