Drodzy Czytelnicy
„Nie ma wątpliwości, że całe nasze poznanie rozpoczyna się wraz
z doświadczeniem” – Hans Georg Gadamer przywołuje słowa Imannuela Kanta we wstępie do zbioru swoich wykładów o adekwatnym
tytule „O skrytości zdrowia”. Te kilkanaście tekstów stanowi bogaty
przekrój zagadnień z trudnej, ale też fascynującej sztuki lekarskiej.
„Skrytość zdrowia to tylko niewielki fragment z tych stojących przed
nami zadań. Wszędzie chodzi jednak o to samo: o równowagę między posiadaną przez nas możnością sprawczą a odpowiedzialnym
chceniem i czynieniem. Kwestia ochrony zdrowia to tylko pewien
wycinek tej całości, taki jednak, który dotyczy bezpośrednio każdego z nas. (…) Troska o własne zdrowie to pierwotny fenomen bycia człowiekiem.” Tyle Gadamer. Jak ten wstęp ma się do wydania
specjalnego „Nadziei” – „Bliscy i SM”?

Każdy,

kogo dotyka choroba doświadcza opisanej powyżej
„skrytości zdrowia”, koncentruje się na niej bez reszty. Kiedy jest
to sezonowe przeziębienie ten naturalny egocentryzm mija po tygodniu, czasem dwóch. Jednak w przypadku choroby przewlekłej ten stan trwa o wiele dłużej. Rodzina, przyjaciele, znajomi
wszyscy ci, nagle całą swoją uwagę koncentrują na osobie chorej.
Ta przecież wymaga opieki, pomocy i nierzadko dzięki wsparciu
innych jest w stanie dalej pokonywać trudy nadchodzących dni.
Chory jednak zapomina, zupełnie nieświadomie, że ci, którzy są
najbliżej także potrzebują oddechu, odpoczynku.

Wydanie specjalne „Nadziei” – „Bliscy i SM” jest zbiorem opo-

wieści osób, które choć same nie chorują na stwardnienie rozsiane żyją w cieniu tej choroby. Mąż chorującej Ewy, który jak sam
mówi, jest z domu uparty, osobiste wyznania córki mamy chorującej na SM, ojca, którego córka walczy z SM od kilku lat, przy-
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jaciółki, która poczuła, że bomba spadła zbyt blisko. To historie
wielu z nas. Ponadto specjalnie na potrzeby tego numeru powstało badanie „Bliscy i SM” pokazujące najczęściej pojawiające się
trudności, ale też potrzeby osób bliskich, gdzie SM jest tuż obok.
Wyniki oraz wypowiedzi znajdują się już w pierwszym artykule.
Jak pokazały badania, osobom bliskim osób chorujących na SM
brakowało przede wszystkim pomocy i wsparcia psychologicznego. Dlatego też osobne miejsce zostało poświęcone psychologicznym aspektom życia z SM i metodom, jakie bliscy mogą stosować
w codziennych zmaganiach z chorobą. Na osłodzenie jest także
książka, która zawiera szereg prostych aczkolwiek wartych zastosowania rad. Mam nadzieję, że ten wybór treści wskaże drogę
i możliwości jakie każdy z nas ma by pokonać chorobę bliskiego.
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Trochę nauki

„Bliscy i SM” to tytuł badania przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2012 roku na grupie osób związanych
z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane.
Badanie powstało w celu zrozumienia sytuacji osób żyjących z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane, a także
z uwagi na brak polskich danych opisujących to zagadnienie.
Badanie „Bliscy i SM” zostało zrealizowane na potrzeby specjalnego numeru kwartalnika „Nadzieja” przez portal naukowy
www.neuropsychologia.org we współpracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Ze względu na tematykę specjalnego numeru „Nadziei”
osobami badanymi nie były osoby chorujące na stwardnienie
rozsiane, ale ich bliscy, opiekunowie, rodzina oraz przyjaciele.
Jak pisze Nancy J. Holland w przedmowie do książki „Stwardnienie rozsiane. Przewodnik dla rodzin”:
„Rodziny doświadczające SM często czują się zagubione.
Wcześniejsze wzorce współżycia zwykle ulegają przeobrażeniom.
Choroba wymaga niekiedy zmiany ról i odpowiedzialności, co ma
znaczny wpływ na życie wszystkich członków rodziny. Poczucie
winy, złość, smutek oraz uczucie wypalenia mogą się stać częścią
życia rodzinnego, utrudniając odczuwanie bliskości, radości, pogłębianie się więzi oraz jedności rodziny.”
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Dlatego też celem badania była próba znalezienia odpowiedzi na pytania o rodzaj i naturę problemów z jakimi borykają
się bliscy osób ze stwardnieniem rozsianym. Badanie zostało
zaplanowane w formie krótkiej ankiety składającej się z 25
pytań, z czego 3 pytania miały charakter otwarty. W badaniu
wzięło udział 165 osób, ale całość ankiety wypełniło 135 osób,
co stanowi prawie 82% uczestników badania. Wśród tej grupy
dwie trzecie ankietowanych stanowiły kobiety a jedną trzecią
mężczyźni.
Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu,
na próbie ogólnopolskiej a grupa ankietowanych odpowiadała
na pytania anonimowo. Z uwagi na to, że artykuł ma charakter
pilotażowy, analizowane wyniki opierają się wyłącznie na danych jakościowych. Poniżej znajdują się główne wnioski płynące z badania.
1. Dostęp do pomocy specjalistów od SM
Osoby biorące udział w badaniu, zostały proszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące trudności, jakich ich
bliscy doświadczają w dostępie do specjalistycznej pomocy.
Pytanie brzmiało następująco: „Czy Twój bliski z SM doświadcza
trudności z uzyskaniem specjalistycznej pomocy w kwestiach związanych z SM? Jeśli tak, z czego one się biorą?”
„Brak stałej renty, brak zainteresowania lekarza prowadzącego,
brak informacji o możliwej rehabilitacji”.
„Trudności wynikają chyba z systemu jaki jest w Polsce.
Zdarzyło się (akurat w tym roku), że mąż z rzutem SM nie mógł
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się dostać do żadnego szpitala, odsyłano nas od jednego do drugiego, tłumacząc, że skoro mąż chodzi o własnych siłach to nie
jest tak źle. Trwało to trzy tygodnie, po tym czasie objawy zaczęły
zanikać, a my zrezygnowaliśmy z prób dostania się do szpitala.”
„Trudności biorą się z nieświadomości personelu medycznego
na czym ta choroba polega a nawet, gdy jest ta wiedza to przechodzi w spychologię i znieczulicę lekarzy tzw. specjalistów w oddziałach SM. Mamy problem z przyjęciem do szpitala z rzutem
choroby, musimy błagać, żeby nas przyjęto na oddział a to z kolei
jest strasznie upokarzające dla nas.”
„Brak zainteresowania ze strony lekarza prowadzącego w szpitalu. Aby uzyskać jakiekolwiek ważne informacje sami ściągamy je
z Internetu lub płacimy za prywatne wizyty u innych specjalistów.”
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„Brak na naszym terenie neurologów, którzy wiedzą jak
pomóc choremu na SM.”
W związku z tym, że pytanie było otwarte, ankietowani
mieli możliwość udzielenia swobodnej odpowiedzi. Odpowiedzi
osób badanych można podzielić na 3 kategorie:
• brak wykwalifikowanych specjalistów
• problemy z dostępem do rehabilitacji
• problemy w dostępie do leczenia
Brak dostępu do specjalistów rozumiany był głównie jako:
bardzo mała liczba lekarzy specjalizujących się w leczeniu SM
oraz mała świadomość personelu medycznego czym jest SM.
Z wymienioną kategorią, ściśle związana jest kolejna, na którą
składają się problemy w dostępie do leczenia odczuwane, jako:
• d
 ługi okres oczekiwania na wizytę specjalisty zajmującego się SM (neurologa lub psychologa)
• brak refundowanych wizyt domowych
• brak dostępu do nowoczesnego leczenia, które byłoby refundowane przez NFZ
Jako problemy w dostępie do rehabilitacji, wymieniane były:
• długi okres oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne
• utrudniony dostęp do rehabilitacji domowej
• limity NFZ dotyczące rehabilitacji stacjonarnej i turnusów
rehabilitacyjnych
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2. Odczuwane trudności związane z chorobą
Osoby badane udzielały odpowiedzi na następujące pytanie: „Jakiego typu sytuacje związane z chorobą Twojego bliskiego
z SM sprawiają Ci najwięcej trudności?”.
Odpowiedzi można pogrupować na dwie kategorie: problemy psychiczne oraz niepełnosprawność. Na uwagę zasługuje
fakt, że problemy psychiczne przeżywane przez osoby chore
były wymieniane jako główny problem odczuwany przez osoby bliskie. Na wymienioną kategorię składały się: depresja, obniżony nastrój, apatia, brak motywacji do działania, unikanie
tematu choroby i zamykanie się w sobie, napady agresji, złości,
gniewu, strach przed pogorszeniem stanu zdrowia, zmienność
nastroju. Niska świadomość społeczna oraz brak przygotowania personelu medycznego do postępowania z osobą chorą na
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SM również należały do wymienianych czynników, które dodatkowo pogarszają funkcjonowanie psychiczne chorych i dotyczą
ich bliskich.
„Bezradność, niestabilność emocjonalna, agresja, izolacja,
obwinianie wszystkich za swój stan, nieufność zaburzenia funkcji
życiowych, niesamodzielność, zaburzenia seksualne.”
„Podczas rozmowy – brak panowania nad emocjami, łatwość
wpadania w płacz, obwinianie o chorobę innych, brak pogodzenia się z rzeczywistością, koncentracja na sobie, sprawy i potrzeby
innych są dla niej nieistotne.”
„Konflikty, kłótliwość, roszczeniowość, niezadowolenie.”
„Rozdrażnienie bliskiej osoby, zmęczenie, sytuacje, w których
informuje mnie, że zaczyna mieć objawy choroby.”
„Zaburzenia emocjonalne, niechęć do radości z życia – uznawane jest to za pozbawione sensu. Strach przed przyszłością, przed
paradoksem związanym z tym, że pomimo obecnego szczęścia
kiedyś skarze bliskich na cierpienie.”
Oprócz problemów psychicznych, jako odczuwalna trudność wymieniana była niepełnosprawność. W wyniku pogarszającego się stanu fizycznego oraz utrzymującego się uczucia zmęczenia, następuje reorganizacja życia rodzinnego oraz
związany z tym nowy podział obowiązków domowych. Osoby
bliskie biorą na siebie część lub całość obowiązków związanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Trudności wymieniane w tej kategorii, związane są również z problemami wy-
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nikającymi z wzięciem na siebie odpowiedzialności za wykonywanie wszelkich czynności pielęgnacyjnych nad osobą chorą. Problemem jest również konieczność pokonywania barier
architektonicznych podczas poruszania się w domu oraz poza
nim. Można powiedzieć, że problemy psychiczne w SM są ściśle powiązane z kondycją fizyczną i od niej zależne.
„Zmęczenie, pojawiające się znikąd problemy poznawcze i wykonawcze (zrozumienie i analiza złożonych informacji, uwaga)
coraz mniejsza wytrzymałość fizyczna.”
„Najwięcej trudności sprawia mi patrzenie na jego pogarszający się stan zdrowia a szczególnie postępujące trudności w chodzeniu.”
„Problemy typu relacje chorego z otoczeniem: stany depresyjne,
nadwrażliwość, zmienność nastrojów, problemy w poruszaniu się.”
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„Przed chorobą mąż był osobą aktywną fizycznie nigdy nic go
nie bolało, teraz bardzo przykre są momenty kiedy skarży się, że coś
go boli albo, szczególnie rano, ma trudności z „rozruszaniem się”.”
Pojawianie się niepełnosprawności lub sam strach przed
nią, przyczynia się do pogorszenia stanu psychicznego osób
chorych, co odczuwane jest przez ich bliskich i postrzegane
jako szczególnie trudne. Dodatkowo osoby badane zgłaszają
problemy w relacji intymnej.
„Ogólnie to go bardzo kocham i krew mnie zalewa, gdy widzę
jaki problem ma z akceptacją choroby. Jesteśmy we wczesnej fazie,
2 lata po diagnozie, oprócz bólu cierpi na inne dysfunkcje, jak akceptacja przez niego faktu, że czasem może potrzebować pomocy
drugiej osoby. Dodatkowo – problemy z libido wpływające na nasze życie seksualne – no i, oczywiście, próba jakichkolwiek rozmów
na ten temat jest prawie niemożliwa. Cudem po 2 latach udało mi
się namówić go na zainteresowanie się wizytą u seksuologa.”
3. Potrzeba specjalistycznej pomocy
Pytanie brzmiało następująco: „W jakich aspektach Twojego
życia z bliskim oczekiwałabyś/oczekiwałbyś specjalistycznej
pomocy?”
Wśród osób biorących udział w badaniu, najwięcej odpowiedzi dotyczyło potrzeby kontaktu z psychologiem.
„Pomoc psychologa w codziennym życiu, rehabilitacja, pomoc w dostaniu się do odpowiedniego programu dla chorych
na SM.”
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„Pomoc psychologa dla partnera, pomoc psychologa dla
mnie – osoby bliskiej, bym wiedziała w jaki sposób najlepiej z nim
postępować, wspierać.”
„Pomoc psychologiczna. Siostra stała się zaborcza. Izoluje się
od rodziny. Krytykuje wszystko co robimy. Mąż siostry jest z tym
wszystkim sam. To super facet. Brakuje mi siostry.”
Wymieniano także potrzebę dostępu do neurologa zajmującego się leczeniem SM, doradcy zawodowego, rehabilitanta,
osoby do pomocy przy wykonywaniu obowiązków domowych
oraz lepszego dostępu do osób udzielających informacji na temat leczenia.
„Pracodawcy nie rozumieją, że SM jest chorobą nieprzewidywalną i czasami jestem potrzebny żonie bez wcześniejszego powiadomienia. Niemożliwe jest zatem „urwanie” się z pracy, choć
na chwilę, by jej pomóc. Powinny być jakieś regulacje prawne,
które zapewnią taką elastyczność.”
„Nauka, w czym i jak mogę choremu pomóc, aby jego życie
było nieco lepsze; wyjaśnienie podstaw choroby; nauka podstaw
rehabilitacji czy ćwiczeń logopedycznych”.
„Psychologicznej i doradczej w kwestiach możliwości rozwoju
zawodowego bliskiej mi osoby, chorej na SM, możliwości podjęcia
kursów i szkoleń przez osobę chorą, która mogłaby wykonywać
przecież prace, ale nie byłyby dla niej jednocześnie zbyt dużym
obciążeniem, które mogłaby wykonywać bez obaw.”
Opracowanie:
Zuzanna Konarska i Izabela Siłakowska
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Bliscy SM,
Najbardziej bliscy zrozumienia…
Malwina poznała Jacka na urodzinach koleżanki ze studiów.
Przystojny, trochę nieśmiały chłopak zaprosił ją do tańca, a potem
prawie do rana rozmawiali tylko ze sobą. Umiał słuchać, interesowało go to co mówiła o swoich planach po studiach i wprost tryskał
optymizmem. Miał mnóstwo pomysłów, chciał założyć własną firmę. Pół roku później byli już zaręczeni, a po kolejnych 2 miesiącach
Jacek trafił do szpitala. Taki drobiazg – myśleli – „tylko” stracił czucie w ręce. Po diagnozie SM przesunęli datę ślubu o rok. Niewiele
wiedzieli o SM. Chcieli zrozumieć o co chodzi z tą chorobą, jak
można ją leczyć. Równie duży szok przeżyli rodzice. Nieśmiało pytali o ich dalsze wspólne plany. Młodzi przedstawiali sprawę jasno.
Nic nie zmieni ich decyzji o wspólnym życiu. To niewielka przeszkoda na ich drodze, która pokonają dzięki miłości i wsparciu rodziny.
Pobrali się, znaleźli pracę a Jacek dostał się do programu. Niestety
po 2 latach odmówiono mu dalszego leczenia. Rzuty pojawiały się
kilka razy w roku, był coraz słabszy. Teraz, 4 lata po ślubie, ma
coraz większe problemy z chodzeniem. Nie założył firmy, ma lekką
pracę ale coraz trudniej mu do niej dojeżdżać. Malwina po urodzeniu syna musiała szybko wrócić do pracy. W ich domu coraz
częściej zdarzają się nieporozumienia i oboje zastanawiają się czy to
z powodu choroby, czy ciągłego braku pieniędzy. Jacek nie lubi mówić o swoich dolegliwościach, zamyka się w sobie. Bliscy domyślają
się, że czuje się gorzej. Czasem mimochodem wspomina, że jest za
mało przydatny i niedługo stanie się ciężarem dla rodziny. Nawet na
rower z dzieckiem trudno mu wyjść a co będzie dalej... Żona nadal
go kocha i nie wyobraża sobie życia bez niego. Tylko dawno o tym
nie rozmawiali, za to w domu coraz częściej są „ciche dni”...
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Dla Patryka widok mamy na wózku jest tym co pamięta od
zawsze. Od zawsze pamięta jak tata pomaga mamie w niektórych
czynnościach. Teraz, kiedy ma już 16 lat, coraz częściej sam jej
pomaga. Pcha wózek, podaje posiłek, pomaga w przesiadaniu się
na kanapę, biega po zakupy. To jego świat, jego rodzina. Czasem,
kiedy mama czuje się gorzej, razem z ojcem się o nią martwią,
jadą do szpitala, na rehabilitację. Kiedy stan zdrowia mamy poprawia się prowadzą normalne życie. Mama – polonistka pomaga mu w pisaniu referatów, uczy jak dobrze wyprasować koszule
i jak zrobić gulasz. Czasem się przy tym spierają, ale potem wraca
spokój. No, chyba że Patryk włącza na cały regulator ulubioną
muzykę. Wtedy z pokoju rodziców dobiega głośne „Włóż słuchawki! Tego nie da się słuchać”. Ok.
Zmiana ról i inne zmiany w rodzinie
W rodzinie każdy ma swoje miejsce i swoją rolę. Dorośli, z jednej strony pokazują dzieciom jak funkcjonować w społeczeństwie,
z drugiej jak budować partnerską, opartą na więzi emocjonalnej
wzajemną relację. Rodzice wychowują i opiekują się dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo i umożliwiając najlepszy rozwój.
Dzieci uczą się świata i życia w świecie, dzięki wrodzonej ciekawości, chłonności umysłu i energii. Z biegiem lat rodzice uczą dzieci
samodzielnego radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, które niesie życie, oraz odpowiedzialnego dbania o siebie, o swoich najbliższych i wspólne terytorium. W każdej rodzinie może zdarzyć się
kryzys: emocjonalny, ekonomiczny, może też pojawić się choroba. Wówczas reszta rodziny skupia się bardziej na tych osobach,
którym jest trudniej, którym trzeba pomóc, aby jak najszybciej
wszystko wróciło do normy. Takie są założenia i tak powinno być.
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Choroba jednej z osób w rodzinie może spowodować, że te
naturalne role ulegają zachwianiu, zmieniają się. Kiedy choruje
jedno z rodziców jego obowiązki przejmuje drugi rodzic, lub
inny dorosły z rodziny.
W sytuacji przejściowych niedomagań bywa to naturalne.
Jednak w przypadku takich chorób jak SM możliwe, że potrzebna będzie stała pomoc kogoś z dalszej rodziny lub nawet
spoza rodziny. Nierzadko potrzeba zwrócić się o pomoc „na
zewnątrz”. Dodatkowe obciążenia, lęk o przyszłość i częste pogorszenie sytuacji materialnej rodziny może powodować różne
problemy w małżeństwie.
Chorujący rodzic ma też czasem problemy z utrzymaniem
autorytetu wobec dzieci, które same muszą przejąć część obowiązków należących wcześniej do dorosłych opiekunów. Bywa,
że rodzina staje przed koniecznością zmiany planów życiowych.
To może być przykre, powodować zagrożenie stabilizacji a nawet przejściowo bunt. Oczywiście w różnych rodzinach mogą
pojawiać się przeróżne scenariusze zdarzeń.
Siłą rodziny jest to jak potrafi ona przetrwać i przezwyciężać trudności. Najczęściej po chwilowych kryzysach pojawia się
uspokojenie, bo wprowadzone zostają zmiany, które pomagają
członkom rodziny wrócić do w miarę normalnego życia.
Inaczej się dzieje jeśli, w rodzinie zachoruje dorastające,
lub dorosłe dziecko, które jeszcze nie prowadzi samodzielnego
życia i np. nadal mieszka z rodzicami. Wówczas może pojawić
się tendencja do traktowania takiej osoby jakby była młodsza
rozwojowo i znowu całkowicie zależna od rodziców. Z pewnością młody dorosły też czasem będzie potrzebować pomocy,
jednak na tyle, na ile jest to możliwe warto by nadal kontynuował samodzielne życie i podejmował własne decyzję.
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Choroba zmienia życie nie tylko chorego, ale i jego bliskich.
Te zmiany dotyczą nie tylko zewnętrznych aspektów życia, ale
również tego, co należy do sfery wewnętrznych przeżyć.
Zmiany zewnętrznego funkcjonowania są wręcz oczywiste i stosunkowo łatwiej im zaradzić. Powstaje nowy plan dnia,
zwiększają się obowiązki domowe. Trzeba się nauczyć tego
wszystkiego, co bliscy muszą wiedzieć i robić, by fizycznie zaopiekować się chorym. Zabrać do lekarza, podać posiłek i leki,
pomóc w poruszaniu się.

Dla osoby wpierającej często trudniejsze do zniesienia jest
wewnętrzne zamieszanie, które narasta na poziomie psychologicznym i emocjonalnym. Do osoby bliskiej chorego na SM
prędzej, czy później dociera, że niezależnie od tego, jakie on
sam, czy sama ma problemy, stają się one niczym w porówna-
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niu z problemami kogoś, kto ma nieuleczalną chorobę. W rezultacie nie mówi o tym, co ją gnębi, aby nie martwić chorego
i nie utrudniać mu życia. Często odsuwa załatwienie swoich
problemów na później, co w rezultacie powoduje, że problem
zaczyna się rozrastać. Dochodzą dodatkowe przeszkody, będące konsekwencją braku czasu na zajęcie się swoimi sprawami,
lub niemożności podzielenia się nimi. Próba stłamszenia trudności prowadzi zwykle do tego, że zaczynają one bardziej doskwierać.
Narasta niepokój, zmęczenie, może bezradność. Czasem
jest też tłumiony gniew, żal, gorycz. Człowiek pozostawiony
sam w takiej sytuacji zamyka się w sobie, milknie lub nagle wybucha. Potem mu głupio, czuje się winny i… jeszcze bardziej
zamyka się. Napięcie próbuje koić alkoholem, nikotyną, przesiadywaniem przy komputerze, czy TV. Do „zestawu” wyżej
wymienionych odczuć dołącza złość. Na siebie, innych, życie
i… na osobę chorą.
Może pomogłoby gdyby można było z kimś pogadać, wyżalić się? Tylko z kim? To kolejny problem. Kiedyś można było
podzielić się z kochaną żoną, mężem. Teraz to właśnie fakt
jej/jego choroby jest źródłem trosk. Nie można chorego obciążać dodatkowo, by nie czuł się winny. Mogłaby tu pomóc
rozmowa z psychologiem, tylko ludzie zwykle niezbyt chętnie
korzystają z takiej możliwości. Robi się za to coś normalnego
i zrozumiałego: rozmawia z rodziną i przyjaciółmi. To czasem
pomaga. Przynosi ulgę. Na jakiś czas słabnie poczucie niemocy
i samotności. Ale mija tydzień za tygodniem i nic właściwie nie
można zrobić, bo sytuacja się nie zmienia. Choroba wciąż jest,
czasem postępuje. Wokół ludzie wydają się być tacy szczęśliwi,
zaangażowani we własne sprawy, wolni od „prawdziwych pro-
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blemów”. Znowu pojawia się potrzeba podzielenia się z kimś
tym, co trudne w życiu z chorym bliskim. Po jakimś czasie może
się okazać, że osób chętnych do rozmowy jest coraz mniej. Ludzie, którzy na co dzień nie stykają się z chorymi zaczynają być
poirytowani lub znudzeni powtarzającymi się, smutnymi opowieściami.
Osoba wspierająca czuje się zupełnie sama, wyizolowana, rozgoryczona, niezrozumiana. Jej potrzeby zupełnie
przestały się liczyć. W domu głupio powiedzieć, że jest się
zmęczonym, że boli głowa, ale również niezręcznie chwalić
się jakimiś osiągnięciami. Przecież to może urazić chorego.
Wtedy czasem pojawia się chęć zajęcia się własnym życiem
i odejścia i… czasem tak się dzieje. Nie z powodu samej choroby, czy wygaśnięcia miłości, ale z bezradności i braku nadziei na zmianę.
Jednym z prostych i nieocenionych darów, który możemy
dać ludziom jest zrozumienie. Nie chodzi tu o zwyczajowe „Rozumiem cię, ale po swojemu”, lecz nauka patrzenia z perspektywy drugiej osoby. W rodzinie, w której pojawiło się SM zrozumienie jest bardzo ważne.
Zrozumienie sytuacji chorej osoby, zrozumienie jak
w tym odnajdują się inni w rodzinie i zrozumienie ze strony
otoczenia rodziny. Aby zrozumieć, trzeba pytać i obserwować, nie tylko wnioskować. A często zdarza się, że zarówno
osoba chora, jak i jej rodzina doświadcza swego rodzaju izolacji społecznej.
Ludzie unikają rozmów, obawiają się pytać, dzwonić, spotykać się. Nie wiedzą jak i czy mogą pomóc. Nie chcą urazić
zbytnią dociekliwością. Albo mają inne powody, aby nie pytać…
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Pomóc sobie, aby móc pomagać choremu
Jeśli masz wrażenie, że sprawy zaczynają cię przytłaczać:
nie izoluj się, nie bądź sam. Znajdź dla siebie pomoc, terapię, profesjonalne wsparcie. Takie osoby i miejsce, gdzie będziesz mógł/mogła bez poczucia winy i wstydu podzielić się
tym, co boli, co przeraża, co złości. Istnieją sprawy, o których
po prostu nie możesz rozmawiać ze swoim chorym bliskim.
I odwrotnie – o pewnych sprawach chora osoba nie powinna
rozmawiać z tobą. Trzeba więc zorganizować dla was obojga
systematyczne spotkania z kimś, kto zawodowo pomaga, np.
z psychologiem, lub z innymi osobami w podobnej sytuacji np.
grupę wsparcia.
Po diagnozie i w czasie rzutów to na osobę bliską spadają podstawowe zadania związane z zajmowaniem się domem
i sprawami bieżącymi. Może się wydawać, że chory oczekuje
wtedy rad, pomocy w rozwiązywaniu problemów, planowaniu
leczenia, decyzji związanych z rehabilitacją, dietą itp. Jednak
ważniejsze zadanie przed jakim staje osoba bliska choremu, to
bycie „emocjonalną gąbką”.
Ukochany chory, który staje w obliczu prawdopodobnie
nieuleczalnej choroby przeżywa bardzo silne, negatywne uczucia: strach, beznadzieję, gniew, ból. Niekiedy opanowują go one
bez reszty. Potrzebuje kogoś, kto będzie rozumiał co się z nim
dzieje i trwał przy nim.
Jeśli bliska ci osoba przeżywa załamanie, jest przygnębiona pogódź się z tym, że nie zawsze musisz rozmawiać, czasem
trzeba pomilczeć. Nie zawsze musisz mieć radę na wszystko,
bo nieraz nie da się zaradzić. Nie szukaj pocieszeń, bo czasem
chorego nic nie jest w stanie pocieszyć.
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Przeżywa trudne chwile i zdarza się, że potrzebuje izolacji,
by samemu się zmierzyć z przykrymi myślami. Po prostu z nim
bądź, blisko. A kiedy chory zapłacze, być może jedyne co możesz, to zapłakać z nim i znieść jego ból.
Warto pamiętać też, że dorosły chory nie jest niezdolny do
podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za siebie. To,
że zachorował nie sprawia, że trzeba traktować go jak dziecko,
wyręczać i pouczać. Potrzebuje pomocy w tym, co jest utrudnione przez chorobę, jednak w innych sprawach ma prawo do
samodzielności i poważnego traktowania. Chory na SM nie jest
winien tego, że zachorował.
Osoba bliska w żadnym wypadku również nie jest winna
jego zachorowaniu. Nie ma sensu szukać przyczyn we wcześniejszym trybie życia, diecie, pracy, zachowaniu itp. Nie zdarzyło się to wam za karę.
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Skoro nie można żyć tak jak wcześniej, realizować dawnych
planów nie znaczy to, że nic nie jest już możliwe. Warto przemyśleć jak możecie mimo wszystko osiągnąć to, czego razem chcecie chociaż w zmienionych teraz warunkach. Powstanie coś innego niż było, nowe plany. Nie rezygnujcie ze wszystkiego. Ludzie,
którzy wybrali razem życie we dwoje zwykle mają świadomość
tego, że miłość objawia się codziennym potwierdzaniem tego
wyboru, wybieraniem siebie raz jeszcze. Jeśli staje się to niemożliwe, to zwykle nie tylko z powodu tego, że ktoś zachorował...
Ewa Osóbka-Zielińska

Być, kiedy przyjaciel choruje.
Sytuacja nowa dla wszystkich
Kiedy ktoś zachoruje, cała uwaga otoczenia skupia się zazwyczaj na osobie chorej. Człowiek, który zachorował, zostaje
wrzucony znienacka w zupełnie nową, groźną sytuację, pełną
niepewności i lęku przed tym, co się stanie za chwilę. Z tego
powodu w chorobie wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest
bezcenne. Przyjaciele chorego odczuwają chorobę w sposób
podwójnie zapośredniczony: poprzez towarzyszenie choremu
oraz jego rodzinie. W sposób bezpośredni doświadczają jednak
współczucia, chęci pomocy, odpowiedzialności ale też strachu,
bezradności, niepewności i złości. Choroba jest zazwyczaj sytuacją nową zarówno dla chorych, ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Dlatego wszystkie strony nie tylko czują obawy dotyczące
samej choroby, ale także nie wiedzą do końca, czego oczekiwać
po sobie nawzajem, jakich reakcji się spodziewać.
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Fizjologia współczucia
Współczucie jest w takiej sytuacji nie tylko reakcją naturalną, lecz wręcz wbudowaną w bycie człowiekiem, mającą swoje korzenie w anatomii i fizjologii mózgu. Neurony lustrzane
w ludzkim mózgu występują przede wszystkim w okolicach styku płatów czołowych i ciemieniowych. Reagują one zarówno
wtedy, kiedy człowiek wykonuje daną czynność, jak i wtedy,
gdy tylko obserwuje jej wykonywanie przez inną osobę. Aktywność tych neuronów jest uważana za podstawę rozwoju empatii,
możliwości współodczuwania stanów innych ludzi.
Nasz mózg odtwarza w nas samych stan emocjonalny innych osób. Może być to radość, kiedy nawet bezwiednie odpowiadamy uśmiechem na uśmiech czy cieszymy się z kimś z jego
sukcesu. Ma to swoją drugą stronę: jesteśmy w stanie współodczuwać także ból na przykład na widok czyjegoś upadku oraz
smutek na wieść o czyjejś chorobie.
Innymi słowy, jesteśmy w stanie zarówno wyobrazić sobie,
jak to jest znaleźć się w sytuacji takiej, jak nasz przyjaciel oraz
odczuwać emocje takie, jakbyśmy się w takiej sytuacji sami
znaleźli.
Nie choruje się samemu
Współodczuwanie sytuacji przyjaciela może wywoływać
różne, niekiedy zaskakujące sytuacje. Najpowszechniejszą i najbardziej cenioną społecznie sytuacją jest udzielanie wsparcia.
Niekiedy jednak zapośredniczone cierpienie jest na tyle nieznośne, że powoduje chęć ucieczki, odsuwanie się znajomych
i przyjaciół od człowieka, który zachorował.
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Drugą stroną medalu jest chęć pomocy tak przemożna, że
skłania do uzyskania kontroli nad wszelkimi aspektami życia
chorej osoby. Oba sposoby zachowania, chociaż mają źródło
w naturalnych, zdrowych reakcjach mózgu, są niekorzystne dla
jednej i drugiej strony interakcji.
Przyjaźń czy koleżeństwo mogą zostać zniszczone zarówno
w jednym, jak i w drugim przypadku. W obu rodzajach sytuacji warto pamiętać, aby relacji z przyjacielem nie zdominowała
wyłącznie sprawa choroby. Jest to trudne, gdyż uwaga automatycznie zwraca się w stronę tematów budzących najsilniejsze
emocje, a choroba niewątpliwie jest takim tematem.
Szum informacyjny
Początek choroby to nawał emocji i informacji. Członkowie
rodziny i przyjaciele chorego boją się o jego zdrowie, zastanawiają się nad przyczynami, obawiają się przyszłości: rozwoju
choroby, niesprawności i jej życiowych konsekwencji. Krewni
i przyjaciele mobilizują się i nierzadko wręcz zasypują osobę
chorą ofertami pomocy czy dobrymi radami. Jest to reakcja
na bezradność wobec choroby. Chciałoby się zrobić coś, cokolwiek, pomóc, ratować, podjąć zdecydowane działania i widzieć
ich efekt. Chory, który i tak jest przeładowany bodźcami, może
nie nadążyć nawet z rozważeniem wszystkich cudownych sposobów na życie i uzdrowienie. Zdarza się wówczas tak, że osoba oferująca pomoc czuje się urażona – przecież chciała jak
najlepiej, a spotyka się z brakiem współpracy. Kiedy pomagając
choremu poczujemy się potraktowani bez należytej wdzięczności, może być to znak, że nasza oferta pomocy była żądaniem
jej przyjęcia, nie propozycją.
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Bezradność
Jako przyjaciele chorych musimy się zmierzyć, przede wszystkim, z własną bezradnością. Wobec cierpienia, któremu nie umiemy zaradzić, będziemy czuć się bardziej lub mniej bezsilni i nie ma
sposobu na zlikwidowanie tego uczucia. Należy zaakceptować, że
to poczucie pojawi się i nie tłumić go chaotyczną aktywnością doradczą ani nie próbować zagadać. Doradzania uniknąć jest bardzo trudno, można je starać się chociaż ograniczyć, bo chory i tak
otrzyma mnóstwo rad. Unikając doradzania, można też uniknąć
złości na chorego, że naszych dobrych rad nie stosuje.
Bezradnym jest się także wobec uczuć chorego – jego strachu, złości, smutku, obojętności. Częstymi strategiami radzenia
sobie z nimi jest zagadywanie lub zaprzeczanie. Nie należy zakazywać choremu przyjacielowi uczuć (nie płacz! nie mazgaj się!).
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Można próbować dyskretnie odwrócić uwagę od choroby poprzez wspólne podejmowanie ulubionych aktywności, jednak
nic na siłę – propozycja wycieczki na Spitsbergen w reakcji na
diagnozę SM niekoniecznie pomoże zapomnieć o problemie.
Podobnie sprawa ma się z pocieszaniem. Jednym z najmniej
szczęśliwych pomysłów jest zaprzeczanie chorobie i porównywanie z ludźmi, którzy doświadczyli nieszczęść: „wcale nie jest
z tobą jeszcze tak źle, na wojnach to dopiero ludzie cierpieli,
nie to, co ty”. Warto być świadomym, że chęć tego typu wsparcia może się pojawić w każdym bliskim chorego – można ją
wówczas wyłapać i zmienić na inny rodzaj działania.
Bardzo trudny moment pojawia się, jeśli chory zaprzecza
chorobie. Namawianie takiej osoby do diagnostyki i leczenia
jest wyjątkowo przykre dla obu stron. Każdy dorosły człowiek
ma prawo decydować o swoim leczeniu. Rolą bliskich i przyja-
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ciół jest pomóc to leczenie podjąć, jednak nie za wszelką cenę.
Jeśli w wyniku namawiania na leczenie relacja miałaby się całkowicie rozpaść, warto złagodzić swoje naciski i wrócić do sprawy później. Niestety wiąże się to z nieuniknionymi kosztami
emocjonalnymi i wspomnianą już własną bezradnością.
Najprostsze jest najtrudniejsze
Co zatem robić? Najważniejsze i najtrudniejsze to po prostu być. Brzmi to dość tajemniczo, ale w praktyce sprowadza
się przede wszystkim do fizycznej i emocjonalnej dostępności
wobec siebie nawzajem.
Fizyczna dostępność polega na nieunikaniu spotkań, które
powinny być tak częste, jak przed chorobą oraz na gotowości
do pomocy. Należy uczciwie sobie odpowiedzieć, jaką pomoc
i ile czasu jesteśmy w stanie poświecić choremu bez szkody dla
samych siebie. Warto tę pomoc przyjacielowi zaproponować,
reagując także na jego prośby. Trudno wyczuć tu granicę między obojętnością a nachalnością.
Niektóre osoby mogą mieć trudność z przyjęciem pomocy, jeśli uważają, że została ona zaproponowana tylko dlatego,
że tak należy, bez faktycznej chęci jej udzielenia. Jeżeli wiemy, że nasz przyjaciel ma tego rodzaju obawy, warto je rozwiewać wielokrotnie, nawet przy każdej ofercie pomocy. Są
jednak osoby, które uważają, że niegrzecznie jest odmówić
przyjęcia pomocy i przyjmują ją nawet wtedy, gdy wolałyby
zostać same. Najlepiej jest porozmawiać o tym ze swoim przyjacielem otwarcie.
Dostępność emocjonalna to nieunikanie rozmów, tych
zwykłych, takich, jak przed chorobą, i tych najtrudniejszych.
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Ważna jest otwartość w wyrażaniu swoich uczuć. Należy tu być
jednak ostrożnym, gdyż łatwo może się ona przerodzić w obciążanie chorego swoimi obawami lub przeciwnie, w życie wyłącznie chorobą przyjaciela i jego sprawami. Kluczem do sukcesu
jest tu obserwacja siebie i swoich stosunków z chorym. Jeżeli
wspólne rozmowy polegają głównie na wyrażaniu obaw, życzeń
i uczuć wyłącznie jednej strony, warto pracować nad wyrównaniem tej dysproporcji. Równowaga ta nie jest łatwa do uzyskania i niestety trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze będziemy się
czuć w porządku wobec chorego czy siebie samych. Trudne lub
przykre zachowania mogą się zdarzać po obu stronach, ponieważ sytuacja choroby, z jaką się zmagają, nie jest łatwa.
Nie tylko choroba
Na szczęście, choroba jest procesem i nie ma jednego, niezmiennego oblicza, zmieniają się też role wobec niej. Zdrowym
objawem jest elastyczność ról – nikt z nas nie jest bowiem wyłącznie chorym czy wyłącznie opiekunem. Niekiedy otoczenie
oczekuje od chorego pogrążenia się w chorobie, wręcz pragnie,
aby chory wyglądał na chorego. Inni, przeciwnie, nakazują choremu zachowywać się, jakby choroba była pozorna i nie miała
wpływu na życie, zwłaszcza, jeżeli choroby na pierwszy rzut oka
nie widać, jak to bywa w stwardnieniu rozsianym. Aby uniknąć
przesadnego skupiania się na roli chorego, którą odgrywa bliski, i własnej roli zdrowego bliskiego, warto pamiętać, że w życiu pełnimy prócz tego wiele innych ról – pracownika, członka rodziny, artysty itp. i zrobić coś, wspólnie lub osobno, co tę
rolę wciela w życie. W końcu mamy dużo więcej wymiarów, niż
tylko zdrowie.
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Pomoc specjalisty
Dekalog dla chorego z SM
i jego bliskiego
1. Twój bliski cały czas jest tą samą osobą. Choroba jest tylko częścią życia.
2. Nie zalewaj bliskiego potokiem rad – i tak dostaje je od
wszystkich dookoła.
3. Staraj się dowiedzieć jak najwięcej o chorobie. Zweryfikuj swoją wiedzę, obawy, uprzedzenia.
4. Widuj się ze swoim bliskim możliwie tak samo często, jak
przed chorobą.
5. To, że „inni mają gorzej”, nie jest pocieszeniem, wręcz
przeciwnie.
6. Zaoferuj swoją pomoc i zapytaj, co możesz zrobić. Zastanów się, jakiej pomocy możesz swobodnie udzielić, a jaka
sprawi Ci trudność.
7. Pozwól się wygadać, nie zakazuj płakać, tyle razy, ile to
będzie potrzebne.
8. Zastanów się, jak sam się czujesz w związku z chorobą
bliskiego. Zatroszcz się o czas i wsparcie dla siebie. Dbaj o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
9. Przygotuj się, że uczucia związane z chorobą, zarówno
twoje, jak i bliskiego, nie będą łatwe. Złość, gniew, smutek, bezradność są częścią radzenia sobie z chorobą i ze wszystkim, co
się z nią wiąże.
10. Spotkaj się z innymi ludźmi w twojej sytuacji oraz z innymi chorymi. Nie ograniczaj jednak życia społecznego wyłącznie do tego kręgu. Zgromadź wokół siebie bliskich chętnych do
pomocy.
Irena Grudzińska
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Ja jestem z domu uparty…
Pan Adrian poznał Ewę 13 lat temu. Ale o tym, że Ewa jest
chora na stwardnienie rozsiane dowiedział się po dwóch latach.
Mieliśmy wielkie plany…
Miała takie objawy jak zawroty głowy, a to się przewróciła,
a to o coś potknęła. Zaliczyliśmy parę klinik i usłyszeliśmy, że
może jest w ciąży, że może jest przepracowana. Znaliśmy różne
teorie. W pewnym momencie stwierdziłem, że czas pojawić się
u neurologa. Trafiliśmy na wspaniałą Panią dr Wandę Lipczyńską-Łojkowską z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii z Sobieskiego i to ona rozwiała wszelkie nasze wątpliwości.
Rezonans wykazał zmiany, więc pobrano płyn mózgowordzeniowy. Wykluczono wszystko, ale TO właśnie potwierdzono, ze stu procentową pewnością. Na początku wyglądało to
tak niewinnie, w pewnym momencie pani doktor stwierdziła:
Proszę Państwa my nie mamy środków, żeby panią leczyć. Dostaliśmy namiar na profesora Kotowicza. Pojechaliśmy do przychodni na Waliców. Pan profesor powiedział, że zajmie się leczeniem Ewy. Zostaliśmy przekierowani do szpitala MON na
Szaserów. Ewa jest tam pod stałą opieką i tam też została zakwalifikowana na terapię.
Po drodze było parę rzutów, trochę niebezpiecznych…
Jakiś czas później Ewa zamieszkała ze mną. Widzę też, że
w trakcie brania leku nastąpiła duża poprawa. Ewa jest bardzo
samodzielna, żywiołowa. Zawsze tylko – ja.
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Jedna rzecz, na którą nie można pozwolić wszystkim osobom chorym to na rozklejanie się. Nie wolno się nad nimi litować, nie wolno im współczuć, tylko po prostu wspierać, pomagać, rozumieć, ale broń Boże za bardzo głaskać po głowie, bo
to zwyczajnie rozleniwia.
Teraz Ewa jest na rencie, więc trochę się pozmieniało.
Dzielimy się obowiązkami pół na pół. Ostatnio ma problemy
z drżeniem prawej ręki i potrafi sobie trochę krzywdy zrobić.
Polała się gorącą herbatą. Więc ja jej tłumaczę: Wiesz Ewcia,
przekładaj sobie do lewej ręki rzeczy ciężkie, rzeczy gorące. Natomiast takie drobiazgi to proszę bardzo prawą ręką. Nie zawsze
słucha. Staram się angażować ją w życie codzienne, kiedy idziemy na zakupy, kiedy sprzątamy mieszkanie. Proszę, żeby zajęła
się lżejszymi rzeczami. Te ciężkie są moim przywilejem.
Jeździmy na działkę, więc jej zadaniem jest opieka nad
kwiatami. Grządki, warzywka. Wiem, że to jej sprawia przyjemność. Ona wie jak długo ma siłę. Kiedy jednak przychodzi
zmęczenie, zazwyczaj pomiędzy drugą a trzecią, to wtedy proszę, żeby się położyła. Nakrywam ją kocykiem i zasypia.
Kiedy choroba nie śpi...
Ostatnio choroba się trochę posunęła. Z końcem roku Ewy
firma została przejęta przez drugą i pracownicy zostali zwolnieni. Ewa trochę się tym przejęła. Oczywiście prosiłem ją, żeby się
tym nie martwiła, bo po pierwsze do renty i tak się kwalifikowała, a po drugie powiedziałem jej, że Jak się tak bardzo wyrywasz
do tej pracy, to ja Cię zatrudnię i będziemy razem pracować. Chodzi o to, żeby przebywała między ludźmi. Tak długo jak będzie
się czuła potrzebna i bezpieczna, to będzie miała swoją wartość,
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będzie wiedziała, że dla kogoś musi żyć. Ja jestem z domu uparty i nie pozwolę, żeby ona się poddała. To jest droga na skróty.
Nie ma co siedzieć i płakać. Czasami bywa tak a nie inaczej,
różni ludzie na różne rzeczy chorują, ale to co jest najgorsze, co
można sobie zrobić w życiu, to usiąść i płakać.
A czas biegnie...
Ewa ma 41 lat. A zachorowała ponad 12 lat temu. Wszyscy
się dziwią, że jak na taki czas chorowania to tylko takie objawy. Leki świetnie działają. Bierze betaferon dwa lata i czuje się
cudownie. Ale, gdy go odstawia, to mamy rzut jak w banku.
Każdy taki rzut to pogorszenie zdrowia.
Nie dam się jej rozklejać, rozleniwiać. Mówię jej, że ma dla
kogo żyć. Masz cele to osiągaj je, nie siedź, nie płacz mi, trudno. Musimy sobie z tym poradzić, bierzemy się w garść, nie jesteś
sama, masz wsparcie.
Ewa nie ma taty. Tato zmarł jak ona była małym dzieckiem.
Natomiast ojcuje jej mój tata. Przepada za nim. To jest taki
autorytecik dla niej. Dzwoni do nas. Śmieje się, że nigdy się
nie pyta jak ja się czuję. Także Ewa to ulubienica mojego taty.
Oczko w głowie.
Siła charakteru
Ja jestem z domu uparty. Jak mam problem to staram się go
rozwiązać, bo uczucie to jedno, a problem drugie. Nie poddaję
się. To mnie nie przeraża. Przeraża mnie fakt, że mogę zostać
sam. Być może nie będziemy mieli dzieci. Jeśli tak będzie, będziemy rozpieszczać dzieci rodzeństwa.
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Wychodzę z założenia, że jeżeli osoba mi najbliższa się
rozchorowała, to ja jej nie zostawiam, tylko się nią opiekuję.
Jest żoną będzie tak długo ze mną, albo ja ją przeżyję albo
ona mnie, ktoś kogoś opuści, ale nie zostawiamy się z powodu choroby, bo tak się po prostu nie robi. Może ja starej daty
jestem.
Zasada numer jeden – miłości, tyle ile się da
Przede wszystkim okazuję Ewie jak najwięcej uczucia
i wsparcia. To jest podstawa. Nie można się nad osobą chorą
litować, bo to właśnie działa odwrotnie. Ta osoba musi czuć, że
w naszym życiu, ma swoje piękne miejsce, nie tylko w sercu, ale
w domu, w każdych czynnościach. Nie dać jej odczuć, że jest
chora, stawiać ją przed wyzwaniami, oczywiście nie takimi,
które ją przerosną. Dawać poczucie bezpieczeństwa. Zasada
numer jeden – bardzo dużo miłości, tyle ile się da.
Z Adrianem Kwiatkowskim
rozmawiała Zuzanna Konarska
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Szczyty Możliwości
W 2001 byłam z rodzicami na Sycylii. Piękny wyjazd. Niezwykłym przeżyciem było wspinanie się aż do pierwszego aktywnego krateru Etny. Mój tata, jak przystało na wyczynowca
i zdobywcę kolejnych białych plam na swojej prywatnej mapie
świata, prowadził naszą wycieczkę z dala od utartych szlaków.
Walczyliśmy z sycylijskim skwarem i zadyszką. Wulkaniczny
żużel sypał nam się spod nóg, a my wspinaliśmy się coraz wyżej
i wyżej. Tylko Mama, tak zwykle aktywna i pełna energii, jakoś
tym razem nie nadążała za całą wycieczką…
Tej jesieni moją Mamę z pracy zabrało pogotowie. Świat rozmazywał się i dwoił Jej przed oczami. Prawą rękę i nogę dotknął
dziwny paraliż. Zapewne zagubioną i przerażoną zabrano do warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego

Fot. Etna Volcano Paroxysmal Eruption July 30 2011
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na badania. Zapewne, bo ja nie pamiętam nic z wydarzeń tamtej
jesieni. Czarna otchłań i urwany film. Urywki rozmów z Babcią o tym, że teraz ja muszę przejąć odpowiedzialność za dom,
że muszę być silna. Brudne mury przypominającego więzienie
szpitala, smutna twarz zmienionej Mamy, która nie była w stanie
zrobić bez wysiłku nawet kilku kroków. Miałam siedemnaście lat
i zawalił mi się świat. Nie chciałam być silna, nie chciałam być dorosła, nie chciałam wiedzieć ani rozumieć. Chciałam, żeby moja
Mama, ta silna, dobra, rozumiejąca, wróciła i powiedziała, że
to był zły sen. Niestety, sen trwał dalej, a Mama niewiele mogła
powiedzieć. Jej mowa rwała się, miała problemy ze znalezieniem
słów, często mieszała je lub używała ich nieadekwatnie.
Diagnoza? Było ich kilka. Pierwsza punkcja lędźwiowa i rezonans albo niewiele wykazały, albo Mama nie miała szczęścia
do lekarzy. Wpis w epikryzie mówi: udar. Parę lat później w poradni na ul. Banacha lekarze orzekli stwardnienie rozsiane. Postać pierwotnie postępująca. Do dziś, kiedy patrzę na dokumentację medyczną Mamy, przeżywam wahanie – co jej w końcu dolega? SM. Dwie literki, a tak trudno się z nimi pogodzić...
W międzyczasie były próby rehabilitacji, pobyty w sanatoriach,
rodzinne kłótnie o to, że Mama się poddała i nie chce się leczyć.
A Mama? Mama gasła coraz bardziej. Strasznie trudno było ją
namówić na jakiekolwiek formy leczenia czy podtrzymywania
nadwyrężonej sprawności. Straciła pracę, podjęła ostatnią, nie
do końca udaną próbę zrobienia studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Choć na wiele godzin zamykała
się z książkami, wiedzę zdobywała z trudem.
W którymś momencie przestała szukać pracy. Zaczęła bać
się schodów, coraz rzadziej wychodziła z domu. Jej choroba zaczęła być w rodzinie tematem tabu. Niby wszyscy pytali się o Jej
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zdrowie, ale tak naprawdę nikt nie chciał znać odpowiedzi. Ja
nie chciałam na pewno. Przepełniał mnie młodzieńczy bunt
i poczucie krzywdy. Nie chciałam widzieć w Mamie kochanej
osoby, której trzeba pomóc, ale zamknęłam się we własnym pragnieniu, żeby było „jak dawniej”. Na szczęście SM obchodziło
się z Mamą łaskawie. Pomimo deficytów poznawczych, problemów z chodzeniem i równowagą nadal załatwiała wiele spraw
domowych. Płaciła rachunki, chodziła na zakupy, do urzędów.
Zawstydzenie z powodu swojego braku sprawności starała się
zwalczać i pokrywać śmiechem.
Ale życiowy optymizm nie zawsze wystarczał. Choć bardzo
kochała podróże, wakacyjny wyjazd na Wyspy Brytyjskie rozczarował wszystkich domowników. Mama nie miała siły godzinami chodzić po mieście i podziwiać zabytków. Perspektywa
pieszych wycieczek była tak niepokojąca, że najchętniej zostawała sama w namiocie pod miastem. Wielką radość sprawiła jej
podróż wycieczkowym autobusem, dzięki temu Londyn stał się
przyjaźniejszy. Długo uczyliśmy się naszego nowego członka
rodziny – SM. A nauka nieraz bywała bolesna.
W 2008 roku w moim widzeniu SM nastąpił przełom. Drętwienie lewej ręki i obciążony wywiad rodzinny zaniepokoił konsultującego mnie neurologa. Dostałam skierowanie do szpitala
z magicznym akronimem SM na karcie. Punkcja lędźwiowa oraz
półtora tygodnia zespołu popunkcyjnego w szpitalu na Sobieskiego pomogły mi zrozumieć, co czuła moja Mama czekając na
diagnozę. I ten potworny ból głowy, którego ona na szczęście
nie doświadczyła. Powoli dochodziłam do siebie, z trudnością
stawiając choćby kilka kroków. Wyprawa do toalety czy samodzielna kąpiel okazywały się wyczynem na miarę rekordu Guinnessa. Moje obolałe ciało po prostu nie chciało mnie słuchać.
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Dzięki temu doświadczeniu udało mi się lepiej zrozumieć walkę,
jaką codziennie musi staczać ze sobą moja Mama. I jak wiele
wewnętrznej siły wymaga stawienie czoła swoim ograniczeniom.
Dopiero po trzech miesiącach otrzymałam kompleksową informację o stanie mojego zdrowia. Lekarze odrzucili podejrzenie
o chorobie. Odetchnęłam. Za siebie i za Mamę.
Mniej szczęścia miała moja przyjaciółka. Niecały rok później jak obuchem po głowie dostałam kolejną SM-ową diagnozą wśród moich najbliższych. Obraz choroby był na tyle typowy,
że przyjaciółkę ominęła nieszczęsna punkcja. Dostałam drugą
szansę w życiu na lepsze zrozumienie choroby, która wiele lat
wcześniej zagościła w moim domu.
Postawa przyjaciółki, promieniująca z niej radość życia
i aktywność oraz niezłomna walka o marzenia uzmysłowiły
mi, że SM wcale nie musi być wyrokiem. Raczej doświadczeniem granicznym, które może stać się prawdziwym przełomem
w sposobie widzenia świata i w budowaniu swojej tożsamości.
Doświadczeniem niewątpliwie trudnym, ale także dającym nadzieję na pełniejsze i bardziej prawdziwe życie.
Dziś Mama ma za sobą ciężką operację wstawienia protezy
barku, który roztrzaskała sobie podczas zimowego upadku na
klatce schodowej oraz prawie roczną rehabilitację ręki zakończoną prawdziwym sukcesem. Jej lęki i trudności nie zniknęły,
niektóre wręcz się pogłębiły. Za to ja mam wrażenie, że moja
długa podróż w oswajaniu SM właśnie dobiega końca. Już wiem
jedno – SM zarówno od chorego, jak i od jego najbliższych
wymaga stałego wspinania się na szczyty swoich możliwości.
W nagrodę czeka uśmiech, poczucie satysfakcji oraz spełnione
marzenia. Dlatego warto się wspinać.
Agata Koczowska
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„Co nas nie złamie…”,
czyli wyznanie ojca
Już ponad dwanaście lat temu moje ojcowskie kontakty
z Zulką zaczęły przybierać nieznany mi uprzednio, nieregularny
kształt. Wcześniej stale byliśmy blisko siebie: odrabiała u mnie
lekcje mówiąc, że w moim pokoju odczuwa relaks i że lubi jego
nastrój. Świetnie czuliśmy się razem na wakacjach. W szkole
podstawowej była wysportowana i pasjonowały ją biegi. Do
dzisiaj świetnie pływa. Poddawałem się jej perswazji, by wyjść
wieczorem i poćwiczyć blisko naszego mieszkania na Bemowie
– sam kiepsko się do tego mobilizowałem. Nie zaniedbywałem
jej potrzeb, a zwłaszcza chuchałem na jej zdrowie. Pamiętam,
jak znajomy manager z koncernu farmaceutycznego – osobnik
pewny swoich racji, jak to ludzie z korporacji – zachęcił mnie,
aby zadbać o zaszczepienie moich bliskich przeciwko żółtaczce
zakaźnej. Zaszczepiłem się razem z córcią. Teraz zastanawiam
się czy składniki tej szczepionki nie mogły być katalizatorem
zachorowania Zulki na SM? Takie spekulacje przecież się pojawiają np. w odniesieniu do autyzmu. Niczego nie wyrokuję, po
prostu głośno myślę. Gdy nastąpiły zawirowania w moim życiu
osobistym, zakończone rozwodem z mamą Zulki wydawało mi
się, że moja córcia odnosi się do tych wydarzeń ze zrozumieniem. Teraz wiem, że było jej bardzo trudno. Jeszcze w trakcie
nauki w liceum zauważyłem jej rosnącą zmienność nastrojów,
nierzadko melancholię, a w oczach tęsknotę za dawnym życiem
rodzinnym. Jej nadwrażliwość wręcz... galopowała. Zwiększył
ją tylko zły wybór liceum – dokonałem go właśnie ja, choć w dobrej wierze – zakończony gigantycznym stresem maturalnym,
w którym negatywnym bohaterem stała się fatalna nauczyciel-
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ka rodem z... pewnej wyspy. Nie spotkałem równie źle przygotowanego do swojego zawodu pedagoga, bezdusznego i pozbawionego jakiejkolwiek empatii.
Kilka lat temu spotkałem się z córcią w przytulnej kawiarni
blisko Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytywałem ją o jej niesłowność, o niechęć do odpowiadania na moje telefony i sms-y,
o trudności w ustalaniu terminów naszych spotkań, o „chwytanie zbyt wielu srok za ogon” – oddalające perspektywę zakończenia studiów. Słowem, nie rozumiałem powodów jej wyraźnie
dostrzegalnej nieumiejętności wewnętrznego zorganizowania
się. Obwiniałem o to jej melancholijny charakter, niechęć do
zdefiniowania powodów jej swoistego „rozmemłania”, dostrzegałem w tym winę otaczającego ją środowiska znajomych. Bałem się, że powodem może być cukrzyca – jak u jej mamy – stąd
obsesyjnie zwracałem uwagę na wyniki pokazujące jej poziom
cukru, ale te nie były złe. Wkrótce po nowym roku, w styczniu
2010 roku na pokazie filmu o Jerzym Kawalerowiczu, w którym
wystąpił też dziadek Zuli, a mój tata, niepokój o jej zdrowie
uzyskał potwierdzenie w faktach. Powiedziała nam, kochającym ją dziadkom i ojcu, o drętwiejącej ręce i całej jednej stronie
jej ciała, czego… nie była świadoma. Podejrzewała już chorobę,
ale czekał ją jeszcze rezonans magnetyczny mózgu. Byłem już
bardzo zaniepokojony, ale czekałem na sygnał od niej.
Obuchem w głowę dostałem kilkanaście dni później,
24 stycznia. Wiadomość, że jest to SM, przekazała mama Zulki. Staram się nigdy nie wpadać w panikę, dlatego z jednej strony zacząłem czytać o tej chorobie traktując wieści o radzących
sobie z nią ludziach jako szansę i dla mojego dziecka. To, że
zapytywałem siebie, dlaczego spotkało to moją córcię stanowiło swoisty dramatyczny standard, typowy dla wielu rodziców
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postawionych w takiej sytuacji. Nie brakuje nam w życiu dramatycznych doświadczeń i różnie sobie z nimi radzimy – sam
należę tu raczej do peletonu tych negatywnie doświadczonych
i nie widzę wcale szansy na zmiany na lepsze. Ale nie byłem
przygotowany na aż tak dramatycznie przygnębiającą niespodziankę od losu. Nakłaniałem Zulę, aby sprawdziła, czy nie są
to objawy boreliozy. Do dzisiaj nie jestem pewien, czy nie należało dokładniej sprawdzić tego tropu...
W szpitalu na Szaserów starałem się rozmawiać spokojnie
z lekarką pytając o to, w jaki sposób mogę tu pomóc jako rodzic. Otrzymywałem odpowiedzi naznaczone rutyną i pewnym
słabo ukrywanym znużeniem wobec moich pytań. Nie mam
o to żalu. Poniekąd rozumiem to teraz lepiej aniżeli wtedy.
Zula od początku nie była i nie jest dla lekarzy standardowym pacjentem. Jej fascynacje neuropsychologią w postaci
prac Neuropsychologicznego Koła Naukowego na UW, którego była współzałożycielem pokazywały, jak wrażliwą i mądrą
mam córkę. W sprawach neuropsychologii jestem ignorantem,
ale obserwując lekarzy zauważyłem, że kompetencje Zuli wpędzają ich w swoisty dyskomfort. Ona dużo wiedziała o chorobie
już w chwili, gdy ją u niej wykryto.
Od chwili zdiagnozowania SM jest więc zarówno pacjentką, jak i uważną obserwatorką objawów choroby i stanów swojej
psychiki. To bardzo trudne role. Sądzę, że niewiele osób zostało
zmuszonych przez los do ich pogodzenia. Będąc chorą pomaga
osobom po udarach, zyskując z ich strony sympatię i zaufanie.
Nie zaniedbuje wizyt lekarskich regularnie jeżdżąc do Łodzi.
Też z nią tam byłem.
Patrzę na jej wytrwałość w radzeniu sobie z SM ze wzruszeniem, szacunkiem i miłością. Nie kryję dla niej podziwu słucha-
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jąc jej spokojnych wypowiedzi w mediach i czytając mądre wpisy na jej blogu, które pokazują, że zawsze należy szukać wyjścia
z tak trudnych sytuacji, w jakiej sama się znajduje. Zulka nie
odbiera sobie nadziei i daje ją też innym chorym, a zdrowych
wprawia właśnie w podziw dla jej determinacji.
Mam tego liczne dowody. Dlatego nie musiała mnie skłaniać do zaangażowania się w SyMfonię Serc – kampanię, którą
współorganizowała jako odpowiedzialna za wolontariat. Staram się być blisko wokół tego, co i jak robi, ale nie jest to bliskość bezkrytyczna. Nie może być taka.
Zulka zasługuje na to, aby to, co robi traktować uważnie,
poważnie, a niekiedy krytycznie. To chyba dobry i prosty w sumie sposób na pokazanie, jak bardzo ją wspieram i kocham.
Wawrzyniec Konarski
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Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Szewc bez butów
Na urodziny, imieniny i święta życzymy sobie zdrowia,
szczęścia, pomyślności. Moje życzenia zawiodły i przyjaciółka
ze studiów zachorowała na stwardnienie rozsiane. Naszą specjalizacją na studiach była neuropsychologia i nagle Zuzia miała osobiście i w szczegółach poznać zaburzenia neurologiczne
i neuropsychologiczne w sposób, który nigdy nikogo nie nęcił.
Kiedy to się stało, czułam się, jakby tuż obok wybuchła bomba rzucona na ślepo, trafiając przypadkowo ją, chybiając przypadkowo mnie. Choroba pojawiła się znikąd, bez zasady, bez
żadnego sensu. Sytuacja wydawała się absurdalna i zgoła nierzeczywista.
Nowość i codzienność
Rychło okazało się, że sytuacja jest rzeczywista i owszem,
jak najbardziej namacalna. Przestała istnieć wyłącznie jako
mózg na kliszy, wow, jaki fajny, z hipokampem, płatami czołowymi i tym dziwnym czymś, czego nie powinno tam być. Sytuacja zrzucała laptop na ziemię z kolan Zuzi, plątała ręce i nogi,
popychała w autobusie, włączała płytę z depresją. Szybko przestała być nowością, egzotyką dla wszystkich jej bliskich i dla
mnie, stała się kawałkiem życia.
Patrzyłam na to i uczestniczyłam z perspektywy przyjaciela
– bliskiej, lecz nie bezpośredniej i zupełnie bezsilnej. Właśnie
doświadczenie bezradności było dla mnie najgorsze i zupełnie
nowe. Chciałam móc coś poradzić na stwardnienie rozsiane, jak
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na katar: wypij napar z lipy, wyśpij się, jutro to minie i wszystko
będzie dobrze. Musiałam nauczyć się, że rady na nic się zdają,
że to nie minie jutro, ale mimo tego jutro wszystko może być
dobrze.
Liczby w statystykach to my
Dziś jest właśnie tamto jutro i wiem, że w żaden sposób nie
mogę ochronić przyjaciółki przed chorobą. Mogłam za to zobaczyć rzecz w sumie banalną i podstawową zarazem – że przyjaciele nie są wieczni, że przyjaźń nie chroni przed chorobą,
wypadkiem, śmiercią. Że to najbliżsi mogą być tymi anonimowymi ofiarami z wieczornych wiadomości, liczbami w statystykach zachorowań w encyklopedii. Ważna jest każda codzienna wspólna aktywność. To ona zatrzymuje czas i wiąże nas
z ludźmi: z rodziną, przyjaciółmi, najbliższymi.
Irena Grudzińska
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John M. Gottman, Julie Schwartz Gottman, Joan DeClaire
i ich 10 sposobów, które pomogą naprawić nasze małżeństwo

Być może tytuł „10 sposobów, które pomogą naprawić nasze
małżeństwo” – brzmi jak poradnik dla rozpadających się małżeństw, ale ta niewielka książeczka, to nie tylko poradnik dla par
pogrążonych w głębokim kryzysie. To doskonała (i obowiązkowa) lektura dla wszystkich tych, którzy chcą umocnić swój związek i poprawić jakość relacji z bliskimi osobami. Dzięki długoletniemu doświadczeniu terapeutycznemu, autorzy książki – John
i Julie Gottmann oraz ich współpracowniczka Joan DeClaire
wypracowali skuteczne metody pomocy parom w kryzysie, a rezultaty ich pracy okazały się bardziej niż zadowalające. Dzięki
wypracowanym przez nich metodom terapeutycznym aż osiemdziesiąt sześć procent par stwierdziło, że dużo lepiej radzi sobie
z problemami, które wcześniej wydawały im się nie do pokona-
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nia. Autorzy zawdzięczają swój sukces, jak sami piszą, naukowemu podejściu do swoich poszukiwań. Dzięki zastosowaniu
pulsometrów, kamer i innych urządzeń elektronicznych udało
się prześledzić u badanych par poziom stresu podczas terapeutycznych sesji małżeńskich. Obserwacje pozwoliły określić, które
typy interakcji dobrze rokują na przyszłość, a które prowadzą do
ochłodzenia emocjonalnego między małżonkami i rozwodu.
Jeśli ktoś spodziewa się po tej książce otrzymania jednej
złotej myśli, która diametralnie zmieni jego pogląd na funkcjonowanie związku, niestety zawiedzie się. Autorzy poradnika
postulują metodę małych zmian, które mają olbrzymi wpływ na
poprawę relacji. Obrazując znaczenie metody małych kroków
autorzy przytaczają metaforę dalekiego lotu. Zmiana kursu zaledwie o parę stopni nad Gdańskiem może wydać się niewielka,
ale przesądzi o tym, czy dolecimy do Krakowa czy do Wrocławia. Podobnie dzieje się w związkach. Decydując się na niewielkie zmiany możemy sprawić, że zamiast rozwodu para wypracuje porozumienie i odbuduje szczęśliwą relację. Metoda małych
kroków zalecana jest także dlatego, że dużo łatwiej jest zdecydować się na drobne zmiany niż na wielką, kosztowną i pełną
wyrzeczeń rewolucję. Książka zawiera opisy problemów dziesięciu par oraz metody rozwiązania konfliktu zasugerowane przez
terapeutów. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zestawy
bardzo przyjemnych i praktycznych ćwiczeń, które najlepiej jest
wykonywać razem z partnerem. Drobne ćwiczenia mogą nie tylko pomóc wyćwiczyć dobre postawy w związku, ale też mogą
stać się doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o partnerze, ale
także do wspólnej dobrej zabawy i potraktowania codziennych
nieporozumień z dystansem i przymrużeniem oka. Jedna z analizowanych w książce sytuacji przedstawia parę, w której mąż
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poświęca dużo czasu na pracę, zaś żona odczuwa permanentną frustrację z powodu braku uwagi i zaangażowania ze strony
męża. „Bo ty ciągle pracujesz” – tak autorzy książki określają
ten konflikt. Zdanie to jest kwintesencją wszystkich dyskusji
pary, które możemy prześledzić dzięki umieszczonej w książce
transkrypcji. Po prześledzeniu długiej litanii pretensji płynących z obu stron, terapeuci proponują rozwiązanie polegające
na rezygnacji z prób zwalczania wad partnera. Zamiast tego zalecają wsłuchanie się we wzajemne potrzeby, które często kryją
się w wypowiadanych zarzutach. Jeśli partner mówi: „Dlaczego nie przejmujesz się tym strasznym bałaganem?”, chce w ten
sposób zakomunikować „Chciałbym, abyśmy wspólnie dbali
o porządek w domu”. Największa sztuka w rozmowie polega
na tym, aby zatrzymać się refleksyjnie nad wypowiadanymi zarzutami partnera i zrozumieć co tak naprawdę w tym problemie jest dla niego ważne. Można wówczas powtórzyć własnymi
słowami wypowiedziany problem, rozpoczynając od słów „rozumiem, że zależy Ci na porządku w naszym domu i że jest to
dla ciebie ważne”. Parafrazując w sposób łagodny i stonowany
wypowiedzi drugiej strony, współrozmówca okazuje szacunek
i zrozumienie dla problemów, które sygnalizuje jej partner.
Jak przekonują autorzy poradnika, kluczem do sukcesu są
drobne zmiany w sposobie komunikowania problemów i wewnętrznych stanów emocjonalnych. Nie chodzi o to, by zmieniać partnera, ale by poznać go lepiej i nauczyć się akceptować
jego potrzeby. Nie mniej ważna jest umiejętność sygnalizowania własnych potrzeb i uczuć. „10 sposobów, które pomogą naprawić nasze małżeństwo” to książka, która wskaże najważniejsze kierunki zmian każdemu, kto tych zmian szuka.
Natalia Dudek
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oraz dla samych chorych.
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