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Jak twierdzą eksperci, leczenie substytucyjne jest farmakologiczną 
metodą terapii osób uzależnionych, która połączona z opieką socjalną, 
medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo 
skuteczności spośród innych dostępnych form leczenia. W Polsce 
potrzebne jest opracowanie standardów takiego leczenia, by można było 
mówić o poprawie jego jakości. 

Programy leczenia substytucyjnego 
prowadzone są w ramach działających 
w kraju publicznych i niepublicznych 
poradni leczenia uzależnień, w zakła-
dach penitencjarnych. Swoje doświad-
czenia w realizowaniu takich progra-
mów mają też fundacje i stowarzyszenia, 
m.in. Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii, Młodzieżowy Ośrodek 
Rehabilitacyjny Warszawskiego 
Towarzystwa Dobroczynności czy 
Fundacja Redukcji Szkód. Idea inte-
gracji środowiska osób pracujących 
przy takich programach przyświe-
cała I Konferencji Stowarzyszenia 
Substytucyjnego Leczenia Uzależnień 
„MAR”, która w czerwcu br. odbyła się 
w Kazimierzu Dolnym.

Według światowych standardów
Prof. CMUMK Edward Jacek 
Gorzelańczyk, prezes Stowarzyszenia 

„MAR”, przedstawiając cechy funk-
cjonowania dobrego programu sub-
stytucyjnego uważa, że standardy 
potrzebne do wprowadzenia w Polsce 
powinny być zgodne z najnowszymi 
wytycznymi Europad 2012/2013. 

Wiedza na temat funkcjonowania 
mechanizmów uzależnień jest coraz 
szersza. Impulsem do podejmowania 
nowych badań jest poszerzający się 
również „rynek” substancji uzależniają-
cych. Dr Bogusław Habrat z Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
zwrócił np. uwagę na problem stosowa-
nia szkodliwych środków zawierających 
związki manganu, które są reagentem 
w nielegalnej produkcji metkatynonu 
(efedronu) z preparatów lekowych 
zawierających pseudoefedrynę i mogą 
prowadzić do ciężkich encefalopatii. 

Pojawiają się również nowe meto-
dy diagnostyki osób uzależnionych. 

Dr Piotr Walecki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego mówił o neuropsy-
chologicznych metodach służących 
do oceny podstawowych niedoborów 
poznawczych i wykonawczych, które 
są wykorzystywane jako podstawa do 
tworzenia indywidualnych programów 
terapeutycznych. Temat interesuje 

także młodych naukowców: Julia Feit 
z Collegium Medicum UJ w Bydgoszczy 
przedstawiła wyniki badań dotyczące 
oceny zaburzeń ruchów gałek ocznych 
w uzależnieniach, a Wojciech Lasoń 
z Collegium Medicum w Krakowie 
mówił o grafomotoryce w diagnosty-
ce uzależnień.

Sponorem grantu wspierającego 
edukację dotyczącą uzależnień w Polsce
jest, oprócz Krajowego Biura Przeciwdzia-
łania Narkomanii, firma farmaceutycz-
na Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

Kontynuacja w przyszłym roku
Spore zainteresowanie tematyką 
zachęciło organizatorów do zapo-
wiedzi przyszłorocznej konferencji, 
tym razem o charakterze między-
narodowym (16-18 maja 2014) we 
Wrocławiu. 

Zaplanowano rozszerzenie tema-
tyki i nadanie jej wymiaru interdy-
scyplinarnego. Ciekawie rysuje się 
zagadnienie uzależnień jatrogennych 
czy współwystępowania uzależnień 
i innych zaburzeń psychicznych. 
Ważnymi tematami będą m.in. wpro-
wadzenie nowoczesnej psychofarma-
koterapii wspomagającej leczenie 
uzależnień oraz zmiany w struktu-
rze finansowania leczenia uzależnień. 
Istotne jest również dostosowanie 
kształcenia osób związanych z opie-
ką nad uzależnionymi do obecnie 
obowiązującej wiedzy wynikającej 
z osiągnięć EBM. 

Jak poprawić substytucyjne leczenie uzależnień

INTEGRACJA ŚRODOWISKOWA Konferencja zgromadziła m.in. przedsta-
wicieli 16 programów substytucyjnych z całej Polski, lekarzy medycznych 
służb więziennych, terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi.

Kampania społeczno-eduka-
cyjna „Stop udarom!” firmy 
Boehringer Ingelheim otrzymała 
Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 
z Diamentami”, przyznaną po raz 
pierwszy dla najlepszego progra-
mu o profilu zdrowotnym i profi-
laktycznym. 

Jury konkursu doceniło walory edu-
kacyjne programu, którego celem jest 
podnoszenie świadomości społecznej 
na temat czynników ryzyka i objawów 
udaru mózgu, a także metod profilak-
tyki, leczenia i rehabilitacji po udarze. 

Społeczne wyzwanie
Program „Stop Udarom!” jest reali-
zowany od 2011 r. we współpracy 
ze specjalistami z dziedziny neu-
rologii i kardiologii, stowarzysze-
niami naukowymi oraz organiza-
cjami pozarządowymi — Fundacją 
Udaru Mózgu i Stowarzyszeniem 
„Udarowcy — Liczy się wspar-
cie”. Jest odpowiedzią na ogrom-
ne wyzwania społeczne związane 
z dużą liczbą przypadków udaru 
mózgu oraz zbyt wolnym spadkiem 
współczynników zgonów i niepełno-
sprawności z ich powodu. 

Statystyki wskazują, że w naszym 
kraju co roku, udaru mózgu doznaje ok. 
60-70 tys. osób, przy czym 15 proc. z nich 
umiera w szpitalu, a kolejne 20-25 proc. 
w ciągu roku od wystąpienia udaru. 
Ponadto udar mózgu jest najczęstszą 
przyczyną inwalidztwa wśród ludzi 
powyżej 40. roku życia. Według danych 
GUS w 2004 r. w Polsce żyło ponad 
422 tys. osób po udarze, a w 2009 r. było 
ich już blisko 640 tys. Znaczny odsetek 
z nich jest niepełnosprawnych.

Niewiedza czynnikiem ryzyka
Tymczasem, ryzyko udaru mózgu 
można minimalizować w dużym stop-
niu poprzez zdrowy styl życia i sku-
teczne leczenie chorób, które mogą 
do niego prowadzić, takich jak nadci-
śnienie tętnicze czy migotanie przed-
sionków. Międzynarodowe badanie 
INTERSTROKE przeprowadzone 
w 22 krajach świata (opublikowane 
w tygodniku „Lancet” w 2010 r.) wyka-
zało, że za ryzyko wystąpienia udaru 
mózgu w około 90 proc. odpowiadają 
czynniki, które możemy modyfikować. 

Istotnym problemem jest to, że Polacy 
nie znają objawów udaru mózgu i nie 
wiedzą, że w razie ich wystąpienia należy 
natychmiast wezwać pomoc. Dowodzą 
tego m.in. badania przeprowadzone 
przez neurologów z Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie oraz z kilku 
innych ośrodków w Polsce, które przed-
stawiono w 2012 r. w piśmie „European 
Neurology”. Wynika z nich, że 25 proc. 

pacjentów przyjętych na oddział neurolo-
giczny z przyczyn innych niż udar mózgu 
nie znało ani jednego objawu udaru, 
a co najmniej trzy objawy było w stanie 
wymienić tylko 10 proc. badanych.

W rezultacie tylko niecałe 4 proc. 
pacjentów z udarem niedokrwiennym 
może otrzymać w szpitalu leczenie 
trombolityczne, które stosuje się mak-
symalnie do 4,5 godziny od wystąpienia 
objawów udaru. 

Edukacyjna ofensywa
W ramach kampanii „Stop udarom!” 
podejmowane są systematyczne dzia-
łania, które mają edukować społeczeń-
stwo w zakresie czynników ryzyka i moż-
liwości zapobiegania udarowi mózgu, 
a także objawów choroby, sposobów 
jej leczenia oraz potrzeby rehabilitacji 
osób, które jej doświadczyły. W tym celu 
powstała strona internetowa www.sto-
pudarom.pl, która jest źródłem wiedzy 
na ten temat. Dzięki współpracy firmy 

Boehringer Ingelheim i Fundacji Udaru 
Mózgu stworzono również pierwszą 
w Polsce i Europie bezpłatną eduka-
cyjną aplikację udarową na smartfony 
i tablety „Stop udarom!”.

W celu podnoszenia świadomości 
na temat udaru mózgu zorganizowane 
zostały także regionalne „Dni otwarte” 
w Warszawie, Gdańsku i kilku mia-
stach na Śląsku. Program wydarzeń 
przewidywał bezpłatne badania i kon-
sultacje lekarskie. Równolegle specjali-
ści w zakresie neurologii i kardiologii 
wygłosili wykłady poświęcone udaro-
wi mózgu, wyświetlono filmy fabularne 
i edukacyjne o tej tematyce oraz rozda-
wano materiały informacyjne. Ponadto 
w ramach działań wspieranych przez 
Boehringer Ingelheim, wiosną i jesienią 
2013 r. w wybranych miastach Polski 
emitowane były spoty edukacyjne na 
temat udaru w sieci Multikino.

Milion Polaków
Firma Boehringer Ingelheim regu-
larnie uczestniczy też w obchodach 
Światowego Dnia Serca. Jest to okazja 
do zwrócenia uwagi na związek, jaki 
zachodzi między chorobami serca a uda-
rem. Jednym z najważniejszych czynni-
ków ryzyka udaru mózgu jest migota-
nie przedsionków, a udary u pacjentów 
z tym zaburzeniem rytmu serca mają 
cięższy przebieg i gorsze konsekwen-
cje. Osoby uczestniczące w obchodach 
Światowego Dnia Serca mogą skorzy-
stać z badań i konsultacji medycznych, 
a także otrzymać materiały edukacyjne 
dotyczące udaru mózgu. 

W październiku 2013 r. w ramach 
kampanii „Stop udarom!” firma 
Boehringer Ingelheim pomogła w stwo-
rzeniu mobilnego punktu edukacyjne-

go, który odwiedził trzy polskie miasta 
— Warszawę, Kraków oraz Poznań. 
Celem działań było zwrócenie uwagi na 
konieczność jak najszybszego wezwania 
pomocy w razie wystąpienia objawów 
udaru mózgu. W mobilnym punkcie 
udarowym można było poddać się bez-
płatnym badaniom prowadzonym pod 
kątem czynników ryzyka udaru, skorzy-
stać z konsultacji lekarskich i poszerzyć 
swoją wiedzę o chorobie. Twórcy kampa-
nii szacują, że dzięki dużemu zaintereso-
waniu mediów jej przekaz dotarł dotych-
czas do co najmniej 1 mln Polaków. 

W tym roku, poza kampanią „Stop 
udarom!” firmy Boehringer Ingelheim, 
wyróżnienie „Złoty OTIS z Diamentami” 
przyznano również dwóm innym ini-
cjatywom, tj. kampanii „Servier dla 
serca” (Servier Polska) oraz kampanii 
„Razem zmieniajmy cukrzycę” (Novo 
Nordisk). W skład jury weszli posło-
wie Sejmowej Komisji Zdrowia, pro-
fesorowie medycyny, prezes Agencji 
Oceny Technologii Medycznych oraz 
dziennikarze. Nagrody zostały wręczo-
ne 8 listopada na Zamku Królewskim 
w Warszawie podczas uroczystej Gali 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Opr. JM

Złoty OTIS z Diamentami 
dla kampanii „Stop Udarom!”

UROCZYSTA GALA PTL Olivier Koehncke, dyrektor generalny Boehringer 
Ingelheim Polska i prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego.
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