Denne appel venter på din underskrift:
Undertegnede er medlemmer af det globale Parkinson fællesskab, og vi:
• glæder os over at WPC 2010 har samlet en af de største og mest alsidige grupper nogensinde - for
at diskutere og udforske Parkinson og dét at leve med sygdommen. Gruppen består af mennesker
der selv har Parkinson, omsorgspersoner, repræsentanter for videnskab, sundhedssektor, officielle
organisationer og NGO'er;
• anerkender med respekt og taknemlighed den vigtige og fornyende Global Deklaration om Parkinsons
Sygdom, introduceret i Geneve 26-27. maj 1997 af Arbejdsgruppen for Parkinsons Sygdom under WHO,
Verdens Sundhedsorganisation, senere underskrevet af repræsentanter fra WHO's seks regioner;
• mener at Global Deklaration giver en solid basis at bygge videre på for Parkinson-kredse verden over
i deres stræben, hvori indgår at opsøge regeringer og private fonde og få dem til at underskrive og
forpligte sig til at (1) støtte den videnskab der kan føre os mod en kur og (2) sørge for plejeforhold
der giver bedst mulig livskvalitet til dem der i dag slås med Parkinson;
• indser at Parkinson er en af de mest svækkende, socialt nedbrydende og dyre neuro-degenerative
sygdomme i verden i dag, og at de der lever med den møder alvorlige udfordringer med bevægelser
og andre funktioner som svækkes når tilstanden udvikler sig;
• ved godt at Parkinson indebærer store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte, for
familier, samfund og lande – omkostninger der uvægerligt vil stige i de kommende årtier fordi
verdens befolkning lever længer;
• tror på at de videnskabelige fremskridt der er gjort indtil nu, og nye fremskridt som muliggøres af
øgede investeringer i neurovidenskab i de kommende år, vil give grundlag for væsentlige forbedringer
i behandlingen af Parkinson og betydeligt styrke udsigterne til en kur.

Vi opfordrer derfor regeringer, sundhedsorganer i FN-systemet
og patientorienterede NGO'er verden rundt til at:
• øge investeringerne i grundlæggende og praktisk neurovidenskab – og i særdeleshed videnskaben om
Parkinson, for at kortlægge dens årsag(er), udvikle bedre behandlingsformer, både symptombehandling og
sygdomsbegrænsende, og i sidste ende finde en helbredende kur;
• aktivt stimulere innovation og samarbejde mellem forsknings- og akademiske institutioner og den
kommercielle sektor, så investeret kapital bruges effektivt og videnskabelige resultater hurtigt
omsættes i tilgængelige terapier;
• opmuntre og uddanne mennesker der har Parkinson, deres familiemedlemmer og plejere til at gå aktivt
ind i i Parkinson fællesskabet verden rundt - og bidrage til Parkinsons dagsorden med deres særlige
viden, erfaring og forståelse for situationens alvor;
• bruge alle forhånden værende ressourcer – inklusive regeringer, regulerende myndigheder, NGO'er
og andre organisationer – for bedre at forstå behovene hos mennesker med kroniske, degenerative
neurologiske sygdomme samt deres familiemedlemmer og plejere, og bruge denne viden til at styrke
og forbedre systemer der integrerer behandling, pleje og støtte;
• tildele sygdommen særlig opmærksomhed og ressourcer i udviklingslande hvor behovene hos
mennesker med kroniske lidelser som Parkinson ofte bliver forbigået af konkurrerende sociale og
sundhedsmæssige behov, og hvor tilgængelige ressourcer alt for ofte er forsvindende små og
utilstrækkelige for opgaven.

Endvidere fejrer vi den styrke som den 2. Parkinson-kongress
(World Parkinson Congress) har givet os og forpligter os til at arbejde
sammen for at skabe en global Parkinson bevægelse, hvis mål er at gøre
Parkinsons sygdom til et højt prioriteret område verden rundt – både
sundhedsmæssig, socialt og økonomisk. Som et første skridt lancerer
vi et globalt Parkinson netværk - for at fremme kommunikation,
samarbejde og udveksling mellem verdens Parkinson-orienterede NGO'er.

www.parkinsonspledge.org

