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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych 
demencji
(2010/2084 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 168 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1, 

– uwzględniając zalecenie Rady w sprawie środków zwalczania chorób 
neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, dzięki wspólnemu 
planowaniu badań naukowych,

– uwzględniając Światowy Raport na temat choroby Alzheimera z 2009 r. opublikowany 
przez Międzynarodową Organizację Alzheimerowską (Alzheimer's Disease International 
– ADI) w ramach Światowego Dnia Choroby Alzheimera w dniu 21 września 2009 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji 
(COM(2009)380 wersja ostateczna),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7– 0000/2010),

A. mając na uwadze, że jak się szacuje 35,6 mln ludzi na świecie będzie cierpiało na 
demencję w 2010 r. i że według szacunków liczba ta będzie się prawie podwajać co 20 lat, 
czyli osiągnie w 2030 r. poziom 65,7 mln,

B. mając na uwadze, że liczbę osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne w Europie 
ocenia się na 8,6 mln, z czego znaczną większość stanowią osoby cierpiące na chorobę 
Alzheimera; mając na uwadze, że choroby neurodegeneracyjne to jedna z głównych 
przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych, oraz mając na uwadze, że, jak się 
przewiduje, do 2020 roku liczba osób cierpiących na te choroby gwałtownie się zwiększy 
w związku ze wzrostem średniej długości życia oraz malejącym stosunkiem odsetka osób 
zatrudnionych do liczby emerytów;

C. mając na uwadze, że ludność Europy starzeje się, przy czym osoby w wieku powyżej 80 
lat stanowią najszybciej powiększającą się grupę wiekową w większości krajów 
europejskich, oraz mając na uwadze, że zgodnie z prognozami w nadchodzących 
dziesięcioleciach demencja będzie jednym z głównych wyzwań dla systemów opieki 
zdrowotnej, włącznie z opieką nieformalną i opieką długoterminową,

D. mając na uwadze, że w 2005 r. całkowite koszty bezpośredniej i nieformalnej opieki nad 
                                               
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.
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osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i pozostałe demencje wyniosły 130 mld EUR 
w regionie UE 27, czyli ok. 21 000 EUR w przeliczeniu na chorego na rok (przy czym 
56% kosztów to koszty opieki nieformalnej1),

E. mając na uwadze, że większość wysiłków badawczych w tej dziedzinie przeprowadzają 
państwa członkowskie, a współpraca międzynarodowa jest dość słaba, co prowadzi do 
fragmentacji i ograniczonej wymiany wiedzy oraz najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi,

F. mając na uwadze, że wzrasta świadomość faktu, iż wpływ chorób neurodegeneracyjnych 
na ludność Europy jest tak ogromny, że żadne państwo członkowskie nie jest w stanie 
samodzielnie sprostać temu wyzwaniu; mając na uwadze, że konieczne jest zatem: 
znaczne zacieśnienie współpracy i istotna poprawa koordynacji działań badawczych w UE 
oraz zwiększenie inwestycji finansowych w tej dziedzinie w celu zwalczania chorób 
neurodegeneracyjnych, a zwłaszcza choroby Alzheimera, co stało się poważnym 
wyzwaniem dla społeczeństw europejskich;

G. mając na uwadze, że demencja jest nie tylko chorobą wyniszczającą dla samych 
pacjentów, ale jest również wielkim obciążeniem dla ich krewnych ze względu na 
problemy emocjonalne, fizyczne i finansowe, jakie napotykają krewni i znajomi osób 
cierpiących na wszelkiego rodzaju demencje,

H. mając na uwadze, że choć w ciągu minionych 20 lat świadomość społeczna oraz wiedza 
naukowa o chorobie Alzheimera radykalnie wzrosły, możliwości terapeutyczne nadal 
ograniczają się do leków łagodzących objawy choroby, a diagnostyka wciąż opiera się w 
dużym stopniu na doświadczeniu poszczególnych lekarzy oraz na subiektywnym osądzie,

1. wzywa Radę do ogłoszenia demencji priorytetem UE w dziedzinie ochrony zdrowia oraz 
wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych strategii w celu świadczenia 
usług i udzielania wsparcia osobom cierpiącym na demencję oraz ich rodzinom;

2. zaleca, aby Rada i Komisja rozważyły możliwość ustanowienia Europejskiego Roku 
Mózgu celem zwiększenia wiedzy na temat chorób związanych z funkcjonowaniem 
mózgu towarzyszących procesowi starzenia się, a także środków zapobiegania tym 
chorobom;

3. podkreśla znaczenie wczesnego rozpoznania dla działań profilaktycznych oraz 
konieczność gromadzenia danych epidemiologicznych w celu ukierunkowania badań i 
działań;

4. zachęca wszystkie państwa członkowskie do aktywnego zaangażowania w określenie, 
opracowanie i wdrożenie wspólnych protokołów postępowania w zakresie wczesnej 
diagnostyki oraz wspólnego planu badań naukowych w dziedzinie chorób 
neurodegeneracyjnych, co umożliwi zmniejszenie obecnych dysproporcji między 
państwami członkowskimi i w obrębie państw członkowskich w odniesieniu do 
diagnostyki i leczenia; podkreśla, że standardowe procedury operacyjne dotyczące 
oznaczania biomarkerów choroby będą miały kluczowe znaczenie dla wynalezienia leków 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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oraz dla rozwoju skuteczniejszej, wspieranej przez technologię opieki nad pacjentami 
cierpiącymi na chorobę Alzheimera;

5. zwraca uwagę na znaczenie wielodyscyplinarnego podejścia do sposobów, w jakie 
współpraca i koordynacja w zakresie badań na szczeblu europejskim mogą zwiększyć 
wiedzę, udoskonalić diagnostykę, leczenie, profilaktykę oraz badania społeczne 
ukierunkowane na dobrostan pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów; uważa, że niezwykle 
istotne są wczesne badania diagnostyczne, badania w zakresie czynników ryzyka oraz 
kryteria wczesnej diagnostyki; w związku z tym zauważa oczywistą wartość dodaną w 
prowadzeniu szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych i klinicznych w ramach 
współpracy międzynarodowej;

6. zachęca państwa członkowskie do opracowania programu badań strategicznych 
określającego średnio- i długookresowe potrzeby i cele badawcze w dziedzinie chorób 
neurodegeneracyjnych, szczególnie choroby Alzheimera; jest zdania, że ten program 
badań strategicznych powinien zostać następnie przekształcony w plan realizacji 
obejmujący priorytety i harmonogram oraz wskazujący działania, instrumenty i zasoby 
niezbędne do jego wdrożenia;

7. podkreśla znaczenie, jakie mają badania nad związkiem pomiędzy procesem starzenia a 
demencją oraz pomiędzy demencją i depresją w podeszłym wieku; zachęca ponadto 
państwa członkowskie do wspierania programów badawczych, które kładą duży nacisk na 
wybór pozostawiany pacjentowi i punkt widzenia pacjenta;

8. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących szkolenia personelu 
zajmującego się w jakikolwiek sposób pacjentami cierpiącymi na chorobę Alzheimera 
(zawody medyczne i paramedyczne) oraz szkolenia członków rodziny sprawujących 
opiekę w celu zapewnienia kompetentnego i skutecznego wykorzystywania istniejących 
zasobów;

9. podkreśla, że w ramach ostatnich postępów w zakresie obrazowania i badań nad 
biomarkerami wykazano, iż choroba Alzheimera rozwija się w wyniku odkładania się w 
mózgu amyloidu beta – małego białka o właściwościach neurotoksycznych;

10. podkreśla wagę psychologicznego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin; podkreśla 
znaczenie powiązania psychospołecznego podejścia do starzenia się z wynikami badań 
medycznych i biomedycznych;

11. zachęca państwa członkowskie do wypracowania usług, których podstawową zasadą 
byłoby zapewnienie maksymalnego zasięgu i równości w dostępie, aby mogły z nich 
korzystać osoby cierpiące na demencję niezależnie od wieku, płci, poziomu zamożności, 
stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania (na obszarach wiejskich lub 
miejskich);

12. zachęca państwa członkowskie do opracowania kampanii informacyjnych skierowanych 
do ogółu społeczeństwa oraz do konkretnych grup odbiorców, takich jak uczniowie, 
pracownicy służby zdrowia i pracownicy socjalni, obejmujących porównywanie i 
wymianę doświadczeń w zakresie środków wsparcia dla członków rodziny sprawujących 
opiekę, stowarzyszeń pacjentów i organizacji pozarządowych poprzez promowanie 
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publikowania i rozdawania ulotek informacyjnych o szkoleniach oraz organizowanie 
wolontariuszy i asystentów w zakresie prawa, psychologii i opieki medycznej 
działających zarówno w domu u pacjenta, jak i w ośrodkach dziennych oraz poprzez 
wspieranie lub tworzenie stowarzyszeń alzheimerowskich, aby umożliwić wymianę 
doświadczeń osobom, których dotyka ta choroba;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy 
dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji jest zasadniczym krokiem na drodze 
ku szczegółowym propozycjom połączenia licznych istniejących obecnie strategii 
politycznych i sposobów radzenia sobie z tego rodzaju chorobami. Istniejące w Europie 
oderwane działania, niejednolite podejście oraz przewaga nierównych warunków dostępu i 
leczenia tej choroby są więcej niż wystarczającym uzasadnieniem dla tej inicjatywy. Opiera 
się ona na czterech podstawowych celach: propagowanie wczesnej diagnostyki oraz jakości 
życia; wzmacnianie wiedzy epidemiologicznej o chorobie oraz koordynacja istniejących 
badań; wspieranie solidarności między państwami członkowskimi poprzez wymianę 
najlepszych praktyk; oraz poszanowanie praw osób cierpiących na demencje – Komisja 
proponuje szereg środków, które przedstawienie jest celem sprawozdania. Opracowano 
również dodatkowe środki mające na celu lepsze włączenie społecznych wymiarów choroby 
oraz ich konsekwencji. Oprócz tych aspektów szczególną uwagę zwrócono na pracowników 
służby zdrowia i osoby świadczące opiekę medyczną, działanie na rzecz ulepszenia różnych 
systemów opieki oraz szkolenia i wsparcie rodzin i innych osób codziennie zmagających się z 
problemem demencji.

Kontekst

Zgodnie ze zestawieniami przedstawianymi przez stowarzyszenia pacjentów co roku 1,4 mln 
obywateli mieszkających w Europie zapada na jeden z rodzajów demencji. Co 24 sekundy 
diagnozowany jest nowy przypadek. Prawie jedna na 20 osób w wieku powyżej 65 lat i jedna 
na pięć w wieku powyżej 80 lat cierpi na demencję. Szacuje się, że ponad 8 mln 
Europejczyków między 30-tką a 90-tką cierpi na choroby neurodegeneracyjne, a naukowcy 
prognozują, że liczba ta może się podwajać co 20 lat. 

Choroba Alzheimera odpowiada za ponad połowę przypadków. Znaczące jest to, że tylko 3% 
zdiagnozowanych osób przeżyło więcej niż 40 lat po otrzymaniu takiego rozpoznania. W 
uzupełnieniu wyżej przedstawionych liczb należy podkreślić wciąż istniejące – nie tylko 
między państwami, ale również w ich obrębie – dysproporcje w zakresie dostępu do diagnozy 
i leczenia.

Obecnie choroby neurodegeneracyjne stanowią jedną z głównych przyczyn 
niepełnosprawności wśród osób starszych, a, jak się przewiduje, liczba osób dotkniętych tymi 
chorobami znacznie wzrośnie. Fakt ten ma jeszcze większe znaczenie jeżeli weźmiemy pod 
uwagę wzrost średniej długości życia oraz malejący stosunek odsetka osób zatrudnionych do 
liczby osób odchodzących na emeryturę. 

Wiele czynników leżących u podłoża demencji pozostaje nieznanych. Jednak możliwe jest 
ustalenie szeregu czynników ryzyka zwiększających możliwość zapadnięcia na chorobę 
Alzheimera. Wśród nich jest wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu oraz 
homocysteiny; niski poziom stymulacji intelektualnej oraz słaba aktywność społeczna i 
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fizyczna; otyłość i cukrzyca; oraz poważne lub powtarzające się uszkodzenia mózgu. 
Niedawno badania wykazały, że choroba Alzheimera może rozwinąć się w wyniku 
odkładania się w mózgu białka o właściwościach neurotoksycznych. Wydaje się już 
potwierdzone, że nie jest to choroba w przeważającej mierze dziedziczna, gdyż liczba rodzin, 
w których choroba ta rozwija się w wyniku zaburzeń genetycznych jest bardzo niewielka. 
Choroba Alzheimera jest więc schorzeniem wynikającym z kombinacji wielu różnych 
czynników.

Wczesna diagnostyka i pierwszeństwo dla profilaktyki

Objawy choroby Alzheimera często są mylone ze zwykłymi oznakami starzenia. Pomimo 
dokonanych postępów naukowych i wzrastającej świadomości wśród pracowników służby 
zdrowia, liczba ludzi, u których rozpoznano chorobę w środkowym lub nawet w 
zaawansowanym stadium jest wciąż bardzo wysoka. Wiemy również, że zazwyczaj 
stosowana procedura rozpoznania choroby polega na wykluczeniu innych okoliczności. 
Wciąż utrzymuje się wysoka liczba osób nieświadomych tego, że cierpią na tę chorobę.

Podstawowe znaczenie ma zatem umieszczenie profilaktyki w centralnym punkcie wszelkich 
strategii i ukierunkowanie wysiłków na osiągnięcie możliwie jak najwcześniejszego 
rozpoznania. 

Godność pacjentów

Do tej pory nie wynaleziono żadnego lekarstwa na chorobę Alzheimera. Obecne metody 
leczenia opierają się na stosowaniu leków mających na celu złagodzenie lub ustabilizowanie 
symptomów związanych ze zmianami behawioralnymi lub kognitywnymi wśród pacjentów. 
Możliwe jest opóźnienie następstw choroby, lecz jeszcze nie można zapobiec postępującym 
ubytkom komórek nerwowych. Dlatego decydujące znaczenie ma nasilenie terapii 
pozafarmakologicznej i rozwój terapii poprawiających samopoczucie osób dotkniętych tą 
chorobą. Pomaganie pacjentom żyć z tą chorobą i dążenie do podtrzymania ich 
samodzielności jest sposobem na zagwarantowanie im przez jak najdłuższy czas życia w 
godności. 

Nawet jeżeli osoby cierpiące na tę chorobę mają na takie same symptomy, warunki społeczne 
i ekonomiczne determinują fakt, iż poszczególni pacjenci i ich rodziny w różny sposób 
dotknięci są przebiegiem choroby. Na przykład bliscy osób chorych często zmuszeni są do 
zaprzestania pracy zawodowej, by móc się nimi opiekować. 

Chorzy na Alzheimera

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i inne demencje, a także ich krewni lub bliskie im 
osoby, borykają się z napiętnowaniem społecznym. 
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Wywołane przez choroby zmiany behawioralne i osobowościowe powodują, że osoby chore 
coraz bardzie zależne są od innych osób. Należy podkreślić, że chorzy na chorobę Alzheimera 
nie są jedynymi, którzy cierpią z powodu tej choroby, lecz również ich bliscy i osoby 
opiekujące się chorymi. W obecnej sytuacji osoby te mogą łatwo znaleźć się w drugorzędnej 
roli. Tylko poprzez uznanie złożoności sytuacji związanej z życiem z osobą chorą na 
demencję możemy wypracować bardziej sprawiedliwe podejście doceniające wszystkie osoby 
borykające się z tą chorobą. 

Struktura sprawozdania

Podstawowym celem niniejszego sprawozdania jest poprawa koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz bardziej skuteczne i oparte na zasadzie solidarności podejście, 
ukierunkowane na prewencję i leczenie osób żyjących z demencjami, szczególnie z chorobą 
Alzheimera, a także na osoby z ich otoczenia – pracowników służby zdrowia, osób 
zajmujących się opieką lub krewnych. Aby wszelkie europejskie strategie w tym zakresie 
okazały się skuteczne, kluczowe znaczenie ma priorytetowe opracowanie przez poszczególne 
państwa krajowych planów działania.

Niezbędne jest również skoncentrowanie się na wczesnej diagnostyce i prewencji oraz 
gromadzeniu i przetwarzaniu danych epidemiologicznych o tej chorobie.

Gdy tylko podjęte zostaną te istotne kroki, poszczególne kraje powinny podjąć zintegrowane 
działania począwszy do badań, a skończywszy na systemie opieki zdrowotnej. Ważne jest, by 
wypełnić luki, które ciągle jeszcze występują w zakresie kształcenia zawodowego, wsparcia 
rodzin (zarówno w odniesieniu do wsparcia w zakresie opieki, jak i wsparcia 
psychologicznego) oraz działań zwiększających świadomość publiczną o problemie życia z 
demencją. 

Strategia europejska musi również starać się zapewnić istnienie jak najbardziej 
kompleksowych usług oraz równych warunków w odniesieniu do dostępu i leczenia 
pacjentów, niezależnie od ich wieku, płci, zasobów finansowych lub miejsca zamieszkania.

Priorytetowymi celami muszą być poprawa godności wszystkich pacjentów przez cały 
przebieg ich choroby oraz zmniejszenie istniejących nierówności. Oznacza to większe 
zaangażowanie poszczególnych osób – od organizacji medycznych do stowarzyszeń 
pacjentów – ponieważ ich udział będzie miał kluczowe znaczenie dla połączenia różnych 
działań i zapewnienia ich skuteczności.


