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Mózg nie zna podziału na część neurologiczną i 
psychiczną. 

Choroby mózgu zgodnie z definicją WHO to 
zarówno schizofrenia, depresja, CHAD jak i 
stwardnienie rozsiane, parkinson, alzheimer, 
migrena, udar mózgu, demencja…



*

*Co trzeci Europejczyk jest dotknięty choroby mózgu 
*Zgodnie z szacunkami Europejskiej Rady Mózgu (EBC,

European Brain Council) całkowity koszt leczenia
chorób mózgu w 30 krajach europejskich wzrósł z 386
mld euro w 2004 r. do 800 mld euro w 2010 r.

*Koszty związane z chorobami mózgu są w
przybliżeniu takie same jak łączne koszty chorób
nowotworowych, sercowo-naczyniowych i cukrzycy.

*W 2030 roku choroby mózgu staną się chorób i 
niepełnosprawności (WHO)



* WHThe global burden of disease: 
2004 update. Geneva World Health 

Organization, 2008



*

*Brak wiarygodnych danych epidemiologicznych (rejestrów), 
bez których trudno o wiarygodną ocenę farmakoekonomiczną
(AOTM)

*Brak świadomości społecznej, profilaktyki, edukacji 
zdrowotnej.  

*Stygmatyzacja chorych i ich rodzin
*Brak wsparcia dla rodzin i opiekunów – choroby nieuleczalne, 

wymagające długoterminowej opieki, „choroby rodziny”
*Niewystarczający dostęp do świadczeń (leczenie, 

rehabilitacja, opieka długoterminowa, opieka 
skoordynowana…)

*…



*

Konsolidacja działań i 
środowisk związanych z 
leczeniem, profilaktyką i 
diagnostyką chorób mózgu

Brain Plan - Dla Zdrowia 
Mózgu!



*

*Polskie Towarzystwo 
Neurologiczne

*Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne

*Polskie Towarzystwo 
Neurologii Dziecięcej

*Fundacja 
NeuroPozytywni



*

* Prof. Grzegorz Opala – prezes honorowy
* Prof. Jarosław Sławek – prezes (neurologia)
* Prof. Tomasz Gabryelewicz – wiceprezes (psychiatria)
* Izabela Czarnecka-Walicka – wiceprezes (organizacje 

pacjenckie)
* Prof. Katarzyna Kotulska- Jóźwiak – sekretarz (neurologia 

dziecięca)
* Prof. Alina Borkowska – skarbnik (neuropsychologia)
* Prof. Maria Barcikowska – członek Zarządu (neurologia)
* Prof. Maria Kossut – członek Zarządu (nauki podstawowe)
* Prof. Tadeusz Parnowski – członek Zarządu (psychiatria)



*

Szeroka platforma ekspercka obejmująca całość 
wiedzy i doświadczeń w obszarze  chorób mózgu:
*Zaplecze merytoryczne zarówno dla prac nad 

zmianami systemowymi w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia w obszarze chorób mózgu.

*Współpraca w mapowaniu potrzeb i opracowywaniu 
optymalnych rozwiązań.

*Konsultowanie regulacji związanych z profilaktyką, 
diagnostyką i leczeniem chorób mózgu.



*

Poprawa sytuacji 
osób z chorobami mózgu 

i ich rodzin.
Razem - Dla Zdrowia Mózgu…



*

*Kompleksowa strategia pokazująca możliwe do 
przeprowadzenia zmiany w istniejącym systemie 
prawnym, prowadzące do poprawy sytuacji chorych i 
ich rodzin.

*Wielość punktów widzenia, różne grupy interesariuszy: 
profesjonaliści medycyny (Polska Rada Mózgu), 
ekonomii i farmakoekonomii (Uczelnia Łazarskiego) 
organizacje parasolowe organizacje europejskie 
(European Brain Council) …. 

*Wieloaspektowość: jakość życia to nie tylko leki..
* Innowacyjność – pierwsza strategia na rzecz osób z 

chorobami mózgu w Europie…



*

*Planowane działania:

 działania krótkoterminowe (do 8 września 2016 
r.)

 strategia długoterminowa (wrzesień 2016 –
grudzień 2017)

 strategia wdrożenia i ewaluacji (grudzień 2017 –
grudzień 2018)

*



Brain Plan dla Polski – ekspercki dokument strategii

Dokument będzie składał się z trzech części:

 Część I: Znaczenie chorób mózgu jako zjawiska cywilizacyjnego

 Część II: Analiza stanu obecnego - Epidemiologia i koszty chorób mózgu oraz 

analiza przepisów regulujących opiekę nad pacjentami dotkniętymi 

chorobami mózgu

 Część III: Rekomendacje w zakresie poprawy opieki nad pacjentami 

dotkniętymi chorobami mózgu



Finalnie: - Przygotowanie konkretnych rekomendacji 
i adresowanie ich do odpowiednich resortów 

1. W zakresie zmiany przepisów prawnych, w tym rozporządzeń resortowych i zarządzań 
Prezesa NFZ

2. W zakresie zmiany wyceny procedur
3. W zakresie organizacji i finansowania świadczeń
4. W zakresie monitoringu jakości i efektywności finansowej nowych rozwiązań
5. W zakresie profilaktyki, świadomości i  edukacji zdrowotnej
6. W zakresie opieki społecznej, opieki długoterminowej, oraz wsparcia opiekunów i rodzin. 
7. W zakresie badań naukowych



*

*Luty 2015 
Konferencja Fundacji 
NeuroPozytywni i Polskiej 
Rady Mózgu (PRM) -
Strategia na rzecz 
profilaktyki i zwalczania 
chorób mózgu – Brain Plan 
dla Polski. Konferencja 
organizowana we 
współpracy Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich.



*

*Listopad 2015 

*Konferencja w Brukseli 
przy współpracy z 
European Brain Council, 
Przyjęcie dokumentu 
„CALL TO ACTION” –
wzywającego do 
tworzenia strategii na 
rzecz osób z chorobami 
mózgu. 
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*We call upon the European Commission to come 
forward with a European plan to tackle brain health in 
a collaborative, integrated and comprehensive 
manner, as well as to further support European Union 
Member States and associated countries in their 
efforts to combat the impact of brain disorders.

*We call upon European Union member states and
associated countries to implement public health 
programs addressing brain health in a systematic way, 
making the best possible use of available resources in 
order to stimulate more and better co-ordinated brain
research, and to foster strategies for prevention, early
detection, diagnosis and adequate treatment.



*

 Jarosław Pinkas, sekretarz stanu, wiceminister zdrowia, 

 Andrzej Jacyna, p.o. prezes NFZ

 prof. Grzegorz Opala, honorowy prezes Polskiej Rady Mózgu

 prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu, prezes Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego

 prof. Danuta Ryglewicz, Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii 

 prof. Agata Szulc prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelnia Łazarskiego

 Tadeusz Hawrot, European Brain Council

 Izabela Czarnecka-Walicka, Fundacja NeuroPozytywni

* Panel był prowadzony przez mecenasa Michała Czarnucha, partnera w 
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. oraz Szefa Zespołu Healthcare.



*

 Przeciwdziałanie chorobom mózgu stanie 
się jednym z priorytetów polskiego 
systemu opieki zdrowotnej, a do systemu 
opieki zdrowotnej zostanie wprowadzona 
definicja chorób mózgu.

 Opieka nad pacjentami dotkniętymi 
chorobami mózgu będzie prowadzona w 
sposób zintegrowany, skoordynowany, 
przy współpracy międzysektorowej, gdyż 
choroby mózgu stanowią problem nie 
tylko zdrowotny, ale przede wszystkim 
społeczny.

 Profilaktyka chorób mózgu stanie się 
jednym z kluczowych elementów 
efektywnej ochrony zdrowia mózgu.



2016: Utworzenie konsorcjum projektu

Fundacje NeuroPozytywni

Polska Rada Mózgu

Uczelnia Łazarskiego

Polska Kancelaria DZP

European Brain Council



2016: - Platforma dialogu na rzecz BRAIN PLANU dla Polski (1)

Rodzaj podmiotu Zakres wsparcia Przykład wsparcia Przykład podmiotu

Organizacje pacjenckie
oraz fundacje

Uzyskanie dodatkowego know-
how oraz zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian

 Sygnowanie dokumentów 
koalicji oraz ich promocja

 sygnowanie pism do 
organów władzy publicznej 

 uzyskanie danych

Fundacja NeuroPozytywni
Polskie Stowarzyszenie Choroby 

Huntingtona
Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona
Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na 

Dystonię

Podmioty naukowo-
badawcze

Integracja wiedzy nt 
klinicznych oraz 
ekonomicznych i społecznych 
konsekwencji chorób mózgu.; 
zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian

 Opracowanie ekspertyz
 Sygnowanie pism do 

organów władzy publicznej
 Uzyskanie danych

 Uczelnia Łazarskiego
 Instytut Psychiatrii i Neurologii

Podmiot należący do 
władzy publicznej

zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian

 Wsparcie dla zmian w 
zakresie kompetencji 
ustawowych podmiotu w 
formie sygnowania raportu 

 wyrażenia stanowiska 
pozytywnego dla 
postulowanych zmian w 
przepisach/ w wycenie

 uzyskanie danych

 Ministerstwo Zdrowia
 Ministerstwo Edukacji
 Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej
 Ministerstwo Rozwoju
 Narodowy Fundusz Zdrowia
 AOTMiT
 Rzecznik Praw Pacjenta (w zakresie 

poprawy realizacji praw pacjenta, 
zwiększenia dostępności do 
świadczeń)

 Rzecznik Praw Dziecka 
 Rzecznik Praw Obywatelskich



Platforma dialogu na rzecz BRAIN PLANU dla Polski (2)

Rodzaj podmiotu Zakres wsparcia Przykład wsparcia Przykład podmiotu

Świadczeniodawcy/ 
organizacje 
świadczeniodawców/ 
inne organizacje

zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian 

 Sygnowanie dokumentów 
Koalicji,

 Sygnowanie pism do organów 
władzy publicznej

 Uzyskanie danych

 Polska Federacja Szpitali
 Polska Unia Szpitali 

Specjalistycznych
 Pracodawcy RP
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Szpitali Powiatowych.

Organizacje zawodowe/ 
towarzystwo naukowe

zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian 
+ uzyskanie 
dodatkowego 
know-how

 Sygnowanie dokumentów 
Koalicji,

 Sygnowanie pism do organów 
władzy publicznej

 Przekazanie informacji na temat 
wad systemowych 

 Przekazanie informacji na temat 
nieodpowiedniej wyceny

 Polska Rada Mózgu
 Samorząd lekarski



Platforma dialogu na rzecz BRAIN PLANU dla Polski (3)

Rodzaj podmiotu Zakres wsparcia Przykład wsparcia Przykład podmiotu

Organizacje
międzynarodowe

zwiększenie szans na 
przeprowadzenie zmian 
+ uzyskanie dodatkowego 
know-how

 Sygnowanie dokumentów 
Koalicji,

 Sygnowanie pism do organów 
władzy publicznej

 Przekazanie informacji na temat 
wad systemowych 

 Przekazanie informacji na temat 
nieodpowiedniej wyceny

 EBC
 EFNA
 Bank Światowy
 WHO

Partnerzy biznesowi
Uzyskanie dodatkowego 
know- how

 Sygnowanie dokumentów 
Koalicji

 Przekazywanie danych 
(np. w ramach SMPT)

Potencjalne podmioty – podmioty 
posiadające technologie lekowe i nie 
lekowe oraz środki pomocnicze 
przeznaczone do diagnostyki i terapii 
chorób mózgu



*



*

Izabela Czarnecka-Walicka

i.czarnecka@neuropozytywni.pl

www.neuropozytywni.pl
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