
	   	   	  

Více	  informací	  o	  České	  alzheimerovské	  společnosti	  najdete	  na	  www.alzheimer.cz	  	  

Pomozte	  nám	  učinit	  z	  demence	  prioritu	  veřejného	  zdravotnictví	  
V	  Evropě	  žije	  v	  současnosti	  téměř	  8	  miliónů	  lidí	  se	  syndromem	  demence,	  nejčastějším	  typem	  
demence	  je	  Alzheimerova	  choroba.	  Téměř	  24	  milionů	  neformálních	  pečujících	  je	  pak	  touto	  diagnózou	  
zasaženo	  sekundárně.	  

Alzheimerova	  choroba	  či	  jiné	  formy	  demence	  jsou	  nejčastější	  neurodegenerativní	  chorobou.	  Ačkoliv	  
primárně	  tato	  choroba	  postihuje	  osoby	  starší,	  v	  poslední	  době	  se	  stále	  častěji	  objevuje	  také	  u	  lidí	  
mladších	  60	  let.	  	  

Prozatím	  se	  stále	  jedná	  o	  nevyléčitelnou	  chorobu.	  Dostupnost	  služeb,	  léčby	  a	  podpory	  je	  v	  různých	  
státech	  EU	  stále	  rozdílná.	  	  

Stárnutí	  populace	  a	  otazníky	  ohledně	  finanční	  udržitelnosti	  zdravotnictví	  nás	  nutí	  k	  včasné	  a	  
koordinované	  akci,	  která	  bude	  reagovat	  na	  výše	  uvedené	  výzvy	  a	  zajistí	  evropským	  občanům	  
dostupnost	  potřebné	  péče	  a	  podpory.	  	  

Proto	  Vás,	  jako	  kandidáta/tku	  do	  Evropského	  parlamentu,	  žádáme,	  abyste	  se	  připojil/a	  k	  Alzheimer	  
Europe	  a	  České	  alzheimerovské	  společnosti,	  které	  bojují	  proti	  této	  nemoci	  a	  činí	  vše	  pro	  to,	  aby	  se	  
demence	  stala	  prioritou	  jak	  veřejného	  zdravotnictví	  EU,	  tak	  každého	  z	  jejích	  států.	  

	   	   	  

Evropská	  alzheimerovská	  aliance	  
byla	  v	  Evropském	  parlamentu	  
založena	  v	  roce	  2007.	  Aliance	  
sdružuje	  všechny	  členy	  Parlamentu,	  
kteří	  chtějí	  podpořit	  Alzheimer	  
Europe	  a	  její	  členy	  v	  jejich	  úsilí	  
učinit	  demenci	  prioritou	  
evropského	  veřejného	  
zdravotnictví,	  bez	  ohledu	  na	  jejich	  
národnost	  či	  politickou	  příslušnost.	  	  

	   Posláním	  Aliance	  je	  podporovat	  akce	  na	  národní	  a	  evropské	  úrovni	  
v	  oblasti	  prevence,	  diagnostiky	  a	  léčby	  Alzheimerovy	  choroby,	  
stejně	  jako	  v	  oblasti	  výzkumu,	  sociálních	  politik	  a	  lobbingu.	  	  

Výsledky:	  Díky	  mnohaleté	  spolupráci	  Alzheimer	  Europe,	  národních	  
alzheimerovských	  asociací	  a	  členů	  Aliance	  se	  podařilo	  realizovat	  
ALCOVE	  (European	  Joint	  Action	  on	  Dementia)	  a	  zařadit	  demenci	  do	  
evropských	  výzkumných	  programů	  (7.	  rámcový	  program	  a	  Horizon).	  
Evropská	  a	  mezinárodní	  výzkumná	  spolupráce	  se	  realizovala	  taktéž	  
v	  IMI	  (Innovative	  Medicines	  Initiatives)	  a	  v	  IMI	  2	  a	  v	  JPND	  (Joint	  
Programming	  of	  Neurodegenerative	  research).	  Na	  národní	  úrovni	  
pak	  18	  států	  EU	  disponuje	  národní	  strategií,	  v	  dalších	  státech	  je	  
tento	  dokument	  v	  přípravě	  (Česká	  republika	  se	  řadí	  k	  druhým	  
jmenovaným).	  

V	  případě	  mého	  zvolení	  do	  Evropského	  parlamentu:	  
• se	  připojím	  k	  European	  Alzheimer’s	  Alliance.	  
• podpořím	  evropskou	  spolupráci	  v	  oblasti	  demence	  a	  pomohu	  zajistit,	  aby	  se	  demence	  stala	  

prioritou	  EU	  v	  oblasti	  veřejného	  zdraví	  a	  výzkumu	  	  
• podpořím	  Českou	  alzheimerovskou	  společnost	  a	  lidi	  s	  demencí	  v	  ČR.	  
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Vaše	  podpora	  bude	  zveřejněna	  na	  stránkách	  Alzheimer	  Europe:	  www.alzheimer-‐europe.org)	  
Děkujeme	  za	  zaslání	  vyplněného	  formuláře	  na	  adresu	  Alzheimer	  Europe:	  

poštou:	  Alzheimer	  Europe,	  14	  rue	  Dicks,	  L-‐1417	  Luxembourg	  
faxem:	  +352	  29	  79	  72	  

e-‐mailem:	  info@alzheimer-‐europe.org	  	  
	  


