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23 maja 2017r. w Warszawie miało miejsce 35-te Seminarium edukacyjno-systemowe Fundacji WHC pt.: 
„Leczenie stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce – nowe perspektywy”. Celem nadrzędnym spotkania 
było wskazanie barier dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych stosowanych w Polsce, na jakie 
natrafiają pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane (SM). 

 

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, na SM choruje w Polsce około 45 tys. pacjentów. 
Najwięcej zachorowań występuje w wieku od 20 do 40 lat, ale zachorować mogą również dzieci lub 
osoby starsze. Podczas Seminarium wykłady wygłosili wybitni eksperci w dziedzinie neurologii i leczenia 
SM: prof. Danuta Ryglewicz oraz prof. Adam Stępień; przedstawiciel Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji Pani Agnieszka Włodarczyk, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz 
przedstawiciele organizacji pacjenckich: Pani Malina Wieczorek oraz Pan Tomasz Połeć i Helena Kładko. 

 

W swoim wystąpieniu Pani Agnieszkia Włodarczyk (AOITMiT) wskazała, jak ważne jest zapewnienie 
kompleksowej opieki nad pacjentami z SM. Aktualnie  tworzony  jest w Polsce  program 
multidyscyplinarnej opieki  nad pacjentami z SM, w koordynacji Fundacji Urszuli Jaworskiej. Program 
powstaje we współpracy z gronem ekspertów specjalizujących się w leczeniu stwardnienia rozsianego 
oraz instytucji NFZ, AOTMiT. 

 

Pacjenci chorzy na SM wymagają nie tylko farmakoterapii, rehabilitacji czy wsparcia psychologicznego, ale 
również leczenia depresji czy diagnozowania zaburzeń funkcji poznawczych.  Wielowymiarowość choroby 
jest powodem dążenia do zapewnienia kompleksowej i koordynowanej opieki osobom cierpiącym na SM. 
Zdaniem ekspertów, SM jest jedną z trudniejszych chorób, w planowaniu skoordynowanej opieki. 
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i postępującą chorobą. Dzięki  bardzo dużemu postępowi 
farmakoterapii istnieją leki które mogą zahamować proces chorobowy, SM jednak nadal pozostaje 
nieuleczalna. 

 

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu prof. Danuta Ryglewicz, diagnostyka SM powinna się odbywać w 
ośrodkach, które specjalizują się w leczeniu SM. Diagnostyka nie powinna jednak ograniczać się do 
objawów neurologicznych ale powinna obejmować również funkcje poznawcze i emocjonalne pacjenta. 
Zdaniem prof. Danuty Ryglewicz w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła widoczna poprawa w dostępie do 
nowoczesnych leków na SM. Lekarze mają większe możliwości w dostosowaniu leczenia 
farmokologicznego do potrzeb pacjenta niż jeszcze kilka lat temu.  
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W chwili  obecnej  na rynku światowym dostępnych jest 14 leków stosowanych w leczeniu SM,                         
z czego w Polsce dostępna jest większość z tych leków. Jak podkreślił w swym wystąpieniu prof. 
Adam Stępień dostępne leki charakteryzują się różnymi mechanizmami oddziaływania. Dlatego 
lekarz wybierając lek powinien  personalizować terapię dobierając odpowiedni lek dla danego 
pacjenta. 

 

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę, że koszty leczenia SM nie 
ograniczają się tylko do wydatków NFZ na farmakoterapię i hospitalizację (ok 245 mln zł) i 
świadczeń ZUS z powodu niezdolności do pracy. Stwardnienie rozsiane odpowiada za ponad 4000 
lat utraconej produktywności w Polsce (rocznie). W zależności od przyjętej metody liczenia 
kosztów, wartość utraconej produktywności waha się pomiędzy 184 do 188 mln zł.  

 

Jak podkreślała podczas debaty Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM-Walcz o siebie, wiele 
spośród osób chorych na SM ma szansę na normalne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. 
Spora część pacjentów chce pracować i funkcjonować samodzielnie, a nie angażować bliskich w 
opiekę nad nimi. W chwili  obecnej istnieje szeroki wybór leków, a wachlarz terapii w Polsce 
został poszerzony niemal do poziomu europejskiego. Dzięki dostępowi do nowoczesnych terapii 
możliwa jest personalizacja leczenia, co jest sprawą priorytetową w leczeniu stwardnienia 
rozsianego. 

 

Osoby chore powinny być jak najwcześniej diagnozowane i wprowadzane do programów 
lekowych. Sytuacja pacjentów chorych na SM uległa poprawie  - o czym wspominał w swym 
wystąpieniu Tomasz Połeć (Prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego), jednak w 
Polsce są miejsca w których chory czeka bardzo długo na leczenie, w niektórych województwach 
nawet 2 lata. Zdaniem środowisk pacjenckich w leczeniu SM do zrobienia jest jeszcze bardzo 
wiele. 

 

Zgodnie z danymi Fundacji WHC średni czas oczekiwania na wizytę u neurologa wynosi 1,3 mies. 
Na wykonanie rezonansu magnetycznego głowy  pacjent chory na SM oczekuje średnio 7 mies.,            
z kolei średni czas oczekiwania na rehabilitację medyczną wynosi 5,9 mies. 
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Nagrania wykładów wygłoszonych podczas Seminarium   
są dostępne na www.korektorzdrowia.pl  
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Natalia Majcherczyk - otwarcie Seminarium 
 
Aneta Augustyn - Leczenie Stwardnienia Rozsianego (SM) w Polsce na tle Europy 
 
Dr n. med. Wojciech Matusewicz (Prezes AOTMiT) - Stwardnienie rozsiane – gdzie 
jesteśmy? 
 
Prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz – Optymalny model opieki nad pacjentem 
neurologicznym 
 
Prof. dr hab med . Adam Stępień – Postulowane zmiany w programach lekowych SM 
 
Malina Wieczorek – SM – Szkoła Motywacji 
 
Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Koszty leczenia SM, jako determinanta 
zmian organizacji opieki 
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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-leczeniu-
stwardnienia-rozsianego-sm-polsce-nowe-perspektywy/  
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