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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym ze starzeniem się społe-

czeństwa. W tym kontekście jedną z istotniejszych kwestii jest zapewnienie osobom starszym odpowiedniej 

opieki zdrowotnej, dostosowanej do ich potrzeb. Wzrost liczby osób starszych w ogólnej populacji powoduje 

bowiem uwypuklenie problemów dotyczących chorób, które z reguły dotykają właśnie seniorów. W związku 
z tym coraz poważniejszym wyzwaniem są choroby mózgu i choroby neurodegeneracyjne, do których zali-

czana jest także choroba Alzheimera. 

Problem ten został dostrzeżony na szczeblu unijnym. W 2009 r. przyjęta została deklaracja o uczynieniu 
choroby Alzheimera priorytetem polityki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. W deklaracji tej Parlament 

Europejski zalecił, aby kraje członkowskie opracowały narodowe plany alzheimerowskie. 

Środowiska eksperckie zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi choroby Alzheimera od wielu lat zwra-
cają uwagę na występujący w naszym kraju problem zbyt późnej diagnostyki (w Polsce choroba wykrywana 

jest średnio po dwudziestu trzech miesiącach, podczas gdy w Niemczech średnio po dziesięciu miesiącach), 

co jest po części przyczyną objęcia stosunkowo niewielkiej liczby chorych terapią we wczesnym stadium 

choroby. Inną przyczyną późnej diagnostyki jest, jak się wydaje, zbyt mała wiedza o chorobie zarówno wśród 
ogółu społeczeństwa, jak i wśród lekarzy pierwszego kontaktu, co nierzadko przekłada się na lekceważenie 

pierwszych jej objawów. Do tego zdarzają się przypadki ograniczania refundacji niektórych leków (w 2012 r. 

wzrosła na przykład odpłatność za leki w formie plastrów stosowanych w terapii pozajelitowej). Odrębną 
sprawą jest niewystarczająca liczba ośrodków dziennej i całodobowej opieki wyspecjalizowanych w opiece 

nad osobami cierpiącymi na tę chorobę, przez co chorzy nierzadko kierowani są do zwykłych domów pomo-

cy społecznej, gdzie nie mogą liczyć na zapewnienie im odpowiedniego standardu opieki (na przykład terapii 

usprawniającej, odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych). Na tym nie koniec, bowiem niewystarczające 
wsparcie instytucjonalne zarówno w zakresie doraźnej, jak i długotrwałej opieki nad chorym przekłada się na 

zwiększenie fizycznego i psychicznego obciążenia członka rodziny lub innej bliskiej osoby, która na co dzień 

sprawuje nad chorym opiekę. Szacuje się, że w Polsce opieką taką objętych jest nawet 80% chorych. Należy 
zauważyć, że opiekunowie powinni przynajmniej mieć możliwość uzyskania fachowej wiedzy na temat opie-

ki nad chorym, nie wspominając już o dostępie do specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Potrzeba opracowania narodowego planu alzheimerowskiego nie budzi zatem wątpliwości. Dokument ten 
byłby stosownym punktem wyjścia dla wdrażania w perspektywie najbliższych lat kompleksowych rozwią-

zań w zakresie walki z chorobą Alzheimera. Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie podjęcia stosownych 

działań w tym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 
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