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Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje ako 

demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. Je to degeneratívna 

porucha nervového systému neznámej príčiny. Existuje však spojenie s dedičnosťou. 

 Alzheimerova choroba je zodpovedná za 50 % až 75 % všetkých prípadov demencie. 

Začína sa prejavovať v strednom veku, častejšie postihuje ženy. Začiatky Alzheimerovej 

choroby sa prejavujú výpadkami krátkodobej pamäti, zmenami v nálade a správaní, v rýchlom 

striedaní nálad bez zjavnej príčiny. K ďalším prejavom ochorenia patria: dezorientácia 

v priestore a v čase, zabúdanie mien svojich blízkych, názvy miest, ale aj účel a obsluha 

predmetov každodennej potreby. Sprievodnými javmi ochorenia môžu byť: náladovosť, 

negatívne postoje, často aj agresivita. Neskôr sa pridružujú aj mentálne poruchy, či kontroly 

nad telesnými potrebami. Postupne dochádza k úplnému úpadku pamäti, poruchám myslenia 

a reči. Alzeimerova choroba patrí k najzávažnejším súčasným diagnostickým a terapeutickým 

problémom v geriatrii. Aktuálna stratégia liečby tejto choroby sa zameriava na zlepšenie 

kognitívnych a behaviorálnych symptómov spomalenie a oddialenie progresie ochorenia. 

 Chorobu charakterizuje pomalý začiatok, ale priebeh je nezadržateľný a v konečnej 

fáze vyúsťuje do vegetatívneho stavu, v ktorom je pacient náchylnejší na infekcie. Tie sú 

väčšinou príčinou úmrtia. Päť rokov po stanovení diagnózy má väčšina pacientov za sebou 

aspoň jednu hospitalizáciu a potrebuje trvalú pomoc pri stravovaní a osobnej hygiene. Je 

dôležité rozpoznať včas prvé symptómy Alzheimerovej choroby. Hoci ochorenie nie je 

liečiteľné, treba okamžite vylúčiť iné príčiny demencie, ktoré sa možno dajú vyliečiť. Od 

zjavenia prvých príznakov ochorenia pacienti prežívajú 5 až 20 rokov, v niektorých prípadoch 

i viac. 

 Alzheimerova choroba je označovaná aj ako tichá epidémia. Dotýka sa priamo nielen 

postihnutého človeka, ale aj jeho najbližších príbuzných. Väčšina chorých osôb žije 

v domácom prostredí alebo v rodine. Práve rodinní príslušníci musia byť pripravení na rôzne 

zmeny, ktoré ochorenie prináša. Existujú mnohé asociácie pacientov a rodinných 

príslušníkov, ktoré sprostredkujú veľmi vďačnú psychologickú podporu a učia ľudí žiť 

s týmto ochorením.  Viac informácií na www.alzheimer.sk 
 

 

Zdroj: 

http://www.zdravie.sk/sz/content/759-43765/svetovy-den-alzheimerovej-choroby.html 
www.alzheimer.sk 
Hegyi L., Krajčik Š.: Geriatria. Bratislava : Herba spol. s.r.o., 2010. ISBN 978-80-89171-73-6, s. 103, 465. 

Covisa J.: Praktická zdravoveda. Bratislava : SNP – Mladé letá, s.r.o, 2004.  ISBN 80-10-00390-5, s. 203. 

 

 

http://www.alzheimer.sk/
http://www.zdravie.sk/sz/content/759-43765/svetovy-den-alzheimerovej-choroby.html
http://www.alzheimer.sk/

