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*Wbrew stereotypom kulturowym to 

nie serce jest najważniejszym 

organem, to mózg zawiaduje  

wszystkim… 



*

*Mózg jest najbardziej skomplikowanym, 

zadziwiającą i fascynującą strukturą w 

każdym z nas. Istnieją miliony neuronów, 

których funkcje nie są do końca znane i 

wyjaśnione, mimo tego, że w nauce 

nastąpił ogromny postęp w tym obszarze. 

Mózg jest odpowiedzialny za nasze myśli, 

uczucia, zachowania i wszystko to na 

czym oparta jest ludzka osobowość.

*Mózg pozwalana nam na tworzenie 

uniwersalnych, unikalnych  dzieł jakimi są 

katedry i symfonie. Także dzięki mózgowi 

możemy wychowywać szczęśliwe dzieci.



*

*W tym samym czasie mózg jest źródłem 

chorób przewlekłych, które prowadzą do 

niepełnosprawności.

*W krajach Unii Europejskiej liczba osób 

cierpiących z powodu chorób mózgu 

dramatycznie wzrasta. W roku 2005 liczba 

wynosiła 127 millionów. Do 2010 wzrosła 

do 299 milionów leczących się na choroby 

mózgu ( dane zawierające 12 różnych 

chorób mózgu).

*Koszt leczenia chorób mózgu wzrasta wraz 

ze starzeniem się społeczeństwa.



*

*Obecnie z chorobami mózgu mierzy się co 

trzeci mieszkaniec kontynentu 

europejskiego. 

*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 798 mld euro w 2010 r. 

*Koszty związane z chorobami mózgu są w 

przybliżeniu takie same jak łączne koszty 

chorób nowotworowych, sercowo-

naczyniowych i cukrzycy. 



*

Choroby mózgu generują wysokie koszty w Polsce,  

nie tylko medyczne, ale społeczne i ekonomiczne.

*3% PNB (produkt narodowy brutto) 

*To około 340 EUR na każdego obywatela (2005)



*

*Od 2013 r. działa Polska Rada Mózgu. 

Zrzesza ona kluczowych naukowców, 

lekarzy, stowarzyszenia 

zainteresowane rozwojem badań 

dotyczących zaburzeń funkcji 

mózgu. 

*W Polsce brak badań 

epidemiologicznych; jednak skoro z 

chorobami mózgu mierzy się co 

trzeci mieszkaniec Europy, to 

oznacza to, że w Polsce chorobami 

mózgu dotkniętych jest ok. 13 mln 

osób. 



*

*Biorąc powyższe dane pod uwagę Polska 

Rada Mózgu zaaprobowała uruchomienie 

działań pod nazwą „Brain Plan dla Polski”

*Celem PRM,(podobnie jak EBC)jest:

• Zwiększenie i lepsze wykorzystania 

środków przeznaczonych na badania nad 

mózgiem,

• Podjęcie działań profilaktycznych, 

zapobiegających chorobom mózgu

• Walka ze stygmatyzacją chorych na 

choroby mózgu i ich rodzin

• Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, ruchowemu, z aktywności 

zawodowej



*

* ”Brain Plan” to systemowe uporządkowanie jednej z trzech głównych dziedzin chorób 
cywilizacyjnych w starzejącym się społeczeństwie: 

* Zwiększenie świadomości społecznej, w szczególności dotyczącej konsekwencji 
społecznych, budżetowych i osobistych, jakie niosą ze sobą choroby mózgu 

* Zminimalizowanie problemów z ograniczonym dostępem do leków, nowoczesnych 
terapii, rehabilitacji 

* Wprowadzenie zmian umożliwiających efektywne wydawania środków finansowych w 
ramach systemu ochrony zdrowia 

* Brain Plan to działania komplementarne (nie konkurencyjne) do wcześniejszych 
aktywności systemowych Państwa w innych kluczowych obszarach zdrowotnych 
(onkologia, choroby układu krążenia) 



*

*Budowanie atmosfery zrozumienia wobec konieczności 

zwiększenia nakładów na badanie naukowe w obszarze chorób 

mózgu

*Wprowadzenie na  stałe do świadomości społecznej elementów 

profilaktyki i przeciwdziałania chorobom mózgu

*Powstanie dokumentu wskazującego kluczowe kierunki zmian 

oraz potrzebne zmiany legislacyjne, zmierzające do osiągnięcia 

poprawy niepomyślnych wskaźników i prognoz



*

Poprawa jakości życia i sytuacji ludzi 
z chorobami mózgu, ich życia 

zawodowego i ich rodzin. 

Poprawa wskaźników populacyjnych 
zachorowań, wykluczenia i 

umieralności związane z chorobami 
mózgu w Polsce .



*

*Choroby objęte projektem (zgodnie z definicją WHO) to 
zarówno choroby neurologiczne (padaczka, udar, choroba 
Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera) jak i 
psychiczne(np. depresja, schizofrenia) i uzależnienia.

*Czas trwania projektu: 2016–2018

*Przewidywana perspektywa czasowa zmian systemowych 2015-
2025
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* *EFNA –European Federation of Neurological
Associations

* *EBC –European Brain Council

* *Polska Rada Mózgu

* *Uczelnia Łazarskiego

* *Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN

* *Instytut Zdrowia i Demokracji

* *MPiPS

* *Pracodawcy RP

* *AOTM

* *Organizacje, stowarzyszenia naukowe i pacjenckie
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Spotkania grup eksperckich (10)

- Przygotowanie listy niezbędnych zmian, 

wyzwań system rejestracji i epidemiologii, 

farmakoekonomia naukowa i diagnostyczna, 

wczesna diagnostyka, edukacja społeczna i  

strategia refundacyjna, badania i polityka 

naukowa, edukacja społeczna, kampania 

świadomościowa, opieka profilaktyczna, dostęp 

do leczenia i terapii, rehabilitacja, wpływ 

społeczno-ekonomiczny, uregulowania prawne 

Grupa prawników :

* Przygotowanie diagnozy sytuacji prawnej  

* Przygotowanie propozycji możliwych zmian w 

istniejącym prawie.

* Przygotowanie dokumentu końcowego 
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Działania strategiczne:

- Spotkania w polskim Parlamencie -

powoływanie grup interesów do spraw 

mózgu w nowym polskim parlamencie 

- Spotkania w Parlamencie Europejskim 

- Współpraca z  EBC w formowaniu grup 

interesów  

- Sprawozdania medialne i promocja 

działań

- Newsletter

- Konferencje  prasowe 

- Działania uświadamiające i edukacyjne  

Kampania edukacyjna w szkołach średnich –

„ Fabryka Empatii”

- Kampanie społeczne w mediach



Konferencja inaugurująca: 25 lutego 

2015: Konferencja „Choroby mózgu –

społeczne i ekonomiczne konsekwencje”

* Patronat Pierwszej Damy Pani Anny 

Komorowskiej

* Miejsce: Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

* Uczestnicy: większość 

konsultantów krajowych z dziedzin 

powiązanych z chorobami mózgu,  

przedstawiciele ministerstw i innych 

autorytetów rządowych.

*



Konferencja inaugurująca 

25 Lutego 2015
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*Utworzenie 10 eksperckich grup roboczych 

*Ustalenie priorytetów, co można usprawnić w polskim prawie?

*Przygotowanie dokumentu  – Brain Planu

*Zmiana świadomości społecznej (kampanie, współpraca z 

decydentami)

*Współpraca na poziomie europejskim

 Znaleźć więcej partnerów!
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*Kwartalne informacje z postępu prac w ramach Brain Planu

*Cykliczne spotkania z przedstawicielami Zarządu Fundacji

*Komplety materiałów z wydarzeń organizowanych w ramach Brain 

Planu

*Możliwość konsultacji proponowanych rozwiązań

*….
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*Kampania edukacyjna w szkołach średnich – „ Fabryka Empatii”  

*Współpraca z samorządami lokalnymi (program edukacyjny w 

szkołach)

*Włączenie chorób mózgu w regionalne mapy potrzeb 

zdrowotnych
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Fundacja NeuroPozytywni

ul. Górczewska 228/131

01-460 Warszawa

www.neuropozytywni.pl

Tel. 601 368 368 Fax. 22 127 48 44

i.czarnecka@neuropozytywni.pl

http://www.neuropozytywni.pl/

