
Wyraź swoją opinię na temat Krajowego 
Planu Działania na Rzecz Demencji
Pomóż stworzyć wizję demencji na następne 10 lat

Wizja 

Australijczycy rozumieją demencję - ludzie żyjący z demencją i ich opiekunowie mają najlepszą możliwą jakość 
życia i nikt nie przechodzi samotnie podróży z demencją.

Konsultacje trwają do 31 stycznia 2023 r. i zapraszamy wszystkich do udziału w ankiecie. 

Aby wyrazić swoją opinię:
 · Odwiedź stronę www.agedcareengagement.health.gov.

au/dementia-action-plan i wypełnij krótką ankietę
 · Zadzwoń pod numer 1800 565 789, aby przekazać 

opinię 

 · Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych jest dostępna 
pod numerem (TIS) 131 450.

 · Konsultacje trwają do 31 stycznia 2023 r.

1: Walka ze stygmatyzacją i 
dyskryminacją

1.1 

1.2

Poszerzanie świadomości na temat demencji i zmniejszanie 
stygmatyzacji
Tworzenie integracyjnych społeczności i środowisk dla osób 
żyjących z demencją, ich opiekunów i rodzin

2: Minimalizowanie ryzyka, 
opóźnianie początku i 
postępu demencji

2.1 
2.2

Czynniki ryzyka demencji są dobrze znane
Ludzie są świadomi tego, co mogą zrobić, aby opóźnić początek 
i spowolnić postęp demencji

3: Poprawa diagnostyki 
demencji oraz opieki i wsparcia 
podiagnostycznego

3.1 
3.2
3.3

Rozpoznawanie i reagowanie na wczesne oznaki i objawy demencji
Jakość i terminowość usług diagnostycznych
Opieka i wsparcie podiagnostyczne

4: Poprawa leczenia, koordynacji 
i wsparcia w czasie demencji

4.1 

4.2
4.3

Opieka wysokiej jakości i stałe wsparcie w miarę zmian potrzeb 
danej osoby
Opieka i wsparcie w trakcie i po zakończeniu opieki szpitalnej
Opieka u kresu życia i opieka paliatywna

5: Wspieranie osób opiekujących 
się osobami żyjącymi z demencją

5.1 
5.2

Uznawanie opiekunów i wspomaganie opiekunów w ich roli
Zwiększenie dostępu do usług zastępczych dla opiekunów

6: Budowanie zdolności 
pracowników do radzenia 
sobie z demencją

6.1 

6.2

Wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia i opieki nad osobami 
starszymi, świadomi demencji
Kultura organizacyjna wspiera wysokiej jakości opiekę nad osobami 
z demencją 

7: Poprawa danych dotyczących 
demencji i maksymalizacja 
wpływu badań i innowacji 
w tym zakresie

7.1 
7.2
7.3
7.4

Postęp badań i innowacji w zakresie demencji
Przełożenie badań nad demencją na praktykę
Poprawa danych i systemów informacyjnych dotyczących demencji
Gromadzenie danych do monitorowania doskonalenia

Cel Obszar zainteresowania

Zasady
Opieka nad osobami z demencją to:

 · bezpośrednie informowanie i ocena opinii osób żyjących z demencją, ich opiekunów i rodzin
 · zorientowanie na osobie i skoncentrowanie na jakości życia
 · opieka odpowiednia i dostępna dla wszystkich ludzi, w tym priorytetowych grup ludności i osób z 

różnych środowisk
 · bezpieczna pod względem kulturowym dla Pierwszych Mieszkańców Australii
 · opieka oparta na dowodach i skoncentrowana na wynikach
 · opieka skoordynowana, zintegrowana i zaplanowana
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