
 

  21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby 

    Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom 
dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. 
Je to najčastejšia forma demencie, ktorá spôsobuje poruchy mozgu a úpadok 
jeho činnosti. Obvykle začína nenápadne a pomaly. 

Príznaky Alzheimerovej choroby: 

Na začiatku: 

- Porucha tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku). 

- Zhoršovanie krátkodobej pamäti. 

- Neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti. 

- Strata orientácie v priestore, blúdenie. 

- Zlý časový odhad, zmätenosť. 

- Problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním. 

Neskôr: 

- Zmena osobnosti 

- Zhoršovanie dlhodobej pamäti. 

- Problémy s hygienou, obliekaním, jedlom. 

- Nespoznávanie známych osôb, celkový úpadok osobnosti. 

- Závislosť na pomoci iných osôb. 

Včasná diagnostika 

Včasné začatie liečby = zmiernenie prejavov ochorenia = plnohodnotnejší život 

Liečba Alzheimerovej choroby : 

A, Farmakologická:  

- antialzheimeriká 

B, Nefarmakologická: 

- pohybovo-koncentračné cvičenia 

- činnostná terapia 

- muzikoterapia 

- tréning pamäti 

- reminiscenčná terapia 

 

 

 



Varovné príznaky Alzheimerovej choroby 

1. Strata  pamäti 

Jedným z prvých varovných príznakov je strata pamäti, ktorá ovplyvňuje pracovné schopnosti. 
Postihnutý človek zabúda predovšetkým nedávne udalosti a informácie, i keď spočiatku je 
schopný spomínať si detailne na udalosti zo svojho detstva či mladosti. 

2. Ťažkosti s vykonávaním bežných prác 

Ľudia s demenciou majú často problémy s vykonávaním kompletných domácich prác, ktoré 
predtým zvládali (varenie, upratovanie, práce v záhrade). Prestanú sa venovať záľubám 
a koníčkom. 

3. Problémy s rečou 

Človek s Alzheimerovou chorobou v rozhovore často hľadá správny výraz, zabúda vhodné slová, 
nahrádza ich všeobecnými pojmami. Postupujúce ochorenie vedie k strate schopnosti plynulo sa 
vyjadrovať, až sa reč stane nezrozumiteľnou. 

4. Zhoršená orientácia v čase a priestore 

Je normálne občas zabudnúť, aký je presne dátum. Avšak ľudia s Alzheimerovou chorobou si 
nevedia spomenúť, aký je mesiac či rok, nevedia nájsť známu cestu domov, nepoznajú adresu, kde 
bývajú. 

5. Zhoršujúca sa schopnosť úsudku 

Ľudia s  Alzheimerovou chorobou nesprávne hodnotia rôzne situácie, napr. dôležitosť lekárskeho 
vyšetrenia, užívania liekov. Môžu byť nesprávne oblečení bez ohľadu na počasie, napr. sa 
nedostatočne oblečú v chladnom počasí. Niektorí sa nesprávne rozhodujú, čo sa týka financií, 
môžu rozdať peniaze, alebo kupujú výrobky, ktoré vôbec nepotrebujú.  

6. Problémy s abstraktným myslením 

Pre ľudí s Alzheimerovou chorobou môže byť ťažké vyplniť dôležitý formulár alebo poštovú 
poukážku, pretože nepochopia zložitejšiu inštrukciu. Niektorí môžu úplne zabudnúť, na čo sú čísla 
a čo treba s nimi urobiť. 

7. Ukladanie vecí na nesprávne miesta 

Občas každý z nás položí niekam peňaženku alebo kľúče a nevie ich nájsť. Avšak ľudia 
s Alzheimerovou chorobou ukladajú veci na neprimerané miesta (napr. koláč do skrine). Takto 
uschovajú aj peniaze alebo doklady, ktoré je potom problém nájsť. 

8. Zmeny nálady a správania 

Každý z nás môže byť čas od času smutný alebo náladový. Ľudia s Alzheimerovou chorobou však 
rýchlo zmenia náladu bez zjavnej príčiny a prejdú zo smiechu do plaču alebo hnevu. 

9. Zmeny osobnosti 

Ochorením na Alzheimerovu chorobu sa strácajú pôvodné osobnostné črty človeka a nahrádza ich 
podozrievavosť, odmietanie, roztržitosť, vystrašenosť, striedanie nálady bez zjavnej príčiny. 

10. Strata iniciatívy 

Je normálne, ak sme unavení z domácich prác, spoločenských alebo pracovných povinností. Ľudia 
s Alzheimerovou chorobou sa môžu stať pasívnymi, sedia hodiny pred televízorom, spia viac ako 
zvyčajne, odmietajú svoje zamestnanie aj koníčky, potrebujú neustále pobádanie do činnosti. 

    Výskyt Alzheimerovej choroby je priamo prepojený so starnutím populácie, pretože vyšší vek je 
najrizikovejším faktorom.  


