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Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar 

ve Bireyler 

Başlama Bitiş 

Tarihi 

GENEL 

Alzheimer hastalığının 

belirtilerinin halkımıza 

anlatılması, hastaların 

erken dönemde hekime 

başvurarak tanı 

almalarının ve uygun 

tedaviye başlamalarının 

sağlanması, hastaların 

yasal, sosyal ve kişilik 

haklarının gerekli yasal 

düzenlemeler yapılarak 

güvence altına alınması;  

Alzheimer Hastalığından 

korunma tedbirlerinin 

anlatılması ana 

hedeflerdir. 

 

Hasta ve hasta 

yakınlarının yaşam 

kalitesinin artırılması, 

Şu an ülkemizde 400 

000 civarında 

Alzheimer hastası 

olduğu 

varsayılmaktadır. 

Ortalama yaşam 

beklentisinin 

artmasıyla bu sayının 

giderek hızla 

yükselmesi 

beklenmektedir. 

Ancak gerek aileler 

gerekse ilgili sağlık 

kurumları, bakım 

hizmeti veren 

kuruluşlar bu hızla 

artan hasta 

popülasyonuna 

hazırlıklı değildir. 

Bilgilendirme toplantıları düzenlemek 

Bilgilendirme broşürleri ve diğer eğitim 

materyallerinin dağıtımına hız vermek; 

İlgili meslek gruplarına mensup kişilerin 

demans konusundan haberdarlığını 

artırmak; 

Bakım elemanı yetiştirme konusunda 

ilgili kurumlarla çalışmak; 

Yatılı bakım kurumlarında Alzheimer 

bakımı konusunda eğitim vermek; 

Hasta yakınlarına ulaşmak için sosyal 

medyada aktif olmak; 

Mavi Dalga projesinin tüm şubelerce 

uygulanması ve “Çağımızın Veremi” 

sloganının kullanılması; 

Evde bakım hizmetlerinin artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapmak; 

Devlet kurumları ile işbirliği yapmaya 

çalışarak Alzheimer hastalığı hakkında 
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Mili Eğitim Müd. 

Sosyal Hizmetler Müd 

Bakım evleri 

Evdebakım kuruluşları 

Hastaneler  

Aile hekimlikleri 

Üniversiteler 

Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlükleri 

Halk Sağlığı İl Müdürlükleri 

Emniyet teşkilatı 

Kent Konseyleri 

Diğer STK’lar 

Dini kurum ve kuruluşlar 
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Açıklamalı [a1]: Palyatif Bakım konusunda Mersin’den 
Aynur hoca Bakım Müdürü Murat Gültekin ve Palyatif Bakım 
Derneği ile görüşecek 

Açıklamalı [a2]: GARANTİ ALTINA ALINMASI ÇOK İDDİALI 
BULUNMUŞTU 

Açıklamalı [a3]: Sosyal hizmet uzmanları yerine daha geniş 
bir kapsam önerildi 

Açıklamalı [a4]: Yeni olarak eklenmesi istendi 

Açıklamalı [a5]: Eklenmesi istendi 



hastaların doğru bakımı 

alabilmesi için eğitim ve 

bilgilendirme yapılması, 

evde ve kurumda bakım 

seçeneklerinin hasta ve 

yakınlarının tümü için 

ulaşılabilir olması 

hedeflenmektedir. 

 

sağlık politikalarının oluşmasına 

yardımcı olmak. 

 

 

1-HASTALIK BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI ve HASTALIKTAN KORUNMA 

Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar 

ve Bireyler 

Başlama Bitiş 

Tarihi 

Bunamanın yaşlılıkla 

gelen doğal bir süreç 

olmadığının ve yaşlılıkta 

bunamanın kader 

olmadığının halkımıza 

anlatılması; 

Erken belirtilerin 

tanıtılması; 

Korunma yollarının 

anlatılması. 

Özellikle erken 

belirtiler 

tanınmamakta, 

unutkanlık normal 

sanılmaktadır. 

Korunma ise henüz 

etkili bir şekilde 

anlatılamamıştır. 

-Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) nin 

yeni şubelerinin açılması; 

- Hastalık riskini azaltmak için bilinen 

tedbirlerin anlatılması; 

-Halka açık bilgilendirme toplantılarının 

düzenlenmesi; 

- Genç kuşakların bilgilendirilmesi; 

- Alzheimer ile ilgili sanatsal etkinlik ve 

yarışmalar organize edilmesi; 

- Sağlıkla ilgili diğer STK’ların yürüttüğü 

kampanyalarda rol alınması; 

- Kitap, cd ve broşür basılması; 

- Medyaya doğru bilginin ulaşmasına 

aracı olmak 
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Medya; 

Yerel Yönetimler; 

Engelli Hizmetleri 

Müdürlükleri;  

Milli Eğitim Müdürlükleri 

Toplum Sağlığı Merkezleri; 

AKUT gibi diğer STK’lar; 

 

 

  



2-TANI 
Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar 

ve Bireyler 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Alzheimer hastalığı 

tanısının konması için 

gerekli bilgilendirmeler 

yapılmalıdır, bu nedenle 

doğru tanı araçlarının 

hekimlere anlatılması 

 - Derneğin tüm aktivitelerinin, tanı ve takip 

amaçlı hekimlere ve tıp meslek örgütlerine 

tanıtılması; 

- Aile Hekimlerinin, hekimlerin ve 

psikologların Alzheimer Hastalığı 

konusunda yeteri kadar bilgi ve deneyim 

sahibi olmaları için, kurslar düzenlenmesi;  

Özellikle erken tanı için tanı araçlarının 

doğru kullanımı konusunda hekimleri 

bilgilendirme; 

-Aile hekimlerinin şüphelenilen hastaları 

uzmanlaşmış merkezlere göndermesi ile 

ilgili düzenlemeler yapılması; 

- Basit tarama testlerinin yapılmasıyla 

teşhisi gecikmiş hastaların saptanması; 

-Eğitici broşürlerin hazırlanması; 

-Alzheimer Kongresinin her yıl 

düzenlenmesi. 
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-Tıp Meslek örgütleri; 

- Aile hekimleri 

-Psikologlar; 

- Geriatristler; 

- Sağlık Bakanlığı; 

-Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı; 

- YÖK; 

- Üniversiteler; 

-Aile Hekimleri Derneği 

 

 

  

Açıklamalı [a6]: Yeni eklenmesi istendi 



3-KORUNMA, TEDAVİ ve DESTEK 

Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar 

ve Bireyler 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Bakım verenlere 

hastaların ihtiyaç 

duyduğu özel davranış 

ve bakım yöntemlerinin 

öğretilmesi; 

Bakım veren 

kurumlardaki 

personelin eğitimi; 

Medyada çıkan yanıltıcı 

haberlere karşı dikkatli 

ve uyarıcı olma; 

Hasta ve hasta 

yakınlarının  uygun olan 

ve olmayan terapi ve 

beslenmeler hakkında 

bilgilendirmeleri.  

 -Alzheimer hastalığı riskini azaltan ve 

yükselten faktörlerin anlatılması; 

- Kamu yararına televizyon spotlarının 

hazırlanması; 

- Evde ziyaret ve bakım sisteminin 

kurulması ve geliştirilmesi;  

- Alzheimer hastalarının beslenmeleri ve 

hastalıklardan korunmalarındaki özellikler 

göz önüne alınarak Huzurevleri ve 

Bakımevleri personeline yönelik eğitim 

programlarının düzenlenmesi; 

- Bilgilendirmeye yönelik akademik 

faaliyetlerin artırılması. 
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-İlgili STK’lar ve Meslek 

Örgütleri; 

- Sağlık Bakanlığı; 

-Medya; 

- İlaç firmaları; 

- Evde bakım ve kurumsal 

bakım kuruluşları 

 

 

Alzheimer Hastalığı 

konusunda akademik 

araştırma ve eğitimin 

geliştirilmesi 

 

   -YÖK; 

-Tıp Fakülteleri 
 

  



4-HASTALARIN BAKIMI 
Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 

Kurumlar ve Bireyler 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Bakım spektrumunda 

yer alan tüm yöntem ve 

hizmet şekillerinin  

geniş ve ekonomik bir 

şekilde ihtiyaç sahibi 

hasta ve ailelerin 

kullanımına sunulması; 

Hastaların yatak 

bakımının kalitesinin 

artırılması için eğitimler; 

Evde bakım 

hizmetlerinin kalitesinin 

artmasının sağlanması. 

 -Her büyük mahalle veya semtte bir 

Gündüz Bakımevi kurulması; 

-TAD’ın örnek olmak üzere bazı illerde bu 

tip kurumların kurulmasına öncülük 

etmesi; 

-Yeterli yatak kapasitesine sahip 

bakımevlerinin kurulması; 

-Gündüz Bakımevleri ve Yatılı 

Bakımevlerinin Kuruluş ve İşletimi ile ilgili 

yasal düzenlemelerde Alzheimer hastaları 

için eksik ya da yeterli olmayan maddelerin 

uygun hale getirilmesi; 

-Alzheimer hasta bakımevlerinin sahip 

olması gereken minimum ve optimum 

koşul ve standartların saptanması; 
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- Gündüz Bakımevleri ; 

- Yatılı Bakımevleri; 

- TOKİ; 

- Tıp Meslek Yerel 

Yönetimler;  

-Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı; 

- Türkiye Alzheimer 

Derneği; 

 

- Sağlık Bakanlığı Örgütleri 

 

  

Açıklamalı [a7]: Bir sonraki kongrede Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığından bir yatkilinin davet edilmesi 
kararlaştırıldı. Mersin Sevgi Hanım ile İzmir Nil hanım bu 
konudaki eksikleri araştıracak ve Yaşlı Sağlığı Müdürü Coşkun 
Gürboğan ile eksikleri giderme konusunda Haziran ayı 
sonuna kadar bir görüşme gerçekleştirecek 

Açıklamalı [a8]: - SHÇEK iptal edildi 
 



5-HUKUKİ BOYUT 

Amaç ve Hedefler Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim 

veya Çalışma Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 

Kurumlar ve Bireyler 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Alzheimer hastalarını 

ilgilendiren mevzuatın 

aileler tarafından 

bilinirliğinin artırılması; 

 

Hasta haklarının etkin 

bir şekilde anlatılması; 

Hasta ve ailelerinin 

hukuki sorunlarında 

danışmanlık verilmesi; 

Yaşlıların araba 

kullanma ve demanslı 

hastaların ehliyet 

sorunlarının ele 

alınması; 

Ehliyet yenilemede 75 

yaş üstündeki kişilerde, 

demans muayenesi 

yapılmasını şart koşmak 

üzere çalışma yapılması. 

 

 -Alzheimer hastaları hakkında düzenlenen 

tedavi raporlarının hastanın medeni 

haklarını kullanmayı ne derece 

kısıtlayacağının incelenmesi; 

-Tedavi raporlarının geriye dönük 

tasarrufların sorgulanması amacıyla 

kullanılması gibi muğlak konuların, 

vesayet kanun ve düzenlemelerinde hasta 

ve vasisisin güçlüklerinin saptanması; 

Hasta hakları seminerleri düzenleme; 

Muhtarlıklar aracılığı ile hastalara ulaşıp 

haklar konusunda bilgilendirme yapılması; 

Kaybolma ile ilgili emniyet parmak izi 

çalışmasının hatırlatılması. 
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- Barolar; 

- Adli Tıp kurumları; 

- Sağlık Bakanlığı; 

- Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı; 

-Adalet Bakanlığı? 

- Engelliler Müdürlüğü; 

- Muhtarlıklar 

- Emniyet Müdürlükleri 

 

 

Açıklamalı [a9]: Yeni eklenmesi istendi, bu noktada İçişleri 
Bakanlığı’na yazı yazılarak silah ruhsatı alma şartları 
konusunda bilgi alınması kararlaştırıldı. 


