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Drodzy Czytelnicy

Stowarzyszenie „3majmy się razem”, 
którego mam przyjemność być członkiem 
chce przybliżyć Państwu tematykę związaną 
z obszarem szeroko rozumianej reumatolo-
gii. Nasze kampanie społeczne takie jak np.: 
„Reumatyzm ma młodą twarz”, uzyskały wie-
le pozytywnych opinii, wywołało też mnóstwo 
pytań. Mamy nadzieję, że oddawany magazyn 
odpowie choć na część z nich. Zatem chcemy 
publikować dla  wszystkich pacjentów z chorobami zapalnymi tkanki łącznej oraz ich ro-
dzin, na tematy, na które szukają odpowiedzi.

Znajdą Państwo informacje o tym jak zmienia się styl życia, przybliżymy zagadnienia 
leczenia biologicznego, z zakresu rehabilitacji, dietetyki, prawa oraz wielu innych infor-
macji, których poszukujecie.

Droga do pierwszego wydania, od pomysłu do realizacji, była bardzo długa. Prace 
rozpoczęły się na początku roku. Wraz z Prezes Stowarzyszenia Moniką Zientek dołączy-
łyśmy do projektu Szkoła Przedsiębiorczości SCWO prowadzonego przez Stowarzyszenie 
BORIS. Utworzyłyśmy pierwszy biznesplan, nabrałyśmy pewności, że magazyn „Wprost 
o Reumatologii”  jest tym co chcemy robić w najbliższej przyszłości.

Do tej pory stowarzyszenie działało non profit, jednak ogromna potrzeba posiada-
nia biura,  stworzenia miejsca pracy, miejsca gdzie możemy się z Wami spotkać, gdzie 
prowadzone są wszelkiego rodzaju zajęcia, zmotywowała nas do podjęcia działań. Dzięki 
sprzedaży powierzchni reklamowej w magazynie będziemy mogły pokryć koszty funkcjo-
nowania stowarzyszenia.

Zaczynałyśmy od zera, nie wiedząc do końca jaki będzie finał. Kilka razy zmieniała 
nam się koncepcja, aby wreszcie po wielu przymiarkach, powiedzieć „to jest to”!  Nadal  
zdobywamy doświadczenie, wiemy tylko że wszystkie te pytania, „kiedy w końcu będzie 
coś dla pacjenta reumatologicznego”, dały nam mnóstwo energii by móc dla Was stwo-
rzyć magazyn. 

Życie z chorobą niewidoczną nie powinno toczyć się w zamknięciu, milczeniu i nie 
powinien istnieć żaden temat tabu, dlatego tutaj o wszystkim będziemy pisali wprost.

Violetta Zajk
redaktor naczelna
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Grudzień tradycyjnie to czas podsumo-
wań więc, aby tradycji stało się zadość podsu-
muję ostatnie lata Stowarzyszenia. 

Mniej więcej 4 lata temu opracowaliśmy 
w grupie zaangażowanych w stowarzyszeniu 
osób plan strategiczny rozwoju stowarzysze-
nia  na lata 2017-2020. Mogliśmy pod okiem 
profesjonalistów obejrzeć słabe i mocne stro-
ny organizacji oraz stworzyć realny plan roz-
woju. Piszę o tym dlatego, że „ dla żeglarza, 
który nie wie, do jakiego portu podąża, niepo-
myślny jest każdy wiatr” (Seneka) a my jako 
Stowarzyszenie bardzo dobrze wiemy, dokąd zmierzamy i jakie mamy cele.

Mija rok odkąd wynajęliśmy biuro na potrzeby stowarzyszenia. Mebli pro 
bono dostarczyła firma Meble Forte z Ostrowi Mazowieckiej (dziękujemy!). Odkąd 
stanęły meble i krzesła ruszyła grupa wsparcia. Za nami już 10 spotkań z których 
korzystały osoby nie tylko z Warszawy. Od ponad miesiąca mamy też pierwszego 

pracownika! 
Jeszcze przed końcem roku ciężką pracą (bo od zera, czyli więcej 

było chęci niż wiedzy na co się porywamy!) wypuszczamy ma-
gazyn „Wprost o Reumatologii”.  Obiecujemy, że z każdym 

numerem będziemy dokładać wysiłków, aby był bardziej pro-
fesjonalny i bardziej „wprost” :)

A ponieważ grudzień jest dobrym momentem na składanie 
życzeń to wykorzystując tę drogę składam wszystkim naszym Człon-

kom i Czytelnikom magazynu spokojnych i radosnych Świat. Niech 
cierpiący doznają ulgi i pocieszenia, samotni znajdą miejsce przy obfitym 

stole. Niech dla nikogo nie braknie prezentów! Nowy rok niech przyniesie 
upragnioną remisję oraz obfituje pomyślnością w życiu prywatnym i zawodowym. 
Spełniajcie się i wykorzystujcie każdy życiowy wiatr na Waszą korzyść!

Monika Zientek
prezes stowarzyszenia 3majmy się razem

K Ą C I K  
P R E Z E S O W E J
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lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych 
produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania 
jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bez-
pieczeństwo i skuteczność. 

W trakcie trwania badania klinicznego możemy badać nowe leki, dodawać nowe leki 
do istniejącego standardu terapeutycznego lub poszukiwać nowej drogi podawania le-
ków w standardzie terapeutycznym. Można też porównywać nowe schematy terapeu-
tyczne ze starymi, aby zobaczyć które powiązane są z mniejszymi skutkami ubocznymi 
lub wyższą skutecznością a tym samym są bardziej korzystne dla pacjentów.

Mamy cztery fazy badań od I do IV, które różnią się celem i ilością włączanych uczest-
ników.  Od wyniku każdej fazy zależy rozpoczęcie następnego etapu.

Badania kliniczne są bardzo skomplikowanym i kosztownym procesem wymagają-
cym zaangażowania specjalistów i dobrze wyszkolonego personelu, który dba o jakość 
i wiarygodność.  Wynika to ze złożoności procedur, a przede wszystkim z faktu, że mamy 
tu do czynienia z pacjentami poddającymi się terapii będącej w fazie badawczej.

Pacjent powinien być zawsze poinformowany o celu, metodzie, ryzyku i potencjal-
nych korzyściach badania, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom badania 
klinicznego jest podstawowym obowiązkiem sponsora i badacza prowadzonych badań 
klinicznych. 

   Zanim dojdzie do pierwszego podania leku pacjentowi, prowadzone są badania 
w laboratorium naukowym mającym na celu wstępne określenie jego działania. Na-
stępnie przechodzi się do fazy badań na wybranych modelach zwierzęcych. Po zebraniu 
wszystkich danych i poddaniu ich analizie przez różnych specjalistów, podejmowana jest 
decyzja czy lek może być przekazany do dalszego testowania na etapie badań klinicznych.

Do Urzędu Rejestracji Leków oraz Komisji Bioetycznej składa się pełną, dotychczas 

Wprowadzenie leku na rynek
Rejestracja na rynku
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›  CZY BADANIA KLINICZNE SĄ  
POTRZEBNE?

W ciągu ostatnich 20 lat opracowano 
i wprowadzono na rynek ponad 300 nowych 
leków, szczepionek i produktów medycz-
nych, aby skuteczniej leczyć ponad 150 cho-
rób.  Rozwój innowacyjnych terapii jest moż-
liwy tylko dzięki długotrwałemu procesowi 
badawczego. Według statystyk z tysiąca ba-
danych cząsteczek, które wykazują aktyw-
ność biologiczną i są potencjalnymi kandy-
datami na lek, 10 z nich przechodzi do fazy 
I badania klinicznego, a tylko jeden trafia na 
rynek jako lek dostępny dla pacjentów.  

Nadal jednak pomimo ogromnego po-
stępu w medycynie i farmacji nie potrafimy 
wyleczyć skutecznie wielu chorób. Zatem 
odpowiedź na pytanie czy badania kliniczne 
są potrzebne jest oczywista, bo bez badań 
klinicznych nie będziemy mogli wprowadzać 
nowych, skutecznych i bezpiecznych terapii.

›  JAK PRZEPROWADZIĆ BADANIA  
KLINICZNE 

Zgodnie z definicją badanie kliniczne 
to każde badanie prowadzone z udziałem 
ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia kli-
nicznych, farmakologicznych, w tym farma-
kodynamicznych skutków działania jednego 
lub wielu badanych produktów leczniczych 

_Aneta Sitarska-Haber

absolwentka II Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w War-

szawie. Związana z branżą badań 
klinicznych od roku 1998.  W swojej 

dotychczasowej karierze zawodowej, 
pracując w firmach CRO rozwijała 
umiejętności z zakresu monitoro-

wania oraz zarządzania badaniami 
klinicznymi faz I-IV, w wielu wskaza-

niach terapeutycznych. 

BADANIA KLINICZNE  
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO  

PACJENTA
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i inspekcje badań klinicznych prowadzone prze agencje regulacyjne  np. Amerykańska 
agencja FDA czy Europejska EMA.  W Polsce to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest zobowiązany do prowadzenie nad-
zoru na badaniami w Polsce. 

Aktualnie badania kliniczne w Polsce muszą być prowadzone w zgodzie z obowią-
zującymi w Polsce i Unii Europejskiej aktami  prawnymi oraz ze standardem etycznymi 
jakimi są zasady Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice), ustanowiona 
w 1996, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej,  Stanach Zjednoczonych i Japonii od 
1997 roku.  Jest to zbiór uznawanych przez społeczność międzynarodową wymagań doty-
czących etyki  i jakości badań naukowych przy prowadzeniu badań klinicznych, gwarantu-
jących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych badań oraz wiarygodność 
ich wyników.

Wykaz wszystkich obowiązujących aktów prawnych można znaleźć na stronie Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl).

› CZY UCZESTNIK BADANIA KLINICZNEGO MOŻE CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE?

Pacjent i jego bezpieczeństwo są w centrum uwagi całego zespołu medycznego za-
angażowanego w prowadzenie badania klinicznego. Podstawowymi i istotnymi prawami 
pacjenta jest min:

Pacjent w momencie gdy wstępnie podejmuje decyzje, że jest zainteresowany da-
nym badaniem, dostaje od lekarza-badacza informacje na temat badania: jaki produkt 
badany (lek) będzie przyjmował, czy w badaniu stosowane jest placebo, jakie badania 
zostały na tym leku wcześniej przeprowadzone, jakie musi spełnić kryteria włączenia do 
badania, jak będzie miał obowiązki (np. uzupełnianie dzienniczka pacjenta) , jakie będą 
potencjalne korzyści i ryzyka tego uczestnictwa, jakie są działania niepożądane produktu 
badanego, jakie są dostępne metody lecznicze  itd.  

Po uzyskaniu dodatkowych informacji od lekarza, po rozważeniu swoich możliwo-
ści oraz  za i przeciw, jeśli pacjent podejmuje decyzję uczestnictwa, podpisuje świa-
domą zgodę na uczestnictwo w badaniu w obecności lekarza – badacza.  Następnie 
poddany jest procedurom kwalifikacyjnym, czyli jest przebadany wszechstronnie by 
móc ustalić czy z jednej strony się kwalifikuje i czy badanie będzie dla niego bez-
pieczne. Dopiero po zakwalifikowaniu pacjent wchodzi do badania.  Czyli uczestniczy 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Kontakt z lekarzem 

Kontakt z innymi pacjentami  lub organizacjami pacjenckimi

Przeglądanie rejestrów badań / bazy międzynarodowe i polskie

Internet i media społecznościowe

dostępną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności cząsteczki, oraz pro-
jektu planowanego badania klinicznego w celu uzyskania akceptacji na prowadzenie 
dalszych badań. Dokumentacja ta jest wnikliwie oceniana przez specjalistów różnych 
dziedzin.

To właśnie komisja bioetyczna opiniując projekt badania klinicznego, od początku 
czuwa nad respektowaniem praw oraz bezpieczeństwem i dobrem uczestników badania 
klinicznego.

Obowiązkiem sponsora jest wybór ośrodków i badaczy prowadzących badanie kli-
niczne.  Obecnie badania w Polsce prowadzone są przez różne  podmioty min. instytuty 
badawcze, oddziały kliniczne, szpitale miejskie i powiatowe, ZOZ i  NZOZ oraz ośrodki 
prywatne często dedykowane tylko do wykonywania procedur badania klinicznego.

Badacze są zobowiązani do skrupulatnej kwalifikacji pacjentów zgodnie z kryteriami 
włączenia i wykluczenia oraz do regularnej oceny stanu zdrowia (min. dodatkowe wizyty 
pacjenta w ośrodku, badania diagnostyczne i obrazowe)

Dane uzyskane w trakcie badania są zbierane i analizowane przez sponsora, celem 
ustalenia profilu bezpieczeństwa i skuteczności.  Po analizie wszelkich możliwych danych 
podejmowana jest decyzja odnośnie wprowadzenia leku do aptek lub do szpitali

Każde badanie kliniczne podlega stałemu monitorowaniu, kontroli i nadzorowi. Mo-
nitorowanie przebiegu badań w ośrodku badawczym jest często prowadzone przez nie-
zależne firmy CRO.  Dodatkowym elementem kontroli i oceny poprawności są audyty 
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O zaangażowaniu pacjentów w proces decyzyjny można więcej przeczytać na stronie 
Europejskiej Akademii Pacjentów (projekt EU realizowany od kilku lat z dużym powodze-
niem w wielu krajach) https://www.eupati.eu/pl

Przykładem, że pacjenci mają realny wpływ na rozwój nowych leków są wyniki dzia-
łalności np. organizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na choroby rzadkie  lub Eu-
ropean AIDS Treatment Group czy European Liver Patients Association.

W innych krajach pacjenci są włączani do dyskusji na etapie przygotowania protoko-
łu badania, weryfikacji formularza świadomej zgody czy zapraszani do współpracy nad 
praktycznymi aspektami udziału pacjenta w badaniu klinicznym.

Często biorą udział w pracach komitetu monitorowania bezpieczeństwa leku. 
Po wprowadzeniu Rozporządzenia Europejskiego 536/2014 ten udział stanie się jesz-

cze bardziej widoczny, ponieważ przedstawiciele pacjentów będę aktywnie uczestniczyć 
ocenie projektu badania klinicznego. Te zmiany legislacyjne i dostosowanie prawa krajo-
wego są obecnie przygotowywane także w Polsce.

› PODSUMOWANIE

Należy pamiętać, że nie ma znaku równości pomiędzy badaniem klinicznym a le-
czeniem standardowym. Natomiast niewątpliwie badania kliniczne są godną rozważenia 
alternatywą, a często jedyną opcją dla pacjentów szukających pomocy,  w szczególności 
dla tych którzy wyczerpali już wszystkie dostępne terapie lecznicze w Polsce.  

Świadomy pacjent zanim dokona wyboru powinien poznać specyfikę badania, korzy-
ści jak i czasem trudne do oszacowania ryzyka związane z udziału w badaniu klinicznym.
Więcej informacji o badaniach klinicznych i uczestnictwie w nich można znaleźć 
w internecie  min.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/badania-kliniczne

we wszystkich procedurach badania wymaganych przez protokół badania. Przez cały 
czas uczestnictwa w badaniu jego bezpieczeństwo jest dokładnie monitorowe przez 
lekarza.  Jeśli pacjent podejmuje decyzję wycofania się z badania – może to zrobić bez 
podawania przyczyny i bez żadnych konsekwencji.

Uczestnik badania klinicznego pozostaje pełnoprawnym pacjentem i nie traci dostępu 
do świadczeń gwarantowanych.  Prawo świadomego wyboru dotyczy swobodne rozważe-
nie udziału w badaniu i dobrowolne wyrażenia zgody na udział oraz możliwości wycofania 
się z badania na każdym etapie i bez konsekwencji. Ważnym prawem pacjenta w badaniu 
jest ochrona poufności, prywatności oraz ochrona danych osobowych. Każdy uczestnik ba-
dania ma dostęp do pełnej, aktualnej  informacji o badaniu oraz dostęp do swojej doku-
mentacji medycznej. 

Uczestnictwo w badanu zawsze jest bezpłatne. Produkt badany, leki dodatkowe są 
dostarczane przez sponsora a pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych  procedu-
rami diagnostycznymi czy obrazowymi.

Pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów związanych z uczestni-
czeniem w badaniu klinicznym (np. zwrot kosztów dojazdu lub nocleg jeśli wymaga tego 
protokół badania).

›  DLACZEGO WAŻNA JEST ŚWIADOMOŚĆ O BADANIACH KLINICZNYCH  
I NOWYCH TERAPIACH? 

 Wiadomo, że odbiorcą innowacji jest pacjent a przecież każdy z nas może być pa-
cjentem. Poziom świadomości społeczeństwa na temat badań klinicznych jest u nas wciąż 
niewystarczający, choć stopniowo w ciągu ostatnich lat zmienia się na lepsze. To dzięki 
wielu inicjatywom informacyjno-edukacyjnym oraz działalności organizacji pacjenckich 
wiemy więcej o badaniach klinicznych. Niewątpliwie potrzebna jest dalsza edukacja także 
wśród lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych. Wszak to oni powinni pokie-
rować pacjenta do specjalisty lub wskazać alternatywę jaką może być udział w badaniu 
klinicznym. 

Pacjenci poszukują informacji na temat ośrodków prowadzących badania kliniczne 
i dostępu do otwartych badań. 

Nie ma nadal jednego portalu, gdzie można łatwo dotrzeć do wszystkich niezbęd-
nych informacji.

Czekamy na otwarcie  portalu europejskiego (prawdopodobnie w marcu 2021 r), który 
będzie pierwszą pełną bazą badań klinicznych z dostępem do informacji w języku polskim 
o rekrutujących badaniach oraz badaczach i ośrodkach badawczych prowadzących bada-
nia w Polsce.

›   CZY ORGANIZACJE PACJENTÓW MOGĄ WPŁYWAĆ  
NA ROZWÓJ INNOWACJI?

Zdecydowanie tak, obecnie głos pacjentów jest coraz bardziej słyszalny. Pacjent staje 
się partnerem w rozwoju innowacji i wiele firm stawia na „pacjentocentryzm”.
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Myślisz o założeniu organizacji społecznej lub już w takiej działasz? Chcesz stworzyć miejsce 
pracy dla siebie lub innych osób w trudnej sytuacji? Zgłoś się do LOWES! 
 
Kim jesteśmy? 
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) jest kontynuacją dotychczasowej 
współpracy w na rzecz ekonomii społecznej doświadczonych i cieszących się zaufaniem 
akredytowanych ośrodków: Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundacji 
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. 
 
Jakie wsparcie oferujemy? 
Dla organizacji pozarządowych: 
szkolenia oraz specjalistyczne 
doradztwo dla organizacji chcących 
prowadzić działalność gospodarczą 
bądź odpłatną, oraz tych, które chcą 
prowadzić lub przekształcić się w 
przedsiębiorstwo społeczne. 
Zwracając się do nas, możecie liczyć na 
pomoc w nawiązywaniu relacji z 
lokalnymi partnerami (np. Urzędem 
Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej, 
Zakładami Aktywności Zawodowej) i potencjalnymi kontrahentami. Oferujemy wsparcie 
specjalistów w:  

• opracowaniu biznesplanu 
• finansowo – prawnych aspektach zakładania przedsiębiorstwa społecznego/ podmiotu 

ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością 
gospodarczą) 

• tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
• marketingowych, księgowych, prawnych, itp. kwestiach związanych z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa społecznego  
• reintegracji społeczno-zawodowej pracowników. 

Udzielamy wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 
Dla osób indywidualnych i grup: wsparcie merytoryczne w opracowaniu koncepcji podmiotu 
ekonomii społecznej i stworzeniu biznesplanu, pomoc w spełnieniu wymogów formalno-
prawnych podczas rejestracji podmiotu, oraz dostosowane do potrzeb doradztwo i szkolenia 
z oferty dla organizacji pozarządowych. 
 

Nasza oferta jest bezpłatna dzięki pozyskanemu współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 

www.lowes.boris.org.pl 
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cia schodzą na dalszy plan. Zdarza się, że z konieczności do systemu rodzinnego w celu 
wsparcia zostają włączone nowe osoby, np. dziadkowie. Chociaż w takiej sytuacji może 
to być ogromne ułatwienie, to jednak należy zwrócić uwagę, że niekiedy ingerencja osób 
z dalszej rodziny może zaburzać dotychczasowe funkcjonowanie rodziny (aspekty wycho-
wawcze itp.). 

2.
U dzieci do 16 r.ż. typowym rozpoznaniem jest MIZS. Objawy kliniczne choroby to 

m.in.: ból, obrzęki, ograniczona ruchliwość stawów, a ostatecznie nawet zniekształcenie 
stawów. 

Gdy choruje dziecko, rodzice muszą mierzyć się ze stratą „idealnego, zdrowego 
dziecka” „idealnego, bezproblemowego rodzicielstwa”, ze stratą niektórych z marzeń i 
planów dotyczących jego i ich życia. Etap ten można porównać do czasu żałoby. Rodzice 
mogą doświadczać lęku, złości, smutku, a nawet poczucia winy. Zmierzenie się z ciężarem 
choroby dziecka powoduje, że jedne pary zbliżają się do siebie w obliczu kryzysu, nato-
miast inne oddalają się, a ostatecznie nawet rozstają, nie mogąc odnaleźć się w nowej, 
trudniejszej rzeczywistości. Choroba reumatyczna dziecka często powoduje ograniczenie 
aktywności zawodowej jednego z rodziców, najczęściej matki, czasami nawet rezygnację 
z pracy.

Sposób reagowania rodzeństwa na chorobę brata czy siostry może być skrajnie róż-
ny, często zależny od wieku dziecka, czy kolejności urodzenia. U jednych mogą występo-
wać zachowania buntownicze, agresja wobec innych lub siebie, inne mogą doświadczać 
wzmożonego lęku, przez co będą wycofywały się. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
te dzieci czy młodzież, które z pozoru nie stwarzają żadnych problemów, przejmują obo-
wiązki rodziców, sprawiają wrażenie jakby nie chciały „przeszkadzać”. U tych dzieci może 
występować wzmożone poczucie odpowiedzialności za rodzeństwo lub rodziców, nieade-
kwatne ani do swojego wieku, ani posiadanych możliwości i zasobów emocjonalnych. 
Mimo własnego cierpienia, z którym się mierzą, będą wymagały od siebie siły i umie-
jętności radzenia sobie z sytuacją. Z oczywistych względów nie zawsze będą w stanie 
sprostać narzuconym sobie zbyt wysokim oczekiwaniom, a to bardzo wywołuje w nich 
poczucie winy, frustrację i bezsilność. 

3.
Najczęściej występującą chorobą u mężczyzn jest ZZSK. Charakterystyczne dla niego obja-

wy to stany zapalne kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych, prowadzące do usztywnienia. 
Choroba ojca, męża, często może zaburzać poczucie finansowego bezpieczeństwa 

rodziny, czasem wiąże się z koniecznością rezygnacji z poziomu życia, jaki wiodła przed 
jego zachorowaniem. Niekiedy pozostali członkowie rodziny muszą zwiększyć intensyw-
ność pracy zawodowej, by utrzymać byt rodziny. Kobiety niekiedy mają poczucie bycia 
opiekunką męża, mają trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb. Mogą odczuwać prze-
ciążenie, niepokój, złość, osamotnienie.

_Magdalena Bajorek, psyholog

CHOROBA W RODZINIE 
Jeżeli w rodzinie jeden z jej członków zmaga się z chorobą  

przewlekłą to jej konsekwencje  obejmują nie tylko chorego,  
ale i najbliższe mu osoby.

 W przypadku chorób reumatycz-
nych ani wiek, ani płeć nie odgrywa-
ją znaczenia, wbrew obiegowej opinii. 
W takim samym stopniu chorują męż-
czyźni i kobiety, młodsi i starsi. Choro-
ba przewlekła powoduje liczne zmiany 
w funkcjonowaniu, a niekiedy również 
w strukturze rodziny.  Używając przeno-
śni, jeżeli rodzina byłaby domem, a jej 
członkowie filarami w tym domu, to w sy-
tuacji, gdy jeden z domowników otrzymuje diagnozę choroby przewlekłej, zostaje zabu-
rzona dotychczasowa struktura każdego z filarów, cały dom zaczyna tracić równowagę. 
Każdy z filarów otrzymuje nowe zadania, jednocześnie mierząc się z licznymi stratami. 
Ważnym etapem jest pożegnanie się z dotychczasową wizją życia i przeformułowanie jej, 
zbudowanie na nowo swoich planów, marzeń, oczekiwań. W zależności od tego, którego 
z członków rodziny dotknie choroba,  trudności pozostałych członków rodziny będą się 
od siebie różniły. Zmiany zachodzące w rodzinie dotyczą zarówno sfery zadaniowej (np. 
podziału obowiązków), ale także emocjonalnej (radzenie sobie z trudnymi emocjami, ta-
kimi jak lęk, smutek, żal, złość, poczucie winy, bezsilność) i duchowej (zmiana systemu 
wartości). Choroba może również zaburzać przechodzenie przez kolejne z etapów życia 
pary, rodziny, a także wpływać na realizację zadań rozwojowych każdego z jej członków. 

Przyjrzyjmy się trzem sytuacjom, aby zobrazować sytuację bliskich, których matka, 
ojciec, dziecko, bądź rodzeństwo choruje na chorobą autoimmunologiczną. 

1. 
Najczęściej, gdy kobieta otrzymuje diagnozę choroby reumatycznej, to jest to RZS 

lub toczeń. Jej codzienność to zmaganie się z bólem, sztywnością, bądź skrajną męczli-
wością, uporczywymi bólami głowy, zmianami skórnymi, obrzękami błony śluzowej jamy 
ustnej/nosa, nadwrażliwością na światło, ryzykiem uszkodzeń narządów wewnętrznych. 

Gdy choruje matka, większa część obowiązków spoczywa na partnerze. Musi on za-
dbać, poza sferą finansową, także o pozostałe obszary, którymi do tej pory zajmowała 
się jego partnerka, np. opieką nad dziećmi, zakupami, posiłkami, kontaktami ze szkołą. 
W tym czasie często jego potrzeby m.in. bliskości, seksualności, emocjonalnego wspar-

fot. Ewa Krajewska - Wojtulewicz
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KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

§1.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna,
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne,
naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż
oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
2.  dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do 

świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny;

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną;
4.  nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnic-

twa specjalnego lub edukacji indywidualnej;
5.  pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobyci 

lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
6.  pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania 

z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo 
do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych;

7.  zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikają-
cych z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym;

8.  życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i 
obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środ-
ków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej;

9.  posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projek-
tów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;

10.  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz re-
kreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§2.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§3.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do
dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób
niepełnosprawnych.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

projektowanie  
graficzne WARSZAWA

s t u d i o m i e t a . p l

fotografia

tel: 506 124 216
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ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE  
STAWÓW (ŁZS)

Łuszczycowe zapalenie  
stawów (ŁZS) to choroba  
przewlekła, której objawy  
zewnętrzne widoczne 
mogą być na skórze,  
a wewnętrzne dotyczą  
stawów. Dokładna  
przyczyna tej choroby  
nie jest znana.  
Nie poznano jeszcze  
czynników wyzwalających  
nieprawidłową reakcję  
układu immunologicznego  
organizmu.

U każdej osoby łuszczycowe zapalenie stawów może przebiegać inaczej. U większo-
ści chorych (75-80%) objawy skórne wyprzedzają pojawienie się zapalenia stawów, więc 
chory skupia się jedynie na leczeniu dermatologicznym, często nie zdając sobie sprawy 
z postępującej choroby reumatycznej. Są jednak przypadki, u których objawy stawowe 
występują znacznie wcześniej niż objawy skórne (14-20%) i często mylone są z bólem 
o charakterze zwyrodnieniowym, przeciążeniowym. Zmiany skórne mogą być bardzo dys-
kretne, a niewidoczna na skórze choroba sieje spustoszenie wewnątrz stawów. U takich 
osób ważną rolę odgrywa wywiad rodzinny pod kątem występowania łuszczycy u krew-
nych pierwszego stopnia, który jest głównym czynnikiem ryzyka.

› OBJAWY I SYMPTOMY

■   bolesne lub obrzęknięte stawy (często obrzęk palców u rąk lub stóp, tzw.„palce 
kiełbaskowate” )

■   sztywność po przebudzeniu lub dłuższym unieruchomieniu 
■   zmiany na paznokciach (tzw. „objaw naparstka”-drobne dziurki na płytce paznokcia; 

poprzeczne rowki lub oddzielenie się płytki od macierzy paznokcia)

■   ból dolnej, górnej części pleców i/lub szyi
■    ból pięt, ścięgien (tzw.entezopatie)
■   u części pacjentów choroba manifestuje się stanami zapalnymi w obrębie gałki ocznej, 

tj. zapalenie spojówek i przedniego odcinka błony naczyniowej oka, czasem zapale-
niem rogówki lub twardówki oraz zaburzeniami widzenia)

■   może tez dochodzić do zmian w układzie krążenia

› DIAGNOSTYKA

Rozpoznanie ŁZS często bywa trudne. Zwłaszcza u osób bez typowych dla łuszczy-
cy zmian skórnych. Badania laboratoryjne mogą wykazać podwyższone OB i CRP, które 
świadczą o stanie zapalnym oraz obecność antygenu HLA B27 (występującego przy cho-
robach z grupy spondyloartropatii seronegatywnych, do których należy ŁZS), nieobec-
ność czynnika reumatoidalnego. Pomocne są również badania obrazowe tj. RTG, usg lub 
rezonans magnetyczny stawów.

› ŻYCIE Z ŁZS

ŁZS istotnie upośledza jakość życia chorych, obejmując wszystkie jego płaszczyzny: 
funkcjonalną , psychiczną oraz emocjonalną. Dyskomfort związany z zaczerwienionymi, 
łuskowatymi plamami na skórze oraz ból, obrzęk i sztywność stawów ma negatywny 
wpływ na codzienne życie chorego, powodując trudność w wykonywaniu nawet codzien-
nych, zwykłych czynności. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza i jak najszybsze wdro-
żenie leczenia, aby zapobiec niesprawności i innym powikłaniom choroby.

_Małgorzta Iwanowicz

DOŁĄCZ DO NAS!  
TO PROSTE

CZŁONKOSTWO

›

https://3majmysierazem.pl/o-nas/czlonkowstwo/?fbclid=IwAR0zXUfTTGNhuU7QxdduZjMT9p1C8W8QIIBzXHTJM6A_vkzP3_fMFlTjrUE
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JAK ROZPOZNAĆ CZY TO RZS? 
Reumatoidalne Zapalenia Stawów to jedna z tych chorób, które bardzo trudno zdia-

gnozować na własną rękę. Objawy niejednokrotnie mylone są z innymi chorobami, takimi 
jak choćby zwykłe przeziębienie czy grypa. Nie wykryte w pierwszym stadium może skoń-
czyć się ciężkim stanem zdrowia.

› CZYM JEST REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS)?
 
To przewlekła układowa choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym ataku-

jąca stawy i różne narządy. Przyczyny RZS nie zostały dotychczas wystarczająco poznane, 
jednakże mogą mieć na nią duży wpływ czynniki genetyczne oraz środowiskowe (np. za-
burzenia depresyjne, palenie tytoniu). 

Nieleczone RZS prowadzi do zniszczeń stawów i ciężkiej niepełnosprawności, a także 
uszkodzeń wielu narządów. Dodatkowo może pojawić się osteoporoza, niedokrwistość, czy 
depresja. Wczesne zastosowanie skutecznego leczenia zahamuje postęp choroby oraz za-
pobiegnie jej powikłaniom, a co najważniejsze umożliwi normalne funkcjonowanie.

›  JAK WIĘC SZYBKO I SKUTECZNIE ROZPOZNAĆ  
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW? 

Na początku często mylone jest z przeziębieniem. Objawy, takie jak gorączka, 
“łamanie w kościach”, osłabienie, utrata masy ciała to także oznaki RZS. Gorącz-
ka to gorączka reumatyczna sygnalizująca wysoki stan zapalny. Występuje najczę-
ściej w nocy, towarzyszy jej silny ból oraz opuchnięcie stawów. Bardzo często bolące 
i opuchnięte stawy robią się cieplejsze od reszty ciała. Przysłowiowe “łamanie w ko-
ściach” to nic innego, jak ból stawów lub sztywność poranna. Sztywność poranna to 
sztywnienie stawów pojawiające się zaraz po przebudzeniu. Trwa od kilku do kilku-
nastu godzin. 

Jeżeli zauważymy u siebie któryś z powyższych objawów najlepiej udać się do le-
karza rodzinnego, który skieruje nas na badania krwi w celu sprawdzenia poziomu 
białka C-reaktywnego oraz Odczynu Biernackiego. Wyniki pomogą zdiagnozować 
chorobę. 

Bardzo ważna przy tym schorzeniu jest szczera rozmowa z lekarzem. Otwar-
ta komunikacja i szczerość. To pozwala lekarzowi na wdrożenie skuteczniejszej 
terapii.

_Kasia Frąckowiak
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mniej połowę każdego posiłku. Spożycie czerwonego mięsa należy ograniczać, a zastę-
pować je rybami, jajami czy nasionami strączkowymi. Należy ograniczyć spożycie cukru 
i słodyczy, wybierać produkty o niskiej zawartości soli, a dla poprawy smaku używać ziół. 
Nie można też zapominać o piciu wody – co najmniej 1,5 litra dziennie. Każda z jednostek 
chorobowych ma trochę inne zalecenia żywieniowe – dobrze jest sprawdzić listę produk-
tów zalecanych i wykluczonych w danym przypadku.

Każdy z nas inaczej odczuwa skutki choroby, inaczej reaguje na leczenie oraz co innego 
lubi i może jeść. Dobra dieta to taka, która będzie indywidualnie dopasowana - uwzględni 
nasze możliwości organizacyjne i finansowe, nasze preferencje smakowe oraz naszą cho-
robę. Prawidłowo dobrany sposób żywienia ułatwia pacjentowi codzienne funkcjonowanie, 
wpiera go w walce z chorobą i może zapobiegać występowaniu powikłań.

_Agnieszka Leśnik-Błaszczyk, dietetyk kliniczny

ŻYWIENIE W CHOROBACH  
REUMATYCZNYCH  

ZALECENIA OGÓLNE 
Potrzeba dostarczania pożywienia jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. 

Prawidłowo zbilansowana dieta powinna dostarczać wszystkich składników odżywczych, 
witamin i składników mineralnych, tak abyśmy mogli długo cieszyć się dobrym zdrowiem. 
Drobne „grzeszki” żywieniowe nie wyrządzą większych szkód w zdrowym organizmie, 
jednakże w przypadku osób chorych prawidłowe ułożenie diety ma zdecydowanie więk-
sze znaczenie. Dieta powinna być dostosowana do potrzeb chorego i jego możliwości, 
oszczędzać zajęte chorobą narządy oraz wspomagać leczenie.

W przypadku chorób reumatycznych największy nacisk należy położyć na ochronę 
stawów i mięśni. Nadwaga i otyłość obciążają stawy i utrudniają poruszanie się, natomiast 
zbyt niska masa ciała wiąże się z osłabioną siłą mięśni, może prowadzić do osteoporozy 
oraz złamań kości. Bolące i sztywne stawy ograniczają często możliwość przygotowania 
wieloskładnikowych potraw. Chory zastępuje je prostszymi lub wybiera potrawy gotowe. 
Taka dieta będzie mało urozmaicona, uboga w składniki odżywcze i może doprowadzić 
do rozwinięcia się innych chorób np. cukrzycy czy miażdżycy.

› INTERAKCJE LEKÓW Z POŻYWIENIEM

Należy również zwrócić uwagę na możliwe interakcje leków z pożywieniem: to co 
jemy ma wpływ na wchłanianie i czas pozostawania leku w organizmie. Przewlekła far-
makoterapia może też pogarszać stan odżywienia. Leki najlepiej popijać wodą i nie przyj-
mować razem z posiłkiem, chyba że lekarz zalecił inaczej. Przyjmowane preparaty wita-
minowe i mineralne również należy oddzielić w czasie od zażywania lekarstw. Nie należy 
łączyć leków z napojami alkoholowymi. Zawsze należy sprawdzać informacje zawarte na 
ulotkach, a wątpliwości skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

› ZBILANSOWANA DIETA 

Dobrze zbilansowana dieta dostarczy energię oraz składniki odżywcze w ilości dopa-
sowanej dla każdej osoby indywidualnie, uwzględniając produkty spożywcze z wszystkich 
grup: produkty zbożowe, jaja i nabiał, warzywa i owoce, mięso, drób i ryby oraz tłuszcze. 
Posiłki powinny być urozmaicone (zarówno pod względem doboru produktów, jak i tech-
nik przyrządzania), smaczne i ładnie podane. Warzywa i owoce powinny stanowić co naj-
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DOMS – OPÓŹNIONA  
BOLESNOŚĆ MIĘŚNIOWA

Jak możemy się domyślać, temat rehabilitacji to „temat rzeka”. By 
nadać tło temu artykułowi i mam nadzieję, moim przyszłym, chcia-
łabym podkreślić fakt, że jestem magistrem fizjoterapii i od 14 lat 
pracuje w zawodzie. Żeby było weselej, od 11 lat choruję na RZS. 

Zatem wiem co to jest praca rehabilitanta i wiem również, co to jest 
życie z chorobą reumatyczną. 

Myślę, że jak wielu z Nas, od początku choroby poszukiwałam odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego ja? dlaczego zachorowałam? Wydawało mi się to ironią losu, gdyż to ja miałam 
pomagać takim osobom jak „Ja”. Po kilku latach zmagania się z sensem choroby, doszłam 
do wniosku, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko co przytrafia się w naszym życiu 
jest „po coś”. W tej chwili stoję na stanowisku, że to, iż jestem fizjoterapeutą i równocze-
śnie pacjentem pozwala mi spojrzeć na temat rehabilitacji reumatologicznej w dwojaki 
sposób. Myślę, że dzięki temu mogę w bardziej wiarygodny sposób udzielić odpowiedzi 
na wiele pytań, które na co dzień zadaje sobie każdy pacjent „reumatyczny”.

Wiedzę na temat rehabilitacji osób z chorobami reumatycznymi uzyskaną od innych 
pacjentów przesiadujących w poradni reumatologicznej,  od lekarzy specjalistów reu-
matologii, z artykułów umieszczanych w Internecie i na facebookowych fanpage`ach, 
konfrontuję często z własną wiedzą oraz własnym doświadczeniem, dzięki czemu mogę 
stwierdzić, że krąży w tych miejscach wiele mitów, które należałoby zacząć obalać. 

Warto podkreślić fakt, że wiele w naszym życiu nie pozostaje takim samym, dotyczy 
to również wiedzy na temat chorób i ich rehabilitacji. Moja praca i podejście do fizjoterapii 
znacznie się zmieniły od czasów ukończenia przeze mnie Akademii Medycznej, a to wyda-
wało by się nie tak dawno, tylko 14 lat temu. Niestety z trudem przyznaję, że rehabilitacja 
tzw. na NFZ nie nadąża za tymi zmianami. 

W związku z tym, pozwolę sobie, od czasu do czasu, na osobistą ocenę pewnych za-
gadnień, gdyż chciałabym, by pisane przeze mnie artykuły nie były tylko „suchą teorią”, 
jakiej mnóstwo w Internecie, lecz wiedzą popartą własnym doświadczeniem. 

Jak już wspomniałam na początku, temat rehabilitacji jest zagadnieniem obszernym. 
I stając przed wyborem tematu do pierwszego artykułu, zdecydowałam się, by napisać 
o „DOBREJ REHABILITACJI”, czyli w jaki sposób możemy ocenić czy ćwiczenia są dla Nas 
bezpieczne i jak odróżnić ból z tzw. „zakwasów” od bólu, który powstaje w wyniku wyko-
nywania ćwiczeń, które mogą nam „szkodzić”.

› SKĄD SIĘ BIORĄ „ZAKWASY”?

Zacznę może od wyjaśnienia, że w ujęciu medycznym coś takiego jak „zakwas”, nie 
istnieje. W języku potocznym używa się go do opisania bóli mięśniowych (ang. DOMS – 
delayed onset muscle soreness), które pojawiają się po około 24 – 48 godzinach po inten-
sywnym wysiłku. „Zakwasy” zazwyczaj mylnie kojarzone są z kwasem mlekowym jako ich 
głównym prowokatorem. 

Faktem jest, że przy bardzo intensywnym wysiłku, przy którym organizm nie jest 
w stanie dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do pracujących tkanek poziom kwasu mle-
kowego gwałtownie wzrasta. Znika on jednak z naszych mięśni ok. 1-2h po intensywnych 
ćwiczeniach.

› ZATEM CZYM W RZECZYWISTOŚCI SĄ NASZE „ZAKWASY”?

Są to bóle mięśniowe typu DOMS, które powstają w skutek zbyt dużego wysiłku 
w stosunku do siły mięśnia. Taki stan powoduje uszkadzanie bardzo wielu włókien mię-
śniowych i można go porównać do delikatnego naderwania. W wyniku takiego działania 
w okolicy mięśnia wzmaga się stan zapalny, który pobudza organizm do produkcji różne-
go rodzaju substancji, mających chronić go przed rozprzestrzenieniem się złych skutków 
zapalenia.

Gdy zdarzy się nam „przeholować” z ćwiczeniami, stan zapalny narastający przez 
około 24 – 48 h może być czasami tak duży, że ciężko nam nawet zmusić mięsień do ja-
kiejkolwiek czynności, nie mówiąc już o większej aktywności fizycznej. I tu właśnie odczu-
wamy prawdziwe bóle typu DOMS.

› JAK UNIKNĄĆ BÓLI TYPU DOMS?

W pierwszej kolejności unikajmy wysiłku fizycznego ponad nasze siły. Co w przypad-
ku pacjentów „reumatycznych” jest moim zdaniem sztandarową zasadą. Jeśli po dłuższej 
przerwie wracamy do ćwiczeń, zróbmy to z umiarem. Dajmy mięśniom czas na przyzwy-
czajenie się do ruchu i obciążeń. Wybierajmy najpierw niewielkie odległości w komforto-
wym dla siebie tempie (spacer, jazda na rowerze w tempie pozwalającym na swobodną 
rozmowę z drugą osobą), a ćwiczenia z małym obciążeniem, skupiając się początkowo na 
ćwiczeniach utrzymujących lub zwiększających zakres ruchu w stawach (tzw. ćwiczenia 
mobilności).

Jeżeli dopadną nas jednak „zakwasy”, to w mojej opinii, najskuteczniejszym sposo-
bem ich zwalczania jest delikatny wysiłek fizyczny rozgrzewający różne partie mięśni np. 
pływanie lub spacer/nordic walking w umiarkowanym tempie.

Kolejną skuteczną pomocą w niewielkich bólach mięśni mogą być ćwiczenia rozcią-
gające, „rolowanie” mięśni lub po prostu rozmasowanie obolałej okolicy ciała. Tu jednak 
trzeba uważać, ponieważ zbyt agresywne wykonywanie tych technik może przynieść 
niestety odwrotny skutek.  
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›  CZY JESTEŚMY W STANIE ODRÓŻNIĆ BÓL TYPU DOMS,  
OD BÓLU Z ZAPALENIA O PODŁOŻU REUMATYCZNYM?

I tu dochodzimy do sedna sprawy, oba bóle mają charakter chemiczny czyli wyni-
kają z pojawienia się stanu zapalnego. Bóle typu DOMS trwają przeważnie od 2 -7 dni, 
zatem każdy przedłużający się ból, będzie wskazywał na inną przyczynę naszych dole-
gliwości. Oczywiście, jeżeli nie wykonywaliśmy ostatnio ćwiczeń lub aktywności ponad 
nasze siły, to z pewnością nie będziemy cierpieli na bóle typu DOMS.  

Podsumowując, w początkowej fazie bólowej ciężko będzie określić nam przyczynę 
naszych dolegliwości. W tym momencie, oprócz wspomnianych przeze mnie wcześniej-
szych wskazówek, każdy chory „reumatyczny” musi bazować na własnych doświadcze-
niach życia z chorobą. 

› JAKIE ĆWICZENIA SĄ DLA NAS BEZPIECZNE?

Fizjoterapia nie jest dziedziną, którą możemy „wsadzić” w ramy.  Nikt z Nas nie jest 
taki sam i każdy może reagować na terapię inaczej. Stąd w fizjoterapii zawsze podkreśla 
się podstawową zasadę indywidualnego doboru ćwiczeń. 

Zajęcia „jeden na jeden” z fizjoterapeutą wydają się być najbezpieczniejsze. Rehabi-
litant ma wiedzę i dysponuje odpowiednimi narzędziami do tego, by wykonać badanie 
wstępne, ocenić Twoje możliwości, na bieżąco skorygować każde zadanie ruchowe i do-
brać je do Twoich możliwości, a efekt ćwiczeń zweryfikować przy okazji kolejnych zajęć.

Oczywiście specjalista nie jest nigdy równy specjaliście. Jak rozpoznać „DOBREGO 
FIZJOTERAPEUTĘ” to jednak temat na osobny artykuł.

Na koniec jedno chciałabym podkreślić, jako doświadczony fizjoterapeuta i „do-
świadczony” chory na RZS nie mogę znieść, gdy zabrania się choremu jego ulubionych 
aktywności i zaleca się np. jak dla mnie nudne pływanie w zimnych i czasami przelud-
nionych basenach. Skutek jest taki, że jeżeli coś nie sprawia nam przyjemności, to póź-
niej tego nie robimy. Tak było i ze mną na początku.

Wiedząc zatem, że ruch jest najważniejszy dla utrzymania kondycji mojego narzą-
du ruchu, zaczęłam „eksperymentować” i sprawdzać co mogę, a czego nie, oceniając 
reakcję swojego organizmu po każdej aktywności. I tu zaskoczenie, gdyż nadal mogę 
uprawiać aktywności, które lubię, czyli chodzenie po górach, jazda na rolkach i ćwicze-
nia siłowo-kondycyjne pod ciężarem własnego ciała. 

Podstawą każdej aktywności jest oczywiście właściwe przygotowanie się do ćwi-
czeń i odpowiednie ich zakończenie. Ja stosuję tutaj ćwiczenia rozciągające oraz ćwi-
czenia poprawy mobilności stawów, wykorzystując np. taśmy czy też wałki i piłeczki do 
masażu. Na te zadania kładę duży nacisk, gdyż wiem, że każdy staw odżywia się poprzez 
ruch, a każdy ubytek jego ruchomości powoduje jego szybsze zwyrodnienie. Dlatego 
tak ważne jest utrzymanie prawidłowej mobilności naszych stawów.

Oczywiście nie zawsze jest u mnie tak „kolorowo”. Czasami moje ciało odmawia 
posłuszeństwa. Wówczas robię przerwę lub zmieniam ćwiczenia, oszczędzając np. nad-

garstek, w którym doskwiera mi ból. Jednak, gdy tylko wszystko powraca do normy, stop-
niowo wprowadzam wcześniejsze ćwiczenia.

Moja rada na koniec jest taka:
NIE BÓJMY SIĘ RUCHU, 

NIE BÓJMY SIĘ PRÓBOWAĆ!!!

Strach nie będzie naszym motywatorem do zadbania o własne zdrowie. Jeżeli bę-
dziemy bali się wychodzić poza granice naszego komfortu, nigdy nie osiągniemy dobrych 
wyników rehabilitacji, nawet jeśli strukturalnie nic nie będzie stało nam na przeszkodzie. 

_Dominika Czerwczak, mgr fizjoterapii
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REALNOŚĆ NIEWIDZIALNYCH
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kiedy widzisz osobę bez wózka 
inwalidzkiego, korzystającą  
z dostępnych usług lub parkingu 
adresowanych dla niepełnospraw-
nych, czy zdarzyło Ci się oceniać ją 
tylko dlatego, że nie widzisz u niej 
żadnej rzucającej się na pierwszy 
rzut oka niepełnosprawności?

Bardzo często zdarza nam się z jednej 
strony wydawać osądy, zaś z drugiej same-
mu paść ich ofiarą. Będąc matką dziecka 
z niewidzialna niepełnosprawnością wiem, 
jak to boli i jak to piętnuje. Mnie jako matkę. 
Mojego syna jako ofiarę. 

Istnieją różne rodzaje niewidzialnych 
niepełnosprawności. Są to m.in. patologie 
serca, zespoły chronicznego zmęczenia, 
stwardnienie rozsiane, choroby reumatycz-
ne, endometrioza, autyzm, czy depresja. 
Niewidzialne choroby chroniczne - to „coś” 
z czym będziesz musiał żyć przez całe życie, 
co nie jest widoczne z zewnątrz, a często 
jest źródłem ciągłego cierpienia oraz różne-
go typu problemów. Mogą to być trudności 
z koncentracją, zachowaniem równowa-
gi, czy fizyczną sprawnością i aktywnością 
w ogóle. 

Osoby z niewidzialnym inwalidztwem 
często czują się marginalizowane, dyskry-
minowane i stygmatyzowane.  Wolą zatem 

_Alina Magdalena Pilipionek

Blogerka - Autism CookBook. Żona. 
Matka 2 synów, jeden  

z nich w spektrum autyzmu.  
Ponownie studentka - powrót  

po tytuł magistra edukacji specjalnej. 
Developer rozwiązań ABA  

ikoncepcji żywienia GF / CF / SF / YF. 
Recenzent produktów edukacyjnych.

usunąć się w cień, wykluczając się całkowicie lub częściowo z życia społecznego. Preferu-
ją izolację. Sytuacja osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami jest niełatwa. Często 
leki, które mogłyby przyczynić się do poprawy ich stanu, po prostu nie istnieją, a nawet je-
śli istnieją, to są albo niedostępne w danym kraju, albo są tak kosztowne, że każda dawka 
jest na wagę złota. Walka o godziwą egzystencję, to prawdziwa batalia. Biurokracja, kiep-
ski dostęp do badań specjalistycznych i terapii rehabilitacyjnych jest prawdziwą zmorą 
zarówno dla ludzi zdrowych, jak i przewlekle chorych pacjentów. Trudno jest uzyskać in-
formacje na temat jakości opieki, kompetencji lekarzy i pielęgniarek, którzy, przynajmniej 
teoretycznie, powinni interweniować, aby zapewnić pacjentom odpowiednie leczenie.

Dzieci i młodzież z niewidzialną niepełnosprawnością, czyli taką, która nie wiąże się 
z koniecznością korzystania z wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego, czy białej laski, 
wygląda „normalnie”. Nie znaczy to jednak, że ich trudności życiowe są mniej realne, 
niż innych niepełnosprawnych. Faktem jest, że opieka nad dzieckiem z oczywistymi nie-
pełnosprawnościami stanowi poważne wyzwanie dla jego bliskich, którzy są zmuszeni 
każdego dnia walczyć z uprzedzeniami, ignorancją, barierami natury architektonicznej 
oraz sensorycznej, nie wspominając już o zawiłościach biurokratycznych. Dla rodziców 
dzieci z niewidzialnymi niepełnosprawnościami wyzwania te często obejmują także takie 
kwestie, jak niewłaściwe postrzeganie ich przez innych: przyjaciół, którzy nie rozumieją, 
członków rodziny, którzy nie akceptują, sąsiadów, którzy wiedzą wszystko i nauczycieli, 
którzy nie zawsze wiedzą. Czasami są niedoinformowani, a czasem nawet wrogo nasta-
wieni.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko skłonność do powierzchownego 
traktowania i oceniania innych, lecz również nasza kultura i edukacja. To ona uczy nas, że 
wygląd jest wszystkim, nie zważając przy tym w ogóle na to, że pozory mogą być bardzo 
zwodnicze. Nasze dzieci mogą wydawać się zupełnie normalne, ale w rzeczywistości każ-
dego dnia borykają ze złożonymi problemami, które trudno wyjaśnić w 2 minuty.

Powodów by nigdy nie osądzać, bo pozory bardzo często mylą, jest wiele. Nigdy nie 
należy śmiać się z cierpienia innych.  Pod żadnym pozorem. Tego powinno się uczyć już 
w przedszkolu, zupełnie tak, jak to robią Włosi. Empatia jako forma komunikacji powinna 
być rozwijana w dzieciach od najmłodszych lat.

PISZ DLA NAS!  
TO TEŻ TWOJA GAZETA

WOLONTARIAT

›

mailto:v.zajk%403majmysierazem.pl?subject=Wsp%C3%B3%C5%82praca
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NAJNOWSZE ODKRYCIE  
W WALCE Z BÓLEM

Naukowcy z Instytutu Karolinska w Sztokholmie znaleźli w skórze 
nowy receptor, który odczuwa ból. Swoim odkryciem podzielili się 

na łamach czasopisma „Science”.

Receptor przypomina ośmiornicę. Składa się on z komórek glejowych z wieloma dłu-
gimi odgałęzieniami, które wspomagają układ nerwowy. Komórki te tworzą coś w rodza-
ju siatkowego organu, odczuwającego bolesne urazy mechaniczne, jak guzy zastrzyki, 
czy ucisk. Jak wskazuje profesor wydziału biochemii i biofizyki uniwersytetu medycznego 
Patrick Ernfors, który jest jednym z członków zespołu badawczego: Nasze odkrycie poka-
zało, że wrażliwość na ból nie przejawia się wyłącznie w zakończeniach nerwowych, lecz 
również w nie znanym wcześniej receptorze. Odkrycie to zmienia nasze pojmowanie ko-
mórkowych mechanizmów wrażliwości fizycznej i może stać się kluczem dla nowej terapii 
przeciw przewlekłemu bólowi. W swoim artykule szwedzcy uczeni szczegółowo opisali, 
jak działa odkryty przez nich nowy receptor. W toku swoich badań wykazali, że jeśli zosta-
nie on zablokowany, to wrażliwość na ból się zmniejsza. 

Receptor, który jest odpowiedzialny za odczuwanie bólu, nazywany jest nocycepto-
rem. To właśnie on reaguje na bodźce, które uszkadzają tkanki, jak m.in. bodźce termicz-
ne, mechaniczne, chemiczne, albo elektryczne. Nocyceptor jest neuronem, który wysyła 
sygnały „możliwego zagrożenia” do rdzenia kręgowego i mózgu. Jeśli dany bodziec wy-
wołuje zagrożenie, które traktuje on jako autentyczne, to pojawia się uczucie bólu. W 

taki sposób nasz mózg pokazuje nam, że można go uniknąć. Stąd też nocyceptory mogą 
wywoływać mechanizmy obronne. Przykładem mogą być odruchy: jeśli się poparzysz, to 
cofasz rękę.

Badania szwedzkich naukowców mogą 
stać się podstawą dla opracowania nowych 
i bardziej skutecznych środków przeciwbó-
lowych, które mogą być pomocne w przy-
padku ludzi cierpiących na chroniczny ból, 
włączając w to bóle podłożu reumatycznym, 
który uniemożliwia normalną egzystencję. Niemniej nie tylko dla nich. Jak wynika ze sta-
tystyk Polacy są rekordzistami w zażywaniu leków przeciwbólowych. Rocznie przyjmu-
jemy około 2 miliardy tabletek, z czego zaledwie 8% zostało przepisanych przez lekarzy. 
Przy czym roku na rok liczba ta nieustannie rośnie.

W marcu bieżącego roku w Wielkiej Brytanii naukowcy odkryli nieznaną jak dotych-
czas mutację genetyczną u 71-letniej Jo Cameron, która nie odczuwa w ogóle bólu, ani 
bólu fizycznego, ani psychicznego. Analiza jej DNA powinna, podobnie jak nowo odkry-
ty przez szwedzkich naukowców receptor w skórze, pomóc znaleźć lekarstwo na zespół 
przewlekłego bólu.

_Marta Hofman

Nasze odkrycie pokazało,  
że wrażliwość na ból nie  
przejawia się wyłącznie  
w zakończeniach nerwowych
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ZASZYDEŁKOWANA 

 

ROZMOWA Z MONIKĄ FUCHS, KOBIETĄ WOJUJĄCĄ SZYDEŁKIEM Z CHOROBĄ

Kiedy ma się jakąś pasję, wtedy łatwiej znosić różne dolegliwości, można zapomnieć 
na pewien czas o chorobie. Szydełkowanie i zapalenie stawów pozornie do siebie nie 
pasują. A jednak…  szydełko okazuje się znakomitym orężem w boju z problemami zdro-
wotnymi. Spod palców “zaszydełkowanej” Moniki Fuchs wychodzą prawdziwe cudeńka: 
kolorowe podkładki, zakładki do książek, motyle, ozdoby choinkowe.  O swoim zamiłowa-
niu do “dziergania” opowiedziała w rozmowie z redaktorką Martą Korycką. Zapraszam 
serdecznie, sama nie mogę wyjść z podziwu – Agnieszka Grabowska.

Marta Korycka: Witaj Moniko. Twoja pasja zaczęła się dość nietypowo, bowiem od cho-
roby. Opowiedz nam o niej pokrótce.

Monika Fuchs: Witaj Marto. Od 8 roku życia choruję na Młodzieńcze Idiopatyczne Za-
palenie Stawów (MIZS). Teraz mam 30 lat. Moja choroba zaczęła się od obrzęku, bólu 
i przykurczu lewego kolana, także często miewałam wysoką temperaturę bez konkretnej 
przyczyny. Kolejnym objawem był problem z kucaniem i zginaniem kolana, aż w końcu 
pojawił się wysięk, który wymagał ściągnięcia, aby ból ustąpił. Jakiś czas później choroba 
zaatakowała mi również prawe kolano. W szkole podstawowej i w liceum często przecho-
dziłam zaostrzenia choroby na tyle silne, że miałam duże problemy z poruszaniem się 
o własnych siłach. W międzyczasie choroba zaatakowała mi również stawy skokowe. Na 
szczęście trafiłam do dobrego lekarza, dzięki któremu udało się na tyle “ujarzmić” choro-
bę, abym mogła w miarę normalnie funkcjonować. Należę również do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej “3majmy się razem”, 
które pomaga dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, daje wsparcie, możliwość wymia-
ny doświadczeń i integruje młodych chorych reumatycznie.

M.K.: Miałaś 9 lat, gdy zamiast lalki do ręki dostałaś szydełko. Co z nim zrobiłaś? Jaka 
była Twoja reakcja?

Monika Fuchs: Z racji tego, że choroba zabrała mi normalne dzieciństwo i nie miałam 
dużego kontaktu z moimi rówieśnikami, gdyż większość czasu spędzałam w domu lub 
w szpitalu, chciałam i potrzebowałam jakiegoś zajęcia, żeby nie myśleć ciągle o chorobie. 
Wtedy moja mama zainteresowała mnie szydełkowaniem. Nie ukrywam, że sama ją o to 
zagadnęłam, bo wiedziałam, że kiedyś i ona miała takie zainteresowania i robiła piękne 
serwetki. Ucieszyłam się, że będę potrafiła stworzyć coś takiego sama :).

M.K.: Jaką nauczycielką szydełkowania okazała się Twoja mama?

Monika Fuchs: Moja mama okazała się cudowną nauczycielką, bardzo cierpliwą. Gdy 
uczyłam się pierwszych prostych ściegów, to co chwilę biegałam do niej i pokazywałam, 
co zrobiłam. Prosiłam również o poradę, żeby zrobić to jeszcze lepiej. Z czasem nabyłam 
też książki związane z szydełkowaniem i różnymi ściegami, schematami.
 
M.K.: Co było dla Ciebie najtrudniejsze w trakcie 
nauki?

Monika Fuchs: Najtrudniejszy był początek, a potem 
szło już z górki. Sama uczyłam się kolejnych wzorów 
i ściegów z książek, a jak nie potrafiłam zrobić czegoś 
według wzoru, wymyślałam coś sama, żeby wyszło 
podobnie :).

M.K.:  Szydełkowałaś w domu i w szpitalu, aż szydeł-
ko przyrosło Ci niemal do ręki. Co takiego powsta-
wało i powstaje do dziś?

Monika Fuchs: Czy ja wiem, czy przyrosło… :). Na 
pewno bardzo często miewałam je w dłoniach, kiedy 
tylko naszła mnie ochota, żeby coś stworzyć. Zaczy-
nałam od robienia serwetek, potem były bieżniki, po-
wstały też motyle, aniołki które można powiesić jako 
ozdobę świąteczną. Natomiast przez ostatnie kilka 
miesięcy tworzyłam zakładki do książek i podkładki 
pod szklanki. Mam też już pomysły na kolejne gadże-
ty, ale wszystko w swoim czasie.



3 4 3 5

WPROST  O REUMATOLOGI I WPROST  O REUMATOLOGI I

M.K.: Muszę przyznać, że Twoje zakładki do książek mnie zachwyciły. Kolory zawsze 
można zmienić, ale te wzory! Kotki, pieski, kwiatki… wygląda to niesamowicie! Skąd 
czerpiesz pomysły? Skąd bierzesz wzory?

Monika Fuchs: Dziękuję! Miło mi, że Ci się podobają. Pomysły i wzory czerpię z różnych 
publikacji związanych z szydełkowaniem, a mam tego sporo, czasem też podpatrzę coś 
w internecie lub u kogoś w domu. Wówczas staram się to odtworzyć albo zrobić podobne, 
lecz nie takie same. Chcę, żeby te prace były całkowicie moje. Często staram się też wy-
myślić coś sama bez żadnych schematów. Pomysł na zakładki do książek wziął się stąd, że 
kiedyś pracowałam w Gminnej Bibliotece Publicznej jako bibliotekarz. To mój taki ukłon 
w stronę książek, które też bardzo lubię czytać :).

M.K.: Twoje szydełkowe wyroby powoli opuszczają szafki, znajdują nowych właścicieli…

Monika Fuchs: To fakt :). Moje robótki już w szafce się nie mieszczą…, ale mimo to szy-
dełkuję dalej, bo to lubię :). Nie zraża mnie brak miejsca, bo są przecież pudełka. Od-
kąd zaczęłam robić zakładki do książek, moje robótki zaczęły opuszczać mnie i trafiać do 
nowych właścicieli, co nie ukrywam było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. 

W związku z tym, że zakładki wzbudziły takie zaintere-
sowanie wśród moich znajomych, za namową koleżan-
ki udałam się na X Lubelskie Targi Książki do Lublina 
jako wystawca. Również tam rozstałam się z częścią 
moich prac.

M.K.: Do czego namówiła Cię koleżanka?

Monika Fuchs: Jak dotąd nikomu poza domownikami 
nie pokazywałam swoich prac, ale kiedy umieściłam 
parę z nich na facebooku, okazało się, że spodobały 
się innym. Wtedy koleżanka stwierdziła, że powinnam 
stworzyć fanpage ze swoimi pracami, aby więcej osób 
mogło je zobaczyć i zainteresować się nimi. Na począt-
ku nie byłam do tego przekonana, ale uległam namo-
wom i teraz nie żałuję :). Cieszę się, gdy moje prace po-
dobają się innym i mogę nawiązać kontakt z osobami 
mającymi podobną pasję. Zapraszam zainteresowa-
nych na profil Szydełkiem malowane).

M.K.: Co daje Ci szydełkowanie?

Monika Fuchs: Uwielbiam szydełkować i patrzeć, co 
udaje mi się stworzyć. Bardzo mnie to odpręża i uspo-
kaja, a także pozwala zapomnieć o problemach.

 
M.K.: Dzień bez szydełkowania dniem straconym?

Monika Fuchs: Bywało i tak, że szydełkowałam codziennie, gdy czułam taką potrzebę. 
Bardzo mnie to wciągnęło, teraz potrafię się powstrzymać :).

M.K.: A rączki nie bolą?

Monika Fuchs: Oj, czasem bolą! Ale to nic, bo efekt potem jest zadowalający :).

M.K.: Ale z tego co wiem, szydełko nie jest Twoją jedyną pasją. Jakie masz inne hobby?

Monika Fuchs: Tak, to nie jest moje jedyne ulubione zajęcie. Skończyłam studia na kie-
runku Turystyka i Rekreacja. Uwielbiam podróżować i zwiedzać ciekawe miejsca, a przy 
tym rozwijać moją kolejną pasję, jaką jest fotografia. Bardzo lubię fotografować przyrodę, 
zabytki oraz zwierzęta. Rozwijam i tę pasję, bo i ona sprawia mi ogromną radość.

M.K.: Czego Ci życzyć?

Monika Fuchs: Na pewno dużo zdrowia i siły oraz żebym mogła dalej rozwijać swoje 
pasje :).

M.K.: Moniko, dziękuję Ci za rozmowę  
i życzę spełnienia marzeń.

http://zycieipasje.net/2016/06/30/zaszydelkowana-rozmowa-z-monika-fuchs-kobieta-wojujaca-szydelkiem-z-choroba/?fbclid=IwAR1s-OgJUp5KiWlMGmCv_OzK1gpd0siRaz4m5CWzSRGsU4Q2Ct-0EoVUIJI
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