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W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje ponad 46 tysięcy osób, z czego leczonych jest 
tylko ok. 20%. Ponad 1000 pacjentów czeka w kolejce na leczenie w ramach programów 
lekowych. O priorytetach w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce rozmawiali 
eksperci podczas seminarium naukowego zorganizowanego 26 kwietnia 2016 r. przez 
Fundację Watch Health Care w Warszawie. Wśród kluczowych postulatów podczas 
spotkania znalazły się: zlikwidowanie kolejek w oczekiwaniu na lek, zwiększanie dostępu do 
sprawdzonych, przełomowych leków oraz stworzenie skoordynowanej opieki dla pacjentów 
z SM.  

 

W naszym kraju na stwardnienie rozsiane choruje około 46 000 osób, z czego zaledwie 9 327 
osób jest leczonych w ramach programów lekowych (8796 w ramach I linii oraz 834 w ramach 
II linii). Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Charles River 
Associates (CRA), Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród 15 krajów w kwestii dostępu do 
leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 

Eksperci uczestniczący w seminarium podkreślili, że głównymi problemami w obszarze 
leczenia chorych na SM w Polsce są między innymi nierówności regionalne w dostępie do 
leczenia, zbyt mała liczba ośrodków, w których stosowane są leki II-liniowe – tylko 35 
ośrodków w całej Polsce, ograniczenie czasu leczenia, który w ramach II linii nie może 
przekraczać 5 lat, a także kryteria refundacyjne, które nie są tożsame z kryteriami 
rejestracyjnymi w Unii Europejskiej.  

Jednym z głównych priorytetów jest zlikwidowanie kolejek zarówno u pacjentów dopiero 
zdiagnozowanych jak i u tych z zaawansowaną chorobą. Jednak szczególnie ważne i pilne jest, 
jak zauważyli eksperci, aby zlikwidować kolejki pacjentów do leków z drugiej linii. W krótkiej 
perspektywie powinniśmy dążyć do zlikwidowania kolejek oraz popierania inicjatywy 
wprowadzenia przynajmniej dwóch nowych leków innowacyjnych: doustnego fumaranu 
dimetylu dla postaci umiarkowanej i doustnego fingolimodu dla postaci agresywnej, jako 
pierwsza linia – powiedziała prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, Dyrektor Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – natomiast w dłuższej perspektywie jest ważne, aby 
stworzyć skoordynowaną opiekę dla pacjentów z SM – uzupełniła. 
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Podczas seminarium podkreślono, jak ważne w procesie leczenia jest wprowadzenie 
skutecznej terapii jak najwcześniej, dzięki czemu – ograniczamy postęp 
niepełnosprawności w czasie. Niestety według danych Fundacji Watch Health Care czas 
oczekiwania na rezonans magnetyczny głowy, kluczowe badanie diagnozujące 
stwardnienie rozsiane, czeka się ponad 7 miesięcy. Najlepszą korzyść i największe efekty 
uzyskuje się wtedy, gdy pacjent zostaje niezwłocznie włączony do terapii 
immunomodulującej. W zasadzie we wszystkich krajach rozwiniętych opóźnienie lub 
niepodjęcie terapii po zdiagnozowaniu u pacjenta z SM jest uważane w tej chwili za błąd       
w sztuce lekarskiej – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam Stępień – wczesne 
przełączenie pacjenta na leki drugiej linii jest dużo skuteczniejsze w długotrwałym efekcie 
klinicznym, niż przełączenie z jednego leku na drugi lek w obrębie tej samej grupy lekowej – 
uzupełnił. 

 

Pomimo rozwoju medycyny i dostępu do najnowszych i skutecznych metod leczenia,  
w Polsce pacjenci z SM nadal borykają się z wieloma problemami. Pacjenci ze 
stwardnieniem rozsianym błąkają się po systemie, uzyskują pomoc medyczną lub nie. 
Trzeba nawiązać tę ścisłą współpracę z konkretnym lekarzem, który będzie brał 
odpowiedzialność za cały proces leczenia. Brak jest jasnego zarządzania tą jednostką 
chorobową w naszym kraju – powiedział dr n. med. Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia (IZWOZ) na Uczelni Łazarskiego. 

 

Uczestnicy debaty jednogłośnie zgodzili się, że dziś priorytetem powinna być również 
edukacja decydentów, gdyż nie mają oni świadomości jak poważna jest to choroba, a to 
oni w dużej mierze decydują o losie pacjentów z SM. 
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SM jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, prowadząca do uszkodzenia tkanki nerwowej. Choroba może dotyczyć każdego, bez względu na wiek – 
znane są przypadki rozpoznania stwardnienia rozsianego u dzieci około szóstego roku życia, jednak większość zachorowań występuje pomiędzy 20. a 35. rokiem życia. 
Przyczyny tej choroby nadal nie są jasne. Zdaniem neurologów, u połowy nieleczonych osób dotkniętych SM w ciągu kilkunastu lat dochodzi do ciężkiej 
niepełnosprawności. SM objawia się np. zaburzeniami w sferze poruszania się, drżeniem, utrudnieniami mowy, oczopląsem, zaburzeniami autonomicznymi. Choroba 
nie pozostaje bez wpływu na stan psychiczny pacjenta i zdecydowanie obniża jakość życia.  SM, zaraz po wypadkach komunikacyjnych, jest drugą przyczyną 
niepełnosprawności wśród młodych dorosłych. Wszystko to powoduje, że choroba w bardzo dużym stopniu wpływa na ograniczenie aktywności społecznej                               
i zawodowej głównie młodych ludzi, co z kolei przekłada się na wzrost kosztów pośrednich choroby.  
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Materiały video z Seminarium są już dostępne w PATtube 

http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/anthony-barron-leczenie-sm-polsce-tle-europy/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/prof-andrzej-stepien-strategia-postepowania-leczeniu-sm/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/prof-danuta-ryglewicz-diagnostyka-leczenie-sm-polsce/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/dr-n-med-jerzy-gryglewicz-sm-zarzadzanie-choroba/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/otwarcie-seminarium-przedstawienie-komitetu-naukowego-oraz-uczestnikow-debaty-powitanie-gosci/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/magdalena-fac-skhirtladze-ptsr-czas-znaczenie/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/wystapienie-pani-maliny-wieczorek-organizatora-kampanii-sm-walcz-o/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/dr-n-med-waldemar-brola-ogolnopolski-rejestr-sm/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/prof-dr-hab-n-med-slawomira-kyrcz-krzemien/


Magdalena Ciupak-Zarzycka - Otwarcie Seminarium 

 

Malina Wieczorek - Badanie opinii i potrzeb osób chorych na SM w zakresie programów leczenia 

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz – Diagnostyka i leczenie SM w Polsce 

 

Dr n med. Waldemar Brola – Ogólnopolski rejestr pacjentów chorych na SM 

 

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień – Strategia postępowania terapeutycznego. Rola czasu włączenia do terapii i jego wpływ na wyniki 
leczenia 

 

Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Skuteczność i bezpieczeństwo przeszczepiania autologicznych macierzystych 
komórek krwiotwórczych, w postaci rzutowo remitującej stwardnienia rozsianego 

 

Anthony Barron – Leczenie SM w Polsce na tle Europy – najnowsze wyniki badania Charles River Associates Consulting (tłumaczenie 
konsekutywne) 

 

Dr n. med. Jerzy Gryglewicz – SM – Zarządzanie chorobą – propozycje rozwiązań systemowych dla poprawy opieki nad pacjentem z SM 

 

Magdalena Fac-Skhirtladze – CZAS MA ZNACZENIE – propozycje poprawy opieki nad pacjentem z SM 

 

Prezentacje z Seminarium (do pobrania) 
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Galeria zdjęć z Seminarium 
dostępna pod poniższym linkiem 
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Uczestnicy Seminarium 
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• Lekarze specjaliści 

• Przedstawiciele organizacji 
pacjentów 

• Przedstawiciele AOTM 

• 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 
 

 

 

 sekretariat@korektorzdrowia.pl   

www.korektorzdrowia.pl  

 

Dziękujemy za współpracę 

Pod poniższym linkiem dostępne są materiały z Seminarium: 
http://www.korektorzdrowia.pl/ 
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