
Около 9,1 милиона души в Европа имат деменция и се очаква тези цифри да нараснат до 14 милиона души до
2040 г. поради застаряването на европейските общества.

Kъм момента не е налично достъпно лечение за  модифициране на болестта  както и достъп до диагностика,
лечение и висококачествени грижи в държавите членки,  то институциите на ЕС трябва да демонстрират водеща
роля, като превърнат деменцията в приоритет в областта на здравеопазването, научните изследвания, иновациите
и социалните въпроси.

Европейският Алцхаймер Алианс  е създаден в Европейския
парламент  (ЕП)  през  2007  г.  Това  е  многонационална  и
междупартийна  група,  която  обединява  депутатите,
ангажирани с  подкрепата на Алцхаймер Европа  и  нейните
членове  за  превръщане  на  деменцията  в  приоритет  на
общественото здраве в Европа.

Моля изпратете попълнените формуляри на info@alzheimer-europe.org     и     office@alzheimer-bg.org   или Alzheimer
Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Люксембурги Алцхаймер България, ул. “Бачо Киро” №16. Вашата подкрепа ще бъде

публикувана на уебсайта на Алцхаймер Европа: www.alzheimer-europe.org и на сайта на Алцхаймер България
https://alzheimer-bg.org 

ЕВРОПЕЙСКИЯ АНГАЖИМЕНТ ЗА ДЕМЕНЦИЯТА

Алцхаймер Европа и нейните членове призовават кандидатите на европейските избори да се присъединят
към нашата кампания, за да направят деменцията европейски приоритет и да подпишат по-долу, поемайки

ангажимент за изработване на  eвропейски политики  за  справяне с деменция.

При избирането ми за Европейски парламент ще:

1. Се присъединя към Европейския Алцхаймер Алианс

2.  Подкрепям  кампанията  на  Алцхаймер  Европа  и  нейните  организации-членки  за  превръщане  на
деменцията в европейски приоритет и призовавам за:

 По-голямо финансиране  от  ЕС  и  подобряване  на  сътрудничеството  във  всички  области  на
изследванията на деменцията

 Стартиране на европейска изследователска мисия за  превенция или лечение на болестта на
Алцхаймер и други форми на деменция

 Разработване на платформа за обмен на добри практики между европейските държави по
отношение на предоставяне на социални услуги и болнична грижа

 Признаването на деменцията като увреждане и включването на хора с деменция в политиките
на ЕС за хората с увреждания

 Признаване на необходимостта от грижа за хората с деменция и включването на полагащите
грижи за хора с деменция в политиките на социалния стълб на ЕС

3. Станa приятел на деменцията и  ще подкрепя инициативи за деменция в моята страна
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