
                                 Alzheimerova   choroba 

1. Čo je potrebné vedieť o Alzheimerovej chorobe?

Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu a najčastejšie sa vyskytujúcou demenciou vôbec.
Predstavuje asi  50% - 60% všetkých demencií. Aj  keď  sa vyskytuje vo vyššom veku, nie je
možné ju považovať za normálnu súčasť procesu starnutia. 
Ľudský mozog tvoria miliardy nervových buniek, miliardy tichých zázrakov. Je to neobyčajne
výkonný a súčasne krehký  a zraniteľný  orgán ľudského tela. Riadi a kontroluje pohyby
jednotlivých údov, chod našich myšlienok i zvraty našich emócií.
Ochorenie  sa  začína  pomaly  a  rozvíja  sa  postupne  počas  niekoľkých  rokov.  Príznaky
Alzheimerovej  choroby  možno  v  prvých  fázach  ochorenia  ľahko  prehliadnuť  alebo  ich
pripísať únave či depresii a strate chuti do života súvisiacej so starnutím. Častým prejavom je
zmätenosť či popletenosť. Po čase sa objavia poruchy pamäti, ktoré sa postupne prehlbujú.
Ako  sa  pamäťové  výpadky,  príznačné  pre  ranné  štádium ochorenia,  postupne  zhoršujú,
pridávajú sa k nim aj iné mentálne poruchy a problémy správania, rovnako aj časté zmeny
nálad. Zhoršuje sa orientácia v čase a v priestore a postupne sa dostavuje neschopnosť
spoznávať i dôverne známe miesta (vlastný byt) a osoby, s ktorými človek mnoho rokov žil v
spoločnej domácnosti. Pacient nespoznáva nielen členov svojej rodiny, ale ani sám seba v
zrkadle. V poslednom štádiu ochorenia nie je schopný sa sám o seba postarať,  je úplne
závislý  od  opatrovateľa  a  veľmi  často  potrebuje  trvalú  domácu  starostlivosť  alebo
umiestnenie v ústavnej starostlivosti. 
 
Alzheimerova choroba vo svete
Podľa  štatistík  je  v súčasnosti  na  svete  46,8  miliónov  ľudí  postihnutých  demenciou
Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Podľa
predpokladov  sa  počet  ľudí  trpiacich  Alzheimerovou  chorobou  každých  20  rokov
zdvojnásobí, vo vyspelých krajinách sa predpokladá s počtom chorých do roku 2040 o sto
percent,  v rozvojových dokonca až o 300 percent (v týchto krajinách sa ešte len zvyšuje
priemerná dĺžka života). Výskyt ochorení narastá s vekom, výskumy však potvrdzujú, že toto
ochorenie sa v niektorých prípadoch začína okolo tridsiateho roku života.
 

Aká je situácia v Európe?
7,3 miliónov ľudí trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami. V roku 2040 sa
predpokladá, že bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako
11 miliónov Európanov. 
 
Starostlivosť v podmienkach Slovenskej republiky
Podľa  posledných  údajov  z  Národného  centra  zdravotníckych  štatistík  v  Slovenskej
republike,  bol počet evidovaných osôb na Alzheimerovu chorobu za rok 2016  spolu 10 123,
z toho 3796 mužov a 6327 žien. 
Počet novodiagnostikovaných osôb v roku 2016 bol spolu 2321, z toho bolo 944 mužov a
1377 žien. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000!
Nezabúdajme, že ochorenie sa dotýka ďalších 100  tisíc  rodinných  opatrovateľov, ktorí sa
o postihnutých starajú.

2. Ako spoznať príznaky Alzheimerovej choroby?

Aj keď prejavy  sa značne môžu líšiť,  prvé problémy,  ktoré si  zväčša ľudia  uvedomia,  je
zabúdanie. To je závažné do tej miery, že znemožňuje pokračovať v spôsobe, akým sme
zvyknutý fungovať v práci alebo domácnosti, tešiť sa z našich záľub. Akékoľvek pochybnosti



je  dobré  vždy  prebrať  s  lekárom.  Dôležitým  poznatkom je  aj  to,  že  príčinou  zabúdania
nemusí byť automaticky Alzheimerova choroba. Práve preto je dôležité absolvovať detailné
vyšetrenie, ktoré dokáže správne určiť presnú príčinu rôznych ťažkostí.    

Najčastejšie prejavy  Alzheimerovej choroby sú:

  problémy zapamätať si novú informáciu, napríkad meno človeka, s ktorým sme sa  
     zoznámili a opakovane si jeho meno pripomínali

  neschopnosť vybaviť si nedávne udalosti, napríkad obsah správ, rozhovoru,  článku
     v novinách

  ťažkosti nájsť správne slovo, názov alebo meno
  opakované kladenie otázok na skutočnosti, o ktorých sa už hovorilo, ktoré už boli  

     zodpovedané
   problémy vykonávať aktivity, ktoré sú nám známe, napríklad varenie, nakupovanie v    

     obchode, počítanie peňazí
   zamieňanie alebo strácanie predmetov
   neschopnosť plánovať, alebo organizovať si činnosti
   strata orientácie v novom prostredí
   zmeny v oblasti nálady a správania

Nie každý,  u  koho sa prejavujú  problémy s pamäťou alebo niektoré  z  týchto varovných
príznakov Alzheimerovej choroby, si ich uvedomuje. Tieto príznaky niekedy lepšie spozoruje
blízka osoba z kruhu  rodiny alebo priateľov. Aj oni by preto mali byť do procesu diagnostiky
zapojení.
Prvý  krok  v  diagnostike  je  vyhľadanie  odborníka,  ktorému  dôverujete  a  cítite  sa  sním
bezpečne. 

3. Ako znížiť riziko Alzheimerovej choroby?

Pokiaľ vedieme život prospievajúci nášmu mozgu, môže to pomôcť znižovať riziko demencie.
Všeobecným pravidlom je: čo je dobré pre srdce, je dobré pre mozog a teda o obe by sme
sa  mali  starať  prostredníctvom  vyváženej  stravy,  pravidelným  pohybom  a  rozumovými
cvičeniami.  Dokazujú  to aj  aktuálne výskumy.  Podľa  nich  dokážeme znížiť  riziko  rozvoja
demencie, keď si osvojíme zdravý životný štýl. Väčšina toho, čo je potrebné spraviť zahŕňa
jednoduché aktivity, ktoré je možné vykonávať v každodennom živote.
Pamätajte, že nikdy nie je neskoro s akýmikoľvek zmenami!

Nasledovné body zahŕňajú spôsoby, ako je možné redukovať riziko rozvoja demencie.

1. Starajte sa o svoje srdce – Fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, diabetes
a obezita, všetky tieto faktory ničia cievy. Zvyšujú riziko infarktu i cievnej mozgovej
príhody.  Výskum  ukázal,  že  tieto  faktory  môžu  taktiež  zvýšiť  pravdepodobnosť
rozvoja demencie neskôr v živote. Týmto problémom je možné predchádzať zdravým
životným štýlom a je ich možné efektívne liečiť pokiaľ sa u človeka vyskytnú.

2. Buďte fyzicky aktívny – fyzická aktivita a cvičenie môžu pomáhať kontrolovať krvný
tlak  a  váhu,  rovnako  tak  aj  redukovať  riziko  diabetu  2.  typu  a  niektorých  foriem
rakoviny.  Existujú  dôkazy,  ktoré  naznačujú,  že  fyzická  aktivita  môže  pomáhať
redukovať riziko rozvoja demencie. Byť fyzicky aktívny nám pomáha cítiť sa lepšie.
Navyše ide o aktivitu, ktorá sa dá robiť v spoločnosti priateľov a rodiny.

3. Zdravo sa stravujte – Jedlo je palivom pre telo i mozog. Môžeme ho udržať dobre
fungujúci zdravou a vyváženou stravou. Niektoré výsledky ukazujú, že stredomorská



strava bohatá na ovocie, obilniny, ryby, strukoviny a zeleninu pomáha znižovať riziko
demencie. Tučné a priemyselne spracované jedlo, ktoré je bohaté na nasýtené  tuky,
cukry a soľ je spájané s vysokým rizikom srdcových chorôb a preto je lepšie sa mu
vyhýbať.

4. Stimulujte svoj mozog -  Stimulovanie  mozgu  novými  aktivitami  môže  pomáhať
            vytvárať nové mozgové bunky a upevňovať spojenia medzi nimi. Toto môže  brániť   
            rozvoju  Alzheimerovej  choroby a iných typov demencií. Stimulovaním  mozgu  sa 
            môžeme naučiť mnohé nové veci, tak prečo sa nezačať učiť nový cudzí jazyk alebo  
            začať nové hobby alebo šport? Precvičovanie mozgu je potrebné v  každej  životnej 
            etape. Každý deň je potrebné nájsť si čas na aktivity, ktoré udržiavajú nás mozog v 
            aktivite a v pohotovosti. Môže to byť čítanie kníh, lúštenie krížoviek, hry ako scrable, 
            bridž alebo pexeso, vzdelávať  sa  v  problematike, ktorá nás zaujíma, rozhovory s 
            inými  ľuďmi, prípadne  je možné  navštevovať centrá, kde  sa  realizuje  skupinový 
            tréning  pamäti. 

5.  Buďte sociálne aktívny – Sociálne  aktivity  môžu  byť  rovnako  prospešné   pre 
             mozog, pretože stimulujú našu mozgovú rezervu, pričom pomáhajú znižovať riziko 
             demencie  a depresie.  Skúste  si  spraviť čas na priateľov, rodinu, môžete  taktiež   
             kombinovať tieto  aktivity s fyzickým  alebo  mentálnym cvičením prostredníctvom  
             športu alebo spoločných záujmov.

Všetky tieto aktivity patria k novodobým efektívnym nástrojom predĺženia nezávislého života
seniorov,  zvýšenia  ich  sebestačnosti  a  zo  spoločenského  hľadiska  sú  aj  ekonomicky
najzaujímavejšie, pretože každý si uvedomuje zodpovednosť sám za seba a za svoj život v
starobe.

4. Aké sú možnosti liečby?

Včasné rozpoznanie príznakov a stanovenie diagnózy je veľmi dôležité, čo dáva šancu na
skoré začatie symptomatickej liečby a maximálne využitie dnes dostupných terapeutických
možností.  Úspešným  predpokladom  správnej  liečby  je  kombinácia  farmakologických  a
nefarmakologických  postupov,  ktoré  spomaľujú  a zmierňujú  prejavy  ochorenia  a zlepšujú
kvalitu života pacientov.
Farmakologická  liečba  ochorenia  sa  zameriava  na  zvládnutie  prejavov  sprevádzajúcich
ochorenie  ako  sú  napr.  liečba  porúch  nálady,  poruchy  spánku,  zmiernenie  agresivity  a
nekľudu, či zvládnutie stavov úzkosti. V liečbe sú dôležité  aj nefarmakologické postupy ako
tréning pamäti, mentálna či sociálna stimulácia, ako i dostatočná a primeraná fyzická aktivita.
Vhodné sú tiež skupinové aktivity (denné stacionáre, kluby), ktoré ponúkajú širšie možnosti
aktivizácie ( aromaterapia, arteterapia) i sociálnej komunikácie. Dôležité je dbať na celkovú
dobrú kondíciu pacienta, na správnu výživu ako i primeraný a pravidelný pitný režim.

5. Ako si  zariadiť domácnosť, keď sa staráte o blízkeho človeka postihnutého
      Alzheimerovou chorobou.  

Ak sa staráte  o  osobu  s  demenciou,  budete  musieť  nájsť  správnu  rovnováhu  medzi  jej
ochraňovaním a povzbudzovaním k určitej nezávislosti. V domácnosti sa môžu prihodiť malé
nehody, avšak existuje množstvo spôsobov ako urobiť domácnosť bezpečnejšiu.

 Labilný nábytok upevnite.

 Malé koberčeky pripevnite pevne o dlážku, aby sa chorý nepošmykol.

 V kúpeľni by nemali chýbať držiaky.



 Vypínače by mali byť na mieste, kde ich chorý ľahko nájde. Do elektrických zástrčiek
dajte bezpečnostné kryty.

 Cenné predmety uzamknite na bezpečnom mieste.

 Vchodové  dvere  vždy  dobre  uzavrite,  aby  chorý  nemohol  odísť  sám  z  domu  a
odstráňte kľúče z jeho dohľadu, aby sa nemohol zamknúť zvnútra. Pacient by mal
mať na náramku svoje identifikačné údaje pre prípad, že sa stratí.

 Ak máte záhradu, nikdy nenechávajte náradie pohodené vonku. Pacient by sa mohol
poraniť. Radšej ho odložte do šopy.

 Na záhradné skleníky nalepte výraznú lepiacu pásku, aby chorý neprehliadol sklené
tabule a nezranil sa.

 Ak  máte  v  dome  schodisko,  prirobte  naň  ochranné  dvierka,  aby  nedošlo  k
zbytočnému úrazu pádom zo schodov.

 Na sporák dajte namontovať odnímateľné vypínače alebo ochranné kryty,  aby ste
zabránili  otrave  plynov,  výbuchu,  pri  elektrických  spotrebičoch  popáleninám.  Na
horáky namontujte ochranné sieťky.

 V prípade, že pacient je fajčiar, zápalky a zapaľovače ukryte na bezpečné miesto.

 Ani na chvíľu nenechajte zapnutú žehličku bez dozoru.

6. Ako môžeme podporiť človeka s Alzheimerovou chorobou?

Vstup  demencie  do  života  človeka  má  veľký  emocionálny,  sociálny,  psychologický  a
praktický   vplyv.  Tieto  zmeny  mnohí  ľudia  s  demenciou opisujú  ako sériu  strát,  pričom
prispôsobenie sa je veľmi náročné. Porozumenie ochoreniu nám umožňuje hľadať nádej a
podporu pre našich blízkych, ktorých život sa v dôsledku ochorenia mení. Podpora človeka s
Alzheimerovou  chorobou  môže  mať  podobu  praktických  rád  a  zlepšení  každodenného
života.

 Pomáhajte zapisovať si dôležité veci a termíny, na ktoré je potrebné pamätať.
 Dbajte na to,  aby sa dôležité  veci  ako okuliare či  kľúče odkladali  vždy na to isté

miesto.
 Dvere a skrine môžete pre ľahšiu orientáciu  výrazne a zrozumiteľne označiť.
 Dôležité telefónne čísla zaznačte na viditeľné miesto.

 Využívajte moderné technológie, ktoré umožnia zaslať pripomienku.

7. Ako komunikovať s človekom s Alzheimerovou chorobou?

Pri Alzheimerovej chorobe sa u človeka s ochorením v dôsledku postupujúcich patologických
zmien prebiehajúcich v mozgu postupne zhoršuje schopnosť komunikácie, čiže schopnosť
vyjadrovať  sa  i  porozumieť  hovorenej  reči.  Tieto  skutočnosti  vyžadujú  na  strane
opatrovateľov a príbuzných človeka  s ochorením viac trpezlivosti, porozumenia, schopnosti
načúvať a osvojiť si zručnosti – špecifiká komunikácie s človekom, ktorý demenciou trpí.
Pri  komunikácii  s  človekom  s  ochorením  na  demeciu  môžeme  využiť  nasledovné
komunikačné typy:

 Je dôležité zabezpečiť pokojné prostredie s minimom podnetov, bez hluku, ideálne,
aby ste  s ním boli sami.

 Je dobré pristúpiť k nemu spredu, osloviť ho menom a predstaviť sa.
 Ubezpečte sa , že máte s ním očný kontakt, že Vám práve venuje pozornosť.



 Nechajte si na rozhovor viac času, aby ste mohli zistiť ako sa cíti, načo myslí a čo
práve potrebuje.

 Dajte  mu  dosť  času  na  to,  aby  Vám  mohol  odpovedať,  neprerušujte  ho  a
nedokončujte za neho vety.

 Rozprávajte pomaly, jasne a zreteľne, nekričte, používajte jednoduché slová a krátke
vety.

 Buďte trpezliví a podporní. Keď mu poskytnete pocit bezpečia, povzbudí ho to.
 Vyhnite sa tomu, aby ste ho kritizovali a opravovali.
 Udržte si pozitívny prístup.
 Je  dobré  ak  vznikne  príležitosť  zasmiať  sa,  odľahčí  to  atmosféru  a  uľahší

komunikáciu.
 Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste ho komfrontovali s tým, čo už nedokáže, alebo čo už

nedokáže urobiť.

Poznanie  vhodného  spôsobu  komunikácie  vám  uľahčí  a  spríjemní  spoločné  chvíle,
napomôže k  lepšiemu vzájomnému porozumeniu  a  pomáha  zlepšiť  vzťah  a spoluprácu
medzi vami. I vzťah s človekom, ktorý trpí demenciou môže byť odmeňujúci a uspokojujúci.
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