
Przełom

w leczeniu SM 1,2



▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do 
fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane. Szczegółowe informacje jak zgłaszać 
działania niepożądane znajdują się poniżej.

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 
301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska Sp. 
z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, 
fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się pod adresem internetowym 
www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.



Księżniczka czardasza 
– czyli o pragnieniach w SM
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SM

nie 

Stwardnienie rozsiane   =

jest

• Zakaźna

• Dziedziczna

• Zawsze ciężko upośledzająca

• Śmiertelna – z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków

• Rozpoznanie SM nie jest powodem do:

• Zaprzestania pracy zawodowej

• Rezygnacji z pasji, sprawiających radość

• Rezygnacji z macierzyństwa

• Kiedyś namawiano pacjentów chorych na SM, aby porzucali plany

rodzinne i zawodowe oraz aktywności, współcześnie zachęca się,

aby żyli pełnią życia w każdym aspekcie tak długo i intensywnie,

jak będą tym zainteresowani.







Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Diagnoza stwardnienia rozsianego jest jednym 
z najtrudniejszym momentów w terapii (1/2)

Diagnoza stwardnienia rozsianego 

Bariery

• Z perspektywy pacjenta:

• fizyczny ból, złe samopoczucie, poczucie opóźnienia diagnozy (u części pacjentów)

• niepewność, lęk, konieczność oczekiwania na inicjację terapii (kolejki pacjentów do 

leczenia 1 linii) 

• konieczność zmian w organizacji swojego życia oraz życia bliskich/rodziny (np. 

przekazanie obowiązków domowych na bliskich/rodzinę).

• Z perspektywy lekarza: 

• brak możliwości szybkiego zakwalifikowania pacjenta leczenia – w części placówek są 

jeszcze kolejki do leczenia 1 linii (zdarza się, że chorzy odsyłani są do innych placówek gdzie 

szybciej mogą zostać zakwalifikowani do terapii)

• ograniczenia programu lekowego, które nie pozwalają na zastosowanie leków              

zgodnie z wiedzą medyczną



Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Diagnoza stwardnienia rozsianego jest jednym 
z najtrudniejszym momentów w terapii (2/2)

Myśli i obawy 

pacjenta

• Diagnoza stwardnienia rozsianego otwiera w głowie pacjenta „kaskadę” obaw i 

niepewności co do stanu obecnego i przyszłości: 

• szok, strach, niedowierzanie

• pytania typu: „co będzie dalej? jak będzie wyglądało moje życie? Co to za choroba? 

Czy jest/ jakie jest  dostępne leczenie? Czy zakwalifikuje się do tego leczenia? 

Diagnoza stwardnienia rozsianego 

Źródła 

satysfakcji 

• Z perspektywy pacjenta:

• ulga, że wiadomo jaka choroba jest przyczyną dolegliwości

• możliwie jak najszybsze wykonanie niezbędnych badań pozwalających na inicjację 

leczenia

• zakwalifikowanie się do leczenia stwardnienia rozsianego

• trafienie pod opiekę lub wybranie lekarza prowadzącego, który jest profesjonalistą w 

swojej dziedzinie, komunikatywny, potrafi w jasny sposób przekazać informacje pacjentowi i 

do którego chory ma zaufanie

• konsultacja z autorytetem w leczeniu stwardnienia rozsianego 

• Z perspektywy lekarza: wybór optymalnej terapii dla pacjenta.



Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Inicjacja 1 linii leczenia stwardnienia rozsianego i zmiana
jest momentem nadziei i mobilizacji dla pacjenta  (1/3)

Bariery

• Z perspektywy pacjenta:

• konieczność dojazdu do szpitala techniki podawania leku (iniekcje), odczuwanie skutków ubocznych, które 

mogą pojawić się podczas terapii (np. konieczność częstych wkłuć, uciążliwe objawy grypopodobne po 

interferonach)

• zmiana leku stosowanego w 1 linii leczenia (np. uciążliwe objawy uboczne, brak skuteczności, zmiana na prośbę 

pacjenta – zmęczenie chorego leczeniem i chęć rzadszego lub wygodniejszego podawania leku – np. w formie 

doustnej) – obawa czy kolejna terapia będzie skuteczna

• ograniczony dostęp do rehabilitacji i konsultacji z innymi specjalistami (np. urolog, seksuolog)  

• konieczność zmiany terapii z 1 linii na 2 (w wyniku postępu choroby) budzi najczęściej obawy czy kolejne 

leczenie będzie skuteczne, jak będzie przebiegała terapia (obawy związane z potencjalnymi skutkami ubocznymi)

• brak przepływu informacji i skierowania pacjentów z ośrodków prowadzących 1 linię leczenia do szpitali 

posiadających terapię 2 linii (chory samodzielnie musi poszukiwać informacji gdzie może otrzymać leczenie) 

• postępująca niepełnosprawność pacjenta, ograniczenia finansowe

• Z perspektywy lekarza i pielęgniarki:

• zbyt duża liczba pacjentów – zbyt mała liczba personelu medycznego aby włączyć 

kolejnych chorych do programu lekowego, obciążenia administracyjne, 

czasochłonna obsługa systemu monitorowania programów terapeutycznych (SMPT), 

brak czasu na kontakt z pacjentem, zła współpraca z pacjentami (np. brak compliance)

1 linia leczenia stwardnienia rozsianego

2 linia leczenia stwardnienia rozsianego



Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Inicjacja 1 linii leczenia stwardnienia rozsianego i zmiana
jest momentem nadziei i mobilizacji dla pacjenta  (2/3)

Źródła 

satysfakcji 

• Z perspektywy pacjenta:

• dobra jakość życia – prowadzenie normalnego trybu życia (tak jak przed diagnozą stwardnienia rozsianego –

możliwość kontynuacji pracy zawodowej, wykonywania obowiązków rodzinnych, posiadania dzieci)

• wsparcie rodziny/bliskich – bardzo istotny czynnik z perspektywy pacjentów z SM

• zmiana trybu życia, zastosowanie diety, ćwiczeń rehabilitacyjnych, które pozwalają na utrzymanie 

sprawności i dają radość pacjentowi (poczucie, że coś robią dla swojego zdrowia, zahamowania choroby)

• dobry kontakt/współpraca z lekarzem prowadzącym, pielęgniarkami, przyjemna („rodzinna”) atmosfera 

panująca w szpitalu

• nawiązanie relacji/ „przyjaźni” z innymi pacjentami – możliwość wymiany informacji, doświadczeń

• możliwość dalszej kontynuacji leczenia w 2 linii (zakwalifikowanie do programu lekowego) 

• skuteczność terapii, brak działań ubocznych leczenia (leki stosowane w 2 linii postrzegane są jako 

skuteczniejsze niż te stosowane w 1 linii)

• wygodne formy podania leków w 2 linii leczenia: wlewy dożylny, tabletki

1 linia leczenia stwardnienia rozsianego

2 linia leczenia stwardnienia rozsianego



Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Inicjacja 1 linii leczenia stwardnienia rozsianego i zmiana 
jest momentem nadziei i mobilizacji dla pacjenta  (3/3)

Źródła 

satysfakcji 

• Z perspektywy lekarza i pielęgniarki:

• skuteczność terapii, możliwość prowadzenia przez pacjenta normalnego trybu życia 

dobra współpraca z pacjentem, zadowolenie pacjenta z terapii

• bliższe poznanie pacjenta (np. rozmowy o rodzinie, jego zainteresowaniach, planach, nie 
tylko na temat prowadzonej terapii)

• optymalna liczba pacjentów w ciągu dnia, małe obciążenie obowiązkami 

administracyjnymi 

1 linia leczenia stwardnienia rozsianego

Myśli i obawy 

pacjenta

• Konieczność zmiany leczenia z 1 linii na 2 linię jest momentem trudnym, ale daje również 

nadzieje na przyszłość: 

• dostępność kolejnej opcji terapeutycznej dla pacjenta (po 1 linii leczenia)  

• stres i zdenerwowanie związane z oczekiwaniem na wyniki badań dgn.

• obawy związane z potencjalnymi ciężkimi skutkami ubocznymi (PML)

2 linia leczenia stwardnienia rozsianego



Ścieżka pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Zakończenie leczenia w ramach programu lekowego 
to bardzo trudny moment terapii

Czynności

• Z perspektywy lekarza – konieczność przekazania pacjentowi informacji, że leczenie w ramach programu 

lekowego dobiegło końca (brak kwalifikacji) – pojawiła się u niego postać wtórnie postępująca (SPMS), w której 

nie można zastosować refundowanego leczenia. 

Bariery

• Z perspektywy lekarza: 

• problem w przekazaniu informacji o zakończeniu leczenia pacjentowi (trudna, obciążająca dla 

lekarza rozmowa).

• Z perspektywy pacjenta: 

• brak akceptacji swojego stanu zdrowia, niepełnosprawności, uzależnienia od innych osób.

Myśli i obawy 

pacjenta

• Zakończenie leczenia w ramach programu lekowego to bardzo trudny moment terapii dla chorego, 

lekarza i pielęgniarki (pojawia poczucie bezradności, smutku, rezygnacji).

Zakończenie leczenia (w ramach programu lekowego)





Czy leki są najważniejsze?

Przyszłość...?

2013:

2006:

TYSABRI®

(natalizumab)

1995:

2002:
Brak 

dostępnych 

leków

2017:

1998/1999: 2011:

GILENYA®

(fingolimod)

Azatiopren

ACTH

AD 1950 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Siponimod 2019?

Ofatumumab 
2020?

Anty-LINGO-1 
2019?

2008:
Steroidy

(mała dawka) 2014:
1997:

Metyloprednizolon 

(duża dawka)

2003:



A.Potemkowski, W.Brola, A.Ratajczak, M.Ratajczak, M.Kowalewski, M.Lewita, K.Kapica-Topczewska, J.Tarasiuk, A.Stępień, K.Gocyła-Dudar, J.Zaborski, 
H.Bartosik-Psujek The most important psychological and psychosocial needs of Polish multiple sclerosis patients and their significant others. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2017:13, 1817–1824.

• 573 pacjentów z SM
• 220 osób bliskich
• Średni wiek 

pacjentów 42.61 lat
• Średni czas trwania 

SM 9.43 lat
• 68 % pacjentów nie 

wymagało pomocy 
przy poruszaniu się

• 47% podawało, że ma 
postać rzutowo-
remisyjną SM





Unmet needs, burden of treatment, and patient engagement in multiple
sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century 
Steering Group

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.



Niezaspokojone 
potrzeby 

postępowania 
w SM

Obciążenie 
leczeniem             

w SM

Zaangażowanie 
chorych

Trzy kluczowe obszary identyfikacji percepcji i priorytetyzacji

Members of the MS in the 21st Century Steering Group:
P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová,
J.Kesselring, G.Kobelt, D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara,
S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B.
Bauer, C.Demory, M.Giambastiani, J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire,
G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galen, A-F.Ben-
Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient engagement
in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the
21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related
Disorders 19 (2018) 153–160.



Leczenie w SM

Podobieństwa i różnice pomiędzy postrzeganiem niezaspokojonych 
potrzeb przez pacjentów z SM i HCPs

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.

HCPs, healthcare professionals



Dostęp do leczenia i refundacja terapii

Podobieństwa i różnice pomiędzy postrzeganiem niezaspokojonych 
potrzeb przez pacjentów z SM i HCPs

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.

HCPs, healthcare professionals



Opieka spersonalizowana

HCPs, healthcare professionals

Podobieństwa i różnice pomiędzy postrzeganiem niezaspokojonych 
potrzeb przez pacjentów z SM i HCPs

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.



Edukacja i komunikacja

Podobieństwa i różnice pomiędzy postrzeganiem niezaspokojonych 
potrzeb przez pacjentów z SM i HCPs

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.

HCPs, healthcare professionals



Wiedza i informacje

Podobieństwa i różnice pomiędzy postrzeganiem niezaspokojonych 
potrzeb przez pacjentów z SM i HCPs

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni, E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt,
D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson, P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani,
J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga, E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient
engagement in multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders 19
(2018) 153–160.

HCPs, healthcare professionals



Rady praktyczne i kierunki poprawy opieki nad pacjentem chorym na SM

1. Poprawa komunikacji aby podnieść jakość kontaktu pacjent- pracownik medyczny, aby optymalnie 
wykorzystać ograniczony czas na konsultację medyczną.

2. Zwiększenie uważności na „ukryte” objawy choroby i właściwie w nich postępowanie.

3. Poprawa w zakresie omawiania korzyści i ryzyka poszczególnych rodzajów terapii, aby pacjent mógł 
aktywnie włączyć się w podejmowanie decyzji.

4. Udzielanie odpowiedniej, przejrzystej informacji w zrozumiały sposób na podstawie wiarygodnych 
źródeł. 

5. Zachęcanie pracowników medycznych do pogłębiania i dzielenia się aktualna wiedzą z członkami 
zespołu i pacjentami.

6. Sprzyjanie lepszemu zrozumieniu wyzwań jakie stoją przed chorymi i pracownikami medycznymi w 
leczeniu SM. 

7. Współpraca, aby rozwijać regionalną edukację, komunikację i inicjatywy z udziałem pacjentów. 

8. Motywowanie chorych do angażowania się w swoją opiekę.

Members of the MS in the 21st Century Steering Group: P.Rieckmanna, D.Centonze, I.Elovaara, G.Giovannoni,
E.Havrdová, J.Kesselring, G.Kobelt, D.Langdon, S.A.Morrow, C.Oreja-Guevara, S.Schippling, C.Thalheim, H.Thompson,
P.Vermersch, K.Aston, B. Bauer, C.Demory, M.Giambastiani, J.Hlavacova, J.Nouvet-Gire, G.Pepper, M.Pontaga,
E.Rogan, C.Rogalski, P. van Galenl, A-F.Ben-Amor; Unmet needs, burden of treatment, and patient engagement in
multiple sclerosis: A combined perspective from the MS in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and
Related Disorders 19 (2018) 153–160.





J Palliat Med. 2014,17(3): 274–281

4 kategorie niezaspokojonych potrzeb chorych z zaawansowanym SM

„As severity of the disease 
progresses, patient needs 
appear to shift from concerns 
about the self on the level of 
self development to the very 
existential needs of one’s 
physical state, corresponding 
to Maslow’s classical hierarchy 
of needs”.

Ankietę wypełniło 15 chorych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952521/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952521/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952521/


„You know, my needs and my wants and 
my desires are of a human being. You 
can pretty much assume that whatever 
you might enjoy and you might want to 
do, so do I… just because I can't move 
most of my body, it doesn't mean that in 
my mind I don’t want to do and enjoy 
the same sort of things as anybody 
else.” 

- person living with MS 

“Advanced MS is characterized by: moderate to 
severe MS symptoms (physical, cognitive, 
emotional), requiring on-going medical 
management (medications, rehabilitation, other 
interventions); dependence in activities of daily 
living, requiring personal assistance and/or assistive 
technology; diminished quality of life and 
unfavorable impact on life roles (family, 
occupational, social).” 

- healthcare professional



„We need to get to a place 
where no one ever hears 
‘There’s nothing more we can 
do for you’.” 

- healthcare professional



” 

Jakość życia 
to postrzeganie przez jednostkę 

swojej sytuacji życiowej 

w kontekście uwarunkowań kulturowych i systemu wartości,                     
w których żyje oraz w relacji do swoich celów, oczekiwań, 

standardów i zainteresowań. 

Jest to szerokie pojęcie, na które wpływać może w złożony sposób: 

zdrowie fizyczne jednostki, 

jej stan psychiczny, 

poziom niezależności, 

relacje społeczne, 

osobiste przekonania 

i ich związek z głównymi właściwościami środowiska.

(WHO) 



Czynniki wpływające na jakość życia



7 zasad prowadzących do poprawy jakości życia osób z SM

• Wzmocnienie, niezależność i centralna rola osób dotkniętych SM w 
podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich życie; 

• Dostęp do kompleksowego i efektywnego leczenia oraz opieki, dostosowanych 
do zmieniających się fizycznych i psychicznych potrzeb życia z SM; 

• Wsparcie dla rodziny, przyjaciół, innych osób bliskich jak również nieopłacanych 
opiekunów; 

• Dostępne i dostosowane do potrzeb: praca, wolontariat, edukacja i sposoby 
spędzania wolnego czasu; 

• Dostępność miejsc przestrzeni publicznej oraz prywatnej, technologii oraz 
transportu; 

• Zasoby finansowe dostosowane do zmieniających się potrzeb oraz kosztów 
życia z SM; 

• Postawy pełne wsparcia, polityka publiczna i praktyki promujące równość,                   
jak również sprzeciwiające się dyskryminacji i stygmatyzacji. 





Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


