PROGRAM ZDROWOTNY WCZESNEGO WYKRYWANIA OTĘPIEŃ LUB INNYCH
ZABURZEŃ FUNKCJI POZNAWCZYCH
Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji
poznawczych został opracowany i był realizowany przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Warcie.
W ramach programu realizowane były bezpłatne porady, obejmujące dwie
konsultacje psychiatryczne, dwie konsultacje psychologiczne oraz diagnostykę medyczną
(badanie EKG, badania laboratoryjne – morfologię, oznaczenie stężenia glukozy
i cholesterolu we krwi). Ze świadczeń mogli skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego
w wieku 55-85 lat, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatów rejonu
zachodniego: sieradzkiego, wieluńskiego, poddębickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego
oraz łaskiego. Na terenie w/w powiatów nie działają bowiem żadne terenowe oddziały
Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, czy pokrewnych organizacji co w znaczący
sposób utrudnia pacjentom dotarcie do fachowej diagnozy, opóźniając tym samym wykrycie
pierwszych symptomów choroby i wczesne podjęcie leczenia.
W 2010 roku, w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację świadczeń w ramach
niniejszego Programu zarezerwowano kwotę 10.266 zł, natomiast wykorzystano środki
w wysokości 8.534 zł.
Akcja informująca o możliwości uczestniczenia w badaniach była prowadzona wieloma
drogami i obejmowała zarówno rozpowszechnianie wydrukowanych ulotek, plakatów,
zamieszczanie ogłoszeń w prasie czy też innych mediach (Radio Łódź, Radio Victoria) jak
i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, starostwami oraz urzędami gmin.
W Programie wzięły udział 44 osoby (27 kobiet oraz 17 mężczyzn). Wśród
zgłaszających się, dominowały osoby w wieku 55-64 lat (26 osób). Szczegółowe informacje
na temat populacji uczestniczącej w badaniu przedstawia poniższy wykres.
1925-1935;
liczba osób 9
1946-1955;
liczba osób 26

1936-1945;
liczba osób 9

Spośród wszystkich pacjentów, którzy przystąpili do Programu (44 osoby):


100% odbyło pierwszą konsultację psychiatryczną,



98% wykonało badanie EKG (43 osoby),



93% zgłosiło się na badania laboratoryjne krwi (41 osób),
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61% odbyło pierwszą konsultację psychologiczną (27 osób),



50% zgłosiło się na drugą konsultację psychologiczną (22 osoby),



41% odbyło drugą konsultację psychiatryczną, a tym samym skorzystało ze wszystkich
oferowanych świadczeń, co umożliwiło postawienie im właściwego rozpoznania (18
osób – 11 kobiet i 7 mężczyzn).
Uczestnictwo w Programie pozwoliło na wykrycie u 9 osób łagodnych zaburzeń

poznawczych bez otępienia, w tym u 1 osoby stwierdzono inne zaburzenia. U pozostałych
9 osób nie rozpoznano zaburzeń poznawczych, w tym u 2 zdiagnozowano inne schorzenie.
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