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Σύνοψη 
 
Ιστορικό 
 
Οι νόσοι του εγκεφάλου είναι όλες οι ασθένειες που πλήττουν τον εγκέφαλο,το νωτιαίο µυελό και 
τα περιφερικά νεύρα και περιλαµβάνουν τόσο τις νευρολογικές όσο και τις ψυχιατρικές παθήσεις.Η 
επιστηµονική έρευνα για τον εγκέφαλο είναι όλη η έρευνα σχετικά µε το νευρικό σύστηµα και 
συνεπώς καλύπτει τις παραδοσιακές έννοιες της κλινικής και βασικής νευροεπιστήµης.  
Έχουµε αξιολογήσει προηγουµένως την επιβάρυνση των νόσων του εγκεφάλου απο την άποψη των 
DALYs (Disability-Adjusted Life Years) και απο την άποψη του οικονοµικού κόστους. 
Στην Ευρώπη,οι νόσοι του εγκεφάλου αντιπροσωπεύουν το 35% του συνολικού φορτίου των 
ασθενειών και µία συντηρητική εκτίµηση του κόστους τους ανέρχεται στα 386 δισεκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως.Οι εν λόγω δαπάνες θα αυξηθούν σηµαντικά τα επόµενα χρόνια εξαιτίας της 
γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσµού. 
Μονόδροµος της συγκράτησης αυτής της αύξησης και ενδεχοµένως της µείωσης του κόστους των 
νόσων του εγκεφάλου είναι να εντατικοποιηθεί η έρευνα. 
Περισσότερη επιστηµονική έρευνα για τον εγκέφαλο µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένο φορτίο 
ασθενειών,αλλά είναι επίσης σηµαντική δεδοµένου ότι παρέχει καλύτερη γνώση σχετικά µε τις 
φυσιολογικές εγκεφαλικές λειτουργίες όπως τα συναισθήµατα,την επιθετικότητα,την εκµάθηση και 
τη µνήµη. 
Ο στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες της 
επιστηµονικής έρευνας για τον εγκέφαλο στην Ευρώπη ώστε να γίνει σύγκριση αυτών των 
στοιχείων µε το κόστος των νόσων του εγκεφάλου,τις ερευνητικές δαπάνες σε άλλους τοµείς της 
ιατρικής επιστήµης,και παρόµοιες εκτιµήσεις για τις ΗΠΑ.  
  


