
 

 
Rozwiązania systemowe nieodzowne dla 

poprawy dostępności do świadczeń dla chorych 
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Choroby mózgu jednym z priorytetów 

polskiej prezydencji w UE  

 

 

 Choroby Mózgu w Wieku  Podeszłym.  

 Badania nad udarami mózgu i chorobami 

neurodegeneracyjnymi, szczególnie  chorobą 

Alzheimera  

 

 



Choroby neurologiczne wieku podeszłego 

Przewidywane zmiany demograficzne 

 W Polsce populacja powyżej 65 rż liczy 4850000 (13%) 

   

• do 2030 roku 

   - populacja >65 powiększy się o  3,61 mln 

   i będzie stanowiła około   8,5 miliona 

  

   - nastąpi wzrost przeciętnego trwania życia  

   mężczyźni o  7,2 lat    do 77,6 lat 

   kobiety o 4,5 roku    do 83,3 lat 

  

• wg standardów demograficznych  

 populacja Polski już osiągnęła etap starości demograficznej 
   
      M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10 

 

 



Choroby neurologiczne wieku podeszłego 

Zachodzące zmiany demograficzne 
 W Polsce populacja powyżej 65 rż liczy 4850000 (13%) 

   

• do 2030 roku 

   - populacja >65 powiększy się o  3,61 mln 

   i będzie stanowiła około   8,5 miliona 

  

   - nastąpi wzrost przeciętnego trwania życia  

   mężczyźni o  7,2 lat    do 77,6 lat 

   kobiety o 4,5 roku    do 83,3 lat 

  

• wg standardów demograficznych  

 populacja Polski już osiągnęła etap starości demograficznej 
   

      M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10 

 

 

 

 



Koszty chorób mózgu w Europie   

       (European Brain Council -  2005,2010)  

    

• 127 milionów Europejczyków (27%) cierpi na choroby mózgu  

 

• Choroby mózgu stanowią ponad jedną trzecią (35%) ogółu kosztów ochrony zdrowia w UE  

 

 

• W 2004 koszty chorób mózgu w Europie sięgnęły  

     386 miliardów Euro co odpowiada  

     829 Euro na mieszkańca Europy. 

 

• W 2010 osiągnęły  798 miliardów Euro,      
    1550 Euro na jednego Europejczyka 

 

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

 
 
 



Koszty chorób mózgu w Europie   

    (European Brain Council 2005)  

   
 

• Otępienie            55 000 000 000 

 

Koszty poszczególnych chorób mózgu w Europie (Euro PPP million*) 

   -  Padaczka       2 752  

– Migrena i inne bóle głowy      1 495  

– Stwardnienie rozsiane      2 194  

– Choroba Parkinsona       4 582  

– Udary mózgu      10 263   

     

       *PPP – purchasing power parity 



Koszty chorób mózgu w Europie   

    (European Brain Council 2005)  

   
 

 Koszty wybranych chorób mózgu w Europie (Euro PPP million*) 

    

   Udary  liczba   koszt  koszt 

   mózgu  przypadków jednostkowy całkowity (mld) 

 zachorowalność 

 2004  1,1 mln  19394   21,895 

 2010  1,3 mln  21000   26,641 

 występowanie 

 2010  8,2  mln     7775  64,053 

  

 Otępienie  liczba   koszt  koszt 

        przypadków jednostkowy całkowity (mld) 

 2004  4,9 mln  11,292  55,175 

 2010  6,3 mln  16,584   105,163 
         
       *PPP – purchasing power parity 

   



Koszty chorób mózgu w Europie   

    (European Brain Council 2005)  

   
• CHOROBY MÓZGU      386 MILIARDÓW 

       829 Euro na mieszkańca Europy. 

 

 

• OD 2005 KOSZTY ZNACZNIE WZROSŁY 

      
• W 2010 osiągnęły  798 miliardów Euro,      

    1550 Euro na jednego Europejczyka 
      Gustavsson a. et al..European Neuropsychopharmacology 2011 

 
• KONFERENCJA  

  „COST OF DISORDERS OF THE BRAIN IN EUROPE – 2010”   

    EUROPEAN PARLIAMENT, BRUSSELS  4 October 2011  



Choroby neurologiczne – 

Koszty w Polsce 

Choroby mózgu powodują również ogromne koszty w 
Polsce, nie tylko medyczne ale społeczne  i 
ekonomiczne 

  

• 3% produktu narodowego brutto 

 

• W przeliczeniu na jednego obywatela to € 340 

rocznie (2005).  

 



Koszty całkowite na głowę mieszkańca  (€ PPP 2010) 
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Neurological diseases 

  

Results: 

Source: Figure 8 in Andlin-Sobocki et al (2005) Cost of Disorders of the Brain in Europe. Eur J Neurol 12 (Suppl 1): 1-

27. 
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Podsumowanie         

• Wzrost populacji w wieku podeszłym i starczym 

 

• Wzrost liczby zachorowań na choroby mózgu 

 

• Nowe, drogie ale bardziej skuteczne możliwości 
diagnostyczne i terapeutyczne w większości chorób 
neurologicznych 

 

• Jedno z najniższych w Europie finansowanie 
diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych 

 

 



Wnioski 
         

• Konieczne odpowiednie finansowanie procedur 
neurologicznych  

 

• Niewystarczające finansowanie diagnostyki i leczenia w 
chorobach przewlekłych upośledzających funkcjonowanie w 
życiu codziennym generuje wzrost kosztów pośrednich a 
szczególnie bezpośrednich niemedycznych 

 

• Dla zapewnienia dostępności do świadczeń i optymalizacji 
kosztów nieodzowne są nowe systemowe rozwiązania 
organizacyjne 

 

• Popatrzmy na wycenę świadczeń w Polsce – Prof. Danuta 
Ryglewicz 



 

 
Rozwiązania systemowe nieodzowne dla 

poprawy dostępności do świadczeń dla chorych 

w wieku podeszłym i senioralnych.  
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Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej   1.VII – 31.XII 2011 

 

Konferencja 

 

 

1st European Day of the Brain  

Ageing, Stroke, and Alzheimer’s Disease - Finding Innovative Solutions  

  

 

Warsaw, Poland Friday, 18 November 2011  

      
   Venue: Learning Center Medical University of Warsaw,  

     ul. Prince Trojden 2a, Hall B  
 



Dokument pokonferencyjny:  

Uczestnicy Konferencji zamykającej prace nad 

priorytetem choroby mózgu przypominają, że:  

 

• Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem dla krajowych polityk 
zdrowotnych w związku z prognozami demograficznymi, które 
przewidują podwojenie ludności UE w wieku powyżej 65 lat 
pomiędzy rokiem 1995 a 2050 

  
– 30% ludności UE, czyli 135 milionów ludzi ukończy 65 lat w 2050 r. 

 
– choroby neurodegeneracyjne i udary mózgu będą stanowić poważne i 

rosnące obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej w Europie, w tym 
dla opieki nieinstytucjonalnej oraz placówek opieki długoterminowej; 



Konkluzje 

• należy doprowadzić do priorytetyzacji chorób mózgu wieku 
podeszłego w celu poprawienia jakości dostępu tej populacji 
do opieki i leczenia,  

 

• działania te powinny pomóc w planowaniu potrzeb w zakresie 
opieki i wsparcia dla chorych i ich opiekunów  i ułatwić 
przewidywanie wpływu na sytuację finansową systemów 
zdrowotnych i społecznych 

 

• konieczne jest zapewnienie stabilności świadczeń 
zdrowotnych z budżetów państw oraz ze środków 
pomocowych UE, które powinny być także wykorzystywane w 
celu  lepszego finansowania badań naukowych; 



Konkluzje 

• Postulujemy aby rok 2014 ogłosiła Rada 

Europy   Europejskim Rokiem Mózgu  



Wnioski 
         

• Konieczne odpowiednie finansowanie procedur 
neurologicznych  

 

• Niewystarczające finansowanie diagnostyki i leczenia w 
chorobach przewlekłych upośledzających w życiu codziennym 
generuje wzrost kosztów pośrednich a szczególnie 
bezpośrednich nie medycznych 

 

• Dla zapewnienia dostępności do świadczeń i 
optymalizacji kosztów nieodzowne są nowe 
systemowe rozwiązania organizacyjne 

 



Koszty chorób mózgu. 

Konieczność systemowych zmian organizacyjnych  

      European Brain Council – 2005  

   
 

Olbrzymi i gwałtowny wzrost kosztów związanych z chorobami mózgu 
dezorganizuje dotychczasowy system ochrony zdrowia 

 

• Wymaga to rozwiązań systemowych, 

 Potrzebne:  
– nowe rozwiązania organizacyjne 

– zmiany proporcji dystrybucji środków finansowych,  

– odpowiednie przesunięcie środków  również na badania naukowe w tym 
obszarze 

ale także 

–  kształcenia lekarza rozumiejącego nowe zjawiska i posiadającego 
wiedzę o specyfice zmian zachodzących u człowieka wraz z wiekiem 



W ostatnich 3 dziesiątkach lat odnotowuje się znaczny postęp w 

diagnostyce i terapii chorób układu nerwowego 

 

 

rozwój szybkiej diagnostyki, intensywny nadzór i terapia, wczesna 

i przedłużona neurorehabilitacja  w warunkach jednego szpitala  

 
większość (80%) procedur diagnostycznych można  wykonać w 

warunkach ambulatoryjnych 

 

 

 Kliniki Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia  



  choroby neurologiczne wieku podeszłego  

   Wiek chorych w praktykach lekarskich 

 

• W Polsce ilość osób po 60 roku życia stanowi 18% populacji. 

 

• Osoby po 60 r. życia stanowią aktualnie 73% pacjentów w 
praktykach lekarskich. 

 

• W 2030 r. populacja powyżej 65 r.ż. stanowić będzie 23%. 

 

• Procent pacjentów w wieku podeszłym wybitnie wzrośnie, 
szczególnie w poradniach neurologicznych  

 



Informacja medyczna

Telemedycyna Medycyna

 internetowa

Epidemiologia

Medycyna 
zapobiegawcza

Medycyna
socjalna

Edukacja
zdrowotna

Medycna kliniczna

Terapia

Diagnostyka

Evidence 
based 

medicine

Zdrowie publiczne

- starzejąca się populacja 

 

- Profilaktyka medyczna 

- Postępowanie prozdrowotne 

- Leczenie i opieka domowa  

- Leczenie ambulatoryjne 

-Leczenie szpitalne 

-Centra Diagnostyczno - Terapeutyczne 

-Kliniki Jednego Dnia  

-Jednodniowa diagnostyka i leczenie 

Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej: 



Przewidywane zmiany organizacyjne   

w leczeniu chorób neurologicznych  

• Aktualne możliwości diagnostyczne nie wymagają hospitalizacji w 80-
90% chorób neurologicznych,  

 

• Konieczne wykorzystanie dotychczasowych możliwości 
diagnostycznych szpitali dla zwiększenia dostępności do świadczeń 
jako  

– dobre zorganizowanie centrów diagnostyczno terapeutyczne   

– Kliniki Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia 

 

• Pododdziały udarowe i intensywna terapia neurologiczna, neurologia 
interwencyjna   

• Niewielka liczba łóżek „diagnostyczno - obserwacyjnych” 



hospitalizacje KNWP Oddział 21 łóżkowy. 

1998 - 2009      
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Hospitalizacja versus Klinika Jednego Dnia  

• Hospitalizacja wymaga zwiększenia kosztów o t. zw. Koszty 

hotelowe – 300 do 400 zł /dobę 

 

• Zwiększa ryzyko zakażenia infekcjami szpitalnymi 

 

• Powoduje u starszych chorych objawy dekompensacji i 

dezorientacji w nowym środowisku 

 

• Łącznie dla procedur możliwych do wykonania w procedurach 

jednodniowych zwiększa koszt o 1500 do 2000 zł  



Przewidywane zmiany organizacyjne  leczeniu 

chorób neurologicznych  

Neurolodzy  zajmują się także jako dziedzinami neurologii 

 

• Udarami, otępieniem, bólami głowy, zaburzeniami równowagi, 
urazami, neurologią dziecięcą, neurologią interwencyjną, 
neuroonkologią i neurorehabilitacją 

 

• Powinni prowadzić pracownie diagnostyczne: neurosonologiczne, 
neurofizjologiczne, zaburzeń pamięci i  rozbudować współpracę w 
zakresie neuroobrazowania 

• Wymaga to odpowiednich rozwiązań formalnych i organizacyjnych 



Przewlekłe choroby neurologiczne: 

konieczna certyfikacja umiejętności  

• Padaczka 

• Stwardnienie rozsiane 

• Udar 

• Bóle głowy 

• Choroby układu pozapiramidowego 

• Otępienie  

• Choroby nerwowo-mięśniowe 

 



Podsumowanie 

 
• Choroby mózgu szczególnie występujące w podeszłym 

wieku są  jednym z największych wyzwań, jakie stoją 
przed starzejącą się Europą.  

 

• Jest zatem niezmiernie ważne, że Polska dostrzegła to 
wyzwanie i umieściła problemy chorób mózgu wśród 
priorytetów swojej Prezydencji. 

 

• Jeszcze ważniesze jest by przyjęty priorytet nie zakończył 
się wraz z zakończeniem prezydencji  

 





Klinika Neurologii Wieku Podeszłego  

 

• 21 łóżek - w tym pododdział udarowy z 5 łóżkami 

• przykliniczne poradnie wąskospecjalistyczne  

• poradnia diagnostyczno - obserwacyjna ( trakcie 

organizacji)  

• 10-cioosobowy zespół 

• ponad 500 hospitalizacji 

• ponad 2500 porad ambulatoryjnych 

 KNWP 

 



Spotkanie European Brain Council z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof.. 

Jerzym Buzkiem na temat chorób mózgu w dobie starzenia się społeczeństw.                                  

Bruksela 24.09.2009     



Podsumowanie 

 



Podsumowanie 

 





Choroby neurologiczne wieku podeszłego 

Potrzeby w zakresie nakładów na naukę 

• Świadomość skutków chorób mózgu powinna systematycznie w 
społeczeństwie rosnąć 

  

• Aktualną wiedzę i świadomość odpowiedzialności muszą posiadać 
decydenci, którzy określając ilość środków przeznaczanych na leczenie i 
badania naukowe  kreują politykę, w tym politykę w zakresie ochrony 
zdrowia.  

 

• W Europie na prace badawcze nad mózgiem w 2005 r. wydano 9 € na 
mieszkańca. W tym samym roku USA wydały na badania nad mózgiem 48 € 
na mieszkańca. 

 

• Europa a tym samym Polska powinny zwiększyć nakłady na badania nad 
chorobami mózgu. 

 



Uczestnicy Konferencji podkreślają, że: 

 
• koniecznym jest zapewnienie obywatelom Europy warunków do 

starzenia się z godnością, w tym  
– jak najlepszego rozwiązywania problemów etycznych związanych z chorobami 

mózgu, jak również 

– przestrzegania zasad Europejskiej Karty Praw Podstawowych  w szczególności 
zapisów rozdziału I dotyczącego godności; 

• złożoność opieki nad starszym pacjentem wymaga 
interdyscyplinarnego, profesjonalnego i wielosektorowego podejścia, 
w tym integracji sektorów zdrowia, nauki i polityki społecznej; 

 

• istotnym elementem opieki nad starszym pacjentem jest ochrona 
prawna i respektowanie ich praw  

 

• inicjatywy na rzecz rozwoju i finansowania badań mózgu pozostają 
ciągle zbyt mało skuteczne; 


