
 
 

Prawie 37 mln ludzi na świecie choruje na demencję. Co roku liczba 

zachorowań wzrasta o 5 mln. 

Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytania, które stawia sobie 

większość z nas: 

 Co powoduje chorobę Alzheimera? 

 Po czym rozpoznać, że choroba się rozpoczyna? 

 Jakie są pierwsze objawy i poszczególne etapy rozwoju choroby 

Alzheimera? 

 Czy można spowolnić przebieg choroby i złagodzić jej objawy?  

 Dlaczego zapominamy i jak radzić sobie z chorobą? 

 Jakie są formy opieki nad chorym? 

 Jak powinna wyglądać właściwa opieka? 

 Gdzie możemy zwrócić się z prośbą o pomoc? 

 O czym jeszcze musimy pamiętać? 

  

Im więcej zdobywamy wiedzy o tej chorobie, tym więcej możliwości 

zdobywamy do walki z nią, na co dzień. 

Nasza opieka może sprawić, że chorzy nie będą czuli się osamotnieni 

w zmaganiach z chorobą. Wsparcie najbliższych pomaga 

w przeciwstawieniu czoła codziennym trudnościom i wyzbycia się lęku.  

Pamiętajmy o opiece nad tymi, którzy już zapomnieli.  
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PROGRAM 
 

10.30 Rejestracja gości 

11.00 Otwarcie konferencji  

wystąpienie prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

11.10 Starzenie się społeczeństwa aktualne dane, 

rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji 

i prognozy demograficzne oraz epidemiologia choroby 

Alzheimera – prof. Grzegorz Opala, Komitet Nauk 

Neurologicznych PAN   

11.30 Obraz kliniczny choroby Alzheimera - charakterystyka 

trzech stadiów choroby - prof. Maria Barcikowska-

Kotowicz, Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej 

Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wiceprezes 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 

11.50 Współczesne metody rozpoznawania choroby 

Alzheimera i innych otępień - prof. Andrzej Szczudlik, 

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 

12.10 Dyskusja 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 Przerwa kawowa  

13.00 Organizacja opieki nad chorym w Polsce - rodzina czy 

placówka opiekuńcza oraz - Rola organizacji 

zrzeszających rodziny chorych - mgr Alicja Sadowska, 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera 

13.20 Opieka w domu chorego - prezentacja dwu przypadków 

opieki domowej; chory we wczesnym stadium choroby 

i chory w zaawansowanym stadium - 

opiekunowie/członkowie rodzin chorych 

13.40 Współczesne możliwości leczenia choroby Alzheimera 

i innych otępień - prof. Tadeusz Parnowski, Prezes 

Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego 

14.00 Prezentacja założeń Polskiego Planu Alzheimerowskiego 

- prof. M. Barcikowska i prof. A. Szczudlik 

14.20 Dyskusja 

15.00 Zakończenie konferencji  

 

 

 

 

Liczba miejsc ograniczona 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 12.11. 2013 r. 

Sylwia Górska, tel. /22/ 55 17 944 
s.gorska@brpo.gov.pl  
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