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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitleva Euroopa algatuse kohta
(2010/2084(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 168;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta1 artiklit 35; 

– võttes arvesse nõukogu soovitust võtta meetmeid neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige 
Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks teadustegevuse ühise kavandamise kaudu;

– võttes arvesse 2009. aasta ülemaailmset Alzheimeri tõve aruannet, mida Alzheimeri tõve 
rahvusvaheline organisatsioon esitles ülemaailmse Alzheimeri päeva raames 21. 
septembril 2009;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Alzheimeri tõbe ja 
muid dementsuse vorme käsitleva Euroopa algatuse kohta (KOM(2009)380 lõplik);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et hinnanguliselt kannatab 2010. aastal dementsuse all 35,6 miljonit inimest 
kogu maailmas ning arvatakse, et see arv peaaegu kahekordistub iga 20 aasta järel, jõudes 
65,7 miljonini aastal 2030;

B. arvestades, et neurodegeneratiivsete haiguste all kannatavate inimeste arv Euroopas on 
hinnanguliselt 8,6 miljonit, kusjuures enamikul juhtudest on tegemist Alzheimeri tõvega; 
arvestades, et neurodegeneratiivsed haigused on eakate invaliidsuse üks peamisi põhjusi 
ning arvestades, et prognooside kohaselt kasvab kõnealuste haiguste all kannatavate 
inimeste arv 2020. aastaks märgatavalt, kuna eluiga pikeneb ja tööealiste inimeste 
suhteline arv võrreldes pensioniealiste inimeste arvuga väheneb;

C. arvestades, et Euroopa elanikkond vananeb ja üle 80 aasta vanused inimesed moodustavad 
enamikus Euroopa riikides kõige kiiremini kasvava kogukonna ning arvestades, et 
dementsust peetakse seetõttu eelseisvate aastakümnete üheks suurimaks väljakutseks 
tervishoiusüsteemidele, sealhulgas kodusele hooldusele ja pikaajalise hoolduse asutustele;

D. arvestades, et 2005. aastal moodustasid EU-27 piirkonnas Alzheimeri tõve ja muude 
dementsuse vormidega seotud otsesed ja koduse hoolduse kulud 130 miljardit eurot ehk 
ligikaudu 21 000 eurot aastas dementsuse all kannatava inimese kohta (56% kuludest 
kanti koduses hoolduses)2;

                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 Alzheimer Europe, Dementia in Europe Yearbook 2008.
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E. arvestades, et suurema osa teadusuuringutest selles valdkonnas viivad läbi liikmesriigid, 
kuid riikidevahelist kooskõlastamist toimub suhteliselt vähe, mille tagajärjeks on 
killustumine ning teadmiste ja parimate tavade piiratud jagamine liikmesriikide vahel;

F. arvestades, et üha enam on aga hakatud teadvustama, et neurodegeneratiivsete haiguste 
mõju Euroopa elanikkonnale on nii suur, et ükski liikmesriik ei suuda selle väljakutsega 
üksi toime tulla; arvestades, et seetõttu on vaja ELis märkimisväärselt tõhustada koostööd 
ja teadusuuringute kooskõlastamist ning suurendada kõnealuse valdkonna rahastamist, et 
võidelda neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve vastu, mis on oluline 
väljakutse Euroopa ühiskondadele;

G. arvestades, et dementsus ei ole ainult hävitav haigus patsiendi enda jaoks, vaid ka ränk 
koorem patsiendi sugulastele, võttes arvesse emotsionaalseid, füüsilisi ja rahalisi raskusi, 
millega seisavad silmitsi erinevate dementsuse vormide all kannatavate inimeste 
sugulased ja sõbrad;

H. arvestades, et kuigi ühiskonna teadlikkus ja teaduslikult põhjendatud teadmised 
Alzheimeri tõvest on viimase 20 aasta jooksul oluliselt suurenenud, on ravivõimalused 
endiselt piiratud sümptomaatiliste ravimitega ning diagnoosimine põhineb suuresti iga 
arsti individuaalsel kogemusel ja subjektiivsel hinnangul,

1. kutsub nõukogu üles kuulutama dementsuse ELi tervisealaseks prioriteediks ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja riiklikud strateegiad, et pakkuda teenuseid ja 
tuge dementsuse all kannatavatele inimestele ja nende peredele;

2. soovitab, et nõukogu ja komisjon kaaluksid üleeuroopalise peaaju aasta algatamist, et 
suurendada teadlikkust vananemisega kaasnevatest ajuhaigustest ning meetmetest nende 
ennetamiseks;

3. rõhutab varase diagnoosimise olulisust ennetavate sekkumismeetmete seisukohast ning 
vajadust epidemioloogiliste andmete järele, mis aitaksid teha konkreetseid 
teadusuuringuid ja võtta meetmeid;

4. julgustab kõiki liikmesriike aktiivselt osalema varase diagnoosimise ühiste protokollide 
ning ühise teadusuuringute kava kindlaksmääramisel, väljatöötamisel ja rakendamisel 
neurodegeneratiivsete haiguste valdkonnas, et seeläbi vähendada diagnoosimisel ja ravis 
valitsevat ebavõrdsust nii liikmesriikide vahel kui ka nende sees; rõhutab, et haiguse 
markerite hindamise standardsed töömeetodid on määrava tähtsusega ravimiarenduse ja 
Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide tõhusama, tehnoloogilise toega hoolduse 
väljatöötamise jaoks;

5. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on mitut teadusharu hõlmav lähenemisviis 
võimalustele, kuidas koostöö ja kooskõlastamine teadusuuringute valdkonnas Euroopa 
tasandil võib parandada teadmisi, diagnoosimist, ravi, ennetamist ja sotsiaalteaduslikke 
uuringuid patsientide, nende perede ja hooldajate heaolu kohta; usub, et diagnostilised 
testid varases staadiumis, riskitegurite uurimine ja varase diagnoosimise kriteeriumid on 
hädavajalikud; seetõttu arvab, et selget lisandväärtust annavad ulatuslikud 
epidemioloogilised ja kliinilised uuringud, mis viiakse läbi riikidevahelise koostöö korras;
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6. kutsub liikmesriike üles töötama välja strateegilise teadusuuringute kava, milles 
määratakse kindlaks neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve alaste 
teadusuuringute vajadused ja eesmärgid keskpikas ja pikas perspektiivis; on seisukohal, et 
strateegilist teadusuuringute kava tuleks edasi arendada rakenduskava suunas, milles 
kehtestatakse prioriteedid ja ajakavad ning täpsustatakse rakendamiseks vajalikud 
meetmed, vahendid ja ressursid;

7. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on uurida seost vananemise ja dementsuse ning 
dementsuse ja eakate depressiooni vahel; julgustab liikmesriike lisaks sellele edendama 
uurimisprogramme, milles pööratakse suurt tähelepanu patsientide valikutele ja 
väljavaadetele;

8. kutsub komisjoni üles koostama suuniseid, et koolitada personali, kes töötab Alzheimeri 
tõve all kannatavate patsientidega mis tahes ametikohal (meditsiinitöötajad ja 
parameedikud), ja pereliikmetest hooldajaid, et tagada olemasolevate ressursside pädev ja 
tõhus kasutamine;

9. rõhutab, et hiljutised edusammud seoses ülesvõtete ja biomarkerite uuringutega on 
näidanud, et Alzheimeri tõbi kujuneb välja selle tulemusena, et ajus ladestub väike 
neurotoksiline valk amüloid beeta;

10. rõhutab, et on oluline tagada psühholoogiline tugi patsientidele ja nende peredele; toob 
esile seda, kui tähtis on ühendada psühhosotsiaalne lähenemisviis vananemisele ning 
meditsiiniliste ja biomeditsiiniliste uuringute tulemused;

11. julgustab liikmesriike töötama välja teenuseid, mille aluspõhimõte on tegevusulatuse 
maksimeerimine ja võrdse juurdepääsu tagamine, et abistada dementsuse all kannatavaid 
inimesi nii maa- kui linnapiirkondades, hoolimata vanusest, soost, rahalisest olukorrast ja 
puudest;

12. julgustab liikmesriike töötama välja teabekampaaniaid nii üldsusele kui ka konkreetsetele 
sihtrühmadele, nagu kooliõpilastele ning tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele, võrdlema ja 
vahetama kogemusi pereliikmetest hooldajate, patsientide ühingute ja valitsusväliste 
organisatsioonide toetusmeetmete valdkonnas, edendama kodudes ja päevakeskustes 
tegutsevate vabatahtlike töötajate ning psühholoogilist, õigus- ja tervisealast abi osutavate 
isikute koolitust ja organiseerimist käsitlevate teabelehtede avaldamist ja levitamist ning 
toetama või looma Alzheimeri tõve ühinguid, et võimaldada asjaomastel isikutel 
kogemusi vahetada;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse 
vorme käsitleva Euroopa algatuse kohta on oluline samm teel konkreetsete ettepanekute 
suunas, et ühendada erinevad olemasolevad meetmed ning viisid, kuidas seda tüüpi haigusega 
võidelda. Killustatud tegevus, Euroopa tasandil ühtlustamata vastused ning ebavõrdsed 
juurdepääsu- ja ravitingimused on enam kui piisav põhjendus käesoleva algatuse esitamiseks.
Komisjoni teeb ettepaneku võtta mitmesuguseid meetmeid, lähtudes neljast peamisest 
eesmärgist – edendada varast diagnoosimist ja elukvaliteeti, täiendada epidemioloogilisi 
teadmisi ja kooskõlastada teadusuuringuid, toetada liikmesriikidevahelist solidaarsust 
parimate tavade jagamise teel ning austada dementsuse all kannatavate inimeste õigusi. 
Käesoleva raporti eesmärk on neid meetmeid täiendada. Esitatakse ka lisameetmeid, mille 
eesmärk on paremini hõlmata haiguse ja selle mõju sotsiaalset mõõdet. Lisaks nendele 
aspektidele pööratakse erilist tähelepanu tervishoiutöötajatele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele, eri hoolekandesüsteemide tugevdamise meetmetele ning igapäevaselt 
dementsusega kokku puutuvate perede ja muude inimeste koolituse ja toetuse tagamisele.

Taust

Patsientide ühingute andmetel kujuneb igal aastal 1,4 miljonil Euroopas elaval inimesel välja 
mõni dementsuse vormidest. Uus juhtum diagnoositakse iga 24 sekundi järel. Üle 65aastaste 
inimeste hulgas kannatab dementsuse all peaaegu iga 20s inimene ja üle 80aastaste hulgas iga 
viies. Hinnangute kohaselt kannatab neurodegeneratiivsete haiguste all rohkem kui 8 miljonit 
eurooplast vanuses 30–99 ning teadlased prognoosivad, et see arv võib kahekordistuda iga 20 
aasta järel.

Alzheimeri tõbi moodustab enam kui poole eelnimetatud juhtumitest. On märkimisväärne, et 
vaid 3% inimestest, kellel haigus diagnoositakse, elab pärast seda kauem kui 40 aastat. Lisaks 
eeltoodud andmetele tuleks rõhutada, et juurdepääsul diagnoosimis- ja ravivõimalustele 
esineb endiselt ebavõrdust, mitte ainult riikide vahel, vaid ka nende sees.

Praegu on neurodegeneratiivsed haigused eakate invaliidsuse üks peamisi põhjusi ning 
prognooside kohaselt kasvab kõnealuste haiguste all kannatavate inimeste arv 
märkimisväärselt. Nimetatud asjaolu on seda tähelepanuväärsem, et keskmine eluiga pikeneb 
ja tööealiste inimeste suhteline arv võrreldes pensioniealiste inimeste arvuga väheneb.

Paljud dementsust põhjustavad tegurid on endiselt teadmata. Siiski on võimalik kindlaks 
määrata mitmeid riskitegureid, mis suurendavad võimalust haigestuda Alzheimeri tõppe.
Nende tegurite hulka kuuluvad kõrge vererõhk ning kõrge kolesterooli- ja homotsüsteiinitase, 
vähene intellektuaalne stimulatsioon ning sotsiaalne ja kehaline aktiivsus, rasvumine ja 
diabeet, tõsised või korduvad aju traumad. Hiljutised uuringud on näidanud, et Alzheimeri 
tõbi võib tekkida selle tulemusena, et ajus ladestub neurotoksiline valk. Näib, et on saanud 
kinnitust asjaolu, et tegemist ei ole peamiselt päriliku haigusega, kuna nende perede arv, kus 
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haigus kujuneb välja geneetilise kõrvalekalde tõttu, on väga väike. Alzheimeri tõbi on haigus, 
mida põhjustab paljude eri tegurite koosmõju.

Varane diagnoosimine ja ennetamise esmatähtsus

Tihti ei eristata Alzheimeri tõve sümptomeid tavapärastest vananemise tunnustest.
Teaduslikele edusammudele ja tervishoiutöötajate suuremale teadlikkusele vaatamata 
diagnoositakse endiselt väga paljudel inimestel haigus keskmises või isegi hilises staadiumis.
Samuti teame, et tavapäraselt jõutakse diagnoosi panemiseni muude haigusseisundite 
välistamise teel. Nende inimeste osakaal, kes oma haigusest teadlikud ei ole, on endiselt suur.

Mis tahes strateegia keskmes peab tingimata olema ennetamine ning jõupingutused tuleb 
suunata võimalikult varase diagnoosimise tagamisele.

Patsiendi väärikus

Seni ei ole Alzheimeri tõvele ravi leitud. Praegu on võimalik kasutusel olevate ravimitega 
leevendada või stabiliseerida sümptomeid, mis on seotud patsiendi käitumuslike või 
kognitiivsete muutustega. Haiguse mõju saab edasi lükata, kuid süvenevat närvirakkude 
hävimist ei ole veel võimalik vältida. Seega on hädavajalik tõhustada täiendavat 
farmakoloogilist sekkumist, edendades raviviise, mis parandavad haiguse all kannatavate 
inimeste heaolu. Aidates patsientidel haigusega elada ja püüdes säilitada nende iseseisvust, on 
viis tagada väärikas elu võimalikult pikaks ajaks.

Kuigi haiguse all kannatajate sümptomid on sarnased, siis sotsiaalsetest ja majanduslikest 
tingimustest lähtuvalt mõjutab haiguse kulg iga patsienti ja tema peret väga erinevatel viisidel.
Näiteks on üsna tavaline, et patsiendi sugulased peavad haiguse all kannatavate pereliikmete 
hooldamiseks oma tööst loobuma.

Mõjutatud inimesed

Alzheimeri tõve ja muude dementsuse vormide all kannatavad inimesed ning nende sugulased 
või lähedased kogevad sotsiaalset halvakspanu.

Haigusest tulenevad käitumise ja isiksuse muutused põhjustavad haiguse all kannatajate üha 
suuremat sõltuvust teistest inimestest. Tuleks rõhutada, et Alzheimeri tõbi ei mõjuta ainult 
neid inimesi, kes haiguse all kannatavad, vaid ka neid ümbritsevaid ja hooldavaid inimesi.
Praegu kehtivas süsteemis kalduvad need inimesed tahaplaanile jääma. Selleks et jõuda 
õiglasema lähenemisviisini, mille raames tunnustatakse kõiki mõjutatud inimesi, tuleb 
tunnistada dementsuse all kannatavate inimeste olukorra keerukust.
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Raporti ülesehitus

Käesoleva raporti põhiline lähenemisviis on tagada parem liikmesriikidevaheline koostöö 
ning tõhusamad ja solidaarsusel põhinevad meetmed, mis on suunatud ennetamisele ja 
dementsuse (eelkõige Alzheimeri tõve) all kannatavate inimeste ravile, samuti neid 
ümbritsevatele inimestele, nagu tervishoiutöötajatele, teenuseosutajatele või sugulastele.
Selleks et tagada mis tahes Euroopa strateegia toimimine selles valdkonnas, on hädavajalik, et 
eri riigid seaksid esmatähtsale kohale riiklike tegevuskavade koostamise.

Samuti on äärmiselt oluline keskenduda varasele diagnoosimisele ja ennetamisele ning 
haiguse epidemioloogiliste andmete kogumisele ja töötlemisele.

Kui need olulised sammud on astutud, peaksid eri riigid võtma ühtseid meetmeid alates 
teadusuuringutest kuni tervishoiuteenuste osutamiseni. On oluline täita lüngad, mis endiselt 
esinevad sellistes valdkondades nagu kutsealane koolitus ja perede toetamine (nii hoolduse 
kui ka psühholoogilise toe seisukohast), ning tegevuses, mis on suunatud üldsuse teadlikkuse 
suurendamisele sellest, mida toob endaga kaasa dementsus.

Lisaks peab Euroopa strateegia püüdma tagada selliste teenuste olemasolu, mis kindlustavad 
võimalikult suure tegevusulatuse ning patsientide võrdsed juurdepääsu- ja ravitingimused, 
hoolimata nende vanusest, soost, rahalisest olukorrast või elukohast.

Esmatähtsad eesmärgid peavad samuti hõlmama kõigi patsientide väärikuse suurendamist 
haiguse vältel ning praeguse ebavõrdsuse vähendamist. See nõuab eri sidusrühmade suuremat 
kaasatust, alates meditsiiniorganisatsioonidest kuni patsientide ühinguteni, kuna nende panus 
on otsustava tähtsusega, et kooskõlastada eri meetmed ja tagada nende tõhusus.


