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Healthy Brain – healthy Europe 
  
 Ve dnech 27. a 28. května 2013 se v Dublinu konala 
celoevropská konference Healthy Brain – Healthy Europe 
s podtitulem A New Horizon Brain Research and Health Care in 
Europe (Nový horizont výzkumu mozku a zdravotní péče v Evropě). 
Konference souvisela také s měsícem mozku (květen 2013) a 
pořádala ji Evropská komise ve spolupráci s irskou stranou, neboť 
Irsku právě končí předsednictví EU. Zahájení konference se 
zúčastnil Enda Connolly, výkonný ředitel komise pro zdravotnický 
výzkum Irska a Ruxandra Draghija-Akli, ředitelka zdravotního 
direktorátu pod generálním direktorátem pro výzkum a inovace 
(Research and Innovation) Evropské komise.  
 Zdravice pronesl jednak irský ministr zdravotnictví dr. Ja-
mes Reilly a jednak Máire Geoghegan-Quinn, evropská komisařka 
pro výzkum, inovace a vědu. Hlavní řeč měl na začátku Patrick 
Kennedy, synovec zavražděného prezidenta Kennedyho a syn 
senátora Edwarda Kennedyho, sám psychiatrický pacient s bipo-
lární poruchou a komorbidní závislostí, jinak také zakladatel 
podniku One mind for research. Ve svém plamenném projevu 
upozorňoval na stigmatizaci a na to, jak na rozdíl od jiných 
onemocnění s duševní poruchou se slavné osobnosti včetně 
politiků farizejsky bojí vyjít na světlo, a proto je péče o duševní 
zdraví stále na chvostě pozornosti politiků a investorů.  



Pak následovalo plenární zasedání s názvem The fascinating brain, 
jež bylo zaměřeno na obecně zajímavá fakta o mozku. Účelem 
přednášek mělo být vyvolat zájem a představivost o potenciálu, 
možnostech a síle lidského mozku. Zaměřit se mělo také na stále 
se rozvíjející a zlepšující výzkum mozku a na potřebu zlepšit stejně 
také zdravotní péči, aby se v maximální míře dosáhlo ochrany 
zdraví mozku v Evropě. Colin Blakemore, profesor neurověd a 
filozofie z Univerzity v Londýně, přiblížil základní fakta o mozku, 
jenž spočívá ze 100 miliard neuronů, 1015 spojů a je to orgán 
neobyčejně plastický, v němž dochází ke vzniku a zániku synapsí. 
Jen pro zajímavost – každou sekundu se vytvoří zhruba 1 milion 
spojů. Na rozdíl od klasické topografické mozkové neurologie, 
dnes jsou mapovány též dříve nepopsané funkce, ukazuje se, že 
celé rozsáhlé oblasti mozku jsou vlastně složeny z oblastí (patches) 
s různými funkcemi a většinou se týkají vidění, které je, zdá se, 
velice komplexním procesem. Blakemore se také zmínil o konek-
tomice (connectomics) a optogenetice, jež umožňují ovládat 
přímo mozkové okruhy pomocí světla. Z hlediska praktického 
upozorňoval, jak trénink kognitivních funkcí mění morfologii 
mozku a citoval Haiera (BMC Research 2007), jenž dokázal, že po 
hře tetris tloustne mozková kůra, a Van Praaga (2011), který totéž 
ukázal pro tělesné cvičení na rotopedu. Blakemore upozornil, že 
výzkum mozku je multidimenzionální a v jednotlivých vrstvách 
jeho studia se vytvářejí další specifické obory jako neuroetika, 
neuroekonomika, neuromarketing, neuroedukace, sociální neuro-
vědy apod.  
 Ve stejném duchu se nesla také přednáška Andrease 
Roepstorffa, profesora kognitivních věd, komunikace a kultury na 
katedrách „kultury a společnosti“ a „klinické medicíny“ na Univer-
zitě v Aarhusu v Dánsku. Ten mluvil explicitně o multidimenzi-
onálním mozku, zmínil se o činnosti zrcadlových buněk, o různých 



vzorcích zpracování signálu u různých poruch, o problému 
vrozeného a naučeného (nature – culture) a zdůraznil, že jak mys-
líme o sobě, tak myslíme o svém mozku, a jak myslíme o svém 
mozku, tak myslíme o sobě. Mozek je mnohorozměrný a jeho 
studium vyžaduje kompetence na mnoha úrovních. I zde platí, že 
se dozvíš to, na co se ptáš (What you ask is what you get).  
 Martin Brüne, profesor psychiatrie na Univerzitě v Bo-
chumi a ředitel divize kognitivní neuropsychiatrie a psychiatrické 
preventivní medicíny na LWL University v Bochumi, proslovil 
přednášku „The social brain“ (Sociální mozek). Navazoval na 
studia Ronalda Dunbara a citoval jak svého předřečníka Blake-
mora, tak  Reillynga a Insela z roku 1999, kteří poukázali na to, že 
člověk má vzhledem k tělu skutečně největší mozek, že je obda-
řen empatií a morálkou a že velikost mozku souvisí s velikostí 
sociálních skupin. Brüne se také zmínil o defaultním modu 
(default mode network) a za nejžhavější úkol do budoucna označil 
studium interakce genu a prostředí. Upozornil, že sociální 
kognitivní dovednosti ve školním věku predikují sociální kompe-
tenci jedince v dospělosti. Je prokázáno, že vysoká sociální 
podpora snižuje riziko mortality. Důvěra je základním lidským 
konceptem, o čemž svědčí etymologie slova trust v mnoha 
jazycích, kde označuje něco velice základního a fundamentálního 
(dřevo). Také citoval práce Kinga Casase a spol. z roku 2008, kteří 
ukázali, že právě ztráta důvěry je fundamentáním deficitem u 
hraničních poruch osobnosti, které v experimentálním uspořá-
dání půjčování peněz vracejí mnohem méně než kontrolní osoby, 
protože prostě nevěří v transakce. Sociální mozek potřebuje 
vstupy ze sociálního prostředí, aby se normálně vyvíjel. V této 
oblasti lze hledat i mnoho patologie. 
 Další plenární zasedání bylo zaměřeno na výzvy, které 
mozek  a  jeho poruchy  přinášejí. Co dělat,  jestliže jeho struktura 



a funkce jsou narušeny, jestliže dojde k duševním a behaviorál-
ním, popř. neurologickým poruchám, jež postiženého handica-
pují. Toto sezení mělo také osvětlit důležitost výzkumu mozku a 
zdravotní péče za účelem nějak uchopit socioekonomické 
břemeno péče, jež je spojená s onemocněními mozku. Za před-
sednictví Richarda Hughese, prezidenta Evropské federace neuro-
logických společností, promluvil jako první John Golding, prezi-
dent Evropské platformy pro roztroušenou sklerózu, jenž sám  
přijel na invalidním vozíku. Jeho sdělení bylo svědectvím o zkuše-
nosti života s roztroušenou sklerózou a o tom, že se lze za urči-
tých okolností i na takové postižení adaptovat a prožít život 
šťastně. Dalším řečníkem v této sekci byl Charles Normand, 
profesor zdravotní politiky a managementu na Trinity College 
v Dublinu, jehož přednáška nesla název Měření neměřitelného: 
pohled zdravotního ekonoma na mozková onemocnění. Ve svém 
sdělení ukázal na to, jak těžké je stanovovat jakékoliv indikátory 
péče a hodnocení její úspěšnosti. Na paškál si bral, myslím 
poněkud nespravedlivě, zejména psychiatrii, která po stránce 
hodnocení na tom není zase tak špatně. Celou sekci uzavřela Mary 
Baker, prezidentka Evropské rady mozku (European Brain Council), 
která hovořila o sociálních dopadech mozkových poruch a tedy 
zejména o stigmatu, jež postihuje nejenom pacienty a jejich 
rodiny, ale také ty, kdo v psychiatrii pracují. Po skončení byla 
rozsáhlá diskuse. 
 Další plenární zasedání bylo zaměřeno na přínos Evropy 
a její přednosti ve výzkumu mozku. Řečníci upozornili na průkop-
nické práce z oblasti magnetické nukleární rezonance a pozitro-
nové emisní tomografie, jež pocházejí z Evropy, rovněž tak jako 
světově proslulé studie. Evropa je stále na špici výzkumu mozku a 
v inovativním průmyslu, který je s takovým výzkumem spojen. Na 
těchto  přednostech  je  třeba  stavět  a  dále  rozšiřovat  optimální  



podmínky napříč Evropou k jeho rozvoji a vytvářet tak nové eko-
nomické příležitosti.  
 Plenární sekce zaměřená na „nejlepší evropské mozky“ 
si kladla za cíl upozornit na oblasti, kde jsme silní a které bychom 
měli dále rozvíjet.  Celému zasedání předsedal Juan Lerma, jinak 
též předseda západoevropské regionální komise mezinárodní 
mozkové výzkumné organizace IBRO (International Brain Research 
Organization). První řečník André Syrota, ředitel a předseda 
správní rady INSERM a vice-president Science Europe, shrnul 
nejdůležitější objevy, jež přinesla Evropa, a porovnával evropský 
výzkum s výzkumem ve Spojených státech, což při vší bídě nevyz-
nělo nikterak špatně. Nicméně za překážky dalšího pokroku stále 
považuje nedořešenou nozologii, nepřesně definované cíle 
farmakologických intervencí (drug targets), nedostatek biomar-
kerů v neurobehaviorálních vědách, naprosto neadekvátní ani-
mální modely, a z organizačních věcí především v Evropě stále 
velmi nízkou horizontální mobilitu vědců. Dalším řečníkem byl 
Giovanni B. Frisoni, neurolog z Brescie, jenž upozornil na důle-
žitost sdílení dat, jež by mohlo být organizováno podobně jako 
facebook. Něco podobného již existuje u výzkumu Alzheimerovy 
nemoci a je to ukázka jakési demokratizace ve vědě, která by 
mohla poznání poměrně rychle posunout i v jiných oblastech.  
Posledním řečníkem tohoto bloku byl Peter Andersen, vice-
president výzkumné organizace Lundbeck, který se zaměřil na 
evropský „business model“ v přírodních vědách a poukázal na to, 
co se dalo čekat: firmy jsou pod ekonomickým tlakem, který jim 
znemožňuje vyjít vstříc budoucnosti personalizované medicíny. 
Všichni o personalizované medicíně mluví, ale zatím se nedaří 
dostat do praxe ani objevy, které už existují, neboť ekonomické 
břemeno narůstá, zároveň klesají investice (krize) a přitom stojíme 
před  prahem  populačních  výzev,  daných zejména  tím, že obyva- 



telstvo Evropy stárne. Andersen upozornil na to, že podle pos-
lední studie (Gustavsson et al. 2011) stojí onemocnění mozku 
v Evropě 798 miliard (!) EUR.  Z  toho náklady na léky jsou pouhá 
3 %. Jednu třetinu nákladů na depresi např. dělají neschopenky 
apod. a velkou část nákladů lze přičíst také ztrátám daným 
přítomností/nepřítomností postižených v zaměstnání. 
 Druhý den konference přivítala publikum  Katheleen Lynch, 
ministryně zodpovědná za duševní zdraví z Ministerstva 
zdravotnictví (Deparment of Health). Ta hovořila opět o stigmatu, 
o neschopnosti (disability) a o stárnutí jako o problémech, jež 
před námi bezprostředně stojí.  
 Isabel de la Mata, hlavní poradce pro veřejné zdraví DG 
pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO) Evropské komise, 
znovu shrnula výzvy, které nás čekají, včetně zejména demogra-
fických změn, nezaměstnanosti a v důsledku prvého nárůst 
degenerativních onemocnění. Upozornila na to, že toto bude 
politika EU v oblasti péče o zdraví obyvatel.  
 Klíčovou přednášku s názvem „Poučení z případu 
rakoviny: úspěšná strategie a investice“ proslovil Fabien Calvo, 
zástupce generálního ředitele INCa a ředitel Ústavu rakoviny 
francouzské národní aliance pro život a zdraví. Budoucnost vidí 
v ostatních oborech podobně jako v onkologii, v orientaci na 
molekulárně založenou terapii (molecularly guided therapy). 
 Další plenární zasedání se týkalo nových přístupů ve 
výzkumné politice a v inovacích (The innovative brain: new policy 
approaches), kde se upozornilo, že chceme-li mít jakýkoliv 
prospěch z výzkumu mozku, musíme být schopni jeho výsledky 
přeložit (rozuměj aplikovat) do nových a účinnějších léčebných 
modalit, do nové diagnostiky, preventivních strategií a prak-
tických změn v péči o zdraví. Měli bychom porozumět tomu, jak 
systémy  zdravotní  péče  mohou  co  nejlépe  absorbovat  objevy 



nového výzkumu a jak snížit bariéry k jejich zavádění do lékařské 
praxe. Znamená to sdílet mezi jednotlivými zeměmi znalosti, úsilí, 
databáze a infrastruktury, aby se předešlo duplikacím v tomto 
úsilí a aby se dosáhlo nejenom „kritické hmotnosti“, ale také 
ekonomické přiměřenosti. Tato část si kladla za úkol ukázat, jak 
vytvořit vhodné prostředí pro takový vývoj. Je to trošku jako 
poslat Mařenku v zimě pro jahody: omezit náklady a přitom zvýšit 
atraktivitu pro investory. Tomuto zasedání předsedal Richard 
Bergström, ředitel Evropské federace farmaceutického průmyslu 
a asociací (EFPIA).  
 Prvním řečníkem byl Richard Johnson, předseda komise 
pro vědu a technologie OECD. Mluvil hlavně o nanotechnologiích, 
zejména při výzkumu Alzheimerovy demence, o nutnosti vytvářet 
výzkumné sítě (networking) a za žádnou cenu neomezovat 
investice ani v krizi. Další řečnicí byla Jackie Hunter, ředitelka 
Pharma Partners Ltd., která mluvila o naprosté nutnosti znovu 
zavzít do základního výzkumu mozku i do inovací farmaceutický 
průmysl. Jinými slovy zvrátit trend, který v nedávné době 
kulminoval a který by se dal nazvat jakýmsi štítěním se 
farmaceutického průmyslu.  
 Zajímavou přednášku měl Martin Härter, profesor na 
Univerzitě v Hamburgu, jenž hovořil o aplikaci nových znalostí do 
politických rozhodnutí v oblasti péče o duševní zdraví a v pod-
statě se věnoval prevenci, edukaci, posílení jednotlivých sektorů, 
programů pro školní děti, pro trenéry, webové stránky, které 
velmi připomínají aktivity rozvíjené některými nadšenci i u nás. 
Spolupráce a výměna dat s Martinem Härterem by jistě stála za 
to, zejména v oblasti psychiatrické demografie a sociální 
psychiatrie. Posledním řečníkem tohoto bloku byla Adriana 
Maggi, ředitelka Centra excelence pro neurodegenerativní 
poruchy z Univerzity v Miláně, která zdůraznila nutnost koordina- 



ce ve výzkumu napříč Evropou včetně společných programů, jaké 
se již rozvíjejí v oblasti studia neurodegenerativních poruch.  
 Další plenární zasedání se zaměřilo na změnu paradig-
mat. Vzhledem k tomu, že diagnóza mozkového onemocnění má 
devastující následky nejenom pro postiženého jedince, ale pro 
celou rodinu a i pro ty, kdož s ním přicházejí do styku, tak se čím 
dál tím víc ukazuje, že zcela zásadním pro celý výzkumný cyklus od 
nápadu, přes design, až po jeho aplikaci, je účast pacienta v tomto 
procesu. Mnohé poruchy mozku mají klinické a etické implikace, 
jež souvisejí s autonomií pacienta. Měly by se zlepšit mechanismy 
regulací výzkumu a klinických studií, které nelze aplikovat bez 
partnerství s farmaceutickým průmyslem a s pacientskými organi-
zacemi tak, aby se nové léčebné modality dostaly co nejdříve na 
trh. Účast pacienta ve smyslu změn organizace zdravotní péče a 
potřeb pacientů je naprosto zásadní. Tento blok měl za cíl pro-
zkoumat, jaké jsou možnosti radikálně nového pohledu na tuto 
oblast, tj. na oblast potřeb nemocného a jeho partnerství s prů-
myslem. 
 Tomuto zasedání předsedala Ingrid Klingmann, předsed-
kyně Evropského fóra pro správnou klinickou praxi. Prvním řeční-
kem byla Angela Coulter, výzkumná pracovnice University v Ox-
fordu a ředitelka Global Initiatives, Informed Medical Decisions 
Foundation, Boston. Její sdělení se jmenovalo Engaging patents in 
healthcare: what is the evidence? Dokázala důležitost účasti pa-
cienta ve výzkumu, jeho informovanosti a jeho zavzetí do celého 
procesu. Mimochodem upozornila, že jak pacienti, tak výzkumníci 
by do toho všeho měli víc mluvit, nikoli jenom byrokrati. Také by 
se mělo co nejvíc prosazovat, aby všechny studie byly publikovány 
(ve skutečnosti je publikována jen polovina z nich). Také by se 
měly zjednodušit, zlogičtit a zlepšit metody k získávání informo-
vaného  souhlasu. Na toto sdělení navázal Luca Pani, generální  ře- 



ditel italské lékařské agentury (AIFA), což je jakýsi italský SÚKL. 
Hovořil o současné roli regulátorů ve výzkumu nových léků a 
v potřebě dramaticky omezit byrokracii při součas-ném zachování 
etických standardů.  
 Posledním řečníkem byl Pedro Montellano, což je sám 
pacient, v současné době prezident GAMIAN (Global Alliance of 
Mental illness Advocacy Networks) v Evropě. Přidal se k před-
chozím tématům a upozorňoval na risk/benefit přenesení rozho-
dujících pravomocí na novou úroveň, tj. za účasti pacientů. Pak 
následovala diskuse o tom, co pro tohle všechno konkrétně 
udělat (např. připravit krátké sdělení – výstup z konference a 
hlavní poselství, jež přinesla. Ta budou později distribuována 
účastníkům). Za pořádající stranu se se všemi rozloučil Enda 
Connolly, šéf exekutivy Health Research Board, Irsko.  
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