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Zaburzenia psychiczne i schorzenia układu nerwowego – od schizofrenii przez 

zaburzenia nastroju, choroby neurodegeneracyjne i przewlekłe stany bólowe – 

w znacznym stopniu zaburzają codzienne funkcjonowanie dotkniętych nimi osób 

i ich rodzin. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im kompleksowej terapii, która 

umożliwi osobom chorym powrót do zdrowia i czerpanie pełnej radości z życia 

rodzinnego i zawodowego. 

 

Firma Janssen od ponad pół wieku specjalizuje się w walce z zaburzeniami 

psychicznymi. Jej założyciel dr Paul Janssen, jeden z największych innowatorów 

w obszarze zdrowia, stoi za opracowaniem przełomowych leków 

przeciwpsychotycznych, które zapewniły pacjentom komfort leczenia we 

własnym domu i tym samym wyeliminowały poważne skutki uboczne 

wcześniejszych terapii. 

 

Kontynuując dzieło dr Janssena, nieustannie rozwijamy projekty badawczo-

rozwojowe, by opracowywać coraz skuteczniejsze terapie, które całkowicie 

zniwelują lub znacząco osłabią objawy chorób, takich jak schizofrenia, choroba 

Alzheimera czy przewlekłe stany bólowe. Współpracujemy z czołowymi 

partnerami z branży farmaceutycznej, by jak najpełniej wspierać pacjentów i ich 

bliskich w trudach życia z chorobą. 

 

Dzięki znakomitemu zapleczu badawczo-rozwojowemu w obszarze neurologii 

Janssen w ostatnich latach mógł skoncentrować swoje siły na walce z chorobą 

Alzheimera i depresją. Zintensyfikowane badania i współpraca z czołowymi 

partnerami branży farmaceutycznej dają pacjentom nowe perspektywy poprawy 

jakości ich życia.   

 

Firma stara się także skupić uwagę świata na wyzwaniach zdrowia psychicznego, 

a także podejmuje liczne inicjatywy, aby zrewolucjonizować sposób myślenia 

i podejścia do chorób psychicznych.  

 

___________________________________________________________ 

Janssen tworzy przyszłość, w której choroby będą należały do przeszłości. W Janssen Pharmaceutical Companies 
of Johnson & Johnson niestrudzenie pracujemy nad tym, aby taka przyszłość stała się rzeczywistością dla 
pacjentów na całym świecie. Chcemy to osiągnąć, wykorzystując do walki z chorobami zdobycze nauki, 
poprawiając dostęp do leczenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i okazując serce nawet w  najtrudniejszych 
sytuacjach. Skupiamy się na tych obszarach medycyny, w których możemy dokonać największych zmian. Są to 
choroby układu krążenia i metaboliczne, choroby immunologiczne, choroby zakaźne i szczepionki, choroby 
centralnego układu nerwowego, onkologia i nadciśnienie płucne. 
  
Więcej informacji pod adresem: www.janssen.com/poland 
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Przełomowe leki 

psychosomatyczne 
stosowane w leczeniu 

chorób psychicznych. 

 
Janssen od ponad 60 

lat specjalizuje się w 
walce z chorobami 

psychicznymi. 

 
Misją firmy jest 

opracowanie 
innowacyjnych 

rozwiązań, które 

zmienią trajektorię 
chorób psychicznych. 

 
Obszary działania: 

schizofrenia, choroba 

Alzheimera, 
przewlekły ból, 

depresja. 
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