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Przewidywana liczba osób 
na świecie które ukończyły 
60 roku życia , 
chorujących na otępienie 
w latach 2010, 2030, 
2050 
 
 



Szacunkowo oblicza się, że w 
Polsce jest 470 tysięcy osób z 
otępieniem, po 65 roku życia, z 
tego połowę stanowią osoby z 
chorobą Alzheimera. W tej 
grupie wiekowej duża grupa 
samotnych kobiet.  
W chwili obecnej w Polsce 
leczonych jest ok. 20% chorych.  
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Populacja osób powyżej 65 roku 
życia:470 000 
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Opracowanie dr Elżbiety Kozak-Szkopek, 
WUM 
 
Populacja osób powyżej 65 roku życia na 
Mazowszu , 2010  
 
65+           761 897 (14.53%) 
80+           210 326 (  4.01%) 
85+           143 493 (  2.73%) (10%) 



Przyczyny otępień 

AD   – Choroba Alzheimera 
VaD – Otępienie naczyniopochodne 
FTD – Otępienie czołowo-skroniowe 
DLB – Otępienie z ciałami Lewy’ego 
MCI  – Łagodne zaburzenia poznawcze 
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Lęk przed zachorowaniem na 
chorobę Alzheimera wyprzedza 
obawę przed: 
Chorobami układu sercowo-
naczyniowego 
„Rakiem” 
Wszystkimi chorobami 
metabolicznymi 
                                 Selkoe 2012 



Projektowany wzrost  
liczby osób chorych na 
AD  jest nawet wyższy 
w krajach o niższym 
dochodzie narodowym… 

Wimo i wsp. 2010 





W 2009 roku z inicjatywy 11 krajów 
Unii Europejskiej powołano 
Pilotażową Inicjatywę Wspólnego 
Planowania Walki z Chorobami 
Zwyrodnieniowymi Ośrodkowego 
Układu Nerwowego, a w 
szczególności z chorobą Alzheimera 
(Pilot Joint Programming Initiative 
on Combating Neurodegenerative 
Diseases, in particular Alzheimer’s 
Disease).  



Nowe kryteria rozpoznawania 
choroby Alzheimera ICAD, 
Honolulu 2010 (McKhann i 
wsp.2011) 

 
 
 
 
 
CR.Jack i wsp. 
Lancet,  2010 



Narodowy Plan Prewencji AD, 
2012 USA 

Pierwszy na świecie, dotyczący przeciwciała 

przeciw amyloidowi : crenezumab 
Plan będzie dotyczył w największej części bardzo 
dużej kolumbijskiej rodziny, będącej nosicielem 
znanej mutacji (PSEN 1) i będzie kosztował w 
pierwszym etapie 100 milionów dolarów 
Lek będzie podawany w okresie przedklinicznym u 
osób z mutacja i bez ! 



Opóźnienie pojawienia się 
objawów klinicznych 
choroby Alzheimera o 5lat 
zredukuje liczbę osób z 
chA o 50 %, a opóźnienie o 
10 lat o 75% 
                        Winblad 2004 



W Polsce 2012 
Narodowy Program Zdrowia 2007-2015-bez 
wzmianki o otępieniu 

 
Przyszłość demograficzna a zdrowie 
(Europejski Kongres Gospodarczy 2012) 
bez wzmianki o otępieniu 

 
Program Polska 2030:bez wzmianki o 
otępieniu 

 
Wyjątek- Polsenior: projekt naukowy 
 
 



W Polsce 2012 
169 geriatrów :poprawa o 25% -czyli ok.200 
W propozycji NFZ: nie ma poradni zaburzeń 
pamięci, nie ma poradni w której otępiały, stary chory 
mógłby być rozpoznany i leczony przez neurologa, 
psychologa i psychiatrę w jednym miejscu  
Propozycja hospitalizacji : wyłączna wobec braku 
innej propozycji  za to bez opisu procedury: co jest 
dwuznaczne! 
Diagnostyka w ramach „normalnego” czasu wizyty 
ambulatoryjnej- niemożliwa 
Brak jakichkolwiek działań edukacyjnych na temat 
otępienia wśród specjalistów i lekarzy POZ, co 
wpisuje się konsekwentnie w koncepcję udawania, że 
problemu nie ma!  

 
 
 

 
 



W Polsce 2012 
Brak planu wspólnych działań medyczno-
opiekuńczych, chociaż powstał już plan opieki nad 
osobami niesamodzielnymi- bez użycia słowa 
otępienie! 
„Polska Krajowy Raport Społeczny 2012” 
1.467 - Zakładów opieki długoterminowej dla  
68.2tysiąca osób 
2.792- Domy Pomocy Społecznej dla 77 tys. osób 
3.Liczne domy prywatne- często poza kontrolą i 
nieprofesjonalne ! 

 
Dla przypomnienia: 470 000 otępiałych osób 

 
Mit koncepcji opieki „sandwich” wobec 
wydłużającego się wieku emerytalnego! 
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Choroby otępienne jako 
nieubłaganie narastający 
problem polskiego, 
starzejącego się 
społeczeństwa, niezależnie od 
aktualnej sytuacji finansowej 
wymaga stworzenia realnego, 
odpowiedzialnego i 
dalekowzrocznego planu 
działania. 


