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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции
(2010/2084(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 168 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз1, 

– като взе предвид препоръката на Съвета относно мерките за борба с 
невродегенеративните заболявания и в частност с болестта на Алцхаймер 
посредством съвместно планиране на научноизследователски дейности, 

– като взе предвид Световния доклад за 2009 г. относно болестта на Алцхаймер, 
публикуван от Международната федерация на асоциациите за болестта на 
Алцхаймер (Alzheimer’s Disease International, ADI) във връзка с Световния ден на 
борбата с болестта на Алцхаймер на 21 септември 2009 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции 
(COM(2009) 380 окончателен),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че по приблизителни оценки през 2010 г. броят на лицата с 
деменция по света възлиза на 35,6 милиона души и че тази цифра, която почти се 
удвоява на всеки 20 години, се очаква да достигне 65,7 милиона през 2030 г.,

Б. като има предвид, че по приблизителни оценки броят на лицата, страдащи от 
невродегенеративни заболявания в Европа възлиза на 8,6 милиона, като по-голямата 
част от тези случаи са на болни от болестта на Алцхаймер; като има предвид, че 
невродегенеративните заболявания са една от основните причини за инвалидност 
при старите хора и че броят на страдащите от тези заболявания се очаква да нарасне 
драстично до 2020 г. поради по-голямата продължителност на живота и намаленото 
съотношение на работещите спрямо пенсионерите;

В. като има предвид, че населението на Европа застарява, като лицата над 80-годишна 
възраст представляват най-бързо растящата възрастова група в повечето европейски 
страни и като има предвид че поради тази причина деменцията се очаква да бъде 
едно от основните предизвикателства пред здравните системи, включително по 
отношение на неинституционалните грижи и институциите за дългосрочни грижи, 
през следващите десетилетия;

                                               
1 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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Г. като има предвид, че общите разходи за преки и неинституционални грижи, 
свързани с болестта на Алцхаймер и други деменции, през 2005 г. възлизат на 130 
млрд. EUR на територията на ЕС—27 или приблизително 21 000 EUR на пациент 
годишно (като 56 % от разходите се натрупват от неинституционални грижи1),

Д. като има предвид, че повечето научни изследвания в тази област се извършват от 
държавите-членки при сравнително ниско равнище на международна координация, 
което води до разпокъсване и ограничен обмен на знания и най-добри практики 
между държавите-членки,

Е. като има предвид, че все повече се засилва убеждението, че въздействието на 
невродегенеративните заболявания върху населението в Европа е от такъв мащаб, 
че нито една държава-членка не е в състояние да се справи с него сама; като има 
предвид, че поради това е необходимо в ЕС да се засилят значително 
сътрудничеството и съгласуването на научноизследователските дейности и 
равнището на финансовите инвестиции в тази област, с цел борба с 
невродегенеративните заболявания, и по-специално болестта на Алцхаймер, 
превърнали се в голямо предизвикателство за европейските общества;

Ж. като има предвид, че деменцията е не само унищожително разстройство за самите 
пациенти, но и много голяма тежест за техните близки, предвид емоционалните, 
физическите и финансовите трудности, пред които изправя роднините и приятелите 
на страдащите от деменция; 

З. като има предвид, че въпреки че осведомеността на обществото и научните знания 
за болестта на Алцхаймер рязко са се увеличили през последните 20 години, 
терапевтичните възможности все още се свеждат до симптоматично лечение, а 
диагностиката все още се основава на опита и субективната преценка на конкретния 
лекар;

1. призовава Съвета да обяви деменцията за здравен приоритет на ЕС и настоятелно 
приканва държавите-членки да разработят национални стратегии за осигуряване на 
социални грижи и подкрепа за лицата с деменция и техните семейства;

2. предлага Съветът и Комисията да разгледат възможността за обявяване на 
Европейска година на борбата с мозъчните заболявания, с цел по-голяма 
обществена осведоменост относно мозъчните заболявания, свързани със стареенето, 
и мерките за тяхното предотвратяване;

3. подчертава значението на ранната диагностика за превантивни интервенции и 
необходимостта от епидемиологични данни за насочване на 
научноизследовтелската дейност;

4. насърчава всички държави-членки да вземат активно участие в определянето, 
разработването и прилагането на общи протоколи за ранна диагностика и на обща 
програма за изследвания в областта на невродегенеративните заболявания, като по 
този начин намалят разпространените различия между държавите-членки и вътре в 

                                               
1 „Алцхаймер Европа“(2008 г.), „Годишник за деменцията в Европа“ (2008 г.)
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държавите-членки по отношение на диагностиката и лечението; подчертава, че 
въвеждането на стандартни оперативни процедури за оценка на маркерите на 
болестта ще бъде от ключово значение за намирането на лекарство и за 
разработването на по-ефективни, основаващи се на технологиите грижи за 
пациенти, страдащи от болестта на Алцхаймер;

5. подчертава значението на мултидисциплинарния подход към начините, по които 
сътрудничеството и съгласуването в областта на изследователската дейност на 
европейско равнище могат да подобрят знанията, диагностиката, лечението, 
профилактиката и социалните изследвания за подобряване на благосъстоянието на 
пациентите, техните семейства и лицата, които полагат грижи за тях;  счита, че 
тестовете за ранна диагностика, изследването на рисковите фактори, както и 
критериите за ранна диагностика са от решаващо значение; при това положение на 
нещата вижда очевидна добавена стойност в провеждането на широкообхватни 
епидемиологични и клинични изследвания при транснационално сътрудничество;

6. приканва държавите-членки да разработят програма за стратегически научни 
изследвания, в която се определят средносрочни и дългосрочни 
научноизследователски потребности и цели в областта на невродегенеративните 
заболявания, и по-специално болестта на Алцхаймер; счита, че програмата за 
стратегически научни изследвания следва да се развива и да се допълни с план за 
изпълнение, в който да се определят приоритети и график, и да се набележат 
необходимите за прилагането й дейности, инструменти и ресурси.

7. изтъква важността на научните изследвания на зависимостта между процеса на 
стареенето и нервно-психичните разстройства, както и между нервно-психичните 
разстройства и депресията в напреднала възраст; освен това насърчава държавите-
членки да стимулират програмите за научни изследвания, които отдават голямо 
значение на избора и перспективата за пациента;

8. призовава Комисията да изготви насоки за обучението на всички видове персонал, 
работещ с пациенти, страдащи от болестта на Алцхаймер (медицински и 
парамедицински), и за обучението на полагащи грижи от семейството, с цел 
гарантиране на ефективно използване на съществуващите ресурси;

9. подчертава, че напредъкът, постигнат напоследък в областта на образните 
изследвания и биомаркерите, показва, че болестта на Алцхаймер се развива в 
резултат на натрупването в мозъка на бета-амелоид, малък невротоксичен протеин;

10. подчертава значението на психологическата подкрепа за пациентите и техните 
семейства; подчертава значението на съчетаването на психосоциалния подход към 
стареенето с резултатите от медицински и биомедицинските изследвания;

11. насърчава държавите-членки да развиват услуги, чийто основен принцип е 
разширяване на обхвата и гарантиране на равен достъп на лицата с деменция, 
независимо от тяхната възраст, пол, материално състояние, увреждане и 
местоживеене;

12. насърчава държавите-членки да провеждат информационни кампании сред 
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широката общественост и сред отделни групи, като ученици, здравни работници и 
социални работници, като сравняват и обменят опит относно мерките за подкрепа 
на семейства, грижещи се за болни, и на пациентски асоциации и неправителствени 
организации, чрез поддържане на публикуването и разпространението на 
информационни брошури за обучението и организирането на доброволци и правни, 
психологически и здравни асистенти, както по домовете, така и в центровете за 
дневни грижи, както и чрез подпомагане или учредяване на асоциации за 
Алцхаймер, в които засегнатите на обменят опит;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно европейска 
инициатива за болестта на Алцхаймер и други болести, свързани с деменциите, е 
основна стъпка по пътя към конкретни предложения за свързване на различните 
съществуващи политики и начини за справяне с този вид болести. Фрагментираната 
намеса,  неравенството на съществуващите отговори в европейското пространство и 
фактът, че преобладават неравни условия на достъп и лечение на болестта, са причини, 
повече от достатъчни, за да бъде обоснована настоящата инициатива. Като се основава 
на четири основни цели: насърчаване на ранното диагностициране и качеството на 
живот; подобряване на епидемиологичното познание за болестта и координиране на 
съществуващите научни изследвания; оказване на подкрепа за солидарността между 
държавите-членки чрез обмен на добри практики; и накрая, зачитане на правата на 
хората, страдащи от болести, свързани с деменции, Комисията предлага поредица от 
мерки, които настоящият доклад цели да задълбочи. Представени са също така 
допълнителни мерки, насочени по-специално към включване в по-голяма степен на 
социалното измерение на болестта и на последиците от нея. Освен на тези области, е 
отделено особено внимание на здравните специалисти и болногледачите, на 
укрепването на различни здравни системи, на обучението и подкрепата за семейства и 
лица, които ежедневно се справят с деменцията.

Контекст

Според данните, представени от асоциациите на пациенти, всяка година 1,4 милиона 
граждани, живеещи в Европа, развиват някакъв вид деменция. На всеки 24 секунди се 
диагностицира нов случай. Приблизително 1 на всеки 20 души на възраст над 65 
години и 1 на всеки 5 на възраст над 80 години страдат от деменция. Счита се, че 
повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години, страдат от 
дегенеративни заболявания на нервната система, брой, който според учените може да 
се удвоява на всеки 20 години. 

Болестта на Алцхаймер е отговорна за повече от половината от тези случаи. 
Показателно е, че едва 3% от лицата с диагноза са преживели повече от 40 години след 
като диагнозата им е била поставена. Освен познатите случаи, трябва да се подчертаят 
неравенствата, които продължават да съществуват при достъпа до диагностика и 
лечение не само между различните страни, но и в самите страни.

Понастоящем е известно, че дегенеративните заболявания на нервната система 
представляват една от основните причини за инвалидност при хората в напреднала 
възраст и че се очаква броят на хората, засегнати от тези болести, да се увеличи 
значително. Този факт е още по-значителен, като се има предвид увеличаването на 
средната продължителност на живот и намаляването на съотношението между 
работещите и пенсионираните лица.
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Много от причините за произхода на болестите, свързани с деменции, все още са 
непознати. При все това е възможно да се определят поредица от рискови фактори, 
които увеличават възможността от заболяване от болестта на Алцхаймер. Сред тях са 
високото кръвно налягане, високият холестерол и хомоцистеин; ниски степени на 
интелектуално стимулиране, социална дейност и физически упражнения; наднормено 
тегло и диабет; сериозни и повтарящи се мозъчни увреждания. Неотдавна научни 
изследвания доказаха, че болестта на Алцхаймер може да се развие в резултат на 
нанасяне на невротоксичен протеин в мозъка. Изглежда потвърден фактът, че не става 
въпрос за предимно наследствена болест, тъй като броят на семействата, в които 
болестта се развива в резултат на генетично разстройство, е много нисък. Болестта на 
Алцхаймер е болест в резултат на съчетаване на различни фактори.

Ранно диагностициране и предимство за превенцията

Често се смесват симптомите на болестта на Алцхаймер с обичайните признаци на 
стареене. Въпреки научния напредък и повишаването на осведомеността на 
специалистите от областта на здравеопазването, броят на лицата, на които се поставя 
диагноза в средна или вече напреднала фаза е все още много висок. Освен това знаем, 
че обичайно използваният процес за диагностициране на болестта е чрез "изключване 
на други заболявания". Броят на хората, които имат болестта, но не знаят за това, 
продължава да бъде висок.

От съществено значение е в центъра на всяка стратегия да се постави превенцията и 
усилията да се насочат към получаване на възможно най-ранно диагностициране. 

Достойнството на пациентите

До момента не е открито никакво лечение за болестта на Алцхаймер. Настоящите 
начини за лечение се основават на използването на лекарства, които целят смекчаване 
или стабилизиране на симптомите, свързани с поведенческите и познавателните 
промени при пациентите. Възможно е да се забавят последиците, но все още не може да 
се избегне прогресивната загуба на неврони. Поради това е от съществено значение да 
се засили немедикаментозната намеса, като се насърчават интервенциите, които 
подобряват благосъстоянието на засегнатите лица. Да се помага на пациентите да 
живеят с болестта, като се полагат усилия за запазване на самостоятелността им, е 
пътят към достоен живот за възможно най-дълъг период от време.

Въпреки че симптомите са общи, поради социалните и икономически условия всеки 
пациент и съответно семейство са засегнати от процеса на болестта по много различен 
начин. Така например, в не малко случаи роднини на болни са принудени да напуснат 
работата си, за да се грижат за тях.
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Засегнатите лица

Хората, засегнати от болестта на Алцхаймер и други болести, свързани с деменции, 
както и техните роднини или хората около тях, са поставени в контекст на социална 
стигматизация. 

Поведенческите и личностни промени в резултат на болестта правят засегнатите лица 
все по-зависими от други хора. Следва да подчертаем също така, че лицата, засегнати 
от болестта на Алцхаймер, не са само тези, които страдат от болестта, но също и 
близките им и хората, които се грижат за тях. Съществува тенденция те да бъдат 
поставени на втори план в преобладаващата сегашна система. Единствено като се 
признае сложността на съжителството и деменцията ще може да се допринесе за по-
справедлив подход и признаване на всички засегнати страни.

Структура на доклада

Основната насока на настоящия доклад е по-добра координация между държавите-
членки и по-ефикасен и солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на 
хората, които живеят с деменции, по-специално болестта на Алцхаймер, и хората, 
които ги заобикалят, независимо дали са специалисти от областта на здравеопазването, 
доставчици на услуги или роднини. За да съществува европейска стратегия в тази 
област, е от съществено значение различните страни да отдадат предимство на 
изготвянето на национални планове за действие.

Съсредоточаването на вниманието към ранното диагностициране и превенцията, както 
и събирането и обработването на епидемиологични данни относно болестта са също 
съществени стъпки.

След като тези условия бъдат изпълнени, е необходимо интегрирано действие между 
различните страни - от научните изследвания до предоставянето на здравни грижи.
Важно е да се запълнят съществуващите празнини в областта на обучението на 
специалистите, подкрепата на семействата (както по отношение на грижите, така и по 
отношение на психологическата помощ), и действията за повишаване на обществената 
осведоменост за това какво означава състоянието на живот с деменция.

Една европейска стратегия трябва също така да се стреми да осигури наличието на 
услуги, които гарантират възможно най-голямо покритие, както и да гарантира 
равенство при достъпа и лечението на пациентите, независимо от техните възраст, пол, 
финансови възможности и място на пребиваване.

Повишаването на стойността на достойнството на всички пациенти по време на 
процеса на болестта им и намаляването на съществуващите неравенства трябва да 
бъдат също приоритетни цели. Този избор предполага по-широко участие на различни 
заинтересовани страни - от медицински организации до асоциации на пациенти, чиито 
принос е от основно значение за сближаването на усилията и ефикасността на мерките, 
които ще бъдат приети.
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