EUROPEJSKA DEKLARACJA DEMENCJI 2019
Około 9,1 mln osób w Europie cierpi na demencję, a liczba ta wzrośnie do 14 mln do 2040 r. z powodu
starzenia się społeczeństw europejskich.
Obecnie nie jest dostępne żadne skuteczne leczenie i jest zróżnicowany dostęp do diagnostyki, leczenia i
wysokiej jakości opieki w państwach członkowskich, dlatego instytucje UE powinny spełniać wiodącą rolę,
czyniąc demencję priorytetem w dziedzinie zdrowia, badań i innowacji oraz spraw społecznych.
W związku z tym Alzheimer Europe i jej krajowi członkowie wzywają kandydatów w wyborach
europejskich do przyłączenia się do naszej kampanii mającej na celu uczynienie z demencji
europejskiego priorytetu i podpisanie poniższej Europejskiej Deklaracji Demencji.
W przypadku mojego wyboru do Parlamentu Europejskiego:
1. Dołączę do Europejskiego Sojuszu Alzheimera
2. Będę wspierał kampanię Alzheimer Europe i jej organizacji członkowskich, aby uczynić demencję europejskim
priorytetem i wezwać do:
• Zwiększonego finansowania przez UE i lepszej współpracy we wszystkich obszarach badań nad demencją
• Rozpoczęcia europejskiej misji badawczej w celu zapobiegania lub leczenia choroby Alzheimera i innych demencji
• Stworzenia platformy wymiany dobrych praktyk między krajami europejskimi w zakresie metod opieki i usług
• Uznania demencji za niepełnosprawność i włączenia osób z demencją do polityki UE wobec osób niepełnosprawnych
• Uznania wpływu systemu opieki na osoby z demencją i włączenia opiekunów osób z demencją do Społecznych
Filarów polityki UE
3. Zostanę Przyjacielem Demencji i będę wspierał inicjatywy związane z demencją w moim kraju
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European Alzheimer's Alliance zostało utworzone w
Parlamencie Europejskim (PE) w 2007 r. Jest to otwarta
międzynarodowa i międzypartyjna grupa zrzeszająca
posłów do PE, którzy wspierają Alzheimer Europe i jej
członków, aby demencja stała się priorytetem w
dziedzinie zdrowia publicznego w Europie .

Please send completed forms to info@alzheimer-europe.org or Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg. Your
support will be posted on the Alzheimer Europe website: www.alzheimer-europe.org

