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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o iniţiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demenţe 
(2010/2084(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 1168 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului privind măsurile de combatere a bolilor 
neurodegenerative, îndeosebi Alzheimer, printr-o programare comună a activităţilor de 
cercetare,

– având în vedere Raportul mondial pe 2009 privind maladia Alzheimer publicat de 
Alzheimer’s Disease International (ADI) în contextul Zilei Mondiale de luptă împotriva 
maladiei Alzheimer care a avut loc pe 21 septembrie 2009,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul european şi către Consiliu 
referitoare la o iniţiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demenţe 
(COM(2009)380 final),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A7-0000/2010),

A. întrucât, potrivit estimărilor, pe plan mondial 35,6 milioane de persoane vor fi afectate de 
demenţă în 2010 – şi acest număr aproape se va dubla la fiecare 20 de ani, ajungând la 
65,6 milioane în 2030;

B. întrucât numărul persoanelor din Europa care suferă de maladii neurodegenerative este 
estimat la 8,6 milioane, Alzheimer reprezentând vasta majoritate a acestor cazuri; întrucât 
maladiile neurodegenerative reprezintă una dintre principalele dizabilităţi la persoanele în 
vârstă şi întrucât se preconizează că numărul persoanelor care suferă de aceste maladii va 
creşte dramatic până în 2020, din cauza creşterii speranţei de viaţă şi a reducerii activităţii 
în cazul persoanelor pensionate;

C. întrucât populaţia Europei este în proces de îmbătrânire, persoanele de peste 80 de ani 
constituind categoria de populaţie cu creşterea cea mai rapidă în majoritatea ţărilor 
europene şi în consecinţă se aşteaptă ca în următoarele decenii demenţa să fie una dintre 
principalele provocări pentru sistemele de asistenţă medicală, inclusiv asistenţa informală 
şi centrele de îngrijire pe termen lung;

D. întrucât în 2005 costurile totale aferente îngrijirii directe şi informale a maladiei 
Alzheimer şi altor forme de demenţă s-au ridicat la 130 miliarde EUR pentru regiunea UE 
27 sau aproximativ 21 000 EUR pe an pe persoană afectată de demenţă (56% dintre 

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000, p.1. 1.
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costuri fiind generate de îngrijirea informală1);

E. întrucât cea mai mare parte a efortului de cercetare este efectuat de statele membre, cu un 
nivel relativ scăzut de coordonare transnaţională, ceea ce duce la fragmentare şi la 
partajarea insuficientă a cunoştinţelor şi a practicilor recomandate între statele membre;

F. întrucât se conştientizează din ce în ce mai mult faptul că impactul maladiilor 
neurodegenerative asupra populaţiei europene este atât de puternic încât niciun stat 
membru nu este capabil să rezolve această problemă de unul singur; întrucât este, prin 
urmare, necesar ca UE să intensifice în mod semnificativ cooperarea şi coordonarea 
eforturilor de cercetare şi nivelul investiţiilor financiare în acest domeniu pentru a 
combate maladiile neurodegenerative, mai ales Alzheimer, ceea ce este o provocare 
majoră pentru societăţile europene;

G. întrucât demenţa nu reprezintă o problemă copleşitoare numai pentru pacienţi, ci şi o 
povară grea pe umerii rudelor pacienţilor, având în vedere dificultăţile emoţionale, fizice 
şi financiare cu care se confruntă rudele şi prietenii celor afectaţi de orice formă de 
demenţă;

H. întrucât, cu toate că sensibilitatea societăţii şi cunoştinţele ştiinţifice legate de maladia 
Alzheimer au crescut dramatic în ultimii 20 de ani, opţiunile terapeutice sunt încă limitate 
la medicamente simptomatice şi diagnosticarea se bazează în mare parte pe experienţa 
individuală a medicului şi pe o apreciere subiectivă;

1. solicită Consiliului să declare demenţa o prioritate a UE în domeniul sănătăţii şi îndeamnă 
statele membre să elaboreze strategii naţionale pentru a oferi servicii şi asistenţă 
persoanelor demente şi familiilor acestora;

2. sugerează Consiliului şi Comisiei să ia în considerare lansarea unui An european al 
creierului pentru a sensibiliza populaţia în legătură cu bolile creierului asociate cu 
bătrâneţea şi cu măsurile de prevenire a acestora;

3. subliniază relevanţa diagnosticării timpurii pentru intervenţiile preventive, precum şi 
necesitatea datelor epidemiologice pentru a şti direcţiile de urmat în domeniul cercetării şi 
al măsurilor concrete;

4. încurajează toate statele membre să se implice activ în conceperea, redactarea şi 
implementarea unor protocoale comune de diagnosticare timpurie şi o agendă comună în 
domeniul cercetării pe tema maladiilor neurodegenerative, reducând, astfel, inegalităţile 
care persistă între statele membre şi în interiorul statelor membre în privinţa diagnosticării 
şi tratamentului; subliniază faptul că procedurile operative standard pentru evaluarea 
indicatorilor de boală vor fi esenţiale pentru descoperirea unor medicamente şi dezvoltarea 
unei îngrijiri mai eficace, asistate de mijloace tehnologice, a maladiei Alzheimer;

5. subliniază importanţa unei abordări multidisciplinare a modalităţilor în care cooperarea şi 
coordonarea în domeniul cercetării la nivel european pot îmbunătăţi cunoştinţele, 
diagnosticarea, tratamentul, prevenirea şi cercetarea socială privind calitatea vieţii 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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pacienţilor şi a familiilor şi asistenţilor acestora; consideră esenţiale testele de 
diagnosticare precoce, cercetarea factorilor de risc şi criteriile diagnosticării precoce; în 
aceste condiţii, consideră că organizarea unor studii epidemiologice şi clinice de mare 
amploare în colaborare transnaţională oferă beneficii evidente;

6. invită statele membre să elaboreze o Agendă a cercetării strategice care să stabilească 
nevoile şi obiectivele de cercetare pe termen lung în domeniul maladiilor 
neurodegenerative, în special Alzheimer; consideră că o agendă strategică în domeniul 
cercetării ar trebui elaborată în continuare în sensul unui plan de implementare care să 
stabilească priorităţi şi termene şi să specifice acţiunile, instrumentele şi resursele 
necesare pentru implementarea acestuia;

7. subliniază importanţa cercetării în domeniul legăturii dintre procesul de îmbătrânire şi 
demenţă şi dintre demenţă şi depresia la bătrâni; încurajează statele membre, în 
continuare, să promoveze programe de cercetare care să acorde o mare importanţă alegerii 
şi punctului de vedere ale pacientului;

8. solicită Comisiei să întocmească orientări pentru formarea a personalului care lucrează cu 
pacienţii de Alzheimer, indiferent în ce calitate (profesii medicale şi paramedicale) şi 
pentru formarea asistenţilor din rândul familiei pentru a asigura o utilizare competentă şi 
eficace a resurselor existente;

9. subliniază că progresele recente înregistrate în cercetarea în domeniul imagisticii şi 
bioindicatorilor indică faptul că maladia Alzheimer se dezvoltă ca urmare a depunerii pe 
creier unei mici proteine neurotoxice, proteina amiloidă beta;

10. subliniază importanţa suportului psihologic pentru pacienţi şi familiile acestora; relevă 
importanţa combinării abordării psihologice faţă de îmbătrânire cu rezultatele cercetării 
medicale şi biomedicale;

11. încurajează statele membre să dezvolte servicii având ca principiu de bază creşterea la 
maximum a gradului de acoperire şi asigurarea unui acces echitabil pentru a ajuta oamenii 
care suferă de demenţă indiferent de vârstă, sex, situaţie socială şi dizabilităţi, indiferent 
dacă locuieşte la ţară sau la oraş;

12. încurajează statele membre să organizeze campanii de informare pentru publicul larg şi 
pentru grupuri specifice precum copiii de şcoală, cadrele medicale şi asistenţii sociali, 
comparând şi împărtăşind experienţa în domeniul măsurilor de sprijinire a asistenţilor 
familiali, a asociaţiilor de pacienţi şi a organizaţiilor neguvernamentale prin promovarea 
publicării şi distribuirii de broşuri informative în legătură cu formarea şi organizarea 
lucrătorilor voluntari şi a consilierilor juridici, psihologilor şi asistenţilor medicali la 
domiciliu, precum şi în centre de primire, promovând înfiinţarea de asociaţii Alzheimer 
care să permită schimbul de experienţă între cei implicaţi;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în legătură cu o iniţiativă 
europeană privind boala Alzheimer şi alte demenţe este o etapă fundamentală în direcţia 
formulării unor propuneri specifice pentru corelarea diverselor politici şi abordări existente 
privind acest tip de maladie. Acţiunile fragmentate, reacţiile inegale la nivel european şi 
existenţa unor condiţii de acces şi tratament inegale pentru această boală reprezintă o 
justificare mai mult decât suficientă pentru această iniţiativă. Bazându-se pe patru obiective 
cheie: promovarea diagnosticării precoce şi a calităţii vieţii; îmbunătăţirea cunoştinţelor 
epidemiologice legate de această maladie şi coordonarea cercetării existente; sprijinirea 
solidarităţii între statele membre prin schimbul de practici recomandate; şi, în cele din urmă, 
respectarea drepturilor persoanelor afectate de demenţă – Comisia propune o serie de măsuri 
pe care prezentul raport doreşte să le aprofundeze. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri 
suplimentare menite să înglobeze mai bine dimensiunile sociale ale bolii şi implicaţiile 
acesteia. Pe lângă aceste aspecte, se acordă o atenţie deosebită personalului medical, curant şi 
auxiliar, măsurilor de consolidare a diferitelor sisteme de asistenţă medicală şi formării şi 
sprijinirii familiilor şi altor persoane care se confruntă cu demenţa în fiecare zi.

Contextul

Conform cifrelor prezentate de asociaţiile de pacienţi, în fiecare an 1,4 milioane de cetăţeni 
care trăiesc în Europa dezvoltă anumite forme de demenţă. La fiecare 24 de secunde se 
diagnostichează un nou caz. Aproape o persoană de peste 65 de ani din 20 şi una din cinci de 
peste 80 de ani suferă de demenţă. Se estimează că peste 8 milioane de europeni cu vârste 
între 30 şi 99 de ani suferă de boli neurodegenerative şi oamenii de ştiinţă preconizează o 
dublare a acestui număr la fiecare 20 de ani. 

Maladia Alzheimer reprezintă mai bine de jumătate din aceste cazuri. Este semnificativ faptul 
că numai 3% dintre persoanele diagnosticate au supravieţuit mai mult de 40 de ani de la 
primul diagnostic. Pe lângă cifrele de mai sus, trebuie să se pună accentul pe inegalităţile care 
persistă în privinţa accesului la diagnostic şi tratament, nu numai de la o ţară la alta, ci şi în 
cadrul aceleaşi ţări.

În prezent, maladiile neurodegenerative reprezintă una dintre principalele dizabilităţi la 
persoanele în vârstă şi se preconizează că numărul persoanelor afectate va creşte considerabil. 
Acest fapt devine şi mai important prin prisma creşterii speranţei de viaţă şi a diminuării 
raportului dintre numărul persoanelor active profesional şi numărul pensionarilor. 

Mulţi dintre factorii aflaţi la originea demenţelor rămân necunoscuţi. Cu toate acestea, este 
posibilă identificarea unei serii de factori de risc care măresc probabilitatea contactării 
maladiei Alzheimer. Printre aceştia se numără hipertensiunea arterială şi un nivel ridicat de 
colesterol şi homocisteină; un nivel slab de stimulare intelectuală, activitate socială şi exerciţii 
fizice; obezitatea şi diabetul; şi leziuni cerebrale grave sau repetate. Recent, unele studii au 
evidenţiat că maladia Alzheimer se poate dezvolta ca urmare a depunerii unei proteine 
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neurotoxice pe creier. Se pare că s-a confirmat că nu este o boală predominant ereditară 
întrucât numărul familiilor în care boala se dezvoltă din cauza unor perturbări genetice este 
foarte scăzut. Alzheimer este o boală care rezultă din combinarea mai multor factori diferiţi.

Diagnosticare precoce şi prioritatea pentru prevenire

Simptomele maladiei Alzheimer se confundă adesea cu semnele obişnuite de bătrâneţe. În 
ciuda progresului ştiinţific înregistrat şi a creşterii gradului de sensibilitate al personalului 
medical, numărul persoanelor diagnosticate într-un stadiu moderat sau chiar avansat al bolii 
este încă foarte mare. Mai ştim, totodată, că procesul urmat de obicei pentru a pune un 
diagnostic constă din excluderea altor cauze. Există în continuare multe persoane care au 
această boală fără să ştie.

Este vitală plasarea prevenirii în centrul tuturor strategiilor şi concentrarea eforturilor în 
direcţia obţinerii unor diagnostice într-un stadiu cât mai precoce. 

Demnitatea pacienţilor

Până în prezent nu s-a descoperit niciun remediu pentru maladia Alzheimer. Tratamentele 
actuale se bazează pe utilizarea medicamentelor care urmăresc atenuarea sau stabilizarea 
simptomele asociate cu modificările comportamentale şi cognitive ale pacienţilor. Este 
posibilă amânarea efectelor dar nu este posibilă deocamdată prevenirea pierderii neuronale 
progresive. De aceea, este vitală accelerarea intervenţiei extramedicamentoase, promovând 
intervenţii care ameliorează starea generală a persoanelor afectate. Ajutând pacienţii să facă 
faţă bolii şi străduindu-ne să le păstrăm autonomia vom reuşi să le asigurăm o viaţă demnă cât 
mai mult timp posibil. 

Chiar dacă bolnavii au simptome comune, condiţiile sociale şi economice diferite fac ca 
fiecare pacient şi familia acestuia să fie afectate de această maladie în moduri foarte diferite. 
De exemplu, se întâmplă adesea ca rudele pacienţilor să fie nevoite să renunţe la serviciu 
pentru a-l îngriji pe membrul familiei bolnav.

Persoanele afectate

Persoanele afectate de maladia Alzheimer şi alte forme de demenţă, împreună cu rudele lor şi 
persoanele apropiate se confruntă cu stigmatizarea socială. 

Modificările de comportament şi personalitate apărute în urma bolii fac persoanele afectate tot 
mai dependente de alte persoane. Ar trebui subliniat că persoanele afectate de maladia 
Alzheimer nu sunt doar bolnavii, ci şi persoanele apropiate şi persoanele care îi îngrijesc. În 
sistemul actual, există tendinţa de a plasa aceste persoane pe planul al doilea. Numai prin 
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recunoaşterea complexităţii situaţiei de a te confrunta cu demenţa vom putea ajunge la o 
abordare mai echitabilă care să ia în calcul toate persoanele afectate.

Structura raportului 

Abordarea de bază a prezentului raport este îmbunătăţirea coordonării între statele membre şi 
o reacţie mai eficace şi mai axată pe solidaritate orientată spre prevenirea şi tratarea 
persoanelor afectate de demenţă, îndeosebi Alzheimer, şi spre sprijinirea persoanelor din jurul 
bolnavilor, indiferent că este vorba de cadre medicale, furnizori de servicii sau rude. Pentru 
succesul unei strategii europene în acest domeniu, este crucial ca diferitele ţări să acorde 
prioritate elaborării de planuri de acţiune naţionale.

Este, de asemenea, vital să ne concentrăm asupra diagnosticării precoce şi prevenirii şi asupra 
colectării şi procesării datelor epidemiologice referitoare la boală.

După parcurgerea acestor etape fundamentale, diferitele ţări ar trebui să adopte măsuri 
integrate mergând de la cercetare la furnizarea de asistenţă medicală. Este important să se 
acopere lacunele existente în domenii precum formarea profesională, sprijinirea familiilor 
(atât în privinţa îngrijirii, cât şi a suportului psihologic) şi să acţioneze pentru creşterea 
sensibilizării populaţiei în legătură cu problemele asociate unei vieţi afectate de demenţă. 

O strategie europeană trebuie, de asemenea, să încerce să protejeze existenţa unor servicii care 
să garanteze o acoperire maximă şi condiţii egale de acces şi tratament pentru pacienţi, 
indiferent de vârstă, sex, resurse financiare şi locul de rezidenţă.

Asigurarea demnităţii pacienţilor pe parcursul evoluţiei bolii şi reducerea inegalităţilor 
existente ar trebui să fie, de asemenea, obiective prioritate. Această alegere implică o mai 
mare implicare a diferitelor grupuri de persoane vizate, de la organizaţii medicale la asociaţii 
de pacienţi, întrucât contribuţia acestora va juca un rol crucial în punerea împreună a 
diferitelor măsuri adoptate şi asigurarea eficacităţii acestora.


