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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų
(2010/2084(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 168 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį1, 

– atsižvelgdamas į Tarybos rekomendacijas dėl priemonių kovai su degeneracinėmis nervų 
ligomis, visų pirma su Alzheimerio liga, taikant bendrą mokslinių tyrimų veiklos 
programavimą,

– atsižvelgdamas 2009 m. pranešimą dėl Alzheimerio ligos pasaulyje, kurį Pasaulinės 
Alzheimerio ligos dienos proga 2009 m. rugsėjo 21 d. paskelbė Tarptautinė Alzheimerio 
ligos organizacija („Alzheimer's Disease International“, ADI),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos 
iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų (COM(2009) 380 galutinis),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2010),

A. kadangi apytikriai apskaičiuota, kad 2010 m. pasaulyje gyvens 35,6 mln. demencija 
sergančių žmonių, ir manoma, kad šis skaičius kas 20 metų bus beveik dvigubai didesnis 
ir 2030 m. sieks 65,7 mln., 

B. kadangi apskaičiuota, jog Europoje neurodegeneracinėmis ligomis serga 8,6 mln. žmonių 
ir didžioji dauguma iš jų serga Alzheimerio liga; kadangi neurodegeneracinės ligos yra 
viena iš pagrindinių vyresnio amžiaus asmenų neįgalumo priežasčių ir manoma, jog dėl 
ilgesnės gyvenimo trukmės bei dėl mažėjančio dirbančių ir į pensiją išėjusių žmonių 
santykio šiomis ligomis sergančių žmonių skaičius iki 2020 m. žymiai padidės,

C. kadangi Europos gyventojai senėja ir beveik visose Europos valstybėse sparčiausiai auga 
asmenų, kuriems per 80 metų, amžiaus grupė; kadangi dėl šios priežasties manoma, kad 
ateinančiais dešimtmečiais demencija bus vienas iš pagrindinių iššūkių sveikatos 
priežiūros sistemoms, įskaitant neformalią priežiūrą ir ilgalaikės priežiūros įstaigas,

D. kadangi bendros tiesioginės ir neformalios Alzheimerio liga ir kitomis demencijos 
atmainomis sergančių asmenų slaugos išlaidos 2005 m. 27 ES valstybėse narėse sudarė 
130 milijardų eurų arba apytikriai 21 000 eurų vienam demencija sergančiam pacientui 
per metus (56 proc. šių išlaidų teko neformaliai slaugai2),

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 Alzhaimerio liga Europoje (2008 m.). Leidinys Demencija Europoje.
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E. kadangi daugumą šios srities mokslinių tyrimų atlieka valstybės narės ir jų veikla 
palyginti mažai koordinuojama tarpvalstybiniu lygmeniu, taigi tyrimai fragmentiški, 
valstybės narės ribotai dalijasi žiniomis ir pažangiąja patirtimi,

F. kadangi vis labiau suvokiama, kad neurodegeneracinių ligų poveikis Europos 
gyventojams yra tokio masto, kad nė viena valstybė narė pati viena negali su tuo 
susidoroti; kadangi todėl siekiant kovoti su Europos šalių visuomenėms kilusiu nelengvu 
iššūkiu – neurodegeneracinėmis ligomis, visų pirma Alzheimerio liga – Europos 
Sąjungoje reikia žymiai sustiprinti bendradarbiavimą bei mokslinių tyrimų veiklos 
koordinavimą ir didinti finansines investicijas į šią sritį,

G. kadangi demencija nėra vien tik gniuždanti liga patiems pacientams, tačiau labai sunki 
našta gula ir ant pacientų artimųjų pečių, turint mintyje emocines, fizines ir finansines 
problemas, su kuriomis susiduria bet kuria demencijos forma sergančiųjų artimieji ir 
draugai,

H. kadangi nepaisant to, kad per pastaruosius 20 metų visuomenės informuotumas ir mokslo 
žinios apie Alzheimerio ligą smarkiai išaugo, gydymo galimybės vis dar apsiriboja 
simptominių vaistų paskyrimu, o diagnozė dažniausiai priklauso nuo kiekvieno gydytojo 
individualios patirties ir subjektyvaus vertinimo,

1. ragina Tarybą paskelbti demenciją ES sveikatos politikos prioritetu; ragina valstybes nares 
parengti nacionalines strategijas, pagal kurias būtų teikiamos paslaugos ir parama 
demencija sergantiems žmonėms ir jų šeimos nariams;

2. siūlo Tarybai ir Komisijai apsvarstyti galimybę paskelbti Europos smegenų sveikatos 
metus siekiant geriau informuoti apie smegenų ligas, susijusias su senėjimu, ir priemones, 
kaip jų išvengti;

3. pabrėžia ankstyvos diagnozės kaip prevencinės priemonės svarbą ir epidemiologinių 
duomenų, kuriais būtų galima padėti nukreipti ateities tyrimus ir veiksmus, poreikį;

4. skatina visas valstybes nares aktyviai dalyvauti apibrėžiant, rengiant ir įgyvendinant 
bendrus ankstyvos diagnozės protokolus ir bendrą mokslinių tyrimų degeneracinių nervų 
ligų srityje darbotvarkę ir taip sumažinti tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse 
paplitusius diagnozės ir gydymo skirtumus; pabrėžia, kad standartinės naudojamos ligos 
žymenų nustatymo procedūros bus ypač svarbios kuriant naujus vaistus ir užtikrinant 
veiksmingesnę, technologijomis paremtą Alzheimerio liga sergančių pacientų priežiūrą;

5. pažymi, kad labai svarbu remtis tarpdisciplininiu požiūriu pasirenkant bendradarbiavimo 
ir šios srities mokslinių tyrimų koordinavimo Europos lygmeniu būdus, kurie leistų 
patobulinti žinias, diagnozavimą, gydymą, prevenciją ir atlikti socialinį pacientų, jų 
šeimos narių ir prižiūrinčių asmenų tyrimą; mano, kad diagnostiniai ankstyvosios stadijos 
testai, rizikos veiksnių ir ankstyvos diagnozės kriterijų moksliniai tyrimai turi esminę 
reikšmę; šiomis aplinkybėmis aiškiai matoma papildoma nauda, kuri bus gauta atlikus 
didelio masto epidemiologinius ir klinikinius tarpvalstybinio bendradarbiavimo tyrimus;

6. skatina valstybes nares parengti bendrą strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkę, kurioje 
būtų nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikiai neurodegeneracinių ligų, ypač Alzheimerio, 
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prevencijos mokslinių tyrimų poreikiai ir tikslai; mano, kad mokslinių tyrimų darbotvarkė 
turėtų būti toliau plėtojama siekiant parengti įgyvendinimo planą, kuriame būtų nustatyti 
prioritetai bei terminai ir nurodyti veiksmai, priemonės bei ištekliai, kurių reikia 
darbotvarkei įgyvendinti;

7. pažymi, kad svarbu tirti senėjimo proceso ir demencijos, taip pat demencijos ir 
pagyvenusių žmonių depresijos ryšį; toliau skatina valstybes nares remti mokslinių tyrimų 
programas, kuriose daug dėmesio skiriama paciento galimybei rinktis ir ateities 
perspektyvai;

8. ragina Komisiją parengti mokymo gaires personalui, kurio darbas bent kiek susijęs su 
Alzheimerio pacientais (medicinos ir su medicina susijusios profesijos), ir šeimos 
nariams, prižiūrintiems artimuosius, siekiant užtikrinti kompetentingą ir veiksmingą 
esamų išteklių naudojimą;

9. pabrėžia, kad naujausi pažangūs tyrimai vizualizavimo ir žymenų tyrimo srityje parodė, 
jog Alzhaimerio liga išsivysto dėl smegenyse susikaupusio nedidelio neurotoksinio 
baltymo – beta amiloido;

10. pabrėžia psichologinės paramos pacientams ir jų šeimos nariams svarbą; pabrėžia, kad 
svarbu derinti psichosocialinį požiūrį į senėjimą ir medicininių bei biomedicininių 
mokslinių tyrimų rezultatus;

11. ragina valstybes nares plėtoti paslaugas laikantis pagrindinio principo – maksimaliai 
padidinti draudimą ir užtikrinti lygias galimybes juo naudotis, siekiant, kad tai būtų 
naudinga demencija sergantiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, turtinės 
padėties, negalios arba nuo to, ar jie gyvena kaime ar mieste;

12. ragina valstybes nares parengti informacines kampanijas plačiajai visuomenei ir atskiroms 
tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, mokiniams, sveikatos priežiūros specialistams ir 
socialiniams darbuotojams, kuriose būtų palyginama patirtis ir keičiamasi informacija apie 
paramą, skirtą artimuosius prižiūrintiems šeimos nariams, pacientų asociacijoms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms, ir tą daryti skatinant informacinių leidinių apie 
savanorių darbuotojų ir teisinę, psichologinę ar sveikatos priežiūros pagalbą teikiančių 
asmenų mokymą ir jų darbo organizavimą tiek namuose, tiek ir dienos centruose leidybą 
ir platinimą, taip pat remiant arba steigiant Alzheimerio ligos asociacijas, kuriose susiję 
asmenys galėtų keistis patirtimi;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos iniciatyvos dėl 
Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų yra itin svarbus žingsnis siekiant konkrečių 
pasiūlymų, kurie padėtų sujungti įvairias esamas politikos kryptis ir kovos su tokio pobūdžio 
ligomis būdus. Fragmentiški veiksmai ir netolygios priemonės, kuriuos matome Europoje, 
taip pat paplitusios nevienodos sąlygos, susijusios su ligos diagnozavimu ir gydymu, su kaupu 
pateisina tokią iniciatyvą. 

Komisija, remdamasi keturiais pagrindiniais tikslais – užtikrinti ankstyvą diagnozę ir 
gyvenimo kokybę, gerinti epidemiologinius duomenis apie šią ligą ir koordinuoti vykdomus 
mokslinius tyrimus, skatinti valstybių narių solidarumą keičiantis geriausia patirtimi ir 
galiausiai gerbti demencija sergančių žmonių teises, siūlo įvairias priemones, kurias šiuo 
pranešimu norima papildyti. Taip pat numatytos papildomos priemonės siekiant labiau įtraukti 
socialinius šios ligos aspektus ir su jais susijusį poveikį.

Be to, ypač daug dėmesio skiriama sveikatos priežiūros specialistams, paslaugų teikėjams ir 
veiksmams, kurie padėtų sustiprinti įvairias priežiūros sistemas, taip pat mokymui ir paramai 
šeimoms bei kitiems žmonėms, kurie kasdien susiduria su demencija.

Aplinkybės

Remiantis pacientų asociacijų pateiktais duomenimis, kasmet 1,4 mln. Europos piliečių 
suserga viena iš demencijos atmainų. Kas 24 val. diagnozuojamas naujas ligos atvejis. Beveik 
vienas iš 20 vyresnių nei 65 metų žmonių ir penktadalis vyresnių nei 80 metų žmonių serga 
demencija. Manoma, kad daugiau kaip 8 mln. europiečių nuo 30 iki 99 metų serga 
neurodegeneracinėmis ligomis, ir mokslininkai prognozuoja, kad šis skaičius kas 20 metų gali 
padvigubėti. 

Daugiau kaip pusė visų atvejų tenka Alzheimerio ligai. Reikšminga tai, kad tik 3 proc. 
susirgusių žmonių išgyveno ilgiau nei 40 metų po to, kai jiems buvo nustatyta diagnozė. Be 
to, svarbu atkreipti dėmesį į nevienodas galimybes, susijusias su ligos diagnozavimu ir 
gydymu, ir ne vien skirtingose šalyse, bet ir kiekvienoje šalyje atskirai.

Šiuo metu neurodegeneracinės ligos yra viena iš pagrindinių vyresnio amžiaus žmonių 
neįgalumo priežasčių ir manoma, kad sergančių žmonių skaičius smarkiai išaugs. Šis faktas 
dar svarbesnis turint mintyje tai, kad vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, o dirbančių žmonių ir į 
pensiją išėjusių žmonių santykis mažėja. 

Dauguma priežasčių, dėl kurių išsivysto demencija, iki šiol nėra žinoma. Vis dėlto galima 
nustatyti nemažą skaičių rizikos faktorių, dėl kurių padidėja galimybė susirgti Alzheimerio 
liga. Tarp jų – aukštas kraujospūdis ir padidėjusi cholesterolio bei homocisteino 
koncentracija, nepakankamas protinės veiklos stimuliavimas ir socialinis aktyvumas, 
nepakankama fizinė veikla, nutukimas, diabetas, taip pat sunkūs arba pakartotiniai smegenų 
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pažeidimai. Naujausi tyrimai parodė, kad Alzheimerio liga gali išsivystyti dėl smegenyse 
atsiradusių neurotoksinio baltymo sankaupų. Esama įrodymų, jog tai nėra vien tik paveldima 
liga, nes šeimų, kuriose ši liga išsivystė dėl genetinių pakitimų, skaičius yra labai mažas. 
Alzheimeris – tai liga, kurią sukelia visuma skirtingų veiksnių.

Ankstyva diagnozė ir pirmenybė prevencijai

Alzhaimerio ligos simptomai dažnai painiojami su įprastais senėjimo požymiais. Nepaisant 
visų mokslo laimėjimų ir geresnio sveikatos specialistų informuotumo, vis dar daugeliui 
žmonių diagnozuojama tik vidutinės ar net pažengusios stadijos liga. Taip pat žinoma, kad 
diagnozė paprastai nustatoma taikant kitų ligų atmetimo principą. Vis dar daug žmonių serga 
šia liga apie tai nieko nežinodami.

Labai svarbu bet kokioje strategijoje ypač daug dėmesio skirti prevencijai ir stengtis kuo 
anksčiau nustatyti diagnozę. 

Pacientų orumas

Iki šiol nėra vaistų Alzheimerio ligai gydyti. Dabartiniai gydymo metodai remiasi vaistų, 
kurie padeda sušvelninti arba stabilizuoti simptomus, susijusius su pacientų elgesio ir 
protiniais pokyčiais, vartojimu. Galima atitolinti ligos progresavimą, tačiau kol kas 
neįmanoma sustabdyti laipsniško neuronų praradimo. Todėl labai svarbu skirti daugiau 
dėmesio nefarmakologiniam gydymui ir remti priemones, kurios leistų pagerinti ligonių 
padėtį. Tinkamas būdas užtikrinti orų gyvenimą kuo ilgiau – padėti pacientams gyventi su šia 
liga ir stengtis išsaugoti jų nepriklausomumą. 

Net jei ligoniai jaučia vienodus simptomus, dėl skirtingų socialinių ir ekonominių sąlygų 
kiekvienas pacientas ir jo šeimos nariai šios ligos eigą išgyvena labai skirtingai. Pavyzdžiui, 
gana dažnai pacientų artimieji priversti atsisakyti darbo, kad galėtų slaugyti sergančius šeimos 
narius.

Sergantys žmonės

Alzheimerio liga ir kitomis demencijos formomis sergantys žmonės ir jų artimieji arba tie, su 
kuriais jie palaiko artimus ryšius, susiduria su socialine stigmatizacija. 

Dėl elgesio ir asmenybės pokyčių, susijusių su šia liga, ja sergantys žmonės tampa vis labiau 
ir labiau priklausomi nuo kitų žmonių. Būtina pastebėti, kad dėl to kenčia ne tik patys 
Alzheimerio liga sergantys žmonės, bet ir visi aplink juos esantys ir juos prižiūrintys žmonės. 
Dabartinėje visuomenėje tokie žmonės dažnai nustumiami į antrąjį planą. Tik suvokę su 
demencija gyvenančių žmonių padėties sudėtingumą galėsime išugdyti teisingesnį požiūrį i 
tuos, kurie serga.
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Pranešimo struktūra 

Pagrindinis dėmesys šiame pranešime skiriamas geresniam valstybių narių bendradarbiavimui 
ir veiksmingesniems bei solidarumu pagrįstiems veiksmams gerinant prevenciją ir gydymą, 
skirtą demencija, ypač Alzheimerio liga, sergantiems žmonėms, taip pat šalia jų esantiems 
žmonėms, nepriklausomai nuo to, ar tai sveikatos priežiūros specialistai, paslaugų teikėjai ar 
artimieji. Tam, kad bet kuri Europos strategija šioje srityje būtų veiksminga, labai svarbu, kad 
valstybės narės teiktų pirmenybę nacionalinių veiksmų planų parengimui.

Taip pat labai svarbu skirti kuo daugiau dėmesio ankstyvai diagnozei ir prevencijai bei rinkti 
ir analizuoti epidemiologinius duomenis.

Kai tik bus žengti šie pirmieji žingsniai, valstybės turėtų imtis integruotų veiksmų – nuo 
mokslinių tyrimų iki sveikatos priežiūros paslaugų. Svarbu užpildyti spragas, kurių vis dar 
esama tokiose srityse kaip profesinis mokymas, parama šeimoms (slauga ir psichologinė 
parama), taip pat imtis veiksmų gerinant visuomenės informavimą apie tai, ką reiškia gyventi 
su demencija. 

Europos strategija taip pat turėtų siekti užtikrinti tokias paslaugas, kurios garantuotų 
maksimalų galimą draudimą ir vienodas diagnozavimo ir pacientų gydymo sąlygas, 
nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, finansinių išteklių arba gyvenamosios vietos.

Kiti prioritetiniai tikslai – stiprinti pacientų orumą per visą jų ligos laikotarpį ir mažinti 
nelygybę. Vadinasi, reikėtų labiau įtraukti įvairias susijusių žmonių grupes – nuo medicinos 
organizacijų iki pacientų asociacijų, nes jų indėlis bus itin svarbus siekiant sujungti įvairias 
taikomas priemones ir užtikrinti jų veiksmingumą.


