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Poradnik jak szybko prz r systemie 
zdrowia od objawów do diagnozy stwardnienia 

rozsianego
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SM art

Neurolog POZ
lekarz rodzinny/pierwszego 
kontaktu: to on skieruje na 

dalsze badania do specjalisty

AOS
Ambulatoryjna Opieka Specjali-

skierowaniem od lekarza 
rodzinnego

MRI
Rezonans magnetyczny : 

obrazowe SM

Program lekowy

ubezpieczonych w powszechnym 
systemie ubezpieczenia zdrowotnego 

i finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia

1. SMART SŁOWNICZEK POJĘĆ PRZYDATNYCH
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WYWIAD LEKARSKI!

Dlaczego?

Skorzystaj z naszych podpowiedzi i be…SMart!

Zaburzenia wzroku: widzenie podwó-

przy jej poruszaniu

np. spowolniony rytm mowy czy 

-

oddawania moczu

Zaparcia lub nietrzymanie stolca

Brak równowagi i koordynacji 
ruchowej, np. chwiejny chód

2. WYWIAD LEKARSKI

Jeżeli zauważyłeś/-aś u siebie któryś z poniższych objawów...



5

WYWIAD LEKARSKI!

Dlaczego?

Skorzystaj z naszych podpowiedzi i be…SMart!

Zaburzenia wzroku: widzenie podwó-

przy jej poruszaniu

np. spowolniony rytm mowy czy 

-

oddawania moczu

Zaparcia lub nietrzymanie stolca

Brak równowagi i koordynacji 
ruchowej, np. chwiejny chód

SM, czyli stwardnienie rozsiane, to choroba 

która pojawia w naszym

nerwowym (wszystko dzieje w mózgu 

i rdzeniu kr Nie jest chor

zak ani ale z pe

jest to choroba autoimmunologiczna, czyli 

taka, w której -

bior je za wroga. Pewnie zastanawiasz

sk w nazwie choroby bierze

„stwardnienie”. Otó kiedy komórki 

nerwowe nie niczym chronione, 

dochodzi do zaburz w przewodzeniu 

impulsów nerwowych. W miejscu uszkodz

nerwowych po pewnego 

rodzaju blizny, czyli stwardnienia. 

TO DZIA AJ SZYBKO!

SM u osoby mo e inaczej i da

o sobie w r ny sposób. W e, by tego 

pierwszego sy nie zlekcew y Jedno jest 

pewne: poniew stwardnienie rozsiane rozwija

Im w do tego dojdzie, tym szanse,

wyeliminujemy to, co mo by konsekw SM, 

ra

Zanim jednak dojdziemy do leczenia, przed nami 

skorzystajmy z ró nych ro z i wiedzy, by jak 

najszybciej prze ten etap. 

Zdrow
komórek nerwowych

Uszk
komórek nerwowych

3. DZIAŁAJ SZYBKO
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wykluczenia SM:

2. Lekarz neurolog

dostaniesz skierowanie od lekarza POZ do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub 

-

ci leczenia. -

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

-

objawowym -

be SMart!

1. Lekarz podstawowej 
opieki specjalistycznej

2. Neurolog 3. Inny specjalista

6

4. LEKARZE SPECJALIŚCI

opieki zdrowotnej

Podsumujmy, jakich specjalistów mo esz na swojej drodze do potwierdzenia lub 

wykluczenia SM:

2. Lekarz neurolog

dostaniesz skierowanie od lekarza POZ do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub 

umówisz z nim be rednio na wizyt pryw Neurolog, zcza ten, który specjalizuje

w leczeniu osób z SM, odpowie Ci na wszystkie pytania dotycz choroby, jej przebiegu i mo -

ci leczenia. To on wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI), jednego z -

jszych w kierunku rozpoznania SM. Podczas tego badania mo spr czy 

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – do niego skierujesz zapewne wtedy, gdy 

po pierwsze objawy charakterystyczne dla SM, ale niekoniecznie jednoznaczne. -

jsze, aby Twoja wizyta w gabinecie u lekarza rodzinnego nie sk w na leczeniu 

objawowym (np. otrzymasz recept na np. zapalenie rza) i braku skierowania na dalsz diag-

nostyk .

Zapytaj lekarza czy jest pewien, e na tym etapie mo wykluczy zczenie, e to SM.

KASZ POMOCY U SPECJALISTY, TO … 

be SMart!

1. Lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej

2. Neurolog 3. Inny specjalista

wyst u Ciebie ogniska dalej. W zale od

wyniku badania, neur t row zenia do leczenia w 

programie lekowym. 

Warto otwarcie neurologowi ( ka demu innemu lekarzowi tak e) o wszystkich 

swoich obserwacjach dotycz ych Twojego samopoczucia, chorób towarzysz ych czy nawet 

planów na pr zebranym szcz owym informacjom neurolog

dobr ze dla Ciebie leczenie, a jest w czym wybier

3. Inni

reumatolodzy, psychiatrzy, neurochirurdzy, urolodzy, endokrynolodzy. Dosy szerokie spek-

trum ekspertów, prawda? To pokazuje, e SM mo e zamanifestow swo w Twoim 

organizmie w ró ny sposób. Jednocz nie zawsze, np. prze ból stawów lub -

czenie stanu depresyjnego wsk jednoznacznie na SM. Idealnym ro zaniem w takiej 

sytuacji jest konsultacja z neurologiem, który mo e w szerszy sposób post przez 

innego specjalist oz .

cznym z z W ten sposób budujemy sw prze nad SM i w prosty 

sposób dbamy o zdro .

Ponie zas ma znaczenie…

Szukaj na swojej drodze wsparcia od neurologów zcza 
tych, którzy z zeniem stwardnienia rozsianego

Pytaj lekarzy o wszystko, co budzi twoje podejrzenia

T

Wybier
cz ezonans magnetyczny

Korzystaj z naszej podpowiedzi, jak porusz ó ych 
e zed otrzymaniem diagnozy

be SMart!
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4. LEKARZE SPECJALIŚCI
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1.
POZ

PIERWSZE OBJAWY

Neurolog 

Rezonans
magnetyczny

Z programem lekowym

WPISANIE 
DO KOLEJKI*

DIAGNOZA

do programu 
lekowego

skierowanie do AOS
(Ambulatoryjna 

Opieka Specjalistyczna)

OBJAWY
patrz str. 4

Wizyta 
u LEKARZA RODZINNEGO 

w podstawowej opiece zdrowotnej

Wizyta u LEKARZA SPECJALISTY, np. okulisty, ortopedy
reumatologa, psychiatry, neurochirurga, urologa czy endokrynologa. 

Uzyskujesz SKIEROWANIE do NEUROLOGA go

Wizyta u NEUROLOGA 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE, 
np. rezonans magnetyczny

 neurologiczny
DALSZE BADANIA potwierdza-

PROGRAMU LEKOWEGO 

programu lekowego

5. OPTYMALNA DROGA DO DIAGNOZY
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owe 

neurologiczny 
w szpitalu 

z programem
lekowym

DIAGNOZA

do programu 
lekowego

t bjawów z listy (str. 4) i wybierz karza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) mo e zdarzy tak, e dostaniesz recept
leczenie objawowe. Do domu wrócisz bez diagnozy. Je row-
anie, to droga do rozpoznania stwardnienia ro wy

Neurolog 
nie z

SM

Rezonans
magnetyczny

Skierowanie do AOS
(Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

PIERWSZE
OBJAWY

1.
POZ

POWRÓT DO DOMU 
BEZ DIAGNOZY

LECZENIE 
OBJAWOWE BEZ 

DIAGNOSTYKI

Neurolog 

w SM

Rezonans
magnetyczny

SKIEROWANIE
DO NEUROLOGA

zej
ce diagnozy SM!

zej 
ce diagnozy SM!

Stoisz w miejscu

WPISANIE
DO KOLEJKI *

t

od lekarza POZ skierowanie 
do neurolOga lub do szpitalA 

t

nikt Tego nie zrobi za ciebie!

BINGO

INNY
LEKARZ

OKULISTA

ORTOPEDA

REUMATOLOG

PSYCHIATRA

NEUROCHIRURG

UROLOG

ENDOKRYNOLOG

kolejce 

INNA
DIAGNOZA

6. ŚCIEŻKA: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)
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Je eli masz typowe, nasilone objawy neurologiczne charakterystyczne 
dla SM i trafisz na Szpitaln Ratunkowy (SOR), prawdopodob-
nie diagnostyka w kierunku SM prz rawnie. Z za, 

rologicznym wpisanym 
rodków prowadz ych program leczenia SM.

neurologiczny 
bez programu

lekowego

Rezonans
magnetyczny

SOR
(Szpitaln Ratunkowy)

POWRÓT DO DOMU 
BEZ DIAGNOZY

Skierowanie do AOS (Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna) patrz str. 8

Rezonans
magnetyczny

INNY

OKULISTA

ORTOPEDA

REUMATOLOG

PSYCHIATRA

NEUROCHIRURG

UROLOG

ENDOKRYNOLOG

KONSULTACJA
NEUROLOGA

DIAGNOZA

DIAGNOZA

WS
DIAGNOZA

do programu 
lekowego

BR
DIAGNOZA

BRAK KONSULTACJI
NEUROLOGA

zej
ce diagnozy SM!

zej 
ce diagnozy SM!

Stoisz w miejscu

WPISANIE 
DO KOLEJKI *

t

nikt Tego nie zrobi za ciebie!

neurologiczny 
z programem

lekowym

kolejce 

BINGO

7. ŚCIEŻKA: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)
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neurologiczny 
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magnetyczny
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magnetyczny
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REUMATOLOG

PSYCHIATRA

NEUROCHIRURG

UROLOG

ENDOKRYNOLOG

KONSULTACJA
NEUROLOGA

DIAGNOZA

DIAGNOZA
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DIAGNOZA

do programu 
lekowego

BR
DIAGNOZA

BRAK KONSULTACJI
NEUROLOGA

zej
ce diagnozy SM!

zej 
ce diagnozy SM!

Stoisz w miejscu

WPISANIE 
DO KOLEJKI *

t

nikt Tego nie zrobi za ciebie!

neurologiczny 
z programem

lekowym

kolejce 

BINGO

PROGRAM LEKOWY
CO TO JEST I CO O TYM WART

rantowane

sy programów lekowych?

wa opieka medyczna, harmonogram wizyt i st kontakt z lekarzem i na 

pe ksze poczucie bezpiecz wa emocjonalnego w czasie terapii. 

owoczesnych terapii stwardnienia rozsianego.

e

Dwie rzeczy na pocz tek dla Ciebie istotne: skierowanie od neurologa lub lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej do rodka, który prowadzi 

programy lekowe SM i lista wszystkich tych rodków. 

Decyzja o wyborze takiej placówki nale e.

DWA PROGRAMY LEKOWE

Dla pacjentów w pocz kowej 

fazie choroby

Gdy SM przybiera ci k

szybko ro c t

{miejsce na dwa adresy stron www}

program lekowy przeznaczony jest dla pacjentów w pocz kowej fazie choroby. Drugi 

program leczenia jest dla tych osób, u których SM przybiera ci k ko ro c

t   

PROGRAM LEKOWY

DWA PROGRAMY LEKOWE

fazie choroby

{miejsce na dwa adresy stron www}
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8. PROGRAM LEKOWY

Osoba, u której potwierdzono SM, może być bezpłatnie leczona w ramach programu 
lekowego, czyli tzw. świadczenia gwarantowanego. Stosuje się w nim nowoczesne 
 i skuteczne terapie. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba spełnić kryteria włączenia  
do programu lekowego. W Polsce istnieją dwa programy lekowe SM. Pierwszy  
program lekowy przeznaczony jest dla pacjentów w początkowej fazie choroby. 
Drugi program leczenia jest dla tych osób, u których SM przybiera ciężką i szybko 
rozwijającą się postać.  
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INFORMACJA O KOLEJKACH

poradnika „Stwardnienie rozsiane. Jak szybko 

www.sm24.pl

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

www.terminyleczenia.nfz.gov.pl

„leczenie stwardnienia rozsianego”

najkrótsza, zyskasz na czasie!

be SMart!

9. KOLEJKA DO LECZENIA

W razie problemów z dostępem 
do leczenia możesz skontak-
tować się z Infolinią Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego 
pod nr. tel. 22 1274850
Czynna od pon.- pt. 9.00-16.00
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INFORMACJA O KOLEJKACH

poradnika „Stwardnienie rozsiane. Jak szybko 

www.sm24.pl

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

www.terminyleczenia.nfz.gov.pl

„leczenie stwardnienia rozsianego”

najkrótsza, zyskasz na czasie!

be SMart! BEZ WZ YSTKO!

Z dost nych statystyk wynika, e na SM w 

Polsce choruje ok. 45 000 osób. Najcz

poja kowym 

20–40 lat. * 

Mówi si , e to choroba o t warzy, bo jej 

przebieg jest inny dla ka dego. Czasem pierwsze 

ob ozorne, niewidoczne, któr

pr nym chorobom. I to pierwszy etap, 

na którym nale zachow . 

t bjawów zaobserwujemy u siebie, 

to ilu z nas machnie na to r k

przejdzie”? Ilu z nas zapisz karza 

specjalisty lub lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej i wyjdzie z recept tóra pomo e 

uspok bjawy, ale nie wska e przyczyny? 

Ilu z nas w ten sposób prz o z

na zdrowie?

SM art
SM W POLSCE

P taj, e najw ejsza jest
diagnoza = rozpoznanie przyczyn 

Twoich objawów!

Na SM w Polsce choruje ok

45 000 osób.
SM najcz ej po

u osób w przedziale wiekowym 

20-40 lat

*Kapica-Topczewska K et al. Clinicaland epidemiological characteristics of multiples clerosis patients receiving disease-modifying 
treatment in Poland. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 2020, Volume 54 DOI: 10.5603/PJNNS.a2020.0020.

10. BEZ WZGLĘDU  NA WSZYSTKO
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SM przebiega tak samo u wszystkich

Zawsze prowadzi do wózka 

inwalidzkiego

-
wiaj o tym z neurologiem

po diagnozie?SM art

 www.ptsr.org.pl

Mity Fakty
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10. BEZ WZGLĘDU  NA WSZYSTKO
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