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Ziua internatională  pentru combaterea maladiei Alzheimer  

(World Alzheimer's Day) 

 

Ziua internatională pentru combaterea maladiei Alzheimer (World Alzheimer's 

Day) este marcată în fiecare an la 21 septembrie, în peste 77 de țări. Campania 

din acest an are ca temă: "Demența: putem reduce riscul" concentrându-se pe 

modalități de prevenire a îmbolnăvirii printr-un stil de viață sănătos. 

 
 

        În această zi sunt organizate, de către diferite organizații, acțiuni ce au drept 

scop o cunoaștere cât mai exactă a bolii: conferințe, cursuri de informare, emisiuni 

radio și de televiziune, publicarea în reviste a diverselor materiale informative, 

concerte, întâlniri publice, acțiuni caritabile. Organizațiile naționale pentru 

combaterea acestei boli își concentrează permanent eforturile pentru creșterea 

gradului de informare a populației cu privire la maladia Alzheimer, cea mai comună 

formă de demență. 

Marcarea la nivel mondial a unei zile consacrate maladiei Alzheimer, a fost lansată 

de către Federația Internațională pentru Alzheimer (ADI), în 1994, cu sprijinul 

Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). ADI, fondată în 1984, cuprinde asociații 

pentru Alzheimer din întreaga lume. Misiunea ADI este de a îmbunătăți calitatea vieții 

persoanelor cu demență și a familiilor acestora din întreaga lume. 

Alzheimer a fost identificată pentru prima dată, în 1906, de către medicul german 

Alois Alzheimer. Această maladie neurodegenerativă, afectează celulele creierului și 

ale coloanei vertebrale, cauzează un proces de deteriorare progresivă a funcțiilor 

cognitive (atenția, percepția, memoria, etc.). Nu există până în prezent posibilitatea 

unei vindecări, fiind progresivă și ireversibilă. O persoană afectată de boala 

Alzheimer trăiește în medie 8-10 ani de la apariția primelor simptome, dacă nu 

intervin alte cauze intercurente de moarte. 

Potrivit Raportului intitulat "Demența: o prioritate pentru sănătatea publică" lansat, în 

2012, de către Organizația Mondială a Sănătății și Federația Internațională pentru 

Alzheimer, boala Alzheimer afectează 35,6 de milioane de persoane din întreaga 



lume, iar specialiștii estimează că până în 2030, numărul suferinzilor se va dubla, iar 

până în 2050 se va tripla. Raportul pune accentul pe modul de abordare al boli și pe 

informare pentru a conștientiza faptul că boala Alzheimer și alte forme de demență 

trebuie să devină o prioritate națională și internațională de sănătate publică. Astfel, 

este necesar ca toate țările să poată dezvolta sisteme adecvate de îngrijire pe 

termen lung pentru a putea asigura celor bolnavi o bună calitate a vieții. 

Prevalenta dementei este de 0,7% pentru grupa de varsta 60-64 ani, dublandu-se cu 

fiecare cinci ani de viata, ajungand la grupa de varsta 90-95 ani la peste 30% (deci 

practic unul din trei pacienti care se incadraza in aceasta grupa de varsta are boala 

manifesta). 

Statistica bolii: 

 Peste 50% dintre demente sunt catalogate ca dementa Alzheimer 

 Din 10 pacienti cu dementa, 2 sunt diagnosticati corect si doar unul tratat 

 Prevalenta este de 1% din populatie si peste 5% din populatia de peste 65 de 

ani 

 Dintre persoanele ce depasesc 85 de ani 30% au o forma de dementa. 

    In Romania, datele detinute de Societatea Romana Alzheimer evidentiaza ca 

150.000 de persoane sufera de aceasta maladie, insa avand in vedere ca o mare 

parte a bolnavilor nu sunt inca diagnosticati, se estimeaza ca numarul total al 

acestora ar putea ajunge la 350.000. 

 

 


