
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB) unazad 
gotovo deset godina svakog 21. rujna javno, na nekom od 
središnjih punktova u gradu Zagrebu (Cvjetni trg, Trg bana 
Josipa Jelačića, Bogovićeva ulica) obilježava Svjetski dan 
Alzheimerove bolesti (eng. World Alzheimer's Day / WAD). 
Tog dana, volonteri HUAB-a cijelog dana dijele promotivne 
materijale, brošure udruge, odgovaraju na upite i stoje na 
raspolaganju brojnim zainteresiranim prolaznicima i na taj 
način podižu svjesnost o ovoj važnoj problematici. O tom 
događanju HUAB uvijek obavještava i medije, pa se  tom 
prigodom o Alzheimerovoj bolesti (AB) govori na radiju, TV, 
odnosno u tisku. 

Na preporuku krovne međunarodne organizacije Alzheimer's 
Disease International, a koje je i HUAB punopravni član, 
unazad dvije godine obilježava se i u Hrvatskoj mjesec rujan 
kao Svjetski mjesec borbe protiv AB (eng. World Alzheimer's 
Month / WAM). Tako se kroz cijeli mjesec, a ne samo tijekom 
jednog dana, i to u više različitih hrvatskih gradova  govori o 
AB, odvijaju se brojne javne tribine na tu temu, kulturno 
umjetnički programi, Alzheimer Caféi, stručni skupovi i sl. 
Ove godine HUAB s ponosom ističe da se obilježavanje 
Alzheimer mjeseca odvija pod visokim pokroviteljstvom 
predsjednika RH, gosp. Ive Josipovića.

Prezentirano na Hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti CROCAD-14, Brela, od 1. do 4. listopada 2014. godine.
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S zadovoljstvom ističemo da s završetkom mjeseca rujna 
naše aktivnosti glede AB nimalo ne jenjavaju, jer već 1. 
listopada u Brelima počinje CROCAD-14, hrvatski kongres o 
AB s međunarodnim sudjelovanjem i traje do 4. listopada. 
Očekuje se da će to biti najveći skup o demencijama dosad 
održan u Hrvatskoj s bogatim stručno-znanstvenim 
programom, u kojemu će sudjelovati pozvani domaći i strani 
predavači, a bit će zastupljeni i brojni članovi HUAB-a. U 
sklopu kulturno-umjetničkog programa otvorit će se izložba 
slika volonterke i aktivistice HUAB-a Ljiljane Kerepčić-Ratkaj, 
pod naslovom „Jadranski arhipelag“.

Zaključno ističemo da proširenje aktivnosti vezane uz AB na 
cijeli mjesec rujan predstavlja vrlo korisnu novinu u cilju 
destigmatizacije AB i opće promocije kvalitetnije skrbi za 
oboljele i njihove bližnje.


