
Zestawienie projektów Fundacji PTSR w 2020 

Kampania - „Być Mamą z SM 
realizowana w 2019, w 2020 
poszerzona o 2 warsztaty 

Współorganizator: 
Merck 

Projekt „Być Mamą z SM” jako kontynuacja 
projektu z 2019 roku i jego rozszerzenie, był 
przewidziany jako cykl warsztatów 
organizowanych w całej Polsce dla kobiet z 
SM będących mamami, planujących 
macierzyństwo lub oczekujących dziecka. 
Niestety zdążyły się odbyć  tylko dwa 
spotkania - w Poznaniu i w Warszawie. 
Pandemia, która wybuchła na początku 
2020 roku pokrzyżowała plany. Zmuszeni 
byliśmy pozostałe spotkania  przenieść do 
internetu.  Dlatego  zostały  zorganizowane  
dwa webinary. Podczas tych spotkań  
specjaliści omówili różne aspekty ciąży i 
macierzyństwa w kontekście choroby  
przewlekłej. Dla wzmocnienia przekazu, 
wydana została broszura „Jestem Mamą”. 
 

Broszura „Radzenie sobie z 
rzutami w  SM”, wydana w 
ilości 2.000 egzemplarzy 

Współorganizator: 
Merck 

Długo oczekiwana broszura na temat 
radzenia sobie z rzutami w SM. Wiele osób 
dzwoniących na infolinię, prosiło o 
dostarczenie tej pozycji. Broszura trafiła do 
wszystkich Oddziałów PTSR oraz do 
biblioteki PTSR 
 

Ogólnopolskie debaty 
"Zobaczyć niewidocznych - 
zatrzymać progresję". 
Zaplanowanych było  8 
debat, z czego w 2019 
wykonanych zostało 4 a 
5/jedna więcej niż 
zaplanowano/- zrealizowano 
w roku następnym. W 2020 
roku, debaty odbyły się w: 
Gdańsku, Białymstoku, 
Wrocławiu, Zabrzu i 
Radomiu. 

Współorganizator: 
Roche 

Celem spotkań było wsparcie informacyjne 
i poszerzenie wiedzy uczestników spotkania 
na temat działania systemu leczenia 
refundowanego w stwardnieniu rozsianym 
oraz  budowa kompetencji i postaw 
(aktywnych i konstruktywnych - 
prozdrowotnych) u pacjentów 
doświadczających progresji w SM. Wiedza, 
umiejętności i postawy służą zapewnieniu 
optymalnej jakości życia z chorobą. O 
jakości życia decyduje nie tylko stan 
zdrowia (i zakres interwencji medycznych) 
ale również funkcjonowanie społeczne, 
funkcjonowanie i podejmowanie ról 
społecznych (zawodowych, rodzinnych).  
 

Webinaria „ Pacjent z SM w 
centrum uwagi podczas 
epidemii Covid-19” 

Współorganizator: 
90Consulitng 

2 webinaria online, których celem było 
przybliżenie bezpieczeństwa leczenia SM w 
czasie pandemii oraz szczepienia przeciwko 
wirusowi Covid-19. Która szczepionka jest 
polecana dla osób z S?. Ekspertami 
webinariów byli: prof. K. Selmaj i prof. H. 
Bartosik-Psujek. Webinaria odbyły się na 
prośbę osób chorych, dzwoniących na 



infolinię. PTSR dał patronat webinariom, 
które odbyły się pod hasłem „Pacjent z SM 
w centrum uwagi podczas epidemii Covid-
19”.  
 

Kampania edukacyjna 
„Porozmawiajmy o progresji 
stwardnienia rozsianego” 

Współorganizator: 
Novartis 

Współpraca projektowa „Porozmawiajmy o 
progresji  stwardnienia rozsianego” miała 
na celu podnoszenie świadomości na temat 
progresji w SM z położeniem nacisku na 
postać wtórnie postępującą. Kierowana 
była do osób, które już od dłuższego czasu 
chorują na SM i które będą musiały 
zmierzyć się z konsekwencjami przejścia SM 
w postać postępujacą. Zorganizowano i 
przeprowadzono webinar „Stwardnienie 
rozsiane: postęp choroby, zaburzenia 
poznawcze, Covid-19” 
 

Obchody Światowego Dnia 
SM, obchodzone pod 
hasłem „SM - Więzi, 
kontakty, relacje”. 

Współorganizator: 
Sanofi 

Fundacja PTSR, czynnie włączyła się w 
obchody Światowego Dnia SM, który w tym 
roku obchodzony był pod hasłem „SM - 
Więzi, kontakty, relacje”. Z powodu 
pandemii, wszystkie działania związane z 
obchodami – odbywały się on- line. 
Wspólnie z PTSR w ciągu tygodnia, 
zaprezentowano: plakaty, spoty, infografiki, 
banery, spoty, napisano kilka artykułów 
tematycznych. Materiały wizualne 
prezentowane były na Facebooku Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jak 
również na stronie 
www.sdsm2020.ptsr.org.pl, która w całości 
poświęcona była obchodom 
 

Obchody 30.lecia Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współorganizator: 
Sanofi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2020 roku, PTSR obchodziło 30.lecie 
swojego istnienia. Fundacja PTSR włączyła 
się obchody w obchody Stowarzyszenia. Ze 
względu na pandemię, większość działań 
przeniosła się do internetu. Na FB, na 
stronie PTSR prezentowane były materiały 
podsumowujące działalność PTSR na 
przestrzeni 30 lat: infografiki, banery, 
spoty, artykuły w SM Expresie i inne. 
Wszystkie Oddziały PTSR oraz osoby 
zasłużone w powstanie i działalność PTSR -  
odebrały medale pamiątkowe. Ze względu 
na doniosłość wydarzenia, Prezydent RP – 
Andrzej Duda - objął patronatem 
honorowym obchody 30.lecia PTSR. 
 
 



Wydawnictwo PTSR „SM 
Express” 

Współorganizator: 
Biogen 

Fundacja PTSR włączyła się w wydawanie 
gazety PTSR - SM Express. Przez 6 miesięcy, 
Fundacja wydawała gazetę, która od 
kwietnia, z powodu pandemii, ukazywała 
się wyłącznie w pdf na stronie 
www.ptsr.org.pl; Gazeta, często dla osób 
nie opuszczających łóżka,  jest jedynym 
łącznikiem ze światem i środowiskiem osób 
chorych na SM.  
 

 


