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O R G A N I Z A C J E

Ideà powstania Sto-
warzyszenia Pomo-
cy Osobom z Cho-

robà Alzheimera by∏o
niesienie pomocy
osobom z chorobà
Alzheimera i zaburze-
niami pokrewnymi
oraz cz∏onkom ich ro-
dzin i opiekunom.
Stowarzyszenie jest

pozarzàdowà, spo∏ecznà organizacjà po˝yt-
ku publicznego. Od poczàtku dzia∏alnoÊci
jest te˝ cz∏onkiem Alzheimer Europe, a od
1997 roku  – Alzheimer Disease Internatio-
nal (Âwiatowej Federacji Stowarzyszeƒ Al-
zheimerowskich). Efektem aktywnego
uczestnictwa Polskiego Stowarzyszenia
w tych mi´dzynarodowych organizacjach
jest mo˝liwoÊç dost´pu do Êwiatowej, fa-
chowej literatury i najÊwie˝szych informa-
cji na temat tej choroby. 

Chorob´ Alzheimera zaliczamy do naj-
bardziej ucià˝liwych schorzeƒ ot´piennych
charakteryzujàcych si´ zaburzeniami czyn-
noÊci poznawczych, post´pujàcym stopnio-
wo zanikiem pami´ci, utratà zdolnoÊci do
myÊlenia abstrakcyjnego. Nazwa pochodzi
od nazwiska niemieckiego psychiatry A. Al-
zheimera, który opisa∏ t´ chorob´ w 1906 r. 

Diagnoza stwierdzajàca chorob´ Alzheime-
ra padajàca z ust lekarza przewa˝nie brzmi jak
wyrok. Wyrok ten skazuje nie tylko samego
chorego, ale i jego najbli˝szych. Osoba chora
z biegiem czasu traci ÊwiadomoÊç troski, ja-
kà obdarzajà jà bliscy. Powoli stajà si´ oni
wrogami, którzy wi´zià chorego w domu  –
pu∏apce pe∏nej niebezpieczeƒstw. Najbli˝-
szych najbardziej dotyka fakt, ˝e chory nie
potrafi dostrzec ich mi∏oÊci, wyrzeczeƒ i sta-
raƒ, by czu∏ si´ bezpieczny. Choroba zaczyna
si´ podst´pnie, a w miar´ up∏ywu czasu poja-
wiajà si´ ró˝ne zaburzenia zachowania. Chory
ma problemy z mowà, halucynacje, w póê-
niejszych etapach choroby trudno mu si´ po-
ruszaç, zaczyna miewaç chwiejne nastroje,
nieprzewidywalne zachowania, cz´sto mo˝e
wpadaç w agresj´ i w depresj .́ Umiera w po-
czuciu osamotnienia, najcz´Êciej w wyniku

powik∏aƒ pozamózgowych. Nie uda∏o si´ do-
tychczas odkryç skutecznego lekarstwa cofa-
jàcego lub chocia˝ zatrzymujàcego post´p
choroby. Leczenie zaÊ koncentruje si´ na
zmniejszaniu ucià˝liwych objawów.  Ustalo-
no, ˝e d∏ugotrwa∏a aktywnoÊç umys∏owa
i specjalna dieta istotnie spowalniajà przebieg
choroby. Prawdopodobieƒstwo jej wystàpie-
nia wzrasta wraz z wiekiem. Osoby cierpiàce
na chorob´ Alzheimera bardzo cz´sto maja
problemy z trzymaniem moczu, odsetek epi-
zodów NTM zwiàzanych z ot´pieniem si´ga
nawet 100%. Stopieƒ nasilenia NTM ÊciÊle
wià˝e si´ z ogólnym stanem zdrowia i zdolno-
Êcià samodzielnego poruszania si .́

Zadaniem Polskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom z Chorobà Alzheimera jest
poprawa jakoÊci ˝ycia zarówno chorego, jak
i jego opiekunów. Stowarzyszenie powsta∏o
z inicjatywy osób profesjonalnie zajmujà-
cych si´ chorobà, a tak˝e osób, które same
musia∏y si´ zmagaç z chorobà bliskiego. Sie-
dziba  organizacji mieÊci si´ przy ulicy Ho-
˝ej 54 lok.1 w Warszawie. Stowarzyszenie
liczy ok. 300 cz∏onków.  Ka˝dego miesiàca
przybywa 4-6 osób. Przewodniczàca Zarzà-
du Stowarzyszenia, Alicja Sadowska mówi,
˝e „po kampanii medialnej zwiàzanej ze
Âwiatowym Dniem Choroby Alzheimera
(21 wrzeÊnia) Stowarzyszenie powi´ksza si´
o kolejnych 15 cz∏onków”.

Od poczàtku istnienia organizacji dzia∏a
ogólnokrajowy telefon zaufania (22 622-11-
22) czynny w ka˝dy wtorek i czwartek
w godz. 15.00-17.00. Dy˝ury przy nim pe∏-
nià doÊwiadczeni opiekunowie oraz psycho-
logowie. Wszelkie informacje, cenne porady
mogà tu uzyskaç osoby, które podejrzewajà
u siebie poczàtki choroby Alzheimera, ich
bliscy, opiekunowie chorych, dziennikarze
oraz wszyscy zainteresowani pracà Stowa-
rzyszenia. W czasie trwania dy˝uru mo˝na
tak˝e przyjÊç do siedziby Stowarzyszenia i
na miejscu porozmawiaç ze specjalistami.
Wszyscy przychodzàcy otrzymujà ulotki,
biuletyn i poradnik.

Innym aspektem dzia∏alnoÊci Stowarzy-
szenia jest prowadzenie otwartych spotkaƒ
odbywajàcych si´ w ka˝dà pierwszà sobot´

miesiàca w siedzibie organizacji oraz w ka˝-
dy trzeci wtorek miesiàca w kawiarni Kafe-
teka w Warszawie w godz. 18.00-21.00. Tam
w kawiarnianej atmosferze mo˝na uzyskaç
cenne porady, wymieniç si´ doÊwiadczenia-
mi, problemami zwiàzanymi z chorobà Al-
zheimera. Okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ
w codziennej opiece nad chorym sà comie-
si´czne spotkania lokalnych grup wsparcia.

Bardzo wa˝nym celem dzia∏ania Stowa-
rzyszenia jest popularyzowanie i upo-
wszechnianie wiedzy o chorobie Alzheime-
ra. Od 1993 roku organizowany jest Ty-
dzieƒ Wiedzy o Chorobie Alzheimera,
w którego ramach prowadzone sà konferen-
cje prasowe, codzienne dy˝ury pod has∏em
„drzwi otwarte”, koncerty i pikniki. Stowa-
rzyszenie opracowa∏o te˝ najwi´kszà w Pol-
sce baz´ danych prywatnych domów opie-
ki, wizytuje je oraz ocenia pomagajàc w ten
sposób rodzinom w wyborze najlepszego
z nich.

Ponadto organizacja prowadzi szkolenia
lekarzy, piel´gniarek oraz pracowników so-
cjalnych. Organizuje kursy dla bezrobot-
nych kobiet, przyuczajàce je do sprawowa-
nia p∏atnej opieki nad chorym w jego do-
mu. Stowarzyszenie stara si´ tak˝e zdoby-
waç Êrodki finansowe, za które kupowany
jest sprz´t rehabilitacyjny, Êrodki piel´gnacji
i higieny, które przekazywane sà zrzeszo-
nym cz∏onkom. Co roku  – dzi´ki sponso-
rom  – organizowane sà równie˝ spotkanie
wigilijne dla chorych i ich opiekunów.

Najwa˝niejsze plany wymienione przez
Alicj´ Sadowskà to silne starania majàce
sk∏oniç w∏adze Warszawy do utworzenia
domów dziennego pobytu dla chorych oraz
przygotowania do powierzenia Stowarzy-
szeniu przez Alzheimer Europe organizacji
Europejskiej Konferencji dla ok. 500 osób
w 2011 roku. 

Wszelkie dzia∏ania Stowarzyszenia podej-
mowane sà w celu uÊwiadomienia chorym i
ich bliskim faktu, ˝e choroba Alzheimera
nie musi byç ci´˝kim wyrokiem, ˝e mo˝na
nauczyç si´ z nià godnie ˝yç.
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