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Alzheimer Polska jest związkiem pacjenckich organizacji pozarządowych
działających od ponad 20-tu lat na rzecz osób żyjących z chorobą Alzheimera, ich
rodzin i opiekunów.
Wychodząc naprzeciw sytuacji osób żyjących z demencją, ich rodzin
i opiekunów Alzheimer Polska powołał zespół ekspertów do opracowania ram
strategicznych Polskiego Planu Alzheimerowskiego. W skład zespołu weszły
osoby, które tworzyły podstawy ruchu alzheimerowskiego w Polsce, mają
ogromne doświadczenie w organizacji praktycznych rozwiązań dla chorych i ich
opiekunów oraz szeroką wiedzę w tym zakresie. Są to: dr n. o zdr. Edyta
Ekwińska, mgr Andrzej Rossa, mgr inż. Zygmunt Wierzyński oraz mgr Mirosława
Wojciechowska-Szepczyńska.
Ramy strategiczne przedkładanego planu zostały przygotowane w oparciu
o założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego z 2011 roku i wytyczne
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Guide Towards a Dementia Plan).
W trakcie pracy zespół uwzględnił również strategie i plany alzheimerowskie
przyjęte przez rządy różnych krajów europejskich. Obecnie wśród 27 państw
członkowskich Unii Europejskiej jedynie Polska i 6 innych krajów nie ma takich
dokumentów.

W swoich zaleceniach WHO wskazuje na konieczność utworzenia
interdyscyplinarnego

zespołu

do

opracowania

szczegółowego

planu

uwzględniającego interesariuszy i konsekwencje ekonomiczne.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o powołanie zespołu do
przeanalizowania przedłożonego dokumentu oraz opracowania jego pełnej
wersji. Alzheimer Polska wyraża gotowość włączenia się w prace takiego zespołu.
Pragniemy nadmienić, że w maju 2017 roku, 70-te Zgromadzenie WHO
w Genewie przyjęło Globalny Plan Działania nad publiczną odpowiedzią
zdrowotną na demencję w latach 2017-2025. Plan ten zakłada, że do 2025 r. 75%
krajów będzie miało narodowe polityki, strategie, plany lub inne ramowe
rozporządzenia w sprawie demencji. Mamy nadzieję, że Polska dołączy do grona
krajów posiadających własne plany alzheimerowskie.
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