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- Upragnione przez cz∏owieka wyd∏u˝a-
nie ˝ycia przynosi jednoczeÊnie wiele
trudnych problemów medyczno-spo-
∏ecznych. Nale˝y do nich m.in. choroba
Alzheimera, o której jeszcze pi´tnaÊcie lat
temu, nie mówi∏o si´ jako o problemie spo-
∏ecznym. Wraz z chorobami pojawiajà si´
k∏opotliwe dolegliwoÊci, np. NTM...

- Problem powsta∏ w latach osiemdzie-

siàtych, kiedy wzros∏a w Êwiecie liczba

starych ludzi. Medycyna zwróci∏a wów-

czas uwag´ na wyst´pujàce w skali zjawi-

ska choroby zwyrodnieniowe wieku pode-

sz∏ego, a wÊród nich chorob´ Alzheimera ,

która wraz z chorobà Levyego oraz z ot´-

pieniem czo∏owo-skroniowym zwanym

chorobà Pika, stanowià ponad 90%

wszystkich schorzeƒ zwyrodnieniowych

charakterystycznych dla podesz∏ego wie-

ku. Zaliczamy je do ot´piania pierwotnego

w odró˝nieniu od ot´pienia wtórnego, wy-

wo∏anego mia˝d˝ycà, stanowiàcego 25%

w tej grupie schorzeƒ.

- Jak w Polsce wyglàda problem cho-
rób zwyrodnieniowych mózgu?

- U nas mo˝emy mówiç o tym problemie

od 10-12 lat. ¸àczy si´ on ÊciÊle z sytuacjà

demograficzà kraju. G∏ównym bowiem

czynnikiem powstania tych chorób, jest

w∏aÊnie wiek. Szacuje si´, ˝e na ot´pienie

cierpi u nas 8-10% ludzi powy˝ej 65 roku

˝ycia, z tego oko∏o 80 tysi´cy ma ju˝ tak

zwane g∏´bokie upoÊledzenie.

- Czy nasza medycyna przygotowana
jest do wczesnego rozpoznawania chorób
podesz∏ego wieku? 

- Trzeba z przykroÊcià stwierdziç, ˝e

lekarze doÊç cz´sto lekcewa˝à przypa-

d∏oÊci starszych pacjentów, k∏adàc je na

karb w∏aÊciwych wiekowi zmian fizjolo-

gicznych. Z drugiej strony osoby starsze

niejednokrotnie wstydzà si´ do nich

przyznaç. Kiedy zaÊ choroba zostanie ju˝

rozpoznana, pacjenci bywajà oporni

w leczeniu.

- Zaburzenia pami´ci, wolniejsze my-
Êlenie, spowolnione kojarzenie, okresowe
zapominanie a nast´pnie przypominanie
sobie czy to ju˝ choroba Alzheimera ? 

- Chorobà sà zaburzenia pami´ci upoÊle-

dzajàce funkcjonowanie cz∏owieka np. za-

pomina si´ co trzeba kupiç albo gdzie si´

mieszka. Narastajàce zaburzenia nie nale˝à

do stanu fizjologicznego.

- Jednà z takich przypad∏oÊci jest nie-
trzymanie moczu ...

- Problem NTM jest bardzo powszechny.

U osób dotkni´tych chorobà Alzheimera,

tak jak u wszystkich starych ludzi, mi´Ênie

sà coraz s∏absze i wyst´puje tzw. popusz-

czanie zw∏aszcza w nocy. Na to nak∏ada si´

choroba. Przy Êrednim jej zaawansowaniu

spraw´ koryguje si´ iloÊcià p∏ynów i regu-

larnym wyprowadzaniem chorego do toale-

ty. Przy g∏´bokim ot´pieniu do∏àcza si´

problem nietrzymania stolca. Stosuje si´

wówczas pieluchy, których chory potrze-

buje ok. 150 sztuk miesi´cznie a zatem

wi´cej ni˝ wynosi liczba refundowanych

pieluch czy pieluchomajtek. Do tego do-

chodzà problemy z zaopatrzeniem punktów

dystrybycyjnych. Wielu z nich nie mo˝e

dostaç w∏aÊciwych dla siebie rozmiarów

pieluch czy kieszonek.

NTM wyst´puje nie tylko w stanach ot´-

pienia, ale równie˝ przy innych zaburze-

niach psychicznych. Oko∏o 50-60% osób

w wieku podesz∏ym cierpi na depresj´.

U tych chorych zwieracze cz´sto odmawia-

jà pos∏uszeƒstwa. Mamy wtedy do czynie-

nia z b∏´dnym ko∏em, bowiem w depresji

wyst´puje negatywna ocena samego siebie.

T´ niskà samoocen´ pog∏´bia ÊwiadomoÊç,

˝e cz∏owiek po pewnym czasie zostaje prze-

siàkni´ty zapachem moczu. Dlatego stoso-

wanie pieluch czy pieluchomajtek ma

w tym przypadku równie˝ znaczenie leczni-

cze.

- Przy Stowarzyszeniu dzia∏a Polska
Fundacja Alzheimerowska. Jaki jest jej
cel i zadania?

- Polska Fundacja Alzheimerowska po-

wsta∏a 11 lat temu dla wspierania rozwoju

ruchu opieki nad chorymi z ot´pieniem. Jej

celem jest wdra˝anie modelowych rozwià-

zaƒ ró˝nych form opieki nad pacjentami,

pomoc opiekunom chorych, szkolenie opie-

kunów, prowadzenie badaƒ naukowych,

stymulowanie spo∏eczeƒstwa do organizo-

wania opieki i poszerzania wiedzy o proble-

mach zdrowotnych ludzi w podesz∏ym wie-

ku. Dzi´ki dzia∏alnoÊci Fundacji chory mo-

˝e mi´dzy innymi zaopatrzyç si´ w dodat-

kowe Êrodki i sprz´t ∏agodzàce objawy

NTM po cenie hurtowej.

- G∏ówny ci´˝ar opieki nad tymi chory-
mi dêwigajà ich rodziny oraz opiekuno-
wie. Zwa˝ywszy jednak specyfik´ choro-
by oraz warunki ˝yciowe rodzin, istnieje
ogromne zapotrzebowanie na specjali-
stycznà opiek´ stacjonarnà w domach
pobytu sta∏ego lub dziennego...

- Potrzeby sà bardzo du˝e i majà tenden-

cje wzrostowe w miar´ przybywania ludzi

w podesz∏ym wieku. Zadowalajàce ich za-

spokojenie przerasta nasze mo˝liwoÊci. Ce-

lem Fundacji jest praktyczna pomoc dla jak

najliczniejszej grupy osób. Przyk∏adem mo-

˝e byç zorganizowanie Poradni Zaburzeƒ

Pami´ci. Placówki takie powsta∏y w War-

szawie, Siedlcach i Toruniu. Na warszaw-

skim Ursynowie powsta∏ Dom Dziennego

Pobytu czynny 5 dni w tygodniu. Jest to

placówka dla ludzi samodzielnie chodzà-

cych. Prowadzi si´ tam terapi´ polegajàcà

m.in. na usprawnianiu orientacji w codzien-

nej rzeczywistoÊci, wspieranà Êrodkami far-

makologicznymi. Pod patronatem Siedlec-

kiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom

z chorobà Alzheimera otwarto Dom Okre-

sowego Pobytu w Ptaszkach. Dzia∏ania

PFA prowadzà do zwi´kszenia Êwiadomo-

Êci spo∏ecznej na temat staroÊci i jej psycho-

logicznych i medycznych konsekwencji,

uÊwiadamiania o najcz´stszych chorobach.

Organizowanie pomocy jest dba∏oÊcià o za-

pewnienie nie tylko godnego starzenia si´

naszym ojcom i matkom, parterom i ro-

dzeƒstwu, ale tak˝e ma wymiar moralny,

uzmys∏awiajàcy wzajemnà wspó∏zale˝noÊç

wszystkich cz∏onków spo∏eczeƒstwa. Ta-

kiemu w∏aÊnie spo∏ecznemu solidaryzmowi

s∏u˝yç ma otwarcie Centrum Alzheimerow-

skiego w Otwocku, gdzie poza fachowà

opiekà, w przyjaznej atmosferze przebywaç

b´dà ludzie chorzy.

- Dzi´kuj´ za rozmow´. 
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