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Meningokoki
  chroń swoje dziecko

Epidemia kleszczy
  atakują przez cały rok

Stwardnienie rozsiane
  choroba całej rodziny

HIV a ciąża
  zdrowie matki i dziecka

Udar mózgu
   rola rodziny  

w rehabilitacji

Bliski z POChP
  dostęp do leczenia

Maria i Jakub Paskowie
„Dla nas sukcesem będzie  
wszystko to, co zbliża do 
spokojnego życia, w którym 
dzieci będą miały nas, nasz czas, 
bliskość, pozytywne relacje.”
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Niezależny dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z dziennikiem Rzeczpospolita

Pani Profesor czy zgadza się Pani ze stwier-
dzeniem, że pediatria to szczególna dzie-
dzina medycyny, która wymaga wyjąt-
kowych umiejętności interpersonalnych, 
podejścia do pacjenta i jego rodziny?
Oczywiście zgadzam się z tym sformułowa-
niem, ale poszerzyłabym jego zakres o każdą 
dziedzinę medycyny, w której kontaktujemy 
się z pacjentami, i w których występuje po-
trzeba właściwego kontaktu. Należy pod-
kreślić, iż uczymy się jego przez całe nasze 
zawodowe życie i zawód lekarza, oprócz 
bardzo ważnych elementów rzemieślniczych 
(na bieżąco aktualizowanych), powinien 
też cechować się takimi umiejętnościami. 
Uwzględniając ogromny postęp medycy-
ny, lekarze muszą stale się uczyć, poszerzać 
swoją wiedzę nie zapominając przy tym, że 
jesteśmy również humanistami i zawsze po-
winniśmy mieć czas na rozmowę z pacjen-
tem. Jeśli mamy do czynienia z naprawdę 
małym pacjentem (noworodek, niemowlę), 
to trudniej mówić o poziomie kontaktu ko-
munikacyjnego, dlatego tutaj staramy się całą 
swoją uwagę kontaktu skupić na rodzicach. 
Jednak nawet w czasie badania noworodka 
i niemowlęcia powinniśmy też do Niego mó-
wić, uśmiechać się, reagować na zadowolenie 
lub sprzeciw. Natomiast w przypadku dzieci 
starszych, pamiętamy że nie leczymy tylko 
jednego pacjenta, ale całą jego rodzinę. Mam 
doświadczenie, że rozmowa, dialog, czasem 
jedno słowo dużo bardziej pomaga, niż za-
aplikowanie leków.

Lekarz pediatra, robi wszystko by pro-
wadzić z sukcesem leczenie dziecka, 
jaką rolę w całym tym procesie odgry-
wają rodzice, szczególnie kiedy mówimy 
o terapii onkologicznej czy profilaktyce 
i szczepieniach?
Rodzice, opiekunowie biorą udział w całym 
procesie terapeutycznym dziecka, są jego nie-
odzownym elementem. Obecność mamy czy 
taty sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne. 
Można nawet stwierdzić, że jest bardziej za-
opiekowane w szpitalu niż w domu. W Szpitalu 
Bielańskim, na Oddziale Pediatrycznym rodzi-
ce mogą być z dzieckiem całą dobę, nie pro-
testujemy nawet, jeśli wyrażają chęć odnośnie 
towarzyszenia choremu nastolatkowi.

Osobiście miałabym mały apel do rodzi-
ców, chociaż wiem, że nie zawsze odbierane 
są takie sugestie pozytywnie: jeżeli cały dzień 
przebywają w szpitalu, to niech naprawdę 
poświęcą ten czas swojemu dziecku – niech 
wspólnie poczytają książkę, obejrzą bajkę czy 
film, zagrają w grę planszową. Często dziec-
ko siedzi samo na łóżeczku, z telefonem czy 
tabletem w ręku, a rodzic pracuje na kompu-
terze czy telefonie. Tymczasem warto byłoby 
wykorzystać ten czas na rozmowy i przebywa-
nie ze sobą, a nie obok siebie.

Przypominam sobie wiele lat mojej prak-
tyki na oddziale onkologicznym, kiedy nie 
było jeszcze tyle nowinek technologicznych 
i gadgetów. Po jakimś czasie wrócił do nas 
chłopczyk (z powodu nawrotu choroby) wraz 
z mamą, która stwierdziła że bardzo ubolewa 
nad tym, że rodzice nie kontaktują się już ze 
sobą, nie bawią się z dziećmi, tylko obserwu-
ją zachowanie personelu, bądź intensywnie 
pracują.

Lekarze i pielęgniarki dokładają wszelkich 
starań, aby ta opieka była jak najlepsza, oczy-
wiście zawsze może się zdarzyć, że ktoś będzie 
niezadowolony – dzieje się tak najczęściej dla-
tego, że nie mają świadomości, iż musimy na 
bieżąco dokumentować wszystko co robimy. 
Każde podłączenie kroplówki, czy podanie 
leku musi być najpierw zlecone elektronicz-
nie przez lekarza, następnie sprawdzone przez 
pielęgniarkę, później udokumentowane wg 
godziny podania. Praca przy komputerze 
bardzo ułatwia pewne działania, ale równo-
cześnie procedury wydłużają czas oczekiwa-
nia. Dokumentacja medyczna jest podstawą 
naszej rzetelności, dlatego staramy się z niej 
wywiązywać.

Występują przypadki, w których ingerencja 
rodziców w proces leczenia dziecka jest na 
tyle daleko posunięta, że przerywają oni jego 
leczenie. Lekarz z poradni kieruje dziecko do 
szpitala, a rodzice nie chcąc czekać z nim na 
izbie przyjęć, zabierają je na żądanie, tuż po 
rejestracji. Zdarza się też, że rodzice w ogóle 
nie wyrażają zgody na hospitalizację dziecka, 
albo przerywają ją w sytuacji, w której stan 
dziecka nadal wymaga całodobowej opieki 
lekarskiej.

Inna grupa to rodzice, którzy nie wyrażają 
zgody na szczepienia dziecka. Badania na-
ukowe dowodzą, że szczepienia to skutecz-
na profilaktyka wielu chorób, stąd na całym 
świecie toczą się obecnie dyskusje czy karać 
finansowo takie decyzje. Osobiście jestem 
zwolenniczką stałej i systematycznej eduka-
cji i budowania świadomości, nawet poprzez 
wskazywanie praw rodziców, które sami so-
bie je ograniczają. Powinniśmy chronić całe 
populacje, dlatego w innych krajach nie-
zaszczepione dzieci nie są przyjmowane do 
żłobków, przedszkoli czy do szkół. Jest grupa 
dzieci, która ze względu na swoją chorobę 
ma przeciwskazania do szczepień, stąd w nie-
których poradniach (USA, Anglia) lekarze od-
mawiają opieki nad dziećmi, których rodzice 
nie chcą szczepić, aby chronić nieszczepione 
jeszcze noworodki i niemowlęta oraz dzieci 
chore. Dla lekarza ważne jest nie tylko zdro-
wie jednostki ale i całej grupy pacjentów.

Ważne są również inne metody profilakty-
ki, o których my dorośli nie możemy zapo-
minać w stosunku do naszych dzieci. Mam 
tu na myśli właściwą dietę, czy podejście do 
aktywności fizycznej. Obecnie musimy głośno 

mówić o problemie otyłości u dzieci. Zagad-
nienie to tyczy się już matek będących w ciąży 
i jej odpowiedniej diety, ale i zdrowia malu-
cha od pierwszych dni jego życia, aż po apel 
o niezwalnianie dzieci z zajęć wychowania 
fizycznego, czy świadome sięganie po wodę, 
zamiast napojów słodzonych, ograniczanie 
słodyczy, przez co również kreowanie profi-
laktyki próchnicy.

Dzięki tak szeroko pojętej profilaktyce, 
a więc szczepienia plus zachowania pro-
-zdrowotne, system opieki zdrowotnej zyskuje 
o wiele więcej dla zdrowia społeczeństwa, niż 
poprzez działania naprawcze i leczenie chorób 
spowodowanych otyłością.

„Rodzice, opiekunowie biorą 
udział w całym procesie 
terapeutycznym dziecka, 
są jego nieodzownym 
elementem. Obecność mamy 
czy taty sprawia, że dziecko 
czuje się bezpieczne.”

Pani Profesor, jednym z  głównych ob-
szarów Pani zawodowej aktywności są 
kwestie szczepień ochronnych. Często 
podkreśla Pani, że są one niewątpliwie 
jednym z największych osiągnięć medy-
cyny na przestrzeni dziejów człowieka. 
Dlaczego więc istnieje tyle mitów związa-
nych z ich stosowaniem i skąd bierze się 
strach rodziców?
Według statystyk, na szczęście w Polsce nie-
wielki odsetek rodziców odmawia szczepienia 
swoich dzieci. Osobiście obserwując rodziców 
w swoim oddziale i rozmawiając również 
z moimi kolegami lekarzami, zauważamy kilka 
przyczyn takiej sytuacji. 

Jest bardzo mała grupa zagorzałych prze-
ciwników szczepień, która wykorzystuje 
instrumenty medialne i przedstawia swoje 
opinie. Jest jednak też grono rodziców, które 
do niej nie należy, a ulega pewnej „modzie”. 
Sama mogę podać przykłady dzieci niezasz-
czepionych ze swojego oddziału – zawsze 
staram się rozmawiać z takimi rodzicami. 
W jednym przypadku okazało się, że rodzice 
obracają się w tzw. „modnym” środowisku 
i myśleli, że małe dzieci w ogóle nie chorują. 
Natomiast wizyta na naszym oddziale dia-
metralnie zmieniła ich sposób postrzegania 
roli szczepień w zdrowiu dziecka. W drugim 
przypadku, mama nie miała nawet świado-
mości przed iloma zagrożeniami nie zaszcze-

piła swojego dziecka, narażając go przez to 
na zakażenie.

Najczęściej okazuje się, że mity autyzmu, 
utraty odporności dziecka związane są z nie-
wiedzą i tym, że nie widzimy tych chorób wo-
kół nas. Oczywiście niewielka grupa stara się 
wykorzystywać brak świadomości rodziców 
i broni swoich nieuzasadnionych apeli o nie-
szczepienie dzieci, jednak w dużo większym 
odsetku rodzice sami nie mają wiedzy na te-
mat roli szczepień.

Ubolewam też nad tym, że niektórzy 
lekarze również stwierdzają, iż nie trzeba 
szczepić dzieci. Zdarza się tak najczęściej 
w przypadkach lekarzy, którzy nie stykają się 
z infekcjami i chorobami zakaźnymi. Z dru-
giej strony lekarze też powinni informować 
o ewentualnych objawach niepożądanych po 
szczepieniu (tzw. NOP-ach), które najczęściej 
są łagodne (gorączka, ból, obrzęk w miejscu 
szczepienia). Zawsze przed szczepieniem 
dziecko musi być zbadane i w przypadku 
przeciwwskazań szczepienie powinno być 
odroczone.

Jak w tej chwili ocenia Pani sytuację w pol-
skiej pediatrii i jakie wyzwania widzi Pani 
przed tą dziedziną?
Wyzwań mamy nadal bardzo dużo. Na szczę-
ście w ostatnim okresie udało nam się wiele 
zmienić na korzyść pacjentów. Od nowego 
roku każde nowo narodzone dziecko otrzyma 
książeczkę zdrowia dziecka (KZD), jednolity 
dokument w całej Polsce (bez reklam). Jest 
to bardzo ważny element tych zmian. KZD 
dziecka pozwoli monitorować prawidłowość 
opieki profilaktycznej i leczniczej pacjen-
ta. Jest to tzw. dokumentacja zewnętrzna, 
w której będzie zawarta informacja o rozwoju 
dziecka, konsultacjach specjalistów, opiece 
stomatologicznej, pobytach w szpitalach, od 
urodzenia do 18. roku życia. Wprowadzenie 
jednolitej dokumentacji pozytywnie wpły-
nie na kształtowanie standardów profilaktyki 
zdrowotnej u dzieci i młodzieży. Wszystkie za-
lecenia, które znajdą się w standardach, będą 
też w książeczce zdrowia dziecka. 

Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. 
Mamy nadal małą liczbę pediatrów, chociaż 
co roku mamy coraz więcej młodych rezy-
dentów. Średnia wieku wśród pediatrów to 
50–60 lat. Tylko dzięki temu, że wspierają nas 
pediatrzy-emeryci, jeszcze wiele oddziałów 
pediatrycznych nie jest zamykana, ale cały 
czas w Polsce występują problemy z powodu 
braku personelu medycznego.

Innym problemem, jest zbyt niska wycena 
procedur pediatrycznych, stąd nasze starania 
aby stawka za jeden punkt była zwiększona. 
Warto też podkreślić, że w oddziałach pe-
diatrycznych koszt hospitalizacji dziecka jest 
powiększany z powodu obecności rodziców 
– o czym najczęściej się zapomina. 

Pamiętajmy, że już najmniejszy pacjent wymaga naszej dużej atencji. Wsłuchiwanie się lekarza 
w intuicję rodzica, właściwa komunikacja i wiedza specjalisty, zrównoważona i rzetelna 
rozmowa, czy też odpowiednia ilość informacji korzystnie prowadzi do odpowiedniej reakcji 
i pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka. Dlatego nastawienie lekarza do pacjenta i całej jego 
rodziny odgrywa tu kluczowa rolę. W szpitalu spotykamy się z rodzicami, opiekunami dzieci po 
raz pierwszy i powoli wypracowujemy nasze relacje.

Edukacja i budowanie 
świadomości

Prof. nadzw. CMKP,  
dr hab. n. med.  

Teresa Jackowska
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pediatrii
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Spośród 5 rodzajów meningokoków wywo-
łujących niemal wszystkie zachorowania na 
świecie, w Polsce dominują grupy B i C. Jakie 
zagrożenia niesie za sobą zakażenie menin-
gokokami typu C? 
Każde zakażenie meningokokami przenoszone 
jest drogą kropelkową poprzez wydzielinę z jamy 
nosowo-gardłowej, w której przebywają bakte-
rie. W Polsce występują obie wspomniane grupy 
bakterii meningokokowych i to właśnie one u nas 
dominują. 

Zakażenie meningokokami obu typów niesie 
za sobą śmiertelne zagrożenie. W wyniku zaraże-
nia może dojść do rozwoju choroby pod postacią 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub po-
socznicy (sepsy). Większość zakażeń przebiega 
bardzo szybko, w przeciągu kilku-kilkunastu go-
dzin i może prowadzić do zgonu chorego.

Pierwsze objawy nie są charakterystyczne. Po 
gorączce lub wymiotach trudno rozpoznać za-
każenie. Dalsze gwałtowne osłabienie pacjenta, 
zaburzenia świadomości, wybroczyny na skórze 

są na tyle niepokojące, że pacjent trafia do szpita-
la. Dla prawidłowego rozpoznania rozstrzygające 
jest badanie bakteriologiczne.

Największe ryzyko zachorowań występuje 
u małych dzieci, zwłaszcza poniżej pierwszego 
roku życia. Pacjent trafia do szpitala najczęściej 
już w ciężkim stanie i wymaga intensywnego le-
czenia, którego rokowania bywają bardzo różne. 
5–10% objętych hospitalizacją pacjentów umie-
ra, a więc śmiertelność nawet po wdrożonym 
leczeniu jest wysoka. 

Czym jest program profilaktyki zakażeń me-
ningokokowych, kiedy należy zaszczepić 
dziecko?
Szczepionkę przeciw zakażeniom meningokoko-
wym można podawać dzieciom, które ukończy-
ły 8 tydzień życia. Wskaźniki zapadalności na to 
zakażenie w pierwszym roku życia, ustalane na 
podstawie prowadzonych w Polsce od lat badań 
bakteriologicznych, prowadzonych przez KORO-
UN, wahają się od 12–16/100 000. W starszych 
grupach wiekowych wskaźniki te stopniowo 
obniżają się do poziomie 1/100 000.

Należy podkreślić, że szczepienia można i war-
to wykonać w każdym wieku, z tym że najlepiej 
jest je przeprowadzać we wczesnym okresie życia 
niemowląt.

Szczepienia przeciw zakażeniom meningo-
kokowym typu C są realizowane wg schematu 
1+1 albo 2+1. Jeśli rozpoczynamy szczepienie 
pomiędzy drugim a czwartym miesiącem życia 
dziecka, to wówczas stosujemy schemat 2+1, 
(dwie dawki w odstępie dwóch miesięcy oraz 
trzecia w drugim roku życia). Jeżeli szczepienie 
dziecka rozpoczynamy po ukończeniu czwar-
tego miesiąca życia, to podajemy jedną dawkę 
szczepionki a drugą w 13 miesiącu życia. U dzie-
ci, które ukończyły drugi roku życia profilaktyka 
polega na podaniu jednej dawki szczepienia i ta 

zasada odnosi się też do wszystkich pozostałych 
grup wiekowych.

Jaka jest skuteczność szczepionek przeciwko 
meningokokom typu C?
W przypadku meningokoków typu C mamy bar-
dzo rzetelne i przekonywujące dane, które poka-
zują jak zastosowanie powszechnych szczepień 
eliminuje zakażenie.

Ta choroba wzbudza ogromne emocje, po-
nieważ jest nie tylko zaburzeniem, o ciężkim 
przebiegu i powikłaniach, ale co najgorsze może 
prowadzić również do śmierci. W przypadku do-
tychczas zdrowo rozwijającego się dziecka jest to 
ogromne nieszczęście i negatywnie wpływa na 
sytuacje psychologiczną całej rodziny. W wyniku 
tej choroby dochodzi też do kalectwa, w postaci 
głuchoty, zaburzeń rozwojowych, czy ubytków 
skórnych lub obwodowych części ciała takich jak: 
palców, dłoni czy stóp, a co za tym idzie znacz-
nych kłopotów z narządem ruchu.

Przykładem na zastosowanie tej skuteczności, 
są decyzje Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Holandii, 
które na przełomie XX i XXI wieku borykały się ze 
zwiększoną liczbą zachorowań i postanowiły wpro-
wadzić te szczepienia do obowiązkowego kalen-
darza profilaktycznego. Doprowadziło to do prze-
rwania zagrożenia epidemiologicznego, w bardzo 

krótkim czasie. Doświadczenia szczególnie Wielkiej 
Brytanii pokazują, jak szybko uporano się z tym zja-
wiskiem i zmniejszono liczbę zachorowań.

Oprócz skuteczności, należy podkreślić rów-
nież bezpieczeństwo tych szczepień, ponieważ 
nie zanotowano poważnych zdarzeń zagrażają-
cych życiu.

Szczepienia przeciwko meningokokom znaj-
dują się w programach szczepień większości 
krajów UE. Jaki zakres mają szczepienia prze-
ciwko tym meningokokom w Polsce?
W naszym kraju szczepienie to jest zalecane, ale 
nie obowiązkowe. Rekomenduje się je niemow-
lętom od ukończenia 8 tygodnia życia. Oznacza 
to, że każde dziecko może i powinno być za-
szczepione, ale zakup szczepionki jest finanso-
wany przez rodziców. Szczepienia refundowane 
są prowadzone w wielu krajach UE, takich jak: 
Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia, Niem-
cy, Włochy i Hiszpania.

Należy zaznaczyć, że niektóre polskie samorzą-
dy decydują się na prowadzenie lokalnych pro-
gramów profilaktycznych finansowanych z wła-
snych funduszy. Takim przykładem jest gmina 
miejska Kraków. Także w wielu innych miejscach 
Polski coraz częściej przeprowadza się podobne 
kampanie. 

Rozmowa z mamą 5-letniej Weroniki, 
która wiosną tego roku z powodu menin-
gokoków przeszła sepsę i hospitalizację.

Jak zachorowała Państwa córka?
Pierwszy dzień wiosny 2015 roku cała nasza ro-
dzina zapamięta na zawsze. 

Niespodziewanie zadzwoniła babcia z infor-
macją, że Weronika (5 lat) po dziesięciu dniach 
pobytu w domu (z powodu grypy) znowu ma 
gorączkę – 38,5 stopni C. Bardzo to nas zdziwiło, 
wcześniejsza kontrolna wizyta wskazywała, że 
wszystko zaczyna wracać do normy. Zdecydo-
waliśmy się na ponowienie konsultacji, obawia-
jąc się, że mogą to być powikłania po grypie. 

O godz. 19:00 Weronikę zbadał jeszcze lekarz, 
który wcześniej zdiagnozował u niej grypowe 
objawy. Równocześnie lek przeciwgorączkowy, 
który podaliśmy jej jeszcze w domu zadziałał 
– czuła się nieco lepiej, ale wciąż była senna, 
bolała ją głowa i w gabinecie – po raz pierwszy 
wymiotowała. Chwilę później zawieźliśmy ją 
do pobliskiego szpitala. Przeprowadzono tam 
bardzo szczegółowy wywiad. Lekarz zbadał We-
ronikę i obejrzał ciało, dopytując o siniaka na ra-
mieniu (jak się później okazało była to pierwsza 
zmiana wybroczynowa). Decyzją lekarza, przyję-

to Weronikę na oddział. Wykonano jej RTG klatki 
piersiowej i na sali szpitalnej podano dożylnie 
płyny i leki przeciwgorączkowe. 

W czasie kolejnych dwóch godzin ze względu 
na pojawianie się „wysypki“, przyspieszenie akcji 
serca i wystąpienie drgawek, pobrano posiewy 
krwi i moczu, a do leczenia włączono antybiotyk 
(szerokospektrowy). 

Przeniesiono Weronikę na salę intensywnej 
terapii i podłączono do aparatury. Wtedy wpi-
sałam w telefonie hasło: “wysypka wybroczyno-
wa“ i natrafiłam na informacje dotyczące sepsy 
– ogarnęła mnie panika. Lekarze uspokajali, że 
trzeba być dobrej myśli. A nam po głowie prze-
latywało milion myśli: Dlaczego nasza córka? 
Co się stało? Jak to możliwe? 

To były najdłuższe godziny w naszym życiu 
– modlitwa, niedowierzanie, wszechogarnia-
jąca pustka. Trudno to nadal opisać. Strach był 
paraliżujący.

Pamiętam jak o 4:00 rano Weronika przebu-
dziła się na chwilę i spytała: „Dlaczego płaczesz 
mamusiu?“ i znowu usnęła. W poniedziałek 
przyszły wyniki badań z laboratorium – mieli-
śmy do czynienia z meningokokami B. Weronikę 
przeniesiono do izolatki, a my przez kolejnych 
dwanaście dni zaczęliśmy żyć w szpitalu. 

Potrzebowaliście dużo czasu by się otrzą-
snąć z tej dramatycznej walki?
Choroba Weroniki, postawiła całe nasze życie 
na głowie, sprawiła, że wszystko co do tej pory 
było ważne, przestało się liczyć. Najważniejsze 
stało się jedno – życie dziecka.

Nam się udało. Mieliśmy bardzo dużo szczę-
ścia i chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, 
którzy się do tego przyczynili. Jednak cały czas 
pojawią się pytania, co by było gdyby... 

Czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że 
edukowanie i uświadamianie rodziców, iż 
bakterie meningokokowe stanowią realne 
niebezpieczeństwo dla ich dzieci, odgrywa 
bardzo duże znaczenie?
Meningokoki gdy już zaatakują, prowadzą 
najczęściej albo do ciężkiego kalectwa, albo 
do śmierci dziecka. Wszyscy możemy być ich 
nosicielami, z reguły są niegroźne i nic nam nie 
robią. Zdarza się jednak, że atakują osłabiony 
organizm. Wówczas to już tylko wyścig z cza-
sem. Jeśli diagnoza nie zostanie postawiona 
w ciągu kilku godzin od wystąpienia pierw-
szych objawów, które łatwo pomylić z obja-
wami np. grypy, a co za tym idzie, nie zostanie 
włączone odpowiednie leczenie dziecko nie 

ma jakichkolwiek szans na ujście z życiem. 
Dlatego powinno trafić do szpitala jak naj-
szybciej, gdy tylko wykazuje pierwsze oznaki 
patologicznej senności, a wcześniej chorowało 
na drogi oddechowe. 

Rodzice często czekają, lekarze nie stawia-
ją odpowiedniej diagnozy i dziecko trafia do 
szpitala zbyt późno. Wówczas nie można już 
nic zrobić.

Co powiedziałaby Pani rodzicom, którzy 
z różnych powodów nie chcą szczepić swo-
ich dzieci?
To trudny temat. Sama próbuję rozmawiać z ro-
dzicami, którzy są nam bliscy i którzy wiedzą 
przez co przeszliśmy, ale chyba nie do końca 
zdają sobie sprawę z tego, czego udało nam się 
uniknąć. 

Każdy rodzic ma prawo sam podejmować 
decyzję o szczepieniu swojego dziecka – jeśli 
oczywiście zaczerpnie wiarygodnych informacji. 

Brak świadomości, na temat tego co niesie 
za sobą szczepienie, a co ewentualna choroba 
– nieprzemyślane i pochopne podejmowanie 
decyzji, wydaje się zbyt nieodpowiedzialne, 
szczególnie gdy stawką staje się zdrowie lub 
życie dziecka. 

Meningokoki należą do najczęstszych bakteryjnych czynników etiologicznych  
zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych i sepsy na świecie, obarczonych dużym ryzykiem powikłań  

i wysoką śmiertelnością.

Szczepienia przeciwko 
meningokokom

Dr n. med. Hanna Czajka
Kierownik Poradni Chorób  

Zakaźnych Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego  

im. św. Ludwika w Krakowie
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Szczepienia przeciw 
zakażeniom 

meningokokowym 
typu C są realizowane  

wg schematu:

2+1.  
Jeśli rozpoczynamy 
szczepienie pomiędzy 
drugim a czwartym 
miesiącem życia 
dziecka, to wówczas 
stosujemy schemat 
2+1, (dwie dawki 
w odstępie dwóch 
miesięcy oraz trzecia 
w drugim roku życia).

1+1.  
Jeżeli szczepienie 
dziecka rozpoczynamy 
po ukończeniu 
czwartego miesiąca 
życia, to podajemy 
jedną dawkę 
szczepionki a drugą 
w 13 miesiącu życia.

U dzieci, które 
ukończyły drugi roku 
życia profilaktyka 
polega na podaniu 
jednej dawki 
szczepienia i ta zasada 
odnosi się też do 
wszystkich pozostałych 
grup wiekowych.

Czy
warto

szczepić?
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Zdrowy talerz
Warto pamiętać, że istnieją grupy produktów, które pozytywnie wpływają na 
kondycję naszego organizmu, a co za tym idzie na zdrowie serca. Jak podkreśla 
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 
– Najzdrowszym modelem żywienia jest dieta śródziemnomorska, cechująca się 
głównie wysokim spożyciem tłuszczów roślinnych, ryb oraz warzyw i owoców. 
Wskazuje na to znacznie rzadsze występowanie chorób sercowo-naczyniowych 
(ChSN) na tle miażdżycy w krajach leżących w basenie Morza Śródziemnego, 
niż Europie Północnej.

Profesor Cybulska wymienia, że do cech tradycyjnej diety śródziemnomorskiej 
należy duża zawartość produktów pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, 
nasiona roślin strączkowych i inne, orzechy i produkty zbożowe), spożywanie 
oliwy z oliwek jako podstawowego tłuszczu (w Polsce może być olej rzepa-
kowy), spożywanie głównie serów i jogurtów spośród produktów mlecznych, 
mały udział mięsa i jaj w żywieniu. W diecie profilaktycznej obecnie zaleca się 
też spożywanie ryb (najlepiej tłustych ryb morskich), przynajmniej dwa razy 
w tygodniu. 

Kondycja naszego serca
Możemy w prosty sposób wzmocnić serce i uchronić je przed niektórymi cho-
robami. Właśnie zdrowa dieta należy do podstawowych cech stylu życia, od któ-
rych zależy utrzymanie właściwej kondycji serca. Stosowanie nawet najskutecz-
niejszych leków w profilaktyce kardiologicznej, nie zastąpi korzyści wynikających 
ze zdrowego żywienia. Natomiast jego przestrzeganie przez całe życie, obok 
niepalenia papierosów i aktywności fizycznej, stwarza realną szansę uniknięcia 
np. zawału serca – apeluje prof. dr hab. med. Barbara Cybulska. Na pewno warto 
uwzględnić w niej też witaminy i minerały. Należy przy tym podkreślić, że ustrój 
naszego organizmu nie potrafi syntetyzować witamin i składników mineralnych 
i dlatego powinny być one w odpowiednich ilościach i proporcjach dostarczane 
z pożywieniem. Pewne grupy witamin i składników mineralnych odgrywają 
bardzo ważną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Przede wszystkim 
zaliczamy do nich antyoksydanty czyli witaminy A, C i E oraz selen. Także witaminy 

B6, B12 oraz kwas foliowy oraz pierwiastki, takie jak sód, potas, wapń, magnez 
i żelazo mają związek z czynnikami ryzyka miażdżycy. 

Wzmocnij układ nerwowy
Stały pośpiech życia, obowiązki zawodowe i rodzinne, sprawiają, że jesteśmy 
ciągle spięci, a gdy mamy kłopoty w pracy czy domu, cały nasz organizm mo-
bilizuje się do działania na najwyższych obrotach. Wymaga więc większego niż 
zwykle zastrzyku energii. Wzrasta też zapotrzebowanie na substancje niezbędne 
dla przewodzenia impulsów nerwowych.

Dlatego osoby żyjące w napięciu powinny właściwie się odżywiać. Nie znaczy 
to, że dieta zastąpi relaks czy wsparcie farmakologiczne (jeśli takie jest konieczne). 
Ułatwi jednak szybszą regenerację układu nerwowego.

Mając na względzie poprawę kondycji układu nerwowego organizmu, warto 
wzbogacić dietę w produkty będące źródłem witamin z grupy B (B1, B2, B6). 
Ich obecność w codziennej diecie pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną 
i psychiczną organizmu oraz ogólne samopoczucie. 

Produkty, które są źródłem witamin z grupy B to przede wszystkim pieczywo 
razowe i pełnoziarniste, otręby i makarony razowe, a także ryż (niełuskany). Sta-
nowią one źródło węglowodanów, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. 
Dodatkowo, są bogactwem witaminy B1 – tiaminy, która usprawnia myślenie 
i poprawia pamięć. Istotny wpływ na ułatwianie dostarczania glukozy do mó-
zgu wywiera magnez – jest też niezbędny do wytwarzania neuroprzekaźników. 
Jego źródeł możemy poszukiwać w nasionach dyni i sezamu, kakao, orzechach, 
bananach i kaszach gruboziarniste. Ważne są również produkty bogate w kwas 
foliowy, takie jak: pomarańcze, melony, kapusta, brokuły, jarmuż, sałata, kiełki soi, 
soczewicy, słonecznika, rzodkiewki, morele, czy dynia – usprawniają one bowiem 
pracę układu nerwowego i zmniejszają nasze napięcie.

Specjaliści namawiają również, by unikać w swoim jadłospisie fast-foodów, 
produktów wysoko przetworzonych i błyskawicznych dań, a zamiast nich wy-
bierać gotowanie na parze, pieczenie w folii. Pozwala to mniej solić potrawy 
oraz uniknąć straty witamin i minerałów rozpuszczalnych w wodzie, zwłaszcza 
witamin z grupy B. 

Zdrowe
odżywianie

Choroby układu krążenia określane są mianem epidemii XXI wieku. Szacuje się, że co drugi Polak cierpi na schorzenia układu 
krążenia, a choroby te są odpowiedzialne za ok. 40% wszystkich zgonów w Polsce. Można im jednak przeciwdziałać za pomocą diety. 

Jakość naszego zdrowia i życia

  odpowiadają za prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
nerwowego

  wspomagają metabolizm, 
uczestnicząc w przyswajaniu 
węglowodanów

  łagodzą stan napięcia 
nerwowego, a także  
poprawiają funkcjonowanie 
naszego mózgu

  ma korzystny wpływ na 
naczynia krwionośne mózgu

  obniża ciśnienie
  wzmacnia i uspokaja
  owoce głogu zawierają 

również mnóstwo 
składników odżywczych: 
witamin A, C, E , beta- 
-karoten, oraz karotenoidy 
wpływające korzystnie na 
funkcjonowanie naszego 
organizmu

Witaminy z grupy B

Głóg
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Czym jest udar mózgu?
Udar mózgu jest to uszkodzenie mózgu na tle 
uchybień naczyń mózgu. Rozróżniamy dwa 
podstawowe typy udaru – niedokrwienny, kiedy  
dochodzi do zamknięcia naczyń z powodu 
 zatoru lub zakrzepu, oraz krwotoczny, kiedy do-
chodzi do pęknięcia naczynia i wylania się krwi 
do mózgu i/lub przestrzeni okołomózgowych. 

Do udaru niedokrwiennego najczęściej do-
chodzi w wyniku tzw. zatoru sercopochodne-
go, kiedy materiał zatorowy powstaje w sercu 
i spowodowany jest jego patologią. Należą do 
nich zaburzenia rytmu serca, jak np. migotanie 
przedsionków, niektóre wady zastawkowe ser-
ca, oraz choroba niedokrwienna serca. Ponadto 
udar niedokrwienny może być spowodowany 
przez miażdżycę tętnic domózgowych, naj-
częściej szyjnych, kiedy dochodzi też do ich  
zwężenia. Ponadto wyróżniamy jeszcze chorobę 
małych naczyń, kiedy dochodzi do ich zamknięcia  
w wyniku długotrwałego działania nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy czy hipercholesterolemii.

Udar krwotoczny może być spowodowany 
przez krwotok podpajęczynówkowy lub śród-
mózgowy. Ten pierwszy najczęściej spowodo-
wany jest przez pęknięcie tętniaka i jest rzadszą 
postacią. W przypadku tego drugiego dochodzi 
do pęknięcia naczynia śródmózgowego. Tutaj 

najczęściej przyczyną jest nadciśnienie tętnicze, 
aczkolwiek zdarzają się również inne – np. wady 
w budowie naczyń, zaburzenia krzepnięcia.

Udary powodują  tzw. deficyt neurologiczny, 
czyli przede wszystkim osłabienie lub bezwład 
ręki lub/i nogi, najczęściej po jednej stronie, 
opadnięcie kącika ust, zaburzenia mowy, osła-
bienie czucia, też zazwyczaj po jednej stronie.

Jakie są skutki udaru?
Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn 
śmierci i najczęstszą przyczyną kalectwa u osób 
dorosłych. Udar raz przebyty też często nawraca. 
Każdy kolejny udar jest poważniejszy w swoich 
skutkach niż poprzedni.

Jak przebiega leczenie?
Każdy pacjent musi być leczony w szpitalu. Pa-
cjentów z udarem niedokrwiennym można sku-
tecznie leczyć podając leki silnie rozpuszczające 
skrzeplinę (tzw. tromboliza dożylna) zatykającą 
tętnicę mózgu, lub usunąć ją za pomocą specjal-
nych urządzeń mechanicznych (tzw. trombek-
tomia). Aby terapia była skuteczna tromboliza 
dożylna musi być zastosowana najdalej do 4,5 
godzin od wystąpienia objawów, zaś trombekto-
mia do 6 godzin od wystąpienia objawów. 

Pęknięty tętniak leczymy zabezpieczając go 
przed powtórnym krwawieniem – zatykając go 

od strony naczynia (podobną techniką do sten-
towania tętnic wieńcowych w zawale serca), lub 
operując i zakładając specjalny klips.

Dla udaru krwotocznego nie ma specyficzne-
go leczenia, poza dokładnym kontrolowaniem 
ciśnienia tętniczego, oraz innych parametrów 
życiowych. 

Dla wszystkich pacjentów olbrzymią rolę od-
grywa zapobieganie powikłaniom – infekcjom, 
odleżynom, oraz zakrzepicy żylnej i zatorowo-
ści płucnej.

Większość pacjentów z udarem wymaga 
kompleksowej rehabilitacji. Dotyczy to zarów-
no rehabilitacji ruchowej – mającej na celu 
usprawnienie pacjenta, żeby mógł jak najbar-
dziej samodzielnie się poruszać, oraz rehabilita-
cji mowy i czynności poznawczych, co wpływa 
na umiejętność samodzielnej egzystencji.

Jak postępować z chorym z udarem mózgu?
Pacjent z podejrzeniem udaru musi jak naj-
szybciej znaleźć się w szpitalu, gdzie musi być 
zbadany przez neurologa i mieć wykonane 
badanie tomografii komputerowej lub rezo-
nansu magnetycznego głowy, co pozwoli na 
rozpoznanie udaru i określenie czy jest to udar 
krwotoczny czy niedokrwienny.

Następnie jak najszybciej powinien zna-
leźć się w oddziale udarowym, gdzie będzie  

odpowiednio leczony. Czasem, jak w przypad-
ku pękniętych tętniaków będzie to oddział 
neurochirurgii.

Jak zapobiegać kolejnemu udarowi mózgu?
Trzeba zawsze przyjmować leki przeciwzakrze-
powe. Najczęściej jest to aspiryna. U pacjen-
tów z migotaniem przedsionków i wadami 
zastawkowymi będą to silniejsze leki przeciw-
zakrzepowe. Oprócz od dawna dostępnych 
leków takich jak warfaryna i acenokumarol, 
które wymagają dokładnego monitorowa-
nia wskaźników krzepnięcia, obecnie mamy  
dostępne dużo wygodniejsze i bezpieczniejsze 
leki: rywaroksaban, apiksaban i dabigatran.
  U pacjentów z miażdżycą tętnic szyjnych 
musi być wykonany zabieg poszerzenia tętnicy  
szyjnej. Tutaj mamy dwie możliwości – ope-
racja chirurgicznego usunięcia blaszki miaż-
dżycowej, tzw. endarterektomia i poszerzanie  
tętnicy od strony tętnicy za pomocą specjalnego 
balonu i założenie drucianej rurki (tzw. stentu). 
Ponadto konieczne jest leczenie czynników 
ryzyka: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy,  
wysokiego cholesterolu. Konieczne jest też  
zaprzestanie palenia papierosów. 
Okazuje się, że niezwykle istotną rolę w profi-
laktyce wtórnej odgrywa również aktywność 
fizyczna.

Jakiej pomocy mogą oczekiwać pacjenci  
z udarem mózgu oraz ich rodziny?
Pacjenci po udarze mogą oczekiwać pomocy 
w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii logo-
pedycznej oraz neuropsychologicznej. Wynika 
to z faktu, że udar może powodować wiele 
dysfunkcji, zarówno w sferze funkcjonowania 
ruchowego pacjenta jak i w sferze poznawczej 
i psychicznej 

Udar pozostawia po sobie trwały ślad  
w postaci różnie objawiającej się niepełno-
sprawności. Zatem jak istotna jest rehabili-
tacja chorego?

Rehabilitacja jest tym skuteczniejsza, im szyb-
ciej zostanie rozpoczęta (licząc czas od wystą-
pienia objawów). 

 Każdy chory po udarze mózgu powinien 
otrzymać rehabilitację o takiej intensywno-
ści, jakiej potrzebuje i na tak długo, jak to jest  
konieczne. Dotyczy to także chorych w najcięż-
szym stanie, którzy w chwili obecnej z uwagi 
na stosowane kryteria oceny często nie mają  
rzeczywistego dostępu do świadczeń reha-
bilitacyjnych. Pragnę również podkreślić, że 
niezbędne jest zapewnienie wszystkim pa-
cjentom po udarze mózgu realnego dostępu 
do świadczeń rehabilitacyjnych zawartych w 
Koszyku Świadczeń Gwarantowanych w skali 
całego kraju.

W skali ogólnopolskich konieczne jest zwięk-
szenie liczby oddziałów rehabilitacyjnych  
i usprawnienie dostępu do nich – pacjent, któ-
ry opuszcza oddział udarowy powinien przejść  
z niego płynnie na oddział rehabilitacji, a nie 
oczekiwać na to kilka miesięcy, jak ma to miejsce 
w chwili obecnej. Korzyści z rehabilitacji są ściśle 
skorelowane z procesami naprawczymi mózgu  

i jego plastycznością, która jest największa  
w pierwszych tygodniach po udarze. Intensyw-
nie pracując z pacjentem właśnie w tym okresie 
można osiągnąć największe sukcesy. W czasie 
kilkumiesięcznego, bezczynnego oczekiwania 
na fizjoterapię dochodzi niestety do nieodwra-
calnych zmian stanu neurologicznego pacjenta, 
a szansa na maksymalną naprawę skutków uda-
ru zostaje zmarnowana. Rehabilitacja podjęta 
po takim czasie walczy z wtórnymi powikłania-
mi po udarze, a nie z leczeniem jego pierwot-
nych następstw. 

Czy istnieje szansa na powrót do normalne-
go życia po udarze?
Zależy to od wielu czynników. Im szybsza reak-
cja na zaistniałe objawy udaru mózgu i przywie-
zienie chorego  do  najbliższego oddziału uda-
rowego tym większa szansa na zastosowanie  
nowoczesnego leczenia, które może znacząco 
zniwelować skutki udaru. Znamy wiele przy-
padków gdzie chorzy po udarze, którzy mieli 
dostęp do nowoczesnego leczenia,  komplek-
sowej rehabilitacji oraz wsparcie rodziny  wrócili 

do normalnego życia, które prowadzili przed 
udarem .   

Jakie znaczenie dla poprawy sytuacji w za-
kresie udaru mózgu w Polsce mogą mieć 
akcje edukacyjne?
Fundacja Udaru Mózgu od początku swojej 
działalności prowadzi aktywne działania edu-
kacyjne wierząc że mogą one mieć znaczący 
wpływa na obniżenie liczby osób dotkniętych 
udarem mózgu. 90 % czynników ryzyka udaru 
mózgu to czynniki modyfikowalne czyli takie na 
jaki mamy wpływ. Ich znajomość oraz unikanie 
zachowań, które mogą sprzyjać ich powstawa-
niu mogą znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu. 

Regularne prowadzenie kampanii eduka-
cyjnych i działań informacyjnych zwiększa po-
ziom wiedzy na temat udaru mózgu w społe-
czeństwie . Poznanie przyczyn udaru owocuje 
zmniejszeniem zapadalności. Znajomość  ob-
jawów zwiększa rozpoznawalność i umożliwia 
wdrożenie nowoczesnego  leczenia w odpo-
wiednim czasie.  

W Polsce notuje się około 75 tys. przypadków zachorowań rocznie, a około 30 tys. osób 
umiera. Udar mózgu w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest trzecią co do częstości 
przyczyną zgonów i główną przyczyną niesprawności wśród osób po 40. roku życia.

Chory z udarem

Życie po udarze

dr n. med. Włodzimierz Dłużyński
Prezes Fundacji Udaru Mózgu
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Jedynym pewnym sposobem przekonania się, czy ktoś jest zakażony, czy nie, 
jest wykonanie testu w kierunku HIV. Drogie Panie, jeśli planujecie macierzyństwo lub 
już jesteście w ciąży, poproście swojego ginekologa o zlecenie także testu w kierunku HIV!

HIV nie wyklucza 
macierzyństwa

Anna Marzec - Bogusławska
epidemiolog, 

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS

Czy to prawda, że ryzyko zakażenia HIV 
podczas kontaktu seksualnego kobiety  
z mężczyzną jest większe dla kobiety?
Tak, to prawda. Podczas kontaktu seksualne-
go bez użycia prezerwatywy ryzyko zakażenia 
HIV jest większe dla kobiety niż dla mężczyzny.  
U kobiet wrażliwa na zakażenie HIV powierzch-
nia błon śluzowych jest znacznie większa niż  
u mężczyzn, a kontakt z materiałem zakaźnym 
trwa dłużej niż kontakt seksualny. Należy jed-
nak pamiętać, że na ryzyko zakażenia HIV 
mają wpływ także rodzaje podejmowanych 
kontaktów seksualnych, częstość zmiany 
partnerów czy występowanie innych zakażeń 
przenoszonych drogą płciową. 

Czy kobieta zakażona HIV może urodzić 
zdrowe dziecko?
Co czwarta osoba żyjąca z HIV w Polsce to kobie-
ta, a większość osób, które zakażają się HIV jest  
w wieku prokreacyjnym. HIV może zostać  
przeniesiony z matki na dziecko podczas 
ciąży, porodu lub karmienia piersią. Można 

temu zapobiec, wystarczy jedynie, żeby 
przyszła mama wykonała w czasie ciąży 
test w kierunku HIV i w przypadku wykrycia 
zakażenia poddała się odpowiedniemu lecze-
niu. Jeśli kobieta nie wie o swoim zakażeniu, 
ryzyko przeniesienia HIV na dziecko wynosi 
od 20% do 50%. Kobieta zakażona HIV, która  
w czasie ciąży przyjmuje leki antyretrowi-
rusowe, ma około 99% szansę na urodzenie  
zdrowego dziecka. 

W latach 2014 – 2015 odbywa się kam-
pania edukacyjna pt. „Jeden test. Dwa 
życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swoje-
go dzieckaTM”, której organizatorem było 
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Mini-
stra Zdrowia. Miała na celu zmniejszenie 
liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzo-
nych dzieci oraz zwiększenie świadomości 
dotyczącej potrzeby testowania w kierunku 
HIV wśród osób dorosłych. Przekaz kampanii  
kierowany jest zatem do kobiet w wieku 
prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka 
zakażenia HIV do siebie, ale także do tych  

lekarzy ginekologów, którzy niechętnie 
kierują swoje pacjentki na badania w kierun-
ku HIV. Więcej informacji na temat kampanii 
jest dostępnych na stronie: www.aids.gov.pl 

Gdzie kobieta w ciąży może wykonać test  
w kierunku HIV i ile to kosztuje?
Test w kierunku HIV od 2012 r. wchodzi  
w zakres zalecanych badań diagnostycznych 
wykonywanych u kobiet w ciąży. Ginekolog 
ma obowiązek dwukrotnie zaproponować 
badanie każdej pacjentce oczekującej 
dziecka, pierwszy raz przed 10. tygodniem 
ciąży, drugi raz między 33. i 37. tygodniem.  
Jeśli ciężarna odmówi wykonania testu, le-
karz powinien odnotować to w dokumentacji  
medycznej. Kobieta będąca w ciąży, która  
korzysta z opieki medycznej finansowanej 
przez NFZ, może wykonać obydwa testy na HIV  
bezpłatnie, nawet jeśli nie jest objęta ubez-
pieczeniem. Test na HIV powinna wykonać 
nie tylko przyszła mama, powinien go wyko-
nać również przyszły tata.

Gdzie może się zgłosić osoba, która chce 
wykonać badanie, ale nie jest w ciąży? Na 
przykład ojciec dziecka albo para na etapie 
planowania ciąży?
Badanie w kierunku HIV można wykonać w 
wielu placówkach, jednak szczególnie zalecamy  
wykonanie testu w jednym z 30 punktów (PKD)  
działających na terenie całego kraju. Test wyko-
nuje się tam anonimowo i bezpłatnie. Wszelkie 
informacje o tym systemie testowania dostępne 
są na stronie internetowej Krajowego Centrum 
ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia: www.aids.
gov.pl/pkd/. Poprzez tę stronę można także 
przejść do  zakładki Internetowej Poradni HIV/
AIDS, gdzie istnieje możliwość zadania, także 
 w sposób anonimowy, drogą poczty elektro-
nicznej dowolnego pytania w zakresie tematyki 
HIV/AIDS. Możliwe jest także uzyskanie odwiedzi 
na nurtujące nas pytania w bezpośredniej roz-
mowie telefonicznej ze specjalistami z Ogólno-
polskiego Telefonu Zaufania, nr tel.: 801 888 448 
(płatne za pierwszą minutę połączenia)  
lub 22 692 82 26.
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Stwardnienie rozsiane i rodzina
Środki pomocnicze i dostęp do leków, to narzędzia do „normalnego” życia chorego. Dzięki temu ma on możliwości pracy zawodowej, aktywności 

w życiu prywatnym. Czuje się pożyteczny, samodzielny, ma zaspokojone podstawowe potrzeby i nie musi walczyć z absurdami systemowymi.

Chory z SM w Polsce
Chorzy nadal podróżują po Polsce, by uzyskać do-
stęp do leczenia. Bardzo często zwracają się też do 
nas z pytaniami, gdzie jest dostęp do określonej 
terapii. Tymczasem uzyskanie właściwego leczenia 
bez kolejki jest rzeczą kluczową, nie tylko w przy-
padku stwardnienia rozsianego, ale każdej choro-
by, która obarczona jest ryzykiem tylu powikłań 
i tak szybkiego rozwoju – podkreśla Jakub Walicki.

Oczywiście staramy się w takiej sytuacji po-
móc, poinformować pacjenta, gdzie są krótsze 
kolejki – dodaje Izabela Czarnecka-Walicka. War-
to przytoczyć raport pod redakcją Małgorzaty 
Gałązki-Sobotki – Dyrektor Centrum Kształcenia 
na Uczelni Łazarskiego z 2014 r, który to wska-
zywał czas oczekiwania w danych wojewódz-
twach. Proszę sobie wyobrazić, że tzw. „pilne 
włączenie do leczenia” w przypadku np. woj. 
dolnośląskiego to ponad rok. 

Obecnie naszym celem jest powołanie parla-
mentarnego zespołu do spraw chorób mózgu. 
Nasze działania na rzecz osób z SM nie ustaną, 
ale chcemy też pomagać osobom zmagającym 
się z innymi chorobami mózgu. Mamy nadzieję, 
że w większej grupie staniemy się też silniejsi, 
a nasz głos będzie lepiej słyszalny. Zainspirowała 
nas do tego prof. Irena Lipowicz, która podpo-
wiadała, że warto budować koalicje, działać dla 
szerszej grupy pacjentów. Zdopingowały nas 
również osoby z innymi chorobami mózgu, 
które zwracały się do nas ze swoimi problema-
mi. Oczywiście sprawy SM-owców zawsze będą 
nam bardzo bliskie, również dlatego, że sama 
jestem osobą dotkniętą tą chorobą. Nie zapomi-

namy o różnicy między jakością życia osób z SM 
w Polsce, a w innych krajach UE. Niestety nadal 
nie ma u nas refundacji nowych leków, a leki 
II linii mogą być stosowane jedynie przez 5 lat.

Doprowadzenie do równego dostępu do le-
czenia, rehabilitacji i odpowiedniego wsparcia 
socjalnego dla całej rodziny, wymaga jednak 
ogromnego wysiłku, walki – podkreśla pani 
Izabela.

Leczenie stwardnienia rozsianego
Jak zauważa Jakub Walicki, w Polsce brakuje 
szerokiej perspektywy w myśleniu o leczeniu 
stwardnienia rozsianego. Zamiast przyjąć plan 
wieloletniego wsparcia chorych, co spowodo-
wałoby optymalizację wydatków, stosuje się 
doraźne narzędzia i ogranicza możliwości lecze-
nia. Brakuje poczucia, że istnieje jeden wspólny 
budżet, budżet Państwa. Jeśli nie ma refundacji 
leczenia, które może zwolnić postęp choroby 
i niepełnosprawności, to co prawda koszty NFZ 
są – chwilowo – niższe, ale rosną wydatki ZUS 
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(w postaci zasiłków, rent). Co więcej, w takiej sy-
tuacji dochody całej rodziny, bo to ona przejmuje 

opiekę nad chorym, ulegają znacznemu obniże-
niu. Chory na stwardnienie rozsiane, któremu nie 
jest udzielane wsparcie w dostępie do leczenia 
i rehabilitacji, wymaga bowiem z czasem opieki 
najbliższych, pomocy w wielu czynnościach dnia 
codziennego. Chory na SM nie choruje sam, cho-
ruje z nim cała rodzina!

Dlatego, jeśli tylko możemy, powinniśmy 
zrobić wszystko, by chorych uchronić przed 
niepełnosprawnością, dając im szansę na samo-
dzielność zawodową, właśnie poprzez właściwą 
opiekę medyczną, czyli diagnostykę, leczenie, 
rehabilitację, konsultację ze specjalistami.

Izabela Czarnecka-Walicka dodaje, że najważ-
niejszym postulowanym przez nas standardem 
jest jednakowy dostęp tj. refundacja wszystkich 
zarejestrowanych obecnie terapii, tak aby to le-
karz wraz z pacjentem mogli razem zdecydo-
wać o wyborze właściwego leku. Podkreśla, że ta 
decyzja powinna mieć charakter indywidualny, 
powinna zapadać w oparciu o najnowszą wie-
dzę medyczną, stan zdrowia danego pacjenta, 
jego preferencje np. co do sposobu podawa-
nia leku,  jego przekonanie co do skuteczności, 
uwzględniać możliwe skutki uboczne. 

Jakie korzyści mogą odnieść pacjenci ze sto-
sowania leków nowej generacji?
Nowym trendem w zakresie terapii SM jest indy-
widualizacja leczenia – wybieramy leki adekwat-
ne  do charakterystyki choroby i profilu pacjenta. 
Różnorodność leków właśnie na to pozwala i ba-
-dania wykazują, że jest miejsce dla nowych sub-
stancji w strategii terapii. Najnowsza grupa leków, 
które stają się obecnie standardem leczenia to leki 
doustne. Wśród nich jest fumaran dimetylu obok 
teriflunomidu i fingolimodu. 

Substancja fumaran dimetylu jest znana już od 
dawna, a różne jej formy były stosowane w innych 
wskazaniach jak np. łuszczyca. Właśnie z tych ob-
serwacji o samym preparacie wiemy dość dużo 
i to jest jego zaletą. Obecnie dysponujemy da-
nymi z obserwacji, wykraczających ponad 6 lat 
u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Wynika 
z nich, że lek nie wywołuje ciężkich działań niepo-
żądanych. Zdarzają się one głównie, gdy nie ma 
właściwego monitorowania obrazu morfologii 
krwi i weryfikacji stanu pacjentów.

Ten lek oraz pozostałe z grupy doustnych ma 
rejestrację do użycia u osób z nowo rozpoznaną 
chorobą i w większości krajów znajduje się w gru-

pie tzw. I linii leczenia. Korzyści jakie odnoszą 
pacjenci jest wiele. Przede wszystkim fumaran 
wykazuje silniejsze niż leki iniekcyjne działanie 
hamujące na aktywność chorobową, mierzoną 
liczbą rzutów oraz zmian ognisk widocznych 
w MRI. 

Znacząco poprawia się komfort pacjentów 
i akceptacja zalecanego leczenia, gdyż tabletki 
są lepiej tolerowane niż zastrzyki. 

Wyobraźmy sobie osobę młodą, która jest ak-
tywna zawodowo i często podróżuje, a musi stale 
wozić ze sobą zestaw strzykawek i ampułek, z za-
pasem na kilka dni (kontrola na lotnisku, itp.). Leki 
doustne stwarzają idealną alternatywę.

Ważne aby podkreślić, że nie wyklucza to dalsze-
go stosowania leków iniekcyjnych, a tylko poszerza 
się spektrum możliwości wyboru, spośród różnych 
preparatów, najlepszych dla konkretnego pacjenta. 

Jak te leki wpływają na hamowanie postępu 
choroby? 
Wspomniany fumaran przeszedł rygorystycz-
ne badania kliniczne, oceniające skuteczność 
i bezpieczeństwo leku w dawce 240 mg dwa 
razy i trzy razy na dobę, u pacjentów z rzutowo-

-remisyjnym SM. Przekonywujące i pozytywne 
wyniki uzyskano w oparciu o wiele parametrów 
klinicznych i tych z badań dodatkowych. W jednej 
z prób klinicznych (Define), względne obniżenie 
częstości nawrotów wynosiło 53% (wyższa dawka) 
i 48% (niższa dawka), w porównaniu z placebo, 
(p <0,001 dla obu porównań). W innym badaniu 
(Confirm), fumaran dimetylu zmniejszył liczbę rzu-
tów w porównaniu z placebo, o 44% i 51% odpo-
wiednio dla różnych dawek (również p <0,001). 
Liczba i wielkość zmian patologicznych, co wy-
kryto za pomocą rezonansu magnetycznego, 
znacząco zmniejszyły się w stosunku do placebo 
u pacjentów przyjmujących fumaran dimetylu 
przy każdej dawce. Ciekawym efektem był dość 
silny wpływ na hamowanie postępu niepełno-
sprawności w obserwacji 2 letniej, co oczywiście 
wymaga dalszych obserwacji. 

Dlaczego polscy pacjenci jako już prawie jedy-
ni w Europie nie mają wciąż do nich dostępu?
W chwili obecnej, nowsze leki doustne z grupy 
I linii nie są refundowane, a tym samym ich użycie 
ogranicza się do niewielkiej grupy osób, które na 
to stać. Alternatywą jest włączenie pacjentów do 

badan klinicznych, które w dużej mierze wypełnia-
ją te braki w systemie i dają szansę na rozpoczęcie 
leczenia, gdy jest ono wskazane. 

Czas oczekiwania na refundacje od momentu 
rejestracji może trwać kilka lat – z reguły lek po-
jawia się w programie refundacji, jako „nowość”, 
gdy w wielu nawet sąsiednich krajach jest już 
w powszechnym użyciu.  

Prof. dr hab. n. med.  
Konrad Rejdak

Kierownik Katedry I Kliniki Neurologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rozmowa z Izabelą Czarnecką-Walicką  
– Prezes Fundacji Neuropozytywni  

i Jakubem Walickim  
– Wiceprezesem Zarządu Fundacji

Niezależny dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z dziennikiem Rzeczpospolita

ZDROWIE KOBIETY

7

stwardnienie rozsiane nie jest choro-
bą jednolitą, co to oznacza?

Jest to choroba przewlekła, nieuleczalna, 
o podłożu autoimmunologicznym, która w ob-
razie klinicznym ma różny przebieg. Scho-
rzenie może objawiać się poprzez wielorakie 
symptomy neurologiczne. Bardzo często do-
chodzi też do występowania rzutów i remisji, 
ale ich częstość i długość ma indywidualny 
wskaźnik. Są jednak takie przypadki, w któ-
rych nie obserwujemy rzutów, natomiast cały 
czas, w sposób powoli postępujący narasta 
niepełnosprawność chorych. Pomimo braku 
wskazanych rzutów, w ciągu wielu lat choroby 
może dość do ich unieruchomienia, czyli inwa-
lidztwa. Doprowadza to do sytuacji pogorsze-
nia stanu ich zdrowia w tak znaczny sposób, że 
pacjenci ci wymagają pomocy osób drugich.

Toczy się dyskusja publiczna o braku 
dostępu do lepszego, skuteczniejszego 
leczenia jakim jest np. fumaran dime-
tylu, dlaczego wciąż się tak dzieje, że 
w Polsce jest najsłabszy dostęp do lecze-
nia i leczy się tylko ok. 12% pacjentów.

W Polsce nie mamy całkowitego braku do-
stępu do leczenia. Mamy jednak utrudniony 
dostęp do leków najnowszych. Nadal nie są 

one refundowane, dlatego dla większości 
chorych są niedostępne. Na szczęście z mo-
ich informacji wynika, że ten proces jest na-
dal w toku, oczywiście pomimo toczących się 
zmian, możemy mieć uzasadnione oczekiwa-
nia by dochodziło do nich znacznie sprawniej 
i szybciej. Niestety z reguły jest tak, że w Pol-
sce z dużym opóźnieniem dostajemy te leki, 
czyli po kilku latach od wprowadzenia ich na 
rynki zachodnie.

Jest to o tyle istotne, że nowe leki są sku-
teczniejsze niż leki starszej generacji. Mają 
lepszy profil bezpieczeństwa, o większym 
oddziaływaniu na stan zapalny a przez to 
na powodowanie zmniejszenia ilości ognisk 
uszkodzenia w mózgu – to wszystko przekła-
da się na redukowanie w dłuższym okresie 
czasu niepełnosprawności chorych. Pomimo 

tego, że te leki są nieco droższe – w dłuższej 
perspektywie czasu – dla systemu ochrony 
zdrowia, są również efektywniejsze ekono-
micznie. Dlatego tak bardzo zależy nam na 
ich najszybszym wprowadzeniu, bo daje to 
olbrzymie szanse na „normalne” życie dla 
chorych na stwardnienie rozsiane. Pozostają 
oni sprawni, lepiej funkcjonujący społecznie, 
samodzielni, w znacznym stopniu niweluje to 
odsetek inwalidztwa w tej grupie pacjentów. 
Pamiętajmy, że dla młodego, chorującego 
człowieka jest to niezwykle istotna kwestia.

Jakie zmiany są konieczne w kie-
runku zwiększenia skuteczności lecze-

nia i poprawy jakości życia pacjentów 
z sM?

Walczymy o to, by zostały wprowadzone 
nowe terapie. Bardzo chcielibyśmy by przede 
wszystkim znalazły się na liście leków refun-
dowanych. Dałoby nam to możliwości, w ich 
szerszym zastosowaniu, bo leki I linii ( I wy-
boru) mają ograniczony wpływ na postęp 
rzutów, a co za tym idzie – zatrzymania po-
stępu niepełnosprawności. Nowsze terapie są 
znacznie skuteczniejsze i dają nam większe 
narzędzia do walki z tą chorobą. Oceniamy 
nawet, że ich efektywność jest większa o 20-
30%, a trzeba podkreślić, że w przypadku 
stwardnienia rozsianego jest to duża różnica 
pomiędzy lekami.

Dlatego dostęp do różnorodnej gamy 
terapii oznacza, iż można będzie po-
móc większej liczbie pacjentów. Jakie 
są największe zalety nowych leków 
doustnych, dostępnych już w wielu kra-
jach na świecie, o które nadal walczą 
pacjenci w Polsce?

Forma leku jest tutaj bardzo istotna. Mó-
wimy o ludziach młodych, którzy muszą co-
dziennie, albo co najmniej co drugi dzień 
wykonywać sobie iniekcje. Jest to o tyle uciąż-
liwe, że często pacjenci zapominają, bądź 
bardzo trudno jest im zorganizować na to 
czas, po drugie pojawiają się objawy uboczne 
– przede wszystkim skórne, zaniki tkanki tłusz-
czowej, różnego rodzaju zapalania, podraż-
nienia skóry, reakcje odczynowe. W końcu są 
to zabiegi bolesne i nieprzyjemne. Wszystkie 
te elementy wpływają na to, że te działania 
są niezwykle dokuczliwie i uniemożliwiające 
długie przyjmowanie leków.

Stopień tzw. adherencji, czyli współpra-
cy przy przyjmowaniu pełnego leku zgodnie 
z zaleceniami z czasem maleje, a w związku 
z tym spada równocześnie skuteczność le-
czenia. Jeżeli pacjent się nie leczy tak jak po-
winien, zgodnie z zaleceniami Specjalisty, to 
możemy nawet stwierdzić, że ta skuteczność 
redukuje się jednocześnie do zera. System wy-

daje wówczas pieniądze na leczenie, które nie 
przynosi żadnych rezultatów.

Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by 
leki które są znacznie wygodniejsze dla pa-
cjenta, w użyciu ale i większym komforcie, stały 
się dostępne, gdyż to poprawi nam dane doty-
czące odsetka osób niepełnosprawnych. Mam 
nadzieję, że kolejne zmiany będą szły właśnie 
w kierunku zwiększenia tej skuteczności lecze-
nia i poprawy jakości życia pacjentów z SM.

Jaka jest najnowsza strategia postę-
powania z sM – na świecie rekomen-
duje się jak najwcześniejsze włączenie 
leczenia. na co wpływa wczesne i sku-
teczne rozpoczęcie terapii?

Pacjent powinien być włączony do progra-
mu lekowego najszybciej jak to jest możliwe. 
leczenie powinno się rozpocząć, zaraz po po-
stawieniu rozpoznania. Jeżeli pacjent spełnia 
dane warunki, w tej chwili tzw. obowiązujące 
kryteria McDonalda, to powinien otrzymać 

leczenie. Niestety w Polsce to leczenie jest od-
wlekane, chociaż trzeba obiektywnie przyznać, 
że sytuacja jest już dużo lepsza, niż jeszcze 
kilka lat temu. Nadal jednak w wielu ośrod-
kach występują kolejki i pacjenci są zmusze-
ni miesiącami, a i niekiedy ponad rok czekać 
na włączenie do terapii. Niestety wiąże się to 
z występowaniem rzutów u tych pacjentów 
i narastaniem objawów choroby.

Warto podkreślić, że jeżeli zaczniemy myśleć 
długofalowo, to skuteczniejsze i wcześniejsze 
leczenie okaże się także efektywne kosztowo. 

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień 
- Klinika Neurologiczna Wojskowy Instytut 
Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON

Zapoznanie szerszego kręgu społeczeństwa z  trudnościami, z  jakim muszą borykać się 
chorzy na stwardnienie rozsiane, pomaga walczyć o poprawę ich sytuacji. Należy przy tym 
podkreślić, że przebieg tej choroby jest bardzo indywidualny i ważne, by pacjenci mieli do-
stęp do najskuteczniejszej terapii, która jest obecna na rynku. 
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sze i dają nam większe 
narzędzia do walki z tą 
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Stwardnienie rozsiane 
- nowoczesne leczenie



Pror. dr hab. med. Ryszarda Chazan
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 

Pneumonologii i Alergologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jak w Polsce wygląda jakość życia osób cho-
rujących na POChP?
POChP ma duży wpływ na spadek jakości 
życia pacjentów. Zdecydowana większość z 
nich ma problem ze sprostaniem codziennym 
czynnościom, takim jak: wejście po schodach, 
podbiegnięcie do autobusu, obowiązki domo-
we, itp. U znaczącej części chorych występuje 
depresja i lęk. U większości chorych stwierdza 
się dodatkowe przewlekłe schorzenia, takie 
jak choroby układu krążenia i serca, choroby 
metaboliczne, w tym cukrzycę i osteoporozę, 
nowotwory. Osoby chorujące na POChP mają 
poczucie alienacji w społeczeństwie. Nie czują 
się rozumiani i akceptowani przez otoczenie. 
Wstyd przed chorobą oraz niechęć do mówie-
nia o niej są dość powszechne w przypadku 
POChP. Wreszcie duszność uniemożliwiająca 
codzienną aktywność, czy w późniejszym 
okresie choroby wykonywanie czynności 
życiowych, uniemożliwia chorym nie tylko 
funkcjonowanie w społeczeństwie, ale także 
w rodzinie. Często słyszę rozterki pacjentów: 
nie mam siły zająć się wnuczką, nie mogę po-
móc swoim dzieciom, czuję się niepotrzebny. 

POChP to choroba, która zabiera to co najcen-
niejsze, nie tylko oddech… 

W jaki sposób POChP jest postrzegane przez 
społeczeństwo?
Świadomość społeczna  POChP jest bardzo niska.  
W przypadku osób zdrowych sama nazwa ge-
neruje lęk i strach przed zarażeniem oraz niemal 
całkowitą niedyspozycją chorego.  Ma to silny 
wpływ na poczucie niezrozumienia chorych 
przez społeczeństwo, którzy bardzo często nie 
czują się rozumiani i akceptowani przez oto-
czenie. Nie czują się komfortowo w miejscach 
publicznych. Specyfika choroby powoduje, 
że nasilenie duszności pojawia się u chorych 
również w miejscach publicznych, dlatego tak 
ważna jest akceptacja.  Prawie 40% pacjentów 
sygnalizuje, że musi skorzystać czasami z miej-
sca dla osoby niepełnosprawnej w komunikacji 
publicznej, a nie zawsze jest to zrozumiałe przez 
osoby postronne.

Czy istnieją jakieś problemy, z którymi muszą 
radzić sobie pacjenci podczas terapii?
Pacjenci z POChP wymagają przyjmowania 
leków podawanych drogą wziewną. Muszą 
pamiętać o zażywaniu leków i wyrobić sobie 
odpowiednie nawyki. Nie każdy pacjent potrafi 
właściwie użyć inhalatora. Wielu pacjentów nie 
przyjmuje leków w sposób regularny. Z drugiej 
strony niestosowanie się do lekarskich zaleceń 

i nieprawidłowe używanie inhalatorów należą 
do istotnych przyczyn zaostrzeń POChP, w tym  
zaostrzeń wymagających hospitalizacji.
Pacjenci wymagają wsparcia zarówno emocjo-
nalnego, jak i przekazania wiedzy na temat spo-
sobu leczenia i właściwego przyjmowania leków. 
Najlepszym rozwiązaniem jest edukacja chore-
go w przychodni i taką rolę mogliby spełniać  
edukatorzy, jak to się dzieje w ramach porady dla 
chorych z cukrzycą.
Kolejne problemy wiążą się z pomocą w rzuce-
niu palenia, większość chorych jest silnie uza-
leżniona od tytoniu i wymaga profesjonalnego 
wsparcia. Niestety dostępność do Poradni Po-
mocy Palącym w Polsce jest bardzo ograniczona.

Jak powinna wyglądać relacja lekarz – pa-
cjent w walce z POChP?
POChP jest chorobą przewlekłą i postępującą, 
dlatego lekarz musi poświęcić choremu więcej 
czasu, aby przekazać informacje o chorobie i 
planie leczenia lub wyjaśnić potrzebę zmiany 
terapii. Ważne jest także, aby te informacje były 
przekazane pacjentowi w sposób przystępny i 
dla niego zrozumiały, bez używania skompli-
kowanego języka medycznego. Nieodłączną 
częścią porady dla znacznej liczby chorych na 
POChP jest motywowanie pacjenta do rzuce-
nia palenia. Wymaga to od lekarza nie tylko 
zalecenia rzucenia palenia, ale także pomocy 
pacjentowi w porzuceniu nałogu oraz towarzy-

szenie choremu w utrzymaniu abstynencji. Do-
bra relacja pacjenta z lekarzem jest szczególnie 
istotna przy pierwszych kontaktach obu stron 
oraz zaraz po ustaleniu rozpoznania. Pozwoli 
to zmniejszyć obawy i niepokoje pacjenta oraz 
wynikające z nich reakcje unikania, jak wypiera-
nie choroby, bagatelizowanie jej, czy późniejsze 
lekceważenie zaleceń lekarskich. Bardzo istot-
ne dla chorego są informacje dotyczące trybu 
życia  - co powinien pacjent zmienić w swoim 
stylu życia, aby lepiej radzić sobie z chorobą, 
jak reagować, kiedy nasila się duszność, co 
zrobić, aby nie wpaść w panikę, kiedy nagle 
brakuje tchu. Często mówię pacjentom, którzy 
mają duszność podczas niewielkiego wysiłku, 
że POChP to choroba, w której pacjent musi 
często podziwiać otaczającą go przyrodę, czy 
podczas spaceru zatrzymywać się, aby oglądać 
witryny sklepów. To powoduje, że pacjent na 
chwilę zatrzymuje się by odpocząć, a mijający 
go przechodnie nie widzą jego niepełnospraw-
ności, która dla niektórych jest bardzo krępują-
ca. Tylko pacjent wie, że po chwili odpoczynku 
duszność wysiłkowa ustępuje. 
Zwykle jakość relacji lekarz - pacjent zależna jest 
od obu stron, ale to głównie od lekarza zależy, 
czy pacjent w tych relacjach czuje się dobrze. 
Pacjent, jak każdy z nas, chce być wysłuchany i 
wspierany. Kiedy lekarz jest dla pacjenta auto-
rytetem w swojej dziedzinie, pacjent chętniej 
przestrzega zaleceń lekarskich.  

Z badań wynika, że mało osób kojarzy co to 
jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. 
Dlaczego tak się dzieje, że jest tak tajemniczą 
chorobą, tymczasem dotyczy naprawdę 
dużej liczby osób? 
W Polsce na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę 
Płuc (POChP) choruje ~1.5 mln. osób co sta-
nowi ~10% populacji powyżej 40 roku życia.  
To dane porównywalne ze średnią zapadalnością  
w Europie. Niestety wielu chorych nie wie jesz-
cze o swojej chorobie. 

Wiedza na temat przyczyn, objawów  
i zagrożeń jakie niesie za sobą POChP jest  
w społeczeństwie bardzo niska, wielu Polaków 
nadal nie słyszało o tej chorobie. Podstawowa 
przyczyna to brak kampanii informacyjnych 

podobnych do tych, które prowadzą onkolo-
dzy czy kardiolodzy. 

Podobno największym problemem jest 
późna wykrywalność tej choroby? 
POChP jest chorobą przewlekłą, która rozwija 
się podstępnie, przez wiele lat bezobjawowo, 
a pierwsze symptomy zauważalne dla pacjen-
ta pojawiają się zwykle późno około 50 roku 
życia, kiedy utracona została już znacznaa po-
wierzchnia płuc, a dokonane w nich zmiany są 
nieodwracalne. Kiedy zniszczonych jest pond 
40% pęcherzyków płucnych,wówczas dopie-
ro pojawiają się objawy nietolerancji wysiłku, 
początkowo zwykle bagatelizowane. Część 
osób objawy pojawiającej się duszności wy-
siłkowej wiąże z wiekiem, rezygnuje z wysiłku. 
Mamy wówczas do czynienia z tzw. błędnym 
kołem, bezczynność powoduje zanik mięśni, 
a one potrzebują więcej tlenu by wykonać 
dotychczasowy wysiłek – co dodatkowo na-
sila duszność. Część chorych szuka pomocy 
u kardiologa, kobiety często wiążą spadek 
wydolności fizycznej z okresem przekwitania. 

Choroba zatem przez wiele lat rozwi-
ja się podstępnie, zanim u części cho-
rych najczęściej około 65 roku życia do-
prowadzi do niewydolności oddechowej. 
 

Dlatego o rozpoznaniu POChP należy myśleć 
u wszystkich osób powyżej 40 roku życia 
narażonych na czynniki ryzyka i tych którzy 
narażeni byli na czynniki ryzyka w przeszłości.

Skutki społeczne 
W Polsce każdego roku przybywa około 50 
tys. nowych chorych na POChP blisko 50% to 
osoby w wieku produkcyjnym poniżej 65 roku 
życia, ale chorobowość rośnie z wiekiem.
W wieku powyżej 70 roku życia na POChP cho-
ruje 20% mężczyzn i 15% kobiet. 
POChP jest chorobą przewlekłą, długotrwałą  
a czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu 
i progresji choroby są przede wszystkim 
nawracające zaostrzenia, które pogłębiają 
stale postępującą obturację dróg oddecho-
wych. Liczba zaostrzeń koreluje z liczbą zgo-
nów chorych na POChP. Leczenie choroby jest 
przewlekłe i kosztochłonne, a występowanie 
zaostrzeń generuje dodatkowo wysokie kosz-
ty. W Polsce koszt leczenia szpitalnego jedne-
go zaostrzenia POChP oszacowano średnio 
na 5tys zł,. nie licząc kosztów pośrednich 
wynikających z absencji chorobowej chorych 
pracujących oraz opiekujących się chorym  
członkami rodziny.
U 70% chorych na POChP współwystępują  
 

inne choroby, które pogarszają jej przebieg. 
Najczęściej są to choroby układu sercowo-
naczyniowego ( > 50% ), zespół nakładania 
POChP i obturacyjnego bezdechu sennego 
(20-25% ), często obserwuje się zaburzenia 
metaboliczne, cukrzyca (6-16%) i osteoporozę 
(9-69%). U znacznej części chorych stwierdza 
się niedożywienie i osłabienie siły mięśniowej 
(20-50%), niedokrwistość (10-15%). Dużym 
problemem pogarszającym przebieg choro-
by, a przed wszystkim jakość życia chorych 
są stany lękowe i depresja (17-42%). POChP 
u wielu chorych nieuchronnie prowadzi do 
przewlekłej niewydolności oddechowej. Cho-
rzy wymagają stałej opieki, wielokrotnych ho-
spitalizacji, często przewlekłej tlenoterapii do-
mowej (DLT) czy nieinwazyjnej wspomaganej 
wentylacji (NIV).
POChP u wielu chorych prowadzi do trwałe-
go inwalidztwa i śmierci. Wg WHO w Europie 
umiera rocznie 2.0% chorych na POChP współ-
czynnik umieralności wynosi 18 osób /100tys. 
W Polsce wg JGP z kart zgonu jest podobnie 
18,2./100tys. Najwyższa umieralność dotyczy 
mężczyzn powyżej 70 roku życia i ten współ-
czynnik wynosi 258.5/100tys.
Żeby tej sytuacji zapobiec trzeba chorobę 
wcześnie rozpoznać i wcześnie leczyć. 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą przewlekłą i postępującą. 
Zaawansowana postać choroby występuje u około 20% pacjentów cierpiących z 
powodu tego schorzenia. Szacunkowe dane wskazują, że może to dotyczyć nawet 
kilkuset tysięcy ludzi w Polsce. Kliniczny obraz zaawansowanej postaci obejmuje 
z reguły nasiloną duszność, przewlekły kaszel i złą tolerancję wysiłku. 

Życie z POChP

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-
Malinowska

Ordynator Oddziału Chorób Płuc 
i Niewydolności Oddychania, 

Kierownik Centrum POChP 
i Niewydolności Oddychania

Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy.
Rzecznik Prasowy Polskiego 
Towarzystwa Chorób Płuc
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W ciągu 12 lat prowadzona przez Panią fun-
dacja pomogła blisko 22000 osób chorych 
i niepełnosprawnych w całej Polsce. Bliski 
kontakt z takimi ludźmi ma Pani także dzię-
ki telewizyjnemu programowi „Anna Dym-
na –Spotkajmy się”, który emitowany jest od 
2001 roku. Co jest dla nich najważniejsze?
Najważniejsze, by w chorobie nie byli sami, 
przerażeni i bezradni. A, niestety, tak bywa. To 
ogromnie złożone zagadnienie. Każdy przypa-
dek należałoby omawiać indywidualnie. Inaczej 
w rzeczywistości odnajduje się człowiek, który 
porusza się na wózku, inaczej cierpiący na schi-
zofrenię, a jeszcze inaczej ten, który jest niepeł-
nosprawny intelektualnie czy walczy z nieule-
czalną, rzadką chorobą. Bez względu na stopień 
czy rodzaj niepełnosprawności albo choroby, 
zawsze mamy do czynienia z istotą, która czuje, 
myśli i, tak albo inaczej, postrzega świat; która 
pragnie być szczęśliwa i czuć się potrzebna. 
Osoby chore i niepełnosprawne są identyczny-
mi ludźmi jak my. Uświadomienie sobie tego 
faktu jest podstawą. 

Świadomość świadomością, lecz pieniądze 
też są ważne.
Nie będę mówić o pieniądzach, sposobie ich roz-
dzielania, orzecznictwie i przepisach. Musiałabym 
rzucić mój zawód, by tym się zająć i mieć pra-
wo oceniać, krytykować. Od tego są specjaliści. 
Wiem tylko, że panuje chaos w funkcjonowaniu 
służby zdrowia. Często ludzie chorzy nie wiedzą, 
gdzie mają szukać pomocy, co im się prawnie 
należy. Bywa, że rodzice muszą rozpaczliwie 

walczyć o informacje, jaka pomoc należy się 
ich choremu dziecku – jakby była to tajemnica. 
Znam przypadki, gdzie przed matką chorych 
dzieci wręcz ukrywano należne jej prawa. Czy 
nie powinno być tak, że instytucje pomocowe, 
np. PCPR, MOPS albo GOPS, poinformowane, że 
ktoś w ich rejonie potrzebuje pomocy, sami ota-
czają tych ludzi opieką? I że jest to ich ambicją, 
radością, sukcesem, gdy uda się pomóc? Bywają 
takie placówki, choć przecież mają takie same 
pieniądze co wszystkie. Chory człowiek często 
jest przerażony, wpada w depresję i nie ma siły 
o nic walczyć. Jeśli posiada rodzinę, przyjaciół, 
to ma szansę, ale kiedy jest sam, to przyjacielem 
powinno być prawo, państwo, no i oczywiście 
fundacje albo stowarzyszenia. 

Wychodzi na to, że najistotniejsze są życzli-
wość oraz empatia urzędników.
Życzliwość to jest nadzieja i ulga dla cierpiących. 
Patrzyłam na rozmowy przy „okrągłym stole” 
z rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Ileż tam 
było agresji, desperacji, obopólnego braku zrozu-
mienia. Dla mnie jest oczywiste, że gdy rodzi się 
dziecko bardzo głęboko niepełnosprawne, które 
wymaga całodobowej opieki, a matka nie oddaje 
go do placówki opiekuńczej, lecz, kierowana mi-
łością, rzuca pracę i poświęca mu życie, to powin-
na dostawać od państwa wynagrodzenie, emery-
turę, wszelką pomoc medyczną i psychologiczną. 
Przecież opieka nad tym dzieckiem w placówce 
zdrowia kosztowałoby państwo wiele tysięcy. Na-
wet płacąc tej matce kilka tysięcy i tak państwo 
na tym oszczędza. Natomiast gdy jest orzeczenie 

o mniejszym upośledzeniu dziecka to jego ro-
dzicom powinien pomóc psycholog, by poka-
zać im drogę do zwykłego, szczęśliwego życia. 
Znam matki takich dzieci, które pracują, spełnia-
ją marzenia, dziecko ma kontakt z rówieśnikami 
w szkołach, warsztatach terapeutycznych, nie 
jest trzymane pod kloszem. Gdybym miała nie-
pełnosprawne dziecko, też nie wiedziałabym, co 
jest najlepsze. Bez fachowej pomocy kierowała-
bym się przede wszystkim odruchową miłością, 
lękiem o każdy krok, poczuciem krzywdy, często 
odrzucenia… To zapętla tylko napięcia, agresje 
i do niczego nie prowadzi. Myślę, że tu nie chodzi 
tylko o pieniądze. Nie może być tak, że młoda 
mama po porodzie słyszy od lekarza: „Gratuluję, 
ma pani piękną, zdrową córeczkę. Tylko musi ją 
pani jakoś bardziej kochać, bo ma zespół Downa. 
Powodzenia”. I kobieta wraca do domu, świat się 
jej wali, a obok nie ma nikogo. A co ma zrobić 
matka, która ma dziecko z porażeniem mózgo-
wym? Zdaje sobie sprawę, że to dziecko jest 
bardzo inteligentne, mądre, ma tylko kłopoty 
z przykurczami i mówieniem. Gdy takie dziecko 
podda się operacjom, kiedy się codziennie reha-
bilituje, może wrócić nawet do pełnej sprawności 
. A jak to u nas wygląda? Komu na tym zależy? 
Zwykle tylko rodzicom. A i oni często nawet nie 
wiedzą , że przysługuje im 80 dni rehabilitacji 
z NFZ. Na resztę muszą i tak zdobyć pieniądze. 
Moja fundacja pozyskuje pieniądze z PFRON 
i obejmuje opieką rehabilitacyjną około 50 osób 
rocznie. Widzimy tego efekty. Są choroby, które 
wymagają ciągłego rehabilitowania, bo inaczej 
postęp w zwalczaniu schorzenia się cofa. Rodzice 

wyprzedają majątki, by ratować albo usprawnić 
dziecko. Znam wiele takich przypadków. 

Na szczęście powstają pozarządowe organi-
zacje, które działają podobnie jak Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Wzrasta też wrażliwość społeczna. Pojawia 
się coraz więcej oddolnych inicjatyw na rzecz 
wspierania osób nieszczęśliwie dotkniętych 
przez los. Społeczeństwo ma też świadomość, 
jak wiele dobrego dzieje się na skutek przeka-
zywania 1% podatku organizacjom pożytku 
publicznego. Dzięki akcji 1% fundacja „Mimo 
Wszystko” wybudowała dwa ośrodki dla osób 
niepełnosprawnych, finansuje też ich lecze-
nie, rehabilitację i edukację. Ten 1% nie zastąpi 
jednak rozwiązań systemowych w opiece spo-
łecznej i zdrowotnej, nie zahamuje postępującej 
dehumanizacji w polskiej medycynie, o której 
z ogromną troską pisał prof. Andrzej Szczeklik. 
Wielokrotnie słyszałam od rozmówców progra-
mie „Spotkajmy się”, że np. o wykryciu u nich 
choroby nowotworowej informowani byli na 
korytarzach, byle jak, bo lekarze albo nie mieli 
czasu na poświęcenie im uwagi, albo nie na-
uczono ich, jak w takiej sytuacji należy zacho-
wać się wobec pacjenta. A przecież stosunek 
lekarza do pacjenta jest kluczowy w procesie 
leczenia. Ale jeśli lekarzom każe się wypełniać 
dziesiątki dokumentów zamiast dawać im czas 
na rozmowę z chorym i popatrzenie mu w oczy, 
to cóż… . 

Rozmawiał Wojciech Szczawiński

Anna Dymna

Opowiadacie o wesołych i cudownych chwi-
lach, ale potraficie być też krytyczni wobec 
rzeczywistości i nie ukrywacie, że przychodzą 
też gorzkie chwile. Czy taki od początku był 
pomysł na bloga?
O początki i „założenia” (tych drugich po prostu 
nie było) należy zapytać Marię. To ona rozpoczęła 
tę przygodę. Wspomnieć tu należy, że całość była 
pamiętniczkiem kobiety w ciąży. To był czas oczeki-
wania na pierwsze nasze dziecko, a więc mnóstwo 
niezaspokojonej ciekawości. Poszukując informacji 
o ciąży, przyszłym macierzyństwie Maria trafiała 
jedynie na portalowe, medyczne, podręcznikowe 
poradniki, a nie znajdywała żadnej autentycznej 
historii, z której dowiedziałaby się o co w tym tak 
naprawdę chodzi, czego się spodziewać, jak zmieni 
się ona, jako mama i życie naszej pary.

To istotne dla procesu powstania oczekujac.pl, 
właśnie wtedy Maria postanowiła spisywać swoje 
nastroje, odczucia, codzienne dni – wszystko po 
to by je zachować i przekazywać innym swoje 
doświadczenia. 

We wspomnianej postaci blog istniał do czasu, 
aż na świat przyszła Gabi. Można śmiało powie-
dzieć, że dokładnie z dniem powiększenia się 
naszej rodziny, w jednej chwili zmienił swe obli-
cze. 6 sierpnia 2012 roku, kiedy Maria z malutką 
Gabi leżały w szpitalu po porodzie, uznałem, że 
czytelniczki „pamiętnika”czekają na tę informację 
i znając hasła do bloga (wcześniej pomagałem 
Marii m.in. ze zdjęciami) opublikowałem krótki 
wpis pt. „Gabrysia”, gdzie podzieliłem się naszą 
radosną nowiną.

 Jeszcze tego samego dnia – umieściłem 
drugi wpis, już zupełnie inny, pt. „Akcja” , gdzie 
bardzo emocjonalnie opisałem naszą iście sen-
sacyjną drogę do szpitala, a potem przebieg 
porodu.

Ten wpis oprócz tego, że zrobił furorę, to już na 
zawsze zmienił oblicze naszego bloga i całej „ma-
muśkowej blogosfery” – takim o to sposobem, do 
tego świata wkroczył tata! 

Rodzice sukcesu to właśnie Wy?
Trudno nam mówić o sukcesie, bo każdy przykłada 
do niego inną miarę, dla każdego probierz sukcesu 

jest różny. Jeśli przyjąć, że sukces to zadowolenie 
z każdego pojedynczego dnia, niezależnie czy jest 
to sobota w kapciach spędzona w domu, na od-
kurzaniu i praniu, czy też występ w studiu DDTVN 
lub spotkania branżowe/biznesowe w stolicy, to – 
tak jesteśmy rodzicami sukcesu. Dla nas sukcesem 
będzie wszystko to, co zbliża do spokojnego życia, 
w którym dzieci będą miały nas, nasz czas, bliskość, 
pozytywne relacje. 

Jednym ze sposobów na chwile tylko dla 
siebie, to celebrowanie ich. Naszą tradycją jest 
rodzinny, niedzielny obiad poza domem, świę-
tujemy też inne okazje – imieniny, urodziny – 
a każdy kolejny rok Gabi – to impreza o jeszcze 
szerszym zasięgu, bo zapraszamy co rok nasze 
całe rodziny. Zwykły wyjazd nad pobliskie jezio-
ro by pospacerować, czy na lody na rynek. Ale 
doceniamy też codzienność – przesiadywanie 
w kuchni, czytanie bajek w dzień i wieczorem, 
rodzinne zaleganie na kanapie bez telewizora 
(nie mamy go od 4 lat w domu) z rozmową i wy-
głupami... Nie odmawiamy sobie tych wszyst-
kich momentów, bo to one składają się na całość 
naszej rodziny.

Rodzina jest dla Was wszystkim, nie tylko 
w ujęciu Waszej córki, ale też nie zapominając 
o Waszych partnerskich relacjach. 
Blog zdecydowanie sprzyja naszym relacjom. To 
jest niesamowite, że spędzamy ze sobą 24 go-
dziny i nam się to nie nudzi. Gabi aktualnie ma 
codziennie przerwy (od nas) na 8 godzin pobytu 
w przedszkolu. Śmieję się, że doszło do sytuacji, 
gdzie „Młoda” jako jedyna ma obowiązek wstać 
rano i wyjść na 8 godzin z domu.

Pracujemy przy jednym biurku, ale nie ma tu 
mowy o rutynie – robimy tak wiele ciekawych 
projektów, charakteryzują się one różnorod-
nością, motywują nas lub wymuszają na nas 
tak dużo aktywności, że żadna inna praca nie 
dałaby nam tyle doświadczeń i radości. Bo jak 
nie być zadowolonym z sytuacji kiedy np. je-
sienią – w ramach obowiązków – możemy na 
8 dni wyjechać całą rodzinką nad morze? I tam 
pracować, jednocześnie korzystając z atrakcji 
doskonałego hotelu. Taki komfort życia, odpo-
wiedzialnie konsumowany daje szczęście i speł-
nienie, a to podstawowy fundament udanego 
partnerstwa. 

Ich blog to niezwykła podróż do rodzinnego świata. Czytają go nawet ci, którzy nie mają 
jeszcze swojej rodziny, bądź swoje dzieci dawno wypuścili w dorosłe życie, a blogowe 
opowieści sprawiają im dużą przyjemność i radość. 

Życie naszej rodziny

Siła świadomości
Rozmowa z Anną Dymną, aktorką Narodowego Starego Teatru, prezes fundacji „Mimo Wszystko”. 
Dzięki działalności jej fundacji wiele osób poruszających się na wózkach, sparaliżowanych albo 
śmiertelnie chorych nie myśli o sobie jako o niepełnosprawnych.

Gabrysia,

Maria i Jakub  

Paskowie
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Odkleszczowe zapalenie mózgu to bardzo 
poważna infekcja ośrodkowego układu 
nerwowego. Jakie są jej objawy i na jakie 
powikłania narażone są osoby zakażone 
wirusami?
W większości przypadków jest to łagodna cho-
roba gorączkowa przypominająca grypę. Jeśli 
układ odpornościowy się z tym zakażeniem nie 
upora, dochodzi do drugiej fazy choroby, która 
dotyczy układu nerwowego. Najczęściej w po-
staci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, to 
znaczy w postaci wysokiej gorączki, bólów gło-
wy, bólów mięśni, bardzo złego samopoczucia, 
senności. W części przypadków jest to jednak 
zapalenie mózgu, z zajęciem wybranych ob-
szarów mózgu, czasem rdzenia, z porażeniami 
kończyn i innymi powikłaniami, mogą nawet za-
kończyć się zgonem. W sytuacji porażeń mimo 
terapii, nie odzyskuje się pełnej sprawności. Le-
czenia przyczynowego zresztą nie ma. Leczenie 
polega na łagodzeniu objawów choroby, a jej 
przebieg zależy od wydolności naszego układu 
odpornościowego. 

Na szczęście, przed tą chorobą skutecznie 
chroni szczepionka. W naszym kraju ze 
szczepień ochronnych przeciwko przeno-

szonemu przez kleszcze zapaleniu mózgu 
korzysta niewiele osób, dlaczego?
Układ odpornościowy może być przygotowany 
wcześniej na kontakt z wirusem poprzez szcze-
pienie. Powstałe po szczepieniu przeciwciała, 
unicestwiają wirusa po jego wniknięciu, nie do-
puszczając do rozwoju choroby. Wiedzą o tym 
osoby narażone zawodowo, np. leśnicy i osoby 
mieszkające w regionach, gdzie częstość za-
chorowań jest bardzo duża. Przestali choro-
wać systematycznie szczepieni leśnicy. Miej-
sca gdzie istnieje narażenie na zachorowania 
na kleszczowe zapalenie mózgu, znajdują się 
głównie w północno-wschodniej części Polski, 
ale nie tylko. Zachorowania rejestruje się także 
w innych częściach kraju, a także u sąsiadów 
w Czechach, Niemczech, Litwie. Świadomość 
o ryzyku zachorowania jest jednym z głównych 
powodów, dla których podejmuje się szcze-
pienie, jednak wiedza ta jest niestety nadal 
zbyt mała. Inny powód to brak finansowania, 
lub choćby częściowej refundacji szczepienia 
przez NFZ, nawet na terenach o bardzo wyso-
kim ryzyku zachorowań. Szczepią pracodawcy, 
biorąc koszty szczepienia na siebie znacznie 
mniejsze, gdyż oni bezpośrednio odczuwają 
koszty zachorowania przez pracownika, takie 

jak absencja w pracy, czy utrata zdrowia z po-
wodu choroby zawodowej.

Ryzyko pokłucia przez kleszcze często jest ba-
gatelizowane. Osoby kłute przez kleszcze w oko-
licznościach rekreacyjnych, nie zdają sobie spra-
wy z możliwych konsekwencji zachorowania. 
Szczególnie gdy dotyczy to okresu urlopowego, 
w czasie uprawiania sportu, porannego biega-
nia, czy jazdy z rowerem. Kleszcze najczęściej 
przebywaj na niewysokich roślinach, trawach, 
co nie kojarzy się z ryzykiem pokłucia. A oka-
zuje się ze najbardziej ryzykowne jest wolne 
spacerowanie w lesie, w czasie zbierania jagód, 
grzybów, gdy nie przedzieramy się przez gęste 
zarośla, a idziemy wzdłuż ścieżek.

Dlaczego szczepienie jest to tak ważne 
w przypadku młodego organizmu?
Dzieci chorują łagodniej i postacie ciężkie 
– w ostrym okresie choroby – zdarzają się rza-
dziej niż u dorosłych. Zachorowanie może przy-
pominać po prostu grypę, z bólami głowy, bez 
charakterystycznych objawów typowych dla 
zapalenia opon i mózgu, takich jak sztywność 
karku, nudności, wymioty. Może wówczas nie 
zostać rozpoznane, jako kleszczowe zapalenie 
mózgu a jedynie jako mniej lub bardziej ciężkie 

zakażenie wirusowe. Jednak zachorowanie do-
tyczące rozwijającego się układu nerwowego, 
odczuwane jest dłużej i nieco inaczej w perspek-
tywie czasowej. Mimo braku ciężkich objawów 
w postaci porażeń, skutki mogą być odczuwane 
później, w postaci łagodnych zaburzeń poznaw-
czych, większą labilnością emocjonalną, gor-
szym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, 
czy gorszymi wynikami w nauce w porównaniu 
z dziećmi, które nie chorowały.

W jakich przypadkach ryzyko zakaże-
nia kleszczowym zapaleniem mózgu jest 
największe?
Nie ma leczenia przyczynowego kleszczowego 
zapalenia mózgu, a największym sprzymierzeń-
cem w zakażeniu wirusowym jest własny układ 
immunologiczny (odpornościowy). Gdy jest on 
obciążony innymi chorobami, lub lekami zwal-
niającymi jego działanie, zakażenie wirusowe 
przebiega znacznie ciężej. Osoby najbardziej 
narażone, to te które z racji wieku mają słabszy 
układ odpornościowy (seniorzy), osoby z cho-
robami takimi jak reumatoidalne zapalenie sta-
wów, po transplantacjach narządów, czy z in-
nymi chorobami przewlekłymi. Kleszcze atakują 
przez cały rok. 

Dlaczego kleszczowe zapalenie mózgu 
(KZM) to groźna choroba? 
Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba groźna 
dla człowieka w każdym wieku. Jednak wbrew 
powszechnym sądom ciężkość przebiegu cho-
roby wzrasta wraz z wiekiem człowieka. Mło-
dzież i dorośli chorują ciężej niż małe dzieci. Im 
człowiek jest starszy, tym częściej występują 
powikłania i przypadki śmiertelne. Przypadki 
zachorowań u małych dzieci w Polsce są rzad-
kie, być może dlatego, że są praktycznie często 
oglądane przy codziennej higienie, a kleszcze 
w porę usuwane. To oczywiście nie oznacza, że 
należy lekceważyć u dzieci ryzyko zachorowania 
na KZM i rezygnować z profilaktyki w postaci 
odpowiedniego ubierania się przy wyjściu na 
łono natury, oglądania dziecka po powrocie 
z wycieczki, czy też najlepszego zabezpieczają-
cego sposobu w postaci szczepień ochronnych.

Gdzie można zachorować i kiedy? 
KZM wywołują wirusy przenoszone przez za-
każone kleszcze, zaś kleszcze zakażają się nimi 
w trakcie pożywiania się krwią lub płynem 
tkankowym ssaków, najczęściej małych gryzo-
ni. Można też zarazić się pijąc niepasteryzowane 
mleko, zwłaszcza pochodzące od kóz. Obszar 
występowania KZM, czyli tzw. obszar endemicz-
ny obejmuje Europę Środkową i Wschodnią oraz 
cały obszar Azji z klimatem umiarkowanym. 
W Europie zatem najbardziej zagrożony obszar 
to Austria, Szwajcaria, Czechy, Bawaria i środko-
wo-wschodnia część Niemiec, kraje bałtyckie, 
Białoruś i Rosja. Prawdopodobnie w wyniku 
ocieplenia klimatu, od kilku lat zachorowania 
notowane są również w Skandynawii. W Polsce 
ryzyko zachorowania nie jest rozłożone równo-
miernie. Obszarem najbardziej zagrożonym jest 
Polska północno-wschodnia tj. województwo 
podlaskie, warmińsko-mazurskie i wschodnia 
część mazowieckiego. Zachorowania występują 
również w innych województwach, ale znacznie 
rzadziej. Małopolska, w której pracuję uważana 
była do niedawna za obszar nisko-endemicz-
ny dla KZM. Jednak badania epidemiologiczne 
wykonane przez PZH w 2009 roku wykazały, że 
to nie prawda i że mamy również u nas rejony 
o większej liczbie zachorowań, a niedoszacowa-
nie liczby tych przypadków wynikało po prostu 
z braku możliwości wykonania badań diagno-

stycznych w kierunku KZM. Przypadki te leczo-
ne były i leczone są często nadal jako zapalenia 
opon i mózgu o nieokreślonej przyczynie.

„Kleszczowe zapalenie 
mózgu to choroba groźna dla 
człowieka w każdym wieku.”

Co robić, aby uniknąć zachorowania na 
KZM?
Kontaktu z kleszczem nie da się uniknąć. Za-
tem ważne jest właściwe ubieranie się przy 
wędrówkach po łąkach i lasach, a jeszcze 
ważniejsze sprawdzanie po powrocie na całym 
ciele, czy nie mamy nieproszonego lokatora. 
Zalecane jest również stosowanie dostępnych 
w drogeriach i aptekach tzw. repelentów czyli 
środków odstraszających owady, zwłaszcza 
u osobników, których kleszcze „lubią specjal-
nie”. Takie zachowanie zalecane jest szczegól-
nie na terenach uznanych za endemiczne dla 
KZM, choć dobrze jest postępować tak wszę-
dzie, gdzie występują kleszcze, ponieważ po-
dobne zalecania profilaktyczne dotyczą innej 
choroby przenoszonej przez kleszcze tj. bore-
liozy, która występuje na terenie całej Polski. 

Najpewniejszym środkiem zapobiegawczym 
przed KZM jest szczepienie.
 
Kogo i kiedy można zaszczepić? Czy szcze-
pienie jest bezpieczne? 
Szczepienia przeciwko KZM stosowane są 
w Europie od wielu już lat. Najnowsza genera-
cja szczepionek jest bezpieczna i stosunkowo 
mało reakcjogenna. Najczęstsza reakcja niepo-
żądana to ból w miejscu szczepienia. Pewna 
niedogodnością jest fakt, że aby utrzymać 
odporność na właściwym poziomie, szcze-
pienia wymagają okresowego powtarzania. 
Ale jak na razie jest to najlepsza metoda za-
bezpieczająca przed KZM. Szczepione mogą 
być dzieci > 1 roku życia, młodzież i dorośli. 
Dobrze jest pamiętać, że aktywność kleszczy 
rozciąga się od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni. Wskazane jest zatem podać pierwsze 
dawki już w okresie zimowym, bo praktycznie 
dopiero po drugiej dawce szczepionki możemy 
się czuć zabezpieczeni. Ale szczepienie w każ-
dym okresie roku jest oczywiście również za-
sadne, zwłaszcza gdy mieszkamy na terenie 
endemicznym lub mamy w planie wyjazd na 
taki obszar. Warto szczepić dzieci, ale mając na 
uwadze fakt, że dorośli chorują jeszcze ciężej, 
pamiętajmy również o starszych domowni-
kach, zwłaszcza, gdy lubią spędzać czas na 
łonie przyrody, zbierać grzyby i jagody. 

Obecnie cały rok można określić epidemią kleszczy. Cała Polska jest zagrożona i nie ma już 
endemicznych rejonów. Nawet teraz w parkach miejskich znajdują się kleszcze. Wielu rodziców 
bagatelizuje jednak zagrożenie, nie zdając sobie sprawy z faktu, że warto zaszczepić dzieci 
i przygotować się do sezonu dużo wcześniej.

Kleszcze atakują 
przez cały rok

Prof. dr hab.n.med.  
Joanna Zajkowska
Z–ca Kierownika Kliniki  

Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  

w Białymstoku

Dr n.med. Ryszard Konior
Ordynator Oddziału Neuroinfekcji  

i Neurologii Dziecięcej,  
Krakowski Szpital Specjalistyczny  

im. Jana Pawła II

Jak chronić  

rodzinę przed  

kleszczami

Najskuteczniejszą ochroną przed kleszczowym zapaleniem mózgu są szczepienia, które prawie w stu 
procentach chronią przed działaniem wirusa. W łatwy sposób można się więc przed tą chorobą uchronić. 
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