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2 grudnia 2016 r. w Warszawie miało miejsce 34-te Seminarium edukacyjno-systemowe Fundacji WHC 
pt.: Innowacje w psychiatrii – ocena dostępności w Polsce. Celem nadrzędnym spotkania było 
wskazanie barier dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych stosowanych w Polsce, na jakie 
natrafiają pacjenci. 

 

Zdaniem ekspertów zaburzenia psychiczne co roku odczuwa 7,5 mln Polaków. Liczbę zachorowań 
cechuje trend wzrostowy, z kolei liczba psychiatrów jest dwukrotnie za mała w stosunku do potrzeb. 
Podczas Seminarium Fundacji WHC pt.: „Innowacje w psychiatrii – ocena dostępności w Polsce” 
eksperci w swoich wystąpieniach jednogłośnie wskazywali, że punkt ciężkości w leczeniu chorób 
psychicznych powinien być przeniesiony  na opiekę środowiskową. 

  

Podczas Seminarium wykłady wygłosili wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii: prof. Agata Szulc, prof. 
Piotr Gałecki, prof. Filip Rybakowski, dr Anna Mosiołek, dr Krzysztof Krysta oraz dr Jerzy Gryglewicz. 
Podczas spotkania mówiono o znalezieniu optymalnego modelu leczenia dla pacjentów chorych 
psychicznie, który zakłada m.in.: zmniejszenie liczby hospitalizacji i skrócenie ich czasu, wzmocnienie 
roli ambulatoryjnej i dobór skutecznych leków. 

  

Zdaniem prof. Agaty Szulc - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, podstawą skutecznej 
terapii schizofrenii jest farmakoterapia, na której powinny być budowane inne formy terapii oraz 
dobra współpraca pacjenta z lekarzem.  Leczenie takie powinno zostać wdrożone jak najwcześniej, na 
co wskazywała w swoim wystąpieniu prof. Szulc. 

  

Obecnie w większości europejskich wytycznych postępowania, leczenie pacjenta psychiatrycznego 
przesuwa się w kierunku terapii środowiskowej, czyli modelu w którym pacjent normalnie funkcjonuje 
we własnym środowisku. Niezależnie od schorzenia na jakie pacjent cierpi, celem jest dążenie do 
poprawy jego funkcjonowania społecznego, jakości życia i integracji społecznej, podkreślała dr Anna 
Mosiołek. 

  

W niektórych wypadkach takich jak wystąpienie ciężkich psychoz, czy prób samobójczych 
hospitalizacja pacjenta jest uzasadniona a nawet konieczna. Jednak korzystniejszy jest szybki powrót 
pacjenta do domu i  brak naznaczenia pobytem w szpitalu, który kojarzy się pacjentom z zamknięciem i 
więzieniem. 
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Podstawowym problemem skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych, jest niestosowanie się 
pacjentów do zaleceń lekarskich i przerywanie terapii lekowych. Większość pacjentów chorych na 
schizofrenię w ciągu pierwszego miesiąca odstawia leki, co w blisko 100% przypadków prowadzi 
do nawrotu choroby i powrotu do szpitala. 

  

Skuteczność leczenia schizofrenii pozwalają zwiększyć leki długo działające, stosowane w postaci 
iniekcji raz na miesiąc lub nawet raz na kwartał. Tego rodzaju terapia zwiększa komfort i 
bezpieczeństwo pacjentów i ich rodzin, ponieważ eliminuje konieczność codziennego zażywania 
tabletek. Eliminuje również ryzyko niestosowania się do zaleceń lekarza, jakim jest odstawienie 
leków – wskazywała prof. Agata Szulc. 

  

Na świecie tego typu leki są szeroko stosowane, jednak w Polsce istnieją ograniczenia w postaci 
braku refundacji. Pacjentów psychiatrycznych często nie stać na wykupienie leków ponieważ dla 
większości z nich jedynym źródłem utrzymania pozostaje renta inwalidzka. Z tego powodu dostęp 
do innowacyjnych leków jest dla tej grupy jest jeszcze bardziej ograniczony. 

  

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu prof. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, depresja jest obecnie drugim powodem niezdolności do 
pracy osób w powodu produkcyjnym – zaraz po chorobach sercowo-naczyniowych. W ciągu 
najbliższych 5 lat może jednak zająć pierwsze miejsce.  

  

Przywrócenie do aktywnego życia zawodowego pacjentów chorych na schizofrenię i inne 
zaburzenia psychiczne, wiązałoby się z ogromnymi oszczędnościami dla ZUS i jednocześnie ze 
wzrostem PKB.  
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Nagrania wykładów wygłoszonych podczas Seminarium   
są dostępne na www.korektorzdrowia.pl  

Prof. dr hab. med. Filip Rybakowski Dr n. med. Anna Mosiołek 
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Natalia Majcherczyk - Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem 
świadczeń gwarantowanych w Polsce; Działalność Fundacji Watch Health Care 
 
Prof. dr hab. med. Filip Rybakowski – Dostęp do wybranych nowoczesnych terapii 
stosowanych w leczeniu chorób psychicznych w Polsce 
 
Dr n med. Anna Mosiołek – Optymalny model opieki psychiatrycznej w Polsce 
 
Dr n. med. Krzysztof Krysta – Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego 
randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii 
pacjentów ze schizofrenią paranoidalną 
 
Dr Jerzy Gryglewicz – Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce 
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• Lekarze specjaliści 

• Przedstawiciele organizacji 
pacjentów 

• Przedstawiciele AOTMiT 

• Przedstawiciele NFZ 

• Przedstawiciele MZ 

• Przedstawiciele 
towarzystw ubezpieczeń 
zdrowotnych 

• Eksperci w dziedzinie 
ochrony zdrowia 

• Media 
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Zespół Fundacji Watch Health Care  

im. Prof. Jacka Ruszkowskiego 

Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. +48 504 741 313, Tel.: +48 12 422 23 81 
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Dziękujemy za współpracę 

Materiały z Seminarium dostępne są na stronie 
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/innowacje-psychiatrii-ocena-
dostepnosci-polsce/  
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