ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 2019
Σήμερα, περίπου 9,1 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν άνοια και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί
στα 14 εκατομμύρια μέχρι το 2040 λόγω της γήρανσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Λόγω της απουσίας ύπαρξης μιας θεραπείας που θα τροποποιεί τη νόσο και τις διαφοροποιήσεις που
υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη αναφορικά με την πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και την
παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν αποφασιστικότητα,
καθιστώντας την άνοια προτεραιότητα στους τομείς της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς
και των κοινωνικών υποθέσεων.
Συνεπώς, η Alzheimer Europe και τα μέλη της καλούν τους υποψηφίους στις ευρωεκλογές να
συμμετάσχουν στην εκστρατεία μας για να καταστήσουμε την άνοια ευρωπαϊκή προτεραιότητα και
να υπογράψουv την ακόλουθη Ευρωπαϊκή δέσμευση για άνοια.
Με την εκλογή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύομαι να:
1. Συμμετάσχω στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Alzheimer
2. Υποστηρίξω την καμπάνια της Alzheimer Europe και των μελών της ώστε η άνοια να καταστεί
ευρωπαϊκή προτεραιότητα και θα εργαστώ για:
• Αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΕ και βελτίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς της
έρευνας για την άνοια
• Την έναρξη μιας ευρωπαϊκής ερευνητικής αποστολής για την πρόληψη ή τη θεραπεία της
νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας
• Την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών σχετικά με τις προσεγγίσεις και τις υπηρεσίες περίθαλψης
• Την αναγνώριση της άνοιας ως αναπηρίας και την ένταξη των ατόμων με άνοια στις πολιτικές
της ΕΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
• Την αναγνώριση του αντίκτυπου της περίθαλψης ατόμων με άνοια και την ένταξη των
περιθαλπόντων ατόμων με άνοια στις πολιτικές του κοινωνικού πυλώνα της ΕΕB
3. Γίνω Φίλος της Άνοιας και να υποστηρίξω πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της άνοιας στη
χώρα μου
Όνομα: _____________________ Επώνυμο: _______________________
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Χώρα: ______________________ Ημερομηνία: _____________________
Twitter: _____________________ Website:_________________________
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη νόσο Alzheimer συστάθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το 2007. Είναι μια μη-αποκλειστική, πολυεθνική και διακομματική
ομάδα η οποία συγκεντρώνει τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
δεσμεύονται να στηρίξουν την Alzheimer Europe και τα μέλη της ώστε να γίνει η
άνοια προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.

Παρακαλούμε αποστείλετε τη συμπληρωμένη φόρμα στο info@alzheimer-europe.org ή στην Alzheimer Europe, 14 rue Dicks,
L-1417Luxembourg. Η υποστήριξή σας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Alzheimer Europe: www.alzheimer-europe.org

