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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές 
άνοιας 
(2010/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης ΕΚ,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1,

- έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου για μια πρωτοβουλία κοινού προγράμματος 
ερευνητικών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων και 
ιδιαίτερα της νόσου του Αλτσχάιμερ,

- έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ που δημοσιεύθηκε 
από την ADI ( Alzheimer's Disease International) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Αλτσχάιμερ που οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009,

- έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και 
άλλες μορφές άνοιας (COM(2009)0380 τελικό),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα που το 
2010 θα πάσχουν από άνοια κι ότι ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα διπλασιάζεται κάθε 
20 περίπου χρόνια, φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους στην 
Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία 
πλειοψηφία · λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια από τις 
κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, κι ότι ο αριθμός των πασχόντων από 
τέτοιες νόσους αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω του αυξημένου 
προσδόκιμου ζωής και της φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 να 
αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, κι ότι αναμένεται συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις ερχόμενες δεκαετίες 
ένα από τα κυριότερα προβλήματα των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
άτυπης περίθαλψης και των εγκαταστάσεων μακρόχρονης περίθαλψης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για τη νόσο 
                                               
1 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
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του Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας το 2005 ανήλθε σε 130 δις ευρώ στην 
Ευρώπη των 27 ή περίπου σε 21.000 ευρώ ετησίως ανά ασθενή (με το 56% του κόστους 
να αφορά την άτυπη περίθαλψη1),

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο το 
φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά χαμηλό επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, που οδηγεί 
σε κατακερματισμό και περιορισμένη διάχυση των γνώσεων και των καλύτερων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και ευρύτερα αντιληπτό πως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του κι ότι συνεπώς οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη συνεργασία 
και το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο των επενδύσεων σε 
αυτό το πεδίο, ώστε να αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές νόσους και ιδίως τη νόσο 
του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή αλλά και 
μεγάλο βάρος για τους οικείους, λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και οικονομικών 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των πάσης φύσεως ανοϊκών,

Η. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική συνειδητοποίηση και η επιστημονική γνώση για το
Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι θεραπευτικές επιλογές 
ακόμη περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται ευρέως 
στην προσωπική εμπειρία του ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον τομέα της 
υγείας και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την παροχή 
υπηρεσιών και στήριξης στους ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης ενός 
Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις 
εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα πρόληψης·

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό τις προληπτικές επεμβάσεις, και 
την ανάγκη επιδημιολογικών στοιχείων για τη στήριξη της άμεσης έρευνας και δράσης·

4. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να ασχοληθούν ενεργά με τη σύνταξη, ανάπτυξη και 
εφαρμογή κοινών πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης και μιας κοινής ερευνητικής 
"ατζέντας" στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, ώστε να μειωθούν οι κυριότερες 
ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς τη διάγνωση και την αγωγή· 
τονίζει πως οι τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών υγείας θα είναι το 
κλειδί για την ανακάλυψη φαρμάκων και για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 
τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης των πασχόντων από Αλτσχάιμερ· 

5. επισημαίνει τη σημασία μιας πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με τους οποίους η 
συνεργασία και ο συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν  να 
βελτιώσουν τις γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την πρόληψη και την κοινωνική έρευνα 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008
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προς το συμφέρον των ασθενών και των οικείων τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά 
πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια 
έγκαιρης διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη 
διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια "Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο πεδίο των 
νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν λόγω στρατηγική 
ατζέντα θα πρέπει αναπτυχθεί περισσότερο προς την κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα και θα διευκρινίζει 
τις δράσεις, τα μέσα και τους πόρους που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της·

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης με την 
άνοια και της άνοιας και της κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· προτρέπει ακόμη τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που να δίνουν μεγάλη σημασία 
στις επιλογές και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του 
προσωπικού που εργάζεται υπό οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά και 
παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε 
να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων πόρων·

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους τομείς της απεικονιστικής και των βιολογικών 
δεικτών έδειξε πως η νόσος του Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα εναπόθεσης 
στον εγκέφαλο πεπτιδίου αμυλοειδούς-βήτα, μιας μικρής νευροτοξικής πρωτεΐνης·

10. τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενειών και των  οικογενειών 
τους· τονίζει τη σημασία του συνδυασμού της ψυχολογικής αντιμετώπισης της γήρανσης 
με τα αποτελέσματα της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική αποστολή τη μέγιστη 
δυνατή κάλυψη και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των ανοϊκών, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή αστικής κατοικίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό 
αλλά και για ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. μαθητές, επαγγελματίες 
νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και ανταλλαγή εμπειριών για τα 
μέτρα στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, των ενώσεων ασθενών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών 
φυλλαδίων για την κατάρτιση και οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και των βοηθών 
σε θέματα νομικών, ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται τόσο στο σπίτι όσο και σε 
διημερεύοντες σταθμούς, μέσω της προώθησης ή ίδρυσης ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν εμπειρίες· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι ένα 
θεμελιώδες βήμα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων που θα οργανώσουν τις 
διάφορες υφιστάμενες πολιτικές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νόσων. Η 
κατακερματισμένη επέμβαση, η άνιση ανταπόκριση μέσα  στον ευρωπαϊκό χώρο και η 
ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών είναι υπεραρκετοί 
λόγοι για να στηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή. Εκκινώντας από τέσσερις βασικούς στόχους -
προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής, βελτίωση των επιδημιολογικών 
γνώσεων για τις νόσους αυτές και συντονισμός των υφισταμένων ερευνών, προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και, τέλος, 
σεβασμός των δικαιωμάτων των ανοϊκών - η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο μέτρων που η 
ανά χείρας έκθεση επιδιώκει να βελτιώσει. Γι΄αυτό και προτείνονται μέτρα συμπληρωματικά 
που αποσκοπούν κυρίως σε μια καλύτερη ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών των νόσων 
αυτών και των επιπτώσεών τους. Πέρα από αυτούς τους τομείς, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε 
στους επαγγελματίες και τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, στην ενίσχυση των διαφόρων 
συστημάτων νοσηλείας, στην κατάρτιση και στη στήριξη των οικογενειών και άλλων 
προσώπων που βιώνουν καθημερινά την άνοια.

Το γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι ενώσεις ασθενών, κάθε χρόνο 1,4 εκατομμύριο 
πολιτών που ζουν στην Ευρώπη παρουσιάζουν κάποιον τύπο άνοιας. Κάθε 24 δευτερόλεπτα 
έχουμε διάγνωση μιας νέας περίπτωσης. Περίπου 1 στα 20 άτομα ηλικίας άνω των 65 και 1 
στα 5 άνω των 80 πάσχουν από άνοια. Εκτιμάται πως πάνω από 8 εκατομμύρια ευρωπαίοι 
ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους, ένας αριθμός που οι 
επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για πάνω από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις. Είναι 
ενδεικτικό πως μόλις το 3% των ατόμων με διάγνωση επιβίωσε πάνω από 40 έτη μετά τη 
διάγνωση. Πέρα από τα γνωστά στοιχεία, θα υπογραμμίσουμε τις ανισότητες που συνεχίζουν 
να υπάρχουν ως προς τη πρόσβαση στη διάγνωση και στην αγωγή, όχι μόνο μεταξύ χωρών 
αλλά και εντός της κάθε χώρας. 

Στο σημερινό πλαίσιο, γνωρίζουμε ακόμη ότι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι είναι μια από τις 
κυριότερες αιτίες αναπηρίας των πιο ηλικιωμένων και ο αριθμός των ανοϊκών αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά. Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμη πιο σοβαρό εάν σκεφτούμε ότι η αύξηση 
του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε μείωση του λόγου εργαζομένων προς συνταξιούχους.

Συνεχίζουμε να αγνοούμε διάφορες από τις αιτίες που προκαλούν τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους. Όμως, μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου που αυξάνουν 
τις πιθανότητες να νοσήσει κάποιος με Αλτσχάιμερ. Μεταξύ αυτών, είναι η υψηλή αρτηριακή 
πίεση, η υψηλή χοληστερόλη και η ομοκυστεΐνη· τα χαμηλά επίπεδα διανοητικής 
προσπάθειας, κοινωνικής δραστηριότητας και σωματικής άσκησης· η παχυσαρκία και ο 
διαβήτης· οι σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες εγκεφαλικές βλάβες.

Πιο πρόσφατα, μελέτες έδειξαν πως το Αλτσχάιμερ μπορεί να παρουσιασθεί λόγω της 
εναπόθεσης μιας νευροτοξικής πρωτεΐνης στον εγκέφαλο. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι δεν 
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πρόκειται για κυρίως κληρονομική νόσο, διότι  είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των 
οικογενειών όπου παρουσιάζεται μια τέτοια νόσος ως αποτέλεσμα γενετικής ανωμαλίας. Το 
Αλτσχάιμερ είναι νόσος που προκύπτει από το συνδυασμό πολλών παραγόντων.

Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη ως προτεραιότητα

Συχνά συγχέονται τα συμπτώματα του Αλτσχάιμερ με τα συνήθη σημάδια του γήρατος. Παρά 
λοιπόν την επιστημονική πρόοδο και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 
της υγείας, ο αριθμός των ατόμων με διάγνωση μέσης ή ήδη προχωρημένης φάσης της νόσου 
είναι πολύ υψηλός. Γνωρίζουμε αφετέρου ότι η συνήθης διαδικασία διάγνωσης της νόσου 
γίνεται δια του "αποκλεισμού". Ενώ υψηλός εξακολουθεί να είναι και ο αριθμός όσων 
νοσούν χωρίς να το γνωρίζουν.

Έχει βασική σημασία να τεθεί η πρόληψη στον πυρήνα οποιασδήποτε στρατηγικής και να 
στραφούν οι προσπάθειες στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση.

Η αξιοπρέπεια του ασθενούς

Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει βρεθεί καμία θεραπεία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι 
τρέχουσες αγωγές βασίζονται στη χρήση φαρμάκων που μειώνουν ή σταθεροποιούν τα 
συμπτώματα που συνδέονται με διαταραχές της συμπεριφοράς και της γνωστικής λειτουργίας 
των ασθενών. Είναι δυνατή η επιβράδυνση των συνεπειών, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να 
αποτρέψουμε τη σταδιακή νευρωνική απώλεια. Προέχει επομένως να ενισχυθεί η μη 
φαρμακολογική παρέμβαση, με προτεραιότητα στις επεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες 
διαβίωσης των πασχόντων. Η στήριξη των ασθενών για να ζουν με την ασθένειά τους κατά 
τρόπο που να διαφυλάσσει την αυτονομία τους είναι μια λύση για μια αξιοπρεπή ζωή όσο το 
δυνατόν περισσότερο καιρό.

Αν και τα συμπτώματα είναι κοινά, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν ως 
αποτέλεσμα να βιώνει ο κάθε ασθενής και η οικογένειά του με πολύ διαφορετικό κάθε φορά 
τρόπο την εξέλιξη της νόσου. Συχνά π.χ. οι οικείοι του ασθενούς αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την εργασία τους για τον φροντίζουν.

Οι πάσχοντες από άνοια

Οι πάσχοντες από Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, όπως και οι οικείοι τους ή όσοι έχουν 
άμεση σχέση μαζί τους, καταλήγουν να αντιμετωπίζουν συνθήκες κοινωνικού στιγματισμού.

Οι διαταραχές της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας λόγω της ασθένειας θέτουν τον 
πάσχοντα σε κατάσταση όλο και μεγαλύτερης εξάρτησης από τρίτους. Πρέπει ακόμη να 
συνειδητοποιήσουμε ότι από το Αλτσχάιμερ δεν υποφέρουν μόνο οι πάσχοντες από αυτό, 
αλλά και οι οικείοι τους και οι νοσηλευτές τους. Στο κυρίαρχο σημερινό σύστημα, αυτοί 
υπάρχει τάση να τοποθετούνται σε δεύτερο πλάνο. Μόνο η αναγνώριση της πολυπλοκότητας 
της συμβίωσης με κάποιον ανοϊκό θα μπορέσει να βοηθήσει σε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση 
και στην αναγνώριση όλων των προσώπων που πλήττονται.

Η διάρθρωση της έκθεσης

Η παρούσα έκθεση έχει ως βασικό προσανατολισμό έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
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κρατών μελών και μια πιο αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την 
πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους 
περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών 
φροντίδας ή συγγενείς. Για να μπορέσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτό το 
πεδίο να λειτουργήσει, πρέπει οι διάφορες χώρες να δεχθούν ως προτεραιότητα την εκπόνηση 
εθνικών σχεδίων δράσης.

Επίσης ζωτικής σημασίας είναι η έγκαιρη διάγνωση και επέμβαση, όπως και η συλλογή και 
επεξεργασία επιδημιολογικών στοιχείων για τη νόσο.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, απαιτείται η ενιαία επέμβαση μεταξύ των διαφόρων χωρών, από 
την έρευνα μέχρι την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πρέπει να εξαλειφθούν μεταξύ άλλων τα 
κενά που ακόμη υπάρχουν στους τομείς της κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου, της 
στήριξης προς τις οικογένειες (τόσο ως προς τις φροντίδες όσο και ως προς το ψυχολογικό 
σκέλος), ενώ πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη ως προς τις συνθήκες του να ζει 
κανείς με την άνοια.

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει υπηρεσίες που θα 
προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των 
πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

Επίσης προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση της αξιοπρέπειας όλων των ασθενών σε 
όλη τη διάρκεια εξέλιξης της ασθενείας τους και η μείωση των ανισοτήτων που σήμερα 
υπάρχουν. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται σιωπηρώς την ευρύτερη συμμετοχή των διαφόρων 
ενδιαφερομένων - από τους ιατρικούς κλάδους μέχρι τις ενώσεις ασθενών- των οποίων η 
συμβολή είναι θεμελιώδους σημασίας για τη σύγκλιση των προσπαθειών και για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν.


