
Pasaulio Parkinsono ligos bendruomenės pareiškimas

Mes, žemiau pasirašiusieji, Parkinsono ligos pasaulio bendruomenės nariai:

• Vertiname 2010 metų Pasaulio Parkinsono ligos kongreso pastangas suburti vieną iš didžiausių,
įvairialypių sergančiųjų Parkinsono liga asmenų, jų globėjų, mokslininkų bei kitų sveikatos
priežiūros specialistų grupių, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas (NVO), susirinkusius 
aptarti ir išnagrinėti Parkinsono ligos bei gyvenimo su šia liga klausimus; 

• Reiškiame pagarbą ir dėkingumą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Parkinsono ligos darbo grupei,
kuri 1997 m gegužės 26-27 d. Ženevoje (Šveicarija) ėmėsi iniciatyvos pirmą kartą išleisti svarbią
Parkinsono ligos Pasaulinę deklaraciją, kurią vėliau pasirašė PSO atstovai šešiuose regionuose; 

• Tikime, kad Pasaulinė deklaracija suteikia tvirtą pagrindą tolimesnių Parkinsono ligos bendruomenės
siekių vystymui, įskaitant raginimą vyriausybėms ir privačioms finansavimo institucijoms padėti
vykdyti įsipareigojimus, remti mokslą, leisiantį išgydyti ligą, ir teikti priežiūrą, užtikrinančią geresnę
gyvenimo kokybę žmonėms, kovojantiems su Parkinsono liga; 

• Pripažįstame, kad Parkinsono liga yra viena iš labiausiai sekinančių, socialiai nepalankių ir brangių
neurodegeneracinių susirgimų šiuolaikiniame pasaulyje ir, kad sergantieji šia liga, susiduria su 
dideliais judėjimo ir kitų funkcijų sunkumais, kurie, ligai vystantis, progresuoja;

• Žinome, kad Parkinsono liga sudaro didžiules socialines ir ekonomines išlaidas asmenims, šeimoms,
bendruomenėms ir tautoms – išlaidas, kurios neišvengiamai padidės per ateinančius dešimtmečius,
nes visuomenė sensta;

• Tikime, kad pasiekta mokslinė pažanga ir tolimesnė pažanga ateinančiais metais bus galima didesnių
investicijų į neurologijos mokslą dėka, suteiksiančių galimybę pastebimai pagerinti Parkinsono ligos
valdymą ir sustiprinančių išgydymo perspektyvą.   



Todėl mes raginame vyriausybes, Jungtinių Tautų sveikatos institucijas ir į
pacientus orientuotas nevyriausybines organizacijas (NVO) visame pasaulyje:     

• Padidinti investicijas, vystant fundamentaliąją, taikomąją neurologiją, ir ypač Parkinsono ligos 
supratimą, nustatyti šios ligos priežastis, užtikrinti geresnį tiek simptominį, tiek ir ligos eigą
modifikuojantį gydymą ir, galiausiai, rasti jos išgydymą;

• Aktyviai skatinti inovacijas ir bendradarbiavimą tarp akademinių bei mokslinių tyrimų įstaigų ir
komercinio sektoriaus, kad investuoti pinigai būtų naudojami veiksmingai , o mokslo pažangos
pasiekimai būtų sparčiai taikomi gydymo praktikoje; 

• Skatinti ir ugdyti Parkinsono liga sergančiuosius, jų šeimos narius ir globėjus aktyviai įsijungti į
Parkinsono ligos bendruomenės veiklą, naudoti ir taikyti savo konkrečias žinias bei patirtį;

• Naudoti visus resursus - įskaitant vyriausybes, valdymo institucijas, nevyriausybines ir kitas 
organizacijas – geresniam žmonių, sergančių lėtinėmis degeneracinėmis neurologinėmis ligomis, 
jų šeimos narių ir globėjų poreikių supratimui, naudoti šias žinias integruotų gydymo, rūpybos ir
paramos sistemų gerinimui, stiprinimui bei tobulinimui; 

• Sutelkti ypatingą dėmesį ir išteklius į besivystančias šalis, kur žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis,
pavyzdžiui, Parkinsono liga, reikmes dažnai nustelbia sveikatos ir socialiniai poreikiai, o turimi ištekliai
yra pernelyg dažnai primityvūs ir jų nepakanka poreikių tenkinimui.

Be to, sekdami Antrojo pasaulinio Parkinsono ligos kongreso pavyzdžiu, 
įsipareigojame dirbti kartu, kuriant pasaulinį Parkinsono ligos judėjimą,
skirtą iškelti Parkinsono ligą į prioritetinę sveikatos apsaugos, socialinių

ir ekonominių klausimų sritį visame pasaulyje. Mes žengiame pirmąjį
žingsnį, įkurdami pasaulinį Parkinsono ligos ryšių tinklą, kuris išplės 
bendradarbiavimą ir Parkinsono ligos nevyriausybinių organizacijų

tarpusavio ryšius visame pasaulyje. 

www.parkinsonspledge.org


