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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií 
(2010/2084(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 168 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 35 Charty základných práv Európskej únie1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady o opatreniach na boj proti neurodegeneratívnym 
chorobám, predovšetkým Alzheimerovej chorobe, prostredníctvom spoločného 
programovania výskumných činností,

– so zreteľom na správu o stave Alzheimerovej choroby vo svete z roku 2009 (World 
Alzheimer Report 2009), ktorú zverejnila organizácia Alzheimer’s Disease International 
(ADI) pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby 21. septembra 2009,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o európskej iniciatíve 
o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách (KOM(2009)380 v konečnom znení),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2010),

A. keďže sa odhaduje, že v roku 2010 bude na celom svete žiť 35,6 milióna ľudí s demenciou 
a že každých 20 rokov sa ich počet takmer zdvojnásobí, takže v roku 2030 to bude 65,7 
milióna ľudí,

B. keďže počet ľudí trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami v Európe sa odhaduje na 
8,6 milióna a veľkú väčšinu z toho predstavuje Alzheimerova choroba; keďže 
neurodegeneratívne ochorenia sú jednou z hlavných príčin zdravotného postihnutia 
starších ľudí a keďže v dôsledku zvyšujúcej sa priemernej dĺžky života a znižujúceho sa 
pomeru medzi pracujúcou populáciou a populáciou na dôchodku sa do roku 2020 očakáva 
výrazný nárast počtu ľudí trpiacich týmito ochoreniami,

C. keďže obyvateľstvo Európy starne, pričom osoby vo veku nad 80 rokov sú najrýchlejšie 
rastúcou skupinou vo väčšine európskych krajín, a keďže sa preto očakáva, že 
v nadchádzajúcich desaťročiach bude demencia jednou z hlavných výziev pre systémy 
zdravotníctva vrátane neformálnej starostlivosti a zariadení dlhodobej starostlivosti,

D. keďže celkové priame náklady a náklady na neformálnu starostlivosť v prípade 
Alzheimerovej choroby a iných typov demencie predstavovali v roku 2005 v rámci EÚ 27 
sumu 130 miliárd EUR, teda približne 21 000 EUR za rok na osobu postihnutú demenciou 

                                               
1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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(56 % nákladov predstavuje neformálna starostlivosť1),

E. keďže podstatnú časť výskumných činností v tejto oblasti uskutočňujú členské štáty s 
relatívne nízkou úrovňou nadnárodnej koordinácie, čo vedie k roztrieštenosti a 
obmedzenému spoločnému využívaniu poznatkov a najlepších postupov medzi členskými 
štátmi,

F. keďže v spoločnosti rastie povedomie o tom, že vplyv neurodegeneratívnych ochorení na 
populáciu v Európe je taký rozsiahly, že žiadny členský štát ho nie je schopný vyriešiť 
sám; keďže v EÚ je preto potrebné významným spôsobom posilniť spoluprácu 
a koordináciu výskumného úsilia a zvýšiť úroveň finančných investícií do tejto oblasti s 
cieľom bojovať proti neurodegeneratívnym ochoreniam, predovšetkým proti 
Alzheimerovej chorobe, ktoré sa stali významnou výzvou pre európske spoločnosti;

G. keďže demencia nie je ťažkou poruchou len pre samotných pacientov, ale predstavuje 
ťažké bremeno aj pre ich príbuzných vzhľadom na emocionálne, fyzické a finančné 
ťažkosti, ktorým sú rodinní príslušníci a priatelia osôb postihnutých všetkými druhmi 
demencie vystavení,

H. keďže napriek skutočnosti, že sociálne povedomie a vedecké poznatky o Alzheimerovej 
chorobe sa počas posledných 20 rokov výrazne rozšírili, možnosti liečby sú stále 
obmedzené na lieky určené na potláčanie symptómov a určovanie diagnózy stále do 
veľkej miery vychádza z individuálnych skúseností lekárov a subjektívneho posúdenia,

1. vyzýva Radu, aby vyhlásila demenciu za prioritu v oblasti zdravotníctva v EÚ, a nalieha 
na členské štáty, aby vypracovali národné stratégie na poskytovanie služieb a podpory 
ľuďom s demenciou a ich rodinám;

2. navrhuje, aby Rada a Komisia zvážili vyhlásenie Európskeho roka mozgu s cieľom zvýšiť 
povedomie o mozgových ochoreniach, ktoré súvisia so starnutím, a o opatreniach, ktoré 
umožnia týmto ochoreniam predchádzať;

3. zdôrazňuje význam včasného určovania diagnózy pre preventívne zásahy a potreby 
epidemiologických údajov na pomoc priamemu výskumu a opatreniam;

4. nabáda všetky členské štáty, aby sa aktívne zapojili do vymedzenia, rozvoja a 
uskutočňovania spoločnej výskumnej agendy v oblasti neurodegeneratívnych chorôb a tak 
znižovali prevládajúce rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich, pokiaľ ide 
o diagnostiku a liečbu; zdôrazňuje, že štandardné prevádzkové postupy na hodnotenie 
markerov ochorení budú kľúčové pre nájdenie lieku a vyvinutie účinnejšej starostlivosti 
o pacientov s Alzheimerovou chorobou s pomocou technológií;

5. poukazuje na dôležitosť multidisciplinárneho prístupu k spôsobom, ktorými môžu 
spolupráca a koordinácia v oblasti výskumu na európskej úrovni zlepšiť poznatky, 
diagnostikovanie, liečbu, prevenciu a sociálny výskum životných podmienok pacientov, 
ich rodín a opatrovateľov; domnieva sa, že rozhodujúce sú včasné diagnostické testy, 
výskum rizikových faktorov a kritériá na včasné stanovenie diagnózy; je preto 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008): Ročenka o demencii v Európe 2008.
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presvedčený o jasnej pridanej hodnote uskutočňovania rozsiahlych epidemiologických a 
klinických štúdií v rámci nadnárodnej spolupráce;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali strategický výskumný plán (SRA) ustanovujúci 
strednodobé až dlhodobé potreby a ciele výskumu v oblasti neurodegeneratívnych 
ochorení, najmä Alzheimerovej choroby; domnieva sa, že strategický výskumný plán by 
sa mal ďalej vypracovať na realizačný plán ustanovujúci priority a časový harmonogram, 
ktorý by zároveň špecifikoval činnosti, nástroje a zdroje nevyhnutné na jeho realizáciu.

7. poukazuje na dôležitosť výskumu prepojenia medzi procesom starnutia a demenciou a 
medzi demenciou a depresiou u starších ľudí; nabáda tiež členské štáty, aby podporovali 
výskumné programy, ktoré kladú veľký dôraz na voľbu pacienta a na jeho perspektívu;

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre odbornú prípravu osôb, ktoré 
v akejkoľvek funkcii pracujú s pacientmi trpiacimi Alzheimerovou chorobou 
(zdravotnícke a pomocné zdravotnícke zamestnania), a odbornú prípravu opatrovateľov 
z radov rodinných príslušníkov, aby sa zabezpečilo kompetentné a účinné využívanie 
jestvujúcich zdrojov;

9. upozorňuje, že nedávny pokrok v oblasti zobrazovania a výskumu biomarkerov 
naznačuje, že Alzheimerova choroba vzniká v dôsledku ukladania malého neurotoxického 
proteínu beta-amyloidu v mozgu;

10. zdôrazňuje význam psychologickej podpory pacientom a ich rodinám; zdôrazňuje význam 
spojenia psychosociálneho prístupu k starnutiu s výsledkami medicínskeho a 
biomedicínskeho výskumu;

11. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli služby, ktorých hlavnou zásadou bude maximalizácia 
pokrytia a zaistenie rovnosti prístupu k nim a ktoré by boli určené ľuďom s demenciou 
bez ohľadu na ich vek, pohlavie, majetok, zdravotné postihnutie alebo na skutočnosť, či 
žijú na vidieku alebo v meste;

12. vyzýva členské štáty, aby vypracovali informačné kampane pre verejnosť a konkrétne 
skupiny, napr. školopovinné deti, zdravotných a sociálnych pracovníkov, v rámci ktorých 
by sa porovnávali a vymieňali skúsenosti o podporných opatreniach pre rodinných 
opatrovateľov, združenia pacientov a mimovládne organizácie, a to prostredníctvom 
zverejňovania a šírenia informačných letákov o odbornom vzdelávaní a organizácii 
dobrovoľných pracovníkov a asistentov v právnej, psychologickej a zdravotnej oblasti tak 
doma, ako aj v denných stacionároch a prostredníctvom podpory alebo zriaďovania 
združení venujúcich sa Alzheimerovej chorobe s cieľom umožniť výmenu skúseností tým, 
ktorých sa to týka;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o európskej iniciatíve o Alzheimerovej 
chorobe a iných demenciách je dôležitým krokom na ceste ku konkrétnym návrhom na 
spojenie rôznych jestvujúcich politík a spôsobov boja proti tomuto druhu choroby. 
Rozdrobené opatrenia, jestvujúce rozdiely v odozve v rámci Európy a prevažne odlišné 
podmienky, pokiaľ ide o prístup k liečbe a liečbu, sú viac než dostatočným dôvodom pre túto 
iniciatívu. Vychádzajúc zo štyroch hlavných cieľov, ktorými sú podpora včasného určovania 
diagnózy a kvality života, zlepšovanie epidemiologických poznatkov o ochorení a koordinácia 
jestvujúceho výskumu, podpora solidarity medzi členskými štátmi prostredníctvom výmeny 
najlepších postupov a napokon dodržiavanie práv ľudí postihnutých demenciou, Komisia 
navrhuje súbor opatrení, v ktorých chce táto správa pokročiť ešte ďalej. Sú stanovené aj 
dodatočné opatrenia zamerané na lepšie zapracovanie sociálnych aspektov choroby a ich 
vplyvov. Okrem týchto aspektov sa osobitná pozornosť venuje zdravotným pracovníkom a 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, krokom na posilnenie rôznych systémov 
starostlivosti a odbornému vzdelávaniu a podpore rodinným príslušníkom a ďalším ľuďom, 
ktorí sa každodenne musia vyrovnávať s problémom demencie.

Súvislosti

Podľa údajov združení pacientov pribudne v Európe každoročne 1,4 milióna prípadov 
nejakého typu demencie. Každých 24 sekúnd je diagnostikovaný nový prípad. Takmer každý 
20 človek starší ako 65 rokov a každý piaty starší ako 80 rokov trpí demenciou. Podľa 
odhadov trpí viac ako 8 miliónov Európanov vo veku 30 až 99 rokov neurodegeneratívnymi 
ochoreniami a vedci očakávajú, že tento počet by sa mohol každých 20 rokov zdvojnásobiť. 

Alzheimerova choroba predstavuje viac ako polovicu z týchto prípadov. Dôležitý je fakt, že 
len 3 % z osôb, u ktorých bola zistená táto diagnóza, prežilo viac ako 40 rokov po jej určení. 
Okrem uvedených údajov treba klásť dôraz na pretrvávajúce rozdiely, pokiaľ ide o prístup k 
diagnostike a liečbe, a to nielen medzi krajinami, ale aj v rámci nich.

Neurodegeneratívne choroby sú v súčasnosti jednou z hlavných príčin pracovnej neschopnosti 
u starších ľudí a očakáva sa, že počet postihnutých sa bude výrazne zvyšovať. Táto 
skutočnosť sa stáva ešte dôležitejšou, ak sa vezme do úvahy zvyšujúca sa priemerná dĺžka 
života a znižujúci sa pomer medzi počtom pracujúcich ľudí a ľudí na dôchodku. 

Mnohé z faktorov, ktoré sú spojené so vznikom demencií, ostávajú neznáme. Je však možné 
určiť súbor rizikových faktorov, ktoré zvyšujú možnosť vzniku Alzheimerovej choroby. 
Medzi ne patrí vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu a homocysteinu, nízka úroveň 
intelektuálnej stimulácie, spoločenských aktivít a telesného cvičenia, obezita a cukrovka, ako 
aj vážne alebo opakované poranenia mozgu. Nedávne štúdie ukázali, že Alzheimerova 
choroba môže vzniknúť v dôsledku hromadenia sa neurotoxického proteínu v mozgu. 
Skutočnosť, že sa nejedná prevažne o dedičnú chorobu, sa zdá sa potvrdila, keďže množstvo 
rodín, v ktorých sa ochorenie vyskytlo v dôsledku genetickej poruchy, je veľmi nízky. 
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Alzheimerova choroba je ochorenie, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých rozdielnych 
faktorov.

Včasné určenie diagnózy a prevencia

Symptómy Alzheimerovej choroby sa často zamieňajú s bežnými znakmi starnutia. Napriek 
dosiahnutému vedeckému pokroku a zvyšujúcej sa informovanosti medzi zdravotníckym 
personálom je počet ľudí, u ktorých je ochorenie zistené v jej miernom alebo pokročilom 
štádiu, stále veľmi vysoký. Takisto vieme, že postup, ktorý sa za normálnych okolností 
uplatňuje s cieľom určiť diagnózu, spočíva vo vylučovaní iných stavov. Počet ľudí, ktorí 
chorobou trpia bez toho, aby o tom vedeli, ostáva vysoký.

Je nevyhnutné, aby prevencia bola základom každej stratégie a aby sa úsilie zameralo na čo 
najskoršie určenie diagnózy. 

Dôstojnosť pacienta

Liek na Alzheimerovu chorobu sa doteraz nenašiel. Súčasné spôsoby liečby sú založené na 
užívaní liekov, ktoré zmierňujú alebo stabilizujú symptómy spojené s o zmenami správania 
a kognitívnych schopnosti u pacientov. Je možné oddialiť účinky, ale nie je zatiaľ možné 
zabrániť postupnej strate neurónov. Je teda nevyhnutné zintenzívniť mimo-farmakologickú 
liečbu a podporovať opatrenia, ktoré zlepšujú stav postihnutých osôb. Pomáhanie ľuďom žiť 
s chorobou a úsilie o zachovanie ich samostatnosti je spôsob, ako im čo najdlhšie zaručiť 
dôstojný život. 

Aj keď pacienti majú rovnaké symptómy, sociálne a ekonomické podmienky znamenajú, že 
pacienti a ich rodiny sú postupujúcou chorobou ovplyvnené veľmi rozdielne. Je napríklad 
bežné, že príbuzní pacientov sú prinútení zanechať prácu a starať sa o rodinných príslušníkov 
trpiacich chorobou.

Ovplyvnené osoby

Osoby trpiace Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencie, ako aj ich príbuzní alebo 
osoby, s ktorými majú úzke väzby, sú vystavené spoločenskej stigmatizácii. 

Zmeny v správaní a zmeny osobnosti spôsobené chorobou spôsobujú, že postihnuté osoby sú 
stále viac závislé na iných ľuďoch. Treba zdôrazniť, že Alzheimerovou chorobou nie sú 
ovplyvnené len osoby, ktoré sú ňou postihnuté, ale aj ľudia v ich okolí a ľudia, ktorí sa o tieto 
osoby starajú. Títo ľudia sú v súčasnom systéme spravidla odsunutí na druhú koľaj. Len 
pochopením zložitosti situácie života s demenciou sa nám podarí dosiahnuť spravodlivejší 
prístup, v rámci ktorého sa dostane uznania všetkým ovplyvneným osobám.
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Štruktúra správy 

Základný prístup uplatnený v tejto správe vychádza zo zlepšenej koordinácie medzi 
členskými štátmi a účinnejšej a solidárnej odozvy zameranej na prevenciu a liečbu osôb 
trpiacich demenciou, najmä Alzheimerovou chorobou, ako aj ľudí v ich okolí, či už ide 
o zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov služieb alebo príbuzných. Pre vypracovanie 
akejkoľvek európskej stratégie v tejto oblasti je dôležité, aby jednotlivé krajiny prioritne 
vypracovali národné akčné plány.

Je tiež nevyhnutné zamerať sa na včasné určovanie diagnózy a prevenciu a na 
zhromažďovanie a spracúvanie epidemiologických údajov o chorobe.

Po prijatí týchto základných opatrení by mali jednotlivé krajiny urobiť ucelené kroky od 
výskumu až po poskytovanie zdravotníckych služieb. Je dôležité odstrániť nedostatky, ktoré 
stále existujú v oblastiach, ako je odborné vzdelávanie, podpora rodinám (tak starostlivosť, 
ako aj psychologická podpora) a opatrenia na zvyšovanie informovanosti o tom, čo život 
s demenciou znamená. 

Cieľom európskej stratégie by tiež malo byť zabezpečenie služieb, ktoré zaručia maximálne 
možné pokrytie a rovnaké podmienky, pokiaľ ide o prístup k liečbe a liečbu pre pacientov bez 
ohľadu na ich vek, pohlavie, finančné zdroje alebo bydlisko.

Prioritným cieľom musí byť aj posilňovanie dôstojnosti všetkých pacientov počas celého 
priebehu ich choroby a znižovanie jestvujúcich rozdielov. Táto voľba znamená rozsiahlejšie 
zapojenie rôznych zainteresovaných skupín, počnúc zdravotníckymi organizáciami, končiac 
združeniami pacientov, keďže ich príspevok bude zohrávať kľúčovú úlohu v zbližovaní 
rôznych prijímaných opatrení a zabezpečovaní ich účinnosti.


