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Szanowni Pa�stwo,
 

Kierujemy niniejszą publikację zar�wno do pacjent�w, jak  i do pracownik�w służby
zdrowia. Jest ona czę�cią kampanii społecznej ,,Silniejsi od granic ciała. R�wno��
pokole� w diagnostyce" po�więconej walce z ageizmem na etapie diagnostyki  oraz
leczenia w�r�d młodych dorosłych i  senior�w, a także promocji prawa do godnego
życia w chorobie niezależnie od wieku. 

Szanujemy zar�wno perspektywę pacjent�w, jak i  medyk�w. Wiele element�w
systemowych utrudnia kompleksowy dialog z pacjentem. Motywuje nas to do pracy
nad rozwiązaniami, kt�re ułatwią komunikację pomiędzy chorym, a specjalistą.
Każdy – niezależnie od wieku – zasługuje na kompleksową i godną diagnostykę oraz
na ulgę przy przewlekłych objawach, nawet je�li ich przyczyna jest nieznana. 

Apelujemy r�wnież o refleksję nad pojęciem „poważnej choroby”. Do niedawna
dominowało przekonanie, że poważna choroba to taka, kt�ra zagraża życiu. W naszej
ocenie każda dolegliwo��, kt�ra utrudnia danej osobie codzienne funkcjonowanie jest
godna poważnego traktowania. 

Holistyczne spojrzenie na pacjenta i wielospecjalistyczna opieka to cenny kierunek
rozwoju systemu opieki zdrowotnej. Istnieje wiele interakcji pomiędzy psychiką, a
ciałem. Powoduje to, że wnioskowanie przyczynowo- skutkowe w diagnostyce jest
utrudnione. Choroby psychiczne mogą wywoła� objawy somatyczne. Jednocze�nie
nieprawidłowo�ci w organizmie mogą  przyczynia� się do zaburze� psychicznych lub
je zaostrza�. Wzrost jako�ci opieki zdrowotnej jest w dużej mierze zależny od
wsp�łpracy i dialogu pomiędzy specjalistami wspierającymi pacjent�w: psychiatrami,
lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, dietetykami, reprezentantami organizacji
pozarządowych po�więconych wsparciu chorych. 

Jednocze�nie nie możemy pozosta� obojętni na dostrzegane w skali
międzynarodowej zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na etapie diagnostyki
i  leczenia. Według międzynarodowych bada� Milennialsi oraz reprezentanci
pokolenia Z czują się dyskryminowani najmocniej na tle wszystkich grup wiekowych
pacjent�w, gdy stykają się z postawą: W tym wieku nie chodzi się po lekarzach. 

Podobnie poszkodowaną grupą chorych pod względem stereotyp�w co do wieku są
seniorzy. Stykają się z osądem nadmiernych oczekiwa�, co do komfortu życia, bo
przecież to normalne, że w tym wieku już wszystko boli. Cierpienie nie jest
normalne w żadnym wieku. W każdym wieku zasługuje się na poważne traktowanie.
U�miechnięta osoba może cierpie� i  pozornie pogodnym nastawieniem maskowa�
swoje cierpienie. 

Każdy ma prawo do możliwe najwyższego komfortu życia i możliwie najlepszego
samopoczucia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Fundacji Niezdiagnozowani



Czę�� I
 

Stereotypy w diagnostyce

Każdy – niezależnie od wieku – ma prawo do kompleksowej diagnostyki. Każdy ma
prawo do poważnego traktowania. Mimo tego, że zasady te wydają się oczywiste, to
wciąż są w znacznym stopniu ignorowane w systemach opieki zdrowotnej na całym
�wiecie. Duży wpływ na subiektywno�� oceny zgłaszanych przez pacjenta objaw�w
mogą mie� schematy przypisane do reprezentant�w zar�wno starszego i młodszego
pokolenia. Zapraszamy do lektury o tym, kt�re ze stereotyp�w przypisanych do
danego wieku są wyzwaniem wsp�lnym dla młodszej i starszej generacji.
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                       Stereotyp 1. "Wyolbrzymiasz!"

Wiele os�b obawia się komunikowa� dolegliwo�ci,
 jak: przewlekłe osłabienie, otępienie, zaburzenia 

poznawcze lub b�l. Gdy kto� otarł się o bagatelizowanie 
swoich dolegliwo�ci, nie chce ponownie przechodzi� przez

 to samo.  Według międzynarodowych bada� grupy 
wiekowe pacjent�w szczeg�lnie narażone na podejrzenie

 o wyolbrzymianie dolegliwo�ci to seniorzy i młode osoby 
w wieku 18-24 lat (Australian College of Applied 

Psychology, 2013). Stereotyp brzmi: jeste� za młody
 lub za stary, by działo się z tobą co� godnego 

głębszej diagnostyki i uwagi. W literaturze zjawisko to nosi nazwę ageizmu. 
W skali międzynarodowej dotyka ono też młodych ludzi.

Czę�� pracownik�w służby zdrowia ulega prze�wiadczeniu, że okre�lone objawy są
typowe dla danego wieku (Ouchida i Lachs, 2015). Eksperci zwracają uwagę na kilka
kluczowych stereotyp�w, przypisanych do starszych os�b. Stereotypy te mają duży
wpływ na skłonno�� do ignorowania objaw�w zgłaszanych przez senior�w. Zalicza
się do nich choroby, np. depresję czy otępienie, ale też impotencję, poczucie
bezużyteczno�ci bąd� brzydoty, ub�stwo, izolację (Dozois, 2006).

Nierzadko postrzega się wszystkie starsze osoby jako gorzej radzące sobie zar�wno 
z czynno�ciami manualnymi, jak i ze sferą emocjonalną 
i kognitywną, w tym z komunikacją. Według podobnych 
uproszcze� zwykło się też ocenia� osoby młode, kt�rym
odmawia się z kolei życiowego do�wiadczenia.
Mylna perspektywa krzywdzi przedstawicieli obu 
pokole�. Dolegliwo�ci seniora nie muszą 
by� spowodowane starzeniem. Ich przyczyna może 
też zagraża� życiu. Statystyki międzynarodowe 
potwierdzają wykluczenie senior�w z pr�b klinicznych
w kardiologii, medycynie internistycznej, 
nefrologii, neurologii, medycynie zapobiegawczej,
psychiatrii, reumatologii, onkologii oraz urologii 
(Chang i in. 2020). Większo�� danych jest oparta na �wiatowych rejestrach bada�
klinicznych (81,7%), w skład kt�rych wchodzi 206 kraj�w.
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Młodzi mierzą się z podobnym wyzwaniem. Mają poczucie, że muszą podw�jnie
udowadnia�, jak bardzo dolegliwo�ci ograniczają ich codzienne funkcjonowanie. 
 Analiza Europejskiego Sondażu Społecznego (Bratt i in., 2018) wykazała znaczny
stopie� ageizmu do�wiadczanego przez młodych dorosłych. Badacze uwzględnili
dane zebrane na podstawie pogłębionych  wywiad�w, przeprowadzonych w 29
krajach w całej Europie. Zgodnie z wynikami młodzi doro�li wskazali na najwyższy 
 poziom postrzeganej dyskryminacji wiekowej ze wszystkich  grup wiekowych.
Zgodnie z dostępnymi statystykami w krajach p�łnocnej Europy odnotowuje się
mniejszą skalę takiej dyskryminacji w służbie  zdrowia niż na wschodzie i południu
kontynentu. 

Do�wiadczenia młodych ludzi w zetknięciu ze służbą zdrowia analizował Edwards
(2016). Jego celem było wykorzystanie zebranych wniosk�w w procesie ulepszania
systemu opieki zdrowotnej i wzmacniania kompetencji komunikacyjnych w�r�d
pracownik�w tego sektora. Badani (w wieku 17-25 lat) znajdowali się pod stałą opieką
lekarską z powodu przewlekłej choroby i/lub niepełnosprawno�ci. W�r�d postaw
wspomagających leczenie młodzi wymienili: odpowiednią komunikację, szacunek,
prywatno�� i poufno��. Uznali r�wnież za cenne: odpowiednie �rodowisko,
wsparcie rodziny i przyjaci�ł, zaangażowanie, otrzymywanie pełnej informacji
oraz poczucie więzi.

Skala ageizmu w�r�d pacjent�w wzbudziła w ostatnich latach zainteresowanie
polskich badaczy. Badanie przeprowadzone przez Dobrowolską i in. (2017) wykazało,
iż 30% senior�w w badanej pr�bie do�wiadczyło w trakcie diagnostyki dyskryminacji
ze względu na wiek. Jeszcze bardziej zaskakujące okazały się do�wiadczenia
student�w. Około połowy (47%) badanych do�wiadczyło przejaw�w ageizmu podczas
hospitalizacji. 

Thornicroft (2011) wykazał, iż na całym �wiecie ponad 70% młodych os�b oraz
dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymało wsparcia ze strony służby
zdrowia. Osobami, kt�re czekały dłużej na pomoc, byli starsi oraz młodsi pacjenci.
(Wang i in., 2005; Morgan i Fearon, 2007). Badania z roku 2017-2018 pokazują, iż
problem jest nadal odczuwalny na skalę międzynarodową. Młode osoby odczuwają
silną potrzebę wsparcia specjalisty, ale też napotykają trudno��, co do jego
dostępno�ci.
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Około 40 000-80 000 zgon�w rocznie w ameryka�skich szpitalach można
przypisa� błędom diagnostycznym. Mniej więcej tyle samo os�b umiera rocznie 

Szacuje się, że każdego roku błędy diagnostyczne dotykają około 12 milion�w
Amerykan�w i prawdopodobnie powodują więcej szk�d dla pacjent�w 

Mylna lub op��niona diagnoza może przyczyni� się do przedwczesnej �mierci
lub kalectwa. 

Dlaczego poszerzanie samo�wiadomo�ci w zakresie nawyk�w postaw 
i my�lenia jest ważne z perspektywy diagnostyki?
 
Każdą dobrą zmianę poprzedza u�wiadomienie sobie problemu. Żyjąc z dnia na
dzie�, funkcjonujemy często w spos�b automatyczny. Nie mamy wyrobionego
nawyku samo�wiadomo�ci. Co dyktuje naszą postawę? Czy nasze my�li na temat
kogo� są naprawdę nasze? Czy podyktowane stereotypami? Najłatwiej wytyka�
komu� błędy, zapominając, że popełnia się je samemu. 

Chociaż apel o r�wnouprawnienie grup wiekowych w diagnostyce kierujemy do
pracownik�w służby zdrowia, jako pracownicy organizacji pozarządowych na rzecz
pacjent�w powinni�my mie� się r�wnie mocno na baczno�ci. Umysł łatwo ulega
automatyzmom, je�li nie jeste�my wystarczająco uważni. 

Koszty schematycznego my�lenia mogą by� bowiem bardzo wysokie. Dane
opublikowane na stronie ameryka�skiej organizacji non-profit Society to Improve
Diagnosis powołanej na rzecz ulepszenia diagnostyki wskazują, że:

       z powodu raka piersi lub cukrzycy.

       niż wszystkie inne błędy medyczne razem wzięte.
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Stereotyp 2. "Masz za wysokie oczekiwania"

Zaniżony standard życia i jego akceptacja to postawa zakorzeniona w polskiej
tradycji. Cierpienie i narzekanie są czym� godnym społecznej aprobaty, natomiast
rado�� życia od razu wzbudza podejrzenia. Podobnie traktuje się niekiedy pacjenta,
kt�ry mimo choroby chce zachowa� dotychczasową jako�� funkcjonowania. 

Co wła�ciwie oznacza godne traktowanie zar�wno pacjenta, jak i jego komunikat�w?
Barclay (2016) zwraca uwagę, że godno�� to co� więcej niż przyzwoite traktowanie. 
To r�wnież standardy i warto�ci chorego. Ważne z perspektywy pacjenta są także:
dotychczasowe zwyczaje funkcjonowania, formy funkcjonowania w relacjach
interpersonalnych, poczucie warto�ci, a nawet kwestie wyglądu. Utrzymanie
dotychczasowych standard�w tak wielu obszar�w życia nagle zależy od innych, a ich
utrata jest odczuwana przez chorego jako poniżenie. Niestety warunki
funkcjonowania plac�wek medycznych, w tym ograniczone siły i czas personelu,
często utrudniają respektowanie osobistych standard�w pacjenta. 

Niezależnie od tego, czy pacjent ma schorzenie niezdiagnozowane, czy też jest
leczony na konkretną jednostkę chorobową, ma prawo do informacji o tym, jak
choroba może wpłyną� na jego wydolno�� i podejmowane aktywno�ci. Jednocze�nie
mimo potrzeby u�wiadomienia pacjentom nowych granic, jakie wyznacza choroba,
niezależnie od wieku każdy pacjent zasługuje na leczenie, kt�re w jak najmniejszym
stopniu zakł�ci jego codzienne funkcjonowanie.

W zagranicznych systemach opieki zdrowotnej pracownicy zgłaszają
niewystarczającą liczbę szkole� na temat szacunku czy też opieki nad seniorem.
Wskazało na to m.in. badanie Tauber-Gilmore i in. (2017). Pacjenci oraz pracownicy
medyczni byli zgodni co do wagi szacunku wobec os�b starszych.
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Jakie warto�ci w relacji ze służbą zdrowia są ważne dla młodych ludzi?

Gł�wną troską młodych dorosłych szukających wsparcia medycznego jest to, czy ich
obawy są traktowane poważnie. W trakcie diagnostyki zachodzi w �wiadomo�ci
pacjenta czteroetapowy proces: u�wiadamianie sobie zaistniałej sytuacji,
weryfikowanie, komunikowanie i otrzymywanie opinii o swoich objawach. 

Im wyra�niejsze są objawy, tym mniej wysiłku umysłowego należy włoży�, aby
sensownie je zakomunikowa�. Kiedy objawy są niejasne, wzrasta znaczenie podej��
behawioralnych i wiedzy fachowej w zakresie opieki zdrowotnej. Otrzymując opinię
lekarską na temat objaw�w, młodzi doro�li chcą nauczy� się, jak samodzielnie radzi�
sobie z objawami. Duży wpływ na zaufanie pacjent�w ma w takiej sytuacji
wcze�niejsze do�wiadczenie przy zetknięciu z służbą zdrowia. 

Najbardziej aktualne badania wskazują, że młodzi doro�li (w wieku 18–29 lat)
dostrzegają wiele czynnik�w utrudniających wsparcie samych siebie w obliczu
choroby. Badanie obejmujące dane z 25 lat na pr�bie młodych pacjent�w w Szwecji
(Viktorsson. L., Tornval  E., Falk M., Wahlin I., Yngman-Uhlin P., 2022) wykazało, że
samoocena stanu zdrowia uległa pogorszeniu w�r�d najmłodszych grup wiekowych.
Duży wpływ miały na to czynniki społeczne i ekonomiczne, brak możliwo�ci pracy,
oraz zwiększone koszty niezależnego życia, kt�re wydłużyły wej�cie w dorosło��. 
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Młodzi doro�li znajdują się w mocno stresującym momencie swojego życia, często
okre�lanym mianem wyłaniającej się dorosło�ci. Żaden inny etap życia, z wyjątkiem
niemowlęctwa, nie przedstawia bardziej złożonych zmian na poziomie osobistym,
społecznym, emocjonalnym i rozwojowym. To, jak młodzi doro�li osiągają stabilną
dorosło��, zależy od zasob�w osobistych, rodzinnych i społecznych, jakie posiadają
wchodząc w ten etap. Wkraczając w nowy etap życia, wielu młodych dorosłych musi
skonfrontowa� swoje pierwsze do�wiadczenia z opieką zdrowotną. Dlatego ta grupa
wiekowa i etap życia są istotne do rozważenia w badaniach dotyczących opieki
zdrowotnej.

Autonomia jest kluczową warto�cią dla pacjent�w z przedziału wiekowego 18-25 lat
(Racine, Larivière-Bastien, Bell, Majnemer, Shevell, 2012). Młodzi przyznają, że �le
dostosowana opieka zdrowotna lub brak specjalistycznego transportu publicznego
obniżają poczucie autonomii. 

Młodzi doro�li oczekują od pracownik�w służby zdrowia komunikacji opierającej
się  na aktywnym słuchaniu oraz szacunku (Davey, Carter, Campbell, 2012). Jako
istotne potrzeby po stronie młodego pokolenia pacjent�w wymienia się r�wnież
uprzejme podej�cie (Dovey-Pearce i in., 2005), szacunek (Curtis i in., 2004),
życzliwo��, wsp�łczucie, zrozumienie (Wilson, Williams, 2000).

Jamalimoghdam, Yektatalab, Momennasab, Ebadi, Zare (2017) wykazali, iż
nastolatkowie oczekują ze strony pracownik�w medycznych ochrony swojej
prywatno�ci oraz prawa do autonomii. R�wnie ważny jest szacunek wobec ich
tożsamo�ci. Istotna okazuje się ponadto intymna atmosfera dialogu z pracownikiem
służby zdrowia. Warto, by personel medyczny był �wiadomy takich potrzeb młodych
pacjent�w.
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Godna diagnostyka seniora

Senior r�wnież styka się czasem z zarzutami, że oczekuje zbyt dużo i powinien
pogodzi� się z zaniżonym standardem życia i gorszym samopoczuciem. Z drugiej
strony przedstawiciele służby zdrowia r�wnież napotykają wyzwania komunikacyjne
w dialogu ze starszymi osobami. Wychodząc naprzeciw wsparciu obydw�ch stron –
zar�wno służby zdrowia, jak i pacjent�w dzielimy się kilkoma radami, jak można
wesprze� seniora na etapie diagnostyki. Komunikacja ze strony pacjenta w starszym
wieku może by� jednak wyzwaniem z perspektywy specjalisty. U senior�w czasami
stanowi to wyzwanie. Pierwszym ważnym krokiem w diagnostyce jest wywiad
lekarski. Obejmuje on szeroki zakres danych, jak m.in.: om�wienie objaw�w,
przegląd aktualnie przyjmowanych lek�w i alergii na leki, obecnych i przeszłych
schorze�. „Czasami, gdy pacjenci są starsi, trudniej jest się z nimi skomunikowa�,
zwłaszcza je�li chodzi o słuch. Dużym utrudnieniem są też zaburzenia pamięci, w
wyniku kt�rych pacjent przekazuje niepełny obraz symptom�w.” – podkre�lają
przedstawiciele system�w służby zdrowia na całym �wiecie.

Nieskorygowane deficyty fizyczne, takie jak utrata słuchu, upo�ledzenie wzroku lub
trudno�ci w pisaniu mogą przyczyni� się do przekazywania niepełnych lub błędnych
informacji.

Istotnym utrudnieniem są r�wnież zaburzenia pamięci. Utrata pamięci może
utrudnia�starszym pacjentom �ledzenie objaw�w i poziomu b�lu lub opisywanie ich
w spos�b, w jaki lekarz lub pielęgniarka mogą sobie z tym poradzi�. Je�li senior ma
do czynienia z jakimkolwiek stopniem demencji, jego pamię�, a także osobiste zapisy
poprzednich wizyt lekarskich, lek�w i �ledzenia objaw�w mogą by�
zdezorganizowane i wypełnione lukami. Dlatego jako Fundacja planujemy wspiera�
Podopiecznych niezależnie od wieku w rejestracji objaw�w oraz ich odpowiedniej
archiwizacji tak, by odciąża� pamię� i nie pominą� szczeg�ł�w istotnych dla postępu
diagnostycznego.

Podczas wizyty czas jest ograniczony. Pacjenci – nie tylko starszego pokolenia -
często nie wiedzą, jak przedstawi� informacje. Mogą nadmiernie je opisywa� lub
zapomina� szczeg�ły z powodu niepokoju. Dlatego wsparcie w strukturyzacji
informacji pacjenta przed jego wizytą u lekarza jest oceniane jako cenne pod
kątem przy�pieszeniu diagnostyki. – podkre�la Agnieszka G�recka – Wiceprezes
Fundacji Niezdiagnozowani.
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Aby wizyta u lekarza przebiegła sprawnie, warto sobie
przygotowa� następujące informacje:

początek objaw�w i czas ich trwania,
charakter objawu (lokalizacja, narastanie w czasie, czynniki
nasilające lub łagodzące),
dotychczasowe działania, kt�re zostały podjęte w celu zwalczenia
objawu domowymi sposobami,
niedawne zmiany stosowanych �rodk�w myjących, piorących,
kontakt z chemikaliami czy zwierzętami,
aktualna dieta,
uczulenia,
przebyte i towarzyszące, przewlekłe choroby,
przyjmowane leki, w tym leki ziołowe, bez recepty, suplementy
diety.
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Stereotyp 3. „W tym wieku nie chodzi się po
lekarzach.”
 
Trudno w to uwierzy�, a jednak młodzi ludzie słyszą dosy� często: „W tym wieku nie
chodzi się po lekarzach, a pracuje się, studiuje albo zakłada rodzinę”. Stereotypy
przypisane do grupy wiekowej w bardzo dużym stopniu wpływają na dyskomfort
człowieka nie tylko w roli pacjenta, ale także w roli jednostki społecznej. 

W ostatnich kilku latach pojawiły się niepokojące dane co do stanu zdrowia
pokolenia milenials�w tj. os�b urodzonych w latach 1981-1996. Raport sporządzony
przez ameryka�ską agencję rządową Centers for Disease Control and Prevention z
2019 r. wskazuje, że ponad połowa młodych dorosłych w ameryka�skiej populacji
(prawie 54%) cierpi na co najmniej jedną przewlekłą chorobę, a w przypadku prawie
co czwartego (22%) są to co najmniej dwie przewlekłe choroby.

Natomiast reprezentanci pokolenia Z w największej skali w stosunku do poprzednich
pokole� cierpią na choroby psychiczne. W maju 2022 r. McKinsey Health Institute
(MHI) przeprowadził ankietę w�r�d 6000 respondent�w pokolenia Z w dziesięciu
krajach europejskich. Wyniki bada� MHI były zgodne z wynikami na ameryka�skiej
populacji (stycze� 2022) – w pokoleniu Z odnotowuje się wzrost skali zaburze�
psychicznych w por�wnaniu ze starszymi pokoleniami (w tym milenials�w).

W USA pogorszenie samopoczucia zgłosił 1 na 4 respondent�w. W Europie na słabsze
zdrowie psychiczne skarżyło się więcej kobiet. Natomiast 47% respondent�w
przyznało się do pogorszenia samopoczucia z powodu wojny w Ukrainie, a 28% jako
przyczynę podało COVID-19.
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Interesujących danych dostarczają r�wnież statystyki dotyczące zespołu
przewlekłego zmęczenia ME/CFS z 2021 r. wskazane w renomowanym czasopi�mie
naukowym Mayo Clinic Proceedings. Początek ME/CFS często występuje w wieku
10-19 lat, a przeciętny wiek zachorowania wynosi 33 lata! Schorzenie często nasila się
r�wnież u os�b powyżej 77 r.ż. Pokazuje to, że seniorzy, młodzi doro�li, a nawet
młodzież mierzą się ze wsp�lnym przeciwnikiem.

Mimo że ageizm na etapie diagnostyki dotyka bardziej młodych dorosłych oraz
senior�w,  to z my�lą o przyszłych pokoleniach zwracamy r�wnież uwagę na skalę
chor�b w�r�d dzieci i nastolatk�w. Zgodnie z danymi Eurostat w 2019 r. więcej niż
jedna na trzy osoby powyżej 16 r.ż. na terenie Unii Europejskiej zgłosiła przewlekłą
chorobę lub długotrwały problem zdrowotny. Z kolei w Polsce na podstawie
dostępnych danych można szacowa�, że choroby przewlekłe (bez uwzględnienia
otyło�ci, kt�ra jest  też chorobą przewlekłą) występują w zależno�ci od wieku u 20–
25% (Woynarowska B., Oblaci�ska, A.,2014) populacji dzieci i młodzieży. Do
najczęstszych chor�b występujących w latach 2010-2018 w�r�d dzieci i młodzieży
należą: astma oskrzelowa, alergie pokarmowe i sk�rne, nadci�nienie tętnicze, a także
choroby nowotworowe (G�ra D., Figura N., Gregor M., 2020). Młodzi ludzie zasługują
na kompleksowe wsparcie i trafną diagnozę ich schorze�.

W przypadku młodych przechodzących przez diagnostyczną odyseję mylna
diagnoza. Niewła�ciwe leczenie lub brak podjęcia wystarczająco wszechstronnych
bada� może zaważy� na całym dalszym życiu. Młody człowiek ma prawo cierpie�
podobnie, jak osoby w starszym wieku. Niepełnosprawno�� nie jest czym�, do czego
jedna grupa wiekowa jest uprawniona bardziej niż inna.
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Stereotyp 4. "Nie wida� - to znaczy, że nie
cierpisz"

Niepełnosprawno�� ukryta, pomimo kampanii społecznych i głos�w aktywist�w
stających w obronie chorych nadal jest pretekstem do niesłusznych osąd�w. Ten
błąd w ocenie sytuacji dotyczy tak pracownik�w służby zdrowia, jak i dużej czę�ci
społecze�stwa. Samo pojęcie niepełnosprawno�ci wiąże się z pewną neutralno�cią.
Wg Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys (2016) to sytuacja zablokowania swobodnego
pełnienia r�l społecznych czy pro wadzenia samodzielnej egzystencji ze względu na
występujące deficyty zdrowotne i sprawno�ci.

Problematyczne staje się ujęcie niepełnosprawno�ci zar�wno w obszarze
widocznych deficyt�w sprawno�ci, jak i tych mniej dostrzegalnych. Dlatego często
trudno jest okre�li�, gdzie przebiega granica między „chorobą a
niepełnosprawno�cią”. Kiedy widzimy osobę na w�zku inwalidzkim, z kulami,
widocznymi bliznami po leczeniu, łatwiej nam uwierzy�. W sytuacji, kiedy choroby
oraz jej skutk�w na pierwszy rzut oka nie wida�, chory zazwyczaj styka się z brakiem
zrozumienia, niedowierzaniem oraz ignorowaniem. Często słyszy uwagi w rodzaju:
„Nie przesadzaj! Przecież po tobie żadnej choroby nie wida�” czy „Wcale nie jeste�
tak bardzo chory/a”.

W społecze�stwie żyje wiele os�b, kt�re do�wiadczają choroby na r�żnych
płaszczyznach (choroby przewlekłej, remisji, przeszczep�w, operacji, choroby
psychicznej, r�żnego rodzaju zaburze�). Osoby chorujące przewlekle są w fazie
remisji, rehabilitacji. Do�wiadczają rozmaitych objaw�w: przewlekłego b�lu,
chronicznego zmęczenia, stan�w lękowych, depresji, parestezji, trudno�ci w sferze
poznawczej (problem�w z koncentracją, uwagą, my�leniem).

Ten zbi�r r�żnych symptom�w jest często niewidoczny na pierwszy rzut oka. To
ukryta niepełnosprawno��, kt�ra powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu chorego
na r�żnych płaszczyznach życia. Osoba do�wiadczająca ukrytej niepełnosprawno�ci
na co dzie� boryka się z r�żnymi dylematami, spo�r�d kt�rych jeden jest
dominujący: w jaki spos�b udowodni�, że choroba – cho� niewidoczna na zewnątrz –
powoduje na co dzie� duży dyskomfort.
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Takie osoby chorują „po cichu”; nie potrafią „udowodni�”, że do�wiadczają b�lu, że
nie mają siły p�j�� do pracy, do szkoły, pobawi� się z dzie�mi, spotka� z przyjaci�łmi.
Często zmagają się z przewlekłym b�lem, zmęczeniem, nadwrażliwo�cią na bod�ce,
problemami z koncentracją oraz r�żnymi stanami depresyjnymi czy lękowymi.
Pr�bują funkcjonowa�, ale jest to obarczone ciągłą obawą, czy ich stan i odczucia,
kt�rych  na zewnątrz nie wida�, zostaną zrozumiane i uszanowane? Podczas rozm�w
z osobami do�wiadczającymi niepełnosprawno�ci ukrytej, nierzadko obserwuje się
duże poczucie bezsilno�ci związane z konieczno�cią udowadniania, że choroba
naprawdę istnieje.

Każda choroba jest inna, każda może powodowa� lęk bąd� dyskomfort psychiczny.
Cierpienia i b�lu nie wida�, ale może bole� tak samo – zar�wno osoby, po kt�rych
wida� chorobę, jak i te, u kt�rych choroba jest z pozoru niezauważalna. Dotyka to
osoby mierzące się z r�żnymi chorobami: stwardnieniem rozsianym, fibromialgią,
reumatoidalnym zapalaniem staw�w, chorobą autoimmunologiczną, z chorobami
psychicznymi (depresja i nerwice), ale r�wnież chorych długo diagnozowanych. Dla
os�b z ukrytą niepełnosprawno�cią bardzo ważna jest diagnoza medyczna, kt�ra
obiektywnie sankcjonuje „prawo do cierpienia”. W odbiorze społecznym taka opinia
często pomaga w innym spojrzeniu na osobę komunikującą objawy choroby, cho� 
 nie wyglądającą na chorą; na uzyskanie szybszego wsparcia otoczenia, zrozumienia
czy akceptacji.

Zdecydowanie trudniej mają osoby dopiero oczekujące na diagnozę. W przypadku
os�b długo diagnozowanych proces udowadniania pogarszającego się stanu zdrowia,
a tym samym uzyskania adekwatnego wsparcia społecznego, jest dłuższy i bardziej
złożony. W badaniach przeprowadzonych przez Zieli�ską-Więczkowską,
Betłakowskiego (2010) wykazano, że pacjenci z chorobą nowotworową w trakcie
chemioterapii otrzymują większe wsparcie niż na etapie otrzymania diagnozy.
Według Michałowskiej-Wieczorek „im mniej wsparcia spostrzeganego przez
chorego, tym większe poczucie bezradno�ci  i beznadziejno�ci, natomiast im większe
zaufanie ponadosobowe, tym większa mobilizacja do zwalczania choroby i więcej
nadziei, i zadowolenia z przeżytych lat”. Osoby z niepełnosprawno�cią ukrytą
utożsamiają się ze społeczno�cią ludzi niepełnosprawnych w mniejszym stopniu niż
osoby z widoczną chorobą czy inwalidztwem, i z podobnie mniejszym
zaangażowaniem tworzą własne społeczno�ci (Olney, Brockelman 2005).
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Ważne staje się budowanie sieci wsparcia dla os�b, kt�re przez chorobę – cho�
niewidoczną z zewnątrz – potrzebują pełnego poszanowania odczuwanych objaw�w,
poczucia zrozumienia i uzyskania pomocy. Komunikacja pacjenta do�wiadczającego
niepełnosprawno�ci ukrytej jest z perspektywy chorego dużo trudniejsza. Opisanie
do�wiadczanych objaw�w w taki spos�b, by mogły by� zrozumiałe w odbiorze
społecznym, generuje nierzadko wysoki poziom stresu.

Dlatego pomocne są wszelkie formy u�wiadamienia, że niezależnie od wieku osoba
chora może do�wiadcza� dolegliwo�ci i ogranicze�, kt�re na zewnątrz trudno
zauważy�. Dla każdego człowieka wsparcie społeczne oraz zrozumienie odgrywają
istotną rolę w procesie powracania do zdrowia, pozwalają na lepsze radzenie sobie
ze stresem, obniżenie poziomu niepokoju, zapobiegają zachowaniom rezygnacyjnym.

Publikacja ciekawych artykuł�w naukowych, m.in. tekstu Marioli Racław oraz Doroty
Szawarskiej (2018) „Ukryte/niewidoczne niepełnosprawno�ci a polityka tożsamo�ci
etykietowania w życiu codziennym” czy dotycząca „niewidoczno�ci” stwardnienia
rozsianego wystawa Bartka Lisa („Nie wida�”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
2009) pokazują, że podejmowanie tematyki związanej z ukrytą niepełnosprawno�cią
jest niezwykle potrzebne i może prowadzi� do bardzo pomocnych zmian w zakresie
poprawy jako�ci życia chorych. Badanie przeprowadzone przez Stepaniak,
Szafraniec (2013) wykazuje istotny wpływ wsparcia społecznego na warto�� ci�nienia
krwi w nadci�nieniu tętniczym, zwłaszcza u kobiet. Zieli�ska-Więczkowska,
Betłakowski (2010) wykazali, iż pacjenci z chorobą nowotworową w trakcie
chemioterapii otrzymują większe wsparcie niż na etapie diagnozy, co bezpo�rednio
przekłada się na spos�b funkcjonowania chorego i przyczynia  się do poprawy
jako�ci jego życia. Badanie przeprowadzone przez Grochans i in. (2008) wykazało, iż
wysokie wsparcie społeczne wpływa na poziom samoopieki badanych ze
stwardnieniem rozsianym oraz ułatwia codzienne życie. Badanie przeprowadzone
przez Kurkowską, Brojakowską (2010) wykazało, iż w�r�d os�b z przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc wraz ze wzrostem wsparcia społecznego wzrastają wyniki
oceny własnego życia i jego jako�ci.
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Stereotyp 5. "U�miechasz się i ładnie wyglądasz,
czyli jeste� zdrowy"

W społecze�stwie panuje przekonanie, że im kto� jest bardziej u�miechnięty oraz
zadbany, tym mniejsze prawdopodobie�stwo, że taka osoba rzeczywi�cie choruje.
Taka ocena chorego jest rozciągnięta także na służbę zdrowia, sami pacjenci
czekający w kolejce mogą czasem zastanawia� się kto „bardziej” czy „poważniej”
choruje. Fakt, że kto� stara się funkcjonowa� normalnie pragnąc pokaza� się z jak
najlepszej strony NIE oznacza, że nie do�wiadcza choroby. 

Przykładem może by� tutaj depresja, podczas kt�rej choremu może by� trudno
zadba� o codzienną higienę czy domowe obowiązki. By� może pojawił się jaki� dzie�,
podczas kt�rego tej energii było więcej – na makijaż, ubi�r, dodatki, fryzjera czy
nawet kosmetyczkę.  Każdy zasługuje na to, by czu� się ze sobą dobrze i czerpa�
rado�� z życia – warto to podkre�la�, bowiem często zapomina się o tym, m�wiąc o
sytuacji os�b chorujących. Choroba nie powinna nikogo wyklucza� z życia
towarzyskiego czy pasji. Osoby chorujące potrafią by� postrzegane jako kto� inny,
ocenia się je zero-jedynkowo – nie wspomina o wcze�niejszych aktywno�ciach, nie
zaprasza na spotkania. 

Czy takie podej�cie jest dobre? Wręcz przeciwnie,
bardzo szkodzi osobom chorującym, kt�re starają się
oswoi� z nową rzeczywisto�cią. Zamiast r�żnicowa� to,
jakie było ich życie wcze�niej oraz dzieli� je na czas
sprzed choroby i obecnie, warto zaoferowa� swoje
wsparcie tu i teraz. To wciąż ten sam człowiek, ale
należy zda� sobie sprawę z faktu, że w nowych
okoliczno�ciach zmieniły się jego potrzeby. Osoby z
najbliższego otoczenia chorującego powinny go
pozytywnie wzmacnia� i walczy� z wcze�niej
wymienionymi szkodliwymi stereotypami, zamiast je
powiela�. Podej�cie to dotyczy także personelu
medycznego, kt�ry nie powinien ocenia� pacjenta
powierzchownie. Nikt nie wie, ile osoba chora przeszła,
a także z czym się obecnie zmaga. Empatyczne
podej�cie do pacjenta ma znaczący wpływ na jego
motywację do walki z chorobą.
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Warto w tym miejscu wspomnie� o depresji wysokofunkcjonującej, kt�ra jest
szczeg�lnym rodzajem zaburzenia nastroju – przede wszystkim dlatego, że pojawiają
się w niej nietypowe objawy choroby. Kiedy my�limy o osobie chorej na depresję,
mamy zazwyczaj przed oczami obraz człowieka przygnębionego, stroniącego od
ludzi, niemogącego wyj�� z domu czy też mającego kłopoty w pracy. W przypadku
depresji wysokofunkcjonującej, zwanej też u�miechniętą depresją, jest inaczej. To
wła�nie u�miech maskuje cierpienie psychiczne. Depresja o wysokim stopniu
funkcjonowania to takie zaburzenie afektywne, w kt�rym cho� pacjent spełnia
kryteria depresji, może funkcjonowa� w życiu codziennym, spotyka� się z lud�mi,
podejmowa� r�żne aktywno�ci i pozostawa� w związku. Czasami może by� wręcz
postrzegany jako dusza towarzystwa! Charakterystyczne dla tego rodzaju depresji
jest  to, że jednostka funkcjonuje na poz�r normalnie, podczas gdy w wielu
przypadkach rodzina i znajomi nie domy�lają się, że w rzeczywisto�ci ich bliski
bardzo cierpi.  Ta posta� depresji występuje relatywnie często; szacuje się, że można
ją stwierdzi� u od 15 do 40% chorych na depresję.

Osoby chorujące na pewno docenią wsparcie empatycznego lekarza, okazującego
akceptację i szacunek dla pacjenta. Dotyczy to nie tylko cierpliwo�ci i wnikliwego
słuchania, ale też otwarto�ci na to, kim jest osoba zmagająca się z chorobą i jak
wygląda. Pamiętajmy, że nastawienie bliskich i personelu medycznego ma kluczowe
znaczenie  dla samopoczucia chorego i przebiegu leczenia.

Quintero Johnson, J. M., Riles, J. (2018) przeprowadzili w�r�d student�w badanie
dotyczące wpływu medi�w na kształtowanie stereotypowego wizerunku zaburze�
psychicznych. Opisy uczestnik�w dotyczyły takich stwierdze�, jak agresywne oraz
dziecinne zachowanie, wybuchy gniewu. Szabała (2010) zaznacza, iż w �wiadomo�ci
społecznej funkcjonuje stereotyp osoby niepełnosprawnej jako ,,pozbawionej
normalnych potrzeb, przeży� i zachowa�”. Na og�lny stereotyp osoby
niepełnosprawnej składają się takie cechy, jak słabo�� fizyczna, izolacja społeczna,
osamotnienie, lękliwo��, brak pewno�ci siebie, smutek, podejrzliwo��, skryto��,
nerwowo��, skłonno�� do narzekania oraz brak samodzielno�ci Ostrowska (1994).
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II czę�� 

Godne życie z przewlekłymi objawami
niezależnie od wieku

Przewlekłe objawy mogą zabra� z życia wiele dni. Sprawiają, że nierzadko trudno
wsta� z ł�żka, a otaczający �wiat wydaje się oddalony i nierzeczywisty. Brakuje sił na
najprostsze czynno�ci np. jedzenie czy rozmowa. Wszystko to budzi w chorym
frustrację i tęsknotę za powrotem do pełni sił witalnych. Jakie z przewlekłych
objaw�w uprzykrzają życie zar�wno młodemu, jak i starszemu pokoleniu? Jak można
się wspom�c? Dlaczego każda długotrwała dolegliwo�� zasługuje na godne
traktowanie niezależnie od tego, czy znana jest jej przyczyna, czy też nie? 

Zachęcamy do lektury.
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Przewlekły b�l

Przewlekły b�l potrafi znacząco obniży� jako�� życia os�b chorujących i ma bardzo
duży wpływ na każdy ich dzie�. B�l przewlekły jest złożonym, utrzymującym się
stanem medycznym, kt�rego leczenie często wymaga skupienia się nie tylko na
sferze fizycznej, ale też i psychicznej. Obciążenie związane z b�lem przewlekłym
zaburza codzienne funkcjonowanie chorego i nierzadko wyklucza go z pracy
zawodowej czy życia towarzyskiego.

Co osoby zmagające się z przewlekłym b�lem mogą zrobi�, by poczu� się lepiej oraz
polepszy� jako�� swojego życia? Oto kilka sposob�w, kt�re można wprowadzi� do
codziennej rutyny.

1. Odprężenie się i oddychanie

Głębokie oddychanie to jedna z najskuteczniejszych metod odprężenia. Cały cykl
powinien odbywa� się w cichym, spokojnym miejscu. Rytmiczne, spokojne
oddychanie pozwoli rozlu�ni� mię�nie. Podczas b�lu, oddech osoby chorującej staje
się kr�tszy i płytszy, dlatego systematyczne �wiczenia, pozwalają na swobodną pracę
z oddechem w trakcie epizod�w nasilonego b�lu. Zwolnienie oddechu i skupienie się
na fizycznych aspektach powolnego, spokojnego wdechu przez nos i wydechu przez
usta pozwoli rozlu�ni� ciało. Praca z oddechem wspiera pracę nerwu błędnego, co
pozwala na wzmocnienie pracy układu przywsp�łczulnego, relaksując tym samym
pracę płuc, serca czy jelit.

2. Wpływ muzyki

Badania wykazały, że już po 20-30 minutach słuchania muzyki pojawia się
pozytywny wpływ na b�l (Richard-Lalonde i in., 2020). Sama muzykoterapia jest
często stosowana w leczeniu schorze� na tle neurologicznym, aktywowane są
w�wczas sieci neuronowe w m�zgu. Muzyka może załagodzi� odczuwany b�l.
Jednocze�nie zmniejsza stopie� przygnębienia, zapewnia także choremu lepszą
kontrolę jego dolegliwo�ci oraz wzmacnia jego poczucie sprawczo�ci.
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3. Sie� społeczna

Pomoc medyczna jest niezbędna, by m�c radzi� sobie z przewlekłym b�lem. Nie
należy jednak zapomina� o wsparciu rodziny i przyjaci�ł. Pomoc bliskich os�b, ma
bowiem ogromne znaczenie w zmniejszaniu obciążenia, kt�re odczuwa chory.
Częstokro� wła�nie komunikacja z otoczeniem, pozwala znale�� dopasowane
strategie i rozwiązania niwelujące trwałe dolegliwo�ci. Warto wspomnie� o grupach
wsparcia, gdzie można porozmawia� z innymi osobami, mającymi podobne
do�wiadczenia. Wymiana informacji bąd� warto�ciowych spostrzeże� dotyczących
możliwo�ci terapeutycznych i codziennego funkcjonowania pozwala choremu wyj��
z izolacji i daje mu poczucie bycia zauważonym.

4. Prowadzenie dziennika b�lu

Rejestr cykl�w i poziomu b�lu jest istotną informacją dla lekarza. Pozwala też na
lepsze rozpoznanie b�lu, ponadto zwiększa szansę na otrzymanie odpowiedniej
diagnozy i planu leczenia. Prowadzenie dziennika przewlekłego b�lu zwiększa u
osoby chorującej, poczucie panowania nad sytuacją. Ułatwia to też ustalenie rytmu
dolegliwo�ci, kiedy na przykład będą one poddane ocenie na skali od 1 do 10
punkt�w.

5. Odpowiednie leki

Warto szuka� profesjonalnej pomocy, je�li u osoby chorującej pojawia się my�l, że
już nie radzi sobie z b�lem. Zapewnienie sobie odpowiedniej, profesjonalnej opieki
lekarskiej to nie wstyd. Specjali�ci pomogą, proponując terapię dostosowaną do
potrzeb chorego, bez względu na to czy lek będzie jedynie u�mierzał b�l, leczył
patologiczne zmiany w organizmie, czy wspierał psychikę lub zdrowy sen chorego.
Przewlekły b�l znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie, dlatego też wła�ciwe
leczenie może bardzo pom�c w walce z uciążliwymi dolegliwo�ciami pojawiającymi
się każdego dnia.
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Przewlekłe zmęczenie

Życie os�b zmagających się z przewlekłym zmęczeniem to ciągła walka. Sama
diagnoza tego zespołu chorobowego jest niezwykle trudna i wymaga wcze�niejszego
wykluczenia licznych chor�b i innych zaburze�. Podłoże zespołu przewlekłego
zmęczenia nie zostało dotąd gruntownie wyja�nione, mimo iż nauki medyczne
usiłują zgłębi� to zagadnienie od 200 lat.

Jak osoby chorujące mogą sobie radzi� i sprawi�, by było im łatwiej? Tak jak
przyczyny, tak i sposoby radzenia sobie z przewlekłym zmęczeniem, są r�żne. Każdy
organizm jest inny i ma inne potrzeby. Na szczę�cie istnieje kilka uniwersalnych
sposob�w, kt�re pomagają w prowadzeniu bardziej optymalnego trybu życia i mogą
zminimalizowa� chroniczne zmęczenie:

1. Techniki relaksacyjne

Warto, aby osoby przewlekle zmęczone znalazły sw�j własny spos�b na odpoczynek–
oczywi�cie w miarę możliwo�ci, sił i też chęci. Dla niekt�rych pomocne jest wyj�cie
na spacer, inni mogą spr�bowa� technik relaksacyjnych. Popularnymi formami
relaksu są joga, medytacja, praca z oddechem, wizualizacja czy też słuchanie muzyki.
Pom�c może także praktykowanie uważno�ci, bycie tu i teraz ze swoim ciałem oraz
umysłem.

2. Higiena snu

Dbanie nie tylko o długo��, ale też i o jako�� snu jest ważnym filarem dobrego
samopoczucia. Wypoczęty organizm jest bardziej odporny na stres i działanie
szkodliwych bod�c�w, kt�re mogą nas osłabi�. Osoby przewlekle zmęczone dobrze
znają sw�j dobowy rytm i też swoje możliwo�ci, dlatego nie powinny się przemęcza�
i odpoczywa� tyle ile potrzebują. Bardzo dobrym rozwiązaniem, jest prowadzenie
dzienniczka dobowego, aby okre�li� cykle rytmu dobowego, wzrostu i spadku energii  
w ciele. Przed snem ważne jest oczyszczenie umysłu i relaks.
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3. Umiarkowana aktywno�� fizyczna

Chroniczne zmęczenie jest przyczyną znacznych spadk�w energii u osoby chorej,
dlatego też pacjentom jest trudno podejmowa� się jakiejkolwiek aktywno�ci
fizycznej. Warto jednak zaczą� od małych krok�w, oczywi�cie na miarę swoich
możliwo�ci i we wsp�łpracy z lekarzami

Pom�c może podejmowanie się spontanicznej aktywno�ci w ciągu dnia. Taką
czynno�cią może by� na przykład wyj�cie do sklepu. Popularne formy to także
spacer, rolki, taniec czy pilates – można wyznaczy� jeden dzie� w tygodniu na taką
aktywno�� i w razie potrzeb zwiększa� sobie częstotliwo�� ruchu.

4. Zbilansowana dieta

Ludzki organizm potrzebuje niezbędnych składnik�w odżywczych do prawidłowego
funkcjonowania. Należą do nich białka, tłuszcze, węglowodany oraz witaminy i
składniki mineralne. Nieodpowiednio dobrana dieta może pogłębia� chroniczne
zmęczenie. Dzienny jadłospis osoby przewlekle zmęczonej powinien bazowa� na
�wieżych, jak najmniej przetworzonych produktach. Na talerzu nie powinno
zabrakną� warzyw, owoc�w, produkt�w zbożowych, strączk�w oraz �r�deł
zdrowego tłuszczu (oleje ro�linne, orzechy, pestki, nasiona).

5. Naturalne antyoksydanty

Na poprawę samopoczucia os�b przewlekle zmęczonych wpływają przede wszystkim
związki o wła�ciwo�ciach przeciwutleniających, kt�re redukują stres oksydacyjny.
Warto więc pamięta� o witaminach A, C i E oraz związkach ro�linnych, takie jak
polifenole i flawonoidy. 

W diecie nie powinno r�wnież zabrakną� r�wnież �r�deł witamin z grupy B oraz
wielonienasyconych kwas�w tłuszczowych omega, kt�re wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego. Jadłospis os�b przewlekle zmęczonych
powinien by� także wzbogacony o składniki mineralne, takie jak magnez, cynk,
żelazo, wap�, mangan i chrom.
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�wiąd
 

�wiąd to nieprzyjemne odczucie, kt�re wywołuje potrzebę drapania lub pocierania.
Może dotyczy� całego ciała albo okre�lonego miejsca. Drapanie powoduje
uszkodzenie sk�ry, a także wpływa na zmniejszenie jej skuteczno�ci jako gł�wnej
bariery ochronnej. W niekt�rych przypadkach prowadzi r�wnież do zaburze� snu,
niepokoju oraz depresji.

Obecnie przyjmuje się, że b�l i �wiąd są odrębnymi odczuciami, natomiast między
tymi dwoma układami niewątpliwie istnieją oddziaływania. �wiąd podobnie jak b�l
odbiera pacjentowi wiele rado�ci z życia. Utrudnia on codzienne funkcjonowanie,
przeszkadza w pełnieniu r�l społecznych, zawodowych oraz rodzinnych. Fizyczny
dyskomfort pociąga za sobą cierpienie psychiczne. Pacjentom towarzyszą trudne
emocje, takie jak wstyd, żal i lęk przed stygmatyzacją.

�wiąd jest uciążliwym objawem powstałym w wyniku wielu chor�b, jednak często
nie traktuje się go poważnie, umniejszając jego znaczenie i skutki. Niezależnie od
wieku chorzy cierpią nie tylko z powodu samego objawu, ale r�wnież ze względu na
brak zrozumienia oraz wsparcia.

Uporczywe drapanie po pewnym czasie zaczyna bole�. Pojawiają się rany, następnie
blizny i przebarwienia, kt�re znacznie wpływają na jako�� życia pacjent�w,
samoocenę oraz samopoczucie. Widoczne zmiany na ciele, np. poranione ręce
przyciągają spojrzenia i wpływają na postrzeganie osoby chorej przez otoczenie.

Często powielane są błędne przekonania o chorobach sk�ry, m.in. o zara�liwo�ci
wielu w rzeczywisto�ci niezara�liwych chor�b. Wynika to z niewiedzy, co wpływa na
brak społecznego zrozumienia dla cierpienia os�b chorych.
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Kolejnym problemem są trudno�ci z zasypianiem i budzenie się w nocy, co negatywnie
wpływa na poziom hormon�w stresu i cały układ sympatyczny. Przyjmowane leki,
nawet je�li są odpowiednio dobrane, powodują senno�� bąd� problemy z koncentracją
oraz my�leniem. Zamknijmy na chwilę oczy i wyobra�my sobie sytuację, w kt�rej
pr�bujemy wykona� jakie� zadanie, a nasze ciało woła nas uczuciem swędzenia, czy
b�lem ran. Zobaczmy naszymi oczami, jak trudno jest w tym momencie się skupi�,
wykonywa� zadania czy nawet odpoczywa�. My otworzymy oczy i problem zniknie.
Pacjent cierpiący z powodu �wiądu jest z nim cały czas...

 
 

U pacjent�w pojawia się lęk przed wychodzeniem
z domu, przez co często zmuszeni są do
rezygnacji z wielu ważnych aspekt�w swojego
życia. Obawa przed reakcją innych ludzi prowadzi
do ukrywania się przed �wiatem i oporem przed
nawiązywaniem nowych kontakt�w. Taka
sytuacja wiąże się z ogromnym cierpieniem
fizycznym i emocjonalnym, brakiem sił, zmianą
sposobu postrzegania siebie oraz bezsilno�cią.
Poczucie warto�ci pacjent�w znacząco spada, co
niesie ze sobą pogorszenie jako�ci życia. Osoby
młode, jak r�wnież starsze cierpiące z powodu
�wiądu odczuwają samotno��, wykluczenie
społeczne, brak zrozumienia oraz frustrację.
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Diagnozowanie oraz leczenie �wiądu

 
Mechanizm powstania �wiądu jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Może by�
spowodowany niewła�ciwym funkcjonowaniem kom�rek nerwowych, jak i stanowi�
efekt uboczny przyjmowanych lek�w. Dotkliwe swędzenie może by� r�wnież
spowodowane konkretnym zaburzeniem neurologicznym, takim jak p�łpasiec (np.
�wiąd pop�łpa�cowy), neuropatie drobnowł�kniste lub zaburzenia nerwu
tr�jdzielnego. �wiąd neuropatyczny, kt�ry towarzyszy np. chorym na stwardnienie
rozsiane, jest związany z uszkodzeniem element�w układu nerwowego. Osoby
borykające się z tym rodzajem swędzenia odczuwają potrzebę drapania twarzy oraz
g�rnej czę�ci tułowia i ramion. 

Natomiast drapanie często nie zapewnia odpowiedniej ulgi, przez co konieczne jest
leczenie. Powstawanie uciążliwego objawu, jakim jest �wiąd mogą powodowa�
choroby wewnętrzne oraz takie stany, jak uszkodzenia rdzenia kręgowego czy zesp�ł
ko�czyn fantomowych. 

Dr Michaela Liedtke – autorka badania dotyczącego potencjalnego nowego celu
leczenia swędzenia – zwraca uwagę na niebezpiecze�stwo związane z ranami
powstającymi wskutek drapania. Kiedy nerw jest uszkodzony, rana nie goi się
pomy�lnie, co może doprowadzi� do infekcji. Wiąże się to z większym
niebezpiecze�stwem u pacjent�w z cukrzycą, w wyniku czego rana na uszkodzonym
nerwie będzie przewlekle zainfekowana.
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Do wła�ciwego zbadania oraz zdiagnozowania �wiądu potrzebna jest wnikliwa
diagnoza, kt�ra pozwoli na dobranie oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia.
Postawienie takiej diagnozy wymaga zapoznania się z pełną historią medyczną, jak
r�wnież wsp�łpracy lekarzy r�żnych specjalno�ci, np. dermatologa, alergologa,
neurologa. Pozwoli ona na pełne leczenie swędzenia oraz b�lu.

Leczenie �wiądu warto uzupełni� o prowadzone przez psychoterapeutę leczenie
behawioralne, kt�re może pom�c przesta� my�le� o swędzeniu oraz unika� jego
wyzwalaczy. Praca z terapeutą i trening technik relaksacyjnych mogą istotnie
wesprze� pacjenta w radzeniu sobie z uporczywym objawem oraz nauczy� go, jak
monitorowa� i ogranicza� drapanie.

Co przyniesie ulgę?

Dzięki przykładaniu chłodnych kompres�w lub bandaży do miejsc szczeg�lnie
drażniących złagodzimy odczuwanie �wiądu i ochronimy je przed ponownym
podrapaniem. Pomocne w tym może by� obcięcie paznokci i zakładanie do snu
rękawiczek, aby nie dochodziło do nie�wiadomego nocnego drapania.

Warto także zwr�ci� uwagę na �rodki higieny osobistej. Należy stosowa� mydła  bez
�rodk�w zapachowych i barwnik�w oraz dokładnie spłukiwa� ciało po kąpieli.
Rozsądnym posunięciem będzie unikanie silnych �rodk�w piorących i kosmetyk�w
mogących wpływa� drażniąco na sk�rę, jak r�wnież biżuterii zawierającej nikiel.
Powinni�my zwraca� też uwagę na rodzaj tkaniny, z kt�rej uszyta jest nasza
codzienna odzież – najlepiej sprawdzą się delikatne materiały. Doskonałym
�rodkiem leczniczym przynoszącym ulgę i wspomagającym regenerację sk�ry są
r�wnież emolienty.

Pamiętajmy ponadto o redukowaniu stresu, kt�ry wpływa na nasilenie objaw�w
oraz sprzyja zaostrzeniom chor�b.
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Alergia
 

Alergia jest nieprawidłową reakcją układu immunologicznego na obce dla organizmu
substancje, okre�lane jako alergeny. U człowieka zdrowego substancje te nie
powodują żadnych dolegliwo�ci, natomiast u os�b uczulonych są przyczyną
uciążliwych, a niekiedy nawet gro�nych dla zdrowia reakcji.

Cho� z roku na rok chorujących przybywa, alergia często jest lekceważona. Natomiast  
w skrajnych przypadkach może ona nawet zagrozi� życiu przez wystąpienie wstrząsu
anafilaktycznego. Choroba, jak i proces leczniczy wpływa na r�żne dziedziny życia
chorego, m.in. spos�b spędzania czasu wolnego, możliwo�� podejmowania
zatrudnienia czy wymuszenie noszenia specjalnego ubioru lub przestrzegania diety.

Silna lub nieleczona alergia wziewna może prowadzi� do rozwoju innych chor�b
sk�ry lub układu oddechowego, np. astmy oskrzelowej, egzemy czy AZS. Alergia oraz
wyżej wymienione choroby opr�cz podłoża medycznego mają jeszcze drugie oblicze,
często pomijane – powikłania natury psychologicznej.

Leczenie pochłania znaczną ilo�� czasu, pacjent za� musi utrzyma� rygor w zakresie
higieny osobistej i czysto�ci otoczenia. Często potęguje to poczucie bezsilno�ci. 
 Pojawia się także obawa o jedynie pozorny wpływ chorego na własne życie (Kasznia-
Kocot, 2014). Wielu autor�w podkre�la związki między występowaniem astmy lub AZS
a upo�ledzeniem koncentracji uwagi, problemami z pamięcią wzrokową i werbalną,
upo�ledzeniem funkcji percepcyjno-wykonawczych, zaburzeniami my�lenia
abstrakcyjnego, zdolno�ci krytycznej oceny oraz podejmowania decyzji (Fryt, 2013;
Gierus i Popielski, 2011).

Alergia pociąga za sobą często �wiąd, a wraz z nim także zaburzenia snu. Prowadzą
one do przewlekłego zmęczenia, drażliwo�ci oraz zaburze� proces�w poznawczych.
Ponadto, jak wykazano w badaniach z udziałem pacjent�w astmatycznych, deficyt
poznawczy może wiąza� się z osłabieniem kontroli choroby i wt�rnie spotęgowa�
objawy. Pacjenci z wysokim nasileniem dysfunkcji poznawczych trudniej postrzegają
następstwa okre�lonych zachowa�. Z tego powodu mogą w mniejszym stopniu
stosowa� się do zalece� lekarskich.

31

Broszurę dofinansowano ze �rodk�w programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Międzypokoleniowe Centra
Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej"  w ramach zadania: kampania społeczna: Silniejsi od granic

ciała. R�wno�� pokole� w diagnostyce. 



W przypadku alergii u os�b starszych problemem jest sama diagnoza, ponieważ
dostrzegalne symptomy mogą przypomina� objawy chor�b wieku starczego. I tak
kaszel jest błędnie wiązany z chorobami płuc, a �wiąd z niegro�nymi, naturalnie
pojawiającymi się zmianami sk�rnymi. Obniżenie jako�ci życia może doprowadzi� do
rezygnacji z wykonywanej pracy, spotka� z bliskimi, a także z uprawiania hobby.

Pacjent z alergią często musi przeorganizowa� swoje życie. Wiąże się to z pewnymi
stratami, kt�re w życiu człowieka zawsze powodują nieprzyjemne emocje, takie jak
żal, wstyd, smutek czy zło��. Warto spojrze� na chorego empatycznie, ze
zrozumieniem oraz obdarzy� go wsparciem. Czasem wystarczy prosty gest: u�miech,
miłe słowo lub uważne, nielekceważące wysłuchanie osoby chorej.

 
Diagnozowanie oraz leczenie

Na początku diagnostyki związanej z alergią lekarz zbiera wywiad o objawach oraz
historii dolegliwo�ci pacjenta. Następnie wykonywane są testy alergiczne, np. testy
sk�rne, testy alergiczne z krwi (badania serologiczne) czy testy prowokacyjne.
Lekarz wykonuje także badania w celu wykluczenia innych schorze� lub
sprawdzenia, czy wystąpiły powikłania związane z alergią.

W leczeniu alergii stosuje się takie preparaty, jak m.in. leki przeciwhistaminowe
(zapobiegają takim objawom alergii, jak pokrzywka, swędzenie i obrzęk błon
�luzowych) lub glikokortykosteroidy. W niekt�rych rodzajach alergii istnieje
możliwo�� odczulania.

Co przyniesie ulgę?

W złagodzeniu typowych objaw�w (obrzęk, swędzenie) może pom�c wykorzystanie
zimnej wody, ponieważ ogranicza ona przepływ krwi do obszaru objętego stanem
zapalnym. W takiej sytuacji ulgę może przynie�� np. zimny kompres, chłodny
prysznic czy wilgotna szmatka.
Dobrą metodą jest unikanie kontaktu z alergenami
przez stosowanie specjalnych filtr�w powietrza,
utrzymywanie odpowiedniej wilgotno�ci powietrza w
pomieszczeniach (np. przez używanie dyfuzor�w),
utrzymywanie czysto�ci w domu (regularne
odkurzanie, �cieranie kurzu). 

W okresie silnego pylenia ogromną ulgę może
przynie�� przemycie twarzy, dłoni i przedramion.
Podrażnienia sk�ry pomoże r�wnież złagodzi�
używanie emolient�w.
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Zaburzenia poznawcze
 

Osłabienie sprawno�ci umysłowej takie jak: trudno�ci w koncentracji,
zapamiętywaniu, problemy z m�wieniem dotyka wiele os�b w r�żnym wieku.
Spowodowane może by� stresem, szybkim tempem życia, natłokiem spraw,
nieodpowiednią dietą czy ilo�cią snu.

Osłabienie sprawno�ci umysłowej dotyka osoby w r�żnym wieku. Spowodowane
może by� stresem, szybkim tempem życia, natłokiem spraw, niewła�ciwą dietą  czy
nieodpowiednią ilo�cią snu. Nierzadko za tymi objawami kryje się poważna choroba.
Coraz częstsze zapominanie, roztargnienie, nerwowo��, problemy z orientacją  czy
zaburzenia koncentracji negatywnie wpływają na jako�� życia pacjenta i jego
bliskich. Zaburzenia poznawcze ograniczają pacjentowi udział w codziennych
aktywno�ciach, jak np. prowadzenie samochodu, podejmowanie decyzji,
przestrzeganie zalece� lekarskich, przyjmowanie lek�w, zarządzanie pieniędzmi lub
praca. Narastają problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi podczas rozmowy,
czytania książki, pojawia się rozkojarzenie, zamy�lenie czy nieuważno��. 

Wykonywanie codziennych obowiązk�w zaczyna by� wyzwaniem, a nieodłącznym
towarzyszem chorego stają się silne emocje, jak r�żne rodzaje napię�, przerażenie,
przygnębienie, żal, gniew czy rozpacz. Taka sytuacja istotnie wpływa na obniżenie
poczucia warto�ci u pacjent�w. Zaawansowaną formę przybra� mogą zaburzenia
pamięci, kiedy problemem może by� zapamiętanie adresu zamieszkania bąd�
rozpoznawanie członk�w własnej rodziny. 

Podłożem problem�w z pamięcią czy koncentracji uwagi w wyniku osłabienia
sprawno�ci umysłowej u os�b starszych mogą by� schorzenia neurologiczne, m.in.
choroba Alzheimera. Jest ona postępującą i nieodwracalną chorobą, w kt�rej
zaburzenie pracy m�zgu może prowadzi� do otępienia. Dotyka ona aż 15% os�b po 65.
roku życia i prawie 40% 80-latk�w. Związane z tym schorzeniem zaburzenia pamięci
i zdolno�ci poznawczych wywołują u pacjent�w smutek oraz ogromne cierpienie.
Osoba fizycznie jest taka sama, natomiast psychicznie staje się kim� innym.
Stopniowo traci siebie, a bliscy tracą osobę, kt�rą znali wcze�niej. Pacjentom
towarzyszy pesymizm w odniesieniu do przyszło�ci, irytacja, smutek, czasem nawet
wyobrażenia samob�jcze.
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Osoba chora może nie pamięta� wielu rzeczy ze swojego życia. Pacjent nierzadko ma
problem z okre�leniem własnej tożsamo�ci, wciąż zadając sobie pytanie: „Kim teraz
jestem?”. Chory bole�nie odczuwa obawę o bycie bezużytecznym. Postrzega siebie jako
ciężar   dla bliskich. Traci wiarę w siebie, porzuca dawne zainteresowania, wycofuje
się z dotychczasowych aktywno�ci społecznych.

Choroby stopniowo ograniczające wydolno�� umysłu oraz sprawno�� fizyczną są
schorzeniami destrukcyjnymi i często prowadzą do kolejnych problem�w
zdrowotnych, powodując ostrą depresję i zobojętnienie. Presja emocjonalna, fizyczna 
 i finansowa wywierana na rodziny jest ogromna, a ponad 50% opiekun�w na całym
�wiecie zgłasza pogorszenie stanu zdrowia z powodu swoich obowiązk�w.

Niezależnie od wieku zaburzenia pamięci mogą też �wiadczy� o możliwo�ci chor�b
m�zgu prowadzących do otępienia, m.in. zaburze� krążenia m�zgowego, otępieniu z
ciałami Lewy’ego czy otępieniu czołowo-skroniowym. Problemy z pamięcią występują
r�wnież w układowych chorobach tkanki łącznej lub w chorobach neurologicznych.

Badania nad często�cią występowania zaburze� poznawczych w populacji i w pr�bach
klinicznych pokazują, że 45-70% chorych na SM do�wiadcza zaburze� poznawczych,
kt�re w znacznym stopniu wpływają na stan niesprawno�ci pacjent�w.

Na ten typ zaburze� może wpływa� stres emocjonalny, depresja, dysfunkcje snu,
menopauza, proces starzenia lub zmęczenie. Do najczęstszych przyczyn zaburze�
poznawczych należą procesy neurodegeneracyjne (tj. uszkodzenia układu
nerwowego), zmiany naczyniowe (w tym miażdżyca), liczne drobne urazy głowy,
rzadziej natomiast niedobory witamin i hormon�w, skutki uboczne niekt�rych lek�w
czy zmiany o charakterze nowotwor�w lub krwiak�w m�zgu.
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Diagnozowanie oraz leczenie
 

Jeżeli zauważymy niepokojące objawy u siebie lub bliskich, warto uda� się do
neurologa albo neuropsychologa. Specjali�ci przeprowadzą profesjonalny proces
diagnostyczny  i w razie potrzeby skierują nas do odpowiedniego lekarza albo na
dodatkowe badania. Diagnostyka może też zosta� rozszerzona o kompleksowe
badanie neuropsychologiczne, kt�re umożliwi ocenę sprawno�ci pamięci, uwagi,
funkcji wykonawczych, my�lenia, percepcji, funkcji językowych czy zdolno�ci
wzrokowo-przestrzennych.

 
Co przyniesie ulgę?

 
W trudno�ciach koncentracji czy zaburzeniach pamięci pomocne może okaza� się
zachowanie pewnej higieny nauki, pracy bąd� wykonywania innych czynno�ci.
Miejsce powinno by� ciche, uporządkowane i dobrze o�wietlone. Warto zrezygnowa�  
z dodatkowych rozpraszaczy uwagi, np. wyłączy� d�więki w telefonie. Przydatna
może by� aromaterapia, medytacja, a także techniki wpływające na kreatywno��, np.
łamigł�wki, krzyż�wki. 

Przy nadmiarze obowiązk�w należy pamięta� o przerwach oraz zadba� o czas
relaksu, dzięki czemu umożliwimy sobie odpoczynek i regenerację. Ważnymi
aspektami dbania o sprawno�� umysłową jest zbilansowana dieta, regularny oraz
spokojny sen, relaks, trening funkcji poznawczych oraz aktywno�� fizyczna.
Pomocna może okaza� się r�wnież tzw. rehabilitacja funkcji poznawczych, czyli
specjalny trening prowadzony przez wykwalifikowanego neuropsychologa. Wpływa
on na poprawę stanu funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji i my�lenia.
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Dyzartria - Zaburzenia mowy
 

Mowa jest podstawowym narzędziem porozumiewania się. Utrudnienie możliwo�ci
werbalnego kontaktu z innymi lud�mi powoduje obniżenie poczucia własnej
warto�ci oraz obawę przed nawiązywaniem relacji z drugim człowiekiem. Dyzartria
to zaburzenie artykulacji, kt�re polega na niewła�ciwej wymowie niekt�rych
d�więk�w bąd� nieodpowiednim rytmie mowy. Schorzenie to powstaje wskutek
uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Charakteryzuje się
niewyra�ną lub powolną mową, trudną do zrozumienia przez otoczenie. Dyzartrii
mogą towarzyszy� także zaburzenia żucia i przełykania pokarm�w, czasami pojawia
się nadmierne �linienie.

Problemy komunikacyjne istotnie wpływają na pogorszenie jako�ci życia zar�wno
młodych, jak i starszych ludzi. Osoby borykające się z dyzartrią z trudem nawiązują
relacje z lud�mi, a w niekt�rych przypadkach staje się to wręcz niemożliwe.
Nieuchronną konsekwencją takiego stanu rzeczy może więc okaza� się wykluczenie
społeczne.

Kolejną niedogodno�cią, do kt�rej prowadzą nasilone objawy zaburzenia mowy, jest
zależno�� od otoczenia. Kiedy chorzy potrzebują wsparcia w formułowaniu lub
zrozumieniu wypowiedzi, chcąc nie chcąc kształtują negatywny obraz siebie samych
i  tracą wewnętrzne poczucie kontroli oraz sprawczo�ci. Może to prowadzi� do
niskiej samooceny i poczucia wyobcowania, a w konsekwencji do społecznej izolacji.

Ograniczenia związane z mową wpływają r�wnież na to, że pacjent nie zawsze
informuje o swoich uczuciach i potrzebach. Ważne jest w takiej sytuacji wsparcie
chorego poprzez zapewnienie mu komfortowych warunk�w do wypowiedzi: czasu,
cierpliwo�ci i pomocy ze strony rozm�wc�w.

Do przyczyn niewyra�nej mowy lub jej spowolnienia u os�b starszych zalicza się
zmiany wynikające z naturalnego procesu starzenia się grup mię�ni po�rednio
odpowiadających za prawidłową artykulację, jak r�wnież schorzenia krtani, strun
głosowych, tchawicy, czy też choroby uszkadzające m�zg.
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Zaburzenia mowy o typie dyzartrii występują np. w stwardnieniu rozsianym, przy
udarze m�zgu, guzach, urazach pnia m�zgu, w stwardnieniu zanikowym bocznym,
chorobie Parkinsona, uszkodzeniach m�żdżku, chorobach nerwowo-mię�niowych, 
 np. miastenii czy dystrofii, chorobach naczyniowych (miażdżyca) lub w chorobach
otępiennych, jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.

 
Diagnozowanie i leczenie

 
Leczenie dyzartrii zależy przede wszystkim od choroby podstawowej. Niewyra�ną
artykulację pozwalają czasem poprawi� terapie mowy. Istotna jest także rehabilitacja
prowadzona przez logopedę, neurologopedę, a czasem r�wnież neuropsychologa. 

W leczeniu dyzartrii dobre efekty daje r�wnież gło�ne czytanie ze zmianą intonacji,
natężenia rytmu i akcentu.

 
Co przyniesie ulgę?

 
W radzeniu sobie z dyzartrią najważniejsza jest rehabilitacja. Należy pamięta�,  aby
stosowa� się do zalece� lekarza, logopedy bąd� rehabilitanta. Wykonywanie �wicze�
może polepszy� oraz przyspieszy� rezultat rehabilitacji, dzięki czemu mowa będzie
sprawniejsza.
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Wrażliwo�� na hałas

W naszym otoczeniu hałas jest wszechobecny i towarzyszy nam przez większo��
dnia. To, co dla nas jest zwykłym odgłosem, na kt�ry nawet nie zwracamy uwagi, dla
osoby z dużą wrażliwo�cią na hałas jest przyczyną b�lu, zło�ci oraz zmęczenia.
D�więk przejeżdżających samochod�w, komputera, klimatyzacji, muzyka w sklepie
mogą wywoła� u niekt�rych b�l, nerwowo��, drażliwo�� czy zmieszanie. Dodatkowo
mogą pojawi� się także szumy uszne czy b�l ucha. Zbyt wysoka wrażliwo�� na
d�więki łączy się r�wnież z występowaniem innych problem�w ze zdrowiem –
zar�wno fizycznym, jak i psychicznym.

Krzyk blisko ucha czy syrena ambulansu to dla większo�ci z nas wrażenia
niekomfortowe. U pacjent�w z nadwrażliwo�cią skrajny dyskomfort mogą wywoła�
nawet zwykłe odgłosy otoczenia: rozmowa, odkurzanie, d�więk wydawany przez
kuchenny mikser czy suszarkę do włos�w. Przyczynia się to do zaburzonego
funkcjonowania społecznego, a także może skutkowa� społeczną izolacją.

W niekt�rych przypadkach dyskomfortowi słuchowemu towarzyszy b�l, w związku 
 z czym chory odczuwa silny strach przed ekspozycją na bod�ce d�więkowe  czy
rozdrażnienie. Nadwrażliwo�� na hałas utrudnia r�wnież zapamiętywanie
informacji, niepok�j i dysfunkcje snu. 

Osoby borykające się z tym schorzeniem muszą sprosta� w codziennym życiu wielu
wyzwaniom. Pacjent poddany ekspozycji na bod�ce d�więkowe jest w ciągu dnia
zmęczony, rozdrażniony, rozchwiany i drażliwy, co może spowodowa� wybuchy
gniewu. Unikając z kolei ekspozycji na hałas, wycofuje się z miejsc publicznych lub
relacji międzyludzkich, przez co może by� niezrozumiany i stygmatyzowany.
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Diagnozowanie i leczenie

Wrażliwo�� na hałas może wystąpi� w chorobach oraz uszkodzeniach
neurologicznych, alergicznych, silnych migrenach, zapaleniu opon m�zgowych,
niekt�rych formach padaczki, wirusowych infekcjach ucha wewnętrznego, zespole
stresu pourazowego, depresji lub boreliozie. 

Terapia polega najczę�ciej na leczeniu behawioralnym i zachowawczym. Istotna jest
w tym przypadku r�wnież psychoterapia. Farmakoterapię stosuje się wyłącznie, gdy
jest to uzasadnione w opinii specjalist�w. 

Co przyniesie ulgę?

Ulgę w tym schorzeniu mogą przynie�� r�żnego rodzaje terapie d�więkiem:

1. Terapia d�więkiem podczas snu – polega na stymulacji delikatnymi d�więkami,
często tak zwanym białym szumem. W tej metodzie nie stosuje się słuchawek, lecz
raczej stara się miesza� d�więki terapeutyczne z odgłosami otoczenia.

2. Terapia regulacji słuchowej – w jej przebiegu istotne jest słuchanie muzyki przez
okre�loną ilo�� czasu w ciągu dnia; muzyka powinna mie� r�żne natężenie.

3. Metoda maskowania – polega na odwracaniu uwagi pacjenta od nieprzyjemnych 
 dla niego d�więk�w poprzez maskowanie ich innymi odgłosami. Przed snem warto
także sięgną� po techniki relaksacyjne, jak delikatne rozciąganie całego ciała czy
medytacja. To wszystko może pom�c wyciszy� się osobom wrażliwym na hałas.
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Parestazje, drętwienie, mrowienie
 

Parestezje są objawem niespecyficznym, mogącym wskazywa� na wiele r�żnych
proces�w chorobowych. Mogą przybiera� posta� drętwienia, mrowienia, kłucia, ale
także b�lu, pieczenia, obrzęku, uczucia ciężko�ci n�g i innych zaburze� funkcji
ruchowych ko�czyn. Parestezje wywołują u pacjent�w niepok�j i lęk, przeszkadzają
także w pracy i regeneracji, istotnie obniżając jako�� codziennego funkcjonowania.

Zmaganie się z powyższymi dolegliwo�ciami wywołuje u wielu chorujących
bezradno�� oraz rezygnację. Pacjent, kt�ry traci wiarę w szansę na poprawę stanu
zdrowia, uznaje  się za pokonanego.

Je�li nie otrzyma on w takim momencie odpowiedniego wsparcia, leczenie
farmakologiczne może nie przynie�� zamierzonych rezultat�w, a samemu
pacjentowi zabraknie motywacji, aby stosowa� się do zalece�. Dlatego istotne jest
szersze spojrzenie na cierpienie pacjenta oraz zrozumienie, jak wygląda jego
codzienno��.

Nierzadko można spotka� się z lekceważeniem objaw�w parestezji, gdyż każdy z nas
odczuwa czasem drętwienie czy mrowienie w ko�czynach. Warto natomiast
zaznaczy�,  że dyskomfort tego rodzaju może występowa� znacznie czę�ciej. Istnieją
choroby,  w kt�rych parestezje przyjmują formę przewlekłą, np. choroby
neurologiczne, metaboliczne czy ortopedyczne.

Mrowienie i drętwienie rąk może by� także objawem uszkodzenia lub zwyrodnienia
kręgosłupa, zawału serca bąd� skutkiem ubocznym przyjmowania lek�w.
Charakterystyczne dla parestezji objawy mogą by� r�wnież związane z zaburzeniami
percepcji ciepła i zimna.
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Codzienno�� os�b zmagających się z podobnymi objawami bywa bardzo trudna.
Wykonywanie rutynowych czynno�ci kosztuje pacjenta coraz więcej wysiłku, co
prowadzi do przewlekłego zmęczenia zar�wno fizycznego, jak i psychicznego. Chory
zdaje sobie sprawę z tego, jak pogarsza się jako�� jego funkcjonowania.

Tak jak w przypadkach opisywanych powyżej, zjawiska te wpływają na obniżenie
samooceny chorego, a co za tym idzie, mogą powodowa� stopniowe wycofywanie się  
z życia społecznego. W towarzystwie pacjent czuje się wyobcowany, gdyż jego uwaga
niemal w cało�ci zostaje przekierowana na monitorowanie dyskomfortu
wynikającego  z drętwienia, mrowienia, pieczenia bąd� b�lu.

Ryzykowne bywają r�wnież pr�by otworzenia się i opowiedzenia o swoich
dolegliwo�ciach – w takiej sytuacji chory nierzadko spotyka się z lekceważeniem
oraz z brakiem zrozumienia. Taka informacja zwrotna ze strony otoczenia wzmacnia
bierną postawę. Istotnie redukuje ona także zakres potrzeb oraz cel�w osobistych.

Należy pamięta�, że dysfunkcje i choroby organizmu towarzyszą ponad 80% os�b po
60. roku życia (Krzemi�ski 1993), natomiast wiele objaw�w u ludzi starszych
przypisuje  się wyłącznie naturalnemu procesowi starzenia się. Warto zachowa�
uważno��  w odr�żnieniu objaw�w naturalnych w danym wieku od deterioracji
poznawczej, towarzyszącej np. chorobom otępiennym o�rodkowego układu
nerwowego, kt�rych gł�wnym czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek (Franks,
Rawls 1998).

Przewlekła choroba istotnie redefiniuje ludzką kondycję i styl życia. Pacjent zostaje
zmuszony do tego, by – nierzadko z dnia na dzie� – zaadaptowa� się do
funkcjonowania  w zupełnie nowych, niekomfortowych warunkach. Dlatego tak
ważne w procesie oswajania się z tą sytuacją jest wsparcie ze strony otoczenia:
uważno��, �wiadomo�� i nacechowana empatią komunikacja.
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Diagnostyka oraz leczenie

Parestezje mogą wystąpi� w chorobach reumatycznych, demienilizacyjnych,
autoimmunologicznych, metabolicznych i kardiologicznych. Je�li drętwienie palc�w
pojawia się coraz czę�ciej – nieraz bez uchwytnej przyczyny – i trwa coraz dłużej,
należy uda� się do lekarza. Specjalista przeprowadzi szeroki wywiad oraz zleci
wykonanie niezbędnych bada�, kt�re pomogą w zidentyfikowaniu przyczyny
dolegliwo�ci. Mogą  one obejmowa� badania krwi, EMG (elektromiografia – badanie
okre�lające funkcję nerw�w) oraz badania obrazowe układu ruchu (RTG, USG,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

Co przyniesie ulgę?

Leczenie uzależnione jest od konkretnej przyczyny powodującej parestezje, jak
r�wnież  od stopnia zaawansowania objaw�w. W przypadku np. drętwienia rąk
pomocne może okaza� się wykonywanie prostych �wicze� ruchowych, np.
zaciskanie dłoni w pię��, krążenia nadgarstka (tzw. wkręcanie żar�wek), strząsanie,
unoszenie i opuszczanie ramion. Ulgę przynosi� może r�wnież unikanie ekspozycji
rąk na skrajne bod�ce termiczne (szczeg�lnie zimno) oraz noszenie lu�nej odzieży,
wykonanej z przyjemnych w dotyku materiał�w.
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PODSUMOWANIE

Choroby przewlekłe wiele zmieniają. Nie zależnie od tego, czy jest ona widoczna na
pierwszy rzut oka, czy nie. Zmuszają do rezygnacji z hobby, zainteresowa�,
wykonywanych dotychczas czynno�ci. �wiat, kt�ry do tej pory znali traci swoje
kolory. W trakcie leczenia chor�b przewlekłych pojawiają się trudne etapy i emocje
niezależnie od rodzaju choroby.

Zachorowa� mogą osoby w r�żnym wieku a ich reakcję, czy strategie radzenia sobie
z nią mogą się r�żni�. Dlatego tak istotne jest, aby nie umniejsza� dolegliwo�ci
chorego. Każdy z nas jest indywidualno�cią i tak powinien by� traktowany. Pacjent
niezależnie od wieku, czy rodzaju choroby ma prawo do tego, aby jego objawy oraz
uczucia zostały usłyszane, potraktowane poważnie oraz nie oceniane.

Spojrzenie na pacjent�w z perspektywy objaw�w chor�b przewlekłych, pozwoli na
lepsze zrozumienie ich cierpienia. Wprowadzi do �wiata, w kt�rym problemy
zdrowotne przyczyniają się do ogranicze� oraz zmiany dotychczasowego życia.

Powstaje wiele pyta�, takich jak: Kim teraz jestem? Co mi dolega? Czy będzie tak jak
kiedy�? Czasem zostają one bez odpowiedzi. Dolegliwo�ci opisywane przez
pacjent�w w gabinecie są tylko wierzchołkiem g�ry lodowej. Pod nim skrywają się
codzienne trudno�ci w życiu rodzinnym, społecznym oraz zawodowym. 

Pacjent potrzebuje szansy, czasu oraz uwagi, 
aby wypowiedzie� to, co jest dla niego ważne. 
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