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Informacja na temat problemów osób chorych  

na stwardnienie rozsiane 

 

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego 

(mózgu i rdzenia kręgowego). Ocenia się, że na świecie ponad 2.5 mln osób, z tego 500 tys. 

to mieszkańcy Europy, choruje na stwardnienie rozsiane. W Polsce, jak podaje Polskie 

Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, szacunkowo żyje około 40 tys. chorych na tę 

chorobę. SM dwukrotnie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Ze statystyk wynika, że co 

drugi chory na stwardnienie rozsiane to osoba na poruszająca się na wózku. 

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najpoważniejszych chorób neurologicznych, na 

którą nie ma leku. Nie jest znana przyczyna powstawania choroby, wiadomo, że najczęściej 

zapadają na nią młode osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Uważa się, że podstawy SM 

mogą mieć podłoże genetyczne i są związane z funkcjami układu odpornościowego. W 

przebiegu choroby układ odpornościowy, który powinien chronić organizm przed bakteriami i 

wirusami, zwraca się przeciwko własnemu organizmowi i atakuje osłonki nerwów w mózgu i 

rdzeniu kręgowym w błędnym przekonaniu, że jest to ciało obce. Jest to choroba 

autoagresywna. Zniszczeniu ulega osłonka mielinowa nerwów, w efekcie czego prawidłowe 

przewodzenie impulsów nie jest możliwe. W ten sposób upośledzeniu może ulec każda z 

funkcji życiowych organizmu – od utraty wzroku, słuchu, przez uszkodzenia funkcji 

przełykania i mówienia, po paraliż i spastyczność mięśni nóg i rąk.  

Mimo, że SM jest chorobą nieuleczalną istnieją leki, które w znaczny sposób 

modyfikują przebieg choroby i zmniejszają ryzyko trwałego kalectwa. Niektóre z 

nowoczesnych leków są w stanie odwrócić zmiany powstałe w mózgu chorego w czasie 

kolejnych ataków choroby.  

Dnia 12 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych, które poprawia sytuację chorych w 

 



sprawie m.in.: dostępu do programu dla dzieci od 12 roku życia (a nie – jak poprzednio – od 

lat 16); zniesienie górnej granicy wieku w kwalifikacji do programu; przeniesienia octanu 

glatirameru do leków pierwszego rzutu; wydłużenia czasu finansowania leczenia do 5 lat. 

Zakres świadczenia gwarantowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego przedstawia 

załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. nr 140 poz.1148  

z późn. zm.).  

 

 



12. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)  

 

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

 

ŚWIADCZENIOBIORCY 

 

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W 
PROGRAMIE 

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 
W RAMACH PROGRAMU 

 

WARUNKI REALIZACJI 
ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

 

1. Kryteria kwalifikacji  

1.1 Leczenia interferonem beta:  

1) wiek od 12 roku życia; 

2) rozpoznanie postaci rzutowej 
stwardnienia rozsianego - oparte na 

kryteriach diagnostycznych McDonalda 
(Polman i wsp. 2005); wł ącznie z badaniami 

rezonansem magnetycznym, przed i po 
kontra ście; 

3) uzys kanie co najmniej 15 punktów według 
punktowego systemu kwalifikacji 

okre ślonego w ust. 3; 

4) pisemna deklaracja współpracy przy 
realizacji programu ze strony piel ęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej obejmuj ącej 

opiek ą świadczeniobiorc ę. 

1.2 Leczenia octanem glatirameru:  

1) wiek powy żej 18 roku życia; 

2) rozpoznanie postaci rzutowej 
stwardnienia rozsianego - oparte na 

kryteriach diagnostycznych McDonalda 
(Polman i wsp. 2005); wł ącznie z badaniami 

rezonansem magnetycznym, przed i po 
kontra ście; 

3) uzyskanie  co najmniej 15 punktów według 
punktowego systemu kwalifikacji 

okre ślonego w ust. 3; 

4) pisemna deklaracja współpracy przy 
realizacji programu ze strony piel ęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej obejmuj ącej 

opiek ą świadczeniobiorc ę; 

5) przeciwwskazania do stosowania 
interferonów beta. 

Leczenie octanem glatirameru mo żna 

1. Dawkowanie interferonu 
beta  

1.1 Dawkowanie u osób 
dorosłych:  

Dawka nale żna wynosi w 
przypadku: 

1) interferonu beta-1b: 0,25 
mg podskórnie co drugi 

dzie ń; 

2) interferonu beta-1a: 
22µg, 44µg podskórnie lub 

30µg domi ęśniowo w 
zale żności od tolerancji raz 

lub 3 razy w tygodniu 
(dawkowanie zale ży od 

Charakterystyki Produktu 
Leczniczego). 

1.2 Dawkowanie u dzieci i 
młodzie ży:  

1) u dzieci i młodzie ży o 
ci ężarze ciała poni żej 30 kg 
leczenie nale ży rozpocz ąć od 
1/4 dawki nale żnej dla osoby 
dorosłej; dawk ę nale żną dla 

dzieci i młodzie ży o 
ci ężarze ciała poni żej 30 kg 

(1/2 dawki nale żnej dla 
osoby dorosłej) nale ży 

osi ągnąć po miesi ącu 
leczenia; 

2) u dzieci i młodzie ży o 
ci ężarze ciała powy żej 30 kg 
leczenie nale ży rozpocz ąć od 
1/2 dawki nale żnej dla osoby 

dorosłej; dawk ę nale żną 
równ ą dawce dla osoby 

1. Badania przy kwalifikacji:  

1) badania biochemiczne w tym 
oceniaj ące funkcj ę nerek, 

wątroby, TSH; 

2) badanie ogólne moczu; 

3) morfologia krwi z rozmazem; 

4) rezonans magnetyczny bez i po 
kontra ście; rezonans magnetyczny 

wykonuje si ę w okresie 
kwalifikacji do programu. Je żeli 
leczenie nie zostanie rozpocz ęte 
do 30 dni od jego wykonania, to 
badanie powtarza si ę tu ż przed 
zastosowaniem pierwszej dawki 

leku; 

5) wzrokowe potencjały wywołane 
(WPW), je śli wymagane podczas 

ustalania rozpoznania; 

6) w przypadkach w ątpliwych 
diagnostycznie wskazane badanie 

białka oligoklonalnego IgG w 
płynie mózgowo-rdzeniowym. 

2. Monitorowanie leczenia:  

1) badania laboratoryjne, o 
których mowa w ust. 1, przez 

pierwsze 6 miesi ęcy leczenia, 
kontrola co 3 miesi ące, 

nast ępnie co 6 miesi ęcy, z 
wyj ątkiem morfologii i 

parametrów w ątrobowych, które 
wykonuje si ę co 3 miesi ące; u 

dzieci i młodzie ży kontrola co 
miesi ąc przez pierwsze 3 
miesi ące, nast ępnie co 3 

miesi ące; 

Świadczenie jest 
realizowane w o środkach 

udzielaj ących świadcze ń z 
zakresu neurologii, 

zapewniaj ących 
świadcze niobiorcy dost ęp do 

niezb ędnych bada ń oraz 
specjalistycznej opieki 

lekarskiej i 
piel ęgniarskiej, 

udzielaj ących świadcze ń w 
trybie: 

1) ambulatoryjnym lub 

2) jednodniowym, lub 

3) hospitalizacji. 

 



rozpocz ąć w przypadku wyst ąpienia 
pierwotnych przeciwwskaza ń dla stosowania 

interferonów beta, o których mowa w ust. 2 
pkt 1, po uprzedniej kwalifikacji do 

leczenia, natomiast w przypadku 
niepowodzenia lub nietolerancji 

interferonów beta, zgodnie z ust. 2 pkt 2 
lub 3 - bez konieczno ści ponownej 

kwalifikacji świadczeniobiorcy. 

2. Przeciwwskazania do stosowania 
interferonów beta:  

1) pierwotne przeciwwskazania dla 
stosowania interferonów beta (wyst ąpienie 

przynajmniej jednego z poni ższych 
przeciwwskaza ń): 

a) nadwra żliwo ść na interferon beta, b) 
współtowarzysz ąca inna posta ć choroby, 

c) zdekompensowana niewydolno ść w ątroby 
(enzymy w ątrobowe 2 razy powy żej normy), 

d) zaburzenia czynno ści tarczycy (bez 
eutyreozy), 

e) depresja niepoddaj ąca si ę leczeniu, 

f) padaczka z wył ączeniem napadów, które u 
dzieci i młodzie ży wyst ąpiły w czasie 

rzutu stwardnienia rozsianego, 

g) przeciwwskazania wymienione w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego; 

2) brak skuteczno ści leczenia, zgodnie z 
ust. 5; 

3) nietolerancja interferonów beta 
(wyst ąpienie przynajmniej jednego z 

poni ższych): 

a) ostre reakcje nadwra żliwo ści (wstrz ąs 
anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, 

pokrzywka), 

b) wzrost poziomu transaminaz (AspAT, ALAT 
powyżej 2 x GGN) lub kliniczne objawy 

niewydolno ści w ątroby, 

c) wyst ąpienie leukopenii (poni żej 
3000/µl), trombocytopenii lub 

niedokrwisto ści, 

d) objawy ci ężkiej depresji, próby 
samobójcze, padaczka, 

e) wyst ąpienie zaburze ń czynno ści tarczycy 

dorosłej nale ży osi ągnąć po 
miesi ącu leczenia. 

2. Dawkowanie octanu 
glatirameru  

Zalecane dawkowanie wynosi 
20 mg octanu glatirameru we 

wstrzykni ęciu podskórnym, 
raz na dob ę. 

 

2) rezonans magnetyczny - po 
każdych 12 miesi ącach leczenia 

bez i po kontra ście. 

 



(bez eutyreozy), 

f) wieloogniskowe zmiany skórne. 

3. Punktowy system kwalifikacji do 
leczenia stwardnienia rozsianego 

interferonem beta:  

1) czas trwania choroby 

0-3 lat - 6 pkt 

3-6 lat - 4 pkt 

6-10 lat - 2 pkt 

powyżej 10 lat - 1 pkt 

2) posta ć choroby 

rzutowa bez objawów ubytkowych - 5 pkt 

3) liczba rzutów choroby w ostatnim roku: 

3 i wi ęcej - 5 pkt 

1-2 - 4 pkt 

brak rzutów - 1 pkt 

4) stan neurologiczny w okresie 
międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu 

leczenia) - objawy nieznacznie 
upośledzaj ące układ ruchu 

( świadczeniobiorca samodzielnie chodz ący) 

EDSS 0-2 - 6 pkt 

EDSS 2,5-4 - 5 pkt 

EDSS 4,5-5 - 2 pkt 

EDSS powyżej 5 - 1 pkt 

4. Kryteria wył ączenia  

4.1 Leczenie interferonem beta:  

1) nadwra żliwo ść na interferon beta; 

2) współtowarzysz ąca inna posta ć choroby; 

3) ci ąża; 

4) zdekompensowana niewydolno ść w ątroby 
(enzymy w ątrobowe 2 razy powy żej normy); 

5) zaburzenia czynno ści tarczycy (bez 
eutyreozy); 

6) depresja niepoddaj ącą si ę leczeniu; 

7) padaczka, z wył ączeniem napadów 
wyst ępuj ących u dzieci i młodzie ży jako 

objaw rzutu stwardnienia rozsianego; 

8) przeciwwskazania wymienione w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego. 



4.2 Leczenie octanem glatirameru:  

1) nadwra żliwo ść na octan glatirameru lub 
mannitol; 

2) współtowarzysz ąca inna posta ć choroby; 

3) obci ążenie innymi schorzeniami, które 
mogą zmniejszy ć skuteczno ść leczenia; 

4) ci ąża. 

5. Okre ślenie czasu leczenia w programie  

5.1  Leczenie trwa do 24 miesi ęcy, z 
możliwo ści ą przedłu żenia do maksymalnie 60 

miesi ęcy. Po 12 miesi ącach ka żdego roku 
trwania leczenia dokonuje si ę oceny 

skuteczno ści leczenia. Za brak 
skuteczno ści wymagaj ący zmiany leczenia 

przyjmuje si ę wyst ąpienie jednej z 
poni ższych sytuacji: 

1) liczba i ci ężkość rzutów: 

a) 2 lub wi ęcej rzutów umiarkowanych 
(wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 
pkt w zakresie jednego lub dwóch układów 

funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub 
wi ększej liczbie układów funkcjonalnych) 

lub 

b) 1 ci ężki rzut po 6 miesi ącach (wzrost w 
EDSS wi ększy ni ż w definicji rzutu 

umiarkowanego); 

2) progresja choroby mimo leczenia, co 
oznacza utrzymuj ące si ę przez co najmniej 

3 miesi ące pogorszenie si ę stanu 
neurologicznego o co najmniej: 

a) 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5, 

b) 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0; 

3) zmiany w badaniu rezonansu 
magnetycznego wykonanym po ka żdych 12 
miesi ącach, gdy stwierdza si ę jedno z 

poni ższych: 

a) wi ęcej ni ż jedna nowa zmiana Gd (+), 

b) wi ęcej ni ż dwie nowe zmiany w sekwencji 
T2; 

4) przej ście rzutowo-remisyjnej postaci 
stwardnienia rozsianego we wtórnie 

post ępuj ące stwardnienie rozsiane, w skali 
EDSS powyżej 6 punktów. 



5.2  Kryteria przedłu żenia leczenia 
interferonem beta lub octanem glatirameru 
o kolejne 12 miesi ęcy, nie wi ęcej jednak 

ni ż do 60 miesi ęcy leczenia: 

1) brak rzutów lub rzuty łagodne (wzrost 
EDSS o 0,5 pkt lub o 1 pkt w jednym do 

trzech układów funkcjonalnych) lub 1 rzut 
umiarkowany (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub 
2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów 
funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub 
wi ększej liczbie układów funkcjonalnych), 

lub 

2) brak progresji choroby w okresie 
ostatniego roku leczenia: ró żnica w skali 

EDSS poni żej 1 pkt; 

3) brak wyra źnych cech aktywno ści i 
progresji choroby w badaniu kontrastowym 

wykonanym rezonansem magnetycznym (nie 
wi ęcej ni ż jedna zmiana Gd+ lub dwie nowe 

zmiany w sekwencji T2) z gadolin ą. 

 
 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 022-694-94-32, fax 022-694-94-28 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przedstawiło na swoich stronach 
internetowych zestawienie liczby osób chorych na SM w poszczególnych województwach. 

 

Leczenie SM w Polsce – listopad 2010 r. 

Województwo 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa 
liczba 

osób z SM 

Liczba 
leczonych 
osób z SM 

Procent 
osób 

leczonych 

Dolnośląskie 2 970 000 3 057 342 11,19% 

Kujawsko-Pomorskie 2 100 000 2 162 103 4,76% 

Lubelskie 2 230 000 2 295 147 6,41% 

Lubuskie 1 250 000 1 287 68 5,28% 

Małopolskie 3 240 000 3 335 346 10,37% 

Mazowieckie 5 080 000 5 229 412 7,88% 

Opolskie 1 090 000 1 122 101 9,00% 

Podkarpackie 2 130 000 2 192 152 6,93% 

Podlaskie 1 220 000 1 256 81 6,45% 

Pomorskie 2 200 000 2 265 117 5,17% 

Śląskie 4 830 000 4 972 219 4,40% 

Świętokrzyskie 1 320 000 1 359 147 10,82% 

Warmińsko- Mazurskie 1 470 000 1 513 69 4,56% 

Wielkopolskie 3 370 000 3 469 421 12,14% 

Zachodniopomorskie 1 730 000 1 781 135 7,58% 

Łódzkie 2 630 000 2 707 316 11,67% 

razem: 38 860 000 40 000 3 176 7,94% 

 
Liczba mieszkańców na podstawie statystyk GUS. 
Liczba osób chorujących w poszczególnych województwach szacowana przy założeniu, że w Polsce choruje 
około 40 tys. osób (przyjęte przez DKM w 2010 r.). 

 

 



 

 

 

 

 

Wiek i płeć osób leczonych w 2009 roku w ramach programu terapeutycznego "Leczenie 
stwardnienia rozsianego" finansowego z NFZ. 

 
Na podstawie raportu NFZ: Wydatki  Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów 
terapeutycznych w roku 2009. 

 

W 2011 r. Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego (EMSP) (ogólnoeuropejska 

organizacja zrzeszającą stowarzyszenia działające na rzecz poprawy jakości życia chorych na 

SM w 34 krajach) przeprowadziła badanie, z którego wynika, że na liście 33 państw 

europejskich, biorących udział w badaniu przeprowadzonym w 2011 r., Polska zajmuje 

czwarte miejsce od końca, w zestawieniu wszystkich badanych obszarów, wyprzedzając 

jedynie Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę oraz Białoruś. 

W ogólnym dostępie do leczenia Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc (przed 

Bośnią i Hercegowiną oraz Białorusią). Niewiele lepsza jest pozycja naszego kraju w dostępie 



 

 

do najnowszych, innowacyjnych terapii (szóste miejsce od końca, gorsze w porównaniu do 

badania przeprowadzonego w roku 2009).  

W obecnej kadencji Sejmu do Ministerstwa Zdrowia zostało skierowanych 8 

interpelacji i jedno zapytanie dotyczące problemu chorych na stwardnienie rozsiane. Do tej 

pory Ministerstwo udzieliło 3 odpowiedzi.  

 

Problemy osób chorych na stwardnienie rozsiane: 

1. Najważniejszym problemem leczenia SM w Polsce jest brak pieniędzy. W ramach 

refundowanych terapii prowadzonych jest tylko około 10 procent osób z tą 

chorobą. SM jest chorobą przewlekłą, której leczenie powinno być stosowane tak 

długo, jak długo przynosi efekty, a polskie rozwiązanie w tym zakresie przewiduje 

leczenie czasowe (do pięciu lat).  

2. Wielu chorym nie pomagają klasyczne i refundowane terapie interferonem beta 

czy octanem glatirameru. W ramach programu terapeutycznego finansowanego 

przez NFZ nie ma żadnego z leków immunomodulacyjnych stosowanych w razie 

niepowodzenia leczenia podstawowego. Pacjenci mogą sami sfinansować zakup 

tego leku, ale niewielu pacjentów na niego stać (miesięczna terapia to koszt nawet 

8 tys.złotych). Preparaty nowej generacji (Natalizumab lub Fingolimod) nie są w 

Polsce refundowane. Zdaniem środowiska medycznego konieczny jest dostęp do 

kilku opcji terapeutycznych, żeby spośród nich wybrać odpowiednie leczenie dla 

chorego.  

3. Jednym z etapów choroby są okresowe zaostrzenia, zwane rzutami. W takim 

przypadku należy natychmiast podjąć leczenie, ponieważ każde opóźnienie może 

powodować trwałe ubytki i trwały deficyt immunologiczny. Pacjent, który 

przestaje chodzić, musi rozpocząć leczenie w ciągu 48 godzin. A często czeka 2 - 

3 tygodnie. Po tym okresie jest już za późno, ponieważ chory np. traci wzrok. 

4. Na listach refundowanych leków brak jest leków objawowych, które chorzy na SM 

muszą stale przyjmować. 

5. Brak wdrożenia Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM, który ustala 

zasady leczenia i refundowania terapii podstawowych i nowoczesnych leków 

drugiej szansy, proponuje rozwiązania z zakresu rehabilitacji oraz pomocy 

psychologicznej i społecznej. 

6. Od 1 stycznia 2012 został wycofany z listy leków refundowanych lek Solu-Medrol 

(Methylprednisolonum). Solu-Medrol jest jedynym lekiem, który zatrzymuje stan 

zapalny układu nerwowego i zapobiega trwałym ubytkom neurologicznym. 

Stosowany jest w czasie ostrych pogorszeń tzw. rzutów choroby w dawce 1000 mg 



 

 

i podawany przez 3-5 dni we wlewach dożylnych. W dużej grupie osób długo 

chorujących z postacią przewlekłą choroby preparat ten stosowany jest z dużym 

powodzeniem raz w miesiącu w postaci 1 kroplówki z 100 mg Solu Medrolu.  

W odpowiedzi na interpelację pana posła Tadeusza Tomaszewskiego Ministerstwo 

Zdrowia poinformowało, iż „Do podmiotu odpowiedzialnego zostało przesłane 

wezwanie na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), w którym minister zdrowia 

wezwał do przeprowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu 

oraz instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 niniejszej 

ustawy, oraz przedstawienia informacji i zobowiązań, o których mowa w art. 24 

ust. 2, art. 25 pkt 4 i pkt 6 lit. e oraz art. 26 pkt 1 lit. a-f i j-l niniejszej ustawy. Na 

powyższe wezwanie nie wpłynęła odpowiedź od firmy Pfizer Europe MA EEIG, tym 

samym preparat nie mógł zostać umieszczony w obwieszczeniu ministra zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Natomiast odnosząc się 

do zamienników możliwych do zastosowania w przypadku nasilenia choroby, tzw. 

rzutów choroby, preparat zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w 

dziedzinie neurologii nie posiada zamiennika”.  

Z informacji uzyskanych z ministerstwa wynika, że trwają prace, mające na celu 

przywrócenie powyższego leku na listę leków refundowanych.  

 

 

Przygotowała: Jagoda Tracz-Dral 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


