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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta 
(2010/2084(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan1,

– ottaa huomioon neuvoston suosituksen hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti 
Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä 
tutkimustoimista,

– ottaa huomioon Alzheimer’s Disease Internationalin (ADI) maailman Alzheimer-päivänä 
21. syyskuuta 2009 julkaiseman maailman Alzheimer-raportin vuodelta 2009,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta 
(KOM(2009)380 lopullinen),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että arviolta 35,6 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii 
dementiasairauksista vuonna 2010 – ja että tämän luvun arvioidaan kaksinkertaistuvan 
joka kahdeskymmenes vuosi ja nousevan 65,7 miljoonaan vuonna 2030,

B. toteaa, että hermoston rappeutumissairauksista kärsii Euroopassa arviolta 8,6 miljoonaa 
ihmistä ja että valtaosassa tapauksista kyseessä on Alzheimerin tauti; toteaa, että 
hermoston rappeutumissairaudet ovat yleisimpiä ikääntyneiden toiminnanvajavuuksien 
syitä ja että näistä sairauksista kärsivien lukumäärän odotetaan kasvavan voimakkaasti 
vuoteen 2020 mennessä, mikä johtuu eliniänodotteen noususta ja siitä, että työssäkäyvien 
suhde eläkkeellä oleviin pienenee,

C. ottaa huomioon, että Euroopan väestö vanhenee ja että yli 80-vuotiaat ovat useimmissa 
Euroopan maissa nopeimmin kasvava väestöryhmä; katsoo, että näin ollen tulevina 
vuosikymmeninä dementiasairaudet ovat suurin haaste terveydenhoitojärjestelmille niin 
epävirallisen hoidon kuin pitkäaikaissairaanhoidon alalla,

D. ottaa huomioon, että Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden välittömät kustannukset 
ja epävirallisen hoidon kustannukset olivat vuonna 2005 yhteensä 130 miljardia euroa 
27 jäsenvaltion EU:ssa, toisin sanoen noin 21 000 euroa vuodessa dementiaa sairastavaa 

                                               
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1. 
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henkilöä kohti (56 prosenttia kustannuksista syntyi epävirallisesta hoidosta1),

E. ottaa huomioon, että valtaosan tämän alan tutkimustyöstä tekevät jäsenvaltiot ja että 
tutkimustyön koordinointi jäsenvaltioiden välillä on melko vähäistä, minkä johdosta 
toiminta on hajanaista ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä 
rajallista,

F. toteaa, että yhä paremmin tiedostetaan se, että hermoston rappeutumissairauksien vaikutus 
Euroopan väestöön on niin suuri, ettei yksikään jäsenvaltio pysty ratkaisemaan ongelmaa 
yksin; pitää siksi välttämättömänä, että EU:ssa vahvistetaan merkittävästi tutkimuksen 
alalla tehtävää yhteistyötä ja koordinointia ja että tutkimukseen sijoitetaan enemmän 
varjoja, jotta voidaan ehkäistä hermoston rappeutumissairauksia, etenkin Alzheimerin 
tautia, joka on eurooppalaisille yhteiskunnille merkittävä haaste,

G. toteaa, että dementia on tuhoisa potilaalle itselleen mutta että se on raskas taakka myös 
potilaan läheisille, niiden henkisten, fyysisten ja taloudellisten vaikeuksien vuoksi, joita 
erityyppisistä dementiasairauksista kärsivien sukulaiset ja ystävät joutuvat kohtaamaan, 

H. toteaa, että vaikka Alzheimerin tautia koskeva yhteiskunnallinen ymmärrys ja tieteellinen 
tieto on lisääntynyt huomattavasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, 
hoitovaihtoehdot ovat edelleen rajoittuneet ainoastaan oireenmukaiseen lääkitykseen ja 
diagnoosi perustuu usein yksittäisen lääkärin kokemukseen ja henkilökohtaiseen 
arviointiin,

1. kehottaa neuvostoa julistamaan dementian hoidon EU:n ensisijaiseksi terveydenhoidon 
tavoitteeksi ja kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia strategioita palvelujen ja tuen 
tarjoamiseksi dementiasta kärsiville henkilöille ja heidän omaisilleen; 

2. ehdottaa, että neuvosto ja komissio harkitsevat eurooppalaisen aivojen teemavuoden 
järjestämistä tietoisuuden lisäämiseksi ikääntymisestä johtuvista aivoihin liittyvistä 
sairauksista ja näiden sairauksien ehkäisemiseksi;

3. korostaa varhaisen diagnoosin merkitystä ennaltaehkäisevän hoidon kannalta ja 
tutkimuksen ja toimien suuntaamista helpottavan epidemiologisen tiedon tarvetta; 

4. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti yhteisten menettelytapojen 
määrittelyyn, kehittämiseen ja toteuttamiseen hermoston rappeutumissairauksia koskevaa 
yhteistä tutkimusohjelmaa ja varhaista diagnosointia varten, niin että vähennetään 
nykyisiä eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä diagnosoinnin ja hoidon 
alalla; painottaa, että tautimarkkereiden arviointiin tarkoitetut standardisoidut operatiiviset 
menettelyt ovat ratkaisevan tärkeitä uusien lääkkeiden keksimisen ja Alzheimerin tautia 
sairastavien tehokkaamman teknologia-avusteisen hoidon kehittämisen kannalta;

5. pitää tärkeänä lähestyä monialaisesti sitä, kuinka Euroopan laajuisen tätä alaa koskevan 
tutkimuksen alalla tehtävän yhteistyön ja koordinoinnin avulla voidaan edistää tietämystä 
näistä sairauksista, niiden diagnosointia, hoitoa ja ehkäisyä sekä potilaiden ja heidän 
perheidensä ja hoitajiensa hyvinvointia koskevaa yhteiskunnallista tutkimusta; katsoo, että 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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varhaiset diagnostiset testit, riskitekijöiden tutkimus ja varhaisen diagnoosin kriteerit ovat 
ratkaisevan tärkeitä; katsoo, että jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä tehtävistä 
laajamittaisista epidemiologisista ja kliinisistä tutkimuksista syntyy tällöin selvää 
lisäarvoa;

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään strategisen tutkimusohjelman, jossa vahvistetaan 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tutkimustarpeet ja -tavoitteet hermoston 
rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin alalla; katsoo, että strategista 
tutkimusohjelmaa olisi edelleen kehitettävä täytäntöönpanosuunnitelmaksi, jossa 
vahvistetaan ensisijaiset tutkimuskohteet ja aikataulut ja eritellään tutkimussuunnitelman 
täytäntöönpanoon tarvittavat toimet, välineet ja varat;

7. toteaa, että on tärkeää tutkia ikääntymisprosessin ja dementian välistä sekä dementian ja 
ikääntyneiden masentuneisuuden välistä yhteyttä; kannustaa jäsenvaltioita lisäksi 
edistämään tutkimusohjelmia, joissa painotetaan potilaan valintaa ja 
tulevaisuudensuunnitelmia;

8. kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivoja kaikenlaisen Alzheimerin tautiin 
sairastuneiden parissa työskentelevän henkilöstön (lääketieteellisten ammattien ja 
avustavan hoitohenkilöstön ammattien harjoittajat) sekä omaishoitajien kouluttamiseen, 
jotta voidaan varmistaa käytettävissä olevien varojen pätevä ja tehokas käyttö;

9. korostaa, että kuvantamisen ja biomarkkeritutkimuksen alalla viime aikoina saavutetut 
edistysaskeleet ovat osoittaneet, että Alzheimerin tauti aiheutuu neurotoksisen beeta-
amyloidi-proteiinin kertymisestä aivoihin; 

10. pitää tärkeänä Alzheimerin tautia sairastavien ja heidän perheidensä henkistä tukemista;
korostaa, että on tärkeää yhdistää ikääntymiseen liittyvä psykososiaalinen lähestymistapa 
sekä lääketieteen ja biolääketieteen tutkimustulokset;

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään palveluita, joiden lähtökohtana on mahdollisimman 
kattava ja tasa-arvoinen palvelujen tarjonta dementiasairauksista kärsiville henkilöille 
iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, toiminnanvajavaisuudesta riippumatta ja riippumatta 
siitä, asuvatko he maalla vai kaupungissa;

12. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan yleisölle ja erityisryhmille, kuten koululaisille, 
terveydenhoitohenkilöstölle ja sosiaalityöntekijöille, suunnattavia tiedotuskampanjoita, 
vertaamaan omaishoitajien, potilasyhdistysten ja hallituksista riippumattomien järjestöjen 
tukemiseen tarkoitettuja toimia ja vaihtamaan kokemuksia niistä, edistämään 
vapaaehtoistyöntekijöiden ja oikeudellista, psykologista ja terveydenhoidollista apua niin 
kotona kuin päivähoitokeskuksissa tarjoavien työntekijöiden koulutusta ja 
organisoitumista koskevien tiedotteiden julkaisemista ja levittämistä sekä edistämään 
Alzheimer-yhdistysten perustamista asianomaisten henkilöiden kokemustenvaihdon 
helpottamiseksi;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenmaiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Alzheimerin tautia ja muita 
dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta on erittäin tärkeä eri politiikkojen ja 
tämäntyyppisten sairauksien käsittelemistapojen yhteensovittamista koskevien konkreettisten 
ehdotusten tekemisen kannalta. Tämä aloite puoltaa hyvin paikkaansa ottaen huomioon 
nykyinen toimenpiteiden hajanaisuus ja epätasa-arvoisuus unionissa sekä eriarvoiset 
mahdollisuudet saada taudin diagnoosi ja asianmukainen hoito. Lähtien neljästä 
päätavoitteesta – varhaisen diagnoosin ja elämänlaadun edistäminen; sairauden 
epidemiologisen tuntemuksen parantaminen ja nykyisen tutkimuksen koordinointi; 
jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden tukeminen hyvien käytänteiden jakamisen avulla; 
sekä dementiasairauksista kärsivien oikeuksien kunnioittaminen – komissio ehdottaa useita 
toimenpiteitä, joita tässä mietinnössä pyritään syventämään. Lisäksi tiedonannossa esitetään 
täydentäviä toimenpiteitä, joilla pyritään sairauden sosiaalisten ulottuvuuksien parempaan 
huomioonottamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään myös ammattihenkilöstöön ja hoivan 
tarjoajiin, eri hoitojärjestelmien vahvistamiseen sekä perheenjäsenten ja muiden päivittäin 
dementian parissa työskentelevien kouluttamiseen ja tukemiseen.

Taustaa

Potilasyhdistysten antamien tietojen mukaan joka vuosi 1,4 miljoonaa eurooppalaista 
sairastuu johonkin dementian muotoon. Uusi tapaus diagnosoidaan aina 24 sekunnin välein. 
Yli 65-vuotiaista arviolta yksi kahdestakymmenestä ja yli 80-vuotiaista yksi viidestä sairastaa 
dementiaa. Noin yli 8 miljoonaa 30–99-vuotiasta eurooppalaista kärsii 
hermostorappeumasairauksista, ja tutkijoiden mukaan tämä lukumäärä voi kaksinkertaistua 
aina kahdenkymmenen vuoden välein. 

Puolessa näistä tapauksista kyse on Alzheimerin taudista. Huomattavaa on, että ainoastaan 
kolme prosenttia diagnosoiduista eli yli 40 vuotta diagnoosin tekemisen jälkeen. Edellä 
olevien lukujen lisäksi olisi korostettava sitä, ettei kaikilla ole samoja mahdollisuuksia saada 
diagnoosia tai asianmukaista hoitoa. Eroja on paitsi maiden välillä myös niiden sisällä.

Hermostorappeumasairaudet ovat nykyään ikääntyneiden toimintavajavaisuuden pääasiallisia 
syitä, ja näistä sairauksista kärsivien määrän arvioidaan kasvavan huomattavasti. Tämä seikka 
on entistä merkittävämpi, kun otetaan huomioon keskimääräisen eliniänodotteen nousu ja se, 
että työssäkäyvien suhde eläkkeellä oleviin pienenee. 

Monet dementiasairauksien syyt ovat edelleen tuntemattomia. On kuitenkin mahdollista 
tunnistaa joukko riskitekijöitä, jotka lisäävät mahdollisuutta sairastua Alzheimerin tautiin. 
Näitä ovat muun muassa korkea verenpaine, korkea kolesteroli- ja homokysteiinitaso, 
älyllisten virikkeiden vähyys, sosiaalisen osallisuuden ja liikunnan puute, liikalihavuus ja 
diabetes, vakavat ja peräkkäiset aivohalvaukset. Viimeksi tutkimukset ovat osoittaneet, että 
Alzheimerin tauti voi johtua neurotoksisen proteiinin kertymisestä aivoihin. Näyttää kuitenkin 
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siltä, että kyseessä ei ole ensisijaisesti perinnöllinen tauti, koska niitä perheitä on hyvin vähän, 
joissa taudin syy on geneettinen. Alzheimerin tauti aiheutuu monista eri tekijöistä.

Varhainen diagnoosi ja ennalta ehkäisyn asettaminen ensisijalle

Alzheimerin taudin oireet sekoitetaan usein muihin ikääntymisen merkkeihin. Vaikka 
tutkimuksissa on edistytty ja terveydenhoitoalan henkilöstö on entistä tietoisempi tästä 
sairaudesta, monet saavat diagnoosin vasta taudin keski- tai myöhäisemmässä vaiheessa. 
Tiedetään, että tavallisesti käytetty sairauden diagnosointimenetelmä on eri tekijöiden 
poissulkeminen. Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat sairastuneet Alzheimerin tautiin mutta 
eivät tiedä sitä, on edelleen korkea.

On erittäin tärkeää asettaa ennalta ehkäisevät toimet keskeiselle sijalle kaikissa strategioissa ja 
panostaa mahdollisimman varhaiseen diagnosointiin. 

Potilaan ihmisarvo

Tähän mennessä ei ole vielä löydetty parannuskeinoa Alzheimerin tautiin. Nykyiset 
hoitokeinot perustuvat sellaisten lääkkeiden käyttöön, joiden avulla pyritään potilaiden 
käyttäytymis- ja kognitiivisiin muutoksiin liittyvien oireiden lieventämiseen ja 
vakauttamiseen. On mahdollista hidastaa sairauden etenemistä, mutta toistaiseksi ei ole 
mahdollista estää asteittaista hermosolujen kuolemista. Siksi on tärkeää edistää lääkehoidon 
lisäksi myös muiden hoitokeinojen käyttöä, joiden avulla kohennetaan potilaiden 
hyvinvointia. On tarpeen auttaa potilaita sairautensa hyväksymisessä ja omatoimisuuden 
säilyttämisessä, jotta he voivat elää ihmisarvoista elämää mahdollisimman pitkään. 

Vaikka sairauden oireet ovat samat, kunkin potilaan ja hänen perheensä kokemukset 
sairauden kulusta voivat olla hyvin erilaiset heidän sosiaalisista ja taloudellisista 
olosuhteistaan riippuen. Esimerkiksi potilaan omaiset joutuvat usein jättämään työnsä 
voidakseen hoitaa tätä.

Sairauden vaikutukset

Alzheimerin taudista ja muista dementiasairauksista kärsivät henkilöt sekä heidän omaisensa 
ja muut heille läheiset henkilöt joutuvat kärsimään sosiaalisesta leimautumisesta.

Sairaudesta kärsivät tulevat asteittain riippuvaisemmiksi toisista sairaudesta johtuvien 
käytöksen ja persoonallisuuden muutosten vuoksi. On syytä painottaa lisäksi, että 
Alzheimerin taudista kärsivät paitsi potilaat itse myös heidän läheisensä ja hoitajansa. Nämä 
näyttävät jäävän nykyjärjestelmän ulkopuolelle. Ainoastaan dementiapotilaan tilanteen ja 
hänen kanssaan elävien tilanteen monimutkaisuuden tunnustaminen voi johtaa 
oikeudenmukaiseen näkemykseen, jossa otetaan huomioon kaikki asianomaiset tekijät.
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Mietinnön rakenne 

Tämän mietinnön avulla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden keskinäistä koordinaatiota ja 
löytämään tehokkaampia ja solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon niin 
dementiasairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ennalta ehkäisevät toimet ja hoito kuin 
näihin tauteihin sairastuneiden parissa työskentelevien tilanne, olipa kyse sitten 
terveydenhoitoalan ammattihenkilöstöstä, palveluntarjoajista tai perheenjäsenistä. Jotta tätä 
asiaa koskeva unionin strategia voisi toimia, on äärimmäisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
asettavat kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisen ensisijaiseksi tehtäväkseen.

On myös erittäin tärkeää painottaa niin varhaisen diagnoosin ja ennalta ehkäisevien toimien 
merkitystä kuin sairauden epidemiologisten tietojen keräämistä ja käsittelyä. 

Kun nämä ehdot on täytetty, on välttämätöntä toteuttaa jäsenvaltioiden yhteisiä toimia aina 
tutkimuksesta sairaanhoitoon saakka. On välttämätöntä täyttää ne aukot, joita on muun 
muassa ammattihenkilöstön koulutuksessa, perheiden tukemisessa (niin hoidossa kuin 
henkisessä tukemisessa) ja sen yleisölle tunnetuksi tekemisessä, mitä dementian kanssa 
eläminen merkitsee. 

Unionin strategiassa on myös välttämättä pyrittävä varmistamaan mahdollisimman kattava ja 
tasa-arvoinen palvelujen tarjonta ja hoito potilaille iästä, sukupuolesta, varallisuudesta tai 
asuinpaikasta riippumatta.

Ensisijaisiin tavoitteisiin on kuuluttava myös kaikkien potilaiden ihmisarvon kunnioittaminen 
koko heidän sairautensa keston ajan ja tasa-arvoisen kohtelun edistäminen. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan eri toimijoiden – lääketieteellisistä organisaatioista aina 
potilasyhdistyksiin ulottuvaa – laajaa osallistumista, koska niiden panos on ratkaisevan tärkeä 
toteutettavien toimien yhteensovittamisessa ja niiden vaikuttavuuden varmistamisessa.


