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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről
(2010/2084(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 35. cikkére1, 

– tekintettel a kutatási tevékenységek közös programozása révén a degeneratív 
idegrendszeri betegségek, különösen az Alzheimer-kór elleni küzdelemre irányuló 
intézkedésekről szóló tanácsi ajánlásra,

– tekintettel a 2009-es Alzheimer világjelentésre, melyet a Nemzetközi Alzheimer Társaság 
(ADI) adott ki 2009. szeptember 21-én a nemzetközi Alzheimer-nap kapcsán,

– tekintettel a Bizottság az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai 
kezdeményezésről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére 
(COM(2009)380 végleges),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel becslések szerint a világban 2010-re 35,6 millió lesz a demenciával élők száma – és 
az előrejelzések szerint ez a szám 20 évente csaknem megkétszereződik, 2030-ra elérve a 
65,7 milliót,

B. mivel a degeneratív idegrendszeri betegségben szenvedő európaiak számát 8,6 millióra 
becsülik, és az esetek túlnyomó többségéért az Alzheimer-kór tehető felelőssé; mivel az 
időseket érintő fogyatékosságok egyik legfőbb okát a degeneratív idegrendszeri 
betegségek alkotják, és mivel az e betegségekben szenvedő emberek száma 2020-ra – a 
hosszabb várható élettartam, valamint a munkaképes népességnek a nyugdíjas
népességhez viszonyított csökkenő aránya miatt – várhatóan drasztikusan emelkedni fog,

C. mivel Európa lakossága elöregszik, ami azt jelenti, hogy a legtöbb európai országban a 80 
éven fölöttiek alkotják a leggyorsabban gyarapodó réteget, és mivel az elkövetkezendő 
évtizedekben várhatóan a demencia jelenti majd az egészségügyi ellátórendszerek – azon 
belül az informális és a hosszú távú ellátást biztosító létesítmények – előtt álló egyik 
legnagyobb kihívást,

D. mivel az Alzheimer-kór és más demenciák 2005. évi közvetlen és nem hivatalos 
ellátásának összköltsége az EU 27 országában 130 milliárd eurót tett ki, ami betegenként 

                                               
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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évente 21 000 eurót jelent (a költségek 56%-át a nem hivatásos gondozás jelentette1),

E. mivel e téren a kutatási erőfeszítések nagy részét a tagállamok teszik viszonylag alacsony 
nemzetek közötti koordináció keretében, ami széttagoltsághoz, illetve az ismeretek és a 
legjobb gyakorlat tagállamok közötti korlátozott megosztásához vezet,

F. mivel egyre szélesebb körben elismerik, hogy a degeneratív idegrendszeri betegségeknek 
az európai népességre gyakorolt hatása olyan jelentős, hogy azt egyedül egyetlen tagállam 
sem képes kezelni; mivel ebből kifolyólag Európában jelentős mértékben fokozni kell a 
kutatási tevékenységek terén való együttműködést, e tevékenységek összehangolását és az 
ágazatba való pénzügyi befektetések szintjét az európai társadalmak számára alapvető 
kihívássá vált degeneratív idegrendszeri betegségek, különösen az Alzheimer-kór 
leküzdése érdekében;

G. mivel a demencia nem csupán pusztító betegség, mely csak magukat a betegeket sújtja, 
hanem egyben súlyos teher is a betegek rokonai számára, tekintettel azokra az érzelmi, 
fizikai és pénzügyi nehézségekre, amelyekkel a demencia bármely formája által érintettek 
rokonainak és barátainak szembe kell nézniük,

H. mivel, bár az Alzheimer-kórról való tudományos ismeretek az elmúlt 20 év folyamán 
drámaian bővültek, és a betegség társadalmi ismertsége jelentősen megnövekedett, a 
terápiás lehetőségek még mindig a szimptomatikus gyógyszeres kezelésre korlátozódnak, 
és a diagnózis továbbra is nagyrészt a kezelőorvos személyes tapasztalatain és szubjektív 
megítélésén alapul,

1. felhívja a Tanácsot, hogy nyilvánítsa a demenciát uniós egészségügyi prioritásnak, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy alakítsanak ki nemzeti stratégiákat a demenciában szenvedők 
és családjuk számára való szolgáltatások, illetve támogatásuk biztosítása céljából;

2. javasolja a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy fontolják meg az „Elme európai évének” 
meghirdetését az aggyal kapcsolatos időskori megbetegedésekre és a megelőzésükkel 
kapcsolatos intézkedésekre való figyelem felhívása céljából;

3. hangsúlyozza, hogy a megelőző beavatkozások érdekében fontos a korai diagnosztizálás, 
valamint aláhúzza, hogy a közvetlen kutatás és fellépés támogatása céljából szükség van 
az epidemiológiai adatokra;

4. ösztönzi a tagállamokat, hogy vállaljanak aktív szerepet a korai diagnózisra vonatkozó 
közös protokollok és egy közös kutatási menetrend meghatározásában, kidolgozásában és 
végrehajtásában a degeneratív idegrendszeri betegségek terén, és ezáltal csökkentsék a 
diagnózis és a kezelés terén fennálló, tagállamok közötti és tagállamokon belüli 
egyenlőtlenségeket; hangsúlyozza, hogy a betegség markerek értékelésére szolgáló 
szabványosított operatív eljárások kulcsfontosságúak lesznek a gyógyszerek felfedezése 
és az Alzheimer-kórban szenvedők hatékonyabb, technológiailag támogatott ellátásának 
fejlesztése szempontjából;

5. hangsúlyozza a multidiszciplináris megközelítés alkalmazásának fontosságát arra 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008), Demencia Európában, 2008. évi évkönyv
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vonatkozóan, hogy az európai kutatás terén megvalósított együttműködés és koordináció 
milyen módon javíthatja az ismereteket, a diagnózist, a kezelést, a megelőzést, valamint a 
betegek, családjuk és gondozóik jólétére vonatkozó szociális kutatásokat; úgy véli, hogy a 
korai diagnosztikai tesztek, a rizikófaktorokra vonatkozó kutatások, valamint a korai 
diagnózis kritériumai alapvető fontosságúak; mindezek fényében valódi hozzáadott 
értéknek tekinti a nemzetek közötti együttműködés keretében végzett nagyléptékű 
epidemiológiai és klinikai tanulmányokat;

6. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a degeneratív idegrendszeri betegségek és 
különösen az Alzheimer-kór területére vonatkozó közép- és hosszú távú kutatási 
szükségleteket és célkitűzéseket megállapító stratégiai kutatási menetrendet; úgy véli, 
hogy a stratégiai kutatási menetrendet egy olyan végrehajtási tervvé kell továbbfejleszteni, 
amely megállapítja a prioritásokat és az ütemterveket, és pontosan meghatározza a 
végrehajtásához szükséges fellépéseket, eszközöket és forrásokat;

7. rámutat az öregedés és a demencia, valamint a demencia és az időskori depresszió közötti 
kapcsolatra vonatkozó kutatások jelentőségére; továbbá arra buzdítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzenek a betegek döntéseire és perspektíváira hangsúlyt helyező kutatási 
programokat;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló források hozzáértő és hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében fogalmazzon meg iránymutatásokat az Alzheimer-
kórban szenvedő betegekkel bármilyen minőségben (orvosi és paramedikális hivatások) 
foglalkozó alkalmazottak és a betegápolást ellenszolgáltatás nélkül vállaló, a beteg 
környezetében található személyek képzésére vonatkozóan;

9. hangsúlyozza, hogy a képalkotásban és a biomarkerek kutatása terén elért közelmúltbeli 
eredmények arra utalnak, hogy az Alzheimer-kór egy kisméretű neurotoxikus fehérje, a 
béta-amyloid agyban történő lerakódása eredményeként alakul ki;

10. hangsúlyozza a betegek és családjaik számára biztosított pszichológiai támogatás 
fontosságát; hangsúlyozza az öregedésre vonatkozó pszichoszociális megközelítés és az 
orvosi és orvosbiológiai kutatás terén elért eredmények összekapcsolásának fontosságát;

11. ösztönzi a tagállamokat, hogy a lefedettség maximalizálásának és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának alapelve mentén fejlesszenek ki szolgáltatásokat a demenciában szenvedők 
számára, korra, nemre, fogyatékosságra és a lakóhely jellegére (vidéki/városi) vonatkozó 
megkötés nélkül;

12. ösztönzi a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a lakosság egészét és bizonyos csoportokat, 
pl. iskolásokat, egészségügyi szakembereket és szociális munkásokat célzó tájékoztató 
kampányokat, vessék össze és cseréljék ki tapasztalataikat a betegápolást ellenszolgáltatás 
nélkül vállaló, a beteg környezetében található személyek, a betegképviseleti szervezetek 
és nem kormányzati szervezetek számára biztosított támogató intézkedésekről, 
támogassák az önkéntes munkavállalók képzésével és szervezésével, illetve az otthoni és 
napközi ellátóhelyeken tevékenykedő jogi, pszichológiai és egészségügyi asszisztensekkel 
kapcsolatos tájékoztató brosúrák kiadását és terjesztését, és ösztönözzék Alzheimer 
betegszervezetek létrejöttét, illetve hozzanak létre ilyen szervezeteket az érintettek közti 
tapasztalatcsere lehetővé tétele érdekében;
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13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Bizottság az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről 
szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye alapvető lépés az említett 
betegség kezelésére vonatkozó különböző létező politikák és módszerek összekapcsolására 
irányuló egyedi javaslatok irányába. A kezdeményezést megfelelően indokolja a nem 
egységes fellépés, az Európában adott egyenetlen válaszok és a kezeléshez való, jellemzően 
egyenlőtlen hozzáférés. Négy fő célkitűzésre támaszkodva – a korai diagnózis és az 
életminőség előmozdítása; a betegséggel kapcsolatos epidemiológiai ismeretek javítása és a 
folyamatban lévő kutatás koordinálása; a tagállamok közti szolidaritás a legjobb gyakorlatok 
megosztása lévén való támogatása; és végül a demenciával élő betegek jogainak tiszteletben 
tartása – a Bizottság egy sor intézkedést javasol, melyeket e jelentés tovább kíván vinni. 
További intézkedések megállapítására is sor kerül, melyek nagyobb hangsúlyt kívánnak 
helyezni a betegség társadalmi dimenzióira, illetve ezek következményeire. Ezen kívül 
kiemelt figyelmet kapnak az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi szolgáltatók, a 
különböző egészségügyi rendszerek megerősítését célzó fellépések és a demenciával napi 
szinten foglalkozó személyeknek és családoknak biztosított képzések és támogatások.

Háttér

A betegképviseleti szervezetek által közzétett adatok szerint Európában évente 1,4 millió 
személynél alakul ki a demencia valamely formája. Minden 24. másodpercben új esetet 
diagnosztizálnak. 65. életévén túl minden huszadik, 80. életévén túl minden ötödik ember 
demenciában szenved. A becslések szerint a 30 és 99 éves európaiak között több mint 8 
millióan szenvednek degeneratív idegrendszeri betegségekben, és a tudósok előrejelzései 
szerint ez a szám 20 évenként megkétszereződhet. 

Az említett megbetegedések több mint feléért az Alzheimer-kór a felelős. Sokatmondó tény, 
hogy az ezzel a betegséggel diagnosztizált betegeknek csupán 3%-a élt a diagnózis 
felállításának időpontjától számított több mint 40 évig. A fenti számokon túl 
hangsúlyozandók a diagnózishoz és a kezeléshez való hozzáférés vonatkozásában továbbra is 
mutatkozó egyenlőtlenségek, melyek nem csak az országok közt, hanem az egyes országokon 
belül is fennállnak.

Jelenleg a degeneratív idegrendszeri betegségek az idősek közt előforduló 
cselekvőképtelenség fő okai közt találhatók, és az érintettek száma várhatóan jelentősen 
emelkedni fog. Ez a tény még nagyobb súlyt kap, ha figyelembe vesszük a várható átlagos 
élettartam növekedését és a nyugdíjasok a dolgozókhoz viszonyított arányának növekedését. 

Továbbra sem ismert, hogy milyen tényezők játszanak közre a demencia típusú 
megbetegedések kialakulásánál. Ugyanakkor azonosíthatók azok a kockázati tényezők, 
amelyek növelik az Alzheimer-kórban való megbetegedés lehetőségét. Ezek a tényezők a 
magas vérnyomás, valamint a magas koleszterin- és homocystein szint; az intellektuális 
stimuláció és a szociális aktivitás alacsony szintje, és az elégtelen testmozgás; elhízás és 
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cukorbetegség; valamint a súlyos és ismételten előforduló agyi sérülések. A közelmúltban 
tanulmányok igazolták, hogy az Alzheimer-kór kialakulhat egy neurotoxikus fehérje agyban 
történő lerakódása eredményeként is. Megerősítést nyert, hogy az Alzheimer-kór nem 
elsődlegesen örökletes megbetegedés, mivel igen alacsony azon családok száma, amelyekben 
a betegség genetikai rendellenesség következtében alakul ki. Az Alzheimer-kór olyan 
betegség, amely számos különféle tényező kombinációjának eredményeként alakul ki.

Korai diagnózis és a megelőzés kiemelt fontossága

Az Alzheimer-kór tüneteit gyakran összekeverik az idősödés általános jegyeivel. A 
tudományos eredmények ellenére és dacára annak, hogy az egészségügyi szakemberek 
körében egyre nő a betegséggel kapcsolatos tudatosság, még mindig igen magas a mérsékelt 
vagy akár előrehaladott állapotban lévő Alzheimer-kórral diagnosztizált betegek száma. Azt is 
tudjuk, hogy a diagnózis megállapítása céljából rendszerint követett eljárás az egyéb 
betegségek kizárásából áll. Még mindig igen magas azoknak a száma, akiknek nincs 
tudomásuk arról, hogy ebben a betegségben szenvednek.

Létfontosságú, hogy a stratégiák középpontjába a megelőzés kerüljön, és a hogy az 
erőfeszítések a lehető legkorábbi diagnózis felállítására irányuljanak. 

A betegek méltósága

Az Alzheimer-kór jelenleg nem gyógyítható. A jelenleg alkalmazott kezelések olyan 
gyógyszerelésen alapulnak, amely a betegeknél előforduló viselkedési és kognitív 
változásokkal járó tünetek enyhítésére vagy stabilizálására törekszik. A betegség hatásai már 
késleltethetők, de a progresszív neuronvesztés még nem megelőzhető. Ezért kulcsfontosságú a 
nem farmakológiai jellegű beavatkozások fokozása, a közérzetjavító beavatkozások 
ösztönzése révén. A méltóságteljes és a lehető leghosszabb életet úgy biztosíthatjuk a betegek 
számára, ha segítjük őket abban, hogy együtt éljenek betegségükkel, és megőrizzék 
önállóságukat.

Bár a betegek azonos tünetektől szenvednek, a betegség lefolyása a szociális és gazdasági 
körülmények következtében minden egyes beteget és családtagjait igen különbözőképpen 
érinti. Például a betegek családtagjai gyakran munkájuk feladására kényszerülnek, hogy a 
beteg ápolásával foglalkozhassanak.

A betegségben szenvedők

Az Alzheimer-kórban és egyéb demenciákban szenvedőket, valamint családtagjaikat vagy 
azokat, akikkel szoros kapcsolatban állnak, társadalmi megbélyegzés éri.
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A betegségből eredő magatartásbeli és a személyiséget érintő változások következtében az 
érintettek egyre nagyobb mértékben mások segítségére szorulnak. Hangsúlyozandó, hogy az 
Alzheimer-kór által érintettek körébe nem csak maguk a betegek, hanem a körülöttük lévők és 
az őket ápolók is beletartoznak. Ezek az emberek a jelenlegi rendszerben nem kapnak kellő 
figyelmet. Csak akkor juthatunk el egy valamennyi érintettel számoló, kiegyensúlyozottabb 
megközelítéshez, ha felismerjük a demenciával élők helyzetének összetettségét.

A jelentés felépítése

A jelentés által alkalmazott megközelítés lényege a tagállamok közti jobb koordináció és egy 
hatékony és szolidaritáson alapuló, a megelőzésre és a demenciával és különösen az 
Alzheimer-kórral élők, valamint az őket körülvevők (akár egészségügyi szakemberek és 
szolgáltatók, akár családtagok) kezelésére irányuló megoldás keresése. Ezen a területen csak 
akkor lehet működőképes bármely európai stratégia, ha az egyes országok elsődleges 
feladatuknak tekintik a nemzeti cselekvési tervek kialakítását.

Szintén kulcsfontosságú a korai diagnózis, a megelőzés és a betegséggel kapcsolatos 
epidemiológiai adatok összegyűjtésének és feldolgozásának középpontba állítása.

Amint meghozták ezeket az alapvető intézkedéseket, az egyes országoknak a kutatástól az 
egészségügyi ellátásig valamennyi területen integrált módon kell fellépniük. Fontos a 
hiányosságok orvoslása az olyan területeken, mint a szakmai továbbképzés és a 
családtámogatás (úgy az ápolás, mint a pszichológiai támogatás tekintetében), valamint 
növelni kell a demenciával való együttélés vonzataival kapcsolatos tudatosságot.

Az európai stratégiának törekednie kell azoknak a szolgáltatásoknak a fenntartására is, 
amelyek a kezeléshez való hozzáférés tekintetében a lehető legszélesebb körű lefedettséget és 
egyenlő feltételeket biztosít a betegek számára, kortól, nemtől, pénzügyi forrásoktól vagy 
tartózkodási helytől függetlenül.

Hasonlóképpen elsődleges célkitűzéssé kell tenni a fennálló egyenlőtlenségek csökkentését, 
valamint a betegek méltóságának betegségük teljes időtartama alatt való növelését. Ez az 
érintettek számos csoportjának – az orvosi szervezetektől kezdve a betegképviseleti 
szervezetekig – szélesebb körű részvételét vonja maga után, mivel hozzájárulásuk 
kulcsfontosságú lesz majd a különböző intézkedések összehangolása és ezek hatékonyságának 
biztosítása szempontjából.


