Projev Roselyne Bachelotové,
ministryně zdravotnictví Francouzské republiky
31. října na konferenci
Boj proti Alzheimerově chorobě a příbuzným onemocněním
konané 30.-31. října v Národní knihovně v Paříži

Kolegové ministři, paní komisařko, manažeři veřejných i dobrovolných organizací, dámy a
pánové, přátelé.
V roce 2050 bude téměř třetina evropské populace starší 65 let.
Evropa stárne. Má vůli, schopnost a povinnost stárnout zdravě.
Evropská unie tím, že si zvolila problematiku stárnutí za svou prioritu na období 18 měsíců,
ukazuje svou vůli anticipovat komplexní zdravotní, ekonomické a sociální dopady této
pozoruhodné a bezprecendentní demografické změny.
Francouzské, České a Švédské prezidentství jsou odhodlána zajistit přijetí společné
strategie tak, aby se docílilo efektivnější odpovědi na tuto společnou výzvu.
Tato modelová iniciativa je ve zjevném rozporu s presumpcí, že zdraví není položkou
komunitního zájmu a součástí komunitního právního korpusu.
Navíc ti, kteří se podepsali pod tuto již dávnou ideu, velmi často redukují Evropu na čistě
právní konstrukt zaměřený výhradně na zajišťování podmínek pro svobodný trh.
Naopak naše iniciativa se snaží vystavět reálnou Evropu, kterou by rádi měli občané
Unie: inkluzivní Evropu, která spojuje své síly a plně se zaměřuje na společnou
budoucnost.
Není pochyb o tom, že naše zdravotní systémy nejsou zdaleka stejné. Přesto každý z nich čelí
víceméně stejným problémům.
Tyto společné problémy by nás měly vést k tomu, abychom vytvořili vzájemně se sbližující
přístupy a politiky. Opravdu, pro země Evropské unie je stáří obecným trendem, jehož
následkem je (zvýšená) prevalence určitých onemocnění.
Sdílení zkušeností by bylo nepochybně užitečné pro všechny.
Implementace evropské strategie je zcela zásadní, pokud si přejeme být schopni spojit své
silné stránky spojením svého úsilí.
V tomto duchu se francouzské předsednictví Evropské unie snaží oslovit problém stárnutí
z perspektivy Alzheimerovy choroby tím, že představuje toto onemocnění a nemoci jemu
podobné jako prioritu Evropské unie.
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V každé zemi se kladou stejné otázky.
Jak můžeme zlepšit prevenci, léčení a péči? Jak bychom podpořili vytvoření nových
specializací? Jak můžeme podporovat rodinné pečující?
Naše evropská strategie může přispět tím, že přijme přemosťující pragmatický přístup
založený na sdílení zkušeností:
- k vytvoření společných principů kvality pro podporu pacientů a jejich pečujících
- k vytvoření specifických kompetencí a k přizpůsobení jednotlivých specializací
- ke koordinaci našich výzkumných programů
Tato společná strategie, jejímž základním cílem je zlepšit péči pro starší lidi trpící
degenerativními onemocněními by měla mít lavinovitý efekt, který povede k posílení
výzkumu a ke zlepšení zdraví, sociální a zdravotní péče.
Přestože v současnosti není možné onemocnění vyléčit, existující léčba zpomaluje ztrátu
kognitivních funkcí a zvyšuje šanci starších lidí na to, aby nadále žili ve svých domovech.
Možné cesty výzkumu jsou v současné době již známy. Víme, že včasné diagnostické
metody umožní pacientům, aby byli správně léčeni a podporováni. Tím, že posuneme nástup
nemoci o pět let, můžeme redukovat počet pacientů na polovinu.
Proto potřebujeme přesvědčit občany Evropy, že kooperace ve výzkumu a na zlepšení péče
společně se spojeným zájmem ustanovit základní etické principy zaručující kvalitní
léčení napomůže řešení každodenních problémů.
Členské země a Komise nepotřebují uvažovat jen o předpokladatelných důsledcích zvýšeného
výskytu těchto onemocnění na udržitelné financování systémů zdravotní péče a sociálního
zabezpečení, ale také by si měly přát společně vytvořit kritéria kvality pro podporu
pacientů a pečujících.
Francie, abych byla konkrétní, vyzývá Komisi k návrhu, aby do roku 2010 byla vytvořena
Evropská strategie boje proti těmto nemocem, která bude založená na třech osách: výzkum,
komplexní péče, respektování práv pacientů a etické principy, které by měly být
základem pro praxi.
Tento problém bude předložen na program Rady ministrů 16. prosince tak, jak bylo
jednomyslně vyjádřeno přání předsedy Barrosa a prezidenta Sarkozyho 1. července tohoto
roku.
Ráda bych zakončila poděkováním za záslužnou práci, kterou vykonávají organizace
podporující pacienty, které zásadním způsobem přispěly k formulování cílů pro boj
s Alzheimerovou chorobou a příbuznými onemocněními, a které se podle mého názoru budou
podílet na jejich efektivní implementaci jak na národní tak na evropské úrovni.
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