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Na początku roku 2020 roku otrzymaliśmy
jako stowarzyszenie decyzje RPP w sprawie
stwierdzającej naruszenia zbiorowych praw pacjenta w sprawie uzależnienia kontynuowania
terapii od wyniku przetargu bez zapewnienia wymogu zachowania wymagań aktualnej wiedzy
medycznej przy zmianie u pacjentów w razie zaistnienia działania niepożądanego bądź zmniejszonej skuteczności leku! Kolejne trzy szpitale
otrzymały decyzję o naruszeniu tego prawa! Jednak z informacji od Was wynika, że mimo pism,
nie wszystkie szpitale dostosowały się do wytycznych zawartych w decyzjach Rzecznika.
Jednocześnie na początku roku pojawił się komunikat prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że rok 2020 będzie rokiem kontroli. Kontrolowane mają być zakupy min leków do programów lekowych bo według prezesa szpitale przepłacają za leki. Jak wynika
z danych NFZ, etanercept, który jest stosowany w reumatologii, niektóre placówki kupują
w cenie 1,24 zł za miligram substancji czynnej, a niektóre za 12,88 zł. Tylko na tę jedną
substancję Fundusz wydaje rocznie 60 mln zł. Szpitale, które kupowały referencyjny etanercept dla pacjentów którzy mieli nieskuteczność bądź działania niepożądane na lekach
biopodobnych przejdą kontrole NFZ’tu.
Styczeń to też komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego o dostępności
pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii. Czytamy w nim, że programy się zmieniają, leków w programach nam przybywa ale niekoniecznie trafią do pacjenta bo system jest tak zakorkowany, że nie obsłuży więcej pacjentów. Oszczędności
wynikające z wejścia leków biopodobnych w reumatologii posłużyły na refundacje kolejnych leków, do których dostęp będzie miała tylko niewielka grupa pacjentów.
Chciałoby się w tym miejscu przypomnieć przynajmniej dwa nasze postulaty mówiące o tym, że konieczne jest zapewnienie wszystkim(!) pacjentom reumatologicznym
szerokiego dostępu do nowoczesnego leczenia prowadzonego według wiedzy i doświadczenia lekarzy oraz poszukiwania rozwiązań, w których leki z programów lekowych podawanych podskórnie będzie można przenieść z refundacji szpitalnej do aptecznej.
Monika Zientek
prezes stowarzyszenia 3majmy się razem
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Drodzy Czytelnicy
Przede wszystkim dziękuję Wam za tak wspaniały i pozytywny odzew na pierwsze
wydanie “Wprost o Reumatologii”. Mam ogromny przypływ zapału do tworzenia dla Was
tego magazynu elektronicznego. Mam nadzieję sprostać Waszym oczekiwaniom i biorę
pod uwagę wszystkie wątki, o których chcielibyście przeczytać.
W tym wydaniu znajdziecie wiele ciekawych artykułów, bardzo przystępnie napisanych przez naszych dziennikarzy oraz pacjentów takich jak Wy. Chcemy przybliżyć temat
niewidzialnej niepełnosprawności, który dotyczy nas wszystkich chorujących. Poczytajcie
ze swoimi bliskimi, nie bójcie się o tym głośno mówić. Chcemy, aby Wasze otoczenie było
świadome tego, co się dzieje i jak Was wspierać.
Ostatnie tygodnie są dla nas trudne; nie dość, że cierpimy na co dzień, spotkała nas
pandemia wirusa, o którym niczego nie wiemy. Liczę na to, że każdy z Was dostosuje się
do wytycznych i będzie bardzo na siebie uważał.
Pamiętajcie o tym, że każdy z Was jest ważny i niezastąpiony!
Violetta Zajk
redaktor naczelna

KONTAKT:
Mariusz Śwircz
Pr Manager
pr@3majmysierazem.pl
tel. 502 779 975
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LECZENIE TOCZNIA.

PACJENCI SZUKAJĄ INFORMACJI
O NOWYCH TERAPIACH
Metody leczenia tocznia dobiera się indywidualnie w zależności
od aktywności choroby i powikłań narządowych. Uwzględnia się
czas choroby i wiek pacjenta. Jednak, na etapie obecnej wiedzy,
pacjenci z toczniem nie mogą liczyć na wyleczenie choroby
- mówi dr n. med. Tomasz Dziewit, reumatolog.
Czy rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego (TRU) jest trudne?
Rozpoznanie TRU nastręcza czasami trudności. Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia
z przypadkiem skąpoobjawowym. Początkowo pacjenci nie spełniają kryteriów klasyfikacyjnych TRU. Wtedy przyjmuje się często rozpoznanie niezróżnicowanej choroby układowej tkanki łącznej. U części z tych chorych po jakimś czasie wystąpi pełnoobjawowy TRU.
W takiej sytuacji rozpoznanie tocznia nie jest trudne. Toczeń rumieniowaty układowy
(TRU) jest chorobą nieuleczalną. W trakcie jej trwania występują okresy zaostrzeń i remisji choroby. W tym względzie można mówić o czasowym znacznym zmniejszeniu dolegliwości i objawów. Nigdy jednak pacjenci z TRU, przynajmniej na etapie obecnej wiedzy
nie będą w pełni wyleczeni z choroby.
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zaangażowania wielu specjalistów: nefrologów, pulmonologów, kardiologów, dermatologów. W leczeniu dąży się do uzyskania remisji objawów lub jeśli nie jest to możliwe, do
osiągnięcia jak najniższej aktywności choroby.
Czy polscy pacjenci mają dostęp do nowych skutecznych metod leczenia tej choroby?
W TRU nie ma jednej czy nawet kilku terapii „rutynowych”. Sposoby leczenia dobiera się
indywidualnie w zależności od aktywności choroby i powikłań narządowych. Uwzględnia
się czas choroby i wiek pacjenta. Aktualnie polscy pacjenci nie mają dostępu do nowoczesnych terapii lekami biologicznymi. W Europie i Stanach Zjednoczonych, tak jak i w Polsce
zarejestrowano jeden lek biologiczny do leczenia tocznia - belimumab, który obecnie nie
jest refundowany w Polsce. Prowadzone są liczne badania, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie efektywnej cząsteczki mającej zastosowanie w TRU. Część z tych
cząsteczek zarejestrowano jako leki, stosowane są w innych chorobach o podłożu reumatycznym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczycowe zapalenie stawów.
Czy pomagają niefarmakologiczne metody leczenia? Pacjenci ze zdiagnozowanym TRU
często szukają też informacji o leczeniu w ramach badań klinicznych.
Nie ma ustalonego, rekomendowanego leczenia niefarmakologicznego tocznia. Pacjenci
poszukują informacji o nowych terapiach TRU, w tym w zastosowaniu cząsteczek w badaniach klinicznych. Często pacjenci nie są zadowoleni ze stosowanego u siebie leczenia,
bo jest nieefektywne. Wreszcie mają przykład z chorych z chorobami o podłożu reumatycznym takich jak RZS, ŁZS, ZZSK, MIZS, układowe zapalenie naczyń, u których istnieje

Choroba występuje częściej w rodzinach już nią dotkniętych. Czy toczeń jest
dziedziczny?
Skłonność do chorób autoimmunizacyjnych występuje rodzinnie. Nie możemy jednak
stwierdzić, że toczeń jest chorobą dziedziczną. Obserwujemy w rodzinach takie choroby jak: autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, bielactwo, reumatoidalne zapalenie stawów, TRU czy cukrzycę typu 1.
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Pacjent z toczniem rumieniowatym powinien trafić do poradni reumatologicznej.
Do czego dąży się w nowoczesnym postępowaniu w toczniu rumieniowatym układowym?
W nowoczesnym podejściu terapeutycznym podkreśla się istotność dostosowania sposobu leczenia do stopnia aktywności TRU. Mam na myśli odchodzenie od „mechanicznego”
stosowania glikokortykosteroidów w dużych czy średnich dawkach, zmiany dawek leków
immunosupresyjnych w leczeniu skojarzonym. Zwraca się uwagę na konieczność leczenia ukierunkowanego narządowo, w zależności od stopnia uszkodzenia danego narządu,
czy też układu narządów. To prowadzi do konieczności leczenia interdyscyplinarnego,
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bardzo szeroki wachlarz terapii dostępnych w ramach programów lekowych NFZ, w tym
leków biologicznych i małych cząsteczek.
Dziewięciokrotnie częściej na toczeń zapadają kobiety między 20. a 40. rokiem życia.
Czy kobiety dotknięte TRU mogą przyjmować środki antykoncepcyjne oraz korzystać
z hormonalnej terapii zastępczej w okresie menopauzy?
To prawda - zdecydowanie częściej chorują kobiety. Istnieje koncepcja, jak dotąd nie udowodniona, że w etiopatogenezie TRU główną rolę spełniają estrogeny. Aktualne poglądy
na antykoncepcję u kobiet z toczniem nie eliminują doustnych leków antykoncepcyjnych.
Dozwolone są preparaty zawierające gestageny, które wiążą się z niskim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych i nie wpływają na aktywność choroby. Preparaty dwuskładnikowe można rozważyć u kobiet z nieaktywną chorobą, bez obecności przeciwciał
antykardiolipinowych, bez incydentów zakrzepowo-zatorowych. Problematyczna jest antykoncepcja kobiet z zespołem antyfosfolipidowym, w tym towarzyszącym TRU. Wszystkie metody antykoncepcji zawierające estrogeny są przeciwwskazane.
Czy kobiety chorujące na toczeń mogą zachodzić w ciążę i rodzić dzieci?
Tak, kobiety mogą zachodzić w ciążę, płodność nie jest obniżona. Natomiast istnieje ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego, niskiej masy urodzeniowej dziecka, a nawet
obumarcia płodu czy tocznia noworodków. W czasie ciąży w około połowie przypadków
dochodzi do zaostrzenia TRU.
Leczenie TRU wymaga bardzo dużej dyscypliny od pacjenta. Czego muszą unikać chorzy?
O czym muszą pamiętać?
Muszą unikać przede wszystkim infekcji, narażenia na promienie UV. Ważne jest dbanie
o dietę odpowiednią do zapotrzebowania kalorycznego, bogatą w witaminy. Należy suplementować witaminę D3.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Częste wizyty u lekarza, zmiany leków, czekanie na objawy i ich monitorowanie są
ogromnym obciążeniem psychicznym. Czy w leczeniu TRU ważną rolę odgrywa psychoterapia?
Pacjenci z TRU chcąc nie chcąc muszą poddawać się częstej i systematycznej kontroli
lekarskiej, m.in. po to, żeby zależności od aktywności choroby dać szansę lekarzowi na
odpowiednią modyfikację leczenia. Sama choroba, jak już wspominałem, charakteryzuję
się okresami zaostrzeń. To wszystko rodzi często frustrację, dyskomfort psychiczny, zaburzenia depresyjne. W mojej praktyce dostrzegam wielokrotnie konieczność kontaktu
naszych pacjentów z TRU z psychologiem.
										
Centrum Medyczne Pratia prowadzi program dla pacjentów
ze zdiagnozowanym toczniem rumieniowatym-układowym.
Więcej informacji pod nr tel. 32 746 25 00 lub 800 154 053.
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Czy ocena aktywności choroby w reumatoidalnym
zapaleniu stawów (RZS) przez samych pacjenta może
być przydatną w opiece klinicznej?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, lecz nie jest łatwa do zrealizowania.
Ocena przebiegu choroby i wyników jej leczenia przez pacjenta jest dokonywana przy
zastosowaniu narzędzi, najczęściej kwestionariuszy, który pozwalają na bezpośrednią
ocenę stanu pacjenta pod względem konkretnych objawów, grupy objawów czy jakości
życia. Są formą opisu stanu subiektywnego poczucia pacjenta w danej chorobie w obiektywne mierniki i ich zmiany w czasie. Mierniki te maja na celu poprawi jakości opieki nad
pacjenta w oparciu o efekty oceniane z jego perspektywy i nazywany są PROM – pomiary
wyników (świadczonych usług medycznych) na podstawie opinii pacjentów (patient reported outcomes measurement).

WPROST

wysiłków do tej pory zostało włożonych w stworzenie narzędzi o prawidłowych właściwościach pomiarowych dotyczących trafności (testowanie hipotez, trafność kryteriów,
czas reakcji). Inne dziedziny, takie jak wiarygodność wyników i ich możliwości interpretacji wymagają kolejnych badań, gdyż lekarze nie są często w stanie ocenić, czy różnice
w wynikach są spowodowane przypadkiem i czy są naprawdę ważne dla ich pacjentów.
Pt-DAS28, RADAI, RADAI-5 i RAPID 3 są narzędziami najdokładniej zwalidowanymi, lecz
nadal wymagają dalszych badań w zakresie błędów pomiaru, interpretacja miar w tym
kwestie kulturowe. Dodatkowo EULAR oraz ACR (American College of Rheumatology)
obecnie rekomendują w ramach strategii treat-to-target stosowanie Patient-based Disease Activity Score (PDAS) 1 and 2.

Podsumowując, PROM stają się zauważalnym potencjalnym narzędziem poprawy
funkcjonowania pacjentów, także w RZS czy reumatologii. Bez formalnej walidacji instrumentów w języku polskim, edukacji pacjentów oraz wdrażania narzędzi informatycznych
na poziomie świadczeniodawcy czy w komunikacji z pacjentem (tablety i inne) wprowadzenie ich do polskiego systemu ochrony zdrowia wydaje się odległe.

_Magdalena Władysiuk, HTA Consulting

W związku z rosnącym naciskiem na opiekę skoncentrowaną na pacjencie i jego
zaangażowaniu w własną opiekę (w tym także w ramach koncepcji Value based Health
Care), rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej i towarzyszącym relatywnie spadek zasobów, wprowadzenie PROM powinno ofiarować niezależne od lokalizacji, efektywne czasowo metody monitorowania także chorób przewlekłych. W reumatologii od ponad 30 lat
trwają prace nad pomiarem PROM w różnych krajach, w celu możliwości poprawy praktyki na poziomie pojedynczego lekarza, szpitala (poradni), czy na terenie danego kraju.
W zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów zostały one opracowane na potrzeby badań klinicznych i planowane ich wdrożenie do codziennej praktyki lekarskiej.

W jednym z przeglądów systematycznych zidentyfikowano 17 pomiar wyników raportowanych przez pacjentów do oceny monitorowania aktywności choroby w RZS. PROM
mogą obejmować zakres oceny zdrowia od oceny niepełnosprawności (szeroko znany
kwestionariusz HAQ), aktywności choroby reumatoidalnego zapalenia stawów (Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index - RADAI czy Patient-derived Disease Activity Score
28-joint counts - Pt-DAS28, Patient-derived Simplified Disease Activity Index - Pt-SDAI)
i rutynowa ocena danych indeksu pacjenta (Routine Assessment of Patient Index Data RAPID) i inne1. W tym celu EULAR stworzyło bibliotekę OML (Outcome Measures Library
http://oml.eular.org/) jako bazę dotyczącą badań nad nimi i rozwijania nowych metod.

Centrum
Społecznej
Pomocy
Adam Pałka

Reklamacje,Kredyty
centrumspolecznejpomocy@gmail.com

Izabela Majewska
Zasiłki, OPS
519 566 923

Maciej Musiał
Kodeks Pracy i Cywilny
692 462 432

Kamil Maglewski
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Jednakże, nadal trwają prace nad praktycznymi aspektami szerokiego wdrożenia
PROM do rzeczywistej praktyki klinicznej, nie tylko w ośrodkach naukowych. Najwięcej
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Prawo Karne i Handlowe
centrumspolecznejpomocy@gmail.com

Pomagamy:
Druki sądowe i urzędowe.
Wnioski o mieszkania,
alimenty, reklamacyjne.
Pomoc socjalna.
Prawa pracownika,
pacjenta, konsumenta.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UKRYTA
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Gdybym poprosiła Cię teraz, drogi Czytelniku, abyś wyobraził sobie osobę niepełnosprawną, kogo przywołałaby Twoja pamięć jako pierwszego? Biorąc pod uwagę, że
magazyn jest skierowany do osób chorujących reumatycznie bądź ich bliskich, być może
u sporej ilości osób przywołanym obrazem byłaby własna postać bądź kogoś z najbliższego otoczenia. Gdybyśmy jednak zapytali osoby niezwiązane z tematyką chorób reumatycznych i niepełnosprawności, u większości z nich wyobrażona osoba miałaby problem
z poruszaniem, może poruszałaby się na
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ wózku inwalidzkim. Skąd bierze się takie
TO COŚ WIĘCEJ NIŻ uproszczenie, uogólnienie, stereotypowe
patrzenie na niepełnosprawnoś? Jednym
WIDOCZNA NIESPRAWNOŚĆ
z powodów może być heurystyka dostępności, czyli uproszczona (więc często stosowana) metoda wnioskowania polegająca na
przypisywaniu większego prawdopodobieństwa temu zdarzeniu, które łatwiej nam sobie
wyobrazić z powodu częstości „wystawienia” na dany bodziec. Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy wyjść na zewnątrz. Na parkingach, budynkach, w windach, toaletach, w pojazdach komunikacji miejskiej znajdziemy znak przedstawiający osobę poruszającą się na wózku, często z dodatkowo załączonym napisem „dla niepełnosprawnych”.
Pamiętam, jakie zdziwienie i zarazem radość poczułam, gdy podczas pobytu w jednej z galerii handlowych ujrzałam napis widniejący na drzwiach toalety: „bez barier” zamiast „dla
niepełnosprawnych”. Powszechnie za osoby niepełnosprawne przyjmuje się osoby zmagające się z niepełnosprawnością ruchową, ale istnieją przecież kryteria, w które wpisują
się inne problemy, takie jak: niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność wynikająca z choroby psychicznej, czy choroby przewlekłej. Nie ma jednoznacznej definicji niepełnosprawności, która ujmowałaby wielowymiarowość i interdyscyplinarność zjawiska.
Światowa Organizacja Zdrowia ujmuje ją w kategoriach niemożliwości (całkowitej bądź
częściowej) samodzielnego zapewnienia sobie możliwości normalnego życia wskutek
wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej / psychicznej (WHO, 2001).
Inni badacze zwracają uwagę na to, że to „UKRYTA”
co charakteryzuje osobę niepełnosprawną
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
to mniejsze możliwości realizacji potrzeb,
marzeń, pragnień, planów, wyzwań roz- CHORÓB REUMATYCZNYCH
wojowych (Łuba, 2015; Gorajewska,2009; TO NP. PRZEWLEKŁY BÓL,
Witkowski,1993). Niepełnosprawność to ZABURZENIA SNU,
coś więcej niż widoczna niesprawność czy
CZY PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE,
medyczne bądź oświatowe orzeczenie.
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjono- ALE TAKŻE USZKODZENIA
wania, Niepełnosprawności i Zdrowia za- UKŁADÓW I NARZĄDÓW
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kłada, że niepełnosprawność jest wszelkim
upośledzeniem funkcjonowania, limitowaniem aktywności i ograniczeniem uczestniczenia (ICF, 2014), a przede wszystkim
ma wymiar biopsychospołeczny i wynika
z interakcji pomiędzy osobami z określonym stanem zdrowia a czynnikami osobistymi i środowiskowymi (Fal, 2018).

MIERZĄC SIĘ
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
UKRYTĄ MOŻNA SPOTKAĆ SIĘ
Z KRZYWDZĄCYMI OPINIAMI
ZE STRONY INNYCH
Niektóre objawy wynikające z takich schorzeń jak choroby przewlekłe, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna
przyjęło się nazywać niepełnosprawnością
ukrytą albo niewidoczną. Już sama nazwa
pozostawia pole do przemyśleń. Dla kogo
miałaby to być ukryta niepełnosprawność?
Czy skoro nie wpisuje się w kryteria niepełnosprawności i potrzebuje przydomku „ukryta”, to czy jest wyjątkiem od reguły, odróżnia
się czymś od „zwykłej” niepełnosprawności? Warto zwrócić uwagę na to, że w żadnej
z wyżej wymienionych definicji nie ujawnia się pojęcie widoczności niepełnosprawności,
skąd więc potrzeba takiego dookreślania problemu?
„Ukryta” niepełnosprawność chorób reumatycznych to np. przewlekły ból, zaburzenia snu, czy przewlekłe zmęczenie, ale także uszkodzenia układów i narządów. Z całą
pewnością cierpienie nie powinno być rozpatrywane w kategoriach widoczności i wyciągania wniosków na tej podstawie. Niektórzy za przewagę ukrytości niepełnosprawności
uznają możliwość wyboru w zakresie ujawnienia swoich trudności, bo daje ona szansę
na to, by zadecydować kiedy i w jakim stopniu przekazać komuś wiedzę dotyczącą objawów związanych z chorobą. Z drugiej strony może być także powodem lęku i niepokoju
u osoby chorującej. Czy ujawniać np. partnerowi, pracodawcy swoje problemy od samego początku, zachować je dla siebie, czy przekazać mu je w odpowiednim momencie?
Trudne emocje mogą wywoływać m.in. takie obawy jak: zagrożenie odrzuceniem, oskarżenie o oszustwo, utrata „przywilejów” osoby zdrowej (np. ujawnienie choroby może powodować ryzyko niedokończenia studiów, bo np. kończąc fizjoterapię należy być sprawnym fizycznie. Co w sytuacji, gdy choroba pojawiła się w trakcie studiów?) Z doświadczeń
członków Stowarzyszenia „3majmy się razem” wynika, że obawy może wywoływać nadmiarowe współczucie ze strony innych, oskarżanie o wyolbrzymianie problemów („jak
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może boleć cię wszystko”). Mierząc się z niepełnosprawnością ukrytą można spotkać się
z krzywdzącymi opiniami ze strony innych,
ocenianiem stopnia choroby po wyglądzie
czy zewnętrznych objawach. Krzywdzące
jest to, że za oszusta czy kłamcę uznaje się
niepełnosprawnego dbającego o swój wygląd, aktywnego, spełniającego swoje marzenia, realizującego pasje oraz cieszącego
się z życia i korzystającego z jego uroków.
Kto z osób chorujących reumatycznie nie
spotkał się w swoim życiu ze stwierdzeniem „jesteś za młoda/młody by chorować
na reumatyzm” albo z innej kategorii: „jak
taka młoda, taka piękna kobieta może być
niepełnosprawna”, „jakim cudem tak młody, dobrze zbudowany mężczyzna nie może
wstać z łóżka”, „załatwiłaś sobie orzeczenie,
żeby godzinę wcześniej kończyć pracę”. Wyzwaniem osób z ukrytymi niepełnosprawnościami może być zbudowanie własnej tożsamości, odnalezienie się między sprawnością
a niepełnosprawnością, między remisją a za-

ostrzeniem objawów. U niektórych osób NIEKTÓRZY Z POWODU LĘKU
może pojawić się wstyd i poczucie winy
I WSTYDU NIE PROSZĄ
z powodu korzystania z przywilejów, które należą się (wszystkim) osobom niepeł- O POMOC, NAWET GDY
nosprawnym. Niektórzy z powodu lęku JEJ POTRZEBUJĄ
i wstydu nie proszą o pomoc, nawet gdy
jej potrzebują („brak mi sił, ból przeszywa moje ciało, ale jak poprosić osobę w autobusie, aby ustąpiła mi miejsca, przecież jestem młoda, nie wyglądam na chorą”). Ukrytość
niepełnosprawności może prowadzić również do trudności w wyznaczaniu własnych
granic. Może powodować problem z wyznaczeniem tego, na co mogę sobie pozwolić, aby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu, co muszę ograniczyć, a z czego zrezygnować.
Może to również doprowadzać do napięć w relacjach z innymi, nieporozumień, fałszywych oskarżeń. Duże znaczenie dla zrozumienia sytuacji osób z niepełnosprawnościami ukrytymi ma psychoedukacja. Niewiedza dotycząca specyfiki chorób reumatycznych
prowadzi do krzywdzących osądów, a w konsekwencji nawet podważania zasadności
niepełnosprawności tej grupy osób.
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_Magdalena Bajorek, psycholog, psychoterapeuta
_Katarzyna Kozaczyńska, pedagog specjalny
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STOPY – BY SŁUŻYŁY NAM
JAK NAJDŁUŻEJ
O swoich stopach przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy
zaczyna się z nimi dziać coś nie tak. Na co dzień przeważnie
nie dbamy o nie tak, jak o włosy czy cerę. Sama pamiętam
z dzieciństwa, jak w szkole podstawowej otrzymałam
od pielęgniarki szkolnej kartkę z ćwiczeniami na płaskostopie
poprzeczne. Jak możecie się domyślić, wyjęłam ją może ze dwa - trzy
razy, a potem schowałam głęboko do szuflady.
Stopa jest kompleksową i dynamiczną częścią naszego ciała. Przystosowana jest
do dźwigania i elastycznego przenoszenia ciężaru ciała w czasie chodu oraz do amortyzowania wstrząsów powstających w czasie poruszania się. Odgrywa kluczową rolę
w utrzymaniu równowagi i ogólnopojętej stabilizacji. Prawidłowo zbudowana stopa
powinna mieć trzy punkty podparcia, tzn. kość piętową, głowę I. kości śródstopia oraz
głowę V. kości śródstopia.
Dorosły człowiek codziennie wykonuje
średnio 4000- 6000 kroków, co w przeliczeniu
na wagę oznacza przenoszenie ciężaru kilkuset ton. To pokazuje, jaką ciężką pracę wykonują nasze stopy każdego dnia.
Zdrowe stopy są ważnym elementem
zdrowia całego organizmu. Stopy chore,
zniekształcone utrudniają poruszanie się,
www.pilatespoznan.pl
sprawiają ból i powodują zmęczenie.

› STOPY W CHOROBACH REUMATYCZNYCH
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Dolegliwości stóp, podobnie jak dłoni, pojawiają się u prawie wszystkich pacjentów
w początkowym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów, głównie seropozytywnego.
U mnie, podobnie jak i u 20% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, pierwsze objawy choroby pojawiły się właśnie w stopach.
Aż 70% - 80% pacjentów reumatycznych odczuwa ból i uczucie dyskomfortu w stopach. Chorzy, u których zmiany nie są jeszcze tak zaawansowane, często narzekają na
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obrzęk, który uniemożliwia im zgięcie palców szczególnie rano, a który w ciągu dnia ustępuje. Za wszystkie te dolegliwości odpowiedzialne są m.in.: procesy destrukcyjno- zapalne toczące się nie tylko w stawach stóp, ale we wszystkich ich strukturach - więzadłach,
ścięgnach, pochewkach oraz mięśniach.
Najczęstszą przyczyną problemów u chorych reumatycznych jest stopa płaskokoślawa i zmiany obejmujące łuk poprzeczny stopy oraz ustawienie pięty.
Kolejną deformacją stopy jest paluch koślawy tzw. haluks. Zmiany w obrębie palucha
w późniejszym okresie mogą powodować zmiany w innych palcach oraz w śródstopiu.
Zmiany w stawach palucha mogą doprowadzić do tzw. palucha sztywnego, gdzie nie
jesteśmy w stanie wykonać nim ruchu ani do góry, ani do dołu. Wpływa to niekorzystnie
na fazę chodu, w której odbijamy się z palucha.
Deformacje w obrębie palucha i palców m.in. występujące tak zwane palce młotkowate, prowadzą do powstawania modzeli w miejscach, gdzie elementy kostne najczęściej
stykają się z podłożem lub górną powierzchnią obuwia. Są to zazwyczaj zmiany powodujące dolegliwości bólowe.
Dodatkowo w chorobach reumatycznych występuje zmniejszenie masy kostnej (początkowo jest to osteopenia, w dalszym etapie - osteoporoza) spowodowane samą chorobą lub stosowanym leczeniem np. glikokortykosteroidami, skutkujące występowaniem
samoistnych złamań w obrębie stóp.

› JAK ZADBAĆ O WŁASNE STOPY?
Dbałość o stopy powinna opierać się m.in. na odpowiedniej pielęgnacji skóry stóp,
noszeniu właściwego obuwia, utrzymaniu odpowiednej kondycji stopy za pomocą ćwiczeń i aktywności fizycznej, jeżeli jest taka potrzeba zastosowaniu wkładek dynamicznych oraz utrzymaniu prawidłowej masa ciała, niezbędnej do zachowania właściwej wydajności stóp.
Oczywiste jest, że im mniejsze zmiany w stopach, tym szybciej sobie z nimi
poradzimy. W przypadku zaawansowanych zmian oraz dużych zniekształceń w obrębie stopy, rehabilitacja może być znacznie utrudniona. Nie oznacza to jednaj,
że mamy odpuścić, nic nie robić i pogodzić się z istniejącą sytuacją. Istnieje wiele metod łagodzących istniejące zmiany: od zastosowania przeciwbólowych i przeciwzapalnych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz balneologicznych, po dobranie
odpowiednich ortez, po wykonanie przez lekarza blokad i czasem niezbędnych zabiegów chirurgicznych.
Jako fizjoterapeutka chciałabym się skupić na 3 niezwykle ważnych elementach
z punktu widzenia rehabilitacji, z których najistotniejsze wydają się być prawidłowo
dobrane ćwiczenia. Każdy staw odżywiany jest poprzez ruch, a każde zaburzenie jego
ruchomości powoduje przyspieszenie powstawania zmian destrukcyjnych. Utrzymanie odpowiedniej mobilności stopy jest zatem kluczowe w procesie rehabilitacji.
W celu utrzymania właściwej kondycji stopy, poza ćwiczeniami, chciałabym zwrócić
uwagę jeszcze na dwa bardzo istotne dla fizjoterapeuty elementy, jakimi są dobór odpowiedniego obuwia oraz wkładek do butów.
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ĆWICZENIA STÓP
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Ćwiczenie 3. Siad, pod łydki podkładamy roller. Wykonujemy ruchy koliste stopami
na zewnątrz i do wewnątrz.

Ćwiczenia pozwalają stopie na wykonywanie innej pracy niż ta na co dzień. Ważne jest zachowanie odpowiedniej kondycji mięśniowej oraz powstrzymanie deformacji stopy. W ćwiczeniach wykorzystuje się przyrzą dy, takie jak: piłeczka do masażu, piłeczka z kolcami, roller, thera-band, poduszka sensomotoryczna czy wałek
drewniany. Oto kilka propozycji ćwiczeń, które można wykonać samodzielnie również w domu.

Ćwiczenie 1. S
 iad, pod łydki podkładamy roller. Na zmianę zginamy i prostujemy palce
u stóp.

Ćwiczenie 4. Stanie lub siad na krześle, pod stopę podkładamy mały roller lub piłkę do
masażu. Rolujemy całą podeszwę od pięty w stronę palców. W przypadku
piłki możemy jeszcze wykonać ruchy koliste lub rolowanie boczne od krawędzi wewnętrznej stopy do zewnętrznej.

Ćwiczenie 2. S
 iad, pod łydki podkładamy roller. Podciągamy stopę do siebie i pchamy
od siebie, jak przy pedałowaniu.

Ćwiczenie 5. Stanie lub siad na krześle,
pod stopę podkładamy
thera-band (może byćrównież: bandaż, szalik). Piętą
przytrzymujemy thera-band,
a palcami staramy się zwinąć taśmę pod stopę.
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Ćwiczenie 6. S
 tanie, to ćwiczenie ma 3 fazy. Najpierw unosimy wszystkie palce u stóp,
następnie przyklejamy palce do podłoża, a odrywamy tylko paluchy, na
koniec przyklejamy do podłoża paluchy i odrywamy palce (ćwiczenie może
wymagać dłuższego treningu).
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Ćwiczenie 8. Jedną stopę stawiamy na poduszce sensomotorycznej. Pzenosimy ciężar
ciała i obciążamy najpierw przodostopie, następnie piętę, a później wychylamy stopę na boki i stawiamy ją na krawędzi wewnętrznej, a potem na
zewnętrznej.

Ćwiczenie 7. Chodzenie do przodu i do tyłu po drewnianym drążku,
najlepiej bez trzymanki.

Zdjęcia wykonywanych ćwiczeń pochodzą z prywatnej galerii mgr Dominiki Czerwczak, z firmy „ACTIO”
Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji, www.actio-bydgoszcz.pl (wszelkie prawa autorskie zastrzeżone)

Doskonałym ćwiczeniem dla stóp jest chodzenie boso. W przypadku deformacji stóp,
wygodniej chodzi się po miękkim podłożu (np. piasek, trawa). Badania naukowe pokazują, że osoby chodzące boso w dzieciństwie mają lepiej wyrobione stopy i mniej problemów z chodzeniem.
Stopy można też ćwiczyć idąc ulicą, po lesie i w każdym innym miejscu. Wystarczy
stawiać każdy krok, świadomie przenosząc ciężar ciała z pięty na palce - ważne, aby ćwiczenie wykonywać dokładnie, czując pracę każdej ze stóp.
Uzupełnieniem ćwiczeń jest masaż stóp z wykorzystaniem masażera lub samymi rękami. Masażer pozwala na wzmocnienie mięśni, zwiększa ukrwienie stopy, poprawia motorykę stopy, wpływa na łuki: poprzeczny i podłużny. Jako masażer możemy wykorzystać
piłeczkę -jeżyka, wałek drewniany do masażu lub roller.

20

21

WPROST

O REUMATOLOGII

WPROST

2. DOBÓR OBUWIA
Z uwagi na zmiany chorobowe występujące w stopach ważne jest zapewnienie odpowiedniego obuwia. Przede wszystkim nie powinno ono być zbyt ciasne, a podeszwa
powinna być elastyczna, miękka, lekko amortyzująca i nie powinna ograniczać ruchu palców, a umożliwiać im naturalne zgięcie. Zbyt wąskie noski sprzyjają powstawaniu haluksów, natomiast zbyt sztywna podeszwa ogranicza pracę mięśni.
Nie zalecane są wysokie obcasy zwłaszcza dla osób z problemami w obrębie kolan oraz
obuwie na wysokich koturnach, ponieważ powoduje usztywnienie śródstopia i wymusza
jedynie pracę stawu skokowego. Przy noszeniu wysokich obcasów może również dojść do
zaburzeń przepływu krwi w nogach, co może prowadzić do powstawania zakrzepów. Wysokie obcasy powyżej 2,5cm mogą ograniczać również naturalne ruchy w obrębie stopy.
Obuwie nie powinno być zbyt ciężkie, a zapiętek powinien zapobiegać koślawieniu
pięty oraz ją stabilizować.

Zdjęcia ze strony firmy www.vivobarefoot.com

Kupując obuwie, warto pamiętać, że stopy w ciągu dnia zmieniają swój rozmiar. Rano
mają najmniejsze wymiary, a im później, tym stopy stają się większe. Dlatego wskazane
jest kupowanie butów po południu.
Należy również mieć na uwadze, że z reguły wymiary stopy prawej i lewej różnią się.
Jest to normalne. Obuwie dobiera się zawsze do większej stopy. Dlatego też warto po
przymiarce jednego buta, zmierzyć drugi, a nawet przejść się parę kroków po sklepie, aby
sprawdzić komfort swojego chodu.
Wraz z wiekiem i zmianami chorobowymi w obrębie stóp, konieczne jest wybieranie
większych rozmiarów butów niż to miało miejsce w przeszłości.

3. WKŁADKI DO BUTÓW
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Przy doborze wkładki warto skonsultować swoją decyzję ze specjalistą - fizjoterapeutą bądź podologiem, który wykona dokładne badanie stopy i oceni wszelkie deformacje.
Obecnie w wielu gabinetach wkładki dobiera się na podstawie odcisku stopy (na urzą-
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dzeniu zwanym podografem) lub wykonuje się test chodu z wykorzystaniem czujników
ruchu, by określić istniejące nieprawidłowości.
Ważne jest by wiedzieć, że nie ma jednej uniwersalnej wkładki do butów. Każda
wkładka powinna być indywidualnie dobrana do każdego i być dopasowana do rozmiaru noszonych butów. Unikajmy zatem kupowania uniwersalnych wkładek, dostępnych
w sklepach obuwniczych czy aptekach.
Przy wyborze wkładek warto również zwrócić uwagę, by wybierać dynamiczne wkładki ortopedyczne (np. stosowane przeze
mnie wkładki firmy Vasyli Medical), które zapewniają prawidłową funkcjonalność i korekcję we wszystkich fazach chodu oraz
wszystkich 3 płaszczyznach ruchu. Wspierają one naturalny zakres ruchomości pronacji oraz supinacji stopy i wymuszają prawidłową korektę stóp zamiast utrwalania ich deformacji (jak ma
to miejsce przy wkładkach robionych z odcisku).
Przy małych deformacjach wkładka będzie zapobiegała dalszym zmianom, a przy dużych będzie przeciwdziałała pogłębia- Zdjęcie pochodzi ze strony
www.vasylimedical.pl
niu się deformacji i zadziała przeciwbólowo.
Poza wkładkami pod całą stopę istnieją również ortezy do stosowania miejscowego.
I tu ponownie chciałabym tylko wspomnieć o dynamicznej opasce korekcyjnej, która najlepiej sprawdza się w początkowym etapie koślawienia palucha, czyli tworzeniu się tzw.
haluksa. Dlaczego o niej wspominam, ponieważ wspomaga ona działanie osłabionych
mięśni, a nie biernie koryguje ustawienie kości, które generalnie tylko nam szkodzi, gdyż
rozleniwia nasze już i tak nieprawidłowo funkcjonujące mięśnie.
Należy pamiętać, że sama stopa to nie wszystko, ponieważ jej ustawienie, sposób
działania i biomechanika jest mocno uzależniona od rodzaju chodu, pracy miednicy,
funkcjonowania kręgosłupa oraz poszczególnych odcinków naszego ciała.
Oprócz codziennych ćwiczeń stóp wskazana jest również
aktywność fizyczna pozwalająca na zachowanie zdrowia i odpowiedniej kondycji fizycznej. Wskazane są takie aktywności jak:
nordic walking, pilates, joga, spacery, jazda na rowerze (również stacjonarnym), pływanie. Zakłada się, że planowana, umiarkowana aktywność fizyczna powinna być wykonywana codziennie, co najmniej przez 30- 40 minut.
Najważniejsze jest jednak, aby wszystkie wybierane przez
Zdjęcie ze strony firmy
nas aktywności były wykonywane regularnie i sprawiały przywww.kerpro.pl
jemność!!!
						

_Dominika Czerwczak, rehabilitantka

PIŚMIENNICTWO:

Broszura opracowana przez Jolantę Grygielską “Wszystko zaczyna się od stopy” Warszawa
2019 (http://reuma.idn.org.pl/stopy.pdf)

23

WPROST

O REUMATOLOGII

RZS – WPROST
„Mam RZS, i co dalej?” Z tym pytaniem zmaga się każdy chory tuż po diagnozie.
Pierwsze uczucie to niedowierzanie i strach. W głowie pojawia się wiele pytań. Czujemy
się zagubieni i nie wiemy, co dalej zrobić. Niestety, trzeba wziąć się w garść i zacząć działać, a przede wszystkim nauczyć się ŻYĆ z RZSem.
Na początku, najważniejsza jest szczera rozmowa z lekarzem. To on profesjonalnie
wytłumaczy nam i odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszej choroby oraz jak wyglądają rokowania. Powie nam o lekach, które regularnie musimy brać. Najlepiej przez
pierwsze miesiące nastawiać sobie budzik w telefonie, aby nie pominąć żadnej dawki.
Pamiętajmy, że regularne branie leków szybciej przyniesie upragnione, dobre skutki leczenia.
Bardzo ważna jest otwarta konwersacja z lekarzem. Nie mamy się czego bać. Lepiej
zadać więcej pytań, nawet takich, które wydają nam się głupie lub oczywiste, niż potem
szukać odpowiedzi w internecie, gdzie nie zawsze są one zgodne z prawdą i rzetelne.
Szczera rozmowa z lekarzem pomoże mu w dokładnym zdiagnozowaniu stanu naszego
zdrowia oraz dobraniu odpowiednich leków.
Bardzo ważne są też ćwiczenia. Codziennie powinniśmy około trzydziestu minut wykonywać trening, który nie obciąża stawów. W tym celu można udać się na wizytę do
rehabilitanta, aby ułożył nam zestaw odpowiednich ćwiczeń.
RZS to choroba, z którą da się żyć normalnie. To bardzo trudne, ale wykonalne. Warto umówić się na terapię do psychologa, który pomoże i wesprze nas w tej początkowej,
trudnej drodze. Bardzo często pacjentom towarzyszy również depresja, ponieważ nie
wiedzą, jak dalej radzić sobie z chorobą. Są przygnębieni, wstydzą się schorzenia i zamykają przed światem. To właśnie w takich momentach choremu potrzebne jest profesjonalne wsparcie. Ważnym jest również, aby bliscy z otoczenia pacjenta udali się na wizytę
do psychologa, aby dowiedzieć się, jak pomóc osobie z RZSem.
Przy schorzeniu, jakim jest RZS musimy pamiętać, że nasz organizm szybko się męczy. Udowodnione jest, że chorzy powinni odpoczywać w ciągu dnia i nie przeciążać organizmu. Najlepiej znaleźć pracę, w której nie będzie wymagana duża ilość zużycia siły fizycznej oraz gdzie będziemy mogli co kilka godzin zrobić sobie tak zwaną przerwę. Wiele
osób chorujących na RZS wykonuję pracę zdalną, prosto z domu.
Wielu chorych na RZS zadaje sobie pytanie: czy ja mogę robić wszystko jak zdrowy
człowiek? Oczywiście! Trzeba po prostu słuchać lekarza, stosować się do jego zaleceń,
dbać o siebie, łagodniej traktować swój organizm oraz wsłuchiwać się w niego. Chorzy na
RZS podobnie, jak zdrowi podróżują, są w związkach, mają dzieci, pracują oraz po prostu
funkcjonują w społeczeństwie. Choroba czasami może utrudnić nam życie, ale w żaden
sposób nie zmienia tego, kim jesteśmy.

_Kasia Tilda Frąckowiak, pacjentka
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SZAŁ CIAŁ, CZYLI ODCHUDZANIE
NA WIOSNĘ
Czy odchudzanie jest bezpieczne? Czy jest skuteczne?
Jak to zrobić z głową (i jej po sezonie nie stracić)?

_Magdalena Misuno

ukończyła psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz
żywienie i wspomaganie dietetyczne
w sporcie na AWFiS w Gdańsku. Stale
poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc
w branżowych kursach, szkoleniach
i konferencjach. Na co dzień współpracuje z osobami chorymi autoimmunologicznie, pomagając im
w zmianie nawyków żywieniowych
i ruchowych. Prowadzi blog misuno.pl.
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Za oknem pięknie świeci słońce, trawa
się zieleni, jest coraz cieplej, zrzucamy z siebie
warstwy ubrań, a z nimi chcielibyśmy zrzucić
zbędne kilogramy. Niektórzy po raz drugi
w tym roku – gdy mocne postanowienia noworoczne spaliły na panewce. Panie i Panowie, sezon na odchudzanie właśnie się zaczął!
Z zapałem przeglądamy strony internetowe w poszukiwaniu najskuteczniejszej
diety. Oczywiście czasu mamy niewiele (bo
lato tuż, tuż), więc ma być szybko, tu i teraz.
Najlepiej bez ruszania się z domu. Głodujemy, wyciskamy coraz to wymyślniejsze soki,
smoothies, koktajle, pichcimy, blendujemy,
gotujemy na parze, pieczemy z filozofią.
Liczymy kalorie. Albo sięgamy po gotowe
– diety pudełkowe. Bo nie mamy czasu. Na
nic. O ćwiczeniach czy spacerach nie ma
mowy. Zresztą po co, jak jest tyle cudownych
sposobów? Albo odwrotnie: jeśli nic nas nie
boli lub boli tylko trochę, kupujemy karnety na siłownię, fitness, jak mamy więcej siły,
to na crossfit albo włączamy Chodakowską.
Intensywnie ćwiczymy codziennie, dwa razy
dziennie, trzy razy dziennie, biegamy – bo to
zdrowe i takie modne. A potem?...
Właśnie.
Kto już wypróbował ten scenariusz, ten
wie. Niektórzy do niego wracają (co roku o tej
porze albo częściej), niektórzy już wiedzą, że…
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TO NIE DZIAŁA! A przede wszystkim może być NIEBEZPIECZNE dla zdrowia: ludzi
zdrowych, a tym bardziej chorych przewlekle i przyjmujących leki.

› D LACZEGO ODCHUDZANIE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE?
Po pierwsze, źle dopasowana dieta – zazwyczaj po prostu
wzięta z internetu lub od koleżanki, która była u dietetyka
i przekazała nam jego zalecenia
przeznaczone tylko dla niej –
może przyczynić się do poważnych niedoborów (czasem nadmiaru) w naszym organizmie:
■makroelementów, czyli podstawowych budulców: aminokwasów, węglowodanów, tłuszczów;
■mikroelementów, czyli minerałów, np. wapnia, magnezu,
żelaza;
■witamin, np. z grupy B.
Po drugie każde nagłe odchudzanie może doprowadzić
do zaburzeń hormonalnych,
zwłaszcza u kobiet, czego tylko
łagodnym efektem może być
zatrzymanie miesiączki lub nieprzerwane krwawienia.
Diety wysokobiałkowe bądź oparte na białkach, jak dieta Dukana, mogą prowadzić
m.in. do problemów z nerkami czy do zaostrzenia choroby. Dieta ketogeniczna (oparta
na tłuszczach) dłużej stosowana może m.in. zaburzyć gospodarkę hormonalną, doprowadzić do zakwaszenia organizmu (mięso, mięso, mięso...), spadku masy mięśniowej
(utrata białek strukturalnych w organizmie), częstszego oddawania moczu itd. Dieta
owocowo-warzywna (post Daniela) może prowadzić m.in. do utraty podstawowych minerałów, np. żelaza. Diety pudełkowe sprawiają, że nie wykonujemy czynności związanych z przygotowywaniem posiłków (czyli już na starcie mamy mniej ruchu), poza tym
również nie są szyte na miarę.
Dodatkowo u osób chorych przewlekle i przyjmujących leki konsekwencje nieracjonalnego odchudzania mogą być nieprzewidywalne.
Niebezpieczne mogą okazać się również niektóre ćwiczenia i intensywne treningi. Zwłaszcza gdy się wcześniej nie ruszaliśmy albo chorując np. na RZS, nagle postanowiliśmy biegać, trenować crossfit czy wspinać na ściance.
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› D LACZEGO STOSOWANIE DIETY ODCHUDZAJĄCEJ
JEST NIESKUTECZNE?

Ponieważ po diecie odchudzającej wracamy zazwyczaj do poprzednich nawyków żywieniowych. Ba! Nawet mamy zwiększone łaknienie na to, czego wystrzegaliśmy się podczas diety, np. słodyczy. Wtedy dosłownie rzucamy się na wszystko, czego nam „brakowało”. A kilogramy powoli wracają... Zna to każdy, kto choć raz próbował drakońskich diet.
Poza tym wszystkie dostępne w internecie diety odchudzające są dla... wszystkich.
A mały szczegół, że każdy z nas jest inny: mamy inne przyzwyczajenia żywieniowe, różne
upodobania smakowe, inny cykl dobowy, różny tryb życia, różną przemianę materii, odmienną florę jelitową, inne alergie i nietolerancje pokarmowe, inne choroby... I w ogóle
nie ma drugiej identycznej osoby jak my. Dlaczego więc dieta dedykowana wszystkim
miałaby pomóc każdemu z nas?
Podobnie jest z aktywnością fizyczną: gdy wcześniej nie ruszaliśmy się, a nagle zaczniemy robić to dość intensywnie, szybko dopadnie nas zmęczenie, zaczną boleć stawy
lub zaczną się gorsze dolegliwości. A wtedy łatwo stwierdzić: mam chorobę reumatyczną,
więc ruch jest nie dla mnie. I wracamy na kanapę. Zajadając chipsy lub słodkości.

› ODCHUDZAĆ SIĘ ZATEM CZY NIE?
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Jeżeli mamy nadwagę, a już na pewno otyłość – oczywiście MUSIMY zrzucić nadmierne kilogramy. Jest to niezbędne dla naszego zdrowia, zwłaszcza gdy borykamy się
z przewlekłą chorobą. Każdy dodatkowy kilogram stanowi balast dla naszych stawów, a niewłaściwa dieta (i niewłaściwy tryb życia) to tykająca bomba. Nieadekwatną
dla nas dietą nie tylko powodujemy dalsze tycie czy podtrzymujemy stan zapalny, ale
także przyczyniamy się do rozwoju kolejnych chorób (jak cukrzyca typu 2 czy rak).
Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek kroki, musimy wiedzieć, że dieta to sposób
żywienia. Na długi czas, nie na chwilę. Jeżeli czujemy, że coś musimy zrobić, by zmieniło
się nasze ciało i polepszył stan zdrowia, miejmy świadomość, że w pierwszej kolejności
musimy zmienić nasze nawyki żywieniowe, nasze złe przyzwyczajenia, np. codzienne
jedzenie tłustych potraw, jedzenie przed snem, brak ruchu, picie alkoholu czy palenie
papierosów lub innych używek. Czy zrobimy to radykalnie, czy stopniowo, to zależy od
naszego usposobienia i stanu zdrowia. Jeżeli mamy wiedzę, możemy to zrobić sami. Jeżeli
nie – najlepiej wybrać się do dietetyka bądź psychodietetyka, a nawet coacha żywieniowego, który ma dodatkowo pojęcie o chorobach reumatycznych. Fachowca, który wysłucha, doradzi, da wskazówki, wyedukuje, a niekoniecznie da nam od razu gotowy jadłospis
na tydzień czy dwa.
To samo tyczy się aktywności fizycznej: możemy zacząć sami od spacerów czy ćwiczeń, których nauczyliśmy się na rehabilitacji. Jeżeli chcemy większego wysiłku i potrzebujemy trenera, wybierzmy takiego, który ma pojęcie o chorobach reumatycznych. Bowiem
niedoświadczony trener lub taki, który myli zwyrodnieniowe zapalenie stawów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, może nam tylko zaszkodzić.
Więcej znajdziesz na moim blogu misuno.pl
Piotr Sobik kampania Nie odwracaj się plecami od bólu
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DIETA PRZY CUKRZYCY TYPU II
Prawidłowe żywienie ma olbrzymie znaczenie w zapobieganiu
i leczeniu przewlekłych następstw cukrzycy, jakimi są powikłania.
Nieunormowana cukrzyca typu II może z czasem prowadzić
do wystąpienia trudnych, bądź też niemożliwych do cofnięcia zmian,
między innymi utraty wzroku, problemów kardiologicznych
czy chorób nerek.

› P IGUŁKA ZAMIAST DIETY? NIE TĘDY DROGA
Wiele osób chorych na cukrzycę typu II przyjmuje leki hipoglikemizujące (obniżające poziom cukru we krwi) i nie zwraca uwagi na to, co nakłada na talerz. To jest wielki
błąd, ponieważ przez odpowiednie komponowanie posiłków, osiągnięcie prawidłowej
masy ciała i regularną aktywność fizyczną można radykalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycowych. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani w zakresie
prawidłowego żywienia, a w szczególności o całkowitej kaloryczności diety, rozdziale
kalorii na poszczególne posiłki w ciągu dnia z naciskiem na źródła pokarmów, które
zabezpieczają zapotrzebowanie organizmu na niezbędne składniki odżywcze (w tym
także witamin, składników mineralnych i fitozwiązków). Głównym celem stosowania
odpowiedniej diety w cukrzycy jest utrzymywanie prawidłowego lub bliskiego normy
poziomu glikemii u osoby chorej, bez gwałtownych wzrostów poziomu glukozy we krwi,
jak i unikanie hipokoglikemii (spadków poziomu cukru). Osoby z cukrzycą typu II często
borykają się także z nieprawidłową masą ciała (nadwagą lub otyłością), co może z kolei
powodować wzrost stężenia cholesterolu we krwi i wzrost ciśnienia tętniczego. Dieta
zatem i redukcja masy ciała wydaje się być nieodzownym elementem redukcji ryzyka
chorób naczyniowych.

› D IETA CUKRZYCOWA TO ZDROWA DIETA.
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Do niedawna funkcjonowała jeszcze nazwa „dieta cukrzycowa”, jednak lekarze i dietetycy zdecydowanie odchodzą od tego terminu, na rzecz „zdrowej diety”. Okazało się
bowiem, że zalecenia kierowane do ludzi zdrowych w dużej mierze pokrywają się z zaleceniami dla osób chorych na cukrzycę, a nazywanie diety „cukrzycową” dodatkowo potęguje w pacjentach poczucie bycia chorym i przymus stosowania się do restrykcyjnych
zasad. Oprócz przestrzegania zaleceń np. Piramidy Zdrowego Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, osoby z cukrzycą powinny dodatkowo kontrolować ilość spożywanych
węglowodanów w ciągu dnia, zarówno całościowo, jak i w poszczególnych posiłkach.

› C UKIER TKWI W WĘGLOWODANACH
Głównym źródłem energii z pożywienia, jak i winowajcą podniesionego poziomu
cukru we krwi są węglowodany. W profilaktyce żywieniowej zaleca się większe spożycie
węglowodanów złożonych, z jednoczesnym ograniczeniem spożycia cukrów prostych.
Węglowodany złożone to związki zbudowane z trzech lub większych ilości cukrów prostych połączonych ze sobą w łańcuchy, co powoduje, że proces ich trawienia do glukozy
jest długi, a glukoza jest stopniowo uwalniana do krwi. Do cukrów złożonych, czyli wielocukrów (polisacharydów) należą: skrobia (występująca w pełnoziarnistych produktach
zbożowych czy ziemniakach, w warzywach okopowych oraz w owocach) oraz glikogen
(materiał zapasowy w tkankach zwierzęcych). Do cukrów prostych (jednocukrowców,
monosacharydów), których diabetycy powinni unikać należą: glukoza (cukier gronowy),
fruktoza (cukier owocowy) oraz galaktoza (wchodzi w skład dwucukrów, np. laktozy).
W celu ułatwienia diabetykom wyboru odpowiednich źródeł węglowodanów, stworzone
zostały tabele określające indeks glikemiczny, czyli listę produktów uszeregowanych ze
względu na poziom glukozy we krwi po ich spożyciu. Diabetycy powinni unikać węglowodanów z wysokim indeksem glikemicznym i wybierać te produkty, które mają niski lub
średni indeks.
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› S KŁAD DIETY DIABETYKA
Węglowodany, mimo że podnoszą poziom cukru są niezbędne do funkcjonowania
organizmu i powinny zapewniać 40–50% wartości energetycznej diety. Do minimum powinny być ograniczone cukry proste, substancje słodzące (w tym również słodziki), nie zaleca się także stosowania fruktozy jako zamiennika cukru. Węglowodany złożone są także źródłem błonnika pokarmowego, którego zawartość w diecie powinna wynosić około
25–40g na dobę. Tłuszcze powinny zapewnić 30–35% wartości energetycznej diety, ale
z ograniczeniem tłuszczy nasyconych do 10% wartości energetycznej diety. Udział energii pochodzącej z białek w diecie powinien wynosić 15–20%, przy czym stosunek białka
zwierzęcego (chude mięso np. indyk, kurczak, cielęcina, ryba) do białka roślinnego (np.
soja, cieciorka, soczewica) powinien wynosić co najmniej 50/50%. Suplementacja witamin
i minerałów nie jest konieczna, jeśli nie występują niedobory.
Przy powikłaniach choroby lub podwyższonym ryzyku ich wystąpienia, dieta powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb. W prewencji i leczeniu cukrzycy typu II
u pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym może być zalecana dieta
oparta na założeniach diety śródziemnomorskiej lub diety DASH (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) minimalizującej ryzyko wystąpienia nadciśnienie tętniczego.

_Angelina Ziembińska, dietetyczka, diabetyczka,

autorka bloga www.dietolog.pl i książki „Cukrzyca na obcasach.
Poradnik cukrzycowy dla kobiet” wyd. PZWL.
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ORZECZENIE O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Opracowała _ Justyna Kasperczuk

› O RZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
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W Polskim prawie możemy rozróżnić dwa sposoby orzekania o niepełnosprawności.
Pierwszy dla celów rentowych – orzeczenie o niezdolności do pracy, drugi dla celów poza
rentowych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności np. dla uzyskania konkretnych
przywilejów. Są trzy stopnie niepełnosprawności – lekki, umiarkowany oraz znaczny.
Zgodnie z art. 4 ust. 1-4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych:
1) z naczny stopień niepełnosprawności ustala się, gdy, osoba ma naruszoną zdolność
organizmu, jest niezdolna do pracy albo
zdolna do pracy jedynie w warunkach
chronionych, w celu pełnienia ról społecznych, wymaga stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
2) u
 miarkowany stopień niepełnosprawności ustala się, gdy osoba ma naruszoną zdolność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach
chronionych, wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
3) l ekki stopień niepełnosprawności ustala się gdy osobę ma naruszoną sprawności organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu
ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze czy środki techniczne.
Jednocześnie warto nadmienić, że niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy
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innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

› KTO MOŻE UZYSKAĆ ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się na wniosek. Jeżeli jesteś osobą
niepełnosprawną, uzyskanie orzeczenia pomoże Ci w staraniu się o różne świadczenia,
ulgi i uprawnienia. Wniosek może złożyć osoba zainteresowana, ale również rodzic, opiekun prawny lub kurator w przypadku nieletnich lub osób ubezwłasnowolnionych. Taki
wniosek może złożyć również kierownik ośrodka pomocy społecznej w imieniu i za zgodą
osoby niepełnosprawnej lub przedstawiciela ustawowego.

 NIOSEK (DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA)
›W
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności:
1. dokumentacja medyczna (szpitalne, sanatoryjne karty informacyjne, przebieg leczenia
ambulatoryjnego, wyniki badań, opisy konsultacji specjalistycznych),
2. zaświadczenie lekarskie (opis stanu zdrowia, bieżące wyniki badań diagnostycznych,
zaświadczenie o rozpoznaniu choroby głównej jak i chorób współistniejących – w tym
przypadku, istotne może być zaświadczenie od kilku specjalistów),
3.inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności (np. zaświadczenie ze
szkoły, studiów czy opieki społecznej).

WAŻNE

 cena stanu zdrowia przez skład orzekający nie jest jedynym
O
wyznacznikiem. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zawiera fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty funkcjonowania.

› G DZIE SIĘ ODWOŁAĆ?
Jeśli nie zgadzamy się z opinią orzecznika, możemy się odwołać. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w pierwszej instancji wydawane jest przez powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od takiego orzeczenia przysługuje
odwołanie (w ciągu 14 dni) do drugiej instancji - Wojewódzkiego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności. Natomiast w następnej kolejności przysługuje odwołanie, ( w ciągu 30 dni) do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie postępowanie odwoławcze
w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

WAŻNE

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne
z otrzymaniem renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy.
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› P RZYWILEJE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Orzeczenie o niepełnosprawności daje możliwość starania się o wiele form pomocy
(po spełnieniu określonych warunków), m. in.:
1.możliwość skorzystania z dofinansowania na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, pomoc techniczną;
2. możliwość uzyskania karty parkingowej;
3. n
 iżki w komunikacji publicznej oraz zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, ulgi podatkowe (np. z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne), ulgi w placówkach kulturalnych i sportowych;
4. m
 ożliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, możliwość uczestnictwa w szkoleniach, również
specjalistycznych, korzystanie z przywilejów pracowniczych m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu
pracy, zakaz zatrudnienia w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, przystosowanie
stanowiska pracy, istnieje również możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub
rolniczej;
5. w
 zakresie rehabilitacji to możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej;
6. u
 prawnienia do świadczeń socjalnych np. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego;
7. z amieszkiwania w oddzielnym pokoju, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.;
8. m
 ożliwość korzystania z programów ułatwiających osobom z niepełnosprawnością
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji np. program
Aktywny Samorząd - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia
na poziomie wyższym czy likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, likwidacja bariery transportowej, kosztów opieki nad osobą zależną (tj. dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, do oprzyrządowania samochodu, uzyskania prawa jazdy, sprzętu elektronicznego
i szkolenia dotyczące obsługi oraz utrzymania sprawności technicznej tego sprzętu,
protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i jej serwisu, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego wraz z serwisem czy pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny
koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
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[3] O
 bwieszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 2027).
[4] R
 ozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018
r. poz. 2027).
[4] R
 ozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017 poz.1541).
NETOGRAFIA
[1] www.niepełnosprawni.gov.pl
[2] www.obywatel.gov.pl
[3] www.pfron.org.pl
[4] www.stopbarierom.pl



LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo prawomocnym orzeczeniu do ulg i uprawnień, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wystawia legitymację. Na wniosek osoby zainteresowanej wpisuje się stopień
i symbol niepełnosprawności.

BIBLIOGRAFIA
[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
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niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495,1696, 1818).
[2] U
 stawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133).

⃰ zór legitymacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpoW
łecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017 poz.1541).
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