Borgernes input om plejehjem i Aabenraa
Anonym:
Hej. Det er ikke altid maendene der rammes af Alzheimer
Demens; min kone er blevet ramt af det men jeg plejer hende derhjemme indtil videre. Problemet har
vaeret at jeg for [Tekst fjernet] siden har troet hun er kommet i anden overgangsalder, men paa grund af et
styrt kom laegen ind i billedet og han var klar over, at det bliver/blev demenssygdommen jeg skal slaas med
fremover. Mit hovedproblem er lige nu,at hun ikke vil bades/vaskes. Jeg staar hver morgenen efter
morgenmaden og om aftenen med hendes tandbaeger og tandboerste parat, eller bliver der ikke boerstet
taender. At hun glemmer alt, ikke svarer og heller ikke kan vaere medhjaelpende i husholdning og
gerninger er klart.
Det naeste problem er den europaeiske aftale man har mellem EU-landen der er SVA-aftalen, som
Udbetaling DK ikke kender en pind til of sender min forespoergsel
om denne kontanthjaelp til Abenraa-kommune. Hvad goer Aabenraa- tja de sender bare
Alzheimerreklamen.
Alle trykker sig fra deres ANSVAR.
Anna-lene Schleussner:
Jeg ved ikke, hvordan Aabenraa ligger i forhold til andre kommuner, men jeg har gjort mange erfaringer
inden for det system. Der mangler i den grad pladser på vore Daghjem, ja der burde nok være et ekstra
sted. Der findes to i hele kommunen, og det ene er på Rønshave Plejehjem. Der er for få pladser, for få
timer og for lidt fysisk plads. Af de fem hverdage er der åbent fra 9.30 - 15 fire dage og den femte fra 9.30 13. Det er alt alt for lidt. Der er maaaange timer tilbage af dagen fra kl 15, kan jeg som pårørende skrive
under på. Plejehjemmene trænger også til et grundigt tjek. Der er ventelister, småt med personale og
plads. Hjemmehjælpen er nærmest en fornærmelse mod dem, der hårdt trænger. Vor hjemmeplejere løber
stærkt. Jeg har flere gange kontaktet vore politikere, men har ikke oplevet, at der kom noget ud af det :-(

