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Podsumowanie seminarium Fundacji Watch Health Care  
z dn. 14 grudnia 2012 roku w Warszawie pt.: 

 
„Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa 

– ocena dostępności w Polsce” 
 
 

 

W dniu 14 grudnia 2012 r. w Warszawie miało miejsce kolejne z cyklu, Seminarium Edukacyjne 

Fundacji Watch Health Care XI pt.: „Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka 

długoterminowa – ocena dostępności w Polsce”.  

 

Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych w Polsce przybiera rozmiar coraz większego problemu 

społecznego. Według opinii ekspertów biorących udział w Seminarium, najpoważniejsze kwestie do 

rozwiązania w tym zakresie to:  

 brak poradni zaburzeń pamięci; 

 luki w edukacji lekarzy specjalistów i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie 

leczenia chorób otępiennych; 

 trudności w zakresie skutecznej diagnostyki, wynikające z niedostatecznej ilości czasu, 

jakim lekarze dysponują podczas standardowej wizyty, a który uniemożliwia 

przeprowadzenie pełnej diagnostyki; 

 brak koordynacji w zakresie spójnych działań medyczno-opiekuńczych na rzecz osób 

dotkniętych problemem chorób otępiennych; 

 nieistnienie opracowanego sposobu postępowania w zakresie leczenia otępienia.   

 

Zdaniem Prof. Marii Barcikowskiej-Kotowicz, przewodniczącej Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego 

Towarzystwa Neurologicznego (przewodnicząca Komitetu Naukowego Seminarium), leczenie chorób 

otępiennych jest niezwykle istotnym problemem starzejących się społeczeństw. Zgodnie z 

szacunkowymi danymi ponad 470 tys. osób po 65 r. ż. cierpi na choroby otępienne, z czego połowę 
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tej liczby stanowią osoby z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Podkreślić należy fakt, że obecnie w 

Polsce nieleczonych jest około  80% chorych! 

Odzwierciedleniem niekorzystnej sytuacji w Polsce jest brak podejmowanych działań w zakresie 

diagnostyki i leczenia chorób otępiennych, czego niechlubnym przykładem jest brak jakiejkolwiek 

informacji na ten temat w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007- 2015. 

 

Prof. Danuta Ryglewicz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie potwierdza brak 

istnienia spójnego systemu adresowanego do osób z chorobami otępiennymi. 

 
Podczas swojego wystąpienia przedstawiła ekspercką propozycję opracowania Systemu 

Kompleksowej Opieki w oparciu o wczesną i adekwatną diagnostykę, monitorowanie efektów terapii, 

leczenie współistniejących powikłań oraz wszechstronną edukację pacjenta i jego rodziny. Jak 

podkreśliła Prof. Ryglewicz, zaproponowany przez zespół ekspertów (Prof. Ryglewicz, Prof. 

Barcikowska, Prof. Friedman oraz Prof. Szczudlik) System Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej nad pacjentem z otępieniem jest rozwiązaniem mogącym przerwać trwający w tym 

obszarze impas.  

 

Według Prof. Friedmana, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, warunkiem 

poprawy obecnej sytuacji jest zapewnienie chorym dostępu do doświadczonych specjalistów 

neurologów poprzez utworzenie w całym kraju sieci Poradni Schorzeń Pozapiramidowych oraz 

wprowadzenie systemu referencyjności tych placówek. Brak takich wyspecjalizowanych ośrodków 

stanowi poważny problem w diagnozowaniu zaburzeń chorób neurozwyrodnieniowych. Ponadto, 

brak kompleksowej diagnostyki powoduje trudności w różnicowaniu choroby Parkinsona z innymi 

jednostkami chorobowymi, np. z depresją, guzem mózgu czy krwiakiem. Konieczne jest tutaj 

wykonanie badania MRI (rezonans magnetyczny) lub TK (tomografia komputerowa). 

Niewystarczające postępowanie diagnostyczne w początkowym okresie choroby może doprowadzić 

do sytuacji, gdy błędnie zdiagnozowany chory leczony jest na chorobę Parkinsona, a w rzeczywistości 

są to symptomy obecności guza mózgu. Problemem, na który napotykają chorzy z chorobą 

Parkinsona jest brak specjalistów logopedów, a tym samym brak interdyscyplinarnych zespołów, w 

których możliwe byłoby połączenie wysiłków logopedy, psychologa, czy neurologa, na rzecz poprawy 
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funkcjonowania osoby z chorobą otępienną. W przypadku stosowania niektórych leków niepełna 

refundacja decyduje o wysokich kosztach leczenia. Również kwalifikacja na operacje stereotaktyczne 

lub wszczepienia elektrod muszą opierać się na odpowiedniej kwalifikacji, a wykonywane 

w ośrodkach przygotowanych do ich przeprowadzania. 

 

Zakończone pod koniec 2011 r. badanie PolSenior jest ogólnopolskim badaniem w którym po raz 

pierwszy dokonano całościowej, wszechstronnej oceny populacji osób starszych w Polsce. Zgodnie z 

wynikami badania lekkie bądź umiarkowane otępienie dotyczy ok. 28% po 65 r. ż, a co u 20 

respondenta występują zaburzenia poznawcze ograniczające w istotnym stopniu ich samodzielność 

i uniemożliwiające niezależną egzystencję. Zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych mogą stanowić 

początek zespołów otępiennych u ludzi w podeszłym wieku, co z kolei swoje implikacje znajduje 

w zwiększonym zapotrzebowaniu na opiekę ze strony opiekunów. 

 

Na problem niedostatecznej opieki długoterminowej w Polsce zwróciła uwagę dr Elżbieta 

Szwałkiewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych. Konieczność 

wypracowania standardów postępowania w opiece długoterminowej i podjęcie ukierunkowanych 

działań na rzecz stworzenia budowania spójnego systemu opieki długoterminowej stanowią 

priorytety dla poprawy jakości pielęgnowania chorych w domu. Pilna potrzeba przeorganizowania 

obecnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce wymaga podjęcia działań w poszukiwaniu nowych 

źródeł finansowania. W obliczu obserwowanych trendów demograficznych zabezpieczenie potrzeb 

osób w podeszłym wieku jest koniecznością, jak i wyzwaniem dla sektora zdrowotnego i społecznego, 

ale jak zwróciła uwagę dr Szwałkiewicz obecnie nie dysponujemy danymi nt. zapotrzebowania na 

opiekę długoterminową. Nie rozpoznanie tego problemu z kolei rzutuje na trudności w kreowaniu 

polityki zdrowotnej. 

Dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care zwrócił uwagę na kwestię wprowadzenia 

ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Polsce i nieodzowność podjęcia dyskusji w tym obszarze. Zmiany 

wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w 

transgranicznej opiece zdrowotnej, na mocy której każdy obywatel państwa na terenie Unii 

Europejskiej będzie miał możliwość otrzymać świadczenie zdrowotne w innym państwie 

członkowskim, niż państwo jego pochodzenia. Koszty leczenia w innym kraju zostaną pokryte przez 
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krajowe ubezpieczenie zdrowotne w zakresie wysokości kwoty, w jakiej świadczenie to pokrywane 

jest w kraju pacjenta. Jak zwrócił uwagę dr Łanda podjęcie działań w zakresie uregulowania obszaru 

ubezpieczeń dodatkowych w Polsce, z uwzględnieniem ubezpieczeń pielęgnacyjnych jest konieczne 

i wymaga podjęcia aktywnych działań ze strony decydentów i regulatorów prawa.  

 

Eksperci biorący udział w dyskusji dotyczącej możliwości poprawy dostępności do leczenia chorób 

neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej, jednoznacznie zaapelowali o wprowadzenie 

zmian systemowych.  Jako najważniejsze uznane zostały: 

 standaryzacja opieki długoterminowej; 

 zwiększenie roli nieformalnych opiekunów w zabezpieczeniu opieki chorym dotkniętych 

chorobami otępiennymi; 

 wprowadzenie procedur w zakresie opieki nad osobami z chorobami otępiennymi; 

 wdrożenie systemu opartego o wysokospecjalistyczne ośrodki ukierunkowane na leczenie 

osób z chorobami otępiennymi; 

 zapewnienie dostępu do lekarzy specjalistów 

 

Biorący w dyskusji były minister zdrowia, Marek Balicki podkreślił rolę Fundacji Watch Health Care 

w kształtowaniu właściwej przestrzeni dla debaty społecznej, której rezultatami powinny stać się 

potrzebne zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. 1 

                                                                 
1
 Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją dla jej powstania była narastająca dysproporcja pomiędzy 

zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia 

zdrowotne w Polsce. Skutkiem tej dysproporcji jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych 

świadczeń zdrowotnych. Ewidencja WHC gromadzi i prezentuje na swojej stronie www.korektorzdrowia.pl dane dotyczące czasu 

oczekiwania na wybrane świadczenia zdrowotne. 
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