APOIE O GRUPO DE INTERESSE DOS MEMBROS DO
PARLAMENTO EUROPEU (MPE) BRAIN, MIND & PAIN!

Pelo menos uma em cada
três pessoas experimentará
uma perturbação cerebral
uma vez na vida

Uma em cada cinco pessoas
com mais de 18 anos
viverá com dor crónica

Estima-se que o custo total
associado a perturbações
cerebrais na Europa
seja de quase 800.000
milhões de euros por ano

Em 2016, as doenças que
causam dor crónica geraram
um custo adicional de
441.000 milhões de euros

Como a expectativa de vida continua a crescer na Europa, esses altos valores
de prevalência e de custos aumentarão.
Infelizmente, não há cura para a maioria dessas doenças; além disso, os tratamentos atuais muitas vezes não são os ideais. Nos
casos em que há tratamento, as possibilidades de acesso a eles são desiguais na UE.
As pessoas afetadas e aqueles que cuidam delas podem ter dificuldade em trabalhar ou estudar. Da mesma forma, os estigmas
e preconceitos associados podem levar a discriminação e isolamento.

Devemos agir AGORA para reduzir o fardo que esses transtornos representam
para os doentes e para toda a sociedade.
A UE pode desempenhar um papel importante na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com estas doenças,
tais como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, epilepsia, esclerose múltipla ou dor crónica,
entre muitas outras. Não se trata apenas de um problema de saúde, mas também de pessoas com interesses em áreas como
direitos humanos, questões de trabalho e sociais, deficiência e discriminação, agenda digital, investigação e inovação, orçamento,
desenvolvimento regional e um longo etcétera.

Seja qual for a sua área de conhecimento, pedimos-lhe que ajude o Grupo
de Interesse dos Membros do Parlamento Europeu (MPE) Brain, Mind & Pain
a alcançar os seus objetivos durante o mandato de 2019-2024.
COMBATE AO ESTIGMA, ISOLAMENTO E
DISCRIMINAÇÃO
Devemos abordar a falta de
consciencialização do público sobre
as perturbações neurológicas e a dor
crónica, que promove a estigmatização e
consequente isolamento e discriminação,
o que afeta o quotidiano tanto dos doentes
como dos seus familiares e cuidadores.

GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO AOS
TRATAMENTOS, SERVIÇOS E RECURSOS DE
APOIO

PROMOVER O EMPODERAMENTO DOS
DOENTES PARA MELHORAR O SEU
ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO

Temos de enfrentar as grandes
desigualdades em saúde que ainda
existem na UE e o facto de muitos doentes
não receberem um diagnóstico específico
ou não terem acesso a tratamento
adequado.

Devemos promover o empoderamento dos
doentes para conseguir maior envolvimento
e participação no desenvolvimento de
políticas e tomada de decisões, a fim
de melhorar a sua qualidade de vida e
garantir que os sistemas de saúde possam
economizar a longo prazo.

Esperamos contar com o seu apoio durante o curso deste mandato.
Para entrar na nossa lista de simpatizantes, envie um email para:
Para mais informações, visite:

www.brainmindpain.eu

advocacy@efna.net

