EVROPSKA POBUDA O DEMENCI 2019
V Evropi se z demenco spopada 9,1 milijona ljudi. Zaradi staranja prebivalstva v Evropi naj bi se po ocenah
strokovnjakov število bolnikov do leta 2040 povzpelo na 14 milijonov. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v
Sloveniji 33.000 oseb z demenco.
Evropske institucije naj postavijo demenco za prednostno nalogo, na področju zdravja, raziskav in inovaciji
ter socialnih zadev. Na voljo še ni učinkovite oblike zdravljenja demence, prav tako je v vseh državah EU še
vedno preveč ovir na poti do ustrezne diagnoze, zdravljenja in kakovostne oskrbe.
Alzheimer Europe in njegove članice pozivamo vse kandidatke in kandidate za evropske poslanke in
poslance, da se pridružijo naši pobudi za uvrstitev demence med evropske prednostne naloge ter
podpišejo spodnjo pobudo.
Ob izvolitvi v Evropski parlament, bom:
1. postal-a član-ica Alzheimer's Alliance v Evropskem parlamentu;
2. podpiral-a kampanjo Alzheimer Europe in njegovih članskih organizacij pri uvrstitvi demence med
evropske prednostne naloge in se zavzemal-a za:
a. povečanje finančnih sredstev in tesnejše sodelovanje na področju raziskovalnega dela povezanega
z demenco;
b. ustanovitev skupne evropske raziskovalne misije na področju preventive in zdravljenja
Alzheimerjeve bolezni ter drugih oblik demence;
c. vzpostavitev Evropske platforme za izmenjavo dobrih praks na področju oskrbe in storitev;
d. priznanje statusa oseb s posebnimi potrebami, vsem osebam z demenco in ustrezno ureditev
statusa v evropskih politikah;
e. prepoznavanje pomembnosti oskrbe oseb z demenco in vključitev oskrbovalcev v Evropski steber
socialnih pravic;
3. Postal-a bom Prijatelj Spominčice (ang. Dementia Friend) in podpiral-a pobude, za Demenci prijazno
Slovenijo.
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Alzheimer's Alliance je bila ustanovljeno v Evropskem
parlamentu leta 2007. Gre za neizključujočo, mednarodno
in medstrankarsko skupino, ki povezuje skupino
poslancev, ki podpirajo Alzheimer Europe in njegove
članice v prizadevanju za uvrstitev demence med
prednostne naloge javnega zdravstva v Evropi.
Prosimo vas, da izpolnjeni obrazec pošljete na info@alzheimer-europe.org ali Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417,
Luxembourg. Vaša podpora bo objavljena na spletni strani Združenja Alzheimer Europe: www.alzheimer-support.org

