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Zasadnicze elementy         

systemu kompleksowej opieki   

 

diagnostyka 

monitorowanie efektów terapii 

leczenie powikłań 

wsparcie edukacja opiekunów 

 



Kryteria kliniczne otępienia 

alzheimerowskiego  

NINCDS-ADRDA 
 

 

   Zaburzenia funkcji poznawczych                      
o postępującym przebiegu,                    

przy braku stwierdzenia jakichkolwiek 
innych neurologicznych lub 

ogólnomedycznych nieprawidłowości 



Zaburzenia funkcji poznawczych 

diagnostyka różnicowa 

 

 zespoły mylnie rozpoznawane a wymagające 

szybkiej interwencji  (guz, krwiak)         

 otępienie potencjalnie odwracalne 

 łagodne zaburzenia funkcji poznawczych 

 otępienie naczyniopochodne 

 otępienie pierwotnie zwyrodnieniowe (choroba 

Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otepienie z ciałami Lewy’ego) 

 



Zespoły mogące być mylnie 

rozpoznawane jako otępienia 

 

guz mózgu 

krwiak podtwardówkowy 

wodogłowie normotensyjne 

depresja 

 



„Odwracalne” przyczyny otępienia- 

powinny być rozpoznane na 

poziomie lekarza POZ 
 zaburzenia hormonalne (niedoczynność 

tarczycy) 

 zaburzenia niedoborowe (vitB12, kwas foliowy, 

hiperhomocysteinemia) 

 zaburzenia wynikające z dysfunkcji wątroby i 

nerek) 

 przewlekłe choroby infekcyjne oun 



Kompleksowa Ambulatoryjna 

Opieka Specjalistyczna 

nad pacjentem z Otępieniem 

Zamiast nierealnego w obecnym 

czasie „programu narodowego” 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

Cel 

 

 poprawa skuteczności multidyscyplinarnej  

diagnostyki i leczenia 

 ograniczy koszt, liczbę i czas hospitalizacji 

 poprawa dostępu do specjalistycznej opieki 

 poprawi rozpoznanie przyczynowe  i przyspieszy  

leczenie powikłań 

 poprawi jakość życia chorych i ich opiekunów 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

wskazania 

 

 Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych 

 Postępujące otępienie w przebiegu chorób 

zwyrodnieniowych (choroba Alzheimera, otępienie z 

ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe)  

 Otępienie w przebiegu innych chorób 

zwyrodnieniowych i metabolicznych (choroba 

Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Wilsona i 

inne) 

 Otępienie naczyniopochodne 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

warunki realizacji 

 

 Poradnia Neurologiczna  

 Poradnia Psychiatryczna  

 Pracownia TK, pracownia EEG, pracownia 
EKG, pracownia USG w lokalizacji 

 Gabinet Zabiegowy w lokalizacji, laboratorium 
analityczne w lokalizacji 

 Konsultacja internisty/geriatry w lokalizacji 

 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

personel 

 

Neurolog minimum równoważnik 1 etatu 

Psycholog kliniczny/neuropsycholog minimum 

równoważnik 1 etatu 

Psychiatra minimum równoważnik 1 etatu 

Internista/geriatra w lokalizacji 

Pracownik socjalny w lokalizacji 

 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

wizyta pierwszorazowa 

 

 badanie neurologiczne 

 TK lub MRI  

 Badanie USG tt.szyjnych i tetnic wewnątrzmózgowych 

 Badania biochemiczne krwi: VDRL, morfologia, wskaźniki 
zapalenia, jonogram, TSH, lipidogram, cukier, mocznik. ASPAT, 
ALAT 

 Badanie psychologiczne u 80% chorych, 

 Badanie psychiatryczne u 50% chorych 

 Badanie EEG u 10% chorych,  

 Badanie EKG u 25 % chorych 

 



Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

nad Pacjentem z Otępieniem 

schemat postępowania 

• Wizyta pierwszorazowa 

• Kontrolne wizyty (2 razy w roku), doraźnie w 

razie potrzeby natychmiastowa konsultacja 

psychiatryczna  

• Porady dla opiekunów (maksimum 4 razy w 

roku 

• Psychoterapia dla opiekunów (cykle 2 

tygodniowe lub wizyty 2 x w tygodniu przez 

miesiac) 



Świadczenia KAOS-otępienie powinny być 

finansowane w zależności od rodzaju wizyty,              

lub stawka kapitacyjna  



Hospitalizacja 

utworzenie nowej grupy JGP 

 

Nietypowy obraz kliniczny 

    

Szybko i nietypowo postępujące otępienie 

 

Konieczność wykonania nakłucia lędźwiowego   



Hospitaliazacja                                                   

zakres badań 

 Obligatoryjnie                                                                

- MRI lub TK,                                                               

- nakłucie lędźwiowe 

 Co najmniej 2  z poniżej wymienionych:                     

- badania genetyczne,                                                 

- badania biochemiczne                                                 

- SPECT                                                                           

- spektroskopia i/lub volumetria w MRI 



Dziękuje za uwagę 



Otępienie - definicja wg. DSM IV 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  

 Zespół spowodowany przewlekłą i postępującą chorobą 
mózgu, w której dochodzi do zaburzenia licznych funkcji 
poznawczych:                                                                                                 
pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, 
funkcje językowe, zdolność do porównywania i dokonywania wyborów 

 upośledzeniu funkcji poznawczych zwykle towarzyszy (a 
czasem je poprzedza) obniżenie kontroli nad reakcjami 
emocjonalnymi, zachowaniem się w grupie społecznej, 
motywacją 

 zaburzenia uniemożliwiają pracę zawodową, społeczną 
aktywność oraz prawidłowe kontakty z innymi ludżmi, 
utrudniając coraz bardziej normalne funkcjonowanie w 
danym środowisku. 

 


