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Innowacje w neurologii – ocena dostępności w Polsce 

 

 

Opis seminarium 
Seminarium odbyło się 15 czerwca 2012 r. w Warszawie w Instytucie Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Zaproszeni na 
seminarium eksperci i goście dyskutowali, w jaki sposób można zmienid limity świadczeo 
w Polsce i tym samym znieśd bariery dostępu do technologii medycznych. Wśród 
zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – 
(Przewodniczący Komitetu Naukowego) Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; 
prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz –  Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie; członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; prof. dr hab. n. med. Maria 
Barcikowska – Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie; członek Rady 
Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Kierownik Zespołu Kliniczno-
Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN; prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek – 
ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha, Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii 
Medycznej w Gdaosku.  

 
Zadania Vision Group 

 przygotowanie bazy mediów; 

 zapewnienie obsługi fotograficznej i filmowej seminarium; 

 przygotowanie informacji prasowej zapowiadającej seminarium: Mocne nerwy pacjentów 
neurologicznych;  

 dostarczenie informacji prasowej mediom; 

 follow-up informacji; 

 kontakty z dziennikarzami celem zaproszenia ich do udziału w seminarium; 

 prowadzenie stanowiska dla mediów podczas seminarium: rejestracja dziennikarzy, materiały 
prasowe, uzgadnianie ewentualnych publikacji; 

 nagrywanie komentarzy prelegentów; 

 przygotowanie filmu podsumowującego seminarium; 

 przygotowanie informacji prasowej podsumowującej seminarium: Nerwowo w neurologii; 

 follow-up informacji; konsultacje z dziennikarzami. 
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Informacja prasowa zapowiadająca seminarium 
INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 11 czerwca 2012 r. 

     

    

Mocne nerwy pacjentów neurologicznych  
 

 
Choroby neurologiczne były głównym tematem w dziedzinie zdrowia w trakcie polskiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tymczasem sytuacja polskich pacjentów 
cierpiących na te choroby pozostawia wiele do życzenia. Na samą wizytę u neurologa 
pacjenci muszą czekad średnio 5 tygodni, a dostęp do najnowocześniejszych terapii czy do 
rehabilitacji jest utrudniony lub często niemożliwy.  
 
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 40 tys. chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Przy tak 
licznej grupie pacjentów i skutecznych możliwościach terapeutycznych, paradoksem wydaje 
się fakt, że jesteśmy jedynym europejskim krajem, który nie ma programu kompleksowej 
pomocy chorym na SM, a za nowe terapie pacjenci muszą płacid sami – zakup leków we 
własnym zakresie to koszt ok. 8 tys. złotych miesięcznie! Niestety, z powodu braku pieniędzy, 
tylko ok. 10 proc. osób z SM jest leczonych w ramach terapii refundowanych z NFZ, tym 
samym zajmujemy niechlubne czwarte od kooca miejsce w Europie pod względem 
dostępności do terapii. Tymczasem nieleczone lub źle leczone SM powoduje, że chorzy stają 
się niezdolni do pracy i przechodzą na rentę, a przecież przy odpowiednim leczeniu mogą byd 
jeszcze bardzo długo aktywni zawodowo i w pełni funkcjonowad w społeczeostwie. W dobie 
starzenia się społeczeostwa, niskiego przyrostu naturalnego i nowej ustawy wydłużającej 
wiek emerytalny do 67 roku życia, do grupy wykluczonych z rynku pracy należą nieskutecznie 
leczeni młodzi pacjenci z SM.  
 
Równie tragicznie przedstawia się sytuacja osób po udarze mózgu, który jest trzecią pod 
względem częstotliwości przyczyną zgonów wśród dorosłych. Średnio co 8 minut ktoś 
w Polsce dostaje udaru, a w ciągu roku zapada na niego ok. 70 tys., z których aż 30 tys. 
umiera. Prawie połowa chorych, którzy przeżyją, może byd prawie albo całkowicie 
samodzielna w zakresie podstawowych czynności życiowych pod warunkiem, że leczenie ich 
nastąpi w ciągu pierwszych trzech godzin po wystąpieniu udaru. Niestety w naszym kraju 
wciąż istnieją regiony, w których u chorych nie stosuje się w wystarczającym stopniu jedynej 
skutecznej metody terapeutycznej we wczesnym etapie udaru – trombolizy, nie 
wspominając już o bardzo trudnym dostępie do rehabilitacji neurologicznej, która powinna 
byd kontynuowana tuż po wypisaniu chorego ze szpitala.      
 
„Wyniki Barometru WHC wskazują, że dostęp do świadczeo neurologicznych nie jest 
najgorszy na tle innych bardziej deficytowych specjalności medycznych. To nie znaczy jednak, 
że jest dobrze z dostępem do neurologa. Dostęp ten zresztą w ostatnim czasie pogorszył się. 
Nie można również narzekad na brak środków, które niestety nie są najlepiej wykorzystywane 
z powodu dziwacznych wymagao NFZ. W czasie seminarium naświetlimy wiele 
organizacyjnych absurdów i pokażemy możliwości łatwej poprawy dostępu, bez zwiększania 
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środków na neurologię. – mówi dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care, 
która jest organizatorem seminarium edukacyjnego „Innowacje w neurologii – ocena 
dostępności w Polsce”.  
 
Dziwnym wydaje się usunięcie z dniem 1 stycznia br. z listy refundacyjnej jedynego na 
polskim rynku leku na chorobę Wilsona powodującą gromadzeniem się w wątrobie miedzi 
z pokarmu. Chorych jest niewielu, leczonych ok. 700 osób, stąd koszty dla systemu znikome. 
Choroba Wilsona jest jednym z niewielu schorzeo neurologicznych, które dobrze rokuje pod 
warunkiem systematycznego zażywania leku. Od stycznia br. wielu chorych stanęło przed 
barierą ekonomiczną, gdyż po zmianach na liście leków refundowanych miesięczny koszt 
terapii, za którą płaci pacjent, wzrósł z 3,20 do 180 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że szacunkowo 
co trzeci chory jest na rencie z powodu choroby Wilsona, często jest to dla nich duże 
obciążenie finansowe.  

 
W dniu 15 czerwca 2012 r. w Warszawie odbędzie seminarium edukacyjne „Innowacje 
w neurologii – ocena dostępności w Polsce”, które będzie poświęcone zagadnieniom 
związanym z ograniczeniem dostępu oraz możliwościom zniesienia barier dostępu do 
produktów medycznych. 
 
Zaproszeni na seminarium eksperci i goście będą dyskutowad, w jaki sposób można zmienid 
limity świadczeo w Polsce i tym samym znieśd bariery dostępu do technologii medycznych. 
Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – 
(Przewodniczący Komitetu Naukowego) Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; 
prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz –  Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie; członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; prof. dr hab. n. med. Maria 
Barcikowska – Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie; członek Rady 
Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Kierownik Zespołu Kliniczno-
Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN; prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek – 
ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha, Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii 
Medycznej w Gdaosku.  

 

Więcej informacji na temat seminarium można uzyskad na stronie organizatora – Fundacji 
WHC www.korektorzdrowia.pl. Program i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: 
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowaje-w-
neurologii.aspx. Udział w seminarium jest bezpłatny.  

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowaje-w-neurologii.aspx
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowaje-w-neurologii.aspx
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Media obecne na seminarium 
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    Andrzej Wróbel 
 
 

    Justyna Wróbel 
 
 
 

   Tomasz Sienkiewicz 
 
 

    Elżbieta Cichocka 
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Informacja prasowa podsumowująca seminarium 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

         Warszawa, 21 czerwca 2012 r. 

 

 

Nerwowo w neurologii 

 

W ciągu ostatnich 30 lat w neurologii dokonał się znaczący postęp. Pojawiły się nowe techniki 

leczenia, droższe, ale też znacznie skuteczniejsze. Stanowi to duże wyzwanie, zarówno przed 

środowiskiem neurologicznym jak i decydentami. Dostępne środki nie są najlepiej wykorzystywane 

z powodu niezrozumiałych wymagao NFZ i braku dialogu specjalistów z regulatorem. W neurologii 

wiele można poprawid nawet bez dodatkowych środków finansowych, wdrażając sprawdzone 

rozwiązania i innowacyjne rozwiązania organizacyjne proponowane przez lekarzy od lat.  

 

Organizacyjne absurdy i możliwości łatwej poprawy dostępu do świadczeo, bez istotnego zwiększania 

środków na neurologię, były kluczowymi zagadnieniami omawianymi na seminarium edukacyjnym 

WHC „Innowacje w neurologii – ocena dostępności w Polsce”, które odbyło się 15 czerwca 

w Warszawie.   

Choroby neurologiczne należą do jednych z najczęstszych zespołów chorobowych. Aktualnie 127 

milionów (27%) Europejczyków jest dotkniętych przynajmniej jedną chorobą mózgu. Cechą 

charakterystyczną chorób jest utrzymywanie się trwałych objawów niesprawności po przebytym 

incydencie chorobowym. Zaniedbanie leczenia prowadzi do ciężkiej niesprawności oraz 

przedwczesnej śmierci.  

Z chorobami neurologicznymi wiąże się zagadnienie starzenia się społeczeostw. W populacji powyżej 

65. roku życia, która gwałtownie rośnie w ostatnich latach, obserwujemy coraz więcej chorych. Ta 

tendencja, widoczna w Europie od lat, w coraz większym stopniu odnosi się do Polski. Blisko 5 mln 

Polaków skooczyło 65 lat, a w 2030 r. ta liczba wzrośnie do ok. 8,5 mln. Wydłuży się przy tym średnia 

długośd życia – do 77 lat w przypadku mężczyzn oraz 83 lat w przypadku kobiet. Populacja Polski już 

dzisiaj osiągnęła etap starości demograficznej. Nie bez powodu jednym z priorytetów Prezydencji 

Polskiej w Radzie Unii Europejskiej było  starzenie się społeczeostwa i choroby mózgu w podeszłym 

wieku.  

Podczas seminarium WHC wskazano na najważniejsze problemy w tym zakresie: choroby Alzheimera, 

udar mózgu, choroby Parkinsona, ale także zwrócono uwagę na choroby dotykające młodsze 

pokolenie: SM, padaczka. Dostępnośd do nowoczesnych terapii w SM jest bardzo zła. Jedynie 

kilkanaście proc. pacjentów dostaje właściwe nowoczesne preparaty.  Nie ma żadnego programu 

refundowanego leczenia w ramach NFZ. Niepokojem napawa tragiczna wręcz sytuacja dzieci chorych 

na padaczkę lekooporną. Zablokowanie przez NFZ farmakoterapii niestandardowej jest ciosem 

wymierzonym w dzieci, ich rodziny i lekarzy, którzy od lat domagają się możliwości finansowania 

terapii dzieci w bardzo poważnych sytuacjach zdrowotnych.   

Nie da się ukryd, że  w związku ze starzeniem się społeczeostw, choroby neurologiczne pociągają za 

sobą coraz większe nakłady finansowe. Te dwa elementy są ściśle ze sobą powiązane. Ponad 1/3 
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kosztów w ogólnej ochronie zdrowia stanowią koszty chorób mózgu. O ile w 2005 r. w Europie 

pochłonęły 386 mld euro, to w 2010 r. – już 798 mld euro. Choroby mózgu wiążą się z kosztami nie 

tylko medycznymi, ale także społecznymi i ekonomicznymi.  Wśród decydentów w Polsce pokutuje 

błędny pogląd, że ograniczenie kosztów bezpośrednich powoduje oszczędności, gdy w rzeczywistości 

w wielu przypadkach wiąże się ze zwiększeniem kosztów. Niewystarczające finansowanie diagnostyki 

i procedur w chorobach przewlekłych upośledzających funkcjonowanie w życiu codziennym, generuje 

wzrost kosztów pośrednich, a szczególnie bezpośrednich niemedycznych.  Koszty chorób mózgu są 

większe niż koszty chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i cukrzycy razem wzięte.  

Przez wiele lat choroby neurologiczne uważane były za grupę chorób nieuleczalnych, a utracone w 

przebiegu uszkodzenia mózgu funkcje niemożliwe do odzyskania. Jednakże na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci w zakresie chorób układu nerwowego dokonał się olbrzymi postęp. W wielu zespołach 

chorobowych poznano charakter zaburzeo patogenetycznych, co umożliwia prowadzenie terapii 

ukierunkowanej na eliminacje przyczyn choroby. Zdaniem dr. Krzysztofa Łandy, prezesa Fundacji 

WHC: „Dostępnośd do innowacyjnych leków w Polsce może byd poprawiona dzięki instrumentom 

podziału ryzyka, które zostały wprowadzone przez nową ustawę refundacyjną wraz z powołaną 

Komisją Ekonomiczną.  Komisja Ekonomiczna może negocjowad z firmami farmaceutycznymi 

obniżenie cen preparatów. Umowy podziału ryzyka mogą w sposób bezpieczny dla budżetu paostwa 

doprowadzid do wprowadzenia tych leków do koszyka”.  

 

Wyjście z sytuacji 

Propozycje rozwiązao przedstawił prof. dr. hab. med. Grzegorz  Opala.  W zakresie Ambulatoryjnej 

Opieki Specjalistycznej należy wprowadzid możliwośd rozliczania świadczeo w ramach Kliniki Jednego 

Dnia w przypadkach takich zespołów chorobowych jak otępienie, parkinsonizm, choroba Wilsona, 

Huntingtona, dystonie, padaczka i inne choroby neurologiczne nie wymagające leżenia. Zdaniem 

profesora, „80 proc. procedur w neurologii, które 15 lat temu były procedurami szpitalnymi, może byd 

wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych. Odpowiednia organizacja i finansowanie pozwolą 

zmniejszyd koszty a poprawid dostępnośd”. 

Należy wprowadzid możliwośd rozliczania przez NFZ w ramach Poradni Neurologicznej  konsultacji 

psychologicznej i procedury psychoterapii, a także rozszerzyd listę badao pozwalających na 

podwyższenie finansowania podstawowej porady specjalistycznej o wybrane testy psychologiczne, 

badanie układu przedsionkowego, badanie słuchu, które nie wchodzą w skład podstawowego 

badania neurologicznego, natomiast często powinny byd wykonywane. Aktualna wycena na poziomie 

3,5 pkt tzn. 28-35 zł w tym 50% dla lekarza, czyli 14-17,5 zł za specjalistyczną konsultację medyczną 

jest na niezadowalającym poziomie.  

W zakresie Lecznictwa Szpitalnego, na bazie Przychodni i Oddziałów Neurologicznych posiadających 

odpowiednie zaplecze diagnostyczne oraz specjalistów mających doświadczenie w leczeniu 

wybranych zespołów chorobowych powinny powstad centra diagnostyczno-terapeutyczne – 

w odniesieniu do chorób związanych z zagrożeniem życia i funkcji jak udar mózgu, ale także 

w odniesieniu do chorób rzadkich.  

Powyższe rozwiązania pozwolą nie tylko uzyskad większą dostępnośd przy zbliżonych środkach, ale 

także znaleźd środki dla innowacyjnych technik i sposobów leczenia, które mamy możliwośd stosowad 

we współczesnej neurologii. 
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Publikacje – zestawienie 

 

Podczas seminarium dla IAR wypowiedziała się prof. Anna Członkowska. Dla WHC 
zrealizowano materiał z prof. Grzegorzem Opalą, prof. Marią Barcikowską, prof. Andrzejem 
Potemkowskim, dr. Adamem Kobayashim, dr. Krzysztofem Łandą.  
 
Radio 

 
 
Polskie Radio Jedynka – serwisy informacyjne 
Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – serwisy informacyjne 
Radio Bogoria – serwisy informacyjne 
 

 
Nerwowo w neurologii – wywiad z dr. Krzysztofem Łandą 
http://www.capital24tv.pl/film/4fe569744b2b3 
 
Internet 

 
 
http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/component/content/article/39-news/1156-
nerwowo-w-neurologii 
http://www.biomedical.pl/aktualnosci/nerwowo-w-neurologii-6846.html 
http://www.termedia.pl/Nerwowo-w-neurologii,6456.html 
http://www.zdrowemiasto.pl/i/16/kraj/nerwowo-w-neurologii,6399.html 
http://www.mlodywloclawek.pl/index.php?what=projekty&id=193 
http://www.capital24tv.pl/film/4fe569744b2b3 
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