SPRIJINIȚI GRUPUL DE INTERES PARLAMENTAR
BRAIN, MIND AND PAIN!

Cel puțin 1 din 3 persoane
vor avea o tulburare
mentală în timpul vieții

1 din 5 dintre cetățenii
peste 18 ani trăiește
cu durere cronică

Costul total al tulburărilor
mentale în Europa este
estimat la 800 de miliarde
de euro în fiecare an

În 2016, afecțiunile
implicând durere
cronică au costat
441 miliarde de euro

Pe măsură ce speranța de viață crește în Europa,
această prevalență uriașă și costurile aferente vor crește.
Din păcate, nu există vindecare pentru cele mai multe dintre aceste tulburări, iar tratamentele actuale adesea nu sunt optime. În
cazul în care există tratamente, accesul în UE este inechitabil.
Cei afectați, și îngrijitorii lor pot lupta pentru a rămâne la locul de muncă sau în sistemul educațional. Stigma și prejudecata
associate cu aceste stări alterate de sănătate pot conduce la discriminare și izolare.

Trebuie să acționăm ACUM pentru a reduce povara acestor tulburări
asupra pacienților și a societății mai largi.
UE poate juca un rol în îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu aceste tulburări care includ boala Alzheimer,
boala Parkinson, accidentul vascular cerebral, epilepsia, scleroza multiplă, durerea cronică și multe altele. Aceasta nu este doar o
preocupare pentru sănătate - ci o problemă pentru cei care au interese în domeniul drepturilor omului, ocupării forței de muncă
și afacerilor sociale, handicapului și discriminării, agendei digitale, cercetării și inovării, bugetelor, dezvoltării regionale și așa mai
departe.

Indiferent de domeniul dvs. de expertiză, vă rugăm să ajutați Grupul de interese al Parlamentului
European Brain, Mind and Pain să ne atingem obiectivele în mandatul 2019-2024
LUPTA ÎMPOTRIVA STIGMEI, IZOLĂRII ȘI
DISCRIMINĂRII

ASIGURAREA ACCESULUI ECHITABIL LA
TRATAMENT, SERVICII ȘI SUPORT

Trebuie să abordăm lipsa de conștientizare
publică a tulburărilor neurologice și a
afecțiunilor ce comportă durere, care
alimentează stigmatizarea, izolarea
asociată și discriminarea care afectează
viața de zi cu zi a pacienților, îngrijitorilor
și familiilor acestora.

Trebuie să abordăm inegalitățile mari
din domeniul sănătății care persistă în
UE și faptul că mulți pacienți nu primesc
diagnostic în timp util și acces la un
tratament eficient.

Sperăm să ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pe parcursul acestui mandat.
Semnați Registrul Suporterilor prin e-mail la adresa:
Pentru mai multe informații - vizitați:

advocacy@efna.net

www.brainmindpain.eu

PROMOVAREA ABILITĂRII PACIENȚILOR
PENTRU O IMPLICARE ȘI O ANGAJARE MAI
AMPLĂ A ACESTORA ÎN LUAREA DECIZIILOR
Trebuie să promovăm abilitarea pacienților,
ceea ce va duce la implicarea sporită a
pacienților în procesul de luare a deciziilor
și creare a politicilor, pentru a oferi o mai
bună calitate a îngrijirii medicale, precum
și pentru economiile potențiale pe termen
lung pentru sistemele de sănătate.

