EVROPSKÝ ZÁVAZEK O DEMENCI 2019
V Evropě má demenci zhruba 9,1 milionu lidí a očekává se, že toto číslo vlivem stárnutí evropské společnosti
vzroste do roku 2040 na 14 milionů osob.
V situaci, kdy nemáme dostupnou účinnou léčbu, a kdy je napříč členskými státy rozdílně dostupná
diagnóza, léčba a vysoce kvalitní péče, je nutné, aby instituce EU prokázaly svou vůdčí roli a učinily téma
demence prioritou na poli zdraví, výzkumu a vývoje a sociálních věcí.
Alzheimer Europe a její členové proto žádají kandidáty v evropských volbách, aby se připojili k naší
kampani, jejímž cílem je, aby se demence stala evropskou prioritou a níže podepsali Evropský závazek
o demenci.
Při mém zvolení do Evropského parlamentu:
1. Se připojím k European Alzheimer’s Alliance (Evropská alzheimerovská aliance)
2. Podpořím kampaň Alzheimer Europe a jejích členských organizací, která se snaží o učinění
demence evropskou prioritou a budu usilovat o:
 Zvýšení finanční podpory z EU a o zlepšení spolupráce ve všech oborech výzkumu
demence.
 Zahájení evropského výzkumu, jehož cílem je nalezení léčby či prevence Alzheimerovy
nemoci a dalších demencí.
 Vývoj platformy pro výměnu a sdílení dobré praxe v péči a službách napříč evropskými
zeměmi.
 Uznání demence jako handicapu a zahrnutí lidí s demencí do strategií EU o handicapech.
 Uznání dopadů péče o lidi s demencí a zahrnutí pečujících o lidi s demencí do strategie
Sociálního pilíře EU.
3. Podpořím inkluzivní iniciativy pro lidi s demencí ve své zemi.
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Evropská alzheimerovská aliance byla založena
v Evropském parlamentu v roce 2007. Je to nevýběrová,
vícenárodnostní a mezistranická skupina sbližující poslance
EP, kteří podporují Alzheimer Europe a její členy ve snaze
udělat z demence prioritu veřejného zdravotnictví
v Evropě.

Vyplněné formuláře prosím zašlete na info@alzheimer-europe.org či Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg.
Vaše podpora bude zveřejněna na webové stránce Alzheimer Europe: www.alzheimer-europe.org

