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Wezwanie do działania 

Mózg to cudowny organ, o który trzeba się troszczyć, dbać i chronić. 

Ludzki mózg jest najbardziej złożonym żywym tworem, jaki istnieje we wszechświecie. Pojedynczy 

organ, który kontroluje każdy aspekt naszego ciała, od tętna po emocje, uczenie się oraz pamięć. 

Mózg umożliwił człowiekowi osiągnięcie zapierających dech w piersiach sukcesów: postawienie stopy 

na Księżycu, odwzorowanie ludzkiego genomu, czy też stworzenie arcydzieł literackich, muzycznych i 

sztuki. Mózg jest domem dla naszej osobowości, naszych myśli i uczuć, a także dla innych ludzkich 

cech. Zdolność mózgu do wykonywania tych czynności jest tym, co czyni nas ludźmi. Mózg to 

cudowny organ, o który trzeba się troszczyć, dbać i chronić. 

Niestety ludzki mózg jest zarazem źródłem wielu chronicznych i prowadzących do 

niepełnosprawności chorób, które mają ogromny wpływ na życie ludzi nimi dotkniętych, a także na 

system ochrony zdrowia i całe europejskie społeczeństwo jako całość. Zaburzenia mózgu – włączając 

w to rozwojowe, psychiatryczne, neurodegeneratywne i związane z bólem choroby – stanowią 

olbrzymie obciążenie z punktu widzenia zarówno ludzkiego cierpienia jak również kosztów. 

Choroby mózgu stanowią największe społeczne wyzwanie dla Europy: 

 Zaburzenia mózgu dotykają co najmniej jedną na trzy osoby w trakcie trwania ich życia – 

obecnie 165 milionów ludzi w Europie 

 Choroby mózgu kosztują Europę około 800 milionów euro każdego roku. Ta kwota znacznie 

przewyższa koszty leczenia chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych oraz cukrzycy 

razem wziętych. Mieszkańcy Europy starzeją się, dlatego też podane liczby rosną. 

 WHO wyliczyła, że choroby i zaburzenia mózgu stanowią 35% wydatków na leczenie spośród 

wszystkich chorób w Europie i przewiduje, że staną się one główną potrzebą medyczną 21-go 

wieku. 

Stawienie czoła najbardziej naglącym społecznym wyzwaniom jest kluczowym celem Strategii Europa 

2020 opracowanej, by stworzyć w Europie „inteligentną, bezpieczną dla środowiska i zjednoczoną 

społecznie gospodarkę rynkową”. Skoro kwestie ekonomiczne są traktowane priorytetowo, to 

również zdrowie mózgu powinno być umieszczone w sercu Strategii Europa 2020; ponieważ tylko z w 

pełni zdrowymi mózgami możemy rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się współczesne 

społeczeństwa. Przyspieszenie zrozumienia oraz poprawa zdrowia mózgu przyniesie pozytywny 

„efekt lawiny” – lepsza kondycja mózgu prowadzi do dobrego zdrowia ogólnego, które z kolei czyni 

ludzi w wieku produkcyjnym wydajniejszymi, a to następnie przyczynia się do zwiększenia 

konkurencyjności europejskiej gospodarki. 

Ważne jest to, by wielkimi wyzwaniami stawianymi przez choroby mózgu zajmować się poprzez 

zintegrowane, skoordynowane i wspólne działania, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. 

Działania te powinny koncentrować się na wdrażaniu strategii zapobiegawczych opartych na 

dowodach, wczesnym wykrywaniu i diagnozie oraz odpowiednim leczeniu i badaniach. Powinny one 

sprostać oczekiwaniom pacjentów, opiekunów, lekarzy, badaczy i przemysłu. Nade wszystko, to 



pacjenci muszą znaleźć się w centrum całego procesu, żeby zapewnić konkretnemu pacjentowi 

skuteczne leczenie we właściwym czasie. 

W tym celu, podczas konferencji zamykającej Europejski Miesiąc Mózgu w maju 2013 roku, 

zorganizowanej wspólnie przez Komisję Europejską oraz Przewodniczącą UE Irlandię, wystosowano 

wezwanie dla państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych do „ rozwinięcia, lub 

udoskonalenia narodowych strategii badań mózgu i opieki zdrowotnej w nadrzędnym kontekście 

europejskim”, zwracając uwagę, że „przykłady udanych narodowych strategii w pozostałych 

obszarach badań, takich jak nowotwór, już w Europie istnieją.” 

Chociaż dokonano wielkiego postępu, obecnie bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebne 

lepsze zrozumienie mózgu. 

Osiągnąć to można dzięki zaangażowaniu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi i 

państwami członkowskimi w zakresie przełożenia wyników badań na poprawę ludzkiego zdrowia, 

opieki nad pacjentami oraz korzyści dla społeczeństwa jako całości. 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, iż należy zapewnić wysoki poziom ochrony 

zdrowia człowieka przy określaniu oraz wprowadzaniu w życie wszystkich polityk i działań UE. 

Respektując tę zasadę, a także w świetle powyższych słów wzywamy wszystkie europejskie instytucje 

do wyrażenia wsparcia dla zdrowia mózgu we wszystkich europejskich oraz krajowych działaniach: 

 Wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia strategii zwalczania chorób mózgu we 

wspólny, zintegrowany i całościowy sposób, jak i do dalszego wspierania państw 

członkowskich UE i krajów stowarzyszonych w ich staraniach mających na celu eliminację 

efektów zaburzeń mózgu. 

 Wzywamy państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone do wprowadzenia ogólnych 

programów zdrowia, chroniących zdrowie mózgu w sposób systematyczny, stosujących 

najlepsze dostępne metody, po to by stymulować częstsze i lepiej skoordynowane badania 

dotyczące mózgu, a także rozwijać strategie zapobiegania, wczesnego wykrywania, 

diagnozowania oraz odpowiedniego leczenia. 

 

Przypisy: 

1koszty powodowane zaburzeniami mózgu w Europie, 

2tamże 

3koszty związane z innymi typami chorób – patrz: 


