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W tym roku mija moje 10 lat prezesowania w Stowarzyszeniu „3majmy się razem”.
Dla mnie ten czas był czymś niezapomnianym,
bardzo rozwijającym, obfitującym w wiele
wzruszeń i dobrych chwil. Stowarzyszenie to
ludzie a w swojej 10-letniej przygodzie ze stowarzyszeniem spotkałam takich bardzo wielu.
Dziękuję wszystkim moim członkom zarządów i członkom komisji rewizyjnych, którzy
byli przy mnie przez te 10 lat, za to że mnie
wspierali, podzielali ze mną wizję na stowarzyszenie i razem mogliśmy budować pozycję
stowarzyszenia. Zbudowana więź i relacja z niektórymi z Was jest tak silna i mocna,
że, przetrwa nawet moje odejście z funkcji prezesa.
Dziękuję członkom stowarzyszenia oraz osobom nas wspierających, które nigdy nie zdecydowały się wejść do zarządu ale swoimi pomysłami i pracą budowały
Stowarzyszenie. Tych osób jest naprawdę dużo. Za Waszą bezinteresowną pomoc
i wsparcie, bardzo Wam dziękuję!
Oddzielnie chciałabym podziękować lekarzom, przedstawicielom różnych instytucji i firm z którymi stowarzyszenie weszło we współpracę. Dziś obok siebie
stowarzyszenie ma także mocne wsparcie wśród Was! Za to, że pytacie nas o zdanie oraz traktujecie je poważnie, bardzo Wam dziękuję!
Dziękuję za to, że dzięki Wam wszystkim czułam się potrzebna i widziałam
sens tego co robię. Na zawsze już będziecie w moim sercu i pamięci. Moje drzwi
dla Was pozostają otwarte i choć to pożegnanie brzmi bardzo ostatecznie to wierzę, że jeszcze nie raz się spotkamy!
Monika Zientek
prezes stowarzyszenia 3majmy się razem
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Drodzy Czytelnicy
Mamy już trzecie wydanie „Wprost o Reumatologii”, pracujemy bardzo ciężko by było
nadal kontynuowane.
Chciałabym doczekać się również zapytań
od Was, jakie tematy chcielibyście aby były jeszcze poruszone, czego Wam brakuje?
Z mojej strony serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie wszystkich naszych wolontariuszy, którzy tworzą z nami kwartalnik,
serce mi bije tak mocno za każdym razem kiedy przesyłacie swój artykuł. Jest tu tyle prawdy
o nas wszystkich i codzienności w naszym życiu. Dziękuję!
Zapraszamy Partnerów, którzy będą wspierać nasze prace nad przyszłymi wydaniami.
Jesteśmy bardzo zaangażowani w to, co robimy i chcemy mieć szansę w dotarciu do dużej
liczby czytelników.
Kiedy zostaniesz naszym Partnerem pomożesz nam budować nasz mały świat informacji
dla osób borykających się z przewlekłymi chorobami autoimmunologicznymi oraz ich rodzin
i przyjaciół.
Violetta Zajk
redaktor naczelna
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STRACONE POKOLENIE
COVID-19
Pandemia koronawirusa wpłynęła bezpośrednio na wszystkie
dziedziny naszego życia i życia naszych dzieci, ich edukację,
umiejętności społeczne i zdrowie.
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Jednym z głównych sposobów walki z rozprzestrzeniającą się po całym świecie pandemią było zamknięcie szkół, co wywarło ogromny wpływ na dzieci i młodzież. Jak wynika
z danych zebranych przez Unesco dotyczy to 1,6 miliarda uczniów ze 190 krajów, czyli aż
90 procent uczniów w wieku szkolnym. W Polsce, w celu uniknięcia transmisji koronawirusa, szkoły zostały zamknięte 13 marca 2020 roku i nie wiadomo kiedy zostaną ponownie otwarte dla wszystkich dzieci.
Jak na razie naukowcy jeszcze nie wiedzą, jaką dokładnie rolę zamknięcie szkół będzie miało na rozprzestrzenianie się wirusa. Wiedzą natomiast, że transmisja wirusa jest
większa w zamkniętych pomieszczeniach z dużą liczbą ludzi i, chociaż dzieciom Covid-19
nie zagraża w takim samym stopniu, jak dorosłym, dzieci mogą stać się bezobjawowymi
nosicielami i stanowić tym samym niebywałe zagrożenie dla innych. Dlatego powrót do
normalności może potrwać długo.
Problem polega na tym, że dla dzieci życie w izolacji może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, wśród których badacze wymieniają: opóźnienie rozwoju zarówno
poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego, które pełnią kluczową rolę w takich procesach, jak regulacja uczuć, panowanie nad sobą i umiejętność radzenia sobie z konfliktami. Izolacja i dystans społeczny może również prowadzić w skrajnych przypadkach do
zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby psychiczne.
Jeżeli dodamy do tego ograniczony dostęp do usług lekarskich, przejawiający się między innymi radykalnym spadkiem obowiązkowych szczepień wśród dzieci, który skutkuje
powrotem polio i innych groźnych chorób zakaźnych, sytuacja wygląda bardzo nieciekawie. Z powodu pandemii koronawirusa opieka medyczna na całym świecie została zmuszona do traktowania priorytetowo Covid-19. Wszystkie pozostałe problemy zdrowotne
zeszły na boczny tor. Poczynając od niektórych operacji, rutynowych kontroli, badań
przesiewowych na raka, a kończąc na stomatologii i rehabilitacji, zapominając zupełnie
o tym, że wszystkie te dziedziny są tak samo ważne i traktowanie którejkolwiek z nich jako
zbędnej prowadzi do katastrofalnych skutków ubocznych. Najbardziej nimi dotknięci, jak
to zwykle bywa w przypadku światowych kryzysów, będą najbiedniejsi, co doprowadzi do
powstania jeszcze większych nierówności społecznych.
Długotrwałe zamknięcie szkół będzie najbardziej negatywnie wpływać na najmłod-
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szych. Przy czym nie chodzi tylko o zdobywanie nowej wiedzy i przyswajanie nowych
informacji, lecz również proces zapamiętywania tego, czego już się nauczono. Innymi
słowy, może dojść do regresu wiedzy. Oczywiście nie będzie to dotyczyło wszystkich
dzieci. Zdaniem badaczy może dojść do zwiększenia luki edukacyjnej między dziećmi
z biedniejszych i bogatszych rodzin, czego źródłem będą mniejsze zasoby edukacyjne jednych i większe zasoby drugich. Nie jest żadną tajemnicą, że wiele rodzin w Polsce nadal nie ma komputera i Internetu, który był niezbędny w nauczaniu zdalnym.
Niestety, w tego rodzaju przypadkach nie ma łatwych rozwiązań i jedyne, co nam
pozostaje, to przystosować się do nowej normalności i wspólnymi siłami wyciągnąć nasze
dzieci z kryzysu edukacyjnego i zdrowotnego wywołanego pandemią koronawirusa, żeby
mogły dalej się rozwijać i normalnie żyć.

_Marta Hofman
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JAK RADZIĆ SOBIE
Z TRUDNYMI EMOCJAMI?
W aktualnej sytuacji, gdy szczególnie doskwiera nam niepewność, obawa o własne
zdrowie i rozłąka z bliskimi osobami, a wyzwaniem staje się konieczność reorganizacji
codziennej aktywności, ważnym obszarem, który wymaga szczególnego zaopiekowania, jest zdrowie psychiczne. Często to właśnie sytuacje kryzysowe (nagłe, niespodziewane wydarzenia, choroba) przypominają i uwydatniają, jak ważne jest dbanie nie tylko
o fizyczny wymiar zdrowia. W przypadku chorób reumatycznych należy zwrócić uwagę
na dwustronną zależność między stanem psychicznym osoby a doznawanymi przez nią
objawami (w szczególności bólem). Mówi się w takich sytuacjach o mechanizmie tzw.
błędnego koła, kiedy to objawy z ciała pogarszają jakość życia psychicznego, a obniżenie
kondycji psychicznej nasila objawy chorobowe. Badania pokazują również, że choroby
reumatyczne niosą ze sobą duże ryzyko współwystępowania problemów natury psychicznej (m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych). Dbanie o zdrowie psychiczne nie powinno
jednak odbywać się tylko w trudnych sytuacjach, lecz na co dzień. Sposób, w jaki zadbamy
o siebie w dobrych, spokojnych chwilach, zaprocentuje w przyszłości w trudnych.
W ostatnim czasie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie wiele
osób mierzy się z lękiem, smutkiem i złością. Dyskomfort spowodowany tymi emocjami
często ma moc zalewania, przytłaczania i obezwładniania. Można mieć wtedy wrażenie,
że siła i natężenie emocji nie mają końca. W takich okolicznościach obciążone są nasze
procesy poznawcze, przez co trudność może nam sprawiać znalezienie zdrowych i skutecznych sposobów rozwiązywania problemów.
Co może pomóc? Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?
Omawiane techniki pomagają przetrwać trudne chwile, są doraźną pomocą i nie zawsze można je utożsamiać z „leczeniem”. W niektórych sytuacjach, aby poradzić sobie
z trudnościami, potrzebne będzie profesjonalne wsparcie psychologa, czy psychoterapeuty.
W nagłych sytuacjach pomocne mogą być techniki terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT). Badania dowodzą, że mają one skuteczność w radzeniu sobie z trudnymi
emocjami, a tym samym chronią nas przed utratą kontroli i podejmowaniem zachowań
niesłużących zdrowiu, czy wręcz szkodliwych.

› MONITOROWANIE WŁASNEGO NASTROJU

8
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świadomość stanów, które odczuwamy. Pomocne może być przy tym założenie dziennika
emocji, gdzie zapisuje się swoje myśli, emocje, które się z nimi wiążą oraz zachowania jakie prezentujemy w tym czasie. Dzięki temu możemy przyjrzeć się jak różne aspekty życia
wpływają na samopoczucie oraz jaka jest wzajemna zależność między myślami, emocjami i zachowaniem.
W ujęciu poznawczo-behawioralnym występuje zależność między sytuacjami, które
mają dalszy wpływ na obszary takie jak emocje, doznania z ciała (reakcje fizjologiczne na
poszczególne emocje) a myślami i zachowaniem. Dostrzeżenie zależności między nimi
to ważny krok w dalszej zmianie zarówno myśli, emocji czy zachowań. Oprócz satysfakcji
płynącej z lepszego zrozumienia swoich przeżyć emocjonalnych, monitorowanie swojego
nastroju niesie również szansę na realne zmniejszenie częstotliwości podejmowanych
zachowań problemowych przez modyfikowanie własnych myśli, a więc i trudnych emocji,
które są z nimi związane.

› IDENTYFIKACJA I DBANIE O WŁASNE POTRZEBY
Celem identyfikacji potrzeb jest dostrzeganie tego, co jest dla mnie ważne w życiu,
czym się kieruję oraz przyzwalanie sobie na to, by być szczęśliwym, co nie jest oczywiste
dla osób, które mają skłonność do nadmiernego wywierania presji na siebie. Zwracanie
uwagi na to, co sprawia nam przyjemność, ma długoterminowy wymiar budowania przyjaznego stosunku do siebie i nie musi świadczyć o egoizmie. Warto pamiętać o takich
obszarach, jak relacje społeczne, zainteresowania/pasje, rozrywka.

› SPRAWIANIE SOBIE PRZYJEMNOŚCI
Sprawianie sobie przyjemności jest jednym ze sposobów odwrócenia uwagi od trudnych emocji. Każdy z nas ma prawo do tego by regularnie angażować się w tego rodzaju
aktywności. Nie musimy czekać, aż poczujemy się źle, by móc zrobić dla siebie coś dobrego. Redukcja napięcia i stresu przeżywanego zwykle na co dzień z pewnością korzystnie
wpłynie na naszą zdolność do radzenia sobie w trudnych chwilach, które mogą nas spotkać w przyszłości.

› SAMOUSPOKOJENIE
Samouspokojenie to umiejętność ukojenia własnych emocji, regulowania ich w sposób bezpieczny, skuteczny i służący satysfakcjonującemu funkcjonowaniu. Pomocne
mogą okazać się techniki oddechowe (skupienie się na fizycznym doznaniu oddychania,
obserwowanie jak podczas wdechu i wydechu klatka piersiowa i brzuch unoszą się i opadają) oraz relaksacyjne (np. trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja mięśni
Jacobsona oraz wizualizacja bezpiecznego miejsca i samouspokojenie się za pomocą pięciu zmysłów). Większość z podanych technik jest ogólnodostępna w sieci wraz z instrukcjami.
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› AKTYWNOŚĆ
Na ten punkt można spojrzeć pod kątem różnych wymiarów. Aktywność można potraktować jako uporządkowany plan dnia z wyróżnieniem ważnych elementów, z przestrzeganiem godzin przeznaczonych na sen i wypoczynek, pory przyjmowania leków, zachowania ilości posiłków.
Inną możliwością spojrzenia na aktywność jest potraktowanie jej jako zdrowie fizyczne i sport. Aktywność fizyczna pomaga obniżyć uczucie lęku, złości i pozwala osiągnąć
większy spokój. Ruch ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ
w trakcie ćwiczeń wydzielą się endorfiny - potocznie zwane „hormonami szczęścia”.
Przy obniżeniu nastroju często obserwuje się spadek aktywności, ludzie wolą wycofać się z rzeczy, które do tej pory sprawiały im przyjemność, nie chcą przytłaczać innych
swoimi trudnymi emocjami, więc wycofują się z kontaktów. Każdy z nas ma do tego prawo, ale jeżeli dostrzeżemy, że działa to na naszą niekorzyść, warto przerwać ten schemat.
Ocenę aktywności warto przeprowadzić w odniesieniu do dwóch aspektów: czy są
to zdrowe dla nas aktywności/zachowania oraz czy są skuteczne. Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie obniżonego nastroju, gdy łatwo impulsywnie zacząć korzystać
z zachowań niezdrowych, ale skutecznych w krótkiej perspektywie (np. rozładowywanie
napięcia szybką jazdą samochodem, nadużywanie alkoholu, zachowania agresywne lub
podejmowanie strategii unikowych – spanie, bezrefleksyjne oglądanie telewizji).

_Magdalena Bajorek

_Robert Pakuła - psycholog, psychoterapeuta

WESPRZYJ NAS
NUMER KONTA:
48 1940 1076 3052 7306 0000 0000
STOWARZYSZENIE “3MAJMY SIĘ RAZEM”
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ: DAROWIZNA
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KIEDY RODZIC JEST CHORY
Po pani nie widać, że jest chora. Słyszę to na co dzień. Oprócz dni kiedy jestem
bez leku biologicznego i za długo bez niego byłam, wtedy poruszam się z potwornym bólem. Jest mi bardzo przykro, nie dlatego że mnie tak bardzo boli, chociaż
trochę też. Najbardziej mi przykro, że moje dziecko na to patrzy.
Wychowuję syna, który z dnia na dzień coraz bardziej się o mnie martwi, budzi
się w nocy i sprawdza czy ja żyję. Dzieci nie rozumieją choroby przewlekłej u rodzica.
Nie rozumieją, że tak po prostu nie zaśniemy w nocy by nigdy się już nie obudzić. One żyją w ciągłym strachu przed utratą rodzica. Buduje się w nich empatia
ale i przerażenie, strach by nie zostać samemu. Bezradność, gdy rodzic nie może
wstać z łóżka przez ból.
Matka lub ojciec zawsze stara się to wynagrodzić dziecku, kiedy ma dobry
dzień, przez zabawę lub zabranie na wycieczkę, zakupy. To nie o wynagradzanie
naszym dzieciom chodzi tylko o szczerą rozmowę i zapewnienie, że choroba reumatyczna to jest przewlekłe schorzenie, ale nie zabierze tego rodzica tak po prostu
z dnia na dzień. Pokażmy dziecku, że jesteśmy silni i fajnie jest być silnym, ale każdy
ma prawo do dnia odpoczynku. Dajmy swoim dzieciom również dzień odpoczynku
od szkoły, od obowiązków, tak by mogło zobaczyć, że to nie jest oznaka słabości.
U mnie w domu jest 9 latek, z tak młodym człowiekiem możemy już swobodnie
na niektóre tematy rozmawiać. Zwłaszcza o naszej chorobie. Nie odcinajmy dziecka od siebie, trzeba mu tłumaczyć co się dzieje. Wyjaśnić podstawy choroby, bez
wchodzenia w szczegóły, tak by dziecko nie poczuło się odrzucone i nie obwiniało
się o wszystko. Dzieci zawsze biorą winę na siebie, bez wględu na to co się z rodzicem dzieje.
Kiedy leżysz i wijesz się z bólu i odganiasz dziecko od siebie by nie patrzyło na
twoje cierpienie, ono będzie czuło się winne. Przygotuj je na taką sytuację i wytłumacz dlaczego Cię boli, wyjaśnij dziecku, że nie ma na to wpływu ale go nie odpychaj.
Dlatego jeśli jesteś matką lub ojcem, rozmawiaj ze swoim dzieckiem, to jest
młody człowiek, który bardzo potrzebuje zapewnienia, że z Tobą wszystko będzie
dobrze i go nie zostawisz zasypiając na zawsze.

								

_Pacjentka z ZZSK
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TO INNE ZMĘCZENIE
Każdy człowiek bywa zmęczony, a nawet wyczerpany, ale zazwyczaj
wystarczy kilka nocy dobrej jakości snu lub krótkie wakacje, żeby
poczuć się lepiej. Tymczasem osoby chroujące na ZZSK doświadczają
zmęczenia, które jest zupełnie inne. To zmęczenie może trwać wiele
dni czy tygodni i nie pomoże tu żadna ilość snu.

W języku angielskim istnieje określające je słowo – ‘fatigue’ (w odróżnieniu od zwykłego ‘tiredness’). W Polsce mówimy o przewlekłym bądź chronicznym zmęczeniu. Lekarze i pacjenci zdają sobie sprawę z różnicy, ale innym ludziom nie zawsze jest łatwo
zrozumieć, że zwykłe zmęczenie nie jest nawet w połowie tak dotkliwe jak chroniczne
zmęczenie.
Chroniczne zmęczenie, będące jednym z typowych objawów towarzyszących spondyloartropatii osiowej, jest przytłaczającym uczuciem wyczerpania fizycznego i psychicznego. Doświadcza go nawet 75% pacjentów. Może pojawić się znienacka i trwać od kilku
godzin do wielu dni, a nawet miesięcy. Najczęściej najdotkliwsze jest podczas zaostrzenia
choroby. Towarzyszyć mu może poczucie rozbicia, niemożność koncentracji, ociężałość,
zły humor i niemoc.
Na przewlekłe zmęczenie nie ma leków, przede wszystkim dlatego, że przyczyny jego
powstawania są niezwykle złożone i – co tu kryć – nie do końca poznane. Można natomiast próbować sobie z nim radzić.

› SIŁA ROZMOWY W BEZSILNOŚCI
Porozmawiaj z osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Wyjaśnij czym jest chroniczne zmęczenie towarzyszące spondyloartropatii, wytłumacz, że jest to jeden z objawów
chorobowych. Niech szef, partner, przyjaciel wiedzą, że nie należy mylić tego symptomu
ze zwykłym zmęczeniem, ani tym bardziej nie należy go kojarzyć z lenistwem. Postaraj
się znaleźć dogodny czas na taką rozmowę. Nie odkładaj jej do momentu, w którym nie
będziesz już sobie radzić z obowiązkami, czy to w domu, czy w pracy – lepsze efekty osiągniesz, gdy do tematu podejdziesz na spokojnie, bez emocji towarzyszących skrajnemu
wyczerpaniu. I, co ważne, nie bój się prosić o pomoc. Jeśli trzeba, asertywnie odmawiaj
przyjmowania nowych prac, a te, z którymi nie możesz sobie poradzić – deleguj.
Jeśli życie z chorobą sprawia, że jesteś przygnębiony lub odczuwasz niepokój, poszukaj pomocy specjalistycznej. Dobrym pomysłem jest wizyta w gabinecie psychiatrycznym
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i/lub psychologicznym. W internecie funkcjonują grupy zrzeszające chorych – można na
nich uzyskać wsparcie od osób, które doskonale wiedzą przez co przechodzisz.

› JESTEŚ TYM, CO JESZ
Nie jest niespodzianką, że dieta ma ogromny wpływ na samopoczucie. Spożywanie
nadmiernej ilości lub złej jakości jedzenia, albo niedojadanie może mieć pośredni wpływ
na poziom przewlekłego zmęczenia. Nadwaga powoduje, że wykonywanie codziennych
czynności staje się bardziej męczące, z kolei omijanie posiłków powoduje zmniejszenie
poziomu energii.
Osoby chore na ZZSK mogą borykać się z niedoborem żelaza. Głównym objawem
niedokrwistości jest właśnie znaczne osłabienie i łatwa męczliwość. Jeśli lekarz rozpozna anemię, to może zapisać przyjmowanie doustnego preparatu zawierającego żelazo.
Warto też wtedy samemu zadbać o spożywanie odpowiednich produktów, np. mięsa, ryb
(przede wszystkim sardynek i makreli), buraków, bobu, szpinaku, groszku zielonego, pietruszki, fasoli, grochu, czy soczewicy. Pomocne będzie także jedzenie owoców suszonych
(np. jabłek, moreli, fig), orzechów i nasion słonecznika, czy sezamu.

› ŁADOWANIE BATERII W RUCHU
Odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniają siłę mięśniową i poprawiają ogólną
sprawność organizmu. Osoby ćwiczące regularnie czują się lepiej również psychicznie,
są bardziej pewne siebie, a na swoje ciało potrafią spojrzeć – pomimo choroby – jak na
przyjaciela. Dzięki treningom organizm wytwarza endorfiny, które potocznie nazywa się
hormonami szczęścia. Redukują one poziom stresu i wpływają na odczuwanie bólu.

› ODPOWIEDNIE LECZENIE
Dobrze dobrane leki, które pomagają utrzymać w ryzach stan zapalny (przez co redukują ból i sztywność), to połowa sukcesu. Niestety, niektórzy nadal będą odczuwać
chroniczne zmęczenie. Mimo to, zawsze warto porozmawiać z lekarzem o różnych opcjach terapeutycznych i skutkach ubocznych niektórych środków.

› SEN DOBRY NA WSZYSTKO
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Podobno sen jest dobry na wszystko, ale chorzy na ZZSK mogą mieć na ten temat
inne zdanie, zwłaszcza gdy w nocy pojawia się sztywność kręgosłupa i ból. Brak snu, jego
zbyt mała ilość lub kiepska jakość, mogą nasilać poczucie przewlekłego zmęczenia, dlatego warto zadbać o dobrą higienę snu. Po pierwsze, należy zawsze chodzić spać, gdy
odczuwa się taką potrzebę i wstawać o tej samej porze: nadrabianie zaległości w weekendy nie jest dobrym pomysłem. O ile to możliwe, warto unikać drzemek w ciągu dnia.
Wieczorami nie wolno pić alkoholu, napojów zawierających kofeinę ani palić papierosów,
należy też unikać jedzenia ciężkostrawnych posiłków. Przynajmniej godzinę przed snem
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nie jest wskazane używanie telefonów komórkowych czy laptopów. W sypialni nie powinno być telewizora.
Jeśli w nocy obudzisz się z bólem, podnieś się i delikatnie rozruszaj, np. wykonując
ćwiczenia rozciągające. Niektórym pomaga zabranie do łóżka termoforu lub butelki z ciepłą wodą w celu rozluźnienia mięśni. Jeśli sytuacja nagminnie się powtarza, koniecznie
porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym.

› LICZY SIĘ BALANS
Osoby odczuwające chroniczne zmęczenie o różnym nasileniu powinny zadbać o dobre planowanie. Każdą aktywność warto planować zawczasu mając na uwadze swoje
prawdopodobne samopoczucie. Warto priorytetyzować swoje zadania. Jeśli coś nie jest
ani ważne, ani pilne – nie zajmuj się tym. Realizację pozostałych projektów rozłóż w czasie. Pamiętaj, aby w pracy robić sobie regularne przerwy na odpoczynek. Staraj się unikać
przepracowania podczas swoich lepszych dni, gdyż może ono doprowadzić do gorszego
samopoczucia. Rozkładaj swoją aktywność równomiernie, dzięki czemu zadbasz o swoje
morale i w miarę stałe pokłady sił witalnych przez cały czas.

_Natalia Karpińska-Zając

ZOSTAŃ
NASZYM
PARTNEREM
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ŚWIAT (PRAWNY)
DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jako najważniejszy akt prawny w art. 68 ust. 3
obliguje władze, do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Natomiast art. 69
Konstytucji RP, zapewnia o pomocy władzy publicznej w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej osobom niepełnosprawnym.
Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością jest niezwykle trudne. Nie dlatego,
że dziecko z niepełnosprawnością jest samo w sobie trudne i wymagające szczególnej
opieki, ale dlatego, że rodzic musi poradzić sobie z większą ilością przeciwności niż rodzic dziecka zdrowego. Począwszy od akceptacji choroby, edukację, służbę zdrowia, po
sprawy urzędowe i społeczne. To właśnie rodzic stoi na froncie w walce o lepsze jutro dla
dziecka.
Kiedy sama zachorowałam na RZS, miałam niecałe 15 lat i świat w jednej minucie
stał się dla mnie zły i niezrozumiały. Tym bardziej, że wiedziałam jak to być zdrowym i beztroskim. Inaczej patrzy się na świat chorując i nie pamiętając, jak być zdrowym, a zupełnie
co innego, gdy stos planów kończy się na szpitalnej sali, zupełnie bezpowrotnie. Jednakże
choroba w wieku dziecięcym, czy młodzieżowym boli tak samo… Dziś chorując dwadzieścia lat, wiem zdecydowanie więcej jako osoba z niepełnosprawnością jak z nią żyć i sobie
radzić (staram się!). Ale nie tylko ważna jest psychika, fizyczność, ale umiejętność poruszania się po tym świecie niepełnosprawności i jego zawiłościach urzędowych i prawnych. Nadal zadziwia mnie jak mało osób z niepełnosprawnością zna swoje prawa i jak
rzadko z nich korzysta. Dlaczego? Powodów jest wiele. Ale nie o tym ten artykuł. Pewne
udogodnienia mają nam pomóc, ulepszyć funkcjonowanie w codzienności i tak już skaleczonej. Państwo tworzy różne programy pomocowe dla osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin. Nie mnie dziś oceniać, czy opieka i pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością
i ich rodzin jest na odpowiednim poziomie i spełnia oczekiwania. Jednakże chcę państwu
przedstawić niektóre z możliwości pomocy, bo nie sposób przytoczyć i opisać wszystkie.
Każde dziecko z niepełnosprawnością do 16 roku życia może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast po ukończeniu 16 roku życia może otrzymać
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowe Zespoły ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Takie orzeczenie określa status osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Dzięki orzeczeniu osoba z niepełnosprawnością
może skorzystać z wielu ulg i przywilejów. Natomiast orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży działa w systemie oświaty i wydawane jest przez
zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ten rodzaj orzeczenia
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WAŻNE!
Orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności oraz orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego to dwa różne dokumenty,
a tym samym inna pomoc dla dziecka.
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jest niezbędny w placówkach oświatowych. Po orzeczenie należy zgłosić się do publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z dokumentacją
i zaświadczeniem potwierdzającym chorobę dziecka. W zależności od potrzeby, takie
orzeczenie może zostać wydane na okres roku szkolnego lub innego okresu edukacyjnego. Prawo oświatowe gwarantuje wsparcie dla ucznia z takim orzeczeniem. Nie
można odmówić nauki uczniowi z niepełnosprawnością bezpośrednio w szkole. Szkoła ma obowiązek dostosować opiekę i zajęcia w taki sposób, aby zapewnić uczniowi bezpieczeństwo i należytą edukację według wytycznych opisanych na orzeczeniu.
Rodzice dziecka z niepełnosprawnością, jeśli jest taka potrzeba mogą uzyskać
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pomoc skierowana jest do najmłodszych dzieci borykających się z chorobą. Pomoc w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju to pomoc w rozwoju psychoruchowym i społecznym dziecka wraz podstawowym
aspektem jakim jest uczestnictwo rodziców.
Wśród pomocy finansowej dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin możemy
wymienić: zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do
świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłek opiekuńczy,
program Rodzina 500 plus. Również dzieciom z niepełnosprawnością przysługują ulgi
w komunikacji oraz możliwość nabycia karty parkingowej, dofinansowanie z PFRON,
w tym: do turnusów rehabilitacyjnych, do sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
oraz środków pomocniczych, do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, do
likwidacji barier architektonicznych, a także program „Aktywny Samorząd”.
Program „Aktywny Samorząd” składa się z kilku form pomocy, z których mogą
korzystać osoby z niepełnosprawnością. Program skierowany jest indywidualnie do osób
niepełnosprawnych, a jego celem jest przede wszystkim zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie barier edukacyjnych, społecznych, zawodowych. Osoby niepełnosprawne,
po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą z skorzystać z kilku form pomocy jednocześnie. Aktywny Samorząd składa się z dwóch modułów, w którym Moduł I skierowany
jest do osób potrzebujących pomocy w zakresie likwidacji bariery transportowej, likwidacji bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem
prawnym dziecka). Każdy z czterech obszarów ma swoje kryteria i zadania, z których
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może skorzystać zarówno osoba z niepełnosprawnością, jak i opiekunowie ustawowi. Dofinansowania dotyczą np. uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego oraz
szkolenia z obsługi tego sprzętu, oprzyrządowania samochodu, pobytu dziecka w żłobku
albo przedszkolu, zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego i inne. Moduł II to pomoc w uzyskaniu kształcenia na poziomie wyższym. Z tego sposobu pomocy mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną pobierające naukę w szkole policealnej, kolegium,
w szkole wyższej. Oba moduły realizowane są jak dotychczas co roku i mają odpowiednie
terminy realizacji, w tym roku składanie wniosków do odbywa się po przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Zachęcam do lektury programu w szerszym zakresie.
Obecnie student z niepełnosprawnością jest objęty wyjątkową opieką przez szkoły
wyższe. Student z niepełnosprawnością może uzyskać stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, może uzyskać pomoc w nauce np. dodatkowe lekcje języka angielskiego, odpowiedni sprzęt dla osób słabowidzących, ale również bezpłatne dojazdy na
uniwersytety dla osób zmagających się z niepełnosprawnością ruchową itp. Obecnie również uczelnie prywatne i oczywiście państwowe mają wykfalifikowanych pracowników do
pomocy osobom z niepełnosprawnością. Na każdej uczelni i szkole warto zapytać o szczegóły!
Zasiłek pielęgnacyjny to kolejna forma pomocy finansowej przyznawana w celu
częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki oraz
pomocy osobom w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Taki zasiłek
przysługuje dziecku z niepełnosprawnością do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie
o niepełnosprawności. Natomiast po uzyskaniu 16 roku życia, przysługuje osobie, która
posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, ale
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WAŻNE!
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest bez względu na dochód
osoby z niepełnosprawnością jak i członków rodziny. Zasiłek
przysługuje na czas na jaki zostało wydane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.

jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Od 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny
wynosi 215,84 zł.
Nowość! Od 1 kwietnia 2020 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające choroby układu oddechowego i układu krążenia o symbolu 07-S,
mogą ubiegać się o kartę parkingową. W tym celu należy złożyć wniosek o ponowne
orzeczenie, gdzie komisja ustali ograniczenia w tym zakresie. Przepis wprowadzono w dniu 31 marca 2020 roku ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2020 r., poz. 568, 695).

_Justyna Kasperczuk
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WYJĄTKOWE RODZEŃSTWO - NIC NIE
ZASTĄPI NIEZWYKŁEGO POŁĄCZENIA
DUSZ I SERC

_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
i koncepcji żywienia GF / CF / SF / YF.
Recenzent produktów edukacyjnych.

Więź pomiędzy rodzeństwem jest jedną
z najbardziej znaczących i naznaczających,
jakich można doświadczyć w ciągu życia. Jest
to relacja oparta na wzajemności i intensywności, uważana za pierwszą ‘salę treningową’ życia społecznego. W tym sensie promuje umiejętności, które pozwalają nawiązywać
kontakty z innymi, uczy co to jest empatia,
współpraca, jak negocjować i co to znaczy
troska o kogoś lub coś. Uczy, że szacunek
to nie jest zbędny i względny ideał. Operuje
również modelami identyfikacji innymi niż te
rodzicielskie.
Więź między rodzeństwem to szczególna więź, której nie wybieramy. To geny
i doświadczenia życia codziennego, które
budują relacje, gdzie płeć i wiek nie mają
znaczenia.
Dzieci opracowują określone strategie,
na przykład w celu przyciągnięcia uwagi rodziców, czy siebie wzajemnie. Rodzeństwo
często walczy ze sobą we wczesnych latach
i toczy ze sobą wiele bitew. Złość, łzy i krzyki,
potem biała flaga i chwila pokoju, i znów wojna. Nawet jeśli wszystkie te konflikty wydają
się koszmarem codziennego życia rodzinnego, wszystko to się zmienia, ewoluuje. Kiedy
dzieci osiągną dojrzałość, zwykle odkładają na bok to, co poróżniło je w przeszłości,
troszcząc się o siebie i darząc szacunkiem.
Czasami relacje między braćmi i siostrami mogą być skomplikowane. Mogą pojawić

21

WPROST

22

O REUMATOLOGII

się rozbieżności i zazdrości. Kłótnie z dzieciństwa czasem mogą dzielić, ale nierzadko nawet najbardziej zawzięte siostry dojdą do porozumienia i zawieszenia broni w wieku dorosłym – siła więzi! To właśnie nasze rodzeństwo rzeźbi wiele cech naszej tożsamości i to
oni wspierają nas w najbardziej krytycznych momentach.
Wszyscy wiemy, że w dzieciństwie i okresie dojrzewania dzieci szukają swojego miejsca w rodzinie. Powstają mniejsze lub większe zazdrości, okresy konfrontacji i chwile
doskonałej współpracy, które w ten czy inny sposób znaczą nas na resztę życia.
Niektórzy mają ambiwalentne relacje ze swoimi braćmi i siostrami. Wiele osób ma
złożoną więź - możemy nie dogadywać się co do poglądów, wartości lub pasji. To całkiem
ludzkie.
Niektóre relacje są „dobre” – bliskie, intymne. Inni mogą nie być tak zjednoczeni
– konkurujący i sprzeczni. Dlatego łatwo jest myśleć o tym związku w kategoriach polaryzacji. Z jednej strony współpraca, solidarność i wzajemne wsparcie, z drugiej strony
konkurencja, konflikt, który może wywołać wzajemne odrzucenie i nienawiść.
Ale to, o czym chciałam dzisiaj napisać z okazji minionego Dnia Dziecka, to coś jeszcze bardziej niesamowitego. Tak sobie możemy tutaj dyskutować, że to przecież dzieci,
że to jeszcze masa nieukształtowana i niehomogeniczna. Spójności brak i integralności
w myślach i w czynach. Porywcze i niekonsekwentne. Zanim dorosną i bedą mieć jakikolwiek pozytywny wpływ na zmiany (jakiekolwiek i cokolwiek one znaczą) to jeszcze wody
przepłynie pod mostem, że ho ho.
A właśnie, że nie!
Bracia pomagają nam kształtować się społecznie. Stanowią oni pierwszy scenariusz
społeczny, w którym zaczynamy rozumieć, co to znaczy dzielić się, zarządzać emocjami
tak intensywnymi jak gniew czy zazdrość. Oznacza to wczuwanie się w czyjąś sytuację,
aby rozwinąć empatię.
A po drugie najważniejsze, o czym tu dziś chciałam – zwłaszcza w przypadku rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego bycie rodzeństwem, czy posiadanie owego, to wyjąt-
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kowy i o niezwykłej sile związek – zarówno korzystny, jak i stanowiący wyzwanie dla obu
stron.
Inność w kwestii niepełnosprawności łączy i staje się źródłem wsparcia.
Więź ta nie jest sztywna i niezmienna, wręcz przeciwnie. Ulega ona kilku zmianom
i przebudowie na wszystkich etapach cyklu życia. Kiedy obecność jakiejkolwiek niepełnosprawności towarzyszy tej więzi, nabiera ona szczególnych cech, których nie należy lekceważyć. Związek między rodzeństwem jest znaczący. Często jest to najdłuższy związek,
jaki będziemy mieli w życiu, a zatem będzie miał fundamentalny wpływ na nasz rozwój.
Kiedy któreś z rodzeństwa jest niepełnosprawne lub cierpi na przewlekłą chorobę,
relacja może ulec znacznej zmianie. Na przykład często zauważyć można znacznie więcej
empatii i altruizmu, a dla osób niepełnosprawnych w ogóle – więcej zrozumienia.
Większość rodzeństwa osoby niepełnosprawnej ma zdania podzielone – istnieją dobre i niezbyt pozytywne aspekty tego doświadczenia. Od nas, rodziców, zależy również,
czy będziemy pełnić rolę moderatorów. W relacjach między braćmi rodzice odgrywają
niezastąpioną rolę w ułatwianiu i wspieraniu więzi braterskiej, szczególnie w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym.
Doskonałe i trwałe więzi powinny być pielęgnowane i szanowane. Są one niezwykle
cenne.
Dlaczego tak wyjątkowy jest więc ten ‘niekonwencjonalny związek’? Dlaczego nie
jest on jak żaden inny na świecie? Więź między braćmi jest sama w sobie wyjątkowa
i specyficzna, składa się z aspektów wyrażonych między nimi w sposób głęboki, złożony
i dynamiczny. Jest to związek szczególnie narażony na zmiany, ale trwający bardzo długo,
ponieważ rodzeństwem jest się na zawsze.
Relacje rodzinne między dziećmi z niepełnosprawnością są niezwykle silne. To czysta
wibracja połączona z telepatią. Wyjątkowa, naturalnie trwała, niepowtarzalna i niezwykła
więź.
A my jako rodzice szanujmy, pielęgnujmy i wspomagajmy! To nasz przywilej i nasz
obowiązek.
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MIZS
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Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest najczęstszą chorobą reumatyczną rozpoznawaną u dzieci; rozpoznaje się ją u 1–4 na 1000 dzieci. Międzynarodowa
Liga do Walki z Reumatyzmem (ang. International League Against Rheumatism, ILAR)
definiuje tę chorobę jako „zapalenie stawów o nieustalonej etiologii, o początku przed
16 r.ż., trwające co najmniej przez 6 tygodni, rozpoznane po wykluczeniu wszystkich znanych przyczyn”. MIZS charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym, który uszkadza
chrząstkę stawową oraz nasady kostne. Zapalne choroby reumatyczne są chorobami
uszkadzającymi również układy pozastawowe, takie jak serce, wzrok, nerki.
Aktualnie wyróżnia się siedem podtypów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia
stawów, które różnią się między sobą objawami klinicznymi, przebiegiem, ale również
konsekwencjami. Są to postaci:
1) uogólniona;
2) nielicznostawowa;
3) wielostawowa bez obecności czynnika reumatoidalnego;
4) wielostawowa z obecnością czynnika reumatoidalnego;
5) łuszczycowe zapalenie stawów;
6) zapalenie stawów związane z zapaleniem przyczepów ścięgnistych;
7) niezróżnicowane zapalenie stawów.
Do tej pory nie znamy źródła powstawania MIZS. Najprawdopodobniej choroba ma
podłoże genetyczne i/lub środowiskowe. Dodatkowo uważa się, że wywołuje ją szereg
różnych zaburzeń immunologicznych. W przebiegu choroby obserwuje się zapalenie
błony maziowej stawów, gdzie proces zapalny prowadzi do uszkodzeń chrząstki, a kości
ulegają degradacji. Dominującym objawem MIZS jest zapalenie stawu lub stawów manifestujące się obrzękami, wysiękami, bolesnością, często z ograniczeniem ruchomości.
Stan zapalny najpierw rozwija się w błonie maziowej stawów, a później obejmuje kolejne
tkanki wokół stawów, przyczepy ścięgien i mięśni oraz pochewki ścięgniste, a także nasady kostne. Najczęściej choroba atakuje duże stawy obwodowe kończyn dolnych, głównie
kolanowe. Rzadziej obserwuje się zajęcia drobnych stawów rąk.
Za źle rokujące, uznaje się zajęcie stawów biodrowych czy skroniowo-żuchwowych.
Inne ważne objawy kliniczne to:
• ból w okolicach pięt spowodowany zapaleniem przyczepu ścięgna Achillesa;
• bóle okolicy pośladków;
• ból pleców;
• zaburzenia chodu (utykanie);
• sztywność poranna;
• zmiany w zachowaniu dziecka (niechęć do zabawy czy ruchu);
• przewlekłe zapalnie błony naczyniowej oka;
• gorączka;
• wysypki skórne;
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• powiększenie węzłów chłonnych;
• wysięki do osierdzia i opłucnej.
Ponadto warto zwrócić uwagę na:
• utratę apetytu i masy ciała;
• poczucie zmęczenia i osłabienia;
• nadżerki błon śluzowych;
• suchość oczu;
• zmiany nastroju.
Diagnostyka MIZS jest skomplikowana i obejmuje:
1) badania laboratoryjne: poziom białka C-reaktywnego (CRP), odczyn Biernackiego (OB), morfologię podstawową; ponadto badania serologiczne w kierunku
czynników infekcyjnych wirusowych, bakteryjnych czy pasożytniczych, a także czynnik reumatoidalny oraz inne badania diagnostyczne w zależności od podtypu choroby reumatycznej;
2) badania obrazowe, takie jak: diagnostyka radiologiczna RTG, ultrasonograficzna USG, tomografia komputerowa (TK), scyntygrafia, rezonans magnetyczny (MR);
3) ocenę funkcjonalności – najczęściej wykorzystuje się kwestionariusz oceny
stopnia funkcjonalności i dyskomfortu dziecka CHAQ (ang. Childhood Health Assessment Questionnaire) zaś całościowej oceny stopnia poprawy klinicznej dokonuje się
według kryteriów Gianniniego.
Ze względu na to, że dotychczas nie ustalono przyczyn powstawania choroby, nie ma opracowanej skutecznej metody leczenia MIZS prowadzącej do całkowitego wyzdrowienia pacjenta. Leczeniem pacjenta zajmuje się zespół interdyscyplinarny,
w którego skład może wchodzić reumatolog dziecięcy, okulista, rehabilitant, ortopeda, psycholog. W zależności od objawów w zespole będzie także dermatolog, gastrolog, kardiolog. Ważną rolę odgrywa lekarz rodzinny lub pediatra, który powinien ściśle
współpracować z lekarzem reumatologiem dziecięcym w celu monitorowania aktywności choroby oraz bezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem leków, leczenia pojawiających się infekcji, a także – jeśli to możliwe – wykonywania szczepień ochronnych.
W ostatnich latach dokonuje się prawdziwy przełom, jeśli chodzi o diagnostykę i rozpoznawanie MIZS oraz nowe terapie. Coraz szybciej można ustalić rozpoznanie i wdrożyć
leczenie oraz monitorować aktywność choroby. Dzięki temu można już zapobiegać następstwom choroby albo znacznie je ograniczać. Coraz częściej u dzieci udaje się osiągnąć trwałą remisję. Największą szansę na remisję bez leków mają dzieci z postacią nielicznostawową. Około 40% pacjentów w dorosłe życie wchodzi z aktywną chorobą. Cały czas
toczą się badania nad nowymi cząsteczkami, które mogą być istotne dla leczenia MIZS.

_Monika Zientek
ŹRÓDŁO:
Smolewska E. (red.), Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium, PZWL, Warszawa 2019

Już wkrótce ukaże się raport, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz
w kolejnym wydaniu kwartalnika Wprost o Reumatologii.
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