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КОЛКО СТРУВА МНОЖЕСТВЕНАТА СКЛЕРОЗА (МС)? 

 

Разходите, свързани с множествената склероза са тясно свързани с 

прогреса на заболяването, а разходът на лични средства силно зависи 

от организацията на здравеопазването и достъпа до услуги, изяснява 

неврологът проф. Кшищоф Селмай по време на дебат в полския сейм. 

Според него ранната диагноза и ефективното лечение са ключови за 

здравето на човека и икономическата система. 

 

Този дебат е бил организиран от парламентарната група за МС и Полското 

дружество по МС. По време на тази среща проф. Селмай е представил какви са 

разходите за МС, които са изчислени на база на европейското изследване „Cost 

of Illness Study“. 

Изследването е проведено в Европа и е координирано от Европейската 

платформа за МС, организация-„чадър“, обединяващи европейски организации 

за МС. За съвместна работа са били потърсени специалисти от цяла Европа, а 

Полша е сътрудничила за първи път (нямам информация за България).  

В изследването са участвали 16 808 лица с МС от 17 страни, в т.ч. над 400 поляци. 

Средната възраст на изследваните лица е била 51,5 години, като всички те са 

били лица с МС с различна степен на развитие на заболяването. 

 

Болестта е предизвикателство за медицината 

Според проф. Селмай в Европа от МС страдат 700 хил. човека. Честотата на 

проява на това заболяване варира между 47 до 200 човека на 100 хил., като тя е 

най-голяма в европейските страни, разположени на Север, в т.ч. и Полша. 

Вероятно това има връзка с генетична предразположеност към това заболяване 

и по-малкото слънчева светлина. 

Според експертите МС продължава да бъде главна причина за 

инвалидност, нeпредизвикана от травми сред лицата в млада и 

средна възраст в много страни. При 80% от хората с МС 

инвалидността настъпва в продължение на 5 до 10 години след 

началото на болестта и нейното разпознаване1. 

Един от важните изводи от изследването „Cost of Illness Study“ е фактът, че МС 

продължава да бъде огромен проблем за медицината. По-голям интерес обаче 

представлява факта, че изследването е разкрило проблемите, свързани с 

качеството на живот на лицата с МС, както и икономическите проблеми, т.е. 

потенциалните загуби от труд и разходи, генерирани във връзка с болестта. 

Според данните 95% от респондентите са съобщили за проблеми, 

свързани с постоянна умора, 71% имат проблеми с 

концентрацията, а 66% изпитват общ дискомфорт. 

 

 

 

                                                           
1 Всеки текст, маркиран с по-черни букви, е моя маркировка – б.м.-Б.И. 
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Промяна в качеството на живот 

И при полските, и при европейските респонденти, въпреки разликата във 

възрастта, се наблюдават идентични проблеми. 

Изследваните поляци били 411 болни. Те са били относително по-млада група в 

сравнение с европейската и поради това напредъка на болестта е бил по-слаб при 

тях. Средната възраст на полските респонденти е била 39 г. Според данните 

излиза, че в тази група лекуваните лица са 55%, което според специалистът не е 

вярно (днес в Полша се лекуват около 25% от лицата с МС). 

При всички изследвани европейски популации от самото начало на развитие на 

МС хората са се оплаквали от умора и намаляване на познавателните 

функции. Двата симптома са имали доминиращ характер2. Най-малко 

проблеми с качеството на живот са декларирали лицата с ниска степен на 

активност на болестта. За съжаление обаче, с напредване на болестта се влошава 

качеството на живот. 

Хората с МС са чувствали загуба на продуктивност и са 

изпитвали проблеми в и с работата си. Данните разкриват, че 40% от 

респондентите в трудовоактивна възраст не работят поради 

наличието на МС. Редуцирането на професионалния живот на хората с МС 

настъпва при тях още в ранните етапи на болестта. 

Проф. Селмай допълва, че сред останалите 60%, които продължават 

да работят, 79% са съобщили за негативно влияние на МС върху 

тяхната продуктивност. Мнозинството респонденти (71%) са 

усещали умора, a 34% са се оплаквали от познавателни трудности 

(резултатът надхвърля 100% тъй като някои респонденти са посочвали и двата 

симптома). 

Експертът е подчертал нещо много важно: тези симптоми се проявяват 

още в ранните етапи на болестта и това може в известен смисъл 

да обясни защо толкова много лица с МС са принудени да напуснат 

работа още в началните фази на болестта, въпреки, че при тях все 

още не се наблюдават физически увреждания. 

 

С развитието на болестта нарастват разходите 

От изследването става ясно, също така, че успоредно с развитието и напредването 

на болестта се влошава качеството на живот на хората с МС, разбирано като 

възможност за придвижване, възможности за самообслужване, поддържане на 

ежедневната активност, усещане на болки и депресия. 

Селмай казва, че най-малко проблеми с качеството на живот имат хората със 

слаба активност на болестта, което е естествено и очаквано, докато с времето и 

развитието на болестта това качество на живота се влошава. Този резултат е бил 

очакван и е потвърдил и предишни изследвания. Тази зависимост е видима във 

всички страни, взели участие в изследването. 

                                                           
2 При ревматоидните заболявания, при които умората също е типичен симптом, тя не е 
съпроводена със редуциране на познавателните функции 
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Проф. Селмай отбелязва, че в началото на болестта най-големите разходи 

във всички страни са свързани с приема на лекарства, 

модифициращи протичането на болестта. Когато, обаче болестта е в по-

напреднал стадий разходите за лекарства са по-малки – в Полша те са малко над 

5 000 злоти на човек, докато в началото на болестта те достигат до 32 хил. злоти3. 

В по-късните стадии на болестта започват да доминират непреките разходи, 

свързани с това, че хората с МС губят своята работоспособност. Нарастват и 

преките разходи, поради факта, че те се насочват към различни медицински 

институции. 

Проф. Селмай изяснил също, че в началото на болестта цялостната 

стойност на лечението и грижите за хората с МС е приблизително 

еднакъв във всички страни на Европа. При напредъка на болестта в по-

богатите страни разходите за обгрижване на човека с МС е по-голям. Така е 

например в Швеция, където този разход е най-голям. В другия край се намират 

Чехия и Русия с крайно ниски финансови разходи за болния от МС. Това ясно 

показва как икономическата ситуация се отразява върху разходите на държавата, 

като в крайна сметка се претоварват хората с МС с разходи за здраве от джоба. 

Според проф. Селмай в Полша цялостните разходи за лечението на лица с МС с 

EDSS4 1-3 е 48 000 злоти, за EDSS 4-7 - 59 000 злоти, a за EDSS 6-9, достига до 

87 000 злоти.  

Експертите са обърнали внимание на това, че с развитие на болестта все повече 

хора с МС са принудени да търсят и да ползват неформална помощ, която не е 

включена (разбираемо) в институционалната помощ, т.е. те трябва да разчитат 

на помощ от семейството, близките си, приятелите и неправителствените 

организации, доколкото ги има. Това е резултат, който е различен за отделните 

страни и е свързан с влиянието на културно-средищни фактори. В Полша, където 

тази помощ в много голяма степен се прехвърля върху семейството, голяма група 

лица с МС я ползва. Подобна е ситуацията в Италия и Испания. В същото време 

в Холандия или Швейцария неформалната помощ е относително по-ниска. 

 

Значимост на бързото лечение 

Според проф. Селмай проведените изследвания са потвърдили, че успоредно с 

развитието на болестта и с настъпването на уврежданията се влошава качеството 

на живот при хората с МС, а разходите, особено разходите за здравни грижи, 

нарастват. Така става ясно, че ранната медицинска интервенция с цел да 

се промени развитието на болестта е от много голямо значение5.  

„Вижда се, също така, че влиянието на МС върху възможностите за труд е доста 

драматично. Това е сфера, в която със сигурност трябва да се подобри подкрепата 

                                                           
3 За ориентация: към 7.10.2017 г. 10 полски злоти струват 4,54 лв. 
4 Expanded Disability Status Scale (EDSS). Скалата за статуса на инвалидност (EDSS) е метод за 
количествена оценка на уврежданията при МС и за проследяване на промените в нивата на 
увреждане с течение на времето. Скалата е 10-степенна. 
5 При ревматоидните заболявания ранната диагноза и адекватното лечение са от изключително 
важно значение, не само защото се намалява страданието на човека, но и защото вероятността от 
достигане до бърза и дълготрайна ремисия нараства. 
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на хората. Относителните дялове на лицата в трудоспособна възраст, 

които днес не работят, варира между 30% и 65%. Липсата на възможности 

за работа влияе не само върху тях самите, но и върху икономиката, 

предизвиквайки загуби на продукция“ – отбелязал експертът. 

Според него въпреки че съществуват разлики между страните в здравните грижи, 

частично предизвиквани от здравеопазните системи, негативното влияние на 

МС върху хората е едно и също. Напредъкът на болестта предизвиква влошаване 

на последиците, а негативното влияние върху икономиката на страните от гл.т. 

на загубите на продукция и необходимостта от допълнително натоварване на 

неформалните грижи или дори напускането на работа от страна на 

обгрижващите хора, за да полагат грижи за близките си, се увеличава.  

- Бързата диагноза и ранното въвеждане на хората с МС в лечебните програми 

може да промени протичането на заболяването и да ги отдалечи от 

инвалидизацията.  

Изследването ясно е показало, че между динамиката на МС и величината на 

разходите, както и трудоспособността на хората с МС, съществува много силна 

корелация. „И на свой ред ползването на социални помощи и ресурси е в силна 

зависимост от организацията на здравеопазването и достъпността на здравните 

услуги“ обобщил проф Селмай. 

**** 

Ситуацията в България с лечението на хората с МС вероятно е много подобна на 

тази в Полша, а още по-вероятно е да е и по-лоша. Лично за мен е важен един 

извод, който поне в този материал не е изведен ясно. Икономиите в лечението на 

хора с МС, подобно на икономиите при лечението на ревматоидните 

заболявания, претоварва семействата на тези хора с разходи за здраве от джоба, 

като същевременно разхищава средства и социални ресурси в други сфери и 

социални фондове.  

 

 

Източник: Marzena Sygut (2017) Stwardnienie rozsiane: eksperci policzyli, ile 

kosztuje choroba. W: Rynek Zdrowia z 5 października 2017 

http://www.rynekzdrowia.pl/neurologia/stwardnienie-rozsiane-eksperci-policzyli-

ile-kosztuje-choroba,177048,8.html 
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