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BBC Wellbeing Guide:  
Alzheimer and Dementia 

Treatment 
There is currently no cure for Alzheimer’s  

disease. However, some drug treatments  

are available that can relieve the  

symptoms or slow down the disease’s  

progression in some people. 



Perspektywy 

 

 Początki choroby 

 

 Rozwój choroby 

 

 Faza końcowa 

 

 

 Badania naukowe 

 

 Leczenie 

 

 Opieka 

 



Leczenie – początek choroby 

 Diagnoza: obowiązek prawdomówności – wobec 
pacjenta, czy wobec rodziny? Prawo do wiedzy vs. 
prawo do niewiedzy.  Negocjacje. Dojrzewanie do 
prawdy. Osoba. Zasada szacunku dla osoby. Rola 
rodziny.Etyka komunikacji 

  

 Prawo pacjenta do planowania swojej przyszłości 
– Dyrektywa ostateczna (advanced directive, the living will). 

Przeznaczam siebie na badania naukowe nad AD. Czy 
postanowienie to  zawsze powinno być honorowane? 

– Eutanazja. 



Łagodna postać choroby 

 

 Celem działania – zahamowanie postępów 
choroby i utrzymanie wysokiej jakości zycia 
pacjenta. 

 How smart are smart drugs? Steven Rose, 
www.thelancet.com   Vol 372   July 19, 2008  

 Koszta leczenia+ koszta opieki 

 Koszta dodatkowych badań diagnostycznych 



Końcowa faza choroby 

 Czy lekarz ma obowiązek uporczywego leczenia 
chorego na AD aż do śmierci? Futile  treatment – 
leczenie daremne. 

 Czy należy stosować  nawadnianie pacjenta lub 
karmienie przez sondę? 

 Jeśli pacjent znajduje się w stanie PVS, czy należy 
czynić wszystko, żeby przedłużyć życie pacjenta? 

 Argument kosztów alternatywnych (opportunity costs): 

    możliwość kupienia innych świadczeń leczniczych o tej 
samej wartości? 



Czy i kiedy wolno zaniechać leczenia? 
 

 Nie należy stosować najnowszych technologii medycznych w celu przedłużania 
życia pacjenta z AD. Powinno się go leczyć tak, jak to czyniono wtedy, gdy takich 
technologii nie było 

 

 Kiedy w końcowej fazie życia dochodzi do pogorszenia się choroby, należy raczej 
przerwać niż kontynuować leczenie 

 

 

 Obowiązek zapewnienia pacjentowi dobrej, bezbolesnej, godnej śmierci, jest 
równie ważny jak obowiązek ratowania zdrowia i przedłużania życia 

 
 
 

 

D.Callahan, Terminating Life-Sustaining Treatment of the Demented, 

Hastings Center Report, Nov-Dec. 1995. 



Roczne koszty 
społeczne               Nakłady na badania 

 Demencja – 23 miliardy 

 

 Nowotwory – 12 miliard. 

 

 Kardiolog. – 8 miliardów 

 

 Udar    -       5 miliardów  

 50 milionów 

 

 590 milionów 

 

 169 milionów 

 

 23 milionów GBP 
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Drug giants give up on Alzheimer's cure 

Research too difficult and costly, say 

pharmaceutical companies 
Jeremy Laurance  

The world's leading pharmaceutical companies are 

downgrading the search for new treatments for 

Alzheimer's disease after the failure of a series of high-

profile drugs trials. 

The Independent ,  19 Sept. 2012  
 



Przyszłość  

 Sukces medycyny i zdrowia publicznego → 
żyjemy coraz dłużej (globalnie!) 

 

 Wzrost chorób otępiennych (globalnie!) 

 

 Czy i jak można sobie z tym poradzić? 

 

 Otępienny stan polityki 


