
Zdroje: Alzheimer.sk, Alzheimer’s Disease International, zdroj obrázka: internet  

Vo svete žije viac ako 46 

miliónov ľudí s demenciou. 

Každé 4 sekundy na svete 

pribudne človek s demenciou. 

Svetový deň Alzheimerovej choroby 21.9.2019 
 Demencia patri medzi najčastejšie príčiny postihnutia medzi staršími ľuďmi. Existuje viac ako 100 foriem 

demencie. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie vo vyspelých krajinách a predstavuje  

50 – 60 % všetkých prípadov. Na jej vzniku sa podieľajú rôzne faktory či už genetické alebo faktory prostredia. 

Jedná sa o progresívne ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému pomalému odumieraniu buniek v mozgu.   

Medzi najčastejšie príznaky patrí: strata pamäti, ťažkosti s hľadaním slov alebo s porozumením, ťažkosti 

s vykonávaním bežných úloh, zmeny nálady a osobnosti.  

Prvý krát bolo ochorenie identifikované v r. 1907 nemeckým lekárom Aloisom 

Alzheimerom, po ktorom je aj pomenované. V roku 1901 Dr. Alzheimer  v komunitnej psychiatrickej liečebni 

vo Frankfurte nad Mohanom začal sledovať pacientku Auguste D. Both. Táto žena trpela poruchami spánku, 

poruchami pamäti, agresivitou, plačom a zmätením pričom jej symptómy sa stále zhoršovali. Dr. Alzheimer skúmal chovanie tejto, ženy až do jej 

smrti v roku 1906, kde pri pitve jej mozgu spozoroval zmeny atrofiu mozgovej kôry sprevádzanú stratou buniek a plaky v kôre. Tieto výsledky 

a ich vzťah s klinickým nálezom zaznamenaným počas pozorovania sa stal základom prednášky 

v Tübingene (1907), kde bola prvá zmienka a Alzheimerovaj chorobe. V roku 1996 bolo vo 

Frankfurte nad Mohanom otvorené centrum pre výskum Alzheimerovej choroby, ktorého cieľom 

je nájsť možnosti v diagnostike a terapii tejto  choroby.  

 Podľa názoru Svetovej zdravotníckej organizácie sa stane Alzheimerova choroba jedným z najväčších medicínskych problémov 

budúcnosti. Len v Európe žijú milióny ľudí s týmto ochorením a so zvyšujúcou sa dĺžkou života bude toto ochorenie narastať.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne organizuje dňa 01.10.2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, v rámci 

ktorého budú môcť seniori absolvovať preventívne vyšetrenia v poradni zdravia, kde sa realizujú biochemické, antropometrické a somatické 

vyšetrenia. Zároveň budú pre nich pripravené vedomostné a kognitívne aktivity zamerané na precvičenie pamäti. 

 

Vypracovalo Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu  


