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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence
(2010/2084(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie1, 

– s ohledem na doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, 
zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumné 
činnosti,

– s ohledem na zprávu o Alzheimerově chorobě ve světě z roku 2009, kterou zveřejnila 
mezinárodní asociace Alzheimer’s Disease International u příležitosti světového dne 
Alzheimerovy choroby 21. září 2009,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro 
Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (KOM(2009) 380 v konečném znění),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí na celém světě žít
s demencí a tento počet se každých 20 let téměř zdvojnásobí až na 65,7 milionu v roce 
2030,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí v Evropě neurodegenerativními chorobami 8,6 
milionu osob, z nichž převážná část je postižena Alzheimerovou chorobou; vzhledem
k tomu, že neurodegenerativní choroby jsou jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí a že v důsledku prodlužující se délky života a snižujícího se poměru 
mezi počtem pracujících osob a osob v důchodu se má počet osob trpících těmito 
onemocněními do roku 2020 dramaticky zvýšit,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Evropy stárne a lidé starší 80 let představují nejrychleji 
rostoucí skupinu ve většině evropských zemí, a že se proto očekává, že v nadcházejících 
desetiletích bude demence jedním z hlavních problémů pro systémy zdravotní péče, 
včetně neformální péče a dlouhodobé péče,

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily celkové náklady na přímou a neformální péči
v souvislosti s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence 130 miliard EUR
v celé EU-27, tedy přibližně 21 000 EUR ročně na osobu postiženou demencí (přičemž 56 

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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% nákladů připadlo na neformální péči1),

E. vzhledem k tomu, že velkou část výzkumu v této oblasti provádějí členské státy s poměrně 
nízkou mírou mezinárodní koordinace, což vede k roztříštěnosti a omezené výměně 
informací a osvědčených postupů mezi členskými státy,

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí uvědomuje, že dopad neurodegenerativních chorob 
na populaci v Evropě je tak rozsáhlý, že jej žádný členský stát není schopen řešit 
samostatně; vzhledem k tomu, že za účelem boje proti neurodegenerativním chorobám, 
zejména Alzheimerově chorobě, která představuje pro evropskou společnost hlavní 
problém, je proto třeba v EU významně posílit spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti;

G. vzhledem k tomu, že demence není jen zničující chorobou pro samotné pacienty, ale
i nesmírnou zátěží pro příbuzné pacientů vzhledem k emocionálním, materiálním
a finančním problémům, které mají příbuzní a přátelé osob postižených všemi druhy 
demence,

H. vzhledem k tomu, že v posledních 20 letech sice výrazně vzrostla informovanost lidí
a rozšířily se vědecké poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné možnosti jsou však stále 
omezeny na symptomatické léky a diagnóza je stále z velké části založena na 
zkušenostech a subjektivním úsudku jednotlivých lékařů,

1. vyzývá Radu, aby označila demenci za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby vypracovaly národní strategie pro poskytování služeb a podpory 
lidem s demencí a jejich rodinám;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily možnost vyhlášení Evropského roku mozku, který 
by zvýšil informovanost o mozkových onemocněních spojených se stárnutím a 
o možnostech jejich prevence;

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika je důležitá pro preventivní zásahy a že epidemiologické 
údaje musí pomáhat při zaměření výzkumu a opatření;

4. vybízí všechny členské státy, aby se aktivně zapojily do procesu definování, vypracování
a provádění společných protokolů pro včasnou diagnózu a společného programu výzkumu
v oblasti neurodegenerativních chorob, a snížily tak přetrvávající rozdíly mezi členskými 
státy a v rámci jednotlivých členských zemí, pokud jde o diagnostiku a léčbu; zdůrazňuje, 
že standardní operativní postupy pro posuzování markerů nemocí budou klíčové
pro nalezení léku a vypracování metod účinnější péče o pacienty s Alzheimerovou 
chorobou využívající moderní techniku;

5. poukazuje na význam multidisciplinárního přístupu ke způsobům, jimiž může spolupráce
a koordinace v oblasti výzkumu na evropské úrovni zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných podmínek pro pacienty, jejich rodiny a osoby, které
o ně pečují; domnívá se, že zásadní význam mají včasné diagnostické testy, výzkum 
rizikových faktorů a kritéria pro včasnou diagnostiku; je toho názoru, že pokud se podaří 

                                               
1 Ročenka Demence v Evropě 2008, Alzheimer Europe (2008).
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dosáhnout těchto cílů, bude provádění rozsáhlých epidemiologických a klinických studií
v rámci mezinárodní spolupráce značným přínosem;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly strategický plán výzkumu, kterým se stanoví 
středně- až dlouhodobé potřeby a cíle výzkumu v oblasti neurodegenerativních chorob, 
zejména Alzheimerovy choroby. Zastává názor, že strategický plán výzkumu by měl být 
dále rozpracován až po realizační plán, který stanoví priority a časové plány a specifikuje 
opatření, nástroje a zdroje potřebné pro jeho realizaci;

7. poukazuje na význam výzkumu zabývajícího se otázkou spojitosti mezi procesem stárnutí
a demencí a mezi demencí a depresí u starších osob; doporučuje navíc členským státům, 
aby podporovaly výzkumné projekty, které kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny pro školení pracovníků, kteří pracují v jakékoli 
funkci s pacienty trpícími Alzheimerovou chorobou (lékařské a nelékařské zdravotnické 
profese) a pro školení rodinných pečovatelů k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok ve výzkumu zobrazovacích metod a biomarkerů ukázal, že 
Alzheimerova choroba vzniká v důsledku ukládání malé neurotoxické bílkoviny beta-
amyloidu v mozku;

10. zdůrazňuje význam psychologické podpory pacientům a jejich rodinám; zdůrazňuje 
význam kombinace psychosociálního přístupu ke stárnutí s výsledky lékařského
a biomedicínského výzkumu;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily služby, které by sloužily co největšímu počtu pacientů
a zajistily rovnost přístupu k těmto službám pro lidi s demencí bez ohledu na věk, pohlaví, 
bohatství, zdravotní postižení a bydliště na venkově nebo ve městě;

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly informační kampaně pro širokou veřejnost a pro 
specifické skupiny, např. žáky základních škol, zdravotnické a sociální pracovníky, a aby 
si porovnávaly a vyměňovaly zkušenosti o podpůrných opatřeních pro rodiny pečující
o nemocné osoby, sdružení pacientů a nevládní organizace prostřednictvím podpory 
publikování a distribuce informačních letáků o vzdělávání a organizování dobrovolných 
pracovníků a právních, psychologických a zdravotnických asistentů jak doma, tak
v denních centrech, a podpory nebo zřizování sdružení pro Alzheimerovu chorobu, které 
by dotčeným osobám umožnily vyměňovat si zkušenosti;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro Alzheimerovu 
chorobu a další formy demence je zásadním krokem na cestě ke konkrétním návrhům na 
propojení různých stávajících politik a způsobů boje proti tomuto druhu onemocnění. 
Roztříštěnost akcí, existence rozdílných reakcí v rámci Evropy a výskyt nerovných podmínek, 
pokud jde o přístup k této chorobě a její léčbě, poskytují více než dostatečný důvod pro tuto 
iniciativu. Na základě těchto čtyř hlavních cílů – podpora včasné diagnózy a kvality života, 
zlepšení znalostí v oblasti epidemiologie tohoto onemocnění a koordinace stávajícího 
výzkumu, podpora solidarity mezi členskými státy prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů, a nakonec dodržování práv osob žijících s demencí – Komise navrhuje řadu opatření, 
která by tato zpráva chtěla ještě rozšířit. Jsou také stanovena další opatření zaměřená na lepší 
zohlednění sociálního rozměru tohoto onemocnění a jeho důsledků. Vedle těchto aspektů je 
pozornost věnována zejména zdravotnickým pracovníkům a poskytovatelům zdravotní péče, 
opatřením k posílení různých systémů péče a vzdělávání a podpoře rodin a ostatních lidí, kteří 
se denně potýkají s demencí.

Souvislosti

Podle údajů předložených sdružením pacientů se každý rok u 1,4 milionu občanů žijících
v Evropě objeví nějaký druh demence. Nový případ je diagnostikován každých 24 sekund. 
Přibližně každý dvacátý člověk starší 65 let a každý pátý starší 80 let trpí demencí. Odhaduje 
se, že více než 8 milionů Evropanů ve věku mezi 30 a 99 trpí neurodegenerativními 
chorobami a vědci očekávají, že by se tento počet mohl každých 20 let zdvojnásobit. 

Alzheimerova choroba je zodpovědná za více než polovinu těchto případů. Je příznačné, že 
pouze 3 % diagnostikovaných osob žilo více než 40 let poté, co jim byla jejich diagnóza 
sdělena. Kromě výše uvedených údajů by měl být kladen důraz na přetrvávající nerovnosti, 
pokud jde o přístup k diagnostice a léčbě, a to nejen mezi zeměmi, ale i v rámci jednotlivých 
zemí.

V současné době představují neurodegenerativní choroby jednu z hlavních příčin pracovní 
neschopnosti u starších osob a očekává se, že počet postižených lidí výrazně vzroste. Tato 
skutečnost se stává ještě důležitější s ohledem na zvyšování průměrné délky života a klesající 
poměr mezi počtem lidí, kteří pracují, a počtem lidí, kteří jsou v důchodu. 

Mnoho faktorů, které souvisí se vznikem demence, je stále neznámých. Je však možné nalézt 
řadu rizikových faktorů, které zvyšují možnost vzniku Alzheimerovy choroby. Patří mezi ně 
vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a homocysteinu, nízká úroveň intelektuální 
stimulace, společenské aktivity a tělesných cvičení, obezita a diabetes a závažné nebo 
opakované mozkové léze. Poslední studie ukázaly, že Alzheimerova choroba se může 
vyvinout v důsledku ukládání neurotoxické bílkoviny v mozku. Zdá se, že bylo potvrzeno, že 
nejde převážně o dědičnou chorobu, protože počet rodin, v nichž se tato nemoc objeví
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v důsledku genetické poruchy, je velmi nízká. Alzheimerova choroba je onemocnění, které je 
výsledkem kombinace mnoha různých faktorů.

Včasná diagnóza a priorita prevence

Příznaky Alzheimerovy choroby jsou často zaměňovány s běžnými projevy stárnutí. 
Navzdory vědeckému pokroku, jehož bylo dosaženo, a zvyšování informovanosti mezi 
zdravotnickými pracovníky je počet lidí, u nichž je diagnostikováno střední nebo dokonce 
pokročilé stádium onemocnění, stále velmi vysoký. Víme také, že obvyklým postupem ke 
stanovení diagnózy je vyloučení jiných chorob. Počet lidí, kteří touto nemocí trpí, aniž by
o tom věděli, je stále vysoký.

Je velmi důležité, aby základem každé strategie byla prevence a aby se úsilí zaměřovalo na co 
nejrychlejší stanovení diagnózy. 

Důstojnost pacienta

Zatím nebyl na Alzheimerovu chorobu nalezen žádný lék. Současná léčba je založena na 
použití léků, která se snaží zmírnit nebo stabilizovat příznaky spojené se změnami chování
a změnami kognitivních funkcí. Je možné oddálit účinky, ale není již možné zabránit 
postupné ztrátě neuronů. Je proto nezbytné zlepšit nejen farmakologickou léčbu, ale také 
podpořit zákroky, které zlepší stav postižených. Pomoc pacientům žít s touto chorobou
a snaha zachovat jejich samostatnost, je způsob, jak jim zaručit co nejdelší důstojný život.

I když mají pacienti stejné příznaky, je každý pacient a jeho rodina v důsledku sociálních
a ekonomických podmínek postižen průběhem onemocnění velmi rozdílným způsobem. Není 
například neobvyklé, že jsou příbuzní pacientů nuceni vzdát se své práce, aby se mohli
o člena rodiny, který touto chorobou trpí, starat.

Postižení lidé

Lidé postižení Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence a jejich příbuzní nebo ti,
s nimiž mají úzké vazby, se setkávají se sociální stigmatizací. 

Změny v chování a změny osobnosti v důsledku nemoci vedou k tomu, že postižení jsou stále 
více a více závislí na ostatních lidech. Je třeba zdůraznit, že lidmi postiženým Alzheimerovou 
chorobou nejsou jen ti, kteří sami tímto onemocněním trpí, ale i lidé kolem nich a lidé, kteří
o ně pečují. V systému, který v současné době převládá, je tendence odsouvat tyto lidi na 
druhou kolej. Pouze uznáním složitosti situace života s demencí můžeme dospět ke 
spravedlivější přístupu, který bere na vědomí všechny postižené.
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Struktura zprávy 

Základním přístupem této zprávy je lepší koordinace mezi členskými státy a efektivnější a na 
solidaritě založená reakce, která je zaměřena na prevenci a léčbu lidí s demencí, zejména 
Alzheimerovou chorobou a také na lidi kolem nich, ať už se jedná o zdravotnické pracovníky, 
poskytovatele služeb nebo příbuzné. Pro všechny evropské strategie v této oblasti je důležité, 
aby si jednotlivé země stanovily jako prioritu vypracování národních akčních plánů.

Je také důležité zaměřit se na včasnou diagnózu a prevenci a shromažďování a zpracování 
epidemiologických dat o této nemoci.

Jakmile budou tyto základní kroky učiněny, mělo by mnoho různých zemí přijmout 
integrovaná opatření sahající od výzkumu až po poskytování zdravotní péče. Je důležité 
zaplnit mezery, které stále existují v oblastech, jako je odborné vzdělávání, podpora rodiny (z 
hlediska péče i psychologické podpory), a přijmout opatření ke zvýšení informovanosti 
veřejnosti o tom, co to znamená žít s demencí. 

Evropská strategie musí také usilovat o zajištění existence služeb, které zaručují maximální 
možné pokrytí a rovné podmínky, pokud jde o přístup a zacházení, pro pacienty bez ohledu na 
jejich věk, pohlaví, finanční situaci nebo místo bydliště.

Prioritním cílem musí být rovněž zvýšení důstojnosti všech pacientů v průběhu jejich 
onemocnění a snížení stávajících nerovností. Tato volba znamená větší zapojení různých 
skupin lidí, jichž se to týká, od lékařských organizací až po sdružení pacientů, neboť jejich 
přínos bude hrát důležitou roli v propojení různých opatření, která budou přijata, a při 
zajišťování jejich účinnosti.


