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Wprowadzenie. 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) 

programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, 

jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Programy zdrowotne dotyczą w szczególności: 

- ważnych zjawisk epidemiologicznych, 

- innych istotnych problemów zdrowotnych całej lub określonej grupy świadczeniobiorców 

przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania, 

- wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. 

Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat. 

 

Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie prowadzi programu leczenia 

stwardnienie rozsiane. Jednocześnie w Polsce mieszka trzecia pod względem liczebności 

grupa osób z SM w Europie. W Polsce nie można jasno określić faktycznej liczby osób 

chorych na SM. Wszystkie podawane dane są danymi szacunkowymi. Częstość 

występowania stwardnienia rozsianego w Polsce ocenia się na ok. 150 przypadków na 100 

tysięcy mieszkańców, co czyni ze stwardnienia rozsianego chorobę często występującą w 

Polsce, 60 tys. chorych w skali całego kraju.  

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu 

nerwowego. Należy do najpoważniejszych chorób neurologicznych. Pierwsze objawy 

choroby występują zazwyczaj miedzy 18 a 45 rokiem życia. Jak wynika z badań 

epidemiologicznych w Polsce chorzy na SM żyją od 17 do 20 lat krócej w porównaniu do 

reszty społeczeństwa. Ze względu na to, iż choroba ta często rozpoczyna się we wczesnym 

okresie życia oraz ze względu na jej wybitnie przewlekły charakter stwardnienie rozsiane jest 

jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej niezdolności do pracy i rent chorobowych.  

 

Parlament Europejski traktuje problem osób ze stwardnieniem rozsianym jako szczególnie 

trudny problem nie tylko medyczny, ale również społeczny. Znalazło to wyraz m. in. w 

przyjęciu 16 grudnia 2003 roku przez Parlament Europejski Rezolucji dotyczącej zakazu 

dyskryminacji osób z SM (w załączeniu). Należy podkreślić, że chorzy na żadne inne 

schorzenie nie posiadają odrębnych norm prawnych o charakterze antydyskryminacyjnym 

takich jak osoby z SM. 
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I. STRESZCZENIE 

I.1. SKRÓTOWY OPIS CELÓW I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PROGRAMU 
Program dotyczy zasad kompleksowego postępowania z chorymi na stwardnienie rozsiane 
(SM) w Polsce. Podstawowym celem jest wdrożenie nowoczesnego systemu leczenia i 
rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane, opartego na metodach, których skuteczność 
udowodniono naukowo oraz na wzorcach zgodnych ze standardami i rekomendacjami 
europejskimi.  

Konieczność wypracowania takich zasad wynika z kilku faktów. Po pierwsze SM jest chorobą 
przewlekłą trwająca całe życie, pacjenci są zmuszeni do korzystania z opieki zdrowotnej 
przez długie lata, a ich potrzeby medyczne zmieniają się wraz z trwaniem choroby i zmianą 
jej zaawansowania i postaci. Powoduje to konieczność opracowania zasad postępowania w 
różnych okresach choroby. Po drugie, w związku z nowymi osiągnięciami farmakoterapii 
zasady leczenia SM zmieniły się na świecie w ciągu ostatnich lat, a ich znajomość w Polsce 
jest niedostateczna. Istnieje konieczność racjonalnego wprowadzenia nowych rodzajów 
immunoterapii w Polsce. Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie prowadzi 
programu leczenia SM. Jednocześnie w Polsce mieszka trzecia pod względem liczebności 
grupa osób z SM w Europie.1 

I.2. PRZEWIDYWANY ZAKRES DZIAŁAŃ  
Obejmuje on następujące elementy:  

1. Wprowadzenie leczenia nowymi lekami immunomodulującymi pacjentów 
chorujących na stwardnienie rozsiane we wczesnym okresie choroby będących w 
największym zagrożeniu postępu choroby.  

2. Terapię chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia immunomodulującego według 
określonego w programie algorytmu. 

3. Terapię objawową.  
4. Postępowanie rehabilitacyjne. 
5. Działalność edukacyjną: szkolenie dla pracowników poradni SM i ośrodków 

referencyjnych. 
6. Utworzenie Centralnego Rejestru Osób z SM. 

Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych w ciągu ostatnich 10 lat jednoznacznie 
wskazują, iż nowoczesne leki immunomodulujące powodują istotne zmniejszenie aktywności 
choroby i spowolnienie postępu deficytu neurologicznego. Skuteczność tego leczenia została 
udowodniona w sposób szczególny u chorych w różnych stadiach zaawansowania, ale w 
szczególności w okresie początkowym - badania CHAMPS i ETOMS2. Do leczenia będą 
kwalifikowani pacjenci spełniający kryteria opracowane specjalnie dla tego programu. 
Kryteria te głównie będą uwzględniały cechy aktywności choroby. Pacjenci będą kierowani 
przez oddziały neurologiczne i przychodnie specjalistyczne do ośrodków referencyjnych 
rozmieszczonych na terenie kraju. Ośrodkami referencyjnymi zostaną przede wszystkim 
akademickie kliniki neurologiczne posiadające doświadczenie i możliwości leczenia 
immunomodulującego i jego odpowiedniego monitorowania, w tym z wykorzystaniem 
obrazowania w rezonansie magnetycznym. Pacjenci pozostaną pod opieką ośrodków 
                                                 
1 Selmaj K. Stwardnienie rozsiane – Wyzwanie dla nowego systemu ochrony zdrowia. Med. Po Dyplomie. 1999, 
8, 15-21 
2 Clanet M, E. W. Radue, L. Kappos, H.P. Hartung, R. Hohlfeld, M.Sandberg-Wollheim, M.F. Kooijmans - 
Coutinho, E.C. Tsao, i A.W. Sandrock, the European IFNβ-1a (Avonex) Dose-Comparison Study Investigators.   
A randomized, double-blind, dose-comparison study of weekly interferon β-1a in relapsing MS. Neurology 
2002; 59: 1507-1517 
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leczących i będą systematycznie monitorowani. W okresie leczenia będą przeprowadzane 
okresowe, co 3 miesiące badania kliniczne oraz badania oceniające tolerancję leku. Po roku 
zostanie przeprowadzona ocena kliniczna i rezonansowa. Pacjenci, u których nastąpi 
stabilizacja choroby, bez istotnych objawów ubocznych podejmą kontynuację leczenia do 
trzech lat. Pacjenci, którzy nie spełnią tych warunków będą kwalifikowani do zmiany 
dawkowania lub zmiany leku immunomodulującego według obecne zalecanych standardów 
optymalizacji leczenia SM3. Systematyczne monitorowanie stanie się podstawą skutecznego 
leczenia i zapewni najlepsze warunki farmakoekonomiczne programu. Brak tego elementu w 
obecnej formie refundacji leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) powoduje 
olbrzymie straty finansowe. Przewiduje się coroczne zwiększenie liczby pacjentów 
korzystających z leczenia immunomodulującego o 500, aż do uzyskania odpowiedniej 
proporcji pacjentów leczonych w całej populacji pacjentów z SM w Polsce.  

Jedną z przyczyn trudności wprowadzenia tych terapii w Polsce w ciągu ostatnich lat jest ich 
wysoki koszt. Dlatego istnieje konieczność prospektywnej oceny wpływu nowych terapii w 
SM na przebieg choroby w warunkach opieki zdrowotnej w Polsce, ale również istnieje 
konieczność przeprowadzenia analizy farmakoekonomicznej w Polsce i określenia, w jakim 
stopniu nowa terapia zmniejszy obciążenie budżetu kosztami opieki medycznej chorych na 
SM.  

Ponadto w ramach tego projektu będzie możliwa ocena stosowania innych sposobów leczenia 
niż tylko leki immunomodulujące. Od dwóch lat stosowany jest na świecie lek 
immunosupresyjny, mitoxantrone. Wiedza na temat jego stosowania jest w Polsce ciągle 
znikoma, a znajomość korzyści i objawów ubocznych (jest to lek antyanaboliczny) w 
warunkach szerszego stosowania klinicznego, poza badaniami rejestrującymi, jest niepełna.  

U pacjentów, którzy nie będą kwalifikować się do leczenia immunomodulującego będzie 
rozważone leczenie immunosupresyjne mitoxantronem lub azathiopryną. Leczenie 
mitoxantronem musi być prowadzone zgodnie z zasadami leczenia cytostatykami i z 
zachowaniem zasady nie przekraczania dawki życiowej. Do leczenia mitoxantronem powinni 
być kwalifikowani chorzy w okresie wtórnie przewlekłym choroby i dodatkowo z wyraźnym 
postępem niewydolności neurologicznej w okresie poprzedzającego roku przed dniem 
badania. Ponadto do leczenia mitoxantronem kwalifikowani będą chorzy z gwałtownie 
postępującą chorobą niezależnie od stopnia jej zaawansowania.  

U pacjentów, u których doszło do wystąpienia objawów neurologicznych, będzie prowadzona 
terapia objawowa mająca na celu zmniejszenie dolegliwości.  

W końcu w leczeniu SM niezwykle istotną rolę odgrywa rehabilitacja. Proponowany program 
umożliwi wprowadzenie w sposób racjonalny stosowanie terapii rehabilitacyjnej i określenie 
jej wpływu stan chorych, którzy będą leczeni immunomodulująco lub nie. Program ten 
umożliwi również poprawienie warunków przeprowadzania rehabilitacji w Polsce. Wszyscy 
pacjenci z utrwalonymi objawami neurologicznymi powyżej 3,5 stopnia w skali EDSS będą 
objęci programem rehabilitacji. Rehabilitacja powinna obejmować głównie rehabilitację 
domową, ale również okresowo rehabilitację instytucjonalną. 

Należy wyraźnie podkreślić odrębne cele tego programu zdrowotnego od rozpoczętego 
ograniczonego refundowania interferonu beta i glatirameru przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Działania NFZ dotyczą wyłącznie leczenia farmakologicznego tymi preparatami i 
stanowią rodzaj terapii ratunkowej. Kryteria włączenia, chyba ze względów etycznych, 
dotyczą głównie ludzi młodych, podczas kiedy SM rozpoczyna się z mniej więcej jednakową 

                                                 
3 Rickmann P, and Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group. Escalating immunotherapy of multiple  
sclerosis – new aspects and practical application. J Neurol. 2004 Nov; 251(11):1329-39. 
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częstością w wieku od 18 do 45 lat. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na większą 
skuteczność inteferonu beta na początku choroby, ale niezależnie od wieku4. Ponadto znaczna 
część pacjentów, których opieką obejmie płatnik świadczeń zdrowotnych, będą to pacjenci, 
którzy już kontynuują leczenie na podstawie indywidualnych decyzji. W ramach działań NFZ 
nie jest możliwa całościowa ocena skuteczności leczenia oraz co najważniejsze jego wpływu 
na zmianę potrzeb medycznych leczonych pacjentów w Polsce. W związku z tym nie jest 
możliwa ocena, w jakim stopniu wpływ leku na stan neurologiczny będzie wpływał na 
zmniejszone inne nakłady na leczonych pacjentów. Tymczasem te informacje mogą być 
bardzo istotne w dalszych decyzjach dotyczących refundacji tych leków w Polsce.  

Podobny sposób działania podjęto ostatnio w Wielkiej Brytanii, gdzie w sposób kontrolowany 
dopuszczono do stosowania leki immunomodulujące w SM (na dużo większą skalę od 
proponowanej w tym projekcie) z jednoczesnym gromadzeniem wszystkich istotnych 
informacji odnośnie stosowanych usług medycznych u leczonych pacjentów. Wcześniej w 
większości zamożnych krajów jak np. USA wprowadzanie terapii immunomodulacyjnej w 
SM odbywała się w sposób kontrolowany przez ośrodki referencyjne, a nie w takiej formie 
jak teraz w Polsce. Umożliwiło to racjonalny merytorycznie, ale i finansowo rozwój tej 
terapii. 

Dodatkową trudnością jest fakt, że w Polsce nie można jasno określić faktycznej liczby osób 
chorych na SM. Wszystkie podawane dane są danymi szacunkowymi5. Dzięki temu 
programowi powstanie pierwszy Centralny Rejestr Chorych na SM w Polsce. 

I.3. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH NA REALIZACJE, W TYM 
ŚRODKÓW Z BUDŻETU MINISTRA ZDROWIA 
Program będzie miał charakter ciągły. Obecnie przedstawiony dokument, ze względów 
organizacyjnych, określa postępowanie w pierwszych trzech latach, zakłada się jednak 
prowadzenie i ewaluację programu w latach kolejnych, aż do doprowadzenia do standardów 
przyjętych przez Parlament Europejski. 

                                                 
4 PRISM Group. Randomised double-blind placebo-controlled study of interferon b-1a in relapsing/remitting 
multiple sclerosis.  Lancet 1998; 352: 1498-1504. 
5 Aby ocenić liczbę osób chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce musimy posłużyć się danymi 
szacunkowymi, ze względu na zbyt słabą diagnostykę oraz brak centralnego rejestru chorych na SM. Liczba 
osób chorych jest zależna przede wszystkim od szerokości geograficznej (im dalej na północ, w stronę klimatu 
umiarkowanego, tym większa liczba zachorowań) oraz od rasy (na SM chorują przede wszystkim ludzie rasy 
białej).  
 Dane z krajów znajdujących się w podobnej strefie klimatycznej: 

• Niemcy - 120 tys. chorych (na 82 mln mieszkańców, 1 chory na 683 osoby) 
• Wielka Brytania - 85 tys. chorych (na 60 mln mieszkańców, 1 chory na 705 osób) 
• Irlandia – 6 tys. chorych (na 3,5 mln mieszkańców, 1 chory na 583 osoby) 
• Kanada - 50 tys. (na 30 mln mieszkańców, 1 chory na 600 osób) 
• Polska – przyjmując, że średnio w tej strefie klimatycznej przypada 1 chory na 650 osób, w Polsce 

przy 38,5 mln mieszkańców mamy ok. 60 tys. chorych. 
Powyższe dane zostały potwierdzone nie tylko przez publikacje naukowe (m.in. publikację w periodyku 

Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego Der Nervenarzt (nr 71, 2000) autorstwa Hein T., Hopfenmüller 
W., p.t. Hochrechnung der Zahl an Multiple Sklerose erkrankten Patienten in Deutschland (str. 288-294), ale 
także dane epidemiologiczne zebrane np. przez Niemiecki Rejestr Osób z SM. Potwierdza to również raport 
Europejskiej Komisji Zdrowia z października 2004 r. dotyczący chorób neurologicznych i nie-psychiatrycznych 
chorób mózgu, w którym na str. 13 podano m.in. informację, iż w krajach o klimacie umiarkowanym, 
położonych bardziej na północ (jak Wielka Brytania), przyjmuje się ok. 150 zachorowań na 100 tys. obywateli, 
co w Polsce daje liczbę 57 750 osób chorych.  

Zgodnie z powyższymi kalkulacjami w Polsce mamy do czynienia z ok. 60 tys. osób chorych na SM. 
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Całkowity koszt programu w ciągu pierwszych trzech lat wyniesie 267 438 300 zł. Wydatki 
na świadczenia zdrowotne będą pokryte w całości przez płatnika świadczeń zdrowotnych. 
Wydatki na zadania organizacyjne zostaną pokryte z budżetu Ministra Zdrowia. Przewiduje 
się, iż w okresie pierwszego roku konieczne będzie przeznaczenie środków w wielkości 
58 750 000 zł dla zapewnienia realizacji programu. W następnych latach środki na program 
powinny rosnąć odpowiednio o fundusze przeznaczone na kontraktowanie leczenia dla 500 
chorych rocznie. I tak w drugim roku wyniosą 89 477 375 zł, a w trzecim roku 119 210 925 
zł. 

I.4. SPODZIEWANE EFEKTY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POTENCJALNEGO WDROŻENIA 
PROGRAMU 
Program ma charakter rozwiązania systemowego. Systemowość rozwiązań pozwoli na 
wypracowanie zasad postępowania z chorymi na SM w zależności od stopnia zaawansowania 
choroby, umożliwi określenie przydatności leczenia immunomodulującego w Polsce i 
korzyści farmakoekonomicznych ze stosowania tego leczenia.  

Program umożliwi też określenie zakresu konieczności stosowania leczenia 
immunonomodulującego i immunosupresyjnego. Realizacja programu, przeprowadzenie 
szkoleń i konferencji przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat nowoczesnego i 
prawidłowego postępowania w SM wśród lekarz neurologów w Polsce. Korzyści związane z 
wprowadzeniem programu również będą dotyczyły bardziej racjonalnego wykorzystania 
rehabilitacji w leczeniu SM. 

Co jest także bardzo istotne przy braku jakiegokolwiek rejestru osób chorych na SM w 
Polsce, program ten zapewni stworzenie pierwszego w kraju Centralnego Rejestru Osób z 
SM. Pozwoli to na rozpoczęcie tak niezbędnych w leczeniu badań epidemiologicznych. 

 

II. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU/OKREŚLENIE POTRZEBY 

II.1. OPIS PROBLEMU 
Stwardnienie rozsiane należy do najpoważniejszych chorób neurologicznych. Częstość 
występowania stwardnienia rozsianego w Polsce ocenia się na ok. 150 przypadków na 100 
tysięcy mieszkańców, co czyni ze stwardnienia rozsianego chorobę często występującą w 
Polsce, 60 000 chorych w skali całego kraju. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą 
demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ogniska demielinizacji powstają 
w istocie białej półkul mózgowych i rdzenia kręgowego. W zależności od lokalizacji ognisk 
obserwuje się różne objawy ze strony OUN. 

Pierwsze objawy choroby występują zazwyczaj miedzy 18 a 45 rokiem życia. Często choroba 
zaczyna się pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego. Klinicznie obserwuje się 
zaburzenie ostrości widzenia, któremu towarzyszy niekiedy ból oka nasilający się przy 
ruchach gałki ocznej. W zapaleniu pozagałkowym upośledzone jest najbardziej widzenie 
plamkowe, co powoduje powstanie mroczka środkowego w polu widzenia. Może występować 
także zaburzenie widzenia barw oraz zaburzenie reaktywności źrenic. Zejściem zapalenia 
pozagałkowego nerwu wzrokowego u chorych z SM może być zanik nerwu wzrokowego ze 
zblednięciem odskroniowym tarczy nerwu wzrokowego. 

Częstymi objawami występującymi w tej grupie chorych są zaburzenia ruchowe prowadzące 
do narastającego inwalidztwa. Obserwuje się niedowład kończyn dolnych częściej niż 
górnych, wzmożenie napięcia mięśniowego, wygórowanie odruchów, obecność objawów 
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patologicznych. Wraz z rozwojem niedowładów pogarsza się zdolność chorych do poruszania 
się, radzenia sobie w normalnym życiu, konieczne staje się używanie wózka inwalidzkiego.  

W związku z zajęciem przez proces chorobowy dróg korowo-rdzeniowych częste są w 
stwardnieniu rozsianym zaburzenia zwieraczy występujące pod postacią częstomoczu, 
nietrzymania moczu, nagłego parcia, uporczywych zaparć czy rzadziej nietrzymania stolca. 

Kolejnymi typowymi objawami chorobowymi w stwardnieniu rozsianym są objawy 
móżdżkowe oraz objawy ze strony pnia mózgu. Występuje ataksja móżdżkowa, oczopląs, 
drżenie zamiarowe oraz mowa dyzartryczna. Może pojawić się podwójne widzenie w 
związku z zajęciem nerwów ruchowych gałek ocznych i porażeniem międzyjądrowym. 

Niekiedy obserwuje się neuralgię nerwu V, porażenie obwodowe nerwu VII, zawroty głowy i 
wymioty, zaburzenia połykania. 

Zaburzenia czucia mogą pojawić się stosunkowo wcześnie w rozwoju choroby i przebiegać 
pod postacią drętwienia, mrowienia, pieczenia poszczególnych części ciała. Mogą 
występować także ubytkowe zaburzenia czucia i ataksja czuciowa. Charakterystycznym 
objawem jest objaw Lhermitte′a. Objaw ten polega na wrażeniu przebiegania prądu 
elektrycznego wzdłuż kręgosłupa do kończyn dolnych podczas biernego lub czynnego 
przygięcia głowy ku przodowi.  

Częsta skargą chorych z SM jest uczucie zmęczenia. Niekiedy w zaawansowanej postaci SM 
występują objawy mózgowe pod postacią obniżenia funkcji poznawczych. Mogą pojawiać się 
napady padaczkowe, stany depresyjne i maniakalne. 

Typowy dla stwardnienia rozsianego jest przebieg z rzutami i remisjami, a więc okresami 
zaostrzenia i ustępowania objawów chorobowych. W myśl przyjętej definicji rzutem choroby 
jest wystąpienie objawów neurologicznych utrzymujących się co najmniej przez 24 godziny. 
Rzuty mogą różnić się między sobą długością trwania, stopniem ciężkości oraz remisji. Ten 
typ przebiegu choroby występuje najczęściej. 

Powyższy typ przebiegu po około 7 latach przechodzi w fazę wtórnie przewlekle postępującą. 
W tej fazie choroby rzuty występują rzadko lub nie występują, choroba systematycznie 
postępuje prowadząc do narastającego inwalidztwa. U około 15% chorych występuje postać 
pierwotnie przewlekle postępująca. Różni się ona od postaci wtórnie przewlekle postępującej 
zwykle późniejszym początkiem, mniejszą aktywnością w obrazach rezonansu 
magnetycznego jądrowego (MRI), inną predyspozycją genetyczną. Przebieg choroby jest 
postępujący bez remisji od początku zachorowania.  

Podstawową cechą stwardnienia rozsianego jest przewlekłość tej choroby, która stale 
postępuje prowadząc do znacznego ograniczenia możliwości poruszania się i spełniania 
innych czynności życiowych.  

Na świecie od kilku lat stosuje się leki, które w sposób istotny hamują rozwój tej ciężkiej 
choroby przedłużając normalną egzystencję, ale pacjenci w Polsce są praktyczne pozbawieni 
możliwości korzystania z tej terapii. W krajach europejskich pacjenci ze stwardnieniem 
rozsianym objęci są też programami rehabilitacyjnymi dotyczącymi nie tylko rehabilitacji 
ruchowej, ale społecznej i rodzinnej. 

II.2. PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU  
Brak jest wypracowanych zasad postępowania w stwardnieniu rozsianym w Polsce. Nowe 
leki stosowane w terapii stwardnienia rozsianego od kilku lat są drogie, refundowane w 
Polsce w znikomym zakresie, co czyni je praktyczne niedostępnymi dla większości chorych 
na stwardnienie rozsiane. Ponadto stosowanie tych leków wymaga odpowiedniej wiedzy i 
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umiejętności, która nie jest dostateczna wśród personelu medycznego. Wynika to m.in. z tego, 
iż stosuje się kilka preparatów o różnym dawkowaniu i różnych wskazaniach klinicznych w 
zależności od fazy i zaawansowania choroby. Niezwykle istotna jest konieczność posiadania 
wiedzy na temat oceny skuteczności leczenia. Związane to jest z wysokim kosztem leków 
immunomodulujących. Niepotrzebne przedłużanie terapii prowadzić będzie do 
niepotrzebnych wysokich kosztów. Dlatego najbardziej racjonalne postępowanie wymaga 
wprowadzenia w sposób kontrolowany leków immunomodulujących wraz z ich prospektywną 
ocena kliniczną oraz farmakoekonomiczną. W taki właśnie sposób leki te były wprowadzane 
do terapii w większości krajów, w tym w krajach o podobnym potencjale ekonomicznym co 
Polska, np. Czechy lub Węgry, jak w krajach rozwiniętych jak np. USA. Ocena 
farmakoekonomiczna może być dokonana tylko w warunkach danego systemu ochrony 
zdrowia i trudno jest przenosić dane uzyskane w innych krajach do Polski. 

II.3. WAGA PROBLEMU DLA SPOŁECZEŃSTWA  
Stwardnienie rozsiane stanowi znaczne obciążenie budżetu państwa. Ze względu na to, iż 
choroba ta często rozpoczyna się we wczesnym okresie życia oraz ze względu na jej wybitnie 
przewlekły charakter stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej 
niezdolności do pracy i rent chorobowych. Koszty związane z niewykonywaniem pracy oraz z 
wypłacanymi świadczeniami socjalnymi należą w Polsce do bardzo wysokich. Zmniejszenie 
szybkości postępu choroby oraz ograniczenie jej aktywności znacznie zmniejszy koszty 
społeczne związane z opieką i leczeniem chorych na stwardnienie rozsiane. Możliwość 
wypracowania kompleksowych zasad postępowania w SM będzie też miało kolosalny wpływ 
na jakość życia osób chorych na tę chorobę. Jak wynika z badań epidemiologicznych 
prowadzonych przez doc. Andrzeja Potemkowskiego w Polsce chorzy na SM żyją od 17 lat 
(badania z lat 1980-89) do 20 lat (badania z lat 1990-95) krócej w porównaniu do reszty 
społeczeństwa6. 

Wypracowanie racjonalnych zasad postępowania obejmujących leczenie immunomodulujące, 
leczenie immunosupresyjne oraz rehabilitację będzie miało też kolosalne znaczenie 
ekonomiczne, ponieważ umożliwi najbardziej odpowiednie, optymalne dla danej osoby 
leczenie przy odpowiednio adekwatnych kosztach.  

Wraz z postępem choroby i niepełnosprawności zwiększa się nie tylko obciążenie budżetu 
państwa, zmienia się również sytuacja samych chorych i ich rodzin. Niepełnosprawność 
powoduje, że osoby ze stwardnieniem rozsianym, młodzi dorośli w większości przypadków, 
należą do grona wykluczenia społecznego. Parlament Europejski traktuje problem osób ze 
stwardnieniem rozsianym jako szczególnie trudny problem nie tylko medyczny, ale również 
społeczny. Znalazło to wyraz m. in. w przyjęciu 16 grudnia 2003 roku przez Parlament 
Europejski Rezolucji dotyczącej zakazu dyskryminacji osób z SM (w załączeniu). Należy 
podkreślić, że chorzy na żadne inne schorzenie nie posiadają odrębnych norm prawnych o 
                                                 

6 Badania objęły populację osób z SM na terenie dawnego województwa szczecińskiego. Były prowadzone 
od 1960 roku. Okres 1960-1981 opracowano na podstawie badań retrospektywnych, a okres 1982-2004 – 
badań prospektywnych. Posłużono się danymi z kartotek Kliniki Neurologii, oddziałów neurologicznych 
oraz poradni stwardnienia rozsianego. Od 1992 roku rozpoczęto prowadzenie Rejestru Chorych na SM, a od 
1996 roku komputerową bazę danych. Celami badań było: epidemiologiczna ocena zachorowalności  
i chorobowości w regionie szczecińskim w latach 1960-2004; przeprowadzenie badań epidemiologicznych 
ukierunkowanych na ocenę obecności w regionie szczecińskim ogniska stwardnienia rozsianego; określenie 
czasu trwania choroby i długości życia chorych na stwardnienie rozsiane w regionie szczecińskim. Jak 
wynika z danych epidemiologii średnia długość życia osoby z SM w latach 1990-95 wynosiła dla mężczyzn 
53 lata, a dla kobiet 56 lat. Co oznacza, że czas ten był krótszy od przeciętnej długości życia w Polsce o 
około 20 lat.  
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charakterze antydyskryminacyjnym takich jak osoby z SM. Wynika to z postrzegania sytuacji 
osób z SM jako szczególnie trudnej i dotkliwej zarówno społecznie jak i, w perspektywie 
długofalowej, ekonomicznie. 

II.4. DOTYCHCZASOWE PRÓBY ROZWIĄZANIA PROBLEMU  
Środowiska lekarzy neurologów oraz chorych na stwardnienie rozsiane od wielu lat zabiegały 
o przyjęcie zasad umożliwiających refundowanie nowych leków immunomodulujących w 
terapii tej ciężkiej choroby. Polskie Towarzystwo Neurologiczne już w 1995 roku powołało 
grupę roboczą, która usiłowała przekonać przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia do 
wprowadzenia tej terapii w sposób analogiczny jak w innych krajach. Wszyscy, lekarze i 
chorzy, zawsze byli świadomi trudności rozwiązania tego problemu ze względu na całkowity 
koszt takiego programu. Tym niemniej, trzykrotnie, w roku 1997, 2000 oraz 2002 program 
kontrolowanej refundacji nowych leków w stwardnieniu rozsianym był obiecany, ale nigdy 
nie został zrealizowany. 

II.5. PRZEDSTAWIENIE TRUDNOŚCI W UZYSKANIU ŚWIADCZEŃ 
Trudności w uzyskaniu świadczeń wynikają z wysokiego kosztu leczenia 
immunomodulującego związanego m.in. z koniecznością jego prowadzenia przez długi czas 
oraz ograniczonych możliwości stosowania leczenia immunosupresyjnego ze względu na 
wymogi techniczne takiej terapii. Trudności w uzyskaniu świadczeń rehabilitacyjnych 
wynikają z nieodpowiednio rozwiniętej bazy rehabilitacyjnej. Chorzy na SM korzystają z 
ogólnych poradni rehabilitacyjnych, których ilość nie jest odpowiednia, i które nie są 
odpowiednio wyposażone i nie realizują programów specjalistycznej rehabilitacji SM. 

 

III. OPIS PROGRAMU 

III.1. CELE PROGRAMU  
Celem programu jest objęcie usystematyzowaną opieką grupy chorych na stwardnienie 
rozsiane w Polsce, edukacja grupy profesjonalistów zajmujących się osobami z SM oraz 
założenie Centralnego Rejestru Chorych na SM w celu przeprowadzenia pierwszych badań tej 
grupy chorych. Opieka ta będzie obejmowała sześć kierunków działań: 

1. Wprowadzenie leczenia nowymi lekami immunomodulującymi pacjentów 
chorujących na stwardnienie rozsiane we wczesnym okresie choroby, będących w 
największym zagrożeniu postępu choroby.  

2. Terapię chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia immunomodulującego 
według określonego w programie algorytmu. 

3. Terapię objawową. 

4. Postępowanie rehabilitacyjne. 

5. Działalność edukacyjną: szkolenie dla pracowników poradni SM i ośrodków 
referencyjnych. 

6. Utworzenie Centralnego Rejestru Osób z SM. 

 

III.2. REALIZACJA CELÓW 
Działania realizowane i finansowane przez płatnika świadczeń zdrowotnych: 

• leczenie immunomodulujące,  
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• leczenie immunosupresyjne,  
• leczenie objawowe,  
• rehabilitacja. 

Płatnik świadczeń zdrowotnych opracuje standard leczenia w postępowaniu z SM oraz zasady 
kontraktacji świadczeń zdrowotnych. Płatnik świadczeń zdrowotnych będzie składał 
kwartalne sprawozdania dla Ministerstwa Zdrowia oraz po zakończeniu realizacji całego 
Programu przygotuje dla MZ całościowe sprawozdanie. 
Działania realizowane i finansowane przez Ministerstwo Zdrowia: 

• utworzenie Centralnego Rejestru chorych na SM, 
• wybór ośrodka koordynującego, 9 ośrodków referencyjnych i poradni leczenia SM, 
• działania edukacyjne, 
• konferencje. 

Ministerstwo Zdrowia pokryje koszty biurowe ośrodków referencyjnych, spotkań Rady 
Programowej, zakupi 10 komputerów i oprogramowania koniecznych do utworzenia rejestru 
chorych na SM oraz dokona zakupu sprzętu do rehabilitacji. Będzie pełnić również funkcję 
kontrolną nad realizacją Programu. 

III.2.1 LECZENIE IMMUNOMODULUJĄCE  
Leczenie immunomodulujące interferonem beta i glatiramerem grupy 1 000 chorych na 
stwardnienie rozsiane w pierwszym roku programu i następnie coroczne zwiększanie grupy 
chorych leczonych o 500 osób. W ciągu trzech lat leczeniem zostanie objętych 2 000 chorych. 
Leczenie to obejmie pacjentów, w początkowym okresie choroby, ale już z danymi 
klinicznymi i rezonansowymi świadczącymi o złym rokowaniu7. Według najnowszych 
wyników badań im wcześniej zastosuje się interferon beta i glatiramer, tym wyniki leczenia 
są lepsze. Dlatego ten kierunek działań programu dotyczyć będzie pacjentów w początkowej 
fazie choroby. Okres leczenia będzie wynosił trzy lata. Kryteria kwalifikacyjne będą 
dotyczyły stwardnienia rozsianego typu przebiegającego z rzutami i remisjami (RR) o 
wczesnym początku i szybkiej progresji choroby. Wyniki badań naukowych wskazują, iż ta 
grupa chorych powinna odnieść największe korzyści z zastosowanego leczenia8. Dodatkowo 
w celu maksymalnego zobiektywizowania aktywności choroby znaczny nacisk został 
położony na wynik badania rezonansem magnetycznym głowy.  

W programie będą mogli uczestniczyć pacjenci spełniający kryteria rozpoznania stwardnienia 
rozsianego wg McDonald’a oraz dodatkowe kryteria: 

A. wiek 18-55 lat 

B. potwierdzone dokumentacją lekarską szpitalną minimum dwa rzuty choroby w ciągu 
ostatnich dwóch lat choroby 

C. potwierdzony dokumentacją lekarską postęp choroby o 1 stopień w skali EDSS w ciągu 
ostatnich dwóch lat choroby 

D. czas od początku choroby (od udokumentowanego rozpoznania choroby) nie dłuższy 
niż 5 lat 

E. stan niewydolności neurologicznej nie większy niż 3,5 w skali EDSS 

                                                 
7 Clanet M, E. W. Radue, L. Kappos, H.P. Hartung, R. Hohlfeld, M.Sandberg-Wollheim, M.F. Kooijmans - 
Coutinho, E.C. Tsao, i A.W. Sandrock, the European IFNβ-1a (Avonex) Dose-Comparison Study Investigators. 
A randomized, double-blind, dose-comparison study of weekly interferon β-1a in relapsing MS. Neurology 
2002; 59: 1507-1517 
8 O’Connor P. Key issues in the diagnosis and treatment of multiple sclerosis: An overview. Neurology 2002, 
59: suppl. 3 
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F. w badaniu rezonansem magnetycznym głowy stwierdzenie pewnych kryteriów 
stwardnienia rozsianego polegających na wystąpieniu co najmniej 9 ognisk 
chorobowych w sekwencji T2 odpowiadających morfologią i lokalizacją zmianom 
demielinizacyjnym. 

Ze względu na limit środków przeznaczonych na terapię powyższe kryteria mają cechy 
zawężające grupę docelową (np. staż choroby). W miarę ewaluacji programu zostaną one 
rozszerzone, tak aby mogły skorzystać wszystkie osoby, które pozytywnie zareagują na 
leczenia. 

Według szacunkowych obliczeń przyjmując zachorowalność na stwardnienie rozsiane w 
Polsce zbliżoną do krajów ościennych oraz dane na temat naturalnego przebiegu choroby z 
uwzględnieniem, iż u 10-20% chorych rozwija się postać ciężka choroby należy oczekiwać z 
uwzględnieniem korekty wiekowej (w programie będą uczestniczyć pacjenci w wieku 18-55 
lat), iż w okresie 5 lat od wystąpienia pierwszych objawów choroby liczba potencjalnych 
kandydatów do leczenia powinna wynosić około 5 000. Dlatego wydaje się, iż proponowana 
liczba pacjentów, 1 000 z następowym zwiększaniem liczby osób leczonych o 500, powinna 
być odpowiednia do przeprowadzenia programu. 

III.2.2 LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE  
Leczenie immunosupresyjne za pomocą mitoxantronu i azathiopryny. Leczenie to będzie 
dotyczyło pacjentów w fazie wtórnie przewlekłej choroby, ale z ciągle jeszcze wyraźnym 
postępem niewydolności neurologicznej oraz chorych o bardzo gwałtownym postępie 
choroby niezależnie od fazy choroby  

W leczeniu mitoxantronem będą mogli uczestniczyć pacjenci spełniający następujące 
kryteria: 

A. wiek 18-60 lat 

B. pacjenci w fazie wtórnie przewlekłej, ale z udokumentowanym postępem choroby o co 
najmniej 1 stopień w skali EDSS w ciągu roku poprzedzającego dzień badania 

C. pacjenci z gwałtownym postępem choroby objawiającym się kilkoma rzutami w okresie 
roku poprzedzającego dzień badania lub/i udokumentowanym postępem choroby o co 
najmniej 2 stopnie w skali EDSS  

D. stan niewydolności neurologicznej nie większy niż 6,0 w skali EDSS. 

Takich chorych może być w skali kraju nawet kilka tysięcy, ale koszt leczenia mitoxantronem 
jest relatywnie dość tani i będzie pokrywany w ramach regularnych hospitalizacji. 

III.2.3. LECZENIE OBJAWOWE  
Leczenie objawowe u chorych z objawami neurologicznymi dotyczy wszystkich pacjentów 
mających takie potrzeby. Będzie to leczenie przede wszystkim antyspastyczne, zwiększające 
kontrolę zwieraczy oraz leczenie przeciwdepresyjne.  

Leczenie objawowe zostanie zastosowane u chorych w przypadku występowania 
spastyczności (zalecane leki: baklofen, tizanidyna, tetrazepam), dolegliwości bólowych 
(karbamazepiona, imipramina, gabapentyna), zaburzeń czynności pęcherza (oksybutynina, 
imipramina, doxepina), zespołu zmęczenia (amantadyna, modefinid), zaburzeń seksualnych 
(yohimbina, sildenafil), zespołu depresyjnego (leki przeciwdepresyjne).  

Ze względu na to, iż leki tej kategorii zostały zaliczone do leczenia stosowanego w chorobach 
przewlekłych, również ich koszt nie jest duży i będzie finansowany w ramach standardowych 
postępowań leczniczych. 
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III.2.4. REHABILITACJA  
Rehabilitacja u chorych z utrwalonymi objawami neurologicznymi utrzymującymi się na 
poziomie powyżej 2 stopni w skali niewydolności neurologicznej EDSS. Rodzaj oferowanych 
usług będzie uwzględniał kompleksową, wielospecjalistyczną rehabilitację pacjentów ze 
stwardnieniem rozsianym, prowadzoną zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie 
ambulatoryjnym  

Pod pojęciem rehabilitacji w przypadku pacjentów ze stwardnieniu rozsianym rozumie się 
stały proces mający na celu osiągniecie i utrzymanie maksymalnego, możliwego w danym 
momencie dla danego pacjenta poziomu we wszystkich sferach życia: zdrowia fizycznego i 
psychicznego, sprawach zawodowych i społecznych, a co za tym idzie optymalnej jakości 
życia.  

Rehabilitacja nie jest w stanie zmienić przebiegu choroby, ale wpływa ona na: możliwości 
ruchowe, radzenie sobie w czynnościach dnia codziennego, jakość życia, zapobiega 
występowaniu powikłań, obniża koszty opieki nad chorymi przez utrzymanie ich przez 
dłuższy czas w niezależności. Dlatego też rehabilitacja jest istotnym i koniecznym 
składnikiem całościowej opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym na wszystkich 
etapach rozwoju choroby.  

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań klinicznych9, które wykazały skuteczność i 
istotny wpływ systematycznie prowadzonej rehabilitacji na jakość życia, przedłużenie okresu 
sprawności życiowej i zawodowej. Wykazano również, że rehabilitacja jako dodatkowy 
składnik (poza leczeniem steroidami) w trakcie rzutu choroby pomaga przywrócić sprawność 
chorym, a rehabilitacja prowadzona w warunkach ambulatoryjnych, w miarę intensywna, 
poprawia samopoczucie chorych, zmniejsza nasilenie objawów, nasilenie zespołu 
przewlekłego zmęczenia i zaburzeń nastroju. W badaniach Freemana i Solariego z 1999 r. 
wykazano znacząco pozytywne oddziaływanie wieloprofilowej rehabilitacji na sprawność 
chorych, jak i redukcję konieczności opieki nad nimi. 

Wszyscy pacjenci z utrwalonymi objawami neurologicznymi powyżej 3,5 stopnia w skali 
EDSS powinni być objęci programem kompleksowej rehabilitacji. Rehabilitacja powinna 
obejmować głównie rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale również okresowo 
rehabilitację instytucjonalną (przez 2-3 tygodnie w roku lub po rzucie choroby). 

Rehabilitacja powinna być prowadzona zarówno w ośrodkach referencyjnych, jak i w 
ośrodkach niższego szczebla mających pod swoją stałą opieką pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym. W trybie ambulatoryjnym powinna odbywać się w ośrodkach rehabilitacji 
zorganizowanych przy Poradniach Leczenia Stwardnienia Rozsianego (przy Ośrodkach 
Klinicznych, jak i terenowych) 

Zajęcia powinny się odbywać w sposób systematyczny w ciągu roku, jako usprawnianie 
ruchowe indywidualne lub grupowe dostosowane do sprawności, objawów i potrzeb pacjenta 
oraz jako terapia psychologiczna (będzie obejmować różne formy działań psychologicznych - 
obejmie klasyczną psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, terapię 
rodzinną, spotkania grup wsparcia oraz ćwiczenia logopedyczne). 

Wskazania do rehabilitacji dotyczą pacjentów z:  
1) deficytami ruchowymi  
2) zaburzeniami koordynacji 
3) zaburzeniami napięcia mięśniowego 

                                                 
9 Por. Recomendation on Rehabilitation Services for Person with Multiple Sclerosis in Europe;  endorsed by 
RIMS, Rehabilitation in Multiple Sclerosis, adopted by European Parliament on 21 October 2004. 
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4) zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych 
5) zaburzeniami emocjonalnymi. 

Dodatkowo Ośrodki Referencyjne powinny zajmować się: 

• diagnostyką trudniejszych przypadków,  
• rozpoczynaniem i monitorowaniem terapii immunomodulującej, 
• rozpoczynaniem lub kwalifikowaniem do bardziej specjalistycznych form leczenia 

objawowego (leczenie spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej lub 
pompy baklofenowej),  

• możliwość prowadzenia w pełni kompleksowej rehabilitacji. 

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym powinni pozostawać pod opieką specjalistycznych 
poradni zorganizowanych przy Klinikach Neurologii lub przy innych większych ośrodkach 
neurologicznych. W każdym województwie powinno znajdować się kilka takich poradni 
zajmujących się opieką ok. 500 - 700 chorych. Poradnia SM powinna pozostawać w związku 
instytucjonalnym z oddziałem neurologicznym, żeby w czasie zaostrzenia choroby (rzutu) lub 
innej nagłej sytuacji klinicznej w sposób sprawny móc kierować chorych do leczenia 
szpitalnego.  

Zespół terapeutyczny prowadzący kompleksowa opiekę nad chorym z SM to:  

• lekarze specjaliści neurolodzy  
• lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej 
• psycholodzy specjaliści z zakresu neuropsychologii, psychoterapii i logopedii, 
• fizjoterapeuci ze stopniem magistra  

- technicy fizjoterapii  
- terapeuci zajęciowi. 

W ośrodku musi istnieć możliwość przeprowadzenia stałych konsultacji: 
- internistycznych 
- urologicznych 
- chirurgicznych 
- okulistycznych 
- psychiatrycznych 
- ginekologicznych. 

III.2.4.1. Tryb i forma oferowanych usług 
Intensywna, kompleksowa rehabilitacja neurologiczna w trybie stacjonarnym i 
ambulatoryjnym powinna być prowadzona w blokach zajęciowych według indywidualnie 
ustalonych programów terapeutycznych: 

- fizjoterapia 
- psychoterapia 
- reedukacja funkcji poznawczych 
- terapia logopedyczna 
- terapia zajęciowa 
- poradnictwo zawodowe. 

Istnieje stała możliwość korekty programów terapeutycznych. W uzasadnionych przypadkach 
(wątpliwościach) dotyczących rozpoznania istnieje możliwość przeprowadzenia 
uzupełniających badań diagnostycznych w oparciu o stałe konsultacje lekarskie (dotyczy 
ośrodków referencyjnych). 
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Okres prowadzonej rehabilitacji będzie uzależniony od: 

- rodzaju i nasilenia objawów klinicznych u chorego 

- obserwowanej szybkości poprawy stanu zdrowia 

Uważa się, że średni czas rehabilitacji winien wynosić ok. 2-3 tygodni, a w uzasadnionych 
medycznie przypadkach może być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta (decyzja 
o przedłużeniu pobytu następuje na wniosek zespołu terapeutycznego). 

III.2.4.2. Objętość czasowa terapii: 
Indywidualnie dobrany program rehabilitacji w bloku zajęciowym trwającym każdorazowo 
średnio ok. 2,5 - 3 godzin. Całkowity okres i intensywność terapii będzie korygowany przez 
zespół terapeutyczny. 

III.2.4.3. Zalecane oddziaływania rehabilitacyjne wobec chorych z dysfunkcjami 
ruchowymi: 
1. indywidualnie dobranie i aplikowanie form zastosowanych zabiegów fizjoterapii 

(kinezyterapia, fizykoterapia i masaż) w dążeniu do nadrzędnego celu, jakim jest 
maksymalna samodzielność funkcjonalna pacjenta i ograniczenie dolegliwości. 

2. rehabilitacja chorych z porażeniem lub niedowładem podstawowych funkcji 
motorycznych (np. chód, umiejętność siadania), wegetatywnych funkcji motorycznych 
(np. oddychanie, połykanie, dysfunkcje zwieraczy) i precyzyjnych funkcji 
motorycznych (np. funkcje dłoni, funkcje mięśni wyrazowych twarzy). 

3. rehabilitacja chorych z zaburzeniami napięcia mięśniowego, koordynacji nerwowo-
mięśniowej, zaburzeniami czucia głębokiego, terapia przeciwbólowa. 

4. zastosowanie najnowszych i najefektywniejszych technik i metod 
kinezyterapeutycznych, które oparte są na pracy indywidualnej pacjenta z terapeutą i 
umożliwiają odpowiednio częstą korektę priorytetów programu ćwiczeń dostosowaną 
nie tylko do aktualnego deficytu motorycznego, ale też innych, współistniejących 
deficytów neurologicznych.  

5. zastosowanie najefektywniejszych technik fizykalnych przy użyciu najnowocześniejszej 
aparatury (normalizacja napięcia mięśniowego, likwidacja bólu). 

6. stała edukacja rodziny chorego. 

III.2.4.4. Zalecane oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie neuropsychlogii (wobec 
chorych z dysfunkcjami behawioralnymi): 
1. diagnostyka i rehabilitacja chorych z dysfunkcjami wyższych czynności (zaburzenia 

poznawcze, uwagi, koncentracji, z tzw. zespołami czołowymi) metody reedukacyjne 
konwencjonalne, w tym również logopedyczne, terapia indywidualna i grupowa, 
prowadzona przez neuropsychologa. 

2. oddziaływania psychoterapeutyczne – różne formy, w zależności od stanu klinicznego i 
potrzeb pacjenta: techniki wizualizacji, relaksacji, psychodramy, muzykoterapii, dialogu 
terapeutycznego, rysunku terapeutycznego, treningu autogennego, psychoedukacja, itd.; 
terapię prowadzi psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta. 

3. terapia logopedyczna - głównie dla chorych z dyzartrią, afonią, z afazją ruchową, 
zaburzeniami połykania. 

4. psychoterapia podtrzymująca oraz psychoedukacja dla rodzin pacjentów dotkniętych 
chorobą neurologiczną. 
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5. organizacja grup samopomocy, łączących chorych z określonymi problemami 
zdrowotnym oraz członków ich rodzin. 

6. poradnictwo w zakresie reorientacji zawodowej 

• Prowadzenie różnych form edukacyjnych w zakresie wyżej wymienionych oddziaływań 
rehabilitacyjnych dla profesjonalistów. 

III.2.4.5. Zalecane warunki techniczno-lokalowe: 
Ośrodki zarówno referencyjne, jak i niższego szczebla powinny być w pełni dostosowane dla 
pacjentów z ograniczeniem sprawności ruchowej i przeznaczone do stacjonarnej i 
ambulatoryjnej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.  

Oddział stacjonarny powinien dysponować łóżkami dla chorych w pełni przystosowanymi dla 
osób niepełnosprawnych z dogodnie umiejscowionymi węzłami sanitarnymi. Wszystkie 
łazienki wyposażone są w specjalistyczne pochwyty i siedziska ścienne w liczbie 
zapewniającej bezpieczeństwo choremu w trakcie prowadzenia codziennej toalety i 
ułatwiającej optymalną aplikację pomocy przez personel. 

Każdy rodzaj terapii w trybie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym powinien odbywać się w 
warunkach gwarantujących zachowanie intymności pacjenta. Wszystkie ciągi komunikacyjne 
winny być wyposażone w pochwyty ścienne dla niepełnosprawnych. Wszystkie toalety i 
prysznice są dostosowane dla pacjentów niepełnosprawnych. 

Do dyspozycji chorych rehabilitowanych w trybie dziennym winny pozostawać następujące 
pomieszczenia:  

1) sala gimnastyczna z możliwością jednoczesnego prowadzenia indywidualnej i grupowej 
fizjoterapii z wieloma chorymi.  

2)  toalety dostosowane w pełni dla potrzeb niepełnosprawnych. 

3) sale fizykoterapii i terapii zajęciowej. 

4) pokoje terapii logopedycznej i funkcji poznawczych.  

5)  pokój psychoterapii. 

Wejście główne budynku musi posiadać podjazd dla wózków zbudowany zgodnie do 
stosownych przepisów. 

III.2.4.6. Zalecane wyposażenie Ośrodka 
Ośrodek rehabilitacji winien być wyposażony w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia 
nowoczesnej, intensywnej rehabilitacji pacjentów: 

1) pełny wymiar urządzeń do fizykoterapii, w tym: 

- urządzenie do terapii impulsowym polem wielkiej częstotliwości 

- urządzenie do terapii ciągłym polem wielkiej częstotliwości 

- urządzenia do terapii prądami stałym, niskiej częstotliwości, średniej częstotliwości, 
prądami TENS, zabiegów tonolizy, jontoforezy i in. 

- urządzenia do terapii świetlnej, w tym dwa biostymulatory laserowe o różnych 
długościach emitowanej wiązki (terapia p/bólowa, leczenie odleżyn) 

- urządzenie do miejscowej terapii zimnem i urządzenie wytwarzające lód kruszony 
do terapii lodowej  

- podgrzewacz do okładów cieplnych i chłodziarka do okładów zimnych 
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2) nowoczesne wyposażenie sali gimnastycznej i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych 
do zabiegów kinezyterapii, w tym: 

- wszystkie stoły do ćwiczeń z regulowaną elektrycznie wysokością 

- wszystkie stoły do ćwiczeń o szerokości dostosowanej w szczególności dla 
pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi  

- cykloergometry rehabilitacyjne 

- stoły pionizacyjne 

- poręcze i schody do nauki chodu 

- stanowiska do ćwiczeń w systemie bloczkowo-ciężarkowym 

- pełne wyposażenie w przybory niezbędne do kinezyterapii 

- stanowiska do terapii ręki 

3) praktyczne wyposażenie sal terapii zajęciowej, w tym: 

- pomoce do nauki czynności dnia codziennego, w tym: samodzielnego ubierania, 
toalety codziennej, jedzenia, pisania, np. stanowiska imitujące kuchnię. 

III.2.4.7. Warunki wstępne umożliwiające wykonanie świadczenia rehabilitacyjnego: 
1. kontynuacja terapii pacjentów leczonych dotychczas w Klinikach i Oddziałach 

Neurologicznych (np. po rzucie choroby) 

2. chorzy ze stwardnieniem rozsianym wymagający rehabilitacji kierowani w trybie 
planowym przez lekarzy z Poradni Stwardnienia Rozsianego.  

III.2.5. DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
Jednym z głównych problemów, który powodował nieracjonalność dotychczasowych 
programów leczenia SM, w tym leczenia immunomodulującego, jest niewystarczająca wiedza 
ośrodków leczenia, zwłaszcza niższej kadry (pielęgniarki, terapeuci, ale również neurolodzy i 
administratorzy ochrony zdrowia) o sposobie prowadzenia terapii osób ze stwardnieniem 
rozsianym. W związku z brakiem wiedzy podejmowano nawet na wysokich szczeblach 
decyzje błędne i nieprowadzące do optymalizacji leczenia, niekiedy wręcz szkodliwe dla osób 
z SM. Dlatego jednym z podstawowych założeń programu jest wzrost świadomości i wiedzy 
profesjonalistów, którzy uczestniczą w działaniach na rzecz osób z SM.  

III.2.5.1. Szkolenia 
Wzrost świadomości i wiedzy wymaga przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych. Szkolenia 
dla pracowników Poradni i ośrodków referencyjnych powinny być prowadzone w ośrodkach 
referencyjnych, które posiadają odpowiednią bazę lokalową (sale wykładowe w ośrodkach 
klinicznych). Wykładowcami zostaną członkowie Rady Programowej, wybitni specjaliści 
zajmujący się SM.  

Ze względu na konieczne oszczędności przewiduje się szkolenia jednodniowe (bez 
zakwaterowania). Ilość uczestników jednego szkolenia ok. 20 osób powinna umożliwić dobry 
kontakt z wykładowcą i warsztatowość prowadzonych zajęć.  

W drugim roku realizacji programu szkolenia te będą przeprowadzone w każdym z 9 
Ośrodków referencyjnych. W trzecim roku programu zostaną przeprowadzone szkolenia 
uzupełniające, w wybranych Ośrodkach. 
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III.2.5.2. Konferencje 
Podczas programu jest konieczna wymiana doświadczeń między ośrodkami referencyjnymi, 
Radą Programową oraz ośrodkiem koordynującym. Konferencje podobnie jak szkolenia będą 
korzystały z zaplecza akademickiego (sale wykładowe). Przewiduje się organizację jednej 
konferencji w drugim roku Programu i dwie w trzecim roku. 

III.2.6. UTWORZENIE CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB Z SM  
Działania: 
- Zaprojektowanie, założenie i prowadzenie Centralnego Rejestru Chorych z SM,  
- Zbieranie i przetwarzanie danych z ośrodków referencyjnych,  
- Współpraca z Sylvia Lawry Centre w Monachium. 
Dotychczasowe działania na rzecz chorych na SM napotykały na wiele trudności związanych 
z brakiem wiedzy systemowej, brakiem danych dotyczących populacji osób z SM w Polsce. 
Wszelkie informacje miały albo charakter wycinkowy, dotyczyły np. jednego województwa, 
albo opierały się na danych z krajów ościennych. W wyniku tego trudno nawet podać 
precyzyjną ilość osób z SM w Polsce, ich stan neurologiczny, statystyczny poziom 
niesprawności. Użyte w niniejszym programie dane pochodzą z badań epidemiologicznych 
prowadzonych w krajach ościennych np. Niemczech, gdzie takie badania są prowadzone od 
wielu lat. Tymczasem jest rzeczą niezmiernie ważną w procesie leczenia uzyskanie takich 
informacji z terenu Polski. 

Temu właśnie ma służyć: 

- systemowość rozwiązań w projekcie (patrz schemat opieki nad osobami z SM) 

- prowadzony przez ośrodek koordynujący Centralny Rejestr Osób z SM. 

Utworzenie Centralnego rejestru będzie pierwszą w Polsce próbą uzyskania kompleksowej 
informacji o tej grupie chorych. 

III.3. REALIZATORZY PROGRAMU 
Aktualnie w Polsce istnieje około 20 Poradni Neurologicznych specjalizujących się w 
leczeniu chorych na SM (dane na podstawie informacji Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego i PTSR). Ponadto pacjenci korzystają z Ogólnych Poradni Neurologicznych. 
Placówki te prowadzą podstawową działalność terapeutyczno-diagnostyczną w ramach umów 
z NFZ. Leczenie rzutu choroby, specjalistyczną diagnostykę i wszelkie działania wymagające 
hospitalizacji prowadzone są w Klinikach i Oddziałach Neurologicznych.  

W programie będą uczestniczyły Poradnie Leczenia Stwardnienia Rozsianego oraz ośrodki 
referencyjne na bazie Klinik Neurologii. Wymagane będzie posiadane już doświadczenie 
związane z umiejętnością odpowiedniego doboru i kwalifikacji pacjentów, dawkowania 
leków, oceny objawów ubocznych, doświadczenie w terapii objawowej oraz prowadzeniu 
wieloprofilowej rehabilitacji. 

Leczenie immunomodulujące i immunosupresyjne będzie odbywało się w ośrodkach 
referencyjnych. Wymagane będzie posiadane już doświadczenie w stosowaniu interferonu 
beta i glatirameru, związane z umiejętnością odpowiedniego doboru i kwalifikacji pacjentów, 
dawkowania leków, oceny objawów ubocznych, oceny klinicznych efektów leczenia oraz 
oceny efektów leczenia w badaniu rezonansem magnetycznym. Wynika z tego konieczność 
możliwości wykonywania przez ośrodek badań rezonansowych na aparatach o mocy pola 
magnetycznego co najmniej 1 Tesla.  

Liczbę chorych w każdy ośrodku określi Rada Programowa uwzględniając populację chorych 
przypisaną ośrodkowi oraz liczbę pacjentów objętą opieką przez dany ośrodek. 
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W ramach programu opieki na chorymi ze stwardnieniem rozsianym przewiduje się 
możliwość utworzenia na bazie istniejących placówek struktur wyspecjalizowanych w 
kompleksowym leczeniu tego schorzenia. 

III.3.1. PORADNIE LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO  
Lokalizacja: W każdym województwie powinno znajdować się kilka takich poradni 
zorganizowanych przy Klinikach Neurologii lub przy innych większych ośrodkach 
neurologicznych. Każda Poradnia obejmie opieką ok. 500-700 chorych. Poradnia powinna 
posiadać możliwość prowadzenia codziennej rehabilitacji i powinna pozostawać w związku 
instytucjonalnym z oddziałem neurologicznym, aby w czasie zaistnienia zaostrzenia choroby 
(rzutu) lub innej nagłej sytuacji klinicznej w sposób sprawny kierować chorych do leczenia 
szpitalnego. 

Zadaniem Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego będzie prowadzenie kompleksowego 
leczenia chorych. W skład leczenia kompleksowego wchodzi: 

- specjalistyczne postępowanie neurologiczne – leczenie objawowe, leczenie zaostrzeń 
nie wymagających hospitalizacji, wstępna diagnostyka  

- rehabilitacja - będzie prowadzona zgodnie ze wskazaniami omówionymi wcześniej. W 
oparciu o bazę lokalową Poradni lub przy współpracy z istniejącymi Oddziałami 
Rehabilitacyjnymi planowane jest utworzenie ośrodków rehabilitacyjnych będących 
integralną częścią Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego. 

III.3.2. OŚRODEK REFERENCYJNY DO LECZENIA SM  
Ośrodek referencyjny do leczenia stwardnienia rozsianego zajmowałby się diagnostyką 
trudniejszych przypadków, rozpoczynanie i monitorowanie leczenia immunomodulującego i 
immunosupresyjnego. 

Lokalizacja: Ośrodki referencyjne powinny powstać na bazie klinik akademickich. Wstępnie 
przewiduje się powstanie 9 Ośrodków Referencyjnych. Konieczność powoływania ośrodków 
referencyjnych w oddziałach akademickich wynika głównie z tego, iż leczenie interferonem 
beta i glatiramerem jest terapią ciągle bardzo nową i wymagającą bardzo aktualnej wiedzy na 
temat jej stosowania. Badania na temat optymalizacji terapii tymi lekami ciągle trwają i na 
przykład w ostatnim czasie doprowadziły do określenia optymalnego dawkowania interferonu 
beta10. Podobnie leczenie mitoxantronem wymaga nowoczesnej wiedzy i umiejętności 
prowadzenia pacjentów na chemioterapii.  

Kryteria powoływania Ośrodków Referencyjnych: 
- posiadane doświadczenie w prowadzeniu terapii immunomodulującej w SM w okresie 

co najmniej 5 lat 

- posiadanie poradni leczenia SM 

- posiadanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oddelegowanego do zajmowania się 
pacjentami z SM 

- posiadanie w zespole psychologa zajmującego się pacjentami z SM 

                                                 
10 Panitch H,  D.S. Goodin, G. Francis, P. Chang,  P.K. Coyle, P. O’Connor,  E. Monaghan, , D. Li, i B. 
Weinshenker for the EVIDENCE (Evidence of Interferon Dose-response: European North American 
Comparative Efficacy) Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Research Group. 
Randomized, comparative study of interferon β-1a treatment regimens in MS, The EVIDENCE Trial.  
Neurology 2002; 59; 1496-1506 
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- dostęp do pracowni rezonansu magnetycznego (aparat co najmniej 1 T) i możliwość 
wykonywania badań MRI głowy i rdzenia 

- możliwość współpracy z zespołem MRI umożliwiającym wiarygodną ocenę zmian Gd+ 
i obiektywne porównywanie badań MRI 

- możliwości przeprowadzania badań immunologicznych płynu mózgowo-rdzeniowego 

- posiadanie odpowiednich warunków technicznych do podawania parenteralnego 
cytostatyków, na co składa się posiadanie jałowego laminaru do przyrządzania leku oraz 
pokoju umożliwiającego długie wlewy dożylne. Warunki stosowania cytostatyków są 
określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

- możliwości systematycznego prowadzenia rehabilitacji pacjentów z SM w systemie 
zamkniętym i otwartym. 

III.3.3. RADA PROGRAMOWA 
Rada Programowa zostanie wyłoniona z najwyższej klasy specjalistów, mających 
doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego w Polsce, biorących udział w pracach 
dotyczących badań nad stwardnieniem rozsianym oraz współpracujących z chorymi w ramach 
Doradczej Komisji Medycznej PTSR. 

Rada Programowa powołuje: 

− Koordynatora Centralnego 

− Koordynatora ds. Programu Lekowego 

− Koordynatora ds. Rehabilitacji 

− Koordynatorów lokalnych w 9 Ośrodkach Referencyjnych 

III.3.4. OŚRODEK KOORDYNUJĄCY  
Cały program opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym będzie koordynowany 
przez ośrodek akademicki o największym w skali kraju doświadczeniu w leczeniu 
stwardnienia rozsianego, w tym w leczeniu immunomodulującym. Oczekuje się, że ośrodek 
będzie miał doświadczenie w zakresie kliniki stwardnienia rozsianego o wysokim autorytecie 
w kraju i zagranicą w postaci m. in. w międzynarodowych programach terapeutycznych, w 
czasie których oceniano skuteczność interferonu beta lub/i glatirameru i które doprowadziły 
do rejestracji tych leków. 

 

Przedstawiona organizacja leczenia chorych na SM umożliwi szeroki i szybki dostęp 
pacjentów do świadczeń, ukierunkuje postępowanie w zależności od stanu klinicznego i 
rokowania oraz pozwoli na racjonalne wykorzystanie doświadczenia i wysokospecjalistycznej 
bazy diagnostycznej ośrodków akademickich. W ten sposób skonstruowany system opieki 
nad chorym ze stwardnieniem rozsianym umożliwi poprawę dostępności chorych do 
placówek medycznych zajmujących się ich opieką.  

III.4. STOSOWANE LEKI  
W programie stosowane będą w kategorii leków immunomodulujących i 
immunosupresyjnych preparaty interferonu beta, glatirameru oraz mitoxantrone. Interferon 
beta jest naturalną cytokiną, która posiada silne działanie immunoregulujące. W wyniku 
działania interferonu beta dochodzi do uszczelnienia bariery krew-mózg i zahamowania 
aktywności chemokin i cytokin prozapalnych. W szczególności zmniejsza się aktywność 
interferonu gama, cytokiny odpowiedzialnej za wiele procesów immunogennych. Glatiramer 
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posiada inny mechanizm działania. Powoduje on powstawanie komórek regulatorowych, 
które wyciszają procesy autoimmunologiczne związane z immunizacją antygenami 
mielinowymi. Mitoxantrona jest lekem antyanabolicznym, który powoduje m.in. niszczenie 
autoimmunologicznych limfocytów. 

Interferon beta występuje w dwóch postaciach interferon beta 1a i interferon beta 1b. Obie 
postacie interferonu beta są białkami rekombinowanymi różniącymi się budową chemiczną. 
Interferon beta 1a jest glikozylowany i ma inny aminokwas w pozycji 17. Istniejące na rynku 
preparaty interferonu beta różnią się istotnie sposobem podawania (podskórne i domięśniowe) 
i dawkowaniem (od 30 do 132 mg/tydzień). Ostatnie badania kliniczne wskazują jednak, iż 
efekt leczenia interferonem beta w stwardnieniu rozsianym zależy od wysokości dawki leku 
oraz od szybkości jego podania od początku choroby11. Pomiędzy interferonem beta 1a i 1b 
istnieją pewne różnice we wskazaniach klinicznych. Interferon 1b wykazywał również 
korzystne działanie w leczeniu postaci wtórnie przewlekłej stwardnienia rozsianego. Ważnym 
elementem terapii jest możliwość wystąpienia przeciwciał w trakcie kuracji interferonem 
beta. W takiej sytuacji konieczna może być modyfikacja terapii poprzez zastosowanie innego 
preparatu interferonu beta lub innego leku immunoregulacyjnego lub imunosupresyjnego. 

Glatiramer jest lekiem o odmiennym mechanizmie działania od interferonu beta. Jest to 
polymer kilku aminokwasów o działaniu immunoregulacyjnym. Powoduje powstawanie 
komórek immunoregulatorowych, które hamują działanie szkodliwych limfocytów 
autoreaktywnych. Jest tylko jedna postać tego leku na rynku. Wyniki leczenia glatiramerem i 
interferonem beta są porównywalne, ale istnieją indywidualne różnice w reakcji chorych na 
oba leki. W programie stosowane będą obie postacie interferonu beta oraz glatiramer.  

Mitoxantrone jest lekiem chemioterapeutycznym podawanym dożylnie w nieprzekraczalnej 
dawce życiowej 140 mg. Istnieje kilka schematów podawania mitoxantronu, najbardziej 
powszechny uwzględnia 6 wlewów dożylnych leku w dawce 10-12 mg/m2 co 3 miesiące.  

III.4.1. DZIAŁANIA UBOCZNE PRZY STOSOWANIU POSZCZEGÓLNYCH LEKÓW 

Interferon beta 
Działania uboczne związane ze stosowaniem interferonu beta obejmują takie objawy jak: bóle 
głowy, bóle mięśni, gorączkę, pocenie się, uczucie zmęczenia (objawy rzekomo-grypowe), a 
także zapalne odczyny skórne w miejscu podania leku. Ponadto można zaobserwować 
umiarkowaną leukopenię z limfopenią i neutropenią, podwyższenie aktywności enzymów 
wątrobowych.  

Objawy uboczne, co jest charakterystyczne, zwykle występują w początkowym okresie 
terapii, stopniowo znikając i ich nasilenie jest umiarkowane. Stosując niesterydowe leki 
przeciwzapalne można wydatnie zmniejszyć ich nasilenie.  

Octan glatirameru  
Objawy uboczne w przypadku stosowania octanu glatirameru obejmują lokalne reakcje 
skórne w miejscu podania leku, a także krótkotrwałe reakcje ogólne jak ból w klatce 
piersiowej, zaczerwienienie twarzy, duszność, bicie serca, niepokój.  

Generalnie lek jest dobrze tolerowany przez chorych, a objawy uboczne, podobnie jak w 
przypadku interferonu beta, wykazują tendencję do ustępowania podczas stosowania leczenia. 

                                                 
11 Durelli L., Verdun E, Barbero P., Bergui M., Versino E., Ghezi A., Montanari E., Zaffaroni M., and 
Independent Comparison of Interferon Trial Study Group.  Ever-other-day interferon beta-1b vessus once-
weekly interferon beta 1a for multiple sclerosis: results of a 2-year prospective randomized multicenter study 
(INCOMIN). Lancet 2002, 359, 1453-1460 
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Mitoxantrone 
Objawy uboczne związane ze stosowaniem mitoxantronu obejmują depresyjny wpływ na 
czynność szpiku, głównie w postaci granulocytopenii i trombocytopenii, zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunkę, kardiotoksyczność wyrażającą się 
rozwojem zastoinowej kardiomiopatii. Ryzyko rozwoju kardiomiopatii wzrasta po 
przekroczeniu dawki kumulacyjnej wynoszącej 140 mg. pc. Ponadto może wystąpić 
toksyczne oddziaływanie na wątrobę wyrażające się zwiększeniem aktywności 
aminotransferazy alaninowej i asparaginowej, fosfatazy alkalicznej oraz podwyższeniem 
stężenia bilirubiny we krwi. 

III.4.1.1. Objawy uboczne uniemożliwiające dalsze leczenie będą obejmowały:  
1) trwałe występowanie objawów paragrypowych z wysoką gorączką,  

2) spadek leukocytów < 3x106, który będzie utrzymywał się po 50% redukcji dawkowania 
albo powróci po przywróceniu pełnego dawkowania,  

3) dwukrotny wzrost enzymów wątrobowych, który będzie utrzymywał się po 50% redukcji 
dawkowania albo powróci po przywróceniu pełnego dawkowania,  

4)  wystąpienie depresji z myślami samobójczymi,  

5) wystąpienie jakichkolwiek innych groźnych dla życia objawów prawdopodobnie 
związanych z leczeniem.  

III.4.2. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 
Proponowany algorytm postępowania będzie obejmował stosowanie interferonu beta lub 
glatirameru u pacjentów spełniających warunki tego programu. U pacjentów, u których nie 
zostanie osiągnięta dobra odpowiedź terapeutyczna (patrz wyżej) nastąpi zmiana preparatu, 
glatiramer za interferon beta i odwrotnie. Jeżeli pacjent rozpocznie leczenie od małych dawek 
interferonu, wtedy przy suboptymalnej odpowiedzi terapeutycznej zostanie poddany terapi w 
wyższej dawce interferonu. Pacjenci, którzy pierwotnie będą wykazywali bardzo znaczny 
postęp choroby, rozpoczną leczenie mitoxantronem. Również u pacjentów, którzy pomimo 
leczenia interferonem bądź glatiramerem będą wykazywali znaczny postęp choroby, będzie 
możliwa opcja leczenia mitoxantronem12. Wszyscy pacjenci niezależnie od stosowanego 
leczenia immunomodulującego lub immunosupresyjnego w zależności od potrzeb będą 
otrzymywać leczenie objawowe. Pacjenci, którzy będą wykazywać dysfunkcję ruchowa, będą 
korzystać z rehabilitacji. 

III.5. REKRUTACJA CHORYCH DO PROGRAMU 
Wstępna rekrutacja chorych będzie odbywała się poprzez ośrodki kliniczne uczestniczące w 
programie, a ostateczna przez Radę Programową z możliwie szerokim udziałem 
przedstawicieli ośrodków. Rada będzie spotykała się raz w miesiącu w ośrodku 
koordynującym program i po ocenie przesłanych przez ośrodek dokumentów dokonywała 
kwalifikacji do programu. Dotyczy to rekrutacji chorych do leczenia immunomodulującego, 
które jest najbardziej kosztowne i będzie wymagało szczególnego nadzoru. Rekrutacja 
pacjentów do leczenia immunosupresyjnego będzie odbywała się na poziomie ośrodków 
referencyjnych. Leczenie objawowe i rehabilitacyjne również będzie odbywało się w 
ośrodkach referencyjnych i poradniach leczenia SM. 

                                                 
12 International Working Group for Treatment Optimization in MS. Treatment optimization in multiple sclerosis: report of an 
international consensus meeting. Eur J Neurol. 2004 Jan; 11(1):43-7. 
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III.6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW 
Leki immunomodulujące stosowane aktualnie w terapii SM mają skuteczność kliniczną w 
zakresie 30-35%, co powoduje, iż nie wszyscy pacjenci będą w równym stopniu osiągać 
zamierzone cele lecznicze. Dlatego niezwykle istotne dla realizacji Narodowego Programu 
SM będzie monitorowanie wyników leczenia i podejmowanie decyzji co do jego kontynuacji. 
Nie ma możliwości przewidzenia wyników leczenia, a jego ocena jest możliwa po roku 
stosowania leku. Podstawą oceny leczenia są wyniki kliniczne, zmniejszenie aktywności 
procesu chorobowego (patrz niżej) i wyniki badania MRI. 

Chorzy uczestniczący w programie będą badani neurologicznie co 3 miesiące oraz będą mieć 
wykonane badanie rezonansowe po roku leczenia. Koordynator i Rada Programu będą 
nadzorowali analizę wyników we wszystkich ośrodkach referencyjnych, a po zakończeniu 
każdego roku leczenia wspólnie z kierownikami uczestniczących klinik przeprowadzi analizę 
wskazań do dalszego leczenia oraz analizę skuteczności przeprowadzanych procedur oraz ich 
koszty. Za podstawę dobrego efektu leczenia w terapii immunomodulującej i 
immunosupresyjnej będzie uznanie:  

1) niewystępowanie rzutu ciężkiego, według przyjętych ogólnie definicji rzutu ciężkiego 
jako wymagającego hospitalizacji i związanego z pogorszeniem, o co najmniej 2 stopnie 
w skali EDSS  

2)  niewystąpienie więcej niż dwóch rzutów lekkich w ciągu roku  

3) zahamowanie utrwalonego (utrzymującego się powyżej 3 miesięcy) postępu deficytu 
neurologicznego 

4) niestwierdzenie ognisk chorobowych wychwytujących gadolinę w badaniu rezonansem 
magnetycznym po roku leczenia  

5) niestwierdzenie więcej niż 2 nowych ognisk w sekwencji T2 w badaniu rezonansem 
magnetycznym 

6)  niewystępowanie objawów ubocznych uniemożliwiających dalsze leczenie.  

Na podstawie tych danych zostanie przeprowadzona ocena efektów klinicznych i 
występujących objawów ubocznych po roku leczenia. Jeżeli u pacjenta nie stwierdzi się 
dobrej odpowiedzi na leczenie w okresie do końca pierwszego leczenia pacjent będzie 
podlegał rotacji do innej grupy terapeutycznej tzn. z niższej dawki interferonu beta do 
wyższej dawki, z interferonu beta do glatirameru, z glatirameru do mitoxantronu. 
Postępowanie takie odpowiada aktualnie zalecanej przez ECTRIMS i EFNS zasadzie 
zwiększania agresywności leczenia13. Analiza skuteczności leczenia objawowego oraz 
postępowania rehabilitacyjnego będzie uwzględniać zmniejszenie nasilenia objawów oraz 
zwiększenie motoryki i koordynacji ocenianej według odpowiednich skal.  

Ponadto w czasie realizacji programu będą gromadzone prospektywnie informacje na temat 
kosztów związanych z opieką nad chorymi, co umożliwi ocenę, w jaki sposób leczenie 
immunomodulujące i immunosupresyjne wpływa na ich obniżenie. Przede wszystkim będą 
gromadzone informacje na temat pobytów szpitalnych, kosztów leczenia gliokortykoidami 
oraz leczenia objawowego. Przeprowadzone zostanie porównanie kosztów w poszczególnych 
grupach pacjentów leczonych interferonem, glatiramerem lub mitoxantronem. 

                                                 
13 International Working Group for Treatment Optimization in MS. Treatment optimization in multiple sclerosis: report of an 
international consensus meeting. Eur J Neurol. 2004 Jan;11(1):43-7. 
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III.7. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W PROGRAMIE 
Programy leczenia stwardnienia rozsianego nowymi lekami immunomodulującymi w 
większości krajów odbywa się w sposób kontrolowany, to znaczy istnieje jeden lub kilka 
ośrodków koordynacyjnych. W niektórych krajach, które z przyczyn ekonomicznych stosują 
leczenie w sposób ograniczony, tak jak jest to planowane w Polsce, mają nawet jeden 
centralny ośrodek krajowy np. Czechy. Program leczenia chorych powinien trwać wiele lat w 
sposób ciągły. Do momentu możliwości pełniejszego zapewnienia potrzeb w zakresie 
leczenia przyczynowego stwardnienia rozsianego w Polsce taki system wydaje się najbardziej 
odpowiedni. Leczenie mitoxantronem trwa do aplikacji dawki życiowej, która wynosi 140 
mg. W najczęściej stosowanym schemacie u pacjenta o przeciętnej wadze leczenie 
mitoxantronem trwa 18 miesięcy. Leczenie objawowe oraz postępowanie rehabilitacyjne musi 
być kontynuowane w sposób ciągły. 

 
IV. UZASADNIENIE 

IV.1. DLACZEGO REALIZACJA PROGRAMU POWINNA BYĆ SFINANSOWANA 
Stwardnienie rozsiane jest bardzo istotnym problemem zdrowotnym i społecznym w Polsce. 
Na chorobę tę choruje ok. 60 tysięcy osób. Jest to choroba bardzo poważna z bardzo 
dolegliwymi konsekwencjami. Zwykle choroba zaczyna się w młodym wieku i doprowadza 
do całkowitego wyeliminowania osoby chorej z życia zawodowego, społecznego, a nawet 
rodzinnego. Chorzy na stwardnienie rozsiane należą do grupy pacjentów wymagających 
szczególnej troski ze strony państwa. Dlatego choroba ta powinna być postrzegana jako jedna 
z najbardziej tragicznych, a pomoc chorym na tę chorobę powinna być stawiana w 
kategoriach priorytetowych na równi z innymi chorobami o najpoważniejszych 
konsekwencjach.  

Możliwość zmniejszenia aktywności rzutowej choroby o blisko 35% oraz zahamowanie 
postępu choroby o 33-48% stanowi niewątpliwy postęp współczesnej medycyny i tak też jest 
postrzegany na świecie. Korzyści płynące z tak korzystnego działania nowych leków są 
nieocenione w życiu indywidualnym pacjenta, ale również są to wymierne korzyści dla 
społeczeństwa. Stosowanie interferonu beta, glatirameru oraz mitoxantronu będzie 
prowadziło do zmniejszenia kosztów związanych z leczeniem zaostrzeń choroby, w tym 
kosztów hospitalizacji, ale przede wszystkim zmniejszy koszty związane z rentami 
inwalidzkimi i innymi świadczeniami społecznymi. 

Zapewnienie chorym systematycznego dostępu do rehabilitacji umożliwi im podtrzymanie 
sprawności ruchowej rozumianej w szerokich kategoriach i przedłuży funkcjonowanie 
społeczne, w tym zawodowe. 

Ponadto realizacja programu umożliwi pozyskanie danych farmakoekonomicznych, które 
umożliwią dalsze prognozowanie rozwoju i organizacji leczenia chorych na SM w Polsce. 
Jest to problem bardzo ważki społecznie, ale i ekonomicznie, dlatego założenie Centralnego 
Rejestru Chorych na SM, zebranie informacji i danych zarówno klinicznych jak i 
ekonomicznych, będzie miało bardzo duże znaczenie w dalszych działaniach w zakresie 
pomocy tym chorym. 

IV.2. ZDEFINIOWANIE POTRZEBY SPOŁECZNEJ  
Realizacja programu umożliwi prowadzenie skutecznych zasad postępowania w chorobie o 
dużym zasięgu społecznym. Społeczny charakter problemu chorych na SM wynika z faktu, że 
większość diagnoz jest stawiana między 20 a 40 rokiem życia. Choroba i niepełnosprawność 
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zajmuje całe dorosłe życie, wpływa nie tylko na pracę zawodową, ale również sytuację 
rodzinną. Osoba z SM albo pozostaje samotna, albo – jej współmałżonek, cała rodzina także 
„ma SM”. W miarę postępu niesprawności partner, a także dzieci są zmuszone do opieki, 
zdarza się, że wymagają wsparcia od medycznego (problemy wtórne np. z kręgosłupem 
wynikające z konieczności dźwigania osoby niepełnosprawnej, brak czasu na zajęcie się 
własnym zdrowiem) po psychologiczną (poczucie osamotnienia, braku perspektyw, skazania, 
bezsilności). Co również istotne, rodziny w których jest osoba z SM, ze względu na brak 
możliwości czasu i sił należą z reguły do uboższych. Nie mogą jednocześnie liczyć ani na 
wsparcie psychologiczne (brak profesjonalnych grup wsparcia) ani finansowe (niewielkie i 
rzadkie zapomogi opieki społecznej) ze strony państwa. 

IV.3. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
Na świecie istnieją opracowania farmakoekonomiczne dotyczące stosowania leków 
immunomodulujących i procedur rehabilitacyjnych w różnych krajach. Analizy te 
jednoznacznie wskazują na znaczne zmniejszenie ponoszonych kosztów poprzez osiągnięcie 
korzystnych wyników terapeutycznych14. Analizy takie muszą być indywidualnie 
przeprowadzone dla danego kraju, gdyż wymagają danych lokalnych na temat kosztów 
świadczeń zdrowotnych. W Polsce analizy takiej nie przeprowadzono, ponieważ dotychczas 
praktycznie nie prowadzono leczenia. Będzie ona przeprowadzona w czasie wykonywania 
tego programu. 

IV.4. NOWATORSTWO ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ  
Realizacja programu umożliwi wprowadzenie do leczenia i opracowanie zasad postępowania 
w stwardnieniu rozsianym w Polsce nowoczesnych leków immunomodulujących i 
immunosupresyjnych. Zastosowanie tych leków należy do najnowszych udokumentowanych 
osiągnięć medycyny ostatnich lat na świecie. Wprowadzenie i ocena racjonalnych metod 
rehabilitacyjnych w leczeniu SM jest zgodne ze Standardami rehabilitacyjnymi w SM 
przyjętymi jako rekomendacje przez Parlament Europejski 21 października 2004 r. Ponadto w 
związku z brakiem jakiegokolwiek rejestru chorych na SM, zbudowanie bazy zbierania 
danych i założenie Centralnego Rejestru Chorych na SM można traktować jako 
przedsięwzięcie bardzo nowatorskie.  

IV.5. WYKORZYSTANIE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ 
W ostatnich 6 latach sporadycznie chorzy na stwardnienie rozsiane byli leczeni nowymi 
lekami immunomodulującymi z własnych środków lub z ograniczonych programów 
refundacyjnych realizowanych przez wojewódzkie oddziały NFZ, np. w Klinice Neurologii 
UM w Łodzi leczonych było ok. 100 osób. Zdobyte w ten sposób doświadczenia wskazują na 
bardzo dobrą tolerancję tych leków oraz potwierdzają korzystny efekt leczniczy interferonu 
beta i glatirameru. Doświadczenia te będą wykorzystane w realizacji programu. W ostatnich 2 
latach rozpoczęto leczenie mitoxantronem, które również przynosi określone korzyści, 
aczkolwiek należy uwzględniać wszystkie ograniczenia związane z leczeniem cytostatykiem. 

IV.6. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH ŚRODKÓW 
Dotychczas niektóre wojewódzkie oddziały NFZ prowadziły w bardzo niewielkim stopniu 
programy leczenia lekami immunomodulującymi w stwardnieniu rozsianym. Dostępność tych 
leków jest wybitnie ograniczona, a w większości regionów kraju zupełnie jest jej brak. 
Ponadto działania NFZ zupełnie nie obejmują oceny wyników leczenia i możliwości 
optymalizacji terapii (patrz wyżej). Nie ma możliwości zmiany leku po rozpoczęciu terapii. 
                                                 
14 Forbes C. I wsp. The cost per quality adjusyed life year gained by interferon beta 1b treatment in patients with 
secondary-progressive MS.  BMJ 1999, 319: 1529-33. 
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Nie ma procedur oceny wyników leczenia. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na 
farmakoekonomiczny aspekt stosowania leków immunomodulujących w Polsce. Inne 
procedury terapeutyczne, leczenie objawowe, rehabilitacja odbywały się na ogólnych 
zasadach postępowania leczniczego w Polsce. 

IV.7. PROMOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI  
Program będzie zrealizowany przez kilka ośrodków klinicznych w Polsce. Przyczyni się to do 
nawiązania lub utrwalenia współpracy pomiędzy tymi ośrodkami oraz zorganizowania sieci 
ośrodków zajmujących się opieką nad chorymi na stwardnienie rozsiane w Polsce. 

IV.8. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ ZDROWOTNĄ PAŃSTWA 
Stwardnienie rozsiane należy do najpoważniejszych chorób neurologicznych. Częstość 
występowania stwardnienia rozsianego w Polsce ocenia się na ok. 150 przypadków na 100 
tysięcy mieszkańców, co czyni ze stwardnienia rozsianego chorobę często występującą w 
Polsce, 60 tyś. chorych w skali całego kraju. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą 
demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. Pierwsze objawy choroby występują 
zazwyczaj miedzy 18 a 45 rokiem życia. Częstymi objawami występującymi w tej grupie 
chorych są zaburzenia ruchowe prowadzące do narastającego inwalidztwa. Wraz z rozwojem 
niedowładów pogarsza się zdolność chorych do poruszania się, radzenia sobie w normalnym 
życiu, konieczne staje się używanie wózka inwalidzkiego. Ze względu na to, iż choroba ta 
często rozpoczyna się we wczesnym okresie życia oraz ze względu na jej wybitnie przewlekły 
charakter stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej niezdolności 
do pracy i rent chorobowych. Koszty związane z niewykonywaniem pracy oraz z 
wypłacanymi świadczeniami socjalnymi należą w Polsce do bardzo wysokich. Zmniejszenie 
szybkości postępu choroby oraz ograniczenie jej aktywności znacznie zmniejszy koszty 
społeczne związane z opieką i leczeniem chorych na stwardnienie rozsiane. Wraz z postępem 
choroby i niepełnosprawności zwiększa się nie tylko obciążenie budżetu państwa, zmienia się 
również sytuacja samych chorych i ich rodzin. Niepełnosprawność powoduje, że osoby ze 
stwardnieniem rozsianym, młodzi dorośli w większości przypadków należą do grona 
wykluczenia społecznego. 

IV.9. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PONOWNEGO PROGRAMU W PRZYSZŁOŚCI LUB 
KONTYNUOWANIA JEGO REALIZACJI. 
Powyższy program ze względów organizacyjnych i budżetowych został napisany na 3 lata. 
Zakłada się jednak jego ewaluację, która pozwoli doprowadzić do pełnej opieki nad osobami 
z SM w Polsce i zbliżenie się w tej mierze do standardów europejskich.  
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V. PROJEKT KOSZTORYSU (W ZAŁĄCZENIU) 
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VI. HARMONOGRAM (W ZAŁĄCZENIU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

VII. ZAŁĄCZNIKI 
1. SKALE SPRAWNOŚCI I FUNKCJONOWANIA UKŁADU NERWOWEGO: ROZSZERZONA 
SKALA NIEWYDOLNOŚCI RUCHOWEJ (EDSS); SKALA FUNKCJONALNA (FS); SKALA 
FUNKCJI UKŁADU PIRAMIDOWEGO; SKALA FUNKCJI PNIA MÓZGU; FUNKCJA 
MÓŻDŻKU; FUNKCJA UKŁADU CZUCIOWEGO; FUNKCJA JELITA GRUBEGO I PĘCHERZA 
MOCZOWEGO  
 

 Rozszerzona skala niewydolności ruchowej (EDSS) 
  

0 prawidłowe badanie neurologiczne ( wszystkie stopnie 0 w skali czynności układów 
Kurtzkego FS) 

1.0 bez upośledzenia czynności; minimalne objawy w jednym punkcie FS, minimalne 
objawy w jednym punkcie FS 

1.5 bez upośledzenia czynności, minimalne objawy w więcej niż jednym punkcie FS  

2.0 minimalne upośledzenie czynności w jednym punkcie FS ( jeden punkt FS o stopniu 
2, pozostałe 0 lub 1) 

2.5 minimalne upośledzenie czynności w dwóch punktach FS ( dwa punkty FS o stopniu 
FS 2, pozostałe 0 lub 1). 

3.0 w pełni chodzący, ale z umiarkowanym upośledzeniem czynności w jednym punkcie 
FS ( jeden punkt FS o stopniu 3,inne 0 lub1) albo łagodnym upośledzeniem czynności 
w trzech lub czterech punktach FS ( trzy/ cztery punkty FS o stopniu 2, pozostałe 0 lub 
1) 

3.5 w pełni chodzący , ale z umiarkowanym upośledzeniem czynności w jednym punkcie 
FS ( jeden punkt o stopniu 3) i jeden lub dwa punkty FS o stopniu 2, albo dwa punkty 
o stopniu 3,albo pięć punktów o stopniu 2 ( pozostałe 0 lub 1)  

4.0 w pełni chodzący bez pomocy oraz samoobsługujący się powyżej 12 godzin dziennie, 
pomimo stosunkowo ciężkiego upośledzenia czynności na który składa się zwykle 
jeden punkt FS o stopniu 4 ( pozostałe 0 lub 1) albo kombinacje niższych stopni o 
wartościach wyższych od poprzednich. Zdolny do przejścia 500 m bez pomocy lub 
odpoczynku  

4.5 w pełni chodzący bez pomocy przez większość dnia mogący jednak wymagać 
minimalnej pomocy, charakteryzujący się stosunkowo ciężkim upośledzeniem 
czynności na który składa się zwykle jeden punkt FS o stopniu 4 ( pozostałe 0 lub 1) 
albo kombinacje niższych stopni o wartościach wyższych od poprzednich. Zdolny do 
przejścia 300 m bez pomocy lub odpoczynku. 

4.0  zdolny do przejścia bez pomocy lub odpoczynku około 200m. Niewydolność ruchowa 
wystarczająco ciężka aby upośledzić całkowicie codzienne czynności; zwykle 
odpowiednia punktacja FS-jeden punkt o stopniu 5,pozostałe 0 lub 1 albo kombinacje 
niższych stopni zwykle przekraczające wartość 4 

5.5  zdolny do przejścia bez pomocy lub odpoczynku około 100 m. Niewydolność 
ruchowa wystarczająco ciężka aby uniemożliwić całkowicie codzienne czynności;( 
zwykle odpowiednia punktacja FS-jeden punkt o stopniu 5, pozostałe 0 lub 1, albo 
kombinacje niższych stopni zwykle przekraczające wartości poprzednich stopni). 
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6.0  stosowane okresowo lub jednostronne wspomaganie (laska, kula) konieczne do 
przejścia około 100 metrów z lub bez odpoczynku. )zwykle odpowiednia punktacja FS 
jest kombinacją przynajmniej dwóch punktów o stopniu 3) 

6.5  stałe obustronne wspomaganie (laska, kula) konieczne do przejścia 20 m bez 
odpoczynku (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją przynajmniej dwóch 
punktów FS o stopniu 3) 

7.0 niezdolny do przejścia ponad 5 metrów nawet z pomocą, poruszający się głównie na 
wózku, porusza kołami wózka i przemieszcza się przy jego pomocy samodzielnie, 
przebywa w wózku ponad 12 godzin dziennie ( zwykle odpowiednia punktacja FS jest 
kombinacją z więcej niż jednym punktem FS o stopniu 4,bardzo rzadko jedynie 
czynność układu piramidowego 5). 

7.5 niezdolny do przejścia więcej niż kilka kroków, porusza się na wózku, może wymagać 
pomocy przy przemieszczaniu się, porusza kołami wózka samodzielnie ale nie może 
przebywać w standardowym wózku przez cały dzień.( zwykle odpowiednia punktacja 
FS jest kombinacją z więcej niż jednym punktem FS o stopniu 4) porusza się jedynie 
na wózku lub jest w nim wożony, ale przebywa poza wózkiem przez większość dnia. 
Zachowanych wiele czynności samoobsługi, zazwyczaj potrafi efektywnie używać 
kończyn górnych.( zwykle odpowiednia punktacja jest kombinacją stopnia 4 w kilku 
układach) 

8.5 przebywający jedynie w łóżku przez większość dnia. Potrafi efektywnie wykonywać 
niektóre czynności jedna lub obydwoma kończynami górnymi. Zachowane są niektóre 
czynności samoobsługi ( zwykle odpowiednia punktacja jest kombinacją stopnia 4 w 
kilku układach) 

9.0 chory leżący, bezradny, może porozumiewać się i jeść ( zwykle punktacja FS jest 
kombinacją najczęściej stopni 4) 

9.5 chory leżący całkowicie bezradny, nie może efektywnie porozumiewać się i 
jeść/połykać ( zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją prawie wyłącznie 
stopni 4)  

10.0 śmierć z powodu stwardnienia rozsianego 

 

 Skala funkcjonalna (FS) 

 

Funkcja narządu wzroku 
 

0. prawidłowa 

1. mroczek centralny z ostrością wzroku( skorygowaną) lepszą niż 6/9 (20/30) 

2. gorsze oko z maksymalna ostrością wzroku( skorygowaną) od 6/9(20/30) do 6/12 (20/59) 

3. gorsze oko z maksymalną ostrością wzroku ( skorygowaną) od 6/18 (20/60) do 
6/24(20/99) 

4. gorsze oko z maksymalna ostrością wzroku ( skorygowaną) od 6/36 (20/100) do 6/60 
(20/200) albo stopień 3 z maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub 
mniejszą 
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5. gorsze oko z maksymalną ostrością wzroku ( skorygowaną )6/60 (20/200) albo stopień 4 z 
maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub mniejszą 

6. stopień 5 z maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub mniejszą 

 

Funkcja pnia mózgu 
 

0. prawidłowa 

1. minimalne objawy 

2. umiarkowany oczopląs lub inne łagodne upośledzenie czynności 

3. ciężki oczopląs, wyraźne osłabienie zewnętrznych mięśni gałki ocznej lub umiarkowane  

upośledzenie czynności innych nerwów czaszkowych 

4. wyraźna dyzartria lub inne wyraźne upośledzenie czynności 

5. niezdolność do połykania lub mówienia 

 

Funkcja układu piramidowego 
 

0. prawidłowa 

1. nieprawidłowa; objawy bez upośledzenia czynności 

2 minimalne upośledzenie czynności 

3. łagodna lub umiarkowana parapareza lub hemipareza  

4. wyraźna parapareza lub hemipareza 

5. paraplegia,hemiplegia lub tetrapareza 

6. tetraplegia 

 

Funkcja móżdżku 
 

0. prawidłowa 

1. nieprawidłowe objawy bez upośledzenia czynności 

2. łagodna ataksja 

3. umiarkowana ataksja tułowia lub kończyn 

4. ciężka ataksja tułowia lub kończyn 

5. niezdolność do wykonywania skoordynowanych ruchów z powodu ataksji  
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Funkcja układu czuciowego 
 

0. prawidłowa 

1. obniżenie czucia wibracji tylko na jednej lub dwóch kończynach  

2. łagodne obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia i/lub umiarkowane obniżenie 
czucia wibracji na jednej lub dwóch kończynach 

3. umiarkowane obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia i/lub utrata czucia wibracji 
na jednej lub dwóch kończynach; łagodne obniżenie czucia dotyku lub bólu i/lub 
umiarkowane obniżenie wszystkich rodzajów czucia głębokiego na trzech lub czterech 
kończynach  

4. wyraźne obniżenie czucia dotyku lub bólu lub utrata czucia głębokiego,osobno lub w 
skojarzeniu na jednej lub dwóch kończynach; lub umiarkowane obniżenie czucia 
dotyku lub bólu i/lub ciężkie obniżenie czucia głębokiego na więcej niż dwóch 
kończynach 

5. istotna utrata czucia na jednej lub dwóch kończynach lub umiarkowane obniżenie 
czucia dotyku lub bólu i/lub utrata czucia głębokiego na większości powierzchni ciała 
poniżej głowy  

6. istotna utrata czucia poniżej głowy 

 

Funkcja jelita grubego i pęcherza moczowego  
 

0. prawidłowa 

1. łagodne trudności trzymania moczu, nagłe parcie i/lub zaparcie 

2. umiarkowane trudności trzymania moczu i/lub nagłe parcie i/lub ciężkie zaparcie  

3. częste nietrzymanie moczu lub okresowo cewnikowanie 

4. potrzeba stałego cewnikowania 

5. utrata funkcji pęcherza moczowego lub jelita grubego 

 

Funkcje psychiczne 
 

 0. prawidłowe 

 1. zmiany nastroju 

 2. łagodne obniżenie funkcji umysłowych, zmęczenie niewielkiego stopnia  

 3. umiarkowane obniżenie funkcji umysłowych ,zmęczenie umiarkowanego lub znacznego 
stopnia 

 4. wyraźne obniżenie funkcji umysłowych  

 5. demencja 
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2. CENNIK SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  
W pierwszym rzędzie, a jest to konieczne celem pełnej realizacji programu, niezbędne jest 
oszacowanie potrzeb i posiadanych zasobów do rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym. W tym celu, będzie przesłana do zarówno do ośrodków akademickich, jak i 
terenowych ankieta zwrotna, w której należy podać posiadany sprzęt i ocenić własne 
potrzeby. Wypełnienie ankiety jest warunkiem niezbędnym do dalszego uczestnictwa w 
programie.  
- Konieczne jest podanie liczby chorych korzystających z opieki specjalistycznej w danym 

ośrodku. 

1. W pierwszym roku należałoby doposażyć w sprzęt wszystkie Ośrodki referencyjne 
(Klinki Akademii medycznych i Instytutu Psychiatrii i Neurologii) oraz 10 najlepiej 
przygotowanych merytorycznie Ośrodków terenowych. 

Fizjoterapia (dodatkowe wyposażenie przewidziane w programie) 
- stoły do ćwiczeń z regulowaną elektrycznie wysokością (2 na ośrodek) (koszt jednego 

stołu ok. 6000 PLN) 

- stoły do ćwiczeń o szerokości dostosowanej w szczególności dla pacjentów ze 
schorzeniami neurologicznymi (2 na ośrodek) ( koszt jednego stołu ok. 5500 PLN) 

- cykloergometry rehabilitacyjne (1 na ośrodek) (ok. 3500-4000 PLN) 

- stoły pionizacyjne (1 na ośrodek) (ok. 10000 PLN) 

- poręcze i schody do nauki chodu (1 na ośrodek) (4500 PLN) 

- stanowiska do ćwiczeń w systemie bloczkowo-ciężarkowym (1 na ośrodek) 

- pełne wyposażenie w przybory niezbędne do kinezyterapii (1 na ośrodek) (3500-4500) 

- stanowiska do terapii ręki (1 na ośrodek) 

Wyposażenie sal terapii zajęciowej w tym (1 na ośrodek): 
- pomoce do nauki czynności dnia codziennego w tym: samodzielnego ubierania, toalety 

codziennej, jedzenia, pisania, np. stanowiska imitujące kuchnię (przynajmniej 8000-10000 
PLN) 

Możliwość pełnej konsultacji urologicznej: 
- Niewielkie aparaty USG celem oceny zalegania moczu (PRV) (12000-15000 PLN) 

- Zestawy do zakładania cewników nadłonowych (ok. 650-800 PLN za zestaw) 

Specjalistyczne leczenie spastycznośći: 
- możliwość kwalifikowania pacjentów ze znaczną spastycznością do zabiegu wszczepienia 

pompy baklofenowej (25 procedur na rok) jedynie w ośrodkach referencyjnych (koszt 
jednej pompy ok. 26000 – 35000 PLN) 

- u odpowiednio kwalifikowanych chorych leczenie spastyczności z zastosowaniem 
toksyny botulinowej 10 pacjentów na ośrodek (konieczność posiadana doświadczenie w 
leczeniu spastyczności z zastosowaniem BTX) (ok. 1000 PLN za 1 ampułkę leku, 
zazwyczaj podawane 2 ampułki) 
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3. REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ODPOWIEDZI NA PETYCJĘ 842/2001 
DOTYCZĄCA SKUTKÓW DYSKRYMINACJI OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W UNII 
EUROPEJSKIEJ (2003/2173(INI)) 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego  

Parlament Europejski, 

- biorąc pod uwagę Petycję 842/2001 przygotowaną przez panią Louise McVay, 

- biorąc pod uwagę Regulamin 175(1) z Regulaminu Procedur, 
- biorąc pod uwagę sprawozdanie Komitetu ds. Petycji oraz opinię Komitetu Zatrudnienia 

i Spraw Społecznych (A5-0451/2003), 

A. Zważywszy, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej deklaruje, że godność ludzka 
jest nienaruszalna oraz musi być szanowana i chroniona; 

B. Zważywszy, że Artykuł 26 powyższej Karty jest stanowi, że “Unia uznaje i szanuje prawa 
osób niepełnosprawnych do korzystania z przepisów opracowanych w celu zapewnienia im 
niezależności, integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnictwa w życiu społecznym”; 

C. Jakkolwiek Artykuł 35 wyżej wspomnianej Karty umieszcza opiekę medyczną w zakresie 
odpowiedzialności praw i praktyki krajowej, Unia musi zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego w definiowaniu i stosowaniu swoich zasad i działań; 

D. Pierwszy podparagraf Artykułu 152(1) Traktatu Wspólnoty Europejskiej potwierdza, że 
wysoki poziom opieki zdrowotnej ma być zapewniony w definicjach i stosowany we 
wszelkich zasadach i działaniach Wspólnoty, w ten bowiem sposób nastąpi zintegrowanie 
zagadnień zdrowotnych w politycznych decyzjach Wspólnoty, wszędzie gdzie mogą one 
występować; 

E. Zważywszy, że drugi podparagraf Artykułu 152(1) mówiący: „Działania Wspólnoty, które 
mają uzupełniać polityki krajowe, mają być skierowane na poprawę zdrowia publicznego, 
zapobieganiu ludzkim schorzeniom i chorobom oraz eliminować źródła zagrożenia zdrowia 
ludzkiego” i zważywszy, że zgodnie z Artykułem 152(3), „Wspólnota i kraje członkowskie 
mają wzmacniać współpracę z krajami trzecimi i kompetentnymi organizacjami 
zagranicznymi w obszarze zdrowia publicznego”; 

F. Zważywszy, że istnieją przypuszczalnie związki między stwardnieniem rozsianym a 
wpływem toksycznych środków chemicznych, należy podkreślić wagę wysiłków 
zapobiegawczych, szczególnie przy zmianach polityki Wspólnoty Europejskiej oraz w 
potrzebie obrony tej zasady w kontekście wielostronnym jak i dwustronnym;  

G. Biorąc pod uwagę, że osoby ze stwardnieniem rozsianym oraz wieloma innymi 
przewlekłymi i chronicznymi chorobami są podmiotem opieki medycznej i terapeutycznej na 
różnych poziomach w zależności od ich miejsca zamieszkania i że poprawa tego stanu rzeczy 
nie została uznana za priorytetową przez Kraje Członkowskie Unii oraz przez instytucje Unii 
Europejskiej; 
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H. Zważywszy, że w ostatnich latach został osiągnięty znaczny postęp w badaniach 
naukowych i medycznych nad stwardnieniem rozsianym i zostały wprowadzone leki 
wpływające na postęp choroby oraz zmniejszające jej objawy; 

I. Zważywszy, że przyczyny stwardnienia rozsianego pozostają w znacznym stopniu 
nieznane, chociaż sądzi się, że są one wynikiem połączenia czynników genetycznych i 
immunologicznych, dlatego poszukiwanie przyczyn SM powinno obejmować badania 
wzajemnych zależności między powyższymi czynnikami; 

J. Zważywszy, że dostęp do leków jest różny w poszczególnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej z powodów finansowych lub też nie przywiązywania przez władze 
dostatecznej wagi do problemu zdrowia mimo, że istnieje potrzeba podawania tych leków jak 
najwcześniej tzn. po diagnozie, gdyż wówczas dają one najlepsze wyniki w leczeniu; 

K. Zważywszy, że zgodnie z danymi Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego, w 
Unii Europejskiej obecnie jest około 400.000 osób, ze zdiagnozowanym stwardnieniem 
rozsianym i SM jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród młodych dorosłych, z 
których dwie trzecie to kobiety 

L. Pamiętając o potrzebie poza terapią lekową, rozwoju efektywnie i odpowiednio 
wyposażonych służb zajmujących się opieką nad pacjentami z SM, ukierunkowanych na 
kompleksowe i trwające całe życie potrzeby; 

M. Zważywszy, że Unia Europejska ma celu stworzenie lepszych możliwości zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych (Dyrektywa Rady 2000/78/EC z 27 listopada 2000 ustanawiającej 
ramy ogólne równego traktowania przy zatrudnianiu i zatrudnieniu)(1), należy podkreślić, że 
pełne i skuteczne wprowadzenie tej Dyrektywy zajmie dużo czasu chyba, że krajowe i lokalne 
władze zadziałają sprawniej zachęcając pracodawców, aby spełniali swoje powinności wobec 
tak pokrzywdzonych osób; 

N. Zważywszy, że istnieje potrzeba na bardziej kompleksowej dyrektywy w sprawach praw 
osób niepełnosprawnych a jej projekt został przygotowany przez przedstawicieli osób 
niepełnosprawnych i prawników wspieranych przez Intergrupę Niepełnosprawności w 
Parlamencie Europejskim i zważywszy, że odpowiednie przepisy zostały już wprowadzone na 
podstawie Artykułu 13 Traktatu Unii Europejskiej pozostają równie istotnym priorytetem; 

O. Biorąc pod uwagę Program Działań na Rzecz Zdrowia Publicznego w Unii Europejskiej 
(w latach 2003-2008) oraz wsparcie jakiego on udziela osobom zawodowo zajmującym się 
zdrowiem i instytucjom publicznym do stosowania bardziej spójnych strategii zdrowotnych 
przy zajmowaniu się chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane w ogólnoeuropejskim 
zakresie; 

P. Zważywszy, że istotne jest zwiększenie zasobów finansowych przeznaczanych na badania 
nad stwardnieniem rozsianym w Unii Europejskiej i udoskonalenie komplementarności 
projektów badawczych nad kombinacją czynników wywołujących chorobę, o których była 
mowa; 

Q.   Zważywszy, że istotna jest bliższa międzynarodowa współpraca zapewniająca 
bardziej ukierunkowane finansowanie badań naukowych związanych z genetyką nad 
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chorobami autoimmunologicznymi, a więc tworząca postęp w rozwoju wiedzy dotyczącej 
stwardnienia rozsianego; 

R. Oświadczając że ograniczenia w dostępie to skutecznych terapii i lekarstw modyfikujących 
przebieg choroby ma nie tylko katastrofalny wpływ na zdolność osoby do pracy i na jej lub 
jego życie rodzinne, swobodę poruszania się i generalnie integrację społeczną, ale również 
jest ograniczeniem podstawowych praw;  

S. Zauważając że osoby ze stwardnieniem rozsianym są często zawiedzione poziomem 
zrozumienia i poziomem wiedzy osób zawodowo zajmujących się zdrowiem które zajmują się 
ich problemami i że wymagany jest bardziej pozytywny stosunek do ich indywidualnych 
osiągnięć; 

T. Zważywszy, że istnieje znaczna liczba względnie młodych ludzi, którzy mają żyć z SM, 
tymczasem w większości krajów Unii Europejskiej jest bardzo mało Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej lub Ośrodków Opieki Dziennej, które spełniają ich potrzeby, często 
zmuszając ich do mieszkania z pacjentami starszymi lub geriatrycznymi, co ani nie jest 
odpowiednie ani dogodne dla żadnej z grup; 

 U. Biorąc pod uwagę , że zapewnienie najlepszego sposobu do równego dostępu do terapii i 
leczenia oraz lepszych usług dla osób ze stwardnieniem rozsianym powinno stać się głównym 
celem wszystkich władz zajmujących się zdrowiem w Unii Europejskiej i że każde państwo 
członkowskie powinno wspierać swoich partnerów w tym działaniu poprzez skoordynowane 
programy opracowane ze Światową Organizacją Zdrowia; 

V. Wyrażając uznanie dla kluczowej roli odgrywanej przez narodowe towarzystwa SM i 
Europejską Platformę SM w zapewnianiu rzeczywistej poprawy życia osób z SM, dla ich 
oddania w znajdowaniu rozwiązań problemów z jakimi spotykają się osoby z SM oraz dla 
wysiłków w lobbing politycznym, który prowadzi do znajdowania środków zaradczych; 

W. Zauważając w szczególności ich rolę w przygotowaniu i upowszechnianiu użytecznej i 
istotnej informacji dla osób z SM, co z kolei daje poczucie komfortu, wsparcia i rzeczywistej 
solidarności dla wielu osób, które w przeciwnym wypadku mogły się znaleźć nawet bardziej 
izolowane od zagadnień i dyskusji ich bezpośrednio dotyczących; 

 

1. Wzywa Komisję do podjęcia dyskusji dotyczących zagadnień poruszonych w niniejszej 
rezolucji o SM na najbliższym spotkaniu Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej mając na 
względzie opracowanie “Kodeksu Najlepszego Postępowania”, który będzie obowiązywał 
wszystkie państwa członkowskie; 

2. Namawia Komisję do rozwinięcia ściślejszej międzynarodowej współpracy naukowej w 
kontekście Szóstego i Siódmego Programu Ramowego, aby przyspieszyć rozwój bardziej 
efektywnego leczenia SM we wszystkich jego postaciach; 

3. Bierze pod uwagę, że w decyzjach wpływających na zdrowie publiczne powinna być 
stosowana zasada zapobiegawczości, szczególnie w odniesieniu do stosowania i likwidacji 
toksycznych środków chemicznych; 
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 4. Zauważa nie mniej jednak, że istotne przyczyny SM choroby, która dotyka ponad 400.000 
obywateli UE, są jeszcze nie znane i że Szósty Program Ramowy nie wypełnił zobowiązań w 
stosunku do „głównego nurtu” spraw niepełnosprawności - poziom badań UE dotyczących 
niepełnosprawności i schorzeń takich jak SM się obniżył - nalega zatem, aby stał się on 
priorytetem w Siódmym Programie Ramowym;  

 5. Wierzy, że takie badania powinny objąć użytkowników usług celem, aby mieć pewność, 
że wysiłki będą właściwie skierowane na potrzeby osób dotkniętych SM i podobnymi 
chorobami; 

6. Przypomina koncepcję ”odpowiedniego zamieszkania” dla osób niepełnosprawnych w 
Dyrektywie 2000/78/EC i wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia w pełni warunków 
tej Dyrektywy; 

7. Wzywa do ogólnoeuropejskiego badania epidemiologicznego przeprowadzonego i 
finansowanego przez Unię Europejską, przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, 
które pozwolą zebrać odpowiednie dane wspomagające badania nad nieznanymi jeszcze 
przyczynami SM; 

8. W tym kontekście przyjmuje, bieżącą ocenę porównawczą przy zarządzaniu pewnymi 
europejskimi ośrodkami zajmującymi się SM, która ma na celu utrzymanie jakości i 
weryfikację dobrych praktyk co doprowadzi do opracowania zintegrowanej opieki i 
rehabilitacji osób z SM;  

9. Nakłania Kraje Członkowskie i Komisję do poparcia poglądu, że efektywność kosztów 
terapii lekowych stosowanych przez pacjentów z SM i innymi przewlekłymi, chronicznymi 
chorobami powinna być mierzona nie tylko przez próby kliniczne, lecz również przez ocenę 
poprawy jakości życia osób chorych stwarzanych przez nowe leczenie, co może przynieść 
oszczędności w innych sektorach budżetów socjalnych i opiekuńczych; 

 10. Wierzy, że osoby z SM i podobnymi chorobami powinny być zachęcane i zapraszane do 
opracowywania programów wraz z praktykami i innymi zawodowymi doradcami;  

11. Wzywa Komisję i władze zajmujące się zdrowiem w państwach członkowskich do 
poparcia i wspierania kursów samodzielności dla osób z SM i innych chorych przewlekle w 
celu umożliwienia im jak najlepszego dostępu do odpowiednich terapii zajmowania się 
własnym zdrowiem; 

12. Zaleca państwom członkowskim wspieranie rozwoju specjalistycznych klinik i domów 
pomocy spełniających potrzeby młodszych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i 
podobnymi chorobami, którzy wymagają wsparcia instytucjonalnego ze względu na 
szczególną sytuację i aby uznać ważność takich spraw w bieżącej organizacji szpitala lub 
domu pomocy; 

13. Wskazuje, że specyfiką SM jest różnorodność i różna intensywność symptomów, co 
powoduje, że pacjenci są pozbawiani należytego wsparcia - zaleca, aby państwa członkowskie 
wzięły pod uwagę postanowienia dotyczące opieki zdrowotnej i usług socjalnych dla osób 
cierpiących na SM; 
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14. Wspiera prawo do niezależnego życia osób z SM i innymi chorobami, które powodują 
czasową konieczność do podjęcia właściwej opieki zdrowotnej i socjalnej; 

 15. Wierzy, że powinna być stworzona większa motywacja dla neurologów, 
wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego i innych osób zawodowo zajmujących się 
zdrowiem, aby specjalizowały się w stosowaniu najbardziej efektywnego leczenia i terapii 
chorych z SM i podobnych chorób, i wierzy, że takie wysiłki wpłyną na poprawę sytuacji 
takich pacjentów UE;  

16. Zachęca do ściślejszej współpracy międzynarodowej - jest ona rzeczywiście istotna do 
zdobycia bardziej docelowego finansowania, zwłaszcza przez kontakty z krajami, gdzie 
wprowadzona są zaawansowane badania na polu genetyki i innych przyczynowych 
czynników stwardnienia rozsianego, jak również powiązane badania w zakresie innych 
chorób autoimmunologicznych;  

 17. Wzywa Komisję we współpracy z państwami członkowskimi, do zapisu i realizacji 
przepisów prawnych, które pozwolą na uprzywilejowanie w utrzymanie miejsca pracy dla 
osób z SM lub podobnymi chorobami, gdyż wiele z nich jest obecnie zmuszanych do 
rezygnacji z pracy wbrew swej woli, tymczasem badania wykazują pozytywne wpływy w 
pracy na psychikę, co może zmniejszyć postęp choroby; 

 18. Zaleca zwiększenie wysiłków promujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W 
szczególności  

- podniesienie świadomości pracodawców i współpracowników dotyczącej życia z 
niepełnosprawnością i SM; 

- zachowanie szacunku dla indywidualnego charakteru choroby SM; 

- doprowadzenia do wymiany pomysłów i doświadczeń, szczególnie na poziomie UE, które 
powinny pomóc w opracowaniu i upowszechnieniu udanych wzorców z pożytkiem dla 
wszystkich; 

 19. Zwraca się do władz lokalnych i krajowych o rozwijanie środowiska architektonicznego 
tak, aby ułatwić w znacznie większym stopniu dostęp do budynków i transportu dla osób z 
SM i podobnymi chorobami stosując jednolite standardy dostępu; 

20. Podkreśla, że dostęp przez osoby z SM i innymi niepełnosprawnościami nie może być 
rozumiany wyłącznie jako usuwanie barier architektonicznych ale obejmuje likwidację 
wszystkich innych utrudnień, które ograniczają równy dostęp do rzeczy lub usług; 

21. Zwraca się do Komisji aby złożyła propozycję kompleksowej Dyrektywy dotyczącej 
prawa osób niepełnosprawnych używając jako podstawy propozycji parlamentarnej 
Intergrupy Niepełnosprawności; 

22. Zaleca swojemu Przewodniczącemu przekazanie niniejszej rezolucji do Rady, Komisji 
Światowej Organizacji Zdrowia i wnioskodawcy. 
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(1)1 OJ L 303, 2.12.2000, p. 16.  
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Summary  

Recent clinical studies in multiple sclerosis provide new data on the treatment of clinically 
isolated syndromes, secondary progression, on direct comparison of immunomodulatory 
treatments and on dosing issues. All these studies have important implications for the 
optimized care of MS patients. The multiple sclerosis therapy consensus group (MSTCG) 
critically evaluated the available data and provides recommendations for the application of 
immunoprophylactic therapies. Initiation of treatment after the first relapse may be indicated 
if there is a clear evidence on MRI for subclinical dissemination of disease. Recent trials show 
that efficacy of interferon beta treatment is more likely if patients in the secondary 
progressive phase of the disease still have superimposed bouts or other indicators of 
inflammatory disease activitythan without having them. There are now data available, which 
suggest a possible dose-effect relation for recombinant beta-interferons. These studies have to 
be interpreted with caution, as some potentially important issues in the design of these studies 
(e.g. maintainance of blinding in the clinical part of the study) were not adequately addressed. 
A meta-analysis of selected interferon trials has been published challenging the value of 
recombinant IFN beta in MS. The pitfalls of that report are discussed in the present review as 
are other issues relevant to treatment including the new definition of MS, the problem of 
treatment failure and the impact of cost-effectiveness analyses.  

The MSTCG panel recommends that the new diagnostic criteria proposed by McDonald et al. 
should be applied if immunoprophylactic treatment is being considered. The use of 
standardized clinical documentation is now generally proposed to facilitate the systematic 
evaluation of individual patients over time and to allow retrospective evaluations in different 
patient cohorts This in turn may help in formulating recommendations for the application of 
innovative products to patients and to health care providers. Moreover, in long-term treated 
patients, secondary treatment failure should be identified by pre-planned follow-up 
examinations, and other treatment options should then be considered.  

In 1998, members of the medical advisory boards from 3 European MS societies (Austria, 
Germany and Switzerland) met for the first time to develop evidence-based treatment 
recommendation for immunomodulatory therapy of multiple sclerosis whereever these are 
available. It was also to planned to mention treatments where the criteria of evidence-based 
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recommendations are not yet met. The first manuscript was published in 1999 (32) followed 
by an English version soon thereafter (43). A consensus on treatment recommendations was 
reached after systematic review of published study data according to a stringent classification 
of evidence (20, 42).  

The experience of the last few years in the three countries of the original MSTCG initiative 
(Austria, Germany, Switzerland) demonstrates that the evidence-based consensus 
recommendations have indeed contributed to improve the care of MS patients in various 
ways. In June 2002, at a meeting of the European multiple sclerosis platform, several MS 
societies expressed their desire to participate in the MSTCG. Therefore, a new English 
version was written and distributed to European MS societies. Comments and suggestions 
were incorporated and finally the updated version was approved by all co-authors. MSTCG 
can now be regarded as a multi-national task force to improve immunomodulatory treatment 
options for MS patients in Europe.  

In this version we have extended our review to additional practical aspects that are closely 
linked to treatment issues. The following topics will be addressed:  

 

1. New diagnostic criteria for multiple sclerosis 

2. Initiation and duration of immunomodulatory treatment 

3. Dose-effect-relation of the interferon β preparations  

4. Assessment of treatment effects  

5. Application of other immunomodulatory and immunosuppressive strategies 

6. Treatment of acute exacerbations / relapses  

7. Standardised documentation  

8. Conclusions and outlook  
 

1. New diagnostic criteria for multiple sclerosis  
The diagnostic criteria for MS formulated by C.M. Poser (40) date back to the time, when 
magnetic resonance imaging (MRI) just arrived on the scene with regard to MS diagnosis. 
The predictive value of this new technique for the course of the disease could not be estimated 
at that time. Several longitudinal studies on the natural course of the disease drew 
considerable attention to the role of lesion load on MRI at the time of the first isolated clinical 
symptom (1, 38, 51). It was shown that patients with lesions on the initial MRI have an 
increased risk for a second relapse and development of clinically definite multiple sclerosis 
within the next two years. Early lesion load also imply a higher risk of progressive disease 
after two, five and ten years. Furthermore, it is now accepted that the true onset of the disease 
may be long before the first clinical symptoms become evident. This is also reflected by 
asymptomatic abnormalities on evoked potentials already present at the first clinical episode. 
Finally, new sophisticated MRI techniques, like magnetisation transfer ratio (MTR), magnetic 
resonance spectroscopy (MRS), and measures of atrophy indicate that axonal damage and loss 
of brain volume can be detected already at early stages of the disease (3, 12). Based on these 
findings, any disease modifying treatments should start at an early time point in order to halt 
or slow down disease progression. Indeed, these therapeutic implications are supported by 
clinical studies (CHAMPS and ETOMS) (7, 9, 22). Therefore, the established diagnostic 
criteria were revised and updated by an international expert panel to now include “evidence of 
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subclinical disease activity” as seen on MRI, into the MS defining criteria as an important 
indicator for dissemination in time and space (30). These new diagnostic criteria were 
recently validated in two prospectively planned studies (10, 52) and appear to be more 
sensitive to predict future relapse and MRI activity than the Poser criteria (40).  

Using the McDonald criteria, presence of sub-clinical disease activity (new T2 lesions or Gd+ 
lesions in defined locations) in an MRI more than 3 months after the first clinical presentation 
can substitute for a second relapse. In practical terms, MS can now be diagnosed already 3 
months after a first clinical episode (30). Consequently, earlier immuno-modulatory therapy is 
now possible because the diagnosis of active MS can be established at a much earlier time 
point using MRI as a surrogate for disease dissemination. In this new setting, it is imperative 
that diseases other than MS (e.g. cerebral vasculitis or neuro-borreliosis) are excluded by 
appropriate ancillary tests - in particular CSF analysis (40) - before accepting the diagnosis 
MS and starting treatment. According to the new criteria, MS is now classified as “definite” - 
“possible” – or “no MS”.  

 

2. Initiation and duration of immunomodulatory treatment  

2.1. Indication for basic therapy  
According to our previous recommendation immunomodulatory therapy was felt to be 
indicated in cases of an ‘active course of the disease with at least two functionally relevant 
bouts within the last two years or the appearance of one severe attack with reduced recovery 
(43)’.  
Apart from this statement issued by the MSTCG,recommendations for the application of 
immunoprophylactic therapies were independently provided by the National Multiple 
Sclerosis Society of the United States (33) and the Canadian Multiple Sclerosis Clinical 
Network (36). There is now consensus among these expert panels to start therapy ‘as soon as 
possible’, but no clear definition for a time frame was provided. 

  

2.2. Studies on early treatment with recombinant interferon β (CHAMPS and ETOMS) 

There are two published studies on early immuno-modulatory therapy in multiple sclerosis (7, 
22). Both trials (CHAMPS, sponsor: BIOGEN; ETOMS, sponsor: SERONO) recruited 
patients after the first clinical attack upon proof of disseminated lesions on brain MRI in a 
MS-typical distribution. Both studies were randomised, placebo-controlled multi-center trials 
using recombinant interferon β-1a once weekly (CHAMPS: Avonex 30 µg i.m.; ETOMS: 
Rebif 22 µg s.c.). The time from the presentation of first clinical symptoms to inclusion into 
the study was less than 28 days in the CHAMPS study and less than 3 months in the ETOMS 
study. The CHAMPS protocol included compulsory high-dose corticosteroid pulse therapy for 
the initial attack prior to randomisation. In the ETOMS study almost one third of the patients 
had already clinically disseminated illness on first examination (poly-symptomatic onset) 
causing heterogeneity of the population included. For this reason and due to different 
inclusion criteria and different periods of observation these two studies cannot be directly 
compared. Anyhow, both studies demonstrated that the time to a second clinical attack can be 
significantly increased for more than 13 (7), or 9 months (22) respectively, if treatment with 
interferon-� is implemented already after the first attack and the relative risk of relapse can 
be reduced. Furthermore, in both studies there was a significantly reduced progression of 
disease activity on MRI over an observation period of up to two years with IFNβ. These data 
concurrently demonstrate, that the early course of multiple sclerosis can be positively 
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influenced by administering weekly injections of either interferon β-1a preparations. Both 
studies also provided valuable information about risk factors, which are associated with the 
time to a second attack. The presence of two or more gadolinium-enhancing MRI lesions at 
the time of the initial neurological event appeared as an important predictor for development 
of clinical definite MS (CDMS) over a short interval (4). Based on these and previously 
published results on the risk to develop CDMS after an initially isolated event, the following 
recommendations can be derived: 

Immuno-modulatory therapy should be started already after the first clinical attack if, upon 
proof of intrathecal IgG synthesis or demonstration of oligoclonal IgG in CSF and after 
exclusion of other diseases mimicking MS, a sub-clinical dissemination can be demonstrated 
on MRI and:  

 

a) a functionally relevant symptom is not sufficiently regressing within two months (29) 
after high-dose corticosteroid treatment or 

b) a high lesion load with more than six lesions on cranial MRI is present (38) or 

c) new inflammatory lesions (Gadolinium enhancement or definite increase of T2 
lesions) can be demonstrated in a follow-up MRI examination within six months. 

 

While both studies (CHAMPS and ETOMS) used single weekly doses, an increase in dose or 
frequency of application, as was done with IFNß-1a (Rebif) only, and changing the interferon 
preparation should be taken into consideration if at least 2 further attacks occur during a 2-
years treatment period. Four years follow-up data from the ETOMS study also suggested that 
low frequency s.c. interferon-�1a is less effective at later time points during that study (9). 
Therefore, once the diagnosis of active relapsing MS is made, on-label use would be either 
once weekly i.m. injections with 30µg IFN�-1a (Avonex), three times weekly IFN�-1a 
(Rebif 22µg or 44µg ) or IFN�1b (Betaferon 8MIU s.c. e.o.d.).  

 

2.3. Early therapy with other immunomodulatory substances 
There are no data available with respect to other immuno-modulatory agents after the first 
attack. However, it can be assumed that the general considerations on early treatment are also 
applicable for the other available basic therapies listed in figure 1. There are hints from the six 
years observation period of the Copaxone study in the U.S. indicating that starting treatment 
at an earlier time point may be associated with a reduced risk for disease progression as 
measured by the EDSS (23). Similar results were also extracted from data derived from the 
pivotal studies with interferon-beta preparations in RRMS.  

 

2.4. Duration of treatment in relapsing multiple sclerosis  
There are still no evidence-based recommendations regarding the optimal total duration of 
treatment with interferon-β or any other immuno-modulatory regimen in multiple sclerosis. 
From the available data on longer follow-up periods of patients, i.e. within controlled studies 
or open-label follow-up of patients up to ten years of treatment (class III evidence), there is no 
indication for a decrease in clinical efficacy. Therefore, in an individual patient, the decision 
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to offer continuation of therapy under supervision by the caring expert neurologist should be 
based on two prerequisites: 

 

a) there is a continuously low number and/or markedly reduced severity of attacks 
in comparison with the pre-treatment phase and no disease progression of ≥ 1 point 
over 12 months as measured by EDSS and 

b)  no severe side effects are present interfering with patients’ quality of life . 

It is still not clear how discontinuation of immuno-modulatory treatment in a stable MS 
patient (e.g. in case of pregnancy) affects long term outcomes of MS.  

A recent meta-analysis questioned the evidence for long-term benefit of interferons in MS – 
even beyond the first year of treatment (16). There was a biased selection of trials included in 
this meta-analysis and the many differences in the way the seven reviewed studies were 
designed and reported were not adequately addressed. Therefore, it is our view that this 
review was unable to examine the drugs’ impact across all seven trials. As a consequence this 
review did at best highlight issues related to clinical trial design, but did not provide evidence 
that interferons do not work beyond one year.  

 

2.5. Treatment of progressive multiple sclerosis 

Controversial results were obtained in the four studies on the use of interferon β in secondary 
progressive MS. In the European Betaferon SPMS study, significant positive effects on 
disease progression, number of attacks, and on numerous MRI parameters could be observed 
in patients who were treated with interferon β-1b (14). Seemingly in contrast, the 
SPECTRIMS study fell short of demonstrating a significant delay in disease progression 
(Rebif/interferon β-1a 22 µg or 44 µg vs. placebo 3x per week s.c.) (28). In a subgroup of 
patients who still had attacks a benefit of the medication was clearly detected in terms of 
disease progression. Furthermore, all other efficacy parameters except disease progression 
were in favour of IFN�-1a treatment in either dose and these data corroborated the outcome 
data of the European Betaferon SPMS trial. In the American SPMS study with interferon β-1b 
(Betaseron), there was no superiority of the active treatment group for any of the primary 
endpoints – neither in the patient group with a standard dose of 8 million units s.c. every other 
day nor in the group with an individually adapted dose to body surface area (mean dose 9.6 
MIU s.c.). All attempts to identify one or several common denominators for these 
unfavourable results which clearly are in conflict with those of the European SPMS data were 
unsuccessful except for patient selection in the participating centers: disease stage, age, and 
low relapse frequency may all have contributed. Another study with interferon β-1a 
(Avonex/60 µg i.m. weekly) in SPMS – the IMPACT study - was recently concluded and 
initial data did not provide convincing treatment superiority (6). While part of the multiple 
sclerosis functional composite score (MSFC) revealed a better outcome in Avonex treated 
patients, the standard EDSS progression was not different from the placebo group. Possible 
reasons for the different study results could be related to the composition of the study 
populations and to differences in the contribution of disease progression independent from 
attacks and inflammatory brain MRI activity to the clinical outcome of the study patients. A 
recently published study demonstrated no effect of 2 different doses of Avonex (30µg vs. 60 
µg once weekly i.m.) on the primary outcome (disease progression) in primary progressive 
MS (27).  
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In view of the controversial evidence, the MSTCG concludes that, in case of secondary 
progressive MS, treatment with recombinant interferon β is more likely to be effective if 
clinical or MRI signs of inflammatory disease activity (e.g. gadolinium enhancing lesions) are 
still present. In the absence of clinical attacks or without sub-clinical inflammatory activity on 
MRI and with low progression of disability within the last two years, interferon β treatment 
for SPMS patients is currently not recommended.  

 

3. Dose-effect relation of interferon β preparations  

All three available interferon β preparations were approved for relapsing MS on the basis of 
their efficacy as shown in pivotal clinical trials. Due to the different preparations and 
applications of the individual β interferons, there is an ongoing discussion on a possible dose-
dependent efficacy in multiple sclerosis. Clinical data on the comparison of different dosages 
of the same compound were provided in the pivotal studies with Betaferon and Rebif. For 
Rebif, the higher dosage of 3 x 44 µg s.c. per week was superior to the dosage of 3 x 22 µg 
for some parameters at the four-years endpoint of the study (41). In another study with Rebif 
it was shown that even for the application of 22 µg vs. 44µg once a week (off label dose), 
there was a dose-dependent efficacy on MRI activity after one year. There was, however, no 
clinically significant reduction in the number of attacks within this period of time (50).  

Numerous pharmacological studies on the individual preparations and different forms of 
application and dosage are at hand. The intrinsic difficulty of these studies is that often only 
the antiviral activities of interferon β were examined and that we do not know the relevance 
of these or of other biological markers to reflect the immuno-modulatory effects of β 
interferons.  

The results of a dose-comparison study with Avonex (30 vs. 60 µg i.m. once a week, no 
placebo group) did not show any better efficacy for the high dose in primary outcome 
parameters and also for secondary MRI endpoints (5). The MSTCG concludes that only for 
Betaferon and Rebif (subcutaneous application) class-I-evidence is available pointing to a 
dose-response relation in clinical and MRI parameters in relapsing-remitting MS. 

There are now published data from the first two prospectively planned head-to-head studies 
comparing Avonex to either Rebif (EVIDENCE) or Betaferon (INCOMIN). The two studies 
both suggested a superiority of the more frequently injected interferons in terms of relative 
risk reduction for the development of the next bout and also on certain MRI parameters (13, 
39). However, patients were unblinded to therapy in both studies and – even of more concern 
– in the INCOMIN study the evaluating physician was unblinded. The EVIDENCE study was 
planned in order to break the orphan drug status for Avonex in the U.S. and the positive data 
in this short trial lead to approval of Rebif by the FDA for relapsing MS. The 24 weeks results 
of this study suggest that the main effect of high dose and frequent application of interferon 
beta-1a is a higher efficacy in reducing early relapse rate. In the 48 weeks follow-up this 
treatment effect was maintained but not further augmented as evidenced by parallel curves of 
the main endpoints for both compounds (39). A separate analysis of this study is also 
provided by the FDA (www.fda.gov/cber/products/ifnbser030702.htm), and has led to an 
overturning of orphan drug protection for Avonex in the USA. 

Even in view of these dose-response studies, according to the current state of knowledge, 
none of the licensed preparations can be considered a priori to be underdosed in their 
respective indication because the dose-effect relation is unknown in an individual patient. The 
decision, as to which IFN-� and what dosage, and frequency should be started in a patient, is 
at the discretion of the treating physician. 
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4. Assessment of treatment effects 
With the availability of effective baseline immuno-modulatory treatments (recombinant IFN-
� and glatiramer acetate), the issue of treatment failure and the need to switch to escalating 
therapies is worth discussing. Before starting therapy education about the available drug 
options and an up front agreement with the patient is important to promote compliance to the 
choosen treatment. The patient should also be informed that it is reasonable to reconsider the 
choice of therapy at regular intervals. A standardised, quantitative neurological examination 
(EDSS and MSFC) should be performed and the patient’s history been taken, in particular on 
attack rates. These data should be documented at defined intervals. In order to ensure proper 
compliance and control of side effects regular visits at 3 month intervals are recommended 
during the first year of treatment and every 6 months thereafter. Monitoring of side effects 
should also include laboratory tests for liver enzymes, white blood cell count and thyroid 
function. In order to adapt therapy to the actual situation and in accordance with the 
recommended scheme for escalating immunotherapy, the MSTCG recommends follow up 
examinations as listed in figure 2. In case of ongoing disease activity, quantitative testing 
including electrophysiological studies and standard MRI procedure are recommended and, in 
particular, the changes in three most important categories of disease activity (relapse, clinical 
progression, MRI activity) (2) should be assessed. A more detailed definition of treatment 
failure is currently being prepared by an international task force and we are eagerly awaiting 
their results (H.P. Hartung, personal communication) 

Although recent data could demonstrate an association between the presence of high titre 
neutralizing antibodies to IFN� and a reduction of the clinical effect of IFNß preparations 
(47) the long term significance of these findings are still uncertain. Therefore, this test is not 
recommended as a routine procedure during treatment with IFN�. Only in those patiens, who 
are not doing well on long-term treatment with IFN�, an NAB test may be considered prior to 
transition of therapy (55).  

 

5. Application of other immuno-modulatory and immunosuppressive strategies  

The study data on immuno-modulatory treatment strategies other than IFN� have not 
substantially changed within the last two years. The basic concept of “escalating” 
immunotherapy in multiple sclerosis is still unanimously accepted by the MSTCG, because of 
its practical value in dealing with MS patients (Fig. 1). It should be stressed that this 
recommendation is based only on class III evidence (expert opinion). 

5.1. Glatiramer acetate in relapsing MS 
The pivotal north American trial with glatiramer acetate (Copaxone®) in relapsing remitting 
MS demonstrated a significant reduction in relapse rate after 2 years. Open label, follow-up 
examinations revealed a continuous treatment effect if compared to the natural disease course 
(23). The 9-month results of a placebo-controlled study on the influence of Copaxone® on the 
subclinical disease activity as measured by cranial MRI were recently published (8). In this 
study, a significant reduction of different MRI activity parameters by glatiramer acetate, 
starting from month 6 of treatment, was observed. Thus it can be assumed that there is an 
effect on subclinical disease activity. In contrast to the IFN�preparations, MRI changes were 
detected with a delay. A reduction of the attack rate during glatiramer acetate medication was 
observed in this study as well. Based on these results and on the extended data from the first 
large North-American Copaxone trial, glatiramer acetate can be considered as an appropriate 
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alternative for the initial “basic” immuno-prophylactic therapy in relapsing-remitting multiple 
sclerosis. Transition from IFN� to Copaxone and vice versa has only been investigated in 
short follow-up observational studies, suggesting that patients failing on one mode of 
treatment may profit from switching to another (25). Consensus recommendations cannot be 
given at this time because long term data on patients switching from on drug to another have 
not been published yet. Based on the different modes of action of IFN� and glatiramer 
acetate, switching between these therapies may be considered as a first step to optimize 
treatment if the disease course is not controlled sufficiently.  

 

5.2. Usage of mitoxantrone, azathioprine and immunoglobulins  
With regard to published results assessment of these drugs has not changed substantially. 
Therefore, the recommendations given for the application of mitoxantrone, azathioprine, and 
immunoglobulins are still applicable (43). After publication of the results from the 
mitoxantrone in MS (MIMS) study (21), market authorisation for this drug has been granted 
in some countries. Mitoxantrone is indicated for patients with progressive relapsing or 
secondary progressive courses of MS who failed on “basic” immunotherapy. Safety data from 
over thousand MS patients treated with mitoxantrone were published and indicated that the 
incidence of congestive heart failure was <0.2% up to a mean cumulative dose of 60.5 mg/qm 
(17) and at least 4 cases of leukemia were reported in association with mitoxantrone therapy 
in MS (11, 18). More studies are needed to assess the long term risks. 

With regard to intravenous immunoglobulin G (IVIG) treatment, several studies are currently 
being implemented, in order to clarify the efficacy and dosage of immunoglobulins in 
relapsing MS. Based on a recent meta-analysis in relapsing remitting MS IVIG treatment may 
be considered as second line, if s.c. or i.m. injectable therapies are not tolerated due to side 
effects or concomitant disease (46). Recently, the negative results of a European 
immunoglobulin study in secondary progressive MS (ESIMS) (45) were reported. 
Furthermore, the hypothesis derived from animal studies that immunoglobulins could 
contribute to an induction of remyelination was not confirmed in recent clinical trials (34, 35, 
48).  

In some European countries azathioprine is licensed for treatment of multiple sclerosis. It may 
be considered as initial therapy in patients who are not eligible for or do not wish other basic 
immunotherapies (Fig. 1). The licence for azathioprine was granted on the basis of extended 
clinical experience and older data including a 10-years old meta-analysis of then available 
controlled clinical trials (56); new clinical studies with regard to this preparation have not 
been performed since then.  

 

5.3. Cyclophosphamide pulse therapy 
This cytotoxic, immunosuppressive treatment has a long history in active inflammatory MS, 
in secondary progressive MS with superimposed relapses, and even in primary progressive 
MS but the evidence from clinical studies is still controversial (26). In most European 
countries, cyclophosphamide is not licensed for MS. Therefore it should only be considered in 
severely affected patients, who failed to respond to other immunotherapies including 
mitoxantrone (Fig. 1). 
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5.4. Repeated intravenous corticosteroid pulses 
A prospective, randomised, single-blinded study evaluated the potential of repeated 
corticosteroid pulse therapies for relapsing-remitting MS. This phase-II-study revealed a 
reduction in the progression of persistent hypointense T1 lesions as possible indicator for the 
prevention of progressive structural damage and, in addition, a significant reduction of the 
probability of clinical progression during an observation period of five years (57). A 
significant reduction of the relapse rate or differences in T2 lesion load was not observed. The 
MRI results of this study over a period of five years are of some interest, but due to unblinded 
clinical examination the results concerning disease progression should be viewed cautiously. 
To date, the MSTCG does not recommend repetitive IVMP pulses as an alternative to 
standard baseline immuno-modulatory therapies. It remains to be determined whether a 
subgroup of patients in need of therapy and not eligible for any of the other compounds for 
various reasons could profit from repeated IVMP pulses. 

 

5.4. Negative or discontinued studies  
Within the last years several studies with negative results or discontinuation due to side 
effects were reported although promising data had been obtained for these treatments in 
experimental animal models (EAE) or in earlier phase-II studies (e.g. studies using 
Cladribine, Linomide, TNF α-neutralising strategies or altered peptide ligands). Despite these 
negative trials a re-evaluation of target parameters and determination of biometric evaluation 
standards is warranted and then modified study designs may be considered (54).  

 

5.5. Combination therapies and treatment escalation 
In principal, stage- or phase-adapted combination therapies may have the potential to increase 
the efficacy of individual components. In MS, this is currently investigated for various 
preparations. According to the current state of knowledge, a combination therapy with two or 
more immunomodulatory and/or immunosuppressive drugs is still an experimental procedure 
and should only be considered after failure of licensed mono-therapies. It should only be 
performed in coordination with a treatment centre experienced in the use of 
immunosuppressive therapies and after submission of a prospective treatment plan. Although 
no clear indication of increased toxicity or non-justifiable side effects emerged from the small 
compatibility trials of combination therapies with interferon-beta (e.g. with azathioprine or 
glatirameracetate), the possibility of interactions between or even ‘neutralisation’ of 
individual components by the concomitant use of another compound or of unexpected drug 
interactions should not be neglected. It will be the task of future study protocols to design 
rational combination strategies for patients who do not respond to standard basic therapy. 
Both side-by-side and sequential treatment strategies are needed. A first approach along this 
line is the combination of natalizumab – a humanized monoclonal antibody against the 
integrin VLA-4 – together with IFN�-1a (Avonex), given after monotherapy with Avonex 
did not yield optimal results. This strategy is currently being investigated in a prospective, 
randomized trial after the positive effect of natalizumab on MRI lesions has been 
convincingly demonstrated in a phase-II trial (31). It will also be an important issue for 
European health authorities to sponsor such therapy optimisation trials, in order to optimize 
costly treatments according to the best available evidence (49).  

The only combination therapy in more general use is the combined treatment of 
glucocorticosteroids with one of the immuno-modulatory treatments during an acute clinical 
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relapse. From this experience it was appreciated that side effects of newly given recombinant 
IFN-� preparations, and to some extent also mitoxantrone, are less pronounced compared to 
application of these therapies alone. It is therefore of practical value to initiate 
immunoprophylactic therapy with IFN-�after high-dose corticosteroid treatment. The concept 
of an escalating immunotherapy after failure of the “basic” therapies should be verified within 
the scope of controlled trials in the not too distant future. 

 

6. Treatment of acute exacerbations / relapses  
The intravenous application of high-dose methylprednisolone (MP) is still the standard 
therapy of an acute MS relapse. Usually, one gram each day should be given on three 
consecutive days (37). This recommendation was derived from the large optic neuritis study 
and there is no comparable study available for other relapse types occurring during the course 
of multiple sclerosis. There are no convincing evidence-based data for oral tapering after 
IVMP and this should therefore be individually decided with regard to side-effects and 
clinical short-term effect of the intravenous pulse therapy. If intravenous therapy is not 
possible, oral instead of i.v. therapy with 500 mg prednisolone may be regarded as a potential 
alternative according to available evidence from clinical studies (44). It remains to be shown 
whether ultra-high doses of MP (over 1 gram) are more effective than the present regimen but 
there is already experimental evidence to suggest that (19). 

Since structural axonal damage can already be detected at the first relapse, as determined by 
magnetic resonance spectroscopy (MRS) and atrophy measurements by brain parenchymal 
fraction, vigorous therapy of any exacerbation is a reasonable recommendation with the aim 
to achieve an almost complete remission of symptoms. However, until now there is no 
convincing study demonstrating that relapse therapy reduces structural damage on the long-
term and there is urgent need for future research in this field. During the last two years, a few 
studies have addressed the question which therapeutic options could be used if functional 
deficits during a severe relapse do not sufficiently respond to steroid pulse therapy. One class-
I-study with a small number of patients suggests that an additional plasma exchange therapy 
could have some advantage (24, 53). In view of the scarcity of sound data and in recognition 
of the magnitude of the problem the MSTCG therefore recommends the following procedure 
for escalating relapse therapy in cases of severe relapses of the motor system, cerebellum, 
brain stem system or in severe optic neuritis (class-III-evidence):  

 

1. After standardised quantitative neurological examination (EDSS and MSFC), 
exclusion of an acute infection and in the absence of contraindications, intravenous 
MP therapy (3x1g) should be given as early as possible after the onset of clinical 
symptoms. MP treatment can be extended to five days if there is no clear tendency of 
new symptoms to improve. Oral tapering can be applied on an individual basis.  

2. If relevant improvement is not achieved within two weeks after completion of IVMP, 
a second intravenous MP pulse therapy, possibly with a higher dose of up to 5 x 2 g, 
may be performed.  

3. If two weeks after the completion of the second corticosteroid therapy again no clear 
improvement is achieved (24), plasma exchange may be considered in a qualified MS 
center.  

4.  If there is further deterioration of symptoms during the initial days of steroid pulse 
therapy, plasmapheresis may be considered already after the first steroid pulse.  
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A treatment plan with the individual steps of this escalation design is mandatory as the early 
application of plasma exchange seems to be an important prognostic factor for the success of 
this intervention (best within six weeks after occurrence of symptoms) (53). It is currently 
under investigation to what extent intravenous immunoglobulins could achieve a similar 
effect as with plasma exchange. In cases of severe protracted relapses with persistent 
subclinical disease activity as measured on follow-up MRIs, the above mentioned individual 
therapeutic procedures may be supplemented by an early introduction of immunosuppressive 
therapy (e.g. mitoxantrone).  

 

7. Standardised documentation  
The application of new immunomodulatory treatment within the framework of escalating 
therapies demands a standardised and quantitative documentation of the clinical course for 
each individual patient. This is of increasing importance, not the least for an efficient and 
balanced resource allocation within the health care system. During the last couple of years, 
several digital documentation devices have been developed, but none of the existing ones so 
far sufficiently covers the standard documentation in a format, which can easily be used in 
daily clinical practice. It is therefore our aim to define and validate a basic documentation 
profile within the Medical Advisory Boards of the European MS Society in cooperation with 
the newly founded Sylvia-Lawry-Center for multiple sclerosis research (SLCMSR) run by the 
Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) at the Technical University of Munich, 
Germany. This data set could form the basis for future epidemiological and clinical studies 
and should eventually be represented in any documentation form used by neurologist who 
care for MS patients. It could also serve as the basis for a European MS register, which is 
currently under development in several European countries. The MSTCG recommends the 
following standardised documentation of MS patients during immunomodulatory therapy 
(Fig. 2):  

 

a) Prior to initiation of therapy, quantitative neurological examination using EDSS and/or 
MSFC and a baseline MRI scan of the brain with Gadolinium application is 
performed. This should be performed according to published quality criteria (15). In 
addition, evoked potentials to detect sub-clinical dissemination are recommended to 
define the extent of the disease. Thorough information and education of the patients 
about the different medications available and their current use as basic therapy under 
appropriate conditions is mandatory. The patients should be informed about realistic 
goals of the therapy and actively involved in the decision process.  

b) Before and during therapy, standardised clinical examination within the first year 
should be performed every three months, thereafter six-monthly with documentation 
of EDSS and MSFC, and, in selected cases, with evoked potentials. A follow-up MRI 
using the same technical standard protocol as the initial one should be performed, if a 
change of therapy is anticipated or if the clinical effect of therapy can not be clearly 
estimated.  

 

The MSTCG recognizes the limitations of the current clinical scores (EDSS and MSFC) and 
their demands on the clinical infrastructure. These scores should be performed whenever 
possible at the indicated intervals, at least once every year at an experienced MS center. The 
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MSTCG supports the development of additional scales, which more likely reflect the impact 
of disease on patients’ disability and participation. 

 

8. Conclusion and outlook 
Further important aspects and questions on the optimised care of MS patients cannot be 
answered yet, and should therefore be addressed in future studies:  

a. Can better individual indicators be defined which may be used in selecting an 
immuno-modulatory preparation and which could also predict treatment effects or 
failure at an early stage? 

b. Is there a clinical relevant dose-efficacy relation of β interferons independent from the 
mode of application? 

c. What is the impact of the early relapse rate on clinical disability progression ?  

d. What is the long-term effect of early immuno-prophylactic treatment on the 
progression of clinical disability ? 

e. When and how can combination therapies be started in practice? 

f. Can axonal damage be influenced by immunomodulatory treatment? 

g. How can regeneration of axons and oligodendrocytes be supported by neuro-trophic 
factors or other means as it was demonstrated in animal models ? 

 

Further research is required, in order to answer these questions. Another consensus update 
will follow as soon as relevant clinical studies are published and available for detailed review.  
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Figures:  

 
Fig. 1: Escalating immunotherapy of active relapsing remitting multiple sclerosis. 

(For details see text). 

 

Fig. 2: Recommended algorithm for individual patient follow-up during immunomodulatory 
treatment. The decision for basic immunotherapy should be based on quantitative clinical and 
paraclinical examinations and proper patient education. During basic therapy quantitative 
clinical examinations should be performed every 3-6 months and therapy should be continued 
if no disease activity is detected. In case of clinical deterioration paraclinical examations are 
indicated. Escalation of treatment may be considered, if ongoing disease activity (relapse rate, 
clinical progression or MRI) is detected. (For details see text). 
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