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Szanowna Pani Marszałek, 

 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację  

w sprawie działań władz publicznych na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane - 

do Prezesa Rady Ministrów. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Stwardnienie rozsiane jest nieuleczalną, przewlekłą chorobą atakującą 

centralny układ nerwowy. To najczęstsza przyczyna niepełnosprawności młodych 

dorosłych. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj między 20 a 40 rokiem życia. 

Postęp choroby prowadzi do trwałej niepełnosprawności. Dzięki leczeniu i rehabilitacji 

można zwolnić postęp choroby. Niestety, wskutek braku odpowiedniego dostępu do 

leków i leczenia, jakość życia osób z SM w Polsce należy do najgorszych w Europie: 

według rankingu MS Barometer z 2011 r. zajmujemy trzecie miejsce od końca  

w kategorii "dostęp do leków i leczenia".  

W Polsce leczonych jest ok. 12% spośród 45 tys. chorych na stwardnienie 

rozsiane, podczas gdy w innych krajach europejskich dostęp do terapii ma 30-40% 

pacjentów, czyli wszyscy ci, którym terapia pomaga. SM jest chorobą nieuleczalną, ale 

dostępne leki mogą spowolnić jej postępowanie lub złagodzić niektóre objawy. 

Problem polega jednak na tym, że pacjent musi spełnić szereg kryteriów, by zostać 

włączonym do programu lekowego, w którym otrzymuje w pełni refundowane leki. 

Niestety, nie każdy chory ma szansę je otrzymać.  

 



 

 

Można powiedzieć, że zawsze pozostaje możliwość samodzielnego zakupu 

leków, jednak stanowczej większości pacjentów i ich rodzin nie stać na comiesięczne 

wydatki rzędu od 2 do 7 tys. zł. Dodatkowo duża część chorych albo nie ma pracy - bo 

straciła ją z powodu SM - albo ich stan zdrowia nie pozwala na jej podjęcie.  Natomiast 

renta często nie wystarcza nawet na zabezpieczenie środków potrzebnych do 

codziennego funkcjonowania. 

W przypadku stwardnienia rozsianego nie możemy mówić o jednym profilu 

objawów, jednym planie postępowania, jednym rozwiązaniu terapeutycznym dla 

wszystkich chorych, ponieważ każdy doświadcza SM w inny sposób. Dlatego tak ważne 

jest indywidualne podejście do leczenia. Stwarza to szansę na modyfikację przebiegu 

choroby tak, aby pacjent jak najdłużej zachował sprawność, dzięki której będzie mógł 

funkcjonować jako pełnoprawny obywatel.  
Część osób chorych na SM dzięki odpowiednio dobranemu leczeniu może 

normalnie funkcjonować, pracować, realizować swoje plany. Jest jednak bardzo duża 

grupa pacjentów niesamodzielnych, potrzebujących opieki, borykających się  

z różnorodnymi problemami. Warto przypomnieć, że Polska ratyfikowała Konwencję  

o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która podkreśla, jak istotne jest tworzenie 

warunków do tego, by osoby niepełnosprawne na równi ze zdrowymi miały dostęp do 

pracy i edukacji - czyli miały możliwość normalnego funkcjonowania w życiu 

społecznym. A to oznacza, że osoby z SM potrzebują zmian, które zapewnią im dostęp 

do specjalistów, diagnostyki, skutecznych i nowoczesnych terapii oraz do rehabilitacji.  
  

Wobec powyższego uprzejmie prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące 

pytania: 

1. Jakie działania systemowe wprowadza Rząd RP na rzecz poprawy dostępu 

chorych na SM do leków i leczenia? 

2. Dlaczego w  Polsce tylko ok. 12 % chorych na SM  spośród 45 tysięcy chorych 

jest leczonych? 

3. Jakie rozwiązania systemowe wspierają we wszystkich obszarach życia chorych na 

SM w Polsce? 

Z poważaniem, 

 


