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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai
(2010/2084(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantu1, 

– ņemot vērā Padomes ieteikumu par pasākumiem, lai, kopīgi plānojot pētniecības darbības, 
cīnītos pret neirodeģeneratīvajām slimībām, jo īpaši Alcheimera slimību,

– ņemot vērā Starptautiskās Alcheimera organizācijas (ADI) 2009. gada ziņojumu par 
Alcheimera slimību pasaulē, kurš publiskots saistībā ar starptautisko Alcheimera dienu 
2009. gada 21. septembrī,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas 
iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai (COM(2009) 380, 
galīgā redakcija),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2010),

A. tā kā ir aprēķināts, ka 2010. gadā visā pasaulē no demences cietīs 35,6 miljoni cilvēku, un 
lēš, ka šis skaitlis ik pēc 20 gadiem palielināsies gandrīz uz pusi, 2030. gadā sasniedzot 
65,7 miljonus;

B. tā kā ir aprēķināts, ka Eiropā no neirodeģeneratīvajām slimībām cieš 8,6 miljoni cilvēku, 
no kuriem lielākajai daļai ir Alcheimera slimība; tā kā neirodeģeneratīvās slimības ir viens 
no galvenajiem vecāka gadagājuma cilvēku nespējas cēloņiem un, ņemot vērā, ka pieaug 
vidējais dzīves ilgums un samazinās strādājošo skaits attiecībā pret pensionāru skaitu, ir 
paredzams, ka līdz 2020. gadam krasi palielināsies, to cilvēku skaits, kuri cieš no šīm 
slimībām;

C. tā kā Eiropas sabiedrība noveco, turklāt to iedzīvotāju skaits, kuri vecāki par 80 gadiem, 
lielākajā daļā Eiropas valstu palielinās visstraujāk un tā kā tādēļ ir paredzams, ka galvenās 
problēmas, kas veselības aprūpes sistēmām, tostarp neformālajiem aprūpētājiem un 
ilgtermiņa aprūpes iestādēm, būs jārisina nākamajās desmitgadēs, būs saistītas tieši ar 
demences slimībām;

D. tā kā kopējās izmaksas saistībā ar to slimnieku tiešo un neformālo aprūpi, kuri cieš no 
Alcheimera slimības un citiem demences veidiem, 2005. gadā ES 27 dalībvalstīs kopā 
sasniedza EUR 130 miljardus vai aptuveni EUR 21000 uz demences slimnieku gadā 

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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(56 % no izmaksām veidojusi neformālā aprūpe1);

E. tā kā ļoti liela daļa pētījumu šajā jomā ir veikta dalībvalstīs un starpvalstu koordinācija ir 
bijusi salīdzinoši zemā līmenī, šādi veicinot pētniecības pasākumu sadrumstalotību un 
zināšanu un paraugprakses ierobežotu apmaiņu starp dalībvalstīm;

F. tā kā arvien skaidrāks kļūst tas, ka neirodeģeneratīvo slimību ietekme uz iedzīvotājiem 
Eiropā ir tik milzīga, ka neviena dalībvalsts pati nespēj atrisināt ar šīm slimībām saistītās 
problēmas; tā kā, lai cīnītos pret neirodeģeneratīvajām slimībām, jo īpaši Alcheimera 
slimību, kas kļuvusi par nopietnu Eiropas sabiedrības problēmu, Eiropas Savienībā ir 
ievērojami jāpastiprina sadarbība un pētniecības jomā īstenoto centienu koordinācija, kā 
arī jāpalielina finanšu ieguldījumu apjoms šajā jomā;

G. tā kā demence rada ne tikai postošus veselības traucējumus pašiem pacientiem, bet arī ļoti 
smagu slogu pacientu tuviniekiem, ņemot vērā emocionālās, fiziskās un finansiālās 
grūtības, ar kurām saskaras visu veidu demences slimnieku tuvinieki un draugi;

H. tā kā, neraugoties uz to, ka pēdējos 20 gados ir ievērojami palielinājusies sabiedrības 
izpratne par Alcheimera slimību un ir gūtas ļoti daudzas zinātniskās atziņas par to, 
ārstniecībā joprojām izmanto tikai zāles slimības simptomu mazināšanai un diagnoze 
joprojām lielā mērā ir atkarīga no katra ārsta pieredzes un subjektīvā vērtējuma,

1. aicina Padomi pasludināt demences jautājumu par prioritāru ES veselības jomā un mudina 
dalībvalstis izstrādāt valsts stratēģijas, lai sniegtu pakalpojumus un atbalstītu ar demenci 
slimus cilvēkus un viņu ģimenes;

2. ierosina Padomei un Komisijai apsvērt ideju par Eiropas garīgās veselības gada ieviešanu, 
lai pievērstu lielāku uzmanību ar smadzeņu darbību saistītām slimībām, kas saistītas ar 
novecošanu, kā arī šo slimību profilakses pasākumiem;

3. uzsver, ka būtiska nozīme preventīvo pasākumu jomā ir agrīnai diagnosticēšanai un, lai 
tiešā veidā atbalstītu pētniecību un īstenojamos pasākumus, ir vajadzīgi epidemioloģiski 
dati par Alcheimera slimību;

4. mudina visas dalībvalstis aktīvi piedalīties procesā, kurā nosaka, izstrādā un īsteno 
kopīgus protokolus par agrīno diagnosticēšanu un kopīgu pētniecības programmu 
neirodeģeneratīvo slimību jomā, šādi novēršot starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāvošo 
nevienlīdzību attiecībā uz diagnosticēšanu un ārstniecību; uzsver, ka parastajām 
operatīvajām procedūrām, ko izmanto slimības marķieru novērtēšanai, būs svarīga 
nozīme, lai varētu atklāt jaunas zāles un izstrādāt efektīvākus Alcheimera slimnieku 
aprūpes veidus, kuros izmanto tehnoloģiju atbalstu;

5. norāda, ka svarīga nozīme ir starpnozaru pieejai tam, kādā veidā Eiropas līmeņa sadarbība 
un koordinācija pētniecības jomā var uzlabot zināšanas, diagnosticēšanu, ārstēšanu, 
profilakses pasākumus un sociālos pētījumus par pacientu, viņu ģimeņu un aprūpētāju 
labklājību; uzskata, ka būtiska nozīme ir agrīnām diagnostiskām pārbaudēm, riska faktoru 

                                               
1 Alzheimer Europe: Dementia in Europe Yearbook (Gadagrāmata par Alcheimera slimību un demences veidiem 
Eiropā), 2008. gads.
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pētīšanai, kā arī agrīnās diagnosticēšanas kritērijiem; šajā sakarībā skaidri saskata 
starpvalstu sadarbībā īstenoto plaša mēroga epidemioloģisko un klīnisko pētījumu 
pievienoto vērtību;

6. aicina dalībvalstis izstrādāt stratēģisku pētniecības programmu, ar ko nosaka vidēja 
termiņa un ilgtermiņa pētniecības vajadzības un mērķus neirodeģeneratīvo slimību, jo 
īpaši Alcheimera slimības, jomā; uzskata, ka šai stratēģiskajai pētniecības programmai 
būtu jāpārtop īstenošanas plānā, ar ko nosaka prioritātes un grafikus, kā arī tā īstenošanai 
vajadzīgos pasākumus, instrumentus un resursus;

7. norāda, ka ir svarīgi pētīt saikni starp novecošanas procesu un demenci un starp demenci 
un depresiju vecumā; turklāt mudina dalībvalstis veicināt pētniecības programmas, kurās 
liela nozīme piešķirta pacienta izvēlei un redzējumam;

8. aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes to darbinieku apmācībai, kuri, pildot darba 
funkcijas, veic Alcheimera slimnieku aprūpi (medicīnas darbinieki un medicīnas 
palīgdarbinieki), kā arī tuvinieku — aprūpētāju apmācībai, lai nodrošinātu, ka pašreizējos 
resursus izmanto kompetenti un efektīvi;

9. uzsver, ka saskaņā ar nesenajiem atklājumiem attēlu veidošanas jomā un bioloģisko 
rādītāju pētniecībā Alcheimera slimību rada maza neirotoksiska proteīna — beta 
amiloīda — nogulsnēšanās smadzenēs;

10. uzsver, ka ir svarīgi sniegt psiholoģisku atbalstu pacientiem un viņu ģimenēm; uzsver, ka 
ir svarīgi psiholoģisko pieeju novecošanas procesam apvienot ar medicīnas un 
biomedicīnas pētniecībā gūtajiem rezultātiem;

11. mudina dalībvalstis izstrādāt pakalpojumus, ņemot vērā, ka galvenais princips ir pēc 
iespējas plaša un vienlīdzīga pieejamība, lai cilvēki, kuri cieš no demences, šos 
pakalpojumus varētu izmantot neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, 
invaliditātes un dzīvesvietas pilsētā vai laukos;

12. mudina dalībvalstis rīkot informatīvas kampaņas sabiedrībai kopumā un atsevišķām 
sabiedrības grupām, piemēram, skolēniem, veselības aprūpes darbiniekiem un sociālajiem 
darbiniekiem, lai nodrošinātu pieredzes salīdzināšanu un apmaiņu par to, kā sniegt 
atbalstu tuviniekiem — aprūpētājiem, pacientu apvienībām un nevalstiskām 
organizācijām; saistībā ar šīm kampaņām publicē un izplata informatīvas brošūras par 
brīvprātīgu palīgu un juridisku konsultantu, psihologu un aprūpes darbinieku apmācību un 
veicina atbilstīgu aprūpes pakalpojumu sniegšanu gan mājās, gan dienas centros, atbalstot 
vai veidojot ar Alcheimera slimību saistītas apvienības, lai cilvēki, kurus skar šī slimība, 
varētu dalīties pieredzē;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas iniciatīvu Alcheimera 
slimības un citu demences veidu apkarošanai ir ļoti svarīgs dokuments, lai varētu izstrādāt 
īpašus priekšlikumus, ar ko veido saikni starp dažādajām spēkā esošajām rīcības programmām 
un dažādajiem minētās slimības apkarošanas pasākumiem. Rīcības programmu 
sadrumstalotība un dažādie problēmas risinājumi Eiropā, kā arī pašreizējā nosacījumu 
nevienlīdzība attiecībā uz aprūpes pieejamību un slimības ārstniecības pakalpojumiem ir 
pietiekams pamats, lai īstenotu šo iniciatīvu. Pamatojoties uz četriem galvenajiem mērķiem —
veicināt agrīno diagnosticēšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzlabot epidemioloģiskās 
zināšanas par minēto slimību un koordinēt pašreizējos pētniecības pasākumus, atbalstīt 
solidaritāti starp dalībvalstīm, nodrošinot paraugprakses apmaiņu, un visbeidzot, ievērot to 
cilvēku tiesības, kuri cieš no demences —, Komisija ierosina vairākus pasākumus, kurus 
Parlaments šajā ziņojumā papildina. Ir noteikti arī papildu pasākumi, lai labāk iekļautu 
slimības un tās radīto seku sociālo dimensiju. Papildus šiem aspektiem īpaša uzmanība ir 
jāpievērš veselības aprūpes darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, pasākumiem, ar ko 
veicina dažādo veselības sistēmu darbību, kā arī apmācībai un atbalstam ģimenēm un tiem, 
kuri ik dienas saskaras ar cilvēkiem, kas cieš no demences.

Situācijas skaidrojums

Saskaņā ar pacientu apvienību iesniegtajiem rādītājiem katru gadu kādu no demences veidiem 
diagnosticē 1,4 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Ik pēc 24 sekundēm tiek diagnosticēts jauns 
saslimšanas gadījums. No demences cieš gandrīz katrs divdesmitais cilvēks, kas ir vecāks par 
65 gadiem, un katrs piektais, kurš vecāks par 80 gadiem. Ir aprēķināts, ka vairāk nekā 
8 miljoni Eiropas iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 99 gadiem cieš no neirodeģeneratīvajām 
slimībām, un zinātnieki lēš, ka ik pēc 20 gadiem šis skaits varētu palielināties uz pusi. 

Alcheimera slimības gadījumi veido vairāk nekā pusi no minētā skaita. Zīmīgi ir tas, ka tikai 
3 % no Alcheimera slimniekiem pēc slimības diagnosticēšanas ir nodzīvojuši ilgāk nekā 
40 gadus. Papildus iepriekš minētajiem rādītājiem uzmanība būtu jāpievērš nevienlīdzībai, kas 
joprojām pastāv attiecībā uz diagnosticēšanas un ārstēšanas pieejamību ne tikai starp valstīm, 
bet arī pašās valstīs.

Pašlaik neirodeģeneratīvās slimības ir viens no vecāka gadagājuma cilvēku nespējas 
galvenajiem cēloņiem, un ir paredzams, ka to cilvēku skaits, kuri cieš no šīm slimībām, 
ievērojami palielināsies. Šis fakts iegūst vēl lielāku nozīmi, ja ņem vērā, ka vidējais dzīves 
ilgums palielinās un strādājošo skaits attiecībā pret pensionāru skaitu samazinās.

Daudzi demences rašanās faktori joprojām nav zināmi. Tomēr var noteikt daudzus riska 
faktorus, kas palielina iespēju saslimt ar Alcheimera slimību. Daži no šiem faktoriem ir augsts 
asinsspiediens, kā arī augsts holesterīna un homocistīna līmenis, nepietiekams prāta darbības 
veicināšanas, sabiedrisko un fizisko aktivitāšu līmenis, liekais svars un diabēts, kā arī nopietni 
vai atkārtoti smadzeņu bojājumi. Nesenie pētījumi parādīja, ka Alcheimera slimību var radīt 
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neirotoksiska proteīna nogulsnēšanās smadzenēs. Izrādās, ir pierādīts, ka tā nav galvenokārt 
ģenētiski pārmantojama slimība, jo to ģimeņu skaits, kurās šī slimība ir ģenētiski pārmantota, 
ir ļoti mazs. Alcheimera slimību rada daudzi faktori kopā.

Agrīnā diagnosticēšana un prioritātes piešķiršana profilakses pasākumiem

Alcheimera slimības simptomus bieži vien jauc ar parastajām novecošanas procesa pazīmēm. 
Neraugoties uz panākumiem zinātnes jomā un veselības aprūpes darbinieku pieaugošo 
informētību, joprojām liels ir to slimnieku skaits, kuriem slimība diagnosticēta vidējā vai pat 
vēlīnā attīstības stadijā. Ir zināms arī tas, ka slimību bieži vien diagnosticē, izmantojot 
izslēgšanas metodi. To cilvēku skaits, kuri nezina, ka viņiem ir šī slimība, joprojām ir ļoti 
liels.

Ir svarīgi galveno uzmanību visās stratēģijās pievērst profilaksei un panākt pēc iespējas agrīnu 
diagnosticēšanu. 

Pacienta cieņa

Joprojām nav atklāts veids, kā izārstēt Alcheimera slimību. Pašreizējo ārstēšanas metožu 
pamatā ir tādu zāļu izmantošana, ar kurām mēģina mazināt vai stabilizēt simptomus, kas 
saistīti ar pacientu uzvedības un kognitīvajām pārmaiņām. Slimības attīstību var palēnināt, bet 
nav iespējams novērst nervu šūnu pakāpenisko bojāeju. Tādēļ ir būtiski, ka pastiprināti 
izmanto ar farmakoloģiju nesaistītas ārstēšanas metodes, ar ko uzlabo slimnieku labsajūtu. 
Palīdzot pacientiem sadzīvot ar minēto slimību un panākot to, ka viņi nezaudē savu 
patstāvību, var nodrošināt viņiem pēc iespējas ilgāku cieņas pilnu dzīvi. 

Pat, ja dažādiem slimniekiem ir līdzīgi slimības simptomi, sociālie un ekonomiskie apstākļi, 
kādos pacientus un viņu ģimenes šī slimība skar, ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, pacienta tuvinieki 
bieži vien ir spiesti pamest darbu, lai rūpētos par slimajiem ģimenes locekļiem.

Slimības skartie cilvēki

Cilvēki, kuriem ir Alcheimera slimība un citi demences veidi, kā arī viņu tuvinieki vai tie, ar 
kuriem viņiem ir ciešas attiecības, piedzīvo sociālu stigmatizāciju. 

Uzvedības un rakstura izmaiņas, ko rada slimība, padara šos slimos cilvēkus arvien vairāk 
atkarīgus no citiem. Būtu jāuzsver, ka Alcheimera slimība skar ne tikai pašus slimniekus, bet 
arī cilvēkus, kuri atrodas viņiem līdzās un rūpējas par viņiem. Izskatās, ka pašreizējā sistēmā 
šiem cilvēkiem tiek pievērsta otršķirīga uzmanība. Tikai saprotot, cik sarežģīta ir situācija, 
kurā atrodas tie, kas saskaras ar Alcheimera slimību, var panākt taisnīgāku attieksmi un veltīt 
pienācīgu uzmanību visiem šīs slimības skartajiem cilvēkiem.
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Ziņojuma struktūra 

Galvenais uzdevums, kas izklāstīts šajā ziņojumā, ir uzlabot koordināciju starp dalībvalstīm 
un īstenot efektīvāku un uz solidaritāti balstītu rīcību, kas vērsta uz profilaksi un ar demenci, 
jo īpaši Alcheimera slimību, slimo cilvēku ārstēšanu, kā arī atbalsta sniegšanu viņu 
tuviniekiem un aprūpētājiem neatkarīgi no tā, vai tie ir veselības aprūpes darbinieki, 
pakalpojumu sniedzēji vai ģimenes locekļi. Lai šajā jomā īstenotu Eiropas stratēģiju, ir ļoti 
svarīgi, lai katra dalībvalsts piešķirtu prioritāti valsts rīcības plāna izstrādei.

Vienlaikus ir svarīgi galveno uzmanību pievērst agrīnās diagnosticēšanas un profilakses 
pasākumiem, kā arī apkopot un apstrādāt epidemioloģiskos datus par slimību.

Pēc tam, kad šie svarīgie uzdevumi ir veikti, būtu jāintegrē katrā dalībvalstī īstenotie 
pasākumi, sākot ar pētniecības veicināšanu līdz veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ir 
svarīgi novērst joprojām esošos trūkumus tādās jomās kā profesionālā apmācība, atbalsts 
ģimenēm (gan saistībā ar slimnieka aprūpi, gan psiholoģisks atbalsts) un pasākumi 
sabiedrības izpratnes veicināšanai par to, ko nozīmē dzīvot ar demenci. 

Ar Eiropas stratēģiju jācenšas arī nodrošināt, ka tiek piedāvāti pakalpojumi, kas pacientiem 
garantē maksimāli plašu un vienlīdzīgu aprūpes un ārstēšanas pieejamību neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma, finanšu resursiem vai dzīvesvietas.

Arī tam, ka slimības attīstības gaitā pacientam nodrošina cieņas pilnu dzīvi un mazina 
pašreizējo nevienlīdzību, jābūt prioritāram mērķim. Tas nozīmē, ka ir plašāk jāiesaista 
dažādas sabiedrības grupas, sākot ar medicīnas iestādēm līdz pacientu apvienībām, jo to 
ieguldījumam būs būtiska nozīme, lai varētu saskaņot dažādos īstenotos pasākumus un 
nodrošinātu to efektivitāti.


