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Drodzy Czytelnicy,

Czas leci tak szybko, mamy już czwarte wydanie naszego kwartalnika Wprost o Reumatologii. Nad każdym kolejnym wydaniem cała nasza
ekipa Stowarzyszenia 3majmy się razem wkłada
coraz więcej pracy.
Nadszedł również czas zmian. Serdecznie
dziękuję członkom Stowarzyszenia za zaufanie
i powierzenie mi pełnienia funkcji Prezesa. Jest to
dla mnie rola przedstawiciela Was wszystkich.
Najbardziej dziękuję naszej dotychczasowej Prezes Monice Zientek za jej wkład, za to co
udało jej się stworzyć, za poczucie, że nie jesteśmy sami i za to, że zawsze można było liczyć na
jej wsparcie. Mam nadzieję godnie reprezentować jej dotychczasową pracę.
Całe nasze Stowarzyszenie działa przede wszystkim dla Was i dzięki Wam. Wiele osób
kryje się pod nazwą „Stowarzyszenie 3majmy się razem”.
Kamila Kuźma, Joanna Laur, Agata Jerzyk, Monika Zientek – nasze media społecznościowe istnieją przede wszystkim dzięki Wam. Docieracie do wielu osób postami, które na co dzień
tworzycie i bardzo Wam za to dziękuję.
Monika, Ania, Agnieszka, Asia, Kinga, dziękuję za Waszą pracę, energię i moc, z którą
dyżurujecie na Facebook wspierając każdego kto zwróci się do Was.
Katarzyna Frąckowiak, Justyna Kasperczuk, Magdalena Missuno, Alina Pilipionek, Magdalena Bajorek i wielu innych autorów naszych artykułów jest z nami od początku. Dziękuję
Wam bardzo Kochani. Wprost o Reumatologii istnieje dzięki Waszemu wsparciu!
Każde wydanie magazynu jest dla mnie wyjątkowe, opracowanie graficzne Natalii, wcześniej Kamili, to każde słowo jak perełka.
Bardzo się cieszę będąc z Wami, mając tak wspaniała ekipę oraz przeuroczych czytelników.
3majmy się razem!
													
			
Zawsze dla Was,
								
Viola Zajk
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BEZPIECZEŃSTWO
TERAPII BIOLOGICZNEJ
Zgodnie z definicją, do leków biologicznych należy grupa leków ściśle związanych
z cząsteczkami biologicznie czynnymi naturalnie występującymi w organizmie człowieka,
które działają poprzez wpływ na szereg mechanizmów uczestniczących w procesie zapalnym.

Potencjalne efekty działania leków biologicznych:
• naśladowanie funkcji prawidłowych białek ludzkich,
• wpływ na interakcje między różnymi biologicznie czynnymi cząsteczkami,
• wpływ na receptory komórkowe.
Leki te są wytwarzane są metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem metod
inżynierii genetycznej.
Główne grupy leków biologicznych:
• przeciwciała monoklonalne,
• białka fuzyjne,
• rekombinowane białka ludzkie.
Leki biologiczne znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny
działając wybiórczo na poziomie molekularnym na różne etapy patogenezy chorób, głównie zapalnych i nowotworowych. Wykorzystuje się przy tym ich potencjalne działanie modulujące odpowiedź immunologiczną organizmu.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wdrażanie terapii biologicznej jako jednej z kluczowych metod leczniczych w reumatologii, onkologii, dermatologii, alergologii i gastroenterologii.
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Przykłady schorzeń, w których zastosowanie mają leki biologiczne:
• reumatoidalne zapalenie stawów i inne zapalne schorzenia układu ruchu,
• przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
choroba Crohna),
• choroby nowotworowe,
• dermatologia (np. łuszczyca).
Terapia biologiczna zastosowana u pacjenta ze schorzeniem układu ruchu pozwala
na uzyskanie poprawy nie tylko w zakresie jego funkcji, ale przede wszystkim eliminuje
ból i sztywność poranną, zmęczenie, często gorączkę i inne objawy związane z ogólnoustrojową chorobą. Niejednokrotnie powoduje ustępowanie związanej nierzadko z przewlekłym schorzeniem depresji i lęku. Wdrożona na wczesnym etapie choroby zapobiega trwałym uszkodzeniom narządu ruchu, utrzymuje sprawność funkcjonalną i pozwala
najczęściej na całkowity powrót do pracy zawodowej oraz pełne uczestniczenie w życiu
rodzinnym i społecznym.

› BEZPIECZEŃSTWO TERAPII BIOLOGICZNEJ
Leczenie niesie ze sobą pewne ryzyko, głównie związane ze zwiększoną częstością
pewnych zakażeń, zwłaszcza układu oddechowego, dróg moczowych, skóry i tkanki pod-
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skórnej. Największe ryzyko stanowi możliwość reaktywacji zakażenia gruźliczego, czy też
rzadkich infekcji zwanych oportunistycznymi, jak: legionelloza, listerioza, histoplazmoza,
pneumocystoza. Dlatego też przed decyzją o zastosowaniu tej terapii każdorazowo dokonuje się indywidualnej oceny ryzyka zachorowania wykonując radiogram klatki piersiowej oraz test IGRA oceniający wydzielanie interferonu-γ w kierunku utajonego zakażenia
prątkiem gruźlicy. Nawracające i ciężkie zakażenia są także przeciwskazaniem do w/w terapii. Rutynowo wykonujemy także badania w kierunku utajonego zakażenia wirusem
HIV oraz WZW (B i C).
Przebycie i całkowite wyleczenie zakażenia gruźlicą nie wyklucza pacjenta z leczenia,
jednak nakazuje zachowanie szczególnych środków ostrożności. Przebycie WZW t. C także nie jest przeciwskazaniem do terapii w przypadku braku aktywnej replikacji wirusa.
Nieco gorzej wygląda sytuacja chorego z przebytym WZW t. B, gdzie ryzyko wznowy choroby po leczeniu niektórymi lekami biologicznymi jest istotnie większe, niemniej nie jest
ono bezwzględnie przeciwskazane.
Cukrzyca i choroby metaboliczne jak otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej, czy
wreszcie choroby układu krążenia nie stanowią przeciwskazania do terapii. Wykazano
nawet istotną redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych, którym wdrożono terapię biologiczną. Należy zwrócić uwagę na możliwość pojawienia się nieprawidłowości w zakresie lipidogramu po zastosowaniu niektórych leków biologicznych. Leczymy je
zgodnie z ogólnymi zaleceniami i dotychczas nie wykazano, żeby przekładały się one na
wyraźny wzrost ryzyka zachorowania.
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Jest jednak grupa chorób, w których ostrożnie należy planować terapię biologiczną z uwzględnieniem szczególnego jej doboru i przy zachowaniu maksimum środków
ostrożności. Mowa tutaj o przewlekłej chorobie nerek oraz przewlekłych schorzeniach
płuc, zwłaszcza śródmiąższowej choroby płuc. Jednak także i tutaj, precyzyjne dobranie
leku i monitorowanie stanu pacjenta pozwala w większości na bezpieczną terapię.
Należy pamiętać także o tym, że znaczący odsetek chorych na RZS stanowią kobiety
w wieku prokreacyjnym. Dlatego też należy od pacjentki uzyskać świadomą zgodę na zastosowanie przez cały okres leczenia oraz kilka miesięcy po jej zakończeniu, jednej z metod skutecznej antykoncepcji.
W chorobach autoimmunologicznych, w tym w reumatoidalnym zapaleniu stawów
(RZS), łuszczycowym zapaleniu stawów (ŁZS), zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) czy spondyloartropatii zapalnej, przewlekły, aktywny proces zapalny wynikający z samej choroby może być przyczyną przedwczesnych porodów, zaburzeń wzrostu
płodu, poronień oraz innych powikłań położniczych i neonatologicznych.
W organizmie kobiety podczas ciąży zostaje uruchomionych szereg mechanizmów
chroniących płód przed atakiem układu odpornościowego matki. W wielu procesach fizjologicznych związanych z ciążą uczestniczą specyficzne cytokiny, jak czynnik martwicy
nowotworów (TNF – Tumor Necrosis Factor). Uczestniczą one w zagnieżdżaniu zarodka,
wnikaniu w endometrium, tworzeniu błony doczesnej oraz w samym mechanizmie porodu.
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Leki biologiczne z zasady blokują działanie szeregu cytokin prozapalnych, co wpływa korzystnie na przebieg choroby, ale może ingerować także w procesy zaangażowane
w przebieg ciąży. Obserwacje dotyczące bezpieczeństwa tych leków nie są liczne, natomiast analiza wieloośrodkowych danych z rejestrów leków biologicznych, pozwala na
stwierdzenie, że zastosowanie leku biologicznego tuż przed lub w czasie ciąży, nie wpływa istotnie na rozwój płodu, ani nie jest związane z ryzykiem przedwczesnego porodu.
W przypadku planowania lub stwierdzenia ciąży u pacjentki należy w każdym przypadku dokonać weryfikacji stosowanej famakoterapii, żeby niepotrzebnie nie narażać
płodu na szkodliwe ingerencje. W przypadku klinicznej remisji choroby należy rozważyć
czasowe lub całkowite wstrzymanie stosowania leczenia biologicznego. Jeżeli choroba
jest aktywna, należałoby zastosować leczenie o najwyżej udokumentowanym bezpieczeństwie w ciąży.
Spośród dostępnych leków biologicznych jedynym lekiem o udowodnionym bezpieczeństwie stosowania przez cały okres ciąży jest jeden z inhibitorów TNF - certolizumab
pegol, którego specyficzna budowa odpowiedzialna jest za nieprzechodzenie przez łożysko ani do mleka karmiącej matki. W I i II trymestrze ciąży bezpieczne wydaje się także
zastosowanie kilku innych inhibitorów TNF. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku możliwości zmiany terapii, dozwolone jest kontynuowanie terapii tymi lekami
przez cały okres ciąży. Wymienione powyżej leki wydają się być także bezpieczne przez
cały okres karmienia piersią.
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W przypadku stosowania leczenia biologicznego powyżej 22 tygodnia ciąży, należy
pamiętać o konieczności przesunięcia w czasie szczepień ochronnych dziecka o ok. 6 miesięcy od czasu podania ostatniej dawki leku.

›

SZCZEPIENIA OCHRONNE U PACJENTÓW PODDAWANYCH TERAPII LEKAMI BIOLOGICZNYMI
Szczepionki są substancjami biologicznymi zdolnymi do indukowania określonych
procesów immunologicznych, warunkujących powstanie odporności na wybiórcze zakażenia. Szczepionki dzielą się umownie na żywe i inaktywowane.
Żywe zawierają atenuowane (o osłabionej zjadliwości) drobnoustroje:
• wirusowe – przeciwko odrze, śwince, różyczce, ospie prawdziwej
i wietrznej, półpaścowi, grypie, poliomyelitis,
• bakteryjne – przeciwko gruźlicy (Bacillus Calmette-Guérin – BCG), durowi
brzusznemu.
Szczepionki inaktywowane zawierają całe zabite drobnoustroje, ich fragmenty lub
wybrane antygeny albo tylko toksyny produkowane przez bakterie.
Wśród nich wyróżniamy:
• pełnokomórkowe – przeciwko wściekliźnie, wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A i typu B (WZW A i B), krztuścowi, durowi brzusznemu, cholerze,
• frakcjonalne – przeciwko błonicy, tężcowi,
• polisacharydowe – przeciwko wirusowi grypy t. B, pneumokokom, meningokokom, durowi brzusznemu.
Przeciwwskazaniem do jakiegokolwiek szczepienia jest stwierdzona wcześniej reakcja anafilaktyczna (uczuleniowa) na poprzednią dawkę szczepionki lub jakikolwiek jej
składnik. Przeciwwskazaniem do stosowania szczepionek żywych są ponadto istotne zaburzenia odporności wrodzonej lub nabytej, w tym powstałe w wyniku leczenia lekami
biologicznymi. Do czasowych przeciwskazań należą ostre choroby infekcyjne oraz zaostrzenia przewlekłych schorzeń.
Szczepienia są bardzo istotnym elementem ochrony przed wystąpieniem wielu zakażeń. Odgrywają one rolę ochronną przed zachorowaniem osoby o upośledzonej odporności, w tym także chorych reumatologicznych poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu.
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› AKTUALNE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ SĄ NASTĘPUJĄCE:
1. Szczepienia u pacjentów z chorobami zapalnymi na podłożu immunologicznym powinny być realizowane w czasie stabilnego okresu choroby.
2. Należy unikać podawania żywych (atenuowanych) szczepionek w czasie leczenia immunosupresyjnego/biologicznego.
3. Szczepienia mogą być wykonywane w czasie stosowania klasycznych LMPCh
i inhibitorów TNF, natomiast powinny być wykonane przed rozpoczęciem terapii biologicznej z efektem pod postacią obniżenia fnukcji limfocytów B (Rituximab).
4. Szczepienie przeciwko grypie (inaktywowane szczepionki), ospie wietrznej
(półpaścowi) oraz 23-walentną polisacharydową szczepionką pneumokokową
(23-PPV) powinny być zalecane dla pacjentów z aktywną chorobą reumatologiczną.
5. Szczepienia przeciwko tężcowi należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami
populacyjnymi.
6. Szczepienie przeciwko ludzkiemu brodawczakowi (HPV) powinno być zalecane w wybranej grupie pacjentów (młodych kobiet).
7. Szczepienia przeciwko WZW A i/lub B są rekomendowane dla pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka.
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8. Pacjenci, którzy planują podróż w regiony uznane za „egzotyczne”, powinni
być zaszczepieni wg zasad ogólnych, z wyjątkiem szczepionek żywych (atenuowanych).
9. Szczepienie BCG (przeciwko gruźlicy) nie jest zalecane dla pacjentów z chorobami reumatycznymi.
Od tych ogólnych zaleceń pewne odstępstwa i szczególne obwarowania dotyczą dzieci:
• U dzieci z chorobami reumatycznymi zalecane jest postępowanie zgodne
z właściwym dla danego kraju programem szczepień szczepionkami żywymi,
z wyjątkiem pacjentów leczonych dużymi dawkami syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby, GKS (glikokortykosteroidów) lub leczonych lekami biologicznymi.
• U zaszczepionych dzieci w trakcie leczenia immunosupresyjnego należy rozważyć jako potencjalnie możliwy efekt boosterowy (obniżenie miana przeciwciał po szczepieniu, wymagające doszczepienia) po szczepieniach przeciwko
ospie wietrznej (VZV), odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz po szczepionce
przeciwko żółtej febrze.
• Zaleca się, aby zebrać staranny wywiad na temat infekcji i szczepień dotyczących ospy wietrznej u wszystkich dzieci z chorobami reumatycznymi, szczególnie u tych, u których przewidywane jest stosowanie dużych dawek leków
immunosupresyjnych lub leczenie biologiczne.
• W przypadku negatywnego wywiadu co do zakażenia ospą wietrzną lub szczepień przeciwko ospie wietrznej, szczepienie takie należy rozważyć najlepiej
przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego.
Szczepionki inaktywowane (zabite):
• Szczepienie przeciwko tężcowi (TT) powinno być podawane zgodnie z krajowym programem szczepień.
• U dzieci z chorobami reumatycznymi szczepienia przeciwko WZW B, tężcowi,
błonicy, krztuścowi, wirusem grypy t. B (HIB), pneumokokom, przeciwko WZW
A, przeciwko tężcowi (TT), polio, kleszczowemu zapaleniu mózgu zalecane są
zgodnie z krajowym programem szczepień.
• U dzieci z chorobami reumatycznymi zalecane jest coroczne szczepienie przeciwko grypie.
• Szczepienia przeciwko HIB, pneumokokom i meningokokom, które nie byłyby
zawarte w krajowym programie szczepień, szczególnie zalecane są u pacjentów z usuniętą śledzioną, lub u których planowane jest stosowanie dużych
dawek leków immunosupresyjnych lub leków biologicznych (przed rozpoczęciem takiego leczenia).
• Biorąc pod uwagę większe ryzyko zakażenia na HPV u dzieci płci żeńskiej chorych na toczeń rumieniowaty układowy lub młodzieńcze idiopatyczne zapa-
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lenie stawów (MIZS), należy poinformować pacjentki o możliwości takiego
szczepienia.
Podsumowując, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności, terapia biologiczna wydaje się być całkowicie bezpieczna. Leczenie w ramach istniejącego w Polsce systemu
leczenia biologicznego opartego na spełnieniu wymogów Programów Lekowych, obliguje zarówno pacjenta, jak i lekarza do przestrzegania wymogów zachowania procedur
bezpieczeństwa i odpowiedniej oceny skuteczności terapii. Bilans strat i zysków przechyla
wagę zdecydowanie na korzyść podjęcia terapii. Trzeba pamiętać że każdy z nas chciałby dożyć sędziwych lat w pełni swojej funkcjonalnej sprawności, bez konieczności opieki
osób trzecich, a wdrożenie leczenia biologicznego w przypadku wielu chorób reumatycznych, zwłaszcza o agresywnym i postępującym przebiegu, może nam to umożliwić.

_Dr n. med. Piotr Dąbrowski
Kierownik Kliniki Reumatologii
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie.
Katedra Chorób Wewnętrznych
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LECZENIE MIZS
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO
PROGRAMU LEKOWEGO
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to najczęstsza u dzieci i młodzieży przewlekła zapalna choroba stawów, definiowana według ILAR (International League
of Associations for Rheumatology classification of Juvenile idiopathic arthritis, second
revision Edmonton 2001) jako heterogenna grupa zapaleń stawów o nieznanej etiologii
z początkiem objawów przed 16 rokiem życia i zapaleniem utrzymującym się nieprzerwanie przez co najmniej 6 tygodni1. Wyodrębniono 7 podtypów tej choroby, zależnie od objawów klinicznych, które występują w początkowych 6 miesiącach jej trwania. Poszczególne
postacie MIZS różnią się poza liczbą zapalnie zmienionych stawów, zajęciem przyczepów
ścięgnistych, narządu wzroku i narządów wewnętrznych, co wynika z odmiennych mechanizmów patogenezy doprowadzających do rozwoju poszczególnych postaci.
Więcej o MIZS czytaliśmy w czerwcowym numerze „Wprost o reumatologii”, natomiast w obecnym artykule skupimy się na terapii tej choroby. Warto podkreślić, że rozpoznanie MIZS wymaga potwierdzenia stanu zapalnego w stawie w badaniu przedmiotowym przez lekarza, bądź w badaniach obrazowych (badania USG, RTG, rezonansu
magnetycznego), a izolowany ból stawu nie jest jednoznaczny z rozpoznaniem zapalenia
stawu, konieczne jest wykluczenie chorób z tzw. „listy wykluczeń”. Ważne jest aby postawić rozpoznanie w jak najwcześniejszym okresie choroby i rozpocząć właściwą terapię,
której celem zgodnie z koncepcją „Treat to target” jest osiągnięcie minimalnej aktywności choroby/remisji klinicznej w jak najkrótszym czasie. Ustąpienie lub ograniczenie
aktywności choroby zapobiega występowaniu powikłań w układzie ruchu w dalszym jej
przebiegu, ale też powikłań narządowych. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w grupie
najmłodszych dzieci chorujących na MIZS, a trzeba podkreślić, że dzieci na tę chorobę
zapadają od 2 roku życia, nieliczne przed ukończeniem pierwszego. Toczące się zapalenie stawu w okresie wzrostu i rozwoju układu kostno-stawowego prowadzi do trwałych
powikłań jak wtórne do przerostu nasad chorego stawu deformacje rozwojowe stawów,
wydłużenia kończyn, ograniczenia ruchomości stawów, zaniki mięśni, wtórnie dochodzi
do zaburzeń mechaniki chodu, wad postawy. Najczęstsza z postaci MIZS – z zajęciem
niewielu stawów przebiegając w dużych stawach kończyn dolnych, może prowadzić do
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WPROST

O REUMATOLOGII

niepełnosprawności dziecka. Utrzymujący się stan zapalny w stawie stanowi dla chorego
dziecka ogromną przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu, ma wpływ również na jego
odczucia, emocje, funkcjonowanie społeczne.
Leczenie MIZS obejmuje przede wszystkim leczenie farmakologiczne lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh) tzw. klasycznymi, a w przypadku ich nieskuteczności
biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (bLMPCh) – tabela 1.
Strategia leczenia farmakologicznego w Polsce opiera się na rekomendacjach
American College of Rheumatology (ACR) opracowanych dla poszczególnych postaci
MIZS oraz zasadach leczenia lekami biologicznymi zgodnie z obowiązującymi aktualnie
w naszym kraju programami leczenia biologicznego Ministerstwa Zdrowia. Należy także podkreślić, że nie wszystko można objąć wyznaczonym algorytmem postępowania,
niejednokrotnie sposób leczenia musi być dostosowany do konkretnego stanu klinicznego u danego pacjenta np. chorób współistniejących. Rekomendacje leczenia wg ACR
(publikowane od 2011, aktualizowane w 2013, 2019 r.)2,3,4 obejmują zależne od postaci
MIZS schematy terapii, zalecają jak prowadzić terapię początkową i w jaki sposób ją intensyfikować uwzględniając aktywności choroby oraz tzw. czynniki prognostyczne u danego pacjenta. Podstawą leczenia większości postaci MIZS jest zastosowanie metotrexatu
(MTX), lub w określonych sytuacjach klinicznych innego leku modyfikującego przebieg
choroby. Dodatkowo zalecane jest miejscowe leczenie glikokortykosteroidami (GKs) dostawowo, a w przypadku postaci wielostawowych zastosowanie terapii pomostowej GKs
doustnymi. W przypadku nieskuteczności leczenia LMPCh zalecono wdrożenie leczenia
biologicznego. Rekomendacje w układowym MIZS to intensywne systemowe leczenie
glikokortykosteroidami, jeśli występują zmiany zapalne w stawach również zastosowanie
metotrexatu, leflunomidu (brak rejestracji LEF dla dzieci w Polsce), a w przypadku niepowodzenia wczesne wprowadzenie bLMPCh (anakinra, canakinumab, tocilizumab). U pacjentów z aktywnym zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych, zapaleniem przyczepów ścięgnistych zarekomendowano niesterydowe leki przeciwzapalne w leczeniu
wstępnym, w dalszej kolejności bLMPch-z grupy tzw. inhibitorów TNFα (TNFαi).
Warto podkreślić dużą rolę leczenia miejscowego tzn. iniekcji do chorych stawów
glikokortykosteroidów o przedłużonym działaniu. Rekomendowane jest podanie sześciooctanu triamcynolonu lub octanu triamcynolonu. W Polsce leki te nie są powszechnie
dostępne i dotychczas podawano dostawowo głównie octan metyloprednisolonu i dipropionian betametazonu. Obecnie coraz częściej podawany jest sześciooctan triamcyno2    Beukelmann T, Patkar N.M., Saag K. G. 2011 American College of Rheumatology recommendations
for treatment of juvenile idiopathic arthritis: Initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the
treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res Hoboken. 2011;(63):465–82.
3    Ringold S, Weiss PF., Beukelmann T et al. 2013 update of the 2011 American College of Rheumatology
recommendations for the medical therapy of children with juvenile idiopathic arthritis: recommendations
for the medical therapy of children with systemic juvenile arthritis and tuberculosis screenning among
children receiving biologic medications. Arthritis Rheum. 2013;65:2499–512.
4    Ringold S, Angeles-Han S.T, Beukelman T et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis
Foundation Guideline for the treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: therapeutic Approaches for NonSystemic Polyarthritis, Sacroilitis, and Enthesitis. Arthritis Care Res. 2019;71(6):717–34.

studiomieta.pl
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lonu po indywidualnyn zakupie przez rodziców za granicą. Inne metody postępowania
miejscowego to stosowana w przeszłości synowektomia chemiczna, a obecnie synowektomia izotopowa. Podstawą leczenia chorych z zapaleniem błony naczyniowej oka
w przebiegu MIZS, obok stosowanych glikokortykosteroidów w postaci kropli do oka (1%
octan prednizolonu) jest metotrexat, a w przypadku jegonieskuteczności leki biologiczne.

Klasyczne leki modyfikujące
przebieg choroby (LMPCh)

Leki biologiczne modyfikujące przebieg
choroby (bLMPCh)

Metotrexat
Sulfasalazyna
Cyklosporyna A
Leflunomid¹
Chlorochina
Hydroxychlorochina

Inhibitory TNFα

Azathiopryna

CTLA-4 Ig
Anty CD 20

Inhibitor IL6
Inhibitory IL1

Etanercept
Adalimumab
Golimumab1, 2
Infliximab1, 2
Tocilizumab
Anakinra²
Canakinumab²
Rilonacept1, 2
Abatacept²
Rituximab1, 2

Tabela 1. Leki stosowane w MIZS.
¹Lek nie zarejestrowany do leczenia MIZS w Europie.
²Lek nie objęty programem leczenia biologicznego MIZS w Polsce.

› PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁO-

DZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
W Polsce refundowane leczenie biologiczne MIZS dostosowane jest do obowiązujących aktualnie programów lekowych Ministerstwa Zdrowia leczenia reumatoidalnego
zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5. Według tego programu leczeniem biologicznym objęci są pacjenci z MIZS
w postaci: układowej, wielostawowej, nielicznostawowej rozszerzającej się, postaci nielicznostawowej przetrwałej przy współistnieniu czynników złej prognozy oraz MIZS z zapaleniem błony naczyniowej oka.
5    MZ: Programy lekowe-B33.Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym – stan na 01.11.2019. (Dz.U.Min.Zdr.2019.12).

16

WPROST

O REUMATOLOGII

Według programu lekowego:
• w postaciach „nieukładowych” MIZS bLMPCh można zastosować w przypadku
nieskuteczności leczenia 2 lekami z grupy klasycznych LMPCh, każdym stosowanym co najmniej przez 3 miesiące (np. mtx, sulfasalazyna),
• w postaci układowej MIZS tocilizumab można stosować u chorych, u których
stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na zastosowane minimum 2 tygodnie doustnie lub dożylnie glikokortykosteroidy wg wskazanych dawek; lub
w przebiegu układowym z zapaleniem stawów przy nieskuteczności glikokortykosteroidów i metotrexatu w ciągu 3 miesięcy, także w przypadku gdy
metotreksat jest źle tolerowany lub dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Leki w wymienionym programie lekowym dostępne są dla pacjentów z MIZS w Polsce w ośrodkach reumatologicznych w każdym województwie. Do leczenia biologicznego
kwalifikowani są pacjenci przez doświadczonych w reumatologii pediatrycznej lekarzy,
konieczne jest wykluczenie infekcji ostrych i przewlekłych, chorób rozrostowych i określonych zaburzeń odporności oraz spełnienie kryteriów aktywności choroby określonych
w programie lekowym. W przypadku bardzo agresywnego przebiegu choroby lekarz
reumatolog występuje do Zespołu Koordynującego do spraw Leczenia Biologicznego
o możliwość wcześniejszego niż określono w programie zastosowanie bLMPCh, także
w przypadku postaci MIZS nie objętych programem lekowym (np. zapalenie stawów
z zapaleniem przyczepów ścięgnistych-ERA) lub nie spełniających kryteriów włączenia do
programu (np. za niskie wskaźniki aktywności) wymagana jest indywidualna zgoda Zespołu Koordynującegona leczenie bLMPCh.
Dostępne w Polsce obecnie w ramach programu leki dla pacjentów z MIZS to leki
z grupy inhibitorów czynnika martwicy guza α (TNFαi): etanercept (ETA), adalimumab
(ADA) oraz inhibitor interleukiny 6-tocilizumab (TCZ).
Etanercept zarejestrowany jest do leczenia postaci MIZS wielostawowej (z obecnością lub bez obecności czynnika reumatoidalnego), nielicznostawowej rozszerzającej
u dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat (choć program refunduje leczenie dla dzieci od
4 roku życia), oraz dla łuszczycowego zapalenia stawów, zapalenia stawów z zapaleniem
przyczepów ścięgnistych u młodzieży w wieku od 12 lat. Lek jest w postaci ampułkostrzykawek, podawany podskórnie 1 lub 2 w tygodniu.
Adalimumab zarejestrowany jest w postaciach MIZS: wielostawowej po 2 roku życia,
zapalenia stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych po 6 roku życia oraz do leczenie przewlekłego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka
u młodzieży i dzieci po 2 roku życia. Lek jest w postaci ampułkostrzykawek, podawany
podskórnie co 14 dni.
Tocilizumab ma rejestrację: dla MIZS o początku układowym (uMIZS) u pacjentów
w wieku co najmniej 2 lat, oraz postaci wielostawowej, nielicznostaowej rozszerzającej
się u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat. Refundacja dla MIZS obejmuje postać dożylną,
lek stosowany co 14 dni u pacjentów z uMIZS, co 28 dni w pozostałych zarejestrowanych
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postaciach MIZS.
Zarejestrowane dla pacjentów z układową postacią MIZS leki-inhibitory interleukiny
1 (canakinumab, anakinra) oraz abatacept zarejestrowany dla pacjentów z wielostawowym MIZS – nie są objęte programem lekowym leczenia MIZS w Polsce. W fazie badań
klinicznych dzieci i młodzieży z MIZS są kolejne leki stosowane w zapaleniach stawów
u dorosłych leki: inhibitory kinaz janusowych (baricytynib, tofacytynib), inhibitor IL 17.
Początkowe leczenie w programie lekowym trwa maksymalnie 2 lata. Po odstawieniu leku biologicznego, w przypadku nawrotu choroby w czasie krótszym niż 3 miesiące możliwe jest ponowne wprowadzenie pacjenta do programu leczenia biologicznego
i kontynuowanie go zależnie od stanu klinicznego i opinii prowadzącego leczenie lekarza.
Jeśli do zaostrzenia doszło w okresie dłuższym niż 3 miesiące pacjent rozpoczyna kolejny 2 letni cykl leczenia w programie. Pacjenci leczeni w programach lekowych są pod
stałą kontrolą ośrodka leczącego, który monitoruje aktywność choroby i stan kliniczny
pacjenta. Pacjent, który skończył 18 lat może kontynuować terapię w danym cyklu leczenia w ośrodku pediatrycznym (maksymalnie do 20 roku życia), lub co częściej ma miejsce
kontynuować terapie po przekazaniu do ośrodka terapii dla dorosłych.
Zaleca się, o ile jest to możliwe, aby pacjenci byli poddani wszystkim wymaganym szczepieniom ochronnym przed rozpoczęciem leczenia biologicznego, w trakcie
leczenia przeciwwskazane jest zastosowanie szczepionek „żywych”.
Postęp w terapii chorób reumatycznych (wprowadzenie biologicznych leków
modyfikujących przebieg choroby) miał ogromny wpływ na życie pacjentów z Młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Jak każdy nowy sposób leczenia terapie biologiczne podlegają badaniom i wieloletnim obserwacjom naukowców, lekarzy pracujących
z pacjentami co do ich bezpieczeństwa. To jest również kluczowe pytanie rodziców, których dzieci mają otrzymać to leczenie. Rejestracja pierwszego leku biologicznego dla
pacjentów z MIZS w Europie – etanerceptu datuje się od 1999 r., w Polsce rejestracja tego
leku była w 2003 r., a program lekowy umożliwiający refundowane leczenie pacjentów od
2004 r. Pierwsze obserwacje dotyczące bezpieczeństwa leczenia opierano na wynikach
prowadzonych badań klinicznych, danych z prowadzonych w różnych krajach rejestrów
leczenia biologicznego oraz badań obserwacyjnych. Obecnie każdy ośrodek po kilkunastu latach ma również doświadczenia własne. Przez lata udowodniono dobra tolerancję
i profil bezpieczeństwa leczenia biologicznego, co nie oznacza że nie występują objawy
niepożądane. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak ból, obrzęk, świąd, rumień i krwawienie w miejscu wkłucia).
Leki biologiczne działają na układ immunologiczny i ich stosowanie może wpływać na
mechanizmy obronne organizmu przeciw infekcjom i nowotworom. Wykazano zwiększoną zapadalność na infekcje w grupie pacjentów z MIZS na leczeniu biologicznym, ale
w większości występujące zakażenia obserwowane u pacjentów z MIZS w wieku od 2 do
18 lat na leczeniu biologicznym mają przebieg łagodny lub umiarkowany i pokrywają się
z zakażeniami powszechnie występującymi w populacji dzieci i młodzieży leczonej ambulatoryjnie. Ciężkie zakażenia występują bardzo rzadko (mniej niż 1 na 100 pacjentów),
jednak ze względu na potencjalne ryzyko ich rozwoju nigdy nie należy lekceważyć pierw-
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szych objawów infekcji, pacjent zawsze powinien być zbadany przez lekarza.
Ze względu na wstępne doniesienia w populacji osób dorosłych leczonych lekami
TNFαi o występowaniu nowotworów złośliwych (chłoniaków, nowotworów piersi, płuc,
skóry), jest to temat szczególnej uwagi u pacjentów z MIZS. W grupie pacjentów z MIZS
leczonej lekami biologicznymi, nie stwierdzono zwiększonej zapadalności na choroby nowotworowe.
Leczenie MIZS to także rehabilitacja, profilaktyka osteoporozy oraz leczenie powikłań choroby: obniżonej gęstości kości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy posterydowej
czy leczenie hormonem wzrostu w przypadku niskorosłości. Dużą rolę odgrywa wsparcie
psychologiczne lub jeśli są wskazania u pacjentów z przewlekłą chorobą leczenie psychiatryczne (leczenie przeciwdepresyjne).
Terapia pacjentów z MIZS stawia wiele wyzwań przed pacjentami i ich rodzinami, doceniam ogromny wysiłek, serce wielu z państwa. Dziękuję za wspaniałą współpracę mimo
nierzadko trudnej otaczającej nas rzeczywistości.

_Dr Agnieszka Gazda

specjalista pediatra, specjalista reumatolog
Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
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LĘK W CHOROBACH REUMATYCZNYCH:
FARMAKOTERAPIA
Jedną z najczęstszych emocji, która towarzyszy od samego początku choroby jest lęk.
Lęk to stan pobudzenia, który dotyczy sytuacji w przyszłości, jest indywidualny dla każdego z nas. Jest nieprzyjemną, nielubianą emocją, a jednocześnie, co często wydaje się
nieoczywiste, również nam potrzebną. Zdarza się, że mówi się o nim jako o negatywnej
emocji, ale nie jest to prawda. Lęk jest nieodłącznie związany z życiem każdego człowieka.
W wielu sytuacjach zareagowanie lękiem jest adekwatne, ochronne, a więc zdrowe dla
nas. Lęk poza tym, że zachęca do wycofania się, czy zrezygnowania z czegoś, motywuje
nas do podejmowania wyzwań, może napędzać do działania, szukania rozwiązań. Lęk
informuje nas o tym, że są obszary, którymi warto się zająć. Ale lęk bywa również destrukcyjny. Lęk szkodliwy wyróżnia się tym, że trwa dłużej, jest bardziej intensywny oraz
zaburza codzienne funkcjonowanie.
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Lęk działa na nas na kilku poziomach: poznawczym, somatycznym, fizjologicznym,
behawioralnym i interpersonalnym. Na poziomie ciała i fizjologii lęk może objawiać się
poprzez zawroty głowy, przyśpieszony i krótki oddech, suchość w ustach, nudności, gwałtowne bicie serca, ból i ucisk w klatce piersiowej, napięcie mięśniowe, drżenie rąk i nóg,
bóle brzucha, uderzenia zimna i gorąca, nadmierną potliwość. Na poziomie poznawczym
lęk dotyczy naszych myśli, mowy wewnętrznej, wyobrażeń. W lęku zdarza się nam myśleć,
np.: „a co będzie jeżeli…”. Lęk może powodować zaburzenia pamięci, koncentracji. Behawioralnie i interpersonalne może powodować unikanie, wycofywanie się, zaburzanie
zdolności do działania, wyrażania własnego zdania lub radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Może także utrudniać nawiązywanie kontaktów z innymi. Niekiedy powoduje
bezruch, zastygnięcie, trudności z mówieniem.
Nie da się mówić o leczeniu chorób reumatycznych bez kontekstu leków. I często to
właśnie farmakoterapia jest sprawą wywołującą lęk. To co najczęściej wzbudza niepokój
to skutki uboczne leczenia, ograniczenia nimi spowodowane, obawa o brak efektów leczenia, lęk przed utratą nadziei. Te nieprzyjemne doznania w mniejszym lub większym
stopniu przeplatają się z nadzieją na poprawienie jakości życia i spowolnienie, zahamowanie rozwoju choroby. Kiedy na późniejszych etapach leczenia następuje zmiana leków,
wtedy również mogą wystąpić stany lękowe. W takim razie co zrobić? Jak radzić sobie
z takimi sytuacjami? Kiedy należy posłuchać lęku i pójść za „jego głosem”, a kiedy nie
pozwolić by lęk „mącił nam w głowie”?
1. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji.
Początkowo postaraj się ocenić jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia
sytuacji właśnie teraz, kiedy odczuwasz lęk. Następnie poszukaj dowodów,
faktów wskazujących na to, że sytuacja się wydarzy. Co świadczy o tym, że
wprowadzenie leków, zmiana leków jest dla Ciebie niekorzystna, niebezpieczna lub nie przyniesie zamierzonych efektów? Jakie masz dowody będące zaprzeczeniem tego, że sytuacja się wydarzy? Zastanów się co w tej sytuacji powiedziałby Twój najlepszy przyjaciel. Dokonaj ponownej oceny, tym
razem tylko na podstawie faktów i zaprzeczeń, które udało Ci się wypisać. Do
oceny weź również pod uwagę zdanie przyjaciela. Na koniec możesz porównać jak różnią się między sobą oceny sytuacji - te pod wpływem emocji od
tych na podstawie dowodów i zaprzeczeń.
2. Dokonanie bilansu zysków i strat.
Ocena tego, w jaki sposób zamartwianie się pełni rolę ochronną lub przygotowującą na najgorsze. Niektórzy ludzie twierdzą, że wcześniejsze nastawianie się na najgorsze przygotowuje ich do późniejszego cierpienia w skutek
czego, gdy ta sytuacja się wydarzy, będzie dla nich mniej bolesna. Rzeczywistość jest jednak niestety inna. Nie mamy gwarancji, że cierpienie będzie
mniejsze, a to co sobie robimy to to, że dłużej odczuwamy skutki uboczne
lęku związanego z sytuacją, o której nawet nie wiemy, czy się wydarzy. Ocena
w jaki sposób lęk utrudnia życie i blokuje przed podejmowaniem dobrych dla
siebie decyzji.
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3. Zadecyduj, z których informacji chcesz korzystać, a do których chcesz
ograniczyć swój dostęp.
Nie zawsze świadomość skutków ubocznych leczenia jest pomocna. Zdarza
się, że niektórzy czytając bądź rozmawiając z osobami, których dotknęły
negatywne skutki leczenia, sami zaczynają ich doświadczać, mimo braku
medycznych wskazań co do pojawienia się ich u nich. Warto wsłuchać się
w samego siebie i dokonać wyboru, które treści są nam potrzebne, rozmowy
z jakimi osobami nie zawsze są dla nas korzystne.
4. Monitoruj swoje myśli, emocje i zachowania związane sytuacją.
Już samo monitorowanie sytuacji pomaga obniżyć nasilenie nieprzyjemnych
doznań i spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Powoduje większą świadomość i wpływ na to co robimy; zrywamy z automatyzmem. Jeżeli masz
trudną sytuację, zastanów się jakie masz myśli na ten temat, co myślisz o sobie, jak odnosisz się do przyszłości, co myślisz o innych ludziach. Następnie
zastanów się jakie emocje Ci teraz towarzyszą? Co zaczyna czuć Twoje ciało?
Co robisz? Jak masz ochotę się zachować w tej sytuacji? Przyjrzyj się swoim
odpowiedziom, czy to jak się czujesz, myślisz i zachowujesz jest ze sobą powiązane? Czy gdybyś pomyślał sobie o sytuacji inaczej to odczuwałbyś jeszcze jakieś inne emocje? Czy miałbyś ochotę zachować się inaczej?
5. Korzystaj ze wsparcia.
W sytuacjach dokonywania trudnych dla siebie wyborów warto korzystać
ze wsparcia innych. Poszukaj w swoim najbliższym otoczeniu takich osób,
z którymi możesz podzielić się swoimi obawami. Wybierz takie osoby, które
będą chciały Cię wysłuchać, a nie tylko przedstawić swoją opinię na dany
temat. Pomocne może okazać się również porozmawianie z innymi chorującymi, jak to często ma miejsce w Stowarzyszeniu. Warto również korzystać z pomocy lekarza, psychologa, psychoterapeuty czy lekarza psychiatry.
W nagłych sprawach, gdy termin do specjalisty jest odległy bądź przyjaciel
nie ma w danej chwili możliwości porozmawiania, można skorzystać z pomocy świadczonej w telefonach kryzysowych. W Polsce takimi telefonami są np.
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 i Linia Wsparcia 80 70 2222 (pomoc tam
świadczona jest bezpłatna).

_Magdalena Bajorek
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OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
WSPARCIA PACJENTÓW
Z ŁZS ORAZ ZZSK „ROZRUSZANI”
Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych stanowi bardzo ważny aspekt
w kierunku poprawy jakości życia pacjentów. W celu osiągnięcia lepszych efektów terapeutycznych i dalszej poprawy jakości życia osób chorych, bardzo ważne jest zapewnienie
im opieki skoordynowanej, obejmującej nie tylko sferę kliniczną, ale także psychologiczną
i rehabilitacyjną. Niestety pacjenci leczący się biologicznie nie zawsze mogą liczyć na dostęp do tych specjalistów.
Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pacjentom lepszy komfort życia, firma Novartis w roku 2019 zdecydowała się uruchomić Program Wsparcia Pacjentów „ROZRUSZANI”, oferując dostęp do szerokiej i interdyscyplinarnej opieki potrzebującym chorym.
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Program Wsparcia Pacjentów „ROZRUSZANI”, prowadzony pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, jest innowacyjnym projektem skierowanym
do pacjentów, którzy chorują na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) lub zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), oraz którzy po raz pierwszy rozpoczynają leczenie
biologiczne. Jednym z patronów Programu jest także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”.
Celem Programu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie osób
ze schorzeniami reumatycznymi – ZZSK oraz ŁZS poprzez zapewnienie potrzebującym pacjentom dodatkowego wsparcia w trzech kluczowych obszarach: edukacyjnym, rehabilitacyjnym i psychologicznym. Obszary te zostały uznane za istotne, ale jednocześnie
trudno dostępne w ramach bezpłatnych świadczeń.
W ramach Programu pacjent może skorzystać między innymi z indywidualnej
konsultacji z koordynatorem programu, psychologiem lub fizjoterapeutą, a także uzyskać dostęp do poradników edukacyjnych, w których zawarte są informacje o chorobie oraz porady, jak funkcjonować z chorobami takimi jak ŁZS i ZZSK.
Poradniki te powstały we współpracy z ekspertami w dziedzinie reumatologii i stanowią
kompendia wiedzy, które w prosty sposób porządkują i przekazują istotne dla pacjenta
informacje. Dodatkową formą wsparcia są także spotkania dla pacjentów z ekspertami,
obecnie prowadzone w formie on-line. Podczas najbliższego webinarium 28 września,
eksperci z dziedziny reumatologii, psychologii i fizjoterapii, a także przedstawiciele organizacji pacjenckich podzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie funkcjonowania
i życia pacjentów z chorobami ŁZS i ZZSK.
Podstawą funkcjonowania Programu Wsparcia „ROZRUSZANI” jest współpraca z kluczowymi ośrodkami reumatologicznymi. Aktualnie w Programie obecnych jest 11 ośrodków, rozmieszczonych w różnych częściach Polski. W każdym ośrodku wyznaczony jest
koordynator (lekarz lub pielęgniarka), który posiada szczegółowe informacje o Programie. O więcej informacji warto także pytać lekarza prowadzącego leczenie w ramach tych
ośrodków.
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Materiał przygotowany przez firmę
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AMBITNIE SPECJALNI
Wrzesień. Miesiąc, który zawsze (przynajmniej dotychczas, w polskich realiach) kojarzył się z piękną, złotą jesienią, grzybobraniem, a co najistotniejsze, z rozpoczęciem roku
szkolnego. Czas pakowania tornistrów. Miejmy nadzieję, że jednak czeka nas pakowanie
tornistrów, a nie ‘odpalanie’ komputera i wielogodzinne, wirtualne lekcje.
Temat, który wydaje mi się naglący i który stanowi dla mnie wyzwanie pod wieloma
względami, to z pewnością związek, jaki kreuje się między dostępnymi środkami dydaktycznymi, metodami oraz możliwościami i perspektywami dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami na poziomie świata ‘szkoły’. To właśnie świat edukacyjnych placówek podejmuje się obywatelskiego obowiązku i zarazem przywileju kształcenia i sprawia,
że mali - wielcy ludzie stają się częścią najpierw społeczności szkolnej, a po czasie społeczności, z którą się utożsamiają i w której żyją.
Jest to z pewnością rezultat długiej podróży: integracja społeczna i inkluzja szkolna
osób niepełnosprawnych nie jest lekceważona, jest wynikiem jednak powolnej, złożonej
ścieżki, poniekąd kulturowej, która odzwierciedla ewoluujące w społeczeństwie myślenie
w odniesieniu do tego tematu i wyznawane wartości, przypisywane samej osobie jako
indywiduum. Integracja i inkluzja szkolna dzieci z nietypowymi potrzebami jest bogactwem, które należy podkreślić i które swoją różnorodnością w formie i natężeniu świadczy o złożoności naszych czasów.
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Temat samego wyboru odpowiedniej placówki edukacyjnej, czy to dopiero przedszkole, czy może już szkoła, to dla mnie palący i wiecznie żywy wątek-rzeka. Mój niepokój,
szukanie odpowiedzi na tysiące pytań, niepewność i wątpliwość. Radość i duma z każdego najmniejszego sukcesu, zadowolenie z uzyskania odpowiedniej pomocy i uznanie
dla niezastąpionego wkładu profesjonalistów w proces edukacyjny. Mój syn, aktualnie
dziewięciolatek, jest dzieckiem z niewidoczną niepełnosprawnością, który kroczy swoją, ‘specjalnie dla niego ‘zindywidualizowaną’ drogą, rozwijając swoje talenty, zgodnie z
własnym ‘timingiem’. Zmagający się z trudnościami i wykorzystujący swoje bogate zasoby i umiejętności, które są szczególne i dla niego typowe.
Rośnie liczba uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do europejskich
placówek kształcących o profilach ‘regularnych’ - publicznych i niepublicznych. Wzrost
ten wynikałby z większej rozpoznawalności niektórych chorób i dostępu do badań, testów, szybkości i akuratności diagnoz i certyfikatów.
Słaba jest wciąż jednak dostępność szkół dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, gwarantowana tylko przez ok. 20% placówek, a szczególnie krytyczna jest dostępność
pomocy dla uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną. Tylko w minimalnym odsetku
ilość budynków szkolnych przeszła metamorfozę wraz z pracami mającymi na celu przełamanie barier architektonicznych.
Dlaczego uważam, że na ile to możliwe i na ile jesteśmy w stanie przeć bezwzględnie
do dostępu do ‘regularnej’ edukacji w szkole dla naszych niepełnosprawnych pociech,
powinniśmy być nieugięci i nieprzekupni w dążeniu do celu - inkluzywnej edukacji. Szkoła
specjalna nie jest jedyną opcją i ostateczną odpowiedzią na pytania:
• “Którą ścieżkę wybrać dla mojej pociechy, gwarantującą zmaksymalizowaną efektywność i szansę na dobry start w przysłowiowe ‘jutro’?”
• “Jak jednocześnie zapewnić jak najbardziej satysfakcjonujące i harmonijne funkcjonowanie w życiu osobistym oraz odpowiednie przygotowanie każdego dziecka do
oczekiwań i nienagannego bytu według zasad społecznych?”
Szkoła to miejsce konfrontacji. To miejsce poznania i wymiany. To miejsce wzrostu
i poszukiwań. Odkryć i nauki radzenia sobie z porażkami. Czasem pole walki, a czasem
pole do popisu. Okiełznania wielorakości oraz pracy nad akceptacją siebie i innych.
To właśnie poprzez dzieci, które do szkoły uczęszczają i które z kolei wnoszą do niej
swój styl życia często diametralnie różny, instytucja ‘szkoła’ musi dokonać integracji i
inkluzji między samymi uczniami, jak i między nauczycielami o różnych ścieżkach dydaktycznych i edukacyjnych. Synergia pomiędzy szkołą a rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą, delegują, wchodzą w interakcje, zadają pytania, rozmawiają i nie boja się miewać
wątpliwości oraz dzielić się odmiennymi opiniami.
W moim głębokim przekonaniu, to do nas, rodziców, należy wspomaganie naszych
dzieci nie tylko dowożąc je na zajęcia korekcyjne i ćwiczenia rehabilitacyjne. Naszym
(wręcz) obowiązkiem jest mieć zawsze ambitny plan. Pozytywny i stawiający poprzeczkę
wyżej od tych, którzy nie znając nas zupełnie, starają się wsadzić do koperty zaadresowanej standardowo - szkoła specjalna. Zaświadczenia, certyfikaty i orzeczenia o jakiejkolwiek niepełnosprawności to nie wyrok, którego wykonanie jest z góry proceduralnie
określone. To nie pokazanie nam palcem kierunku, w którym powinniśmy się udać. To
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pomoc w otrzymaniu należnych nam świadczeń. A co ze szkołą?
Niestety sytuacja Polski na rok 2020 jest wciąż kiepska pod względem przygotowania i przystosowania placówek edukacyjnych do przyjęcia i zagwarantowania odpowiednich zasobów merytorycznych i technicznych uczniom niepełnosprawnym. Czy to dziecko
z ADHD, ASD, czy na wózku inwalidzkim. Szkoła powinna być elastyczna. Dla wszystkich.
Bez wyjątku. Wysyłając dziecko ze spektrum autyzmu z problemami związanymi z integracją społeczną i sensoryczną do szkoły specjalnej, prawie na pewno pogrążymy je w lawinie tak zwanych ‘nieprawidłowych zachowań do powielania’. A to tylko jeden przykład
na długiej liście zgubnych konsekwencji.
Charakterystyka i jakość oferty szkolnej mają również ogromne znaczenie w procesie
integracji i inkluzji: dostępność przestrzeni, obecność i użyteczność odpowiednich technologii, wsparcie odpowiednio wyszkolonych kompetentnych osób odgrywają podstawową rolę w zachęcaniu do udziału uczniów do nauczania włączającego.
Z punktu widzenia rodzica dziecka z niepełnosprawnością…Nie rezygnujmy, wyzwania to dobrze zużyta energia. Terapeuci w naszych czasach współpracują ściśle ze
szkolnymi placówkami, a zajęcia wyrównawcze, wspomagające i terapeutyczne są organizowane i odbywają się na terenie szkoły, w czasie normalnego, szkolnego dnia. Szkoła
specjalna nie ma na to monopolu. Nie dajmy się zwodzić. Walczmy o nieograniczoną
dostępność i polepszenie jakości edukacyjnego procesu szkół publicznych. Bądźmy upartymi współautorami ambitnego planu. Dla naszych dzieci i dla zmaksymalizowania wydobycia i wykorzystania ich indywidualnych zasobów i umiejętności, aby cieszyć się życiem
w zindywidualizowany i zmaksymalizowany sposób!

_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.
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RZS WPROST
Leczenie biologiczne to trochę temat tabu. Pacjenci wolą zajrzeć do internetu, zamiast wprost porozmawiać z lekarzem, dopytać, rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak to
właściwie jest z tymi lekami biologicznymi?
Jestem jedną z pierwszych pacjentek na Pomorzu, która dostała lek biologiczny. Mój
stan zdrowia był bardzo ciężki. Miałam bowiem zajęte chorobą wszystkie stawy - od żuchwy do palców u stóp. Stwierdzono u mnie Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów. Lek biologiczny był podawany w formie zastrzyku. Był to jeszcze czas, gdy były one
mało dostępne, a lekarze dzielili go na dwie dawki - dla starszego pacjenta oraz trochę
młodszego. Wówczas to moja mama decydowała o moim leczeniu i po wnikliwej rozmowie z lekarzem prowadzącym stwierdziła, że ów lek będzie dla mnie najskuteczniejszy.
Przyjmowałam go co tydzień, jednak częste przeziębienia szybko zdyskwalifikowały mnie
do dalszego leczenia. A szkoda, ponieważ czułam się wspaniale.
Niedługo potem, przeszłam na oddział dla dorosłych, gdzie zaopiekowała się mną zupełne inna Pani Doktor, a ja jako dorosła osoba sama decydowałam już o swoim zdrowiu.
Już na pierwszej wizycie dostałam propozycję powrotu do leczenia biologicznego. Była
to dla mnie dobra wiadomość, ponieważ bardzo źle się czułam. W międzyczasie okazało
się, że jestem uczulona na MTX, bardzo źle go znosiłam. Jedynymi lekami przeze mnie
przyjmowanymi były sterydy oraz leki przeciwbólowe. Na początku bałam się rozmowy
z Panią Doktor, bałam spytać o skutki uboczne, o to, co może mi dać lek biologiczny,
a z drugiej strony, jakie są skutki uboczne jego przyjmowania. Jednak odważyłam się
i to była jedna z najlepszych rozmów mojego życia. Po długich konwersacjach, a przede wszystkim szczerości z mojej strony, Pani Doktor dobrała mi lek idealny. Czułam się
wspaniale. Zapomniałam co to choroba i długie, żmudne pobyty w szpitalu. Podjęłam wymarzoną pracę, zaczęłam chodzić na długie spacery, uprawiać sport. Ból? Nie wiedziałam
co, to jest. Jedynie od czasu do czasu miałam sztywności poranne, które w miarę szybko
ustępowały. Byłoby naprawdę idealnie, gdyby nie okresy, w których dopadały mnie infekcje. Musiałam wtedy przerwać na miesiąc lub dwa leczenie biologiczne. Byłam w szoku,
jak szybko zaczął postępować nawrót choroby podstawowej. Stan mojego zdrowia zaczął
się pogarszać. Stawy zaczynały boleć i puchnąć.
Byłam przekonana, że skoro czuję się już dobrze, przyjmując leki biologiczne dłuższy
czas, to że nawet gdy przestanę, będzie równie dobrze. Nic bardziej mylnego. Jednakże,
gdy po infekcji wracałam do przyjmowania leków biologicznych, wystarczyły 3-4 dawki,
abym znowu poczuła się znakomicie. Przy braniu leków biologicznych bardzo ważne jest
uważanie i dbanie o siebie. Między innymi staranie się, aby nie złapać jakiejś infekcji oraz
regularne chodzenie do dentysty, ginekologa i okulisty, itp.
Czymże jednak jest to wszystko, gdy ceną jest poprawa stanu zdrowia, czucie się dobrze i życie bez bólu?
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Szczera rozmowa z lekarzem pomoże dobrać lek biologiczny odpowiedni dla naszego
organizmu i naszego stanu zdrowia. To on bowiem dopiera nam lek, który będziemy regularnie przyjmować. Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo ważna jest regularność
przyjmowania leku. Osobiście, każdemu polecam leczenie biologiczne. U mnie trwa ono
już kilkanaście dobrych lat i jestem zachwycona.

_Kasia Frąckowiak
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Osoba z niepełnosprawnością
w pracy
Niepełnosprawność nie wyklucza z rynku pracy. Osoba z niepełnosprawnością ma
prawo pracować, oczywiście na odpowiednich warunkach i po uzyskaniu zaświadczenia
od lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania danej pracy. Najistotniejszym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy jest ustawa
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Kodeks Pracy.

Wiem, że każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
zdecydowanie wolałby go nie mieć, ale los chciał inaczej,
więc czasem warto sobie pomóc
znając swoje prawa i obowiązki zgodnie z zasadą
Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi.
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Dla osób z niepełnosprawnością istotnym aspektem rehabilitacji jest praca zawodowa. Dzisiejszy rynek pracy daje wiele możliwości spełniania się osobom niepełnosprawnym na gruncie pracy zawodowej mimo, iż ten obszar idealny nie jest. Ale do rzeczy…
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik z niepełnosprawnością ma prawo do:
• Skróconego czasu pracy. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast, osoba z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym i znacznym nie może pracować
więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Ponadto, osoba z niepełnosprawnością nie może pracować w nocy oraz w godzinach nadliczbowych.
Krótszy czas pracy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia. Natomiast
powyższych ograniczeń nie stosuje się do osób zatrudnionych do pilnowania
oraz gdy na wniosek pracownika z niepełnosprawnością lekarz wyrazi na to
zgodę.
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Dodatkowej przerwy w pracy. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą, dodatkowa przerwa wynosi 15 minut i jest wliczana do czasu pracy.
Dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego
urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
Do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w przypadku gdy uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku
w wymiarze do 21 dni roboczych oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, ale tylko jeżeli czynności te nie
mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień
od pracy oblicza się jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Do szkolenia, które finansowane jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu,
przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.
Osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy
jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może
starać się o jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej.

Pracodawca nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej by zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Pracodawca zatrudniając osobę z niepełnosprawnością może
starać się o comiesięczne dofinasowanie do wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o ile dany pracownik znajduje się
w ewidencji prowadzonej przez PFRON. Należy podkreślić, że takie dofinansowanie wynagrodzenia jest możliwe, gdy osoba z niepełnosprawnością zatrudniona jest tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
W obecnej sytuacji jaką jest epidemia Covid-19, pracodawcy osoby z niepełnosprawnością, przysługuje zwiększone dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń osób
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Również osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą i niepełnosprawni rolnicy podlegają ulgom w ZUS i w KRUS na podstawie tzw. „tarczy antykryzysowej”(ustawa
z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (tekst jedn: Dz. U. z 2020, poz. 374).
Pamiętajcie również, że jako osoby z niepełnosprawnością macie prawo do bezpłatnej porady prawnej również w zakresie prawa pracy.
Ponieważ tematyka jest bardzo szeroka i nie sposób ująć wszystkich aspektów prawnych dla pracownika i pracodawcy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą czy
niepełnosprawnych rolników w jednym artykule, zachęcam do lektury:
• www.abc.lzinr.lublin.pl - Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu;
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•
•
•
•
•
•
•

www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
www.stopbarierom.pl – Kampania Stop Barierom;
www.niepelnosprawni.pl - Niepełnosprawni;
www.integracja.org - Portal Integracja;
www.sprawniwpracy.pl - Sprawni w pracy;
www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
www.pfron.pl - Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

_Justyna Kasperczuk

Bibliografia
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.426, 568, 875).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj.: Dz. U. z 2020, poz. 374).
Netografia
www.abc.lzinr.lublin.pl
www.ngo.pl
www.pfron.org.pl
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl
www.psz.praca.gov.pl
www.zus.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1356), z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby
z niepełnosprawnościami wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim oraz z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Ponadto zwolnienie to dotyczy obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. W omawianych przypadkach nie jest wymagane zaświadczenie.
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Co jeść jesienią?
Przeważnie takiego pytania nie stawiamy sobie latem. Nie martwimy się przeziębieniami, zapominamy o wirusach i bakteriach, pozwalamy sobie na lody, gofry i inne
rarytasy z budek. Jesienią natomiast zaczynamy się zastanawiać, co możemy zrobić, by
zachować zdrowie, by nie dać się grypie i by pogoda ani nastrój nie przykuły nas do łóżka – ani jesienią, ani zimą, która niestety coraz bardziej przypomina przedłużającą się
poprzednią porę roku.
Rady nie będą za bardzo się różniły od tych na wiosnę i lato.
Najlepiej przez cały rok spożywać przede wszystkim produkty sprzyjające zdrowiu, to znaczy:
• jak najmniej przetworzone;
• niezawierające konserwantów, polepszaczy, sztucznych barwników i innych
dodatków;
• najlepiej niesmażone, a już na pewno nie przypalone;
• na które nie mamy uczulenia i po których nie czujemy się źle;
• zawierające odpowiednią dla każdego z nas z osobna liczbę białek, węglowodanów, tłuszczów, soli mineralnych i witamin – zależną od naszego wzrostu,
wagi, wieku, płci, aktywności fizycznej i stanu zdrowia;
• warzywa i owoce, przede wszystkim sezonowe;
• produkty najlepiej ze sprawdzonych źródeł, czyli jajka, nabiał, mięso od gospodarzy, produkty roślinne z ogródków działkowych, chleb z piekarni lub
o sprawdzonym składzie, nawet gdyby miał być cztery razy droższy od tego
marketowego. Tu sprawdza się zasada: lepiej mniej, a dobrej jakości, niż więcej, a czegoś, co może nam zaszkodzić.
Do tego należy pić wodę i napoje o prozdrowotnych właściwościach: zieloną herbatę,
herbatki ziołowe, kawę w umiarkowanych ilościach – wszystko to oczywiście bez cukru.

› OWOCE I WARZYWA
Powinny być obowiązkowym składnikiem każdej diety, każdego posiłku. Jesienią
wcale nie musimy kupować tych sprowadzanych z dalekich czy bliższych krajów albo korzystać z mrożonek, gdyż mamy całą plejadę tutejszych warzyw i owoców. A we wrześniu
i październiku są to:
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Warzywa
• liściowe: sałaty, rukola, boćwina, natka pietruszki, szpinak, szczaw;
• kapustne: biała, czerwona i włoska kapusta, kalafior, brokuł, kalarepa + jarmuż i brukselka (w październiku);
• korzeniowe: marchew, pietruszka, buraki, seler, rzodkiew + brukiew (w październiku);
• cebulowe: por, szczypior, cebula, czosnek;
• psiankowate: pomidory, papryka, bakłażan, ziemniaki;
• dyniowate: ogórek (tylko we wrześniu), cukinia, dynia;
• bobowate: fasola szparagowa (tylko we wrześniu);

Owoce
• we wrześniu: maliny (te późniejsze, wrześniowe właśnie), borówki, brzoskwinie, nektarynki;
• we wrześniu i październiku: żurawina, winogrona, śliwki, jabłka, gruszki.
Oprócz jedzenia na bieżąco warto z niektórych owoców i warzyw zrobić przetwory –
będą jak znalazł na zimowe dni.

› TŁUSZCZE, BIAŁKA I WĘGLOWODANY
Nie samymi owocami i warzywami człowiek jednak żyje (choć niektórzy tak). Uzupełniajmy więc naszą dietę w inne produkty zawierające odżywcze tłuszcze, białka i węglowodany, do których dostęp mamy cały rok.
Z tłuszczy wybierajmy te wartościowe, jak oliwa z oliwek i olej rzepakowy nierafinowany, a także mielone przez nas na bieżąco siemię lniane i nasiona chia (całych po prostu
nie strawimy – wyjdą z nas innym otworem) oraz orzechy, szczególnie włoskie.
Doskonałym źródłem białek są jajka – zawierają bowiem wszystkie niezbędne aminokwasy.
Bogate w białko są także ryby, które warto spożywać co najmniej trzy razy w tygodniu – ze względu na niezbędne w chorobach reumatycznych, szczególnie w toczniu,
wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, przede wszystkim DHA i EPA, które działają przeciwzapalnie. Kolejne dobrze znane źródło białka: mięso dobrze jest ograniczyć do
maksymalnie trzech razy w tygodniu, zwłaszcza gdy jego pochodzenie jest przemysłowe.
Z roślinnych źródeł białka wprost bombę proteinową stanowi soja (zawiera ok. 34 g
białka na 100 g suchych ziaren, dla porównania 100 g mięsa czy ryby zawiera go ok. 20 g),
a po niej soczewica, ciecierzyca, fasola i groch.
Dużą ilość białka (ok. 20 g/100 g produktu) zawierają sery, orzechy, pestki słonecznika czy dyni.
Wartościowym źródłem węglowodanów są kasze, brązowy ryż, pełnoziarniste makarony i pełnoziarniste pieczywo, bez polepszaczy, oraz wspomniane wyżej warzywa i owoce.
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› PRZYPRAWY, ZIOŁA
Nie bójmy się przyprawiać dań ziołami. Korzystajmy z dobrodziejstw imbiru, kurkumy i cynamonu, które działają przeciwzapalnie. Ale uwaga: u niektórych nadmiar (lub
niekiedy niewielkie ilości) imbiru, kurkumy czy cynamonu może prowadzić do reakcji
alergicznych i gorączki.
Nie zapominajmy o probiotykach: „dobre” bakterie znajdziemy np. w kiszonych warzywach.

› AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Najlepiej skomponowana dieta jednak nie pomoże, jeśli nie będziemy się ruszać każdego dnia, najlepiej na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczną wpiszmy więc do codziennej listy posiłków.

_Magdalena Misuno
http://misuno.pl/

Sprostowanie: Do mojego poprzedniego artykułu Szał ciał, czyli odchudzanie na wiosnę (marzec, nr 2020/2) na s. 27 wkradł się błąd. Powinno być: „Źle dopasowana dieta […] może przyczynić
się do poważnych niedoborów (albo nadmiaru) w naszym organizmie:
• podstawowych budulców: białek, tłuszczów i węglowodanów;
• soli mineralnych, czyli makroelementów (jak wapń, potas, magnez) i mikroelementów
(np. żelazo, fluor, cynk);
• witamin, np. z grupy B”.
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„Koci terapeuta”
- mruczę wiec jestem
Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta mają dobroczynny wpływ na człowieka. Czy ze
wzajemnością? można by dyskutować. Czy faktycznie kontakt ze zwierzakiem może nam
w czymś pomóc? Czy terapia z psem, kotem jest skuteczna? Czyli, że co? Pies, koń, kot,
a nawet alpaka, osioł, rybka, królik, świnka morska czy delfin terapeutą? Czemu nie…
Liczne opracowania dotyczące zwierzęcych terapeutów oraz ich zbawienny wpływ na
człowieka zdecydowanie przemawiają za taki rodzajem leczenia i wspomagania dzieci oraz
Wiem niewiele,
dorosłych.
ale powiem co wiem,
Zooterapia, zwana również
animaloterapią - to rodzaj terachoć nie będzie to pewnie myśl złota:
pii, w której więź tworząca się
Najpiękniejszą muzyką przed snem,
podczas spotkań ma pozytywnie wpływać na nasze zdrowie
jest mruczenie
psychiczne i fizyczne. Należy
szczęśliwego kota.
do naturalnych metod leczenia,
a polega na bezpośrednim konFranciszek J. Klimek, Najpiękniejsze wiersze o kotach
takcie człowieka z określonym
zwierzęciem, np. psem, kotem,
koniem, osłem1.
„Zooterapia w świadomości potocznej istnieje bardziej jako mit niż jako nauka. Uważana jest często za placebo lub aliaż paramedycznych rozwiązań przemieszanych z czarną magią (...) Istnieją jednak badania wskazujące na skuteczność i przydatność zwierząt
w leczeniu oraz dowody naukowe potwierdzające właściwości terapeutyczne zwierząt
i ich pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie”2. Zooterapia często jest stosowana w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjny, a szczególnie przychylnie stosowana
w szkolnictwie specjalnym3. Wykorzystywana również do pomocy osobom starszym, osobom dotkniętym przemocą czy osobom niepełnosprawnym ruchowo. Obecnie dostępne

1    Rybicka D., Felinoterapia w teorii i praktyce Brzezia Łąka 2017, s. 12.
2    Black A., Sypiając z kotem, tajemnice felinoterapii, 2015, s. 6-7.
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„Czas spędzony z kotami nigdy nie jest czasem straconym”
Sidonie-Gabrielle Colette

są różne formy zooterapii, np. dogoterapia (terapia z psem), hipoterapia (terapia z koniem), i felinoterapia (terapia z kotem), ale również delfinoterapia (terapia z delfinem),
onoterapia (terapia z osłem), suidoterpia (terapia z wykorzystaniem świniowatych np.
świń, babirussów, guźców i dzikanów), rodoterapia (terapia z wykorzystaniem gryzoni
np. świnki morskie, wiewiórki, szynszyle), awiterapia (terapia z wykorzystaniem ptaków,
w tym ptactwa domowego np. drobiu, hodowlanego np. papugi, gołębie i ptactwa dzikiego np. jastrzębie), alpakoterapia (terapia z alpaką), lagoterapia (terapia z wykorzystaniem zajęczaków np. króliki, zające) bowiterapia (terapia z wykorzystaniem rogatych
zwierząt domowych np. kozy, owce, bydło)4.
Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących, felinoterapię określa
jako terapię wspomagająca inne terapie, takie jak fizjoterapia, oligofrenoterapia, socjoterapia, resocjalizacja, wspomaganie sensomotoryczne, psychoterapia, terapia pedagogiczna, wspomaganie nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie
przeciwdziałania przemocy oraz innych terapii prowadzonych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi, mającymi na celu uruchomienie prawidłowego progresu
rozwojowego i redukcję przeszkód tak w zakresie somatycznym jak i psychicznym oraz
funkcjonowania społecznego. Felinoterapia powinna być prowadzona jako integralna
część terapii właściwej w tym samym miejscu i w tym samym czasie pod okiem terapeuty
głównego zwanym providerem5.
     Zgodnie z polskim prawem certyfikację zwierząt do zooterapii reguluje ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt6.
Ponadto, certyfikacja osób do pracy zooterapeutycznej i zoopsychologicznej następuje
na podstawie „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” spełniającego wszystkie wymagania
formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych7.
Należy jednoznacznie powiedzieć i podkreślić: adopcja zwierzęcia to nie zooterapia.
Taki rodzaj pomocy może być realizowany tylko i wyłącznie pod opieką terapeuty – człowieka, bo zwierzę i osoba poddana terapii, muszą być pod stałą obserwacją. Taki rodzaj
leczenia mogą prowadzić tylko terapeuci z wieloletnim doświadczeniem i po odbytych
szkoleniach. Również zwierzę wprowadzone do terapii musi mieć zapewnione warunki

4

   Rybicka D., Felinoterapia w teorii i praktyce, Brzezia Łąka 2017, s. 22-24.

5    Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących, www.zooterapia.
org.pl, dostęp 29.08.2020.
6

   Tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1421.

7    Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących, www.zooterapia.
org.pl, dostęp 29.08.2020.
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bezpieczeństwa, jak i również musi posiadać odpowiednie dokumenty kwalifikujące oraz
zaświadczenia potwierdzające gotowość i możliwość włączenia do terapii.
Felinoterapia – czyli terapia z udziałem kota, nazwa pochodzi od słowa felis czyli kot
i greckiego therapeia czyli opieka i leczenie. Jest to jedna z form zooterapii, polegająca
na kontakcie, w tym przypadku chorego z kotem, ale już sama obserwacja i towarzystwo
jakże zacnego towarzysza - kota jest dla nas zbawienna8.

› DLACZEGO AKURAT KOT
Felinoterpia jak i inne formy zooterapii wykorzystywana jest jako czynnik wspomagający rehabilitację osób niepełnosprawnych. Kontakt ze zwierzęciem (kotem) pobudza
do tworzenia więzi emocjonalnych, stymulację sensoryczną, kształtuje umiejętność reagowania na bodźce wewnętrzne9.
Główny czynnik powodujący wybór tego rodzaju zooterapii jest to, że kota nie tresuje się. W tym rodzaju terapii najistotniejsze jest naturalne zachowanie kota, który działa
uspokajająco, zapobiega stresom, uczy okazywania pozytywnych emocji oraz ufności do
Ważne!
świata i ludzi, zmniejsza poczucie samotności i lęku. Kot wproFelinoterapia nie może być traktowana
wadzony do terapii pomaga
i wykonywana jako samodzielna terapia.
w pracy nad trudną osobowością, wspomaga komunikację
międzyludzką i leczenie autyzmu czy zespołu Aspergera.
Głaskanie kota, przytulanie go, zabawa z nim, czynności pielęgnacyjne, karmienie mają
bardzo dobry wpływ na osoby nadpobudliwe. Już sama obserwacja kota lub jego towarzystwo może działać terapeutycznie10.
Felinoterapia, żeby była skuteczna, musi charakteryzować się następującymi czynnikami: musi być prowadzona na podstawie profesjonalnej diagnozy i posiadać określony
cel terapeutyczny, zastosowane metody i techniki powinny być tworzone w oparciu o teorie naukowe oraz badania naukowe w zakresie ich skuteczności i stosowania, terapia powinna być prowadzona zgodnie ze światowymi standardami i według uznanych naukowo
procedur terapeutycznych11.

8    Rybicka D., Felinoterapia w teorii i praktyce. Brzezia Łąka 2017, s. 13.
9    Bednarczyk. M., Felinoterapia jak forma wsparcia włączenia społecznego i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych [w:] Student niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, nr 17, s. 73.
10    Wilk M., Zalety i szanse wykorzystania animaloterpaii w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXIII, s. 208, 213-214.
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org.pl, dostęp 29.08.2020.
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Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że koty…
Ja tak niechcący mam trzy futrzaki w domu i dobrze mi z tym. Terapia, którą obecnie
stosuję to biblioterpia, a raczej „felinoksiążki”. Dzień bez kota i książki o kotach jest dniem
straconym. I kawy! Dużo kawy!
Nie lubię jak nie ma kota w okolicy. Mam to szczęście (każdy kot to powie), że jestem
opiekunką (wraz z mężem) trzech, tylko trzech kotów. Jeśli nas nie zdenerwują to faktycznie mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Ale poranne zawodzenie nad pustą miską (do połowy)...hm…radzimy sobie i wspieramy się… A tak całkiem serio nie wyobrażam sobie życia bez żadnego kociego pałętacza pod nogami. Nawet pisząc
to dla Was czuje się obserwowana i inwigilowana przez trzy koty. Jeden w szufladzie obok
– nestor i władca domu - Fifi, drugi tuż za laptopem – bo gdzie może leżeć Sisi – jak nie
tam gdzie ciepło? Kiki to mały koci piorun, więc czasem przebiegnie przez szufladę (tak,
nadal jest tam Fifi) i laptopa, bo przecież w tak młodym kocim wieku nie wypada leżeć,
zawsze musi się coś dziać.
Z pozdrowieniami,

_Justyna Kasperczuk
Miauuuu
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REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA
Czasem nazywana także odtwórstwem historycznym, a wśród osób z nią powiązanych po prostu „reko”. Zainteresowana jest nią członkini Stowarzyszenia „3majmy się
razem” – Kinga Masny. O co w tym chodzi, opowie nam Kinga.

Fot. 1 Kinga Masny i gęsi. Zdjęcie wykonane w skansenie w Nykobing Falster, Dania,
fotografowała: Katarzyna Filarska.

Skąd to zainteresowanie? Już w gimnazjum lubiłam fantasy i gry RPG. Wtedy to spełniałam swoje pasje poprzez granie na komputerze i spotykając się z innymi na sesjach
RPG, którym zawsze towarzyszył magiczny klimat. Na studiach trochę się to zmieniło,
gdy pierwszy raz pojechałam na inscenizację bitwy pod Grunwaldem jako turysta, a także
poszłam na wydarzenie organizowane w Warszawie – Bitwę Narodów. W kolejnym roku
znów pojechałam na Grunwald jako turysta, poszłam na Igrzyska ognia i Stali organizowane w Warszawie i odwiedziłam turniej w Liwie. I wtedy już wiedziałam, że chcę spróbować stanąć po tej drugiej stronie. Zupełnie nie zdawałam sobie sprawy czym to jest
naprawdę. Widziałam tylko to, co widzi przeciętny turysta – stroje, turnieje i przeróżne
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atrakcje. Tym niemniej bardzo chciałam zacząć. Odwiedzałam jak dotąd głównie imprezy
późnośredniowieczne i na odtwarzanie późnego średniowiecza padło.
W 2013 roku, z pierwszym elementem stroju bardzo pomogła mi pani z Radomia
poznana na Turnieju w Liwie – Anna Rychter. Moja babcia pomogła mi nieco nauczyć się
ściegów ręcznych. Kolega pożyczył strój swojej siostry aby spojrzeć jak to wszystko razem
zszyć. I tak powstał pierwszy element stroju – giezło, będące w średniowieczu bielizną.
Zostało uszyte w całości ręcznie z niebarwionego lnu i nićmi lnianymi. Te pierwsze rzeczy
pamięta się chyba najlepiej.
W 2013 roku dołączyłam także do grupy, która zajmowała się odtwarzaniem niższych
warstw społecznych – projekt Volk (dziś w zasadzie identyfikowany bardziej z Chorągwią
Gdańską na Grunwaldzie). Potem dołączyłam także do drugiej grupy, w której funkcjonowanie jest wpisana struktura feudalna – Poczet Rycerski Herbu Fastolf. Te dwie grupy
pozwoliły mi we właściwy sposób spojrzeć na rekonstrukcję i rozwinąć się.
Na dzień dzisiejszy odtwarzam już 2, a w zasadzie 3 postaci. Pierwsza postać to
chłopka z okolic Torunia. Nosi skromny, ale niezbyt już modny, pod koniec XIV w. strój.
Jest on wygodny i pozwala wykonywać codzienne prace. Wszystkie jego elementy zostały
uszyte ręcznie z materiałów naturalnych (100% len i 80-100% wełny). Elementy odzieżowe
uszyłam sama. Elementy skórzane i metalowe zostały zakupione u rzemieślników chociaż
część z nich zdarzyło mi się już samodzielnie naprawiać.
Druga postać pochodzi ze
średniej klasy społecznej. Jest to
dokładna kopia stroju z Dekameronu. Manuskrypt jest napisany
w języku francuskim i jest datowany na XV w. Strój jednak jest charakterystyczny dla początku tego
stulecia. Tu również zostały użyte
materiały naturalne, a strój jest
uszyty w całości ręcznie. Ponadto czerwony kaptur został uszyty
z wysokojakościowej, ręcznie tkanej i naturalnie barwionej wełny
pochodzącej od owiec występujących na terenie Szkocji już w XIII
w. Po krawędziach został obszyty
techniką fingerloop. Kaptur i suknia wierzchnia zostały wykończone
nicią jedwabną. Często zestawiam
ten strój w nieco inny sposób np.
stosując inne dodatki zamiast kaptura lub dobierając kolejne.
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Fot. 3 Druga z odtwarzanych postaci Kingi Masny.

Trzecia z postaci w zamierzeniu
i częściowej już realizacji jest żoną rycerza z nagrobka Williama Willoughby.
Zaczęłam od sukni spodniej z charakterystycznymi „dzwonowatymi” rękawami. Pozostałe dodatki w tej chwili nie
są z nagrobka, ale nadal przystoją wyżej
urodzonej damie. Suknia jest w całości
ręcznie szyta przez moją koleżankę z jedwabiu naturalnego (100%), ręcznie tkanego. Suknia ma lnianą podszewkę i jest
uszyta jedwabnymi i lnianymi nićmi.
Na zdjęciu numer 5 widać także instrument. To psalterium. Jego początki
najprawdopodobniej sięgają starożytności, ale w obecnym kształcie po raz
pierwszy pojawia się dopiero w średniowiecznych manuskryptach. Niektórzy
grają na psalterium do dziś. Ma delikatny, uspokajający i ciepły tembr. Jest instrumentem bardzo delikatnym w swej
Fot. 4 Nagrobek Williama Willoughby i jego żony.
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Fot. 5 Trzecia z odtwarzanych postaci Kingi Masny.

budowie. Średniowieczna sztuka muzyczna również leży w kręgu moich zainteresowań,
chociaż nie mam już czasu na poświęcanie jej tyle uwagi ile bym chciała. Śpiewam w zasadzie od zawsze, a gram na instrumentach od czasów liceum, kiedyś regularnie a teraz
już rzadziej, ponieważ nie znajduję już na to czasu. Częściej robię to bliżej koncertów lub
wyjazdów.
Uszyłam także strój dla mojego narzeczonego. Zainteresowanego historią Polski
dojrzałego średniowiecza, nie trzeba było długo przekonywać do „zaczęcia”. Najpierw
pożyczałam mu swój męski strój, który uszyłam na potrzeby wyjścia na Grunwaldzie jako
osoba pojąca rycerzy. Obecnie ma on już swój strój.
Wspomniane wcześniej wyjazdy na imprezy dotyczące wydarzeń historycznych to jeden z elementów życia każdego rekonstruktora. Wyjazdy te mają rozliczne cele. Czasami
jest to edukacja, zaprezentowanie życia średniowiecznego, rzemiosła, czy walki zainteresowanym uczestnikom tych wydarzeń, którzy na co dzień rekonstruktorami nie są. Ma to
miejsce na różnych festynach, dniach danego miasta lub przy innej okazji. Cel wyjazdu
może być również zupełnie inny. Jako rekonstruktorzy, mamy potrzebę spotkać się razem, rekonstruować, wymienić wiedzą, uczestniczyć w warsztatach, ale także bawić się
we własnym zamkniętym gronie. Chociaż oba typy wyjazdów się od siebie zasadniczo
różnią, każdy z nich przynosi mi inny rodzaj satysfakcji.
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RZS a rekonstrukcja. Zaczęłam gdy jeszcze byłam zdrowa. Naturalnym dla mnie
było kontynuowanie pasji mimo choroby, gdy już otrząsnęłam się z pierwszego „ciosu
w twarz”, jakim była diagnoza i próba dojścia do remisji. Choroba nieco mnie ogranicza,
ale musiałam wrócić do życia. Udowodnić sobie że nadal mogę. Może mniej intensywnie,
ale jednak.
Zajęte stopy szczególnie podczas zaostrzenia, nie ułatwiają długiego stania czy chodzenia, a już szczególnie w butach w których podeszwa jest cieniutka (skóra grubości kilka mm) i czuć każdy kamyk. Z pewnych standardów odtwórstwa nie chciałabym schodzić.
Dopóki mogę i dopóki jeszcze stoję. Dopóki znów jest szansa na remisję.
Czy to jedyna rzecz którą robię? Oczywiście że nie! Coraz rzadziej, ale lubię grać na
komputerze czy jeździć na rolkach. W zasadzie ciągle znajduję sobie cos nowego. Poza
tym pracuję zawodowo, w kierunku wyuczonym na uczelni – Politechnice Warszawskiej.
Jestem asystentem projektanta w branży sterowania ruchem kolejowym.
Może to wiele, może za dużo, może nie jestem w stanie realizować wszystkiego tak
jak bym chciała. Przechodziłam przez różne fascynacje/zainteresowania. Jedne porzuciłam, inne zostały ze mną na dłużej. Tym niemniej z pasji (jakakolwiek by nie była) nie
zrezygnuję!

_Kinga Masny

Fot. 6 Męski strój Sebastiana – narzeczonego Kingi.
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Żyjąc z chorobą reumatyczną,
jakie korzyści czerpię
z mojej pracy społecznej
Od najmłodszych lat lubiłam pomagać. Pamiętam jak byłam dzieckiem i oglądałam
Teleranek... była tam propagowana akcja Niewidzialna ręka, która w założeniu miała bezinteresowną pomoc osobom starszym, samotnym. I my na podwórku zbieraliśmy kwiaty
z ogródków, dzwoniliśmy do drzwi sąsiadów i zostawialiśmy kwiaty na wycieraczce, po
czym zbiegaliśmy niewidzialnie szybciutko po schodach. Pamiętam, że jako dziecko pomagałam starszym sąsiadom w bloku gdzie mieszkam nieść siatki z zakupami, rozmawiałam z nimi na ławce przed blokiem na podwórku, przynosiłam chorej sąsiadce - pani
Zosi z pierwszego piętra, która chorowała na chorobę reumatyczną - zupę, którą ugotowała moja babcia. Było to robione spontanicznie, z chęci niesienia pomocy, podarowania
dziecięcego serca innym. Zawsze lubiłam więcej dawać od siebie, niż brać, dawanie daje
mi wielką radość, wzruszenie na widok osoby, której mogę pomóc wywołuje łzy wzruszenia na mojej twarzy. Nie jestem osobą majętną, nie mam pieniędzy, które mogłabym dać
innym, ale dzielę się z innym tym, co mam w nadmiarze: dobre słowo, uśmiech, pomocna
dłoń, czas poświęcony na wysłuchanie drugiej osoby.
Na reumatoidalne zapalenie stawów choruję od 24 lat. To choroba sprawiła, że żyję
uważniej, nie przywiązuje dużej uwagi do spraw materialnych. Żyjąc z reumatoidalnym
zapaleniem stawów nie zawsze jest łatwo, ból sprawia, że nie chce się żyć, spuchnięte
stawy odmawiają posłuszeństwa, a świat za oknem, bez względu na pogodę, nie pociąga
nas. Wtedy wiem, że w życiu najważniejszy jest człowiek (przyjaciel, koleżanka), który pomoże w czasie choroby. Te doświadczenia sprawiają, ze jestem czuła na krzywdę, wiem
jak bezcenna jest rozmowa i zrozumienie drugiego człowieka w potrzebie.
Lubię angażować się w prace społeczną jako wolontariusz, wspólne działania w grupie sprawiają, że zapominam o bólu, a pozytywne nastawienie innych osób motywuje
mnie do pracy. Wolontariusze to ludzie pozytywnie zakręceni, wiem, bo sama działam ze
szczególną grupą wolontariuszy jakimi są osoby 50+. Praca z nimi daje mi poczucie zadowolenia, w ich gronie czuję się jak ryba w wodzie, pełna pomysłów. Oczywiście, nie raz
zdarza się, że idę po całym tygodniu do domu zmęczona i odsypiam cały weekend, że nie
mam czasu spokojnie zjeść, bo pomysły trzeba wprowadzać w życie, że czasami jestem
poirytowana kiedy ktoś ode mnie czegoś oczekuje, a ja już ze zmęczenia nie zbieram
myśli, że kurz na półkach w domu jest coraz bardziej widoczny i kupka papierów rośnie
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na biurku, ale robię, to co lubię i nie wyobrażam sobie życia bez ciągłej adrenaliny i ludzi
wokół mnie.
Dziękuję Panu Bogu, losowi, za wszystkie osoby, które postawił na mojej drodze życia,
którym mogłam pomóc. Są oni dla mnie jak latarnie, które ustawiają się wzdłuż drogi,
którą idę. To dzięki nim moje życie nabiera sensu, daje mi poczucie, że jestem potrzebna.
Dzięki nim moja droga życia jest wybrukowana dobrymi gestami, słowami, które dopasowują się do siebie. Moje dobre słowo odzwierciedla się w ich dobrym słowie, życzeniu,
modlitwie za mnie, za moje zdrowie.
Szczególnie chciałabym podziękować za poznanie Marii. Dzięki bezinteresownej pomocy poznałam Marię Majka, 70–letnią kobietę, która zwróciła się do mnie na FB o pomoc
w chorobie, jaką jest nowotwór płuc. To ona powiedziała mi, że dałam jej wiarę, że czas
który jej poświeciłam na rozmowę znaczył dla niej najwięcej na świecie. A ja, dzięki temu,
zyskałam serdeczną przyjaciółkę, powiernicę moich sekretów, dobrego słuchacza, która
swoim doświadczeniem życiowym udziela mi dobrych rad. Uwielbiam jej uśmiech, na który zawsze odpowiadam szczerym uśmiechem do łez. Te chwile będę pamiętać na zawsze,
celebruję każdą chwilę z nią spędzoną, lubię przytulać się do niej na powitanie i kiedy się
żegnamy do następnego naszego spotkania. To ona wyzwala we mnie łzy rozpaczy, kiedy
zostawiam ją w szpitalu na oddziale onkologicznym, kiedy sama idę korytarzem i nie ma
jej obok mnie. Bez względu na to, jak się czuję, jaki mam humor, kiedy dzwoni telefon od
Marii, która potrzebuje mojej pomocy, wstępują we mnie siły nadprzyrodzone, nabieram
chęci do życia, wsiadam w samochód i jadę. To nic, że po schodach wychodzę po jednym
stopniu i razem schodzimy pod rękę niepewnie, ale wspieramy się.
W wieku 49 lat uważam, że pomoc społeczna to mój sposób na życie. Jest dla mnie
naturalna jak oddech dla człowieka, oczywista jak dzień, który będzie po nocy. Mam tylko
jedno pragnienie: żebym jak najdłużej była zdrowa i mogła pomagać innym, nie mam
tutaj na myśli tylko ludzi, ale także zwierzęta. Nie raz mówią inni, że dobro powraca, ot...,
taka filozofia życia, ja myślę że żyję tu i teraz, i każdy miły gest, każde dobre słowo sprawia, że to ja czuję się lepiej i działa na mnie niczym magiczne zaklęcie.

_Jolanta Fień
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