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V julijski številki vas najprej vabimo v Dobrno, kjer po petih letih 

ponovno organiziramo psihogeriatrično srečanje.   

 

 

 

 
 

8. PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE - PGS DOBRNA 2016 

Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci in Psihiatrična klinika 

Ljubljana sta v minulih sedemnajstih letih pripravili sedem strokovnih srečanj, 

namenjenih vsem, ki se poklicno pa tudi širše srečujejo z obolelimi za demenco in 

njihovimi svojci. Po mnenju udeležencev so se dosedanja srečanja izkazala kot 

pomemben vir za strokovno izpopolnjevanje vseh, ki se soočajo z demenco; naj gre za 

zaposlene v zdravstveni, socialni, upravni ali nevladni dejavnosti. 

Po zadnjem, 7. psihogeriatričnem srečanju leta 2011, Spominčica v sodelovanju s 

Psihiatrično kliniko Ljubljana ponovno organizira strokovno srečanje o demenci. S tem 

Spominčica nadaljuje delo svojega ustanovitelja izr. prof. dr. Aleša Kogoja, specialista 

psihiatrije, ki je bil pobudnik teh srečanj. 

 

Tako bo letos 8. psihogeriatrično srečanje potekalo 16. in 17. septembra v Termah 

Dobrna, pod naslovom: Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju. 

Rdeča nit srečanja »živeti z demenco v demenci prijaznem okolju«, je 

nadaljevanje teme zastavljene na 25. jubilejni letni Konferenci Alzheimer Europe 

leta 2015 v Ljubljani z naslovom: Demenca – prenos strategij v prakso. Glede na 

to, da je s podpisom ministrice za zdravje, Slovenija konec maja dobila Strategijo za 

obvladovanje demence do leta 2020, je strokovno srečanje v Dobrni tudi 

nadaljevanje te strategije. 

PGS Dobrna 2016 je zato namenjeno izmenjavi informacij in izkušenj različnih 

strok s področja demence, ki bodo pripomogla k bolj kakovostnemu in humanemu 

ravnanju z osebami z demenco ter manj stresnemu življenju njihovih svojcev. 

http://www.spomincica.si/?p=6219


 

Predavatelji in nastopajoči na PGS Dobrna 2016 bodo govorili o demenci kot izzivu 

sodobne družbe, o novostih pri zdravljenju in diagnostiki Alzheimerjeve bolezni, o 

življenju z osebo z demenco v domačem okolju, o socialnih službah za demenco 

prijaznem okolju, o novih pristopih k obravnavi oseb z demenco in svojcev ter mnogih 

drugih temah, ki zadevajo osebe z demenco in njihove svojce. 

Na strokovno srečanje so vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujejo z 

demenco: psihiatri, nevrologi, družinski zdravniki in ostali zdravstveni delavci, 

socialni delavci, negovalci, predstavniki Domov starejših občanov, svojci oseb z 

demenco in bolniki z demenco.  

Program si lahko preberete na naši spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite. 

 

DOLENJSKA SPOMINČICA SE JE SESTALA NA KONSTITUTIVNI 

SEJI 

Imenovali so vodstvo in definirali naloge za svoje delovanje. Novomeščanka Alenka 

Virant, ki je sicer vodja mladinske sekcije Spominčice pa je postala namestnica 

predsednice Spominčice za Dolenjsko. Podrobnosti boste izvedeli na spodnji povezavi. 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=193512 

 

 
VABILO SVETOVNE ZVEZE BOLNIKOV Z DEMENCO 

V SREDIŠČU NAJ BO ČLOVEK, NE BOLEZEN – je stavek, ki ga je izrekel ustanovitelj 

Spominčice dr. Aleš Kogoj in je tudi slogan Mednarodne zveze za demenco. 

Svetovna organizacija DEMENTIA ALLIANCE INTERNATIONAL  (Mednarodna zveza za 

demenco), poziva osebe, ki imajo diagnozo demence, naj se včlanijo v njihovo 

organizacijo. Dementia Alliance International je zelo znana organizacija, njeni člani – 

bolniki z demenco pa se udeležujejo vseh svetovnih in evropskih konferenc. Na njih 

opozarjajo na svoje težave in predlagajo rešitve, kako naj družba poskrbi za njihovo bolj 

kakovostno življenje. 

Več informacij lahko dobite na SPOMINČICI. Vabimo bolnike z demenco, da se 

včlanijo v Slovensko skupino bolnikov z demenco po vzoru Alzheimer Europe. 

Namen oblikovanja skupine je, da bi bolniki sami sodelovali in soodločali o 

svojem življenju in težavah bolezni.  

http://www.spomincica.si/?p=6777
http://www.spomincica.si/?p=6777
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=193512


Moto Evropske skupine bolnikov z demenco je: NIČ VEČ O NAS, BREZ NAS! 

 

 

 

 

NOVA KNJIGA O DEMENCI 

Na novinarski konferenci v Ljubljani so predstavili dopolnjeno izdajo knjige z 

naslovom: “Temne sence demence”. Avtorica  Neva Železnik,  vsebine svoje 

izpovedi o izkušnji z mamo, ki je bila oseba z demenco, ni spreminjala. Ker o 

demenci predava po Sloveniji, je vanjo vključila vse tisto, ki so ljudi najbolj zanimale: 

kako prepoznati demenco, kdaj napisati oporoko, kdaj zaprositi za paliativno pomoč 

Poleg njene izkušnje z demenco boste lahko v novi knjigi prebrali še šest izpovedi oseb z 

demenco, da boste izvedeli, kako to bolezen doživljajo bolniki sami. Tem izpovedim je 

dodala še pogovor z dvema svojcema, ki imata: eden ženo, druga pa moža z 

alzheimerjevo boleznijo. 

Tretji del knjige pa predstavlja še pogovor z nevrologinjo asist. dr. Milico 

Gregorič Kramberger, dr. med., specialistko nevrologije in vodjo Centra za 

kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani., ki je bila gostja na novinarski 

konferenci. 

    

Novinarske konference v prostorih Univerze za tretje življenjsko obdobje so se udeležile 

tudi predstavnice Spominčice skupaj s predsednico Štefanijo L. Zlobec, ki je avtorici 

čestitala za njeno delo. 

 

 

http://www.spomincica.si/?p=6588
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/20160609_113118.jpg
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/20160609_112912.jpg
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/20160609_122006.jpg


 

ALZHEIMER V MOJEM DOMU 

Je naslov knjige, ki so jo 16. junija predstavili v Zagrebu, v prostorih Hrvaške 

zdravniške zbornice. Napisala jo je Ljiljana Kerepčić Ratkaj, soproga prim. dr. Ivana 

Kerepčića, dolgoletnega predstojnika nevropsihitrične bolnišnice Popovača, ki je zbolel za 

demenco. V knjigi avtorica podrobno opisuje zadnja leta življenja s svojim možem, ki se 

je zaradi bolezni, iz vrhunskega zdravnika in znanstvenika spremenil v povsem drugega 

človeka. 

  Ljiljana Kerepčić Ratkaj 

V knjigi je predstavljena tudi zgodba predsednice Spominčice, Štefanije L. 
Zlobec, ki je ob svojem soprogu Jaši Zlobcu,  književniku, prevajalcu, publicistu, 

poslancu in diplomatu doživela podobno kalvarijo, kot avtorica knjige Alzheimer v mojem 

domu. 

 

Spominčica tudi sicer dobro sodeluje s Hrvaškim združenjem za Alzheimerjevo 

bolezen in njen predsednik prof. dr. Nino Mimica bo predaval na strokovnem 

srečanju, ki ga Spominčica organizira 16. in 17. septembra v Termah Dobrna. 

 

 

 

 

http://www.spomincica.si/?p=6699
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/Zagreb-1-16.-6.-2016.jpeg
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/Zagreb-2-16.-6.-2016.jpeg
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/06/Zagreb-16.-6.-2016.jpeg


NA KRATKO IZ TUJINE 

Do leta 2016 so Nacionalno strategijo o demenci sprejeli v skoraj 30 državah 

sveta. ADI – Alzheimer Disease International je s pomočjo članic podprl proces sprejetja 

nacionalnih strategij v Indoneziji, v Grčiji in v Sloveniji. Prav tako v sodelovanju z 

nacionalnimi vladami v Čilu, v Argentini, v Mehiki in na Slovaškem sodeluje pri razvoju 

novih strategij. 

 

Španska kraljica Sofia, izvršna predsednica fundacije Reina Sofia je na mednarodnem 

simpoziju v Salamanci nagovorila ostale kraljevske predstavnike k izkazovanju 

podpore na področju demence. 

 

Dobri odnosi nam pomagajo zavarovati naš spomin. Med prvimi stvarmi je Robert 

Waldinger, direktor študije, ugotovil, da povezava med odnosi in zdravjem ni zgolj 

psihična – biti v varnem odnosu v starosti lahko pomaga proti izgubi spomina. 

Udeleženci, ki so čutili, da se lahko zanesejo na svojega partnerja, so namreč dalj časa 

ohranili oster spomin. Študija s Harwarda o razvoju odraslih, ki taja že tri četrt 

stoletja in se je tako začela že leta 1938, je sledila življenju 724 moškim od 

njihovih najstniških let vse življenje do njihove starosti, in sicer se je 

osredotočila na dve skupine fantov – prva skupina so bili študentje na Harvardu, 

druga skupina pa je vključevala fante iz najrevnejših predelov Bostona, ki so 

živeli v depriviligiranih in težavnih družinskih razmerah, mnogi celo brez tekoče 

vode v stanovanju. Robert Waldinger, četrti direktor študije, je v svojem TED Talk-u 

spregovoril o nekaterih rezulatatih raziskave. Ob opazovanju življenj vseh teh moških, 

pravi Waldinger, je jasno vidno dejstvo: “Dobri odnosi nas napravijo srečnejše in 

tudi bolj zdrave.” 

 

 

 
 

 

ALZHEIMER CAFE - GOSTILNA ŠESTICA 
VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU ob 18:00 

STROKOVNA PREDAVANJA O DEMENCI, POGOVORI 

IN DRUŽENJE 

NE POZABITE PRITI! 
Spominčica – Alzheimer Slovenija 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

01 25 65 111 | info@spomincica.si 

www.spomincica.si 

http://www.spomincica.si/


 

 

 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ 
VSAKO PRVO SREDO V MESECU ob 18:00 

v prostorih SPOMINČICE 
Skupina je namenjena svojcem, ki v domačem okolju skrbijo za 

družinske člane obolele za demenco in se ob tem soočajo z raznimi 

stiskami in vprašanji. 

PRIJAVE: 01 25 65 111 ali info@spomincica.si 

 

 

 

 
Spominčica – Alzheimer Slovenija | Linhartova 13, 1000 Ljubljana | tel. 01 25 65 111 | spomincica.si@gmail.com 

davčna št: 58674721  -  TRR: SI56 0205 6005 1100 513 

 

 

 

 

 

mailto:info@spomincica.si

