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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah
(2010/2084(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 168 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah1, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta v zvezi z ukrepi za boj proti nevrodegenerativnim 
boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni, prek skupnega načrtovanja raziskovalnih 
dejavnosti,

– ob upoštevanju svetovnega poročila o Alzheimerjevi bolezni 2009, ki ga je 21. septembra 
2009 na svetovni dan te bolezni objavilo mednarodno združenje Alzheimer's Disease 
International (ADI),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evropski pobudi o 
Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (KOM(2009)0380 konč.),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-
0000/2010),

A. ker bo po ocenah leta 2010 na svetu 35,6 milijonov dementnih oseb, to število pa se bo po 
ocenah vsakih 20 let podvojilo in bo leta 2030 znašalo 65,7 milijonov,

B. ker je v Evropi približno 8,6 milijona bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi, med 
njimi velika večina z Alzheimerjevo boleznijo; ker so nevrodegenerativne bolezni eden 
najpomembnejših vzrokov za invalidnost starejših oseb in ker naj bi se v skladu s 
predvidevanji število obolelih s temi boleznimi do leta 2020 izrazito povečalo zaradi 
pričakovanega podaljšanja življenjske dobe in manjšega deleža delovno aktivnih 
prebivalcev v primerjavi z upokojenimi prebivalci,

C. ker se evropsko prebivalstvo stara in so osebe, starejše od 80 let, v večini evropskih držav 
najhitreje rastoča skupina in ker bo demenca po pričakovanjih eden od glavnih izzivov za 
zdravstvene sisteme,

D. ker so neposredni stroški in stroški neformalne nege za Alzheimerjevo bolezen in druge 
demence leta 2005 na območju EU 27 skupaj znašali 130 milijard EUR ali približno 
21 000 EUR na leto na obolelega za demenco (56 % stroškov je nastalo pri neformalni 
negi2),

E. ker si za raziskave na tem področju večinoma prizadevajo države članice, medtem ko je 

                                               
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1. 1.
2 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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raven meddržavnega usklajevanja razmeroma nizka, kar vodi v razdrobljenost in omejeno 
izmenjavo znanja in najboljše prakse med državami članicami,

F. ker se vse bolj zavedamo vpliva nevrodegenerativnih bolezni na prebivalstvo v Evropi, ki 
je tako velik, da te težave ne more rešiti nobena država članica sama; ker je zato treba v 
EU bistveno okrepiti sodelovanje in povezovanje na področju raziskav ter znatno povečati 
finančne naložbe v ta sektor, da bi se zoperstavili nevrodegenerativnim boleznim, zlasti 
Alzheimerjevi bolezni, ki so postale eden od glavnih izzivov za evropsko družbo,

G. ker demenca ni zgolj pogubna motnja za bolnike, ampak tudi zelo veliko breme na plečih 
njihovih sorodnikov, glede na čustvene, fizične in finančne težave, s katerimi se spopadajo 
sorodniki in prijatelji obolelih za vse vrste demence,

H. ker so možnosti za terapijo kljub znatno večji družbeni ozaveščenosti o Alzheimerjevi 
bolezni in njenemu večjemu znanstvenemu poznavanju v zadnjih 20 letih še vedno 
omejene na simptomatska zdravila, diagnoza pa večinoma še vedno temelji na izkušnjah 
posameznega zdravnika in subjektivni presoji,

1. poziva Svet, naj demenco razglasi za prednostno nalogo EU na področju zdravja, države 
članice pa poziva, naj pripravijo nacionalne strategije za zagotavljanje storitev in podpore 
dementnim osebam in njihovim družinam;

2. predlaga, naj Svet in Komisija razmislita o razglasitvi evropskega leta možganov, da se 
poveča osveščenost o boleznih tega organa, povezanih s staranjem, in ukrepih za njihovo 
preprečevanje;

3. poudarja, da je zgodnja diagnoza pomembna za preprečevalne posege in da so za pomoč 
neposrednim raziskavam in ukrepom potrebni epidemiološki podatki;

4. spodbuja vse države članice, naj se aktivno vključijo v opredelitev, oblikovanje in 
izvajanje skupnih protokolov za zgodnje diagnosticiranje in skupnega raziskovalnega 
načrta na področju nevrodegenerativnih bolezni in tako zmanjšajo neenakosti med 
državami članicami in znotraj njih na področju diagnosticiranja in zdravljenja; poudarja, 
da bodo standardni operacijski postopki za ocenjevanje označevalcev bolezni bistveni za 
odkrivanje zdravila in razvoj učinkovitejše, tehnološko podprte nege bolnikov z 
Alzheimerjevo boleznijo;

5. poudarja pomen večdisciplinarnega pristopa v zvezi z načini, na katere je mogoče s 
sodelovanjem in usklajevanjem na področju raziskav na evropski ravni izboljšati znanje, 
diagnosticiranje, zdravljenje, preprečevanje in socialne raziskave počutja bolnikov ter 
njihovih družin in negovalcev; meni, da so testi za zgodnje diagnosticiranje bolezni, 
raziskovanje dejavnikov tveganja ter merila za zgodnjo diagnostiko bistvenega pomena; 
zato ocenjuje, da ima izvedba obsežnih epidemioloških in kliničnih raziskav z 
mednarodnim sodelovanjem neizpodbitno dodano vrednost;

6. poziva države članice, naj oblikujejo strateški raziskovalni program in v njem določijo 
srednje- do dolgoročne raziskovalne potrebe in cilje na področju nevrodegenerativnih 
bolezni, zlasti Alzheimerjeve; meni, da je treba strateški raziskovalni program nato razviti 
v izvedbeni načrt in v njem določiti prednostne naloge in časovno razporeditev ter ukrepe, 
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instrumente in vire za njegovo izvajanje;

7. poudarja, da je treba raziskati povezave med staranjem in demenco ter demenco in 
depresijo pri starejših osebah; poleg tega spodbuja države članice, naj pospešujejo 
raziskovalne programe, ki pripisujejo velik pomen bolnikovi izbiri in obetom;

8. poziva Komisijo, naj pripravi smernice za usposabljanje osebja, ki v kakršni koli vlogi 
dela z bolniki z Alzheimerjevo boleznijo (medicinski in paramedicinski poklici), in za 
usposabljanje družinskih negovalcev, da bi zagotovili zadostno in učinkovito uporabo 
obstoječih virov;

9. poudarja, da nedavni napredek na področju slikanja in raziskav bioloških označevalcev 
kaže, da se Alzheimerjeva bolezen razvije kot posledica odlaganja betaamiloida – majhne 
nevrotoksične beljakovine v možganih;

10. poudarja pomen psihološke podpore bolnikom in njihovim družinam; poudarja pomen 
kombinacije psihosocialnega pristopa do staranja in rezultatov s področja medicinskih in 
biomedicinskih raziskav;

11. spodbuja države članice, naj razvijejo storitve v skladu z osnovnim načelom maksimiranja 
pokritosti in zagotavljanja enakega dostopa v korist dementnim osebam ne glede na 
starost, spol, gmotni položaj, invalidnost in prebivališče bodisi na podeželju bodisi v 
mestu;

12. spodbuja države članice, naj pripravijo informativne kampanje za javnost in posebne 
skupine, kot so šolski otroci, zaposleni v zdravstvu in socialni delavci, v katerih bodo 
primerjali podporne ukrepe za družinske negovalce, združenja bolnikov in nevladne 
organizacije ter si o teh ukrepih izmenjali izkušnje, s spodbujanjem izdajanja in 
distribucije letakov z informacijami glede usposabljanja in organizacije prostovoljnih 
delavcev ter pravnih, psiholoških in zdravstvenih pomočnikov na domu in v dnevnih 
centrih s spodbujanjem ali ustanavljanjem združenj za Alzheimerjevo bolezen, da bi 
prizadetim omogočili izmenjavo izkušenj;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evropski pobudi o Alzheimerjevi 
bolezni in drugih demencah je bistveni korak v smeri konkretnih predlogov za povezavo 
različnih obstoječih politik in načinov obravnave te bolezni. Razdrobljenost ukrepov, neenaki 
odzivi v Evropi in neenaki pogoji glede dostopa in zdravljenja bolezni so več kot dovolj za 
upravičenost te pobude. Na podlagi štirih glavnih ciljev: spodbujati zgodnje diagnosticiranje 
in kakovost življenja; izboljšati epidemiološko znanje o tej bolezni in uskladiti obstoječe 
raziskave; podpirati solidarnost med državami članicami z izmenjavo dobre prakse; in 
spoštovati pravice dementnih oseb, Komisija predlaga vrsto ukrepov, namen tega poročila pa 
je njihova poglobitev. Predstavljeni so tudi dodatni ukrepi, namenjeni zlasti boljši vključitvi 
družbenih vidikov bolezni in njihovih posledic. Poleg teh področij je posebna pozornost 
namenjena zaposlenim v zdravstvu in negovalcem, okrepitvi različnih sistemov nege, 
usposabljanju družin in drugih oseb, ki se vsakodnevno srečujejo z demenco, ter podpori 
zanje.

Okoliščine

V skladu s podatki, ki so jih predstavila združenja bolnikov, se vsako leto pri 1,4 milijona 
državljanov, ki živijo v Evropi, razvije ena od vrst demence. Vsakih 24 sekund je 
diagnosticiran nov bolnik. Skoraj vsaka dvajseta oseba, starejša od 65 let, in vsaka peta, 
starejša od 80 let, trpi za demenco. Po ocenah več kot 8 milijonov Evropejcev, starih od 30 do 
99 let, trpi za nevrodegenerativnimi boleznimi, znanstveniki pa napovedujejo, da bi se to 
število v 20 letih lahko podvojilo.

Alzheimerjeva bolezen je vzrok za več kot polovico teh primerov. Pomemben je podatek, da 
je le 3 odstotke diagnosticiranih oseb preživelo več kot 40 let po postavitvi diagnoze. Poleg 
omenjenih številk je treba opozoriti tudi na neenakosti glede dostopa do diagnoze in 
zdravljenja, in sicer ne le med državami, ampak tudi znotraj njih.

Nevrodegenerativne bolezni so zdaj eden od glavnih vzrokov za nezmožnost med starejšimi, 
število oseb, obolelih za temi boleznimi, pa se bo po pričakovanjih precej povečalo. Ta 
podatek postane še pomembnejši, če upoštevamo, da se je povprečna pričakovana življenjska 
doba povečala, razmerje med številom delavcev in upokojencev pa se zmanjšuje.

Različni vzroki za začetek demenc ostajajo nepoznani. Vseeno je mogoče zaznati vrsto 
dejavnikov tveganja, ki povečujejo možnost, da nekdo zboli za Alzheimerjevo boleznijo. Med 
njimi so visok krvni tlak, visoka raven holesterola in homocisteina; nizka raven intelektualnih 
spodbud ter družbene in telesne aktivnosti; debelost in sladkorna bolezen; hude ali večkratne 
možganske poškodbe. Pred nedavnim so študije pokazale, da se Alzheimerjeva bolezen lahko 
razvije zaradi odlaganja nevrotoksične beljakovine v možganih. Zdi se, da je potrjeno dejstvo, 
da v prvi vrsti ne gre za dedno bolezen, saj je število družin, v katerih se ta bolezen razvije 
zaradi genske motnje, zelo majhno. Alzheimerjeva bolezen nastane zaradi kombinacije 
številnih dejavnikov.
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Zgodnje diagnosticiranje in prednost preprečevanju

Simptome Alzheimerjeve bolezni pogosto zamenjajo z običajnimi znaki staranja. Kljub 
znanstvenemu napredku in vse večji osveščenosti zaposlenih v zdravstvu je število 
diagnosticiranih oseb, pri katerih je bolezen dosegla zmerno stopnjo oziroma je že 
napredovala, še vedno zelo veliko. Prav tako vemo, da diagnosticiranje običajno poteka z 
izključevanjem drugih stanj. Število oseb, ki so zbolele za to boleznijo, a tega ne vedo, ostaja 
veliko.

Bistvenega pomena je umestiti preprečevanje v središče vsake strategije in usmeriti 
prizadevanja za pridobitev čim zgodnejših diagnoz.

Dostojanstvo bolnikov

Do zdaj še niso našli zdravila za Alzheimerjevo bolezen. Zdajšnje zdravljenje temelji na 
uporabi zdravil, s katerimi poskušajo ublažiti ali stabilizirati simptome, povezane z 
vedenjskimi in kognitivnimi spremembami pri bolnikih. Učinke je mogoče upočasniti, ni pa 
mogoče preprečiti napredujoče izgube nevronov. Zato je treba okrepiti zunajfarmakološke 
posege in spodbujati posege, s katerimi se izboljšuje dobro počutje prizadetih oseb. Pomoč 
bolnikom, da bodo lahko živeli z boleznijo, in prizadevanja za ohranitev njihove neodvisnosti 
so način, kako zagotoviti čim daljše dostojno življenje.

Bolniki imajo sicer skupne simptome, vendar je potek bolezni pri vsakem bolniku in njegovi 
družini zaradi socialnega in gmotnega položaja zelo različen. Pogosto so na primer sorodniki 
bolnikov prisiljeni opustiti svoje delo, da bi lahko skrbeli zanje.

Prizadete osebe

Osebe, ki jih je prizadela Alzheimerjeva bolezen in druge demence, ter njihovi sorodniki ali 
osebe, s katerimi so tesno povezani, se spoprijemajo z družbeno stigmatizacijo.

Prizadete osebe so zaradi vedenjskih in osebnostnih sprememb, ki so posledica bolezni, 
čedalje bolj odvisni od tretjih oseb. Poudariti je treba, zaradi Alzheimerjeve bolezni niso 
prizadeti le bolniki, ki za njo trpijo, ampak tudi njihovi najbližji in negovalci. V sistemu, ki 
danes prevladuje, so ti ljudje odrinjeni v ozadje. Pravičnejši pristop in priznanje vseh 
prizadetih bosta mogoča le s priznanjem, da je položaj tistih, ki živijo z demenco, 
kompleksen.

Sestava poročila
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Osnovni pristop tega poročila je boljša usklajenost med državami članicami ter učinkovitejši 
odziv na podlagi solidarnosti, namenjen preprečevanju in zdravljenju dementnih oseb, zlasti 
bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, in ljudi v njihovi bližini – zaposlenih v zdravstvu, 
izvajalcev storitev ali sorodnikov. Za delovanje vsake evropske strategije na tem področju je 
bistveno, da različne države dajo prednost pripravi akcijskih načrtov.

Prav tako sta bistvena zgodnje diagnosticiranje in preprečevanje, pa tudi zbiranje in obdelava 
epidemioloških podatkov o bolezni.

Ko so ti pogoji izpolnjeni, so potrebni enotni ukrepi različnih držav od raziskav do 
zagotavljanja nege. Zapolniti je treba vrzeli, med drugim na področju poklicnega 
usposabljanja, pomoči družinam (tako pri negi kot v obliki psihološke podpore) ter osveščanja 
javnosti o tem, kaj pomeni živeti z demenco.

Evropska strategija si mora še vedno prizadevati za zagotavljanje obstoja tistih storitev, ki 
zagotavljajo kolikor mogoče veliko pokritost, ter enakega dostopa in enakih pogojev za 
zdravljenje bolnikov ne glede na njihovo starost, spol, gmotni položaj ali kraj prebivališča.

Tudi krepitev dostojanstva vseh bolnikov med potekom bolezni in zmanjševanje neenakosti 
morata biti prednostna cilja. Ta izbira pomeni večjo vključenost različnih subjektov od 
zdravniškega osebja do združenj bolnikov, saj pomembno prispevajo k združevanju 
prizadevanj in učinkovitosti ukrepov.


