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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar inizjattiva Ewropea dwar il-marda ta' Alzheimer u demenzji oħrajn
(2010/2084(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri għall-ġlieda kontra l-mard 
newrodeġenerattiv, partikolarment il-marda ta' Alzheimer, permezz ta' programmazzjoni 
konġunta ta' attivitajiet ta' riċerka,

– wara li kkunsidra r-Rapport Dinji dwar il-Marda ta' Alzheimer tal-2009 maħruġ mill-
Alzheimer's Disease International (ADI) fil-kuntest tal-Jum Dinji tal-Marda ta' Alzheimer 
fil-21 ta' Settembru 2009,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar inizjattiva Ewropea dwar il-marda ta' Alzheimer u demenzji oħrajn 
(COM(2009)380 finali),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2010),

A. billi huwa stmat li, fl-2010, 35.6 miljun ruħ fid-dinja kollha se jkunu qed jgħixu bid-
demenzja – u huwa stmat li kull 20 sena din iċ-ċifra sejra kważi tirdoppja għal 65.7 miljun 
fl-2030,

B. billi l-istima tal-għadd ta' persuni li jbatu minn mard newrodeġenerattiv fl-Ewropa tilħaq 
it-8.6 miljun ruħ u l-marda ta' Alzheimer tirrappreżenta l-maġġoranza kbira ta' dawk il-
każijiet; billi l-mard newrodeġenerattiv jirrappreżenta waħda mill-kawżi prinċipali ta' 
diżabilità fl-anzjani u billi l-għadd ta' persuni li jbatu minn dan il-mard mistenni jiżdied 
drammatikament sal-2020, minħabba ż-żieda fl-istennija tal-għomor u t-tnaqqis fil-
proporzjon bejn il-popolazzjoni attiva u dik tal-persuni irtirati,

C. billi l-popolazzjoni tal-Ewropa qiegħda tixjieħ u l-persuni ta' aktar minn 80 sena 
jikkostitwixxu l-aktar grupp tal-età li qiegħed jikber fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, u 
billi d-demenzja għaldaqstant mistennija tkun, fid-deċennji li ġejjin, waħda mill-isfidi 
prinċipali għas-sistemi tal-kura tas-saħħa, inkluża l-kura informali u l-istrutturi għall-kura 
fit-tul,

D. billi t-total tal-ispejjeż diretti u informali għall-kura tal-marda ta' Alzheimer u demenzji 
oħrajn fl-2005 ammonta għal EUR 130 biljun għar-reġjun tal-UE27, jew madwar 
EUR 21 000 fis-sena għal kull persuna li tbati mid-demenzja (56% tal-ispejjeż kienu 

                                               
1 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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ġġenerati mill-kura informali1),

E. billi l-biċċa l-kbira tal-isforzi tar-riċerka f'dan il-qasam issir mill-Istati Membri, b'livell 
relattivament baxx ta' koordinament transnazzjonali, u dan iwassal għal frammentazzjoni 
u kondiviżjoni limitata tal-għarfien u tal-aħjar prassi fost l-Istati Membri,

F. billi teżisti sensibilizzazzjoni li kulma jmur qiegħda tiżdied li r-riperkussjonijiet tal-mard 
newrodeġenerattiv fuq il-popolazzjoni tal-Ewropa tant huma kbar li l-ebda Stat Membru 
mhu kapaċi jsib tarfhom waħdu; billi jeħtieġ għalhekk li fl-UE jissaħħu konsiderevolment 
il-kooperazzjoni u l-koordinament tal-isforzi tar-riċerka kif ukoll il-livell ta' investiment 
finanzjarju f'dan il-qasam, bil-għan li jiġi miġġieled il-mard newrodeġenerattiv, 
partikolarment il-marda ta' Alzheimer, li tirrappreżenta sfida kbira għas-soċjetajiet 
Ewropej,

G. billi d-demenzja mhux biss hija disturb devastanti għall-pazjenti nfushom, iżda wkoll piż 
tqil ħafna fuq spallejn il-familjari tal-pazjenti, minħabba d-diffikultajiet emottivi, fiżiċi u 
finanzjarji li jridu jħabbtu wiċċhom magħhom il-familjari u l-ħbieb ta' dawk li jbatu mit-
tipi kollha ta' demenzja,

H. billi minkejja li s-sensibilizzazzjoni soċjali u l-għarfien xjentifiku tal-marda ta' Alzheimer 
żdiedu konsiderevolment f'dawn l-aħħar 20 sena, l-għażliet terapewtiċi għadhom limitati 
għall-mediċini sintomatiċi u d-dijanjożi għadha bbażata ħafna fuq l-esperjenza individwali 
tat-tabib u fuq kunsiderazzjonijiet soġġettivi,

1. Jistieden lill-Kunsill jiddikjara d-demenzja bħala prijorità tal-UE fil-qasam tas-saħħa u 
jħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji nazzjonali biex jagħtu servizzi u sostenn 
lin-nies li jbatu mid-demenzja u lil qrabathom;

2. Jissuġġerixxi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jikkunsidraw it-tnedija ta' Sena Ewropea tal-
Moħħ għas-sensibilizzazzjoni dwar il-mard relatat mal-moħħ assoċjat max-xjuħija u l-
miżuri biex dan jiġi evitat;

3. Jenfasizza r-rilevanza ta' dijanjożi bikrija għal interventi preventivi u l-ħtieġa ta' data 
epidemjoloġika biex tgħin jiġu orjentati r-riċerka u l-azzjoni;

4. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri kollha jimpenjaw ruħhom b'mod attiv għad-definizzjoni, 
l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' protokolli komuni għad-dijanjożi bikrija u għal aġenda 
komuni ta' riċerka fil-qasam tal-mard newrodeġenerattiv biex b'hekk jitnaqqsu l-
inugwaljanza prevalenti bejn l-Istati Membri u fi ħdan l-Istati Membri fir-rigward tad-
dijanjożi u t-trattament; jenfasizza li l-proċeduri operattivi standard għall-valutazzjoni tal-
markaturi tal-mard se jkunu fundamentali għall-iskoperta tal-mediċini u għall-iżvilupp ta' 
assistenza aktar effikaċi u megħjuna mit-teknoloġija għall-pazjenti li jbatu mill-marda ta' 
Alzheimer;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta' approċċ multidixxiplinari għall-modi li bihom il-
kooperazzjoni u l-koordinament fil-qasam tar-riċerka f'livell Ewropew jistgħu jtejbu l-
għarfien, id-dijanjożi, it-trattament, il-prevenzjoni u r-riċerka soċjali dwar il-benesseri tal-

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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pazjenti, ta' qrabathom u ta' dawk li jieħdu ħsieb il-pazjenti; jemmen li testijiet dijanjostiċi 
bikrin, ir-riċerka dwar il-fatturi tar-riskju u l-kriterji għal dijanjożi bikrija huma kruċjali; 
għaldaqstant, jara valur miżjud ċar fit-twettiq ta' studji epidemjoloġiċi u kliniċi fuq skala 
kbira b'kollaborazzjoni transnazzjonali;

6. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw Aġenda Strateġika ta' Riċerka li tistabbilixxi l-
eżiġenzi u l-objettivi għat-terminu medju u twil tar-riċerka fil-qasam tal-mard 
newrodeġenerattiv, speċjalment il-marda ta' Alzheimer. Huwa tal-fehma li l-aġenda 
strateġika ta' riċerka għandha tkun żviluppata ulterjorment lejn pjan ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-kalendarji u jispeċifika l-azzjonijiet, l-istrumenti u r-riżorsi 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tiegħu;

7. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza ta' riċerka dwar ir-rabta bejn il-proċess ta' tixjiħ u d-
demenzja u bejn id-demenzja u d-depressjoni fl-anzjani; jinkoraġixxi, barra minn hekk, 
lill-Istati Membri jippromwovu programmi ta' riċerka li jagħtu importanza kbira lill-
għażla u lill-prospettiva tal-pazjenti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida għat-taħriġ tal-persunal li jaħdem fi 
kwalunkwe kapaċità mal-pazjenti li jbatu mill-marda ta' Alzheimer (professjoni medika u 
paramedika) u għat-taħriġ tal-familjari li jieħdu ħsieb il-morda biex jiġi garantit użu 
kompetenti u effikaċi tar-riżorsi eżistenti;

9. Jenfasizza li l-avvanzi reċenti fir-riċerka fil-qasam tal-imaging u tal-bijomarkaturi indikaw 
li l-marda ta' Alzheimer tiżviluppa bħala konsegwenza tad-depożizzjoni fil-moħħ ta' 
beta-amilojdi li hija proteina newrotossika żgħira;

10. Jisħaq fuq l-importanza ta' sostenn psikoloġiku għall-pazjenti u għall-familji tagħhom;
jenfasizza l-importanza li approċċ psikosoċjali jiġi kombinat mal-proċess ta' tixjiħ fir-
rigward tar-riċerka medika u bijomedika;

11. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw servizzi bil-prinċipju ċentrali li 
jimmassimizzaw il-kopertura u jiggarantixxu aċċess ekwu għall-ġid tal-persuni li jbatu 
mid-demenzja indipendentement mill-età, sess, riżorsi finanzjarji, diżabilità u residenza 
rurali jew urbana;

12. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw kampanji ta' informazzjoni għall-pubbliku 
ġenerali u għal gruppi speċifiċi bħat-tfal tal-iskola, il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa u l-assistenti soċjali, iqabblu u jiskambjaw l-esperjenzi dwar miżuri ta' sostenn 
għall-familji li jieħdu ħsieb il-morda, l-għaqdiet tal-pazjenti u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi permezz tal-promozzjoni tal-pubblikazzjoni u tad-distribuzzjoni ta' opuskoli 
informattivi dwar it-taħriġ u l-organizzazzjoni ta' ħaddiema volontarji u ta' assistenti 
legali, psikoloġiċi u sanitarji kemm fid-dar kif ukoll f'ċentri ta' matul il-jum billi 
jippromwovu jew iwaqqfu għaqdiet tal-marda ta' Alzheimer biex dawk ikkonċernati jkunu 
jistgħu jaqsmu l-esperjenzi;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar inizjattiva 
Ewropea dwar il-marda ta' Alzheimer u demenzji oħrajn hija pass fundamentali fit-triq għal 
proposti konkreti għall-kollegament tad-diversi politiki eżistenti u tal-modi kif jiġi trattat dan 
it-tip ta' mard. Il-frammentazzjoni tal-interventi, l-inugwaljanza tar-rispons eżistenti fl-
Ewropa u l-livelli inugwali  ta' aċċess u ta' trattament għall-marda huma raġunijiet aktar minn 
suffiċjenti biex tiġi ġustifikata din l-inizjattiva. Hija tibbaża ruħha fuq erba' objettivi prinċipali 
– il-promozzjoni tad-dijanjożi bikrija u tal-kwalità tal-ħajja; it-titjib tal-għarfien 
epidemjoloġiku tal-marda u l-koordinament tar-riċerka eżistenti; is-sostenn favur is-
solidarjetà bejn l-Istati Membri permezz tal-iskambju tal-aħjar prassi; u, fl-aħħar nett, ir-
rispett tad-drittijiet tal-persuni li jgħixu bid-demenzji – il-Kummissjoni tipproponi sensiela ta' 
miżuri li dan ir-rapport biħsiebu jiżviluppa. Aktar miżuri qed jiġu wkoll ippreżentati biex, 
b'mod partikolari, jintegraw aħjar id-dimensjonijiet soċjali tal-marda u l-implikazzjonijiet 
tagħhom. Barra minn hekk, qiegħda tingħata attenzjoni partikolari lill-professjonisti u lill-
fornituri fil-qasam tal-kura tas-saħħa, lit-tisħiħ tad-diversi sistemi ta' kura tas-saħħa, lit-taħriġ 
u s-sostenn lill-familji u lil persuni oħra li kuljum jitħabtu mad-demenzja.

Il-kuntest

Skont iċ-ċifri ppreżentati mill-għaqdiet tal-pazjenti, kull sena 1.4 miljun ċittadin li jgħixu fl-
Ewropa jiżviluppaw ċertu tip ta' demenzja. Kull 24 sekonda jiġi dijanjostikat każ ġdid. 
Madwar persuna minn kull 20 ta' età 'l fuq minn 65 sena u persuna minn kull 5 ta' età 'l fuq 
minn 80 sena tbati minn demenzja. Huwa stmat li aktar minn 8 miljun Ewropew, b'etajiet bejn 
30 u 99 sena jbatu minn mard newrodeġenerattiv u x-xjenzjati jammettu li dan in-numru jista' 
jirdoppja kull 20 sena. 

Il-marda ta' Alzheimer hija responsabbli minn iktar minn nofs dawn il-każijiet. Huwa 
sinifikanti li 3 fil-mija biss mill-persuni dijanjostikati għexu għal aktar minn 40 sena minn 
meta ngħataw id-dijanjożi tagħhom. Barra miċ-ċifri magħrufa, għandu jsir enfasi fuq l-
inugwaljanzi li għadhom jeżistu fl-aċċess għad-dijanjożi u għat-trattament, mhux biss bejn il-
pajjiżi iżda wkoll fi ħdanhom.

Bħalissa, huwa magħruf li l-mard newrodeġenerattiv jirrappreżenta waħda mill-kawżi 
prinċipali ta' diżabilità fost l-anzjani u li n-numru ta' persuni li jbatu minn din il-marda 
mistenni jitla' konsiderevolment. Dan il-fatt isir saħansitra aktar importanti jekk inqisu ż-żieda 
fl-istennija medja tal-għomor u t-tnaqqis tal-proporzjon bejn il-ħaddiema u l-irtirati.

Bosta kawżi fl-oriġini tal-marda tad-demenzja għadhom mhux magħrufa. Madankollu, huwa 
possibbli li tiġi identifikata sensiela ta' fatturi ta' riskju li jżidu l-possibilità li dak li jkun 
taqbdu l-marda ta' Alzheimer. Fosthom insibu l-pressjoni tad-demm għolja, il-kolesterol għoli 
u l-omoċisteina; livelli baxxi ta' stimolu intellettwali, ta' attività soċjali u ta' eżerċizzju fiżiku; 
obeżità u dijabete; feriti ċerebrali gravi jew ripetuti. Aktar reċentement, xi studji wrew li l-
marda ta' Alzheimer tista' tiżviluppa bħala konsegwenza tad-depożizzjoni ta' proteína 
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newrotossika fil-moħħ. Jidher li huwa konfermat li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet din mhijiex 
marda ereditarja, billi n-numru ta' familji li fihom żviluppat il-marda bħala konsegwenza ta' 
disturb ġenetiku huwa baxx ħafna. L-Alzheimer hija marda li tirriżulta minn tagħqid ta' 
diversi fatturi.

Id-dijanjożi bikrija u l-prijorità lill-prevenzjoni

Is-sintomi tal-marda ta' Alzheimer sikwit jitħawdu mas-sinjali tal-proċess tat-tixjiħ. Minkejja 
l-progress xjentifiku u ż-żieda fis-sensibilizzazzjoni tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, l-
għadd ta' persuni dijanjostikati fi stadju moderat jew avvanzat tal-marda għadu għoli ħafna. 
Nafu wkoll li l-proċess li normalment jintuża għad-dijanjożi tal-marda jsir bl-esklużjoni ta' 
kundizzjonijiet oħra. Għoli huwa wkoll in-numru ta' min ibati minn din il-marda u ma jafx.

Huwa fundamentali li l-prevenzjoni titqiegħed fil-qalba ta' kwalunkwe strateġija u li l-isforzi 
jkunu mmirati lejn il-ksib ta' dijanjożi kemm jista' jkun bikrija. 

Id-dinjità tal-pazjenti

Sal-lum għadha ma ġiet identifikata l-ebda kura għall-marda ta' Alzheimer. It-trattamenti 
attwali għandhom bħala bażi l-użu ta' mediċini li jippruvaw itaffu jew jistabbilizzaw is-
sintomi assoċjati mal-bidliet fl-imġiba u konjittivi tal-pazjenti. Huwa possibbli li l-effetti jiġu 
ttardjati, iżda għadu mhux possibbli li jiġi evitat it-telf newronali progressiv. Huwa għalhekk 
fundamentali li jissaħħaħ l-intervent ekstrafarmakoloġiku u jiġu promossi interventi li jtejbu l-
benesseri tal-persuni kkonċernati minn din il-marda.  L-għajnuna għall-pazjenti biex jgħixu 
mal-marda u jżommu l-awtonomija tagħhom hija t-triq lejn ħajja dinjituża għall-itwal perjodu 
ta' żmien possibbli. 

Anki jekk is-sintomi huma komuni, il-kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi jġiegħlu lil kull 
pazjent u l-familja tiegħu jsofru l-proċess tal-marda f'modi ferm differenti. Ngħidu aħna, 
mhuwiex rari li l-familjari tal-pazjent ikunu mġiegħla jċedu xogħolhom biex iduru bil-marid.

Il-persuni kkonċernati

Il-persuni morda bl-Alzheimer u demenzji oħrajn, kif ukoll il-familjari tagħhom jew dawk ma' 
min għandhom rabtiet diretti, jispiċċaw iħabbtu wiċċhom ma' stigmatizzazzjoni soċjali. 

Il-bidliet fl-imġiba u fil-personalità li jirriżultaw mill-marda jagħmlu lill-persuni li jbatu mill-
marda aktar dipendenti minn nies oħra. Għandu jkun enfasizzat li l-persuni kkonċernati mill-
marda ta' Alzheimer mhumiex biss dawk li jbatu mill-marda, iżda wkoll dawk li jinsabu 
qribhom u li jieħdu ħsiebhom. Dawn għandhom ħabta jitwarrbu f'livell sekondarju fis-sistema 
li tippredomina attwalment. Permezz tar-rikonoxximent tal-kumplessità tas-sitwazzjoni tal-
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konvivenza mad-demenzja biss inkunu nistgħu naslu għal approċċ aktar ġust li jagħraf lil 
dawk kollha kkonċernati.

L-istruttura tar-rapport

Dan ir-rapport juża bħala approċċ ta' bażi l-koordinament imtejjeb bejn l-Istati Membri u 
risposta aktar effikaċi u aktar solidali f'termini ta' prevenzjoni u trattament tal-persuni li 
jgħixu bid-demenzji, partikolarment il-marda ta' Alzheimer, u dawk ta' madwarhom, sew jekk 
huma professjonisti fil-qasam tas-saħħa u sew jekk fornituri ta' servizzi jew familjari. Biex 
kwalunkwe strateġija Ewropew f'dan il-qasam taħdem huwa fundamentali li l-pajjiżi differenti 
jagħtu prijorità lid-definizzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni.

L-attenzjoni fuq id-dijanjożi bikrija u fuq il-prevenzjoni kif ukoll azzjoni favur il-ġbir u l-
ipproċessar tad-data epidemjoloġika dwar il-marda huma wkoll passi fundamentali. 

Ġaladarba dawn il-kundizzjonijiet jikkonkorru, jinħtieġ intervent integrat bejn id-diversi 
pajjiżi, mir-riċerka sal-għoti tal-kura tas-saħħa. Jeħtieġ li tinstab soluzzjoni għal-lakuni 
eżistenti f'oqsma bħat-taħriġ għall-professjonisti, is-sostenn għall-familji (kemm f'termini ta' 
assistenza kif ukoll ta' sostenn psikoloġiku), l-azzjoni favur is-sensibilizzazzjoni pubblika 
dwar xi jfisser li tgħix bid-demenzja. 

Strateġija Ewropea għandha wkoll tipprova tiżgura l-eżistenza ta' servizzi li jiggarantixxu 
kopertura kemm jista' jkun wiesgħa, kif ukoll kundizzjonijiet indaqs għall-aċċess u għat-
trattament tal-pazjenti, indipendentement mill-età, sess, riżorsi finanzjarji jew post ta' 
residenza.

Iż-żieda tad-dinjità tal-pazjenti kollha matul il-proċess tal-marda tagħhom u t-tnaqqis tal-
inugwaljanzi eżistenti għandhom ukoll ikunu objettivi prijoritarji. Din l-għażla timplika 
involviment usa' tal-atturi differenti, ibda mill-organizzazzjonijiet mediċi sal-għaqdiet tal-
pazjenti, li l-kontribut tagħhom huwa fundamentali biex l-isforzi jingħaqdu flimkien u biex il-
miżuri li għandhom jiġu adottati jkunu effikaċi.


