
31. seminarium WHC pt. „Innowacje w leczeniu stwardnienia rozsianego 

(SM) a rozwiązania systemowe — ocena dostępności w Polsce” 
 

26 kwietnia 2016 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie przy 

ul. Trojdena 4 odbyło się 31. seminarium edukacyjne pt. Innowacje w leczeniu stwardnienia 

rozsianego (SM) a rozwiązania systemowe — ocena dostępności w Polsce. W seminarium wzięli 

aktywny udział lekarze specjaliści i przedstawiciele organizacji pacjenckich. 

Wystąpienia prelegentów 

Seminarium poświęcone było wyzwaniom organizacyjnym i ekonomicznym, stojącym przed 

polskim systemem ochrony zdrowia w kontekście leczenia stwardnienia rozsianego. Tematem 

przewodnim były krótko- i długoterminowe działania, które prowadziłyby do bardziej skutecznego 

leczenia tej bardzo poważnej, ale niedostatecznie leczonej w naszym kraju choroby. 

Pani Malina Wieczorek, organizator kampanii „SM — Walcz o siebie”, przedstawiła wyniki 

badania opinii i potrzeb osób chorych na SM. Wskazała na rażąco niski poziom informacji udzielanej 

pacjentom przy diagnozie na temat choroby i możliwości terapii. Prelegentka omówiła także problem 

braku refundacji leków doustnych, który naraża pacjentów na nieuzasadniony stres związany z 

przyjmowaniem zastrzyków, oraz generalnego braku dostępu do niektórych leków szeroko 

stosowanych na świecie. 

Prof. Danuta Ryglewicz, współautor wytycznych leczenia SM, omówiła główne aspekty 

medyczne choroby, takie jak symptomy, możliwy przebieg i stosowane leki. Wskazała pozytywny 

trend wzrostowy przydziału środków na leczenie SM w kolejnych latach. Trend ten jest jednak bardzo 

nierówny w poszczególnych województwach, np. w woj. mazowieckim środki te są znacznie wyższe 

niż w woj. śląskim. 

Dr Waldemar Brola przedstawił konieczność stworzenia ogólnopolskiego rejestru chorych na 

SM. Wskazał, że pierwsze kroki zostały już podjęte: w 2011 r. stworzono Świętokrzyski Rejestr 

Chorych, podobny powstał też dla woj. podlaskiego. Prelegent porównał też sytuację w kraju z innymi 

członkami UE, z których niemal wszyscy prowadzą podobne rejestry ogólnokrajowe. 

Prof. Adam Stępień zaprezentował typowy przebieg rozwoju stwardnienia rozsianego jako 

choroby neurodegeneracyjnej. Podkreślił, jak ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii dla rokowań 

pacjenta, gdyż SM jest chorobą postępującą i wiąże się z narastającą niepełnosprawnością, zwłaszcza 

nieleczona. Prof. Stępień omówił także stosowane leki, ich specyfikę i działania niepożądane. 

Prof. Krzysztof Selmaj omówił metody oceny skuteczności terapii SM. Za wskaźniki 

skuteczności przyjmuje się takie czynniki, jak liczba stanów zapalnych w mózgu, redukcja jego 

objętości, utrzymanie sprawności psychofizycznej czy brak rzutów. Brak aktywności choroby jest 

więc nie tylko celem, ale też parametrem oceny leczenia. Prof. Selmaj zwrócił uwagę, że choć 

dostępna terapia nie umożliwia powrotu do zdrowia i nie zawsze jest skuteczna, w porównaniu z 

leczeniem wielu innych poważnych chorób jej wyniki są stosunkowo dobre. 

Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień przedstawiła działalność Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach w dziedzinie leczenia SM poprzez przeszczep 



komórek krwiotwórczych. Prelegentka wskazała na bardzo wysoki wskaźnik braku rzutów choroby i 

innych wskaźników jej nasilenia u osób poddanych zabiegowi (z wyj. fazy PRMS, dla której program 

zarzucono z powodu znikomej skuteczności). Prof. Ryglewicz i prof. Selmaj wskazali, że mimo 

obiecujących wyników jest to raczej metoda eksperymentalna niż właściwa procedura medyczna, gdyż 

nie dysponujemy wystarczającymi danymi klinicznymi, aby potwierdzić jej skuteczność. Prof. Kyrcz-

Krzemień argumentowała, że metoda ta jest z powodzeniem stosowana na świecie. Wskazała też, że 

pacjentów kierują do zabiegu przede wszystkim inne jednostki lecznicze w Polsce, w tym uznane 

autorytety medyczne. Udział w programie jest więc dla pacjenta szansą na bezpłatne leczenie w 

obliczu niskiej dostępności innych metod. 

Pan Anthony Barron z Charles River Associates przedstawił główne niedoskonałości 

systemów opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane, bazując na wynikach badania pt. Policy 

proposals to improve access to multiple sclerosis treatments in Europe, przeprowadzonego w siedmiu 

krajach Unii Europejskiej. W raporcie wyróżniono kilkanaście podstawowych przeszkód stojących 

przed skutecznym leczeniem. Polska jest niestety jedynym krajem w zestawieniu, w którym występuje 

każda z nich: trudności z kwalifikacją do leczenia (leczona jest tylko postać aktywna choroby), 

niewystarczające środki finansowe, brak dostępu do niektórych leków, nadmierna biurokracja, 

niedostateczna koordynacja działań terapeutycznych, brak rejestru chorych, kolejki do badań 

radiologicznych itp. Jedynym odnotowanym zjawiskiem pozytywnym w Polsce na tle innych państw 

jest możliwość przeznaczania 1% podatku na terapię SM. Głównym wnioskiem wynikającym z 

raportu jest konieczność zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na leczenie, likwidacja 

lokalnych obszarów braku dostępu do leczenia, udostępnienie nowych leków oraz powołanie 

multidyscyplinarnych zespołów opieki. 

Dr Jerzy Gryglewicz przedstawił propozycje szczegółowych rozwiązań mających na celu 

ograniczanie społeczno-ekonomicznych skutków SM. Do najważniejszych zaliczył: podnoszenie 

kwalifikacji personelu medycznego, lepszą koordynację działań pomiędzy placówkami ochrony 

zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu chorych. Prelegent zaproponował wprowadzenie karty 

pacjenta SM (analogicznej do zielonej karty w onkologii) oraz utworzenie centralnego rejestru 

chorych i placówek referencyjnych. Ponadto zasugerował większy udział leczenia ambulatoryjnego, 

które jest tańsze i bardziej skuteczne niż szpitalne. 

Pani Magdalena Fac-Skhirtladze z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego omówiła 

rekomendacje międzynarodowego zespołu ekspertów dla leczenia SM. Celem leczenia powinna być 

maksymalizacja zdrowia mózgu przez całe życie. Kluczowe dla skuteczności terapii jest jej wczesne 

rozpoczęcie, co stanowi jedną z głównych przeszkód dla pacjentów SM w Polsce. Problemem jest też 

stałe monitorowanie zmian poprzez badanie RM, które obarczone jest długimi kolejkami. Ponadto 

informacja przekazywana choremu przy diagnozie oraz przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia jest 

skąpa, co promuje korzystanie z innych, mniej rzetelnych źródeł wiedzy (np. Internetu). Prelegentka 

omówiła także problem konieczności czekania pacjentów na potwierdzenie rozwoju SM, co spotyka 

się ze słusznym oporem, gdyż terapię należy podejmować jak najwcześniej. 

Debata 

Na zakończenie seminarium odbyła się debata poświęcona propozycjom zmian w podejściu do 

leczenia SM w Polsce. Debatę poprowadziła pani red. Renata Furman. 

Prof. Ryglewicz wyróżniła dwa etapy koniecznych zmian. Pierwszym etapem jest likwidacja 

kolejek, których powstawanie jest nieuzasadnione: łatwo przewidzieć, ile osób w danej populacji 



zapadnie na tę chorobę i zapewnić im odpowiedni poziom usług medycznych. Należy też umożliwić 

pacjentom leczenie nowoczesnymi preparatami fingolimod i fumaran dimetylu (leki doustne). W 

dłuższej perspektywie natomiast konieczne jest powstanie ośrodków referencyjnych dla lepszej 

koordynacji opieki pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi. Niezbędne jest także podniesienie 

kwalifikacji lekarzy POZ celem uzyskania szybszej diagnozy. 

Prof. Halina Bartosik-Psujek poparła pomysł przeniesienia głównego ciężaru terapii SM ze 

szpitala na opiekę ambulatoryjną, co oznaczałoby mniejsze koszty i częstszą konsultację z lekarzem. 

Postulowała także zmianę podejścia do rehabilitacji, która jest pacjentowi niezbędna wyłącznie po 

rzutach, więc nie można traktować jej jako zabiegu planowego. Podkreśliła także, że pacjent nie może 

czekać na terapię drugorzutową w kolejce, gdyż nie ma ku temu podstaw medycznych. Natomiast na 

terapię pierwszorzutową należy pacjenta wpisać od razu po wykryciu choroby, a nie po długiej 

obserwacji. Prof. Bartosik-Psujek uwypukliła również brak faktycznej oferty terapeutycznej dla 

pacjentów z postacią postępującą choroby. Skrytykowała niewystarczające starania decydentów 

zmierzające do przedłużenia okresu aktywności zawodowej chorych, co nie tylko poprawiłoby jakość 

ich życia, ale także obniżyłoby koszty pośrednie dla budżetu państwa. 

Dr Brola poparł ideę tworzenia rejestrów chorych, jednak wskazał, że wiąże się to z 

dodatkowym obciążeniem dla placówki medycznej związanym z przetwarzaniem danych. Konieczne 

zatem jest znalezienie rozwiązań, które to ułatwią. 

Pan Tomasz Połeć z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego również podniósł 

problem konieczności oczekiwania lekarza na potwierdzenie rozwoju choroby, które opóźnia 

rozpoczęcie terapii o kilka miesięcy oraz negatywnie oddziałuje na stan psychiczny pacjenta. Zwrócił 

też uwagę na prozaiczne, lecz dotkliwe problemy pacjentów, jak np. niewystarczająca liczba 

refundowanych pieluchomajtek (2 szt. dziennie). Potępił także brak refundacji opieki paliatywnej w 

stwardnieniu rozsianym. 

Dr Gryglewicz skrytykował brak jakiejkolwiek koordynacji pomiędzy systemami ubezpieczeń 

zdrowotnych i społecznych. Niedostateczne środki na leczenie generują bowiem koszty społeczne w 

postaci rent i zasiłków, nieobecności na rynku pracy, ubożenie rodzin chorego. Kosztom tym można 

byłoby w dużym stopniu zapobiec poprzez współfinansowanie terapii przez resort odpowiedzialny za 

opiekę społeczną. Stanowisko to poparł pan Połeć, który wskazał na rosnące koszty utrzymywania 

rencistów z SM, którzy mimo to pozostają na bardzo niskim poziomie życia z powodu niskich 

świadczeń. 

Prof. Selmaj wyraził ubolewanie nad oporem wobec leczenia SM ze strony decydentów, 

którzy od dekad nie przyczyniają się do poprawy jakości opieki nad pacjentem. Prof. Ryglewicz 

poparła to stanowisko, wystosowując apel do Ministerstwa Zdrowia o pilne zmiany. Dr Gryglewicz 

natomiast wskazał podstawowe obszary geograficzne, których dotyczy problem dostępności do 

leczenia (np. woj. pomorskie). 

Prof. Selmaj wskazał też, że np. w Czechach dostępne są wszystkie leki na SM, o których 

refundację w Polsce nadal toczą się rozmowy, pomimo podobnych wskaźników zamożności obu 

krajów. Dr Gryglewicz zauważył jednak, że w Czechach na ochronę zdrowia przeznacza się aż 9% 

PKB, a w Polsce tylko 4,5%. 

Na zakończenie spotkania red. Renata Furman wyraziła nadzieję, że przedstawione wnioski 

zostaną wzięte pod uwagę przez Prezes Rady Ministrów i że pociągnie to za sobą szybkie, korzystne 

zmiany dla pacjentów. 


