
 

                                               

TÝŽDEŇ MOZGU 

V dňoch 13. až 19. marca 2017 sa uskutoční celosvetová kampaň Týždeň 
mozgu, ktorá sa na Slovensku koná už po 10-krát pod zastrešením Slovenskej 
Alzheimerovej spoločnosti, Centra MEMORY n.o. a Neuroimunologického 
ústavu SAV. Počet pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými 
ochoreniami na Slovensku sa odhaduje na 60 000.   Práve kvôli zvyšujúcemu sa 
nárastu výskytu demencií v populácii je potrebné, aby sa téma tohto ochorenia 
čo najviac odtabuizovala a venovala sa jej dostatočná pozornosť. 

Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí zhoršovanie pamäti, 
ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života. „Sme 
tým, čo si pamätáme. Bez pamäti sa strácame, prestávame existovať, naša 
minulosť je vymazaná“. Táto pravda z pera Marka Twaina platí dodnes              
a  predsa venujeme pamäti len málo pozornosti, okrem prípadov, keď nás opustí.  
Tomuto veľmi dôležitému ľudskému orgánu od roku 1996 je venovaná 
medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť 
verejnosti na ľudský mozog  a  jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, 
ale najmä o prevencii 

Menej namáhame mozog, spoliehame sa na mobily, počítače. Netrénovaná 
pamäť zlyháva (podobne ako svaly). Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa 
stresu a tlaku. 
Demencia sa vyskytuje u každého 20. človeka nad 65 rokov. Po 80. roku je to 
každý piaty človek. Vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom 
Alzheimerovej choroby. 
Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení, čím sa činnosť 
mozgu spomaľuje. Človek nie je schopný pohotovo reagovať, začína zabúdať.  

Aby mozog nestrácal svoju výkonnosť, aby „nezlenivel“, musíme  ho trénovať  
a neustále   precvičovať .  Mozog udržiavame  v dobrej kondícii  hlavne učením, 



čítaním, riešením hlavolamov, krížoviek, sudoku, riešením matematických úloh,  
ale aj vzájomnou  komunikáciou.  

Pri  príležitosti  „Týždňa mozgu“ RÚVZ  na Kuzmányho 18, dňa  16. marca 
2017 od 9,00-13,00 hod. organizuje „Deň otvorených dverí“.  Záujemcom 
pripravíme pútavú prezentáciu o tom, prečo sa treba o svoj mozog starať a  budú 
mať tiež možnosť otestovať si svoju pamäť. Tieto bezplatné aktivity sú určené 
pre širokú verejnosť. Prioritou osvetových akcií je hovoriť o možnostiach, ako si 
zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


