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Spotkanie z godnością
RodzeńStwo oSób z   niepełnoSpRawno-
ścią intelektualną
aleRgia – choroba cywilizacyjna
HoRtiteRapia i SylwoteRapia 
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SPOTKANIE 
z godnością

Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością In-
telektualną (DGONI) są już za nami, a to oznacza, że 
nadszedł czas na małe podsumowanie. Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Cieszynie organizuje już od kilkunastu 
lat Powiatowe Obchody tego niezwykłego wydarzenia. 
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i  w tym roku 
impreza rozpoczęła się od uroczystego przemarszu pod-
opiecznych cieszyńskiego Ośrodka oraz zaproszonych 
gości wokół płyty rynku. Po czym głos zabrali goście.

− „Jesteście niesamowitym bogactwem, budzi 
to radość nie tylko w moim sercu, ale wszystkich nas 
obecnych” − powiedział do zebranych gości Ryszard 
Macura. DGONI to świetna okazja, by porozmawiać 
o niepełnosprawności intelektualnej. W tym roku głos 
zabrali wychowankowie cieszyńskiego OREW, których 
reprezentowali Sylwia Banot i Jerzy Bojarski.

− „Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną od-
bierane są najczęściej przez społeczeństwo jako osoby 
małowartościowe, niesamodzielne, bierne, wymagają-
ce stałej opieki i pomocy. Nie jest to prawdą, dlatego 
chcemy pokazać Państwu, że mimo licznych trudności 
i ograniczeń wiele potrafimy” − wyjaśnił Jurek Bojarski.
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Organizatorzy zapewnili w tym roku wiele atrak-
cji. Mieszkańcy Cieszyna mogli odwiedzić stanowi-
sko z produktami wykonanymi przez wychowanków 
Ośrodka, wziąć udział w warsztatach papierowej wi-
kliny, czy poczęstować się słodkimi wypiekami oraz 
pyszną kawą. Nie zabrakło, oczywiście, występów 
podopiecznych PSONI. Dodatkowo, tegorocznym ob-
chodom DGONI towarzyszyła wystawa prac malarskich 
wykonanych przez dzieci oraz młodzież z cieszyńskiego 
ośrodka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pra-
ce fotograficzne, na których sportretowani zostali pod-
opieczni i ich pasje. Nawiązując do zwyczaju z poprzed-
nich lat, przeprowadzono w Dniu Godności zbiórkę 
publiczną, a jej efekt to 2700 złotych. Zebrana kwota 
przekazana zostanie na budowę ośrodka w Bażanowi-
cach – Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń 
„Ekozofia Niepełnosprawnych”. 

DGONI 2017 odbył się pod hasłem „Spotkanie 
z Godnością”. Honorowy patronat nad imprezą obję-
li: Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Janusz Król i Bur-
mistrz Cieszyna – Ryszard Macura.

Jan Landowski

Corocznie pojawia się wiele publikacji na temat 
osób z niepełnosprawnością i stosowanych metod 
terapeutycznych. W literaturze przedmiotu zwraca 
się też uwagę na przeciążenie fizyczne i emocjonal-
ne rodziców dzieci niepełnosprawnych. Stosunkowo 
rzadko natomiast dostrzega się problemy rodzeństwa 
osób z niepełnosprawnością. Zwykle są to problemy, 
których rodzice nie potrafią rozwiązać lub nawet ich 
sobie nie uświadamiają – koncentrując cały wysiłek 
na wspomaganiu dziecka z zaburzonym rozwojem, 

często więc „gubią z oczu” jego rodzeństwo. W przy-
padku osób z niepełnosprawnością, bardzo istotna jest 
kolejność urodzin i liczba dzieci w rodzinie. Młodsze 
dziecko pojawiające się w rodzinie, w której już nie-
prawidłowo rozwijający się brat lub siostra – nie zna 
innej sytuacji i na ogół akceptuje ją. Natomiast trudniej 
jest dostosować się do nowych okoliczności starszemu 
rodzeństwu, które pamięta życie rodziny, kiedy nikt 
z jej członków nie miał problemów zdrowotnych, a ono 
samo było „pępkiem świata”. 

Dla starszych braci i sióstr pojawienie się w domu 
dziecka z niepełnosprawnością to często moment, 
kiedy kończy się ich dzieciństwo – zwykle oczekuje się 
od nich pomocy w opiece i zrozumienia, że potrzeby 
dziecka z niepełnosprawnością są zawsze na pierw-
szym miejscu. Nawet, gdy rodzice tego nie werbalizują, 
często ich zdrowe dzieci czują pewnego rodzaju presję, 
aby swoim zachowaniem niwelować lub łagodzić po-
czucie straty, jakie pojawia się w rodzinie po narodzi-
nach niepełnosprawnego potomka.

Zdecydowana większość rodzeństwa przejawia 
silną więź emocjonalną z niepełnosprawnym bratem 
lub siostrą, angażuje się w opiekę, chroni przed inny-

mi, gdy dostrzeże zagrożenie. Rodzeństwo jest dumne, 
gdy niepełnosprawny brat lub siostra są w czymś do-
brzy, osiągają sukcesy w sporcie, opanują nową umie-
jętność. Jest szczęśliwe, gdy niepełnosprawny brat lub 
siostra czują się dobrze, nie chorują, można się wspól-
nie z nimi bawić i śmiać.

Jednak relacje emocjonalne między zdrowym 
i niepełnosprawnym rodzeństwem nie zawsze bywają 
proste. Oprócz ww. typowo pozytywnych i pożąda-
nych uczuć, rodzeństwo posiadające niepełnospraw-
nego brata lub siostrę, w życiu codziennym odczuwa 
też: złość, wstyd, zażenowanie, zazdrość, lęk, poczucie 
winy, samotność, poczucie nieprzystosowania i aliena-
cji w grupie rówieśniczej oraz zmęczenie, przeciąże-
nie obowiązkami i odpowiedzialnością. Nie ma uczuć 
złych, niewłaściwych. Mogą być tylko niewłaściwe spo-
soby ich wyrażania. Rodzeństwo powinno wiedzieć, że 
ma prawo do przeżywania wszystkich swoich emocji. 
Powinno też umieć je nazywać i wiedzieć, jak je wyra-
żać, aby nie krzywdzić innych.

Rodzeństwo może czuć złość w różnych sytu-
acjach, np.: gdy czuje się ignorowane i niedoceniane 
w domu, gdy nie otrzymuje należytej uwagi ze strony 
rodziców, gdy spotyka się z agresją brata lub siostry. 
Może też odczuwać złość, kiedy zauważa, że otoczenie 
gorzej traktuje brata lub siostrę (wyśmiewa, izoluje, doku-
cza, przezywa), albo jeśli ktoś z rówieśników dokucza mu 
z powodu niepełnosprawnego rodzeństwa. W takich 
sytuacjach istotne jest mówienie o swoich emocjach 
(już samo zwerbalizowanie uczuć może rozładować 
napięcie), a także szukanie sposobów na radzenie so-
bie z permanentnym stresem, np.: poprzez aktywność 
fizyczną, sport, relaksację, rozwijanie swoich zaintere-
sowań. 

Rodzeństwo może czuć wstyd i zażenowanie z po-
wodu zachowania swojego brata lub siostry w miej-
scach publicznych, np.: gdy krzyczy, wydaje niearty-
kułowane dźwięki, ma ataki agresji lub autoagresji. Są 
to trudne sytuacje. Warto wtedy uświadomić zdrowym 
dzieciom, że każdy z nas jest inny, a wstyd jest czymś 
normalnym i że z pewnością każdy kiedyś wstydził się 
za zachowanie bliskich osób. To jednak nie jest powód, 
aby zamykać się w czterech ścianach i całkowicie izolo-
wać od otoczenia. 

Powodem zazdrości najczęściej bywa przekonanie, 
że niepełnosprawne rodzeństwo spędza więcej czasu 
z rodzicami i że oni poświęcają mu więcej uwagi (jest 
„oczkiem w głowie”). Zdrowe dzieci mogą czuć się 
mniej kochane przez rodziców. Niekiedy wydaje im 

się, że zwraca się na nie uwagę tylko wtedy, gdy zrobią 
coś złego albo mają kłopoty. Dlatego też brak uwagi ze 
strony rodziców może prowadzić do problemów z za-
chowaniem dziecka, np. do agresji w szkole, gorszych 
ocen, unikania kontaktów z innymi. Poświęcając czas 
zdrowym dzieciom pokazujemy, że są przez nas kocha-
ne i bardzo dla nas ważne. Dlatego warto znaleźć czas 
tylko dla zdrowego dziecka (minimum kilkanaście mi-
nut dziennie) np. na wspólną zabawę, grę w piłkę, gry 
planszowe, spacer, wyjście na basen. Warto też pró-
bować odnaleźć w dziecku jego punkt Archimedesowy, 
czyli to, w czym jest dobre, wyjątkowe. 

Bardzo ważne jest wzmacnianie pozytywnych za-
chowań dziecka choćby poprzez uściski, uśmiech, po-
głaskanie, pochwałę. Istotne są także rozmowy o jego 
życiu i problemach, interesowanie się tym co lubi robić, 
jakiej muzyki słucha, co lubi czytać, jakie są jego ma-
rzenia i plany, czym się martwi, czego się boi, w czym 
potrzebuje pomocy. Dzieci mające niepełnosprawne 
rodzeństwo często są bardziej dojrzałe niż ich rówie-
śnicy. Bywają silniejsze psychicznie, cierpliwe, empa-
tyczne i bardziej zaradne. Od najmłodszych lat mają 
więcej obowiązków, bo pilnują rodzeństwa, karmią 
je, pomagają w nauce. To sprawia, że czasami brakuje 
im wolnego czasu i beztroski rówieśników. Jeśli obo-
wiązków jest zbyt dużo, może to powodować poczucie 
przeciążenia i zmęczenia. Dlatego też warto pamiętać, 
że zdrowe dziecko jest ciągle dzieckiem, niezależnie od 
jego dojrzałości i odpowiedzialności oraz dawać mu 
wybór, w jakie obowiązki związane z opieką nad nie-
pełnosprawnym rodzeństwem chce się włączyć. 

W procesie wychowania niepełnosprawnego 
dziecka bardzo istotne jest umacnianie więzi między 
wszystkimi członkami rodziny poprzez życie jak naj-
bardziej normalne, czyli wspólne wyjazdy, wyjścia do 
kina czy teatru oraz na zakupy. W każdej rodzinie, ale 
szczególnie w tej, w której wychowuje się niepełno-

Rodzeństwo osób 
z niepełnospRawnością 
intelektualną
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sprawna osoba, bardzo ważna jest 
dbałość o dobrostan wszystkich 
jej członków. 

Dobra atmosfera łagodzi stres 
i pomaga rozwijać więzi emocjo-
nalne w rodzinie. Wsparcie bli-
skich pozwala lepiej sobie radzić 
z wyzwaniami dnia codziennego. 
Wypracowanie pozytywnego sto-
sunku do świata i ludzi wymaga 
pewnego wysiłku, ale nie jest nie-
możliwe. Szczęście to poczucie, że 
w naszym życiu dobre rzeczy prze-
ważają nad tymi złymi. Wspólne 
żarty i śmiech potrafią błyskawicz-
nie rozładować napięcie i poprawić 
nastrój. Może nam w tym pomóc: 
wspólne oglądanie komedii, opo-
wiadanie dowcipów i śmiesznych 
historyjek, baraszkowanie, łasko-
tanie, wspólne czytanie komiksów, 
zabawnych wierszyków. Wszystkie 
dzieci, zwłaszcza małe, potrzebują 
bliskiego kontaktu fizycznego z ro-
dzicami, czyli baraszkowania, przy-
tulania, uścisków i spontanicznych 
buziaków.

Zdrowe dziecko potrzebuje 
pewności, że jest tak samo ko-
chane przez rodziców jak nie-
pełnosprawny brat lub siostra. 
Zachwianie tego poczucia może 
rodzić zazdrość, niechęć lub agre-
sję wobec rodzeństwa, poczucie 
mniejszej wartości Zdrowe dziecko 
chce czuć, że to, co robi i mówi. jest 
ważne, że rodzice doceniają jego 
pomoc w życiu domowym i opie-
ce nad rodzeństwem, że liczą się 
z jego zdaniem.

Rozmowy na temat niepełno-
sprawności rodzeństwa pozwalają 
zdrowym dzieciom lepiej zrozu-
mieć zachowanie brata lub siostry, 
ich problemy zdrowotne i eduka-
cyjne. Dziecko zaczyna rozumieć, 
że zachowanie rodzeństwa nie 
wynika z jego złej woli, ale z niepeł-
nosprawności. Warto powiedzieć 

zdrowym dzieciom o postawionej 
diagnozie, jak tylko ją usłyszymy, 
przy czym im bardziej naturalnie 
będziemy traktować rozmowy 
o niepełnosprawności, używając 
odpowiedniej terminologii, tym 
bardziej naturalnie całą sytuację 
będzie odbierać dziecko. 

Rodzeństwo przez całe życie 
ma potrzebę informacji na temat 
specjalnych potrzeb niepełno-
sprawnego członka rodziny. Naj-
młodsi często chcą się upewnić, 
że to nie oni są przyczyną niepeł-
nosprawności brata lub siostry. 
Bywa, że obawiają się, że sami 
mogą się nią zarazić. Starsze dzieci 
chcą lepiej zrozumieć postępo-
wanie niepełnosprawnego ro-
dzeństwa i dowiedzieć się, w jaki 
sposób mogą je wytłumaczyć 
rówieśnikom. Nie wolno zamykać 
zdrowych dzieci w ścisłym gronie 
rodzinnym. Przyjaciele i koledzy są 
potrzebni, aby rozmawiać, bawić 
się, spędzać czas wolny, dzielić się 
zainteresowaniami i czasem zapo-
mnieć o rzeczywistości. W tworze-
niu tzw. sieci wsparcia istotne jest 
bycie otwartym na kontakty z in-
nymi, czyli dbanie o dobre relacje 
z krewnymi, znajomymi, sąsiadami 
tak, aby w razie potrzeby dziecko 
mogło się do nich zwrócić, gdy ma 
problem. Bardzo ważne jest też 
angażowanie dziadków do wspie-
rania zdrowych dzieci, np.: poprzez 
wyjście do kina, wspólny wyjazd, 
zabranie na noc, rozmowy telefo-
niczne.

Posiadanie niepełnosprawnego 
rodzeństwa w różny sposób wpły-
wa na kształtowanie osobowości, 
wybory życiowe, stosunek do świata 
i ludzi. Jak wspomniano wcześniej, 
doświadczenia z dzieciństwa mogą 
sprawić, że osoby mające niepełno-
sprawne rodzeństwo będą bardziej 
dojrzałe, pewne siebie, niezależne, 
empatyczne i cierpliwe. W przyszło-
ści często wybierają zawody zwią-
zane z opieką i wspieraniem ludzi, 
takimi jak: medycyna, pedagogika 
specjalna, psychologia, rehabilitacja. 
Z drugiej strony – jeśli zdrowemu 
dziecku coś się nie ułoży – warto 
pamiętać, że nie wszystkie pro-
blemy, jakie pojawiają się na róż-
nych etapach jego życia, wynikają 
z niepełnosprawności brata lub 
siostry i nie możemy ich obwiniać 
za wszystkie swoje niepowodzenia 
życiowe. Najważniejsze jest, by nie 
wywierać presji na zdrowe dzieci, 
aby np. „rekompensując” niepeł-
nosprawność rodzeństwa, dobrze 
się uczyły. Nie należy oczekiwać, że 
zamieszkają w przyszłości ze swoim 
niepełnosprawnym rodzeństwem. 
Nie trzeba też stawiać im zbyt wy-
sokich wymagań. 

To, czego przede wszystkim 
potrzebują dzieci mające niepeł-
nosprawnego brata lub siostrę, to 
dostrzeganie także ich potrzeb, 
informowanie i włączanie w życie 
rodziny, pozwolenie na rozwijanie 
własnych zainteresowań i życie 
własnym życiem, rozmawianie 
o ich uczuciach, obawach i pla-
nach. 

 Maria Konieczna  

Bibliografia: 
Żyta A.: Rodzeństwo osób z niepełnospraw-

nością. Wyd. Bardziej Kochani Warszawa 
2013

co to jest alergia?
Uważa się, że nawet co trzecia 

osoba na świecie zmaga się z aler-
gią. Zwykle są to dzieci i osoby 
młode. Istotą alergii jest nadmier-
na, nieprawidłowa reakcja układu 
odpornościowego organizmu na 
występujące w środowisku sub-
stancje zwane alergenami, które 
u osób zdrowych nie wywołują żad-
nych oznak uczulenia. Alergeny są 
zazwyczaj białkami wchodzącymi 
w skład komórek roślin lub zwie-
rząt albo fragmentami substancji, 
takich jak leki czy lateks. Organizm 
uczulonej osoby reaguje na kontakt 
z nimi produkcją swoistych prze-
ciwciał IgE krążących we krwi.

Rodzaje alergii
• Alergia wziewna – dotyczy 

uczuleń, które wywołane są 
alergenami wnikającymi do or-
ganizmu wraz z oddechem.

• Alergia pokarmowa – dotyczy 
uczuleń, które wywołane są 
alergenami wnikającymi do or-
ganizmu wraz z pożywieniem.

• Alergia kontaktowa – uczulenie, 
którego objawy pojawiają się 
w miejscu kontaktu skóry z aler-
genem.

Objawy

Alergiczna nadwrażliwość po-
karmowa dotyczy ok 5-8% dzieci 
i ok 3-5% osób dorosłych. Typo-
wa reakcja alergiczna występuje 
wkrótce po jedzeniu i może być 
wywołana nawet przez śladowe 
ilości uczulające pokarmu. Obraz 
kliniczny alergii pokarmowej jest 
indywidualnie zróżnicowany i nie-
zależny od rodzaju uczulającego 
pokarmu. Miejscem procesu cho-
robowego może być każdy narząd 
lub układ ludzkiego organizmu. 
Objawy alergii pokarmowej doty-
czą najczęściej skóry, układu po-
karmowego i układu oddechowe-
go. Lżejsza postać alergii powoduje 
wystąpienie: szorstkich policzków, 
ciemieniuchy, swędzącej i czer-
wonej wysypki, egzemy, kolki 
niemowlęcej, nudności, wymio-
tów, biegunki, refluksu, ulewań, 

wzdęć, zaparć, niedożywienia, 
wodnistego wycieku z nosa, sa-
pania, kaszlu, astmy. W przypadku 
ostrej postaci alergii pokarmowej, 
pierwszy kęs potrawy może spo-
wodować nagły obrzęk ust, języ-
ka oraz gardła. Czasem, alergen 
przedostając się do krwioobiegu, 
może wywołać ogólną reakcję or-
ganizmu, zwaną wstrząsem anaf-
ilaktycznym (ciężka postać astmy 
z nagłym spadkiem ciśnienia krwi).

Jakie produkty  
spożywcze najczęściej 
uczulają?
• mleko krowie – zawiera ponad 

20 alergenów;

• jajo kurze – najbardziej alergizu-
je białko jaja;

• pszenica oraz inne zboża zawie-
rające gluten;

• ryby i owoce morza;

• pokarmy roślinne – orzechy, 
cytrusy, soja, marchew, seler, ka-
kao, truskawki;

aleRgia 
– cHoRoba cywilizacyJna
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W diecie alergika powinno 
unikać się spożywania cukru, któ-
ry osłabia układ odpornościowy, 
sprzyja występowaniu astmy, 
przyczynia się do powstawania 
wszelkich problemów skórnych 
i zwiększa ryzyko nowotworów.
Należy wyeliminowć żywność wy-
sokoprzetworzoną, garmażeryjną, 
dotyczy to także wędlin, gotowych 

sosów w słoikach itp. (nigdy nie 
można być pewnym całkowitego 
składu) oraz modyfikowaną ge-
netycznie (zdarzały się przypadki 
alergii na soję zawierającą gen 
orzechów brazylijskich).

Wybieraj te produkty, które 
mają dobry, sprawdzony skład 
(im mniej składników tym lepiej) 
i w których masz dostęp do etykiet. 
Używaj jak najmniej przypraw (uni-
kaj gotowych mieszanek) i dodat-
ków do potraw (majonez, kechup, 
musztarda).

Prawidłowo stosowana dieta 
umożliwia normalny rozwój dziec-
ka i zabezpiecza przed powstaniem 
niedoborów pokarmowych. Ko-
rzyścią z leczenia jest uniknięcie 
niedożywienia i groźnych reakcji 

alergicznych, takich jak wstrząs 
anafilaktyczny. Dieta eliminacyjna 
pozwala na odbudowę ściany jelita 
i uzyskanie z czasem tolerancji na 
uczulające chorego pokarmy.

Reakcje krzyżowe
Uczulenie na jeden określony 

produkt może niekiedy skutkować 
reakcją alergiczną na inne produk-
ty, których skład chemiczny jest 
bardzo podobny. Układ odporno-
ściowy alergika traktuje je jako 
identyczne substancje – nie ma 
znaczenia sposób (wziewne, dro-
gą pokarmową), w jaki dostały się 
do organizmu. Rozpoczyna z nimi 
„wojnę”, powodując objawy uczu-
lenia. Zjawisko to zwane jest reak-
cją krzyżową.

• wieprzowina, cielęcina, woło-
wina, kurczak;

• składniki celowo dodawane 
do żywności: konserwanty (E 
200-297), barwniki (E 100-180), 
przeciwutleniacze (E 300-321), 
intensyfikatory smaku (E 620-
635), stabilizatory (E 322-495);

• inne substancje chemiczne 
znajdujące się w żywności: 
pestycydy (herbicydy, fungicydy) 
oraz zanieczyszczenia wynikające 
z produkcji żywności.

leczenie
Leczenie alergii pokarmowych 

opiera się przede wszystkim na 
diecie eliminacyjnej. Dieta eli-
minacyjna polega na czasowym 
wyeliminowaniu jednej lub kilku 
grup produktów podejrzewanych 
o wywołanie alergii pokarmowej 
i zastąpienie ich innymi, mający-
mi jednak podobne właściwości 
odżywcze. W przypadku małych 
dzieci karmionych piersią, cał-
kowite wykluczenie uczulającego 
białka polega na wprowadzeniu 
odpowiedniej diety u matki. Dla 
niemowląt karmionych sztucznie 
wskazane są preparaty o zmniej-
szonej alergenności (hydrolizaty 
o znacznym stopniu hydrolizy biał-
ka lub mieszanki elementarne).

Gdy dieta eliminacyjna nie 
przynosi oczekiwanych efek-
tów, włącza się leczenie farma-
kologiczne:

• leki antyhistaminowe – stosu-
je się je najczęściej w zespole 
alergii jamy ustnej, w przypadku 
dolegliwości ze strony układu 
oddechowego (alergiczny nieżyt 
nosa, astma) i zmian skórnych 
IgE-zależnych;

• glikokortykosteroidy doustne 
– pomagają chorym cierpiącym 
na przewlekłe choroby przewo-
du pokarmowego;

• sterydy – łagodzą ciężkie obja-
wy, ale ze względów bezpieczeń-
stwa można je stosować jedynie 
przez krótki czas;

• chorzy zagrożeni wystąpieniem 
wstrząsu anafilaktycznego po-
winni nosić ze sobą ampułko-
strzykawkę z adrenaliną.

Na alergiczne zmiany skórne 
niekorzystnie wpływają – chemicz-
ne środki gospodarstwa domowe-
go (płyny do czyszczenia, proszki 
do prania – zamiennikiem są np.: 
orzechy nepalskie, soga oczysz-
czona), kosmetyki na bazie olejów 
mineralnych (parafiny – zamienni-
kiem są wszelkie oleje roślinne, np.: 
migdałowy, masło shea) sztucznie 
barwione i perfumowane (najlepiej 
zamienić na kosmetyki o natural-
nym zabarwieniu i zapachu), odzież 
syntetyczna (najlepiej zamienić na 
bawełnianą), ekstremalne tempe-
ratury, zwiększona wilgotność po-
wietrza, sierść zwierząt.

Dieta eliminacyjna
Gdy alergen jest już zdjagno-

zowany należy zapoznać się pod 
jakimi nazwami może wystąpić 
w różnych produktach spożyw-
czych, tzn. trzeba nauczyć się 
czytać etykiety. Mając uczulenie 
na białko mleka krowiego należy 
unikać produktów, które w skła-
dzie zawierają: kazeinę, kazeinian, 
hydrolizat kazeiny, mleko skonden-
sowane, laktoglobuliny, laktozę, 
słodziki na bazie serwatki, ser-
watkę, maślankę, jogurt. Oprócz 
przetworów mlecznych, lodów, 
ciast i słodyczy, mogą je zawierać: 
majonezy, sosy sałatkowe, płat-
ki zbożowe, kaszki instant, pure 
ziemniaczane, margaryny, naleśni-
ki, pierogi, zupy w proszku, goto-
we potrawy w puszkach i słoikach, 
gotowe dania rybne (ryby mogą 
być moczone w mleku w celu zli-
kwidowania zapachu). Dodawane 
są często do wędlin i pasztetów 
mięsnych. Spotyka się je również 
w potrawach panierowanych, od-
żywkach dla sportowców i lekach. 
Gotowe pieczywo często zawiera 
serwatkę!

Wskazane jest stworzenie li-
sty alergenów i umieszczenie jej 
w widocznym miejscu dla wszyst-
kich domowników oraz noszenie 
jej zawsze w portfelu. Ważnym 
elementem diety eliminacyjnej 
jest poznanie zamienników aler-
genów.

zamienniki najczęstszych alergenów
ALERGEN PODSTAWOWY ZAMIENNIK

białko mleka krowiego mleko roślinne (ryżowe, owsiane, kokosowe)

kakao karob (mączka drzewa świętojańskiego)

Pszenica (gluten) kasza jaglana, komosa ryżowa (quinoa), amarantus, ryż

Białko jaja kurzego puree z dojrzałego banana, zmielone siemię lniane

co z czym się krzyżuje?
ALERGEN PODSTAWOWY REAKCJA KRZYŻOWA

Brzoza Jabłko, gruszka, kiwi, marchew, banan
Leszczyna Orzechy

Trawy i zboża Kiwi, pomidor, mąka żytnia
Sierść kota Mięso wieprzowe
Roztocza Owoce morza

Pierze Jajko kurze
Grzyby i pleśń Mleko, sery, jogurt

Owady Miód

Do zdiagnozowania alergii i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia konieczne są testy. Czasami wystarczy wy-
eliminować alergen z najbliższego otoczenia, by uniknąć nieprzyjemnych objawów alergii. Aby to zrobić, trzeba 
wiedzieć co uczula.

podstawowe testy:
• Testy skórne – są najbardziej 

dokładne w wykrywaniu alerge-
nów wziewnych. Zaleca się ich 
przeprowadzenie u dzieci, któ-
re skończyły 3 rok życia. Skórę 
nakłuwa się specjalną igłą, a na 
to miejsce nakłada się preparat 
zawierający alergen. Najczęściej 
wykonuje się je na plecach lub 
na przedramieniu.

• Testy płatkowe – stosuje się je 
w przypadku podejrzenia alergii 
kontaktowej. Uczulenie to nie 
powoduje ogólnych dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego 
i oddechowego, a tylko odczyn 
alergiczny na skórze w miejscu 
kontaktu z alergenem. Najczę-
ściej uczulają: nikiel, chrom, 
guma, niektóre maści, składniki 
perfum, dezodorantów, mydeł. 
W celu znalezienia alergenu 

przeprowadza się test: na skórę 
nakleja się plasterek nasączony 
substancją zawierającą „podej-
rzany” związek.

• Testy krwi – badanie, do które-
go pobiera się próbkę krwi, po-
twierdza obecne we krwi prze-
ciwciała na dany alergen. Testy 
te są najbardziej dokładne – po-
zwalają wykryć nie tylko alergię 
wziewną i pokarmową, ale także 
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jednoznacznie określają czy pa-
cjent jest na pewno alergikiem, 
czy też istnieje inna przyczyna 
objawów chorobowych.

W wielu przypadkach zdarza 
się, że pomimo przekonujących 
objawów choroby, krążące prze-
ciwciała IgE pozostają niewykry-
te. W alergiach pokarmowych IgE 
może być niewykrywalne we krwi, 
gdy są skierowane przeciwko anty-
genom ulegającym modyfikacji lub 
powstającym dopiero w trakcie ob-

róbki pokarmów, np.: podczas go-
towania lub trawienia, tym samym 
nieobecnych w teście jako alergen 
na produkt podstawowy (surowy).

Skutki niewłaściwego 
leczenia

Alergia leczona tylko obja-
wowo, bez dokładnej diagnostyki 
i zastosowania diety eliminacyjnej, 
przechodzi cztery etapy odpowie-
dzi immunologicznej – jest to tzw. 
marsz alergiczny. Objawia się on 
przewlekłymi stanami zapalnymi, 
które występują początkowo na 
skórze, bądź w układzie pokar-
mowym, a w miarę upływu czasu 
dotykają również takich narządów 
jak: pęcherzyk żółciowy, wątroba, 
trzustka, nerki i mózg. Końcowym 
etapem marszu alergicznego mogą 

być zaburzenia immunologiczne, 
które często aktywują schorzenia 
z autoagresji (np.: stwardnienie 
rozsiane (SM), zespół przewlekłe-
go zmęczenia, choroby Hashimoto 
i Gravesa-Basedowa, cukrzyca in-
sulinozależna, reumatoidalne za-
palenie stawów) aż po powstanie 
komórek nowotworowych.

Agnieszka Waliczek
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PADACZKA
co to jest napad padaczkowy?

Padaczka to choroba neurologiczna. Polega na 
tym, że chwilowo zostają zaburzone funkcje grupy 
neuronów (komórek nerwowych) skupionych w okre-
ślonej części mózgu, czyli w tzw. ognisku padaczko-
wym. Doprowadza to do wystąpienia napadu. Zwykle 
neurony przekazują sobie informacje za pomocą im-
pulsów elektrycznych. Kiedy jednak komórki nerwo-
we są nadmiernie pobudzone, dochodzi do zakłóceń 
w przekazywaniu impulsów i do wyładowania. To tak, 
jakby w instalacji elektrycznej nastąpiło spięcie, które 

ogranicza się do niewielkiego obszaru i znika lub roz-
szerza się na cały mózg. Grupa neuronów odpowie-
dzialnych za napady padaczki jest w swej budowie taka 
sama, jak inne, zdrowe, ma tylko „popsute” właściwo-
ści bioelektryczne i dlatego dochodzi do wyładowań. 
Mogą one rozpoczynać się w różnych częściach mózgu, 
zwykle jednak dzieje się to w płacie skroniowym lub 
czołowym, rzadziej w ciemieniowym i potylicznym.

przyczyny wystąpienia napadu pa-
daczkowego

Padaczka może być np. wynikiem uszkodzenia 
mózgu jeszcze w okresie życia płodowego lub w cza-
sie nieprawidłowego porodu, czy tuż po nim (zmiany 
niedotlenieniowo-niedokrwienne). Padaczka bywa też 
skutkiem niektórych chorób (np.: zapalenia mózgu, gu-
zów mózgu, chorób naczyniowych), schorzeń uwarun-
kowanych genetycznie (zespół Dravet, zespół Rolan-
da, zespół Lennoz-Gastaut, zespół Retta), ale również 
urazów głowy przebiegających z utratą przytomności 
(np. po wypadku drogowym). We wszystkich tych 
przypadkach występują zmiany strukturalne w mózgu, 
tzn. uszkodzenia jego tkanki, i tam właśnie tworzą się 
ogniska padaczkorodne. Obecnie dominuje pogląd, że 
przyczyną powstania ogniska padaczkowego jest za-
burzenie równowagi między układem pobudzającym 
i hamującym w mózgu.

Objawy
Objawem padaczki są powta-

rzające się napady. Jednak charak-
ter tych incydentów jest bardzo 
różnorodny i przeważnie bardzo 
zmienny w ciągu życia pacjenta. 
Padaczka jest zwykle utożsamiana 
z drgawkami. I rzeczywiście naj-
częściej napad padaczkowy ma 
charakter drgawek, czyli powtarza-
jących się skurczów, jednak nie jest 
to jedyna możliwość, bowiem ist-
nieje cały szereg napadów padacz-
kowych bezdrgawkowych. Napady 
dzielimy na trzy typy, w zależności 
od lokalizacji obszaru, w którym 
napad zostaje zapoczątkowany. 
Napady uogólnione rozpoczynają 
się w obu półkulach jednocześnie, 
natomiast napady ogniskowe, jak 
sama nazwa wskazuje, mają swój 
początek w ognisku, w jednej pół-
kuli mózgu. Trzecią kategorią są 
napady o nieznanym początku, 
w której wyróżniamy napady zgię-
ciowe. 

Spośród napadów uogólnio-
nych najbardziej znanymi (i często 
najbardziej kojarzonymi z napa-
dami padaczkowymi) są napady 
toniczno-kloniczne (inaczej napa-
dy grand mal). Charakteryzują się 
one występowaniem fazy tonicznej 
oraz fazy klonicznej. Faza toniczna, 
trwająca średnio około 10 sekund, 
zaczyna się krzykiem, zwanym 
płaczem padaczkowym. W trakcie 
tej fazy chory ma otwarte oczy, 
źrenice są rozszerzone, występuje 
szczękościsk oraz bezdech i wyni-
kająca z tego sinica. Kończyny gór-
ne są w pozycji zgięciowej – zgięte 
w stawie ramiennym, łokciowym, 
w nadgarstku oraz w stawach pal-
ców, natomiast kończyny dolne są 
w pozycji wyprostnej – wyprosto-
wane w stawie biodrowym, kola-
nowym i skokowym. Pod koniec 
fazy tonicznej może dojść do utraty 
kontroli nad zwieraczem pęche-
rza, rzadziej zwieraczem odbytu 

i mimowolnego oddania moczu 
lub kału. Faza kloniczna trwa śred-
nio około 1-2 minuty, występują 
drgawki uogólnione, naprzemien-
ne pionowe ruchy gałek ocznych, 
tachykardia, źrenice są rozszerzone 
i niereagujące na światło, dochodzi 
także do przygryzienia języka. Po 
napadzie pacjent jest senny, splą-
tany, nie pamięta całego zdarzenia 
(niepamięć wsteczna), skarży się 
na ból głowy i mięśni, często ma 
urazy, szczególnie głowy, które są 
spowodowane drgawkami uogól-
nionymi. Niezwykle ważnymi obja-
wami, bezpośrednio wskazującymi 
na przebyty napad padaczkowy, 
są: mimowolne oddanie moczu, 
przygryzienie języka oraz charak-
terystyczna senność ponapadowa. 

NAPADY TONICZNE polega-
ją na nagłym i utrzymującym się 
skurczu mięśni, przebiegającym 
z utratą świadomości. Napady klo-
niczne charakteryzują się drgawka-
mi uogólnionymi (zostały opisane 
w części o fazie klonicznej napa-
dów toniczno-klonicznych). 

NAPAD NIEśWIADOMOśCI 
(inaczej petit mal, absence) to krót-
kotrwała, trwająca kilka – kilkadzie-
siąt sekund, utrata świadomości 
bez utraty przytomności. Napad 
zaczyna się nagle i równie nagle 
się kończy, pacjent „zapatruje się” 
w bliżej nieokreślony punkt i nie 
reaguje na uwagi osób z otoczenia. 
W trakcie napadu mogą wystąpić 
automatyzmy, czyli powtarzające 
się ruchy, np.: cmokanie, oblizywa-
nie ust, mruganie. Napady absence 
występują głównie u dzieci, gdzie 
utrata  nieświadomości może poja-
wiać się nawet do 200 razy na dobę.

NAPADY ATONICZNE są 
przeciwieństwem napadów to-
nicznych, tzn. dochodzi tu do krót-
kotrwałego, całkowitego zaniku 
napięcia mięśniowego – może być 

ono uogólnione i prowadzić do 
upadku lub częściowe (np. opad-
nięcie głowy).

NAPADY MIOKLONICZNE 
mają charakter nagłych, krótkotrwa-
łych skurczów mięśniowych. Naj-
częściej występują w łagodnej mło-
dzieńczej padaczce miokloniczne.

NAPADY OGNISKOWE (daw-
niej napady częściowe) są bardzo 
zróżnicowaną grupą, a ich charak-
ter jest zależny od tego, w którym 
płacie mózgu znajduje się ognisko 
padaczkorodne. Napady te mogę 
przebiegać bez zaburzeń świado-
mości i przytomności (dawniej na-
pady częściowe proste) lub z takimi 
zaburzeniami (dawniej napady czę-
ściowe złożone). Każdy z obu tych 
typów napadu może rozprzestrze-
nić się z półkuli, w której się rozpo-
czął, na drugą półkulę – mówimy 
wtedy o wtórnym uogólnieniu na-
padu ogniskowego. 

NAPADY Z PłATA CZOłO-
WEGO są to napady ruchowe, np. 
padaczka Jacksonowska, w której 
występuje marsz ruchów drgaw-
kowych wzdłuż objętej napadem 
części ciała, automatyzmy rucho-
we kończyn dolnych (np. ruchy pe-
dałowania). Wartym podkreślenia 
jest fakt, że po napadzie z płata 
czołowego może wystąpić pora-
żenie Todda – jest to przemijające 
porażenie części ciała, w której 
wystąpił napad i mija po 2-48 go-
dzinach. 

NAPADY Z PłATA CIEMIE-
NIOWEGO mają charakter czu-
ciowy, np. napadowe parestezje 
(mrowienie, drętwienie) lub od-
czuwanie bólu. 

NAPADY Z PłATA SKRONIO-
WEGO są bardzo zróżnicowane, 
co wiąże się z wieloma funkcjami, 
jakie pełnią struktury w tym pła-
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cie. Pacjenci mogą odczuwać dys-
komfort w nadbrzuszu, mogą mieć 
automatyzmy oralne (cmokanie, 
żucie, oblizywanie ust), omamy 
węchowe lub słuchowe, a nawet 
mogą wystąpić zaburzenia pa-
mięci, takie jak deja vu („to się już 
zdarzyło”), jamais vu („poczucie 
obcości”, „nigdy niewidziane”) czy 
zaburzenia psychiczne, np. napady 
gniewu lub rozkoszy. 

NAPADY Z PłATA POTYLICZ-
NEGO objawiają się w postaci róż-
nego rodzaju zaburzeń widzenia, 
od omamów wzrokowych prostych 
(np. widzenie światła), złożonych 
(np. widzenie ludzi), zaburzenie 
widzenia rozmiarów (mikro-/ma-
kropsje) lub barw (achromatopsja) 
po napadową ślepotę. 

Niektórzy pacjenci przed 
wystąpieniem napadu padaczki 
doznają pewnych odczuć, np. nie-
przyjemnego zapachu, muzyki lub 
wizji. Takie zjawisko nazywane jest 
aurą padaczkową.

co może przyczynić się 
do pojawienia ataku?

Objawy padaczki pojawia-
ją się nagle, niespodziewanie dla 
pacjenta i jego otoczenia, jednak 
w rzadkich przypadkach może zda-
rzać się, że napady padaczkowe 
są wywołane przez :

• bodźce świetlne, występujące 
podczas oglądania telewizji lub 
wpatrywania się w ekran mo-
nitora, czasami jest to wpatry-
wanie się w taflę wody jasno 
oświetloną promieniami słońca 
lub też błyski świetlne występu-
jące podczas jazdy samochodem 
(światło w liściach drzew lub od-
bite w szybie samochodu); nie-
rzadko napady mogą występo-
wać w dyskotece pod wpływem 
występującego tam jasnego, 
błyszczącego oświetlenia;

• infekcje najczęściej przebiega-
jące z gorączką przeważnie są 
przyczyną wzrostu ilości napa-
dów u pacjentów chorujących 
na padaczkę, niejednokrotnie 
po dłuższym okresie beznapado-
wym infekcja może być przyczy-
ną nawrotu;

• długotrwały wysiłek związany 
z hyperwentylacją, czyli głę-
bokim oddychaniem, u osób 
predysponowanych, może spo-
wodować wystąpienie napadu 
padaczkowego;

• nagły, niespodziewany dźwięk, 
czy też powtarzanie tej samej 
czynności;

• wahania hormonalne u kobiet 
(ataki częstsze są np. przed mie-
siączką);

• deprywacja snu lub przyjęcie 
substancji toksycznej.

postępowanie w trakcie 
napadu paczkowego

Przenieś dziecko w bezpieczne 
miejsce, usuń wszystkie przedmio-
ty, o które mogłoby się w trakcie 
drgawek uderzyć. Chory powinien 
leżeć w pozycji bezpiecznej, tzn. 
na boku z głową poniżej tułowia 
na miękkim w miarę możliwości 
podłożu. Małe dziecko może być 
trzymane na rękach. Należy upew-
nić się, że dziecko nie ma niczego 
w jamie ustnej i jeśli jest to jeszcze 
możliwe, to usunąć np. resztki po-
karmu. Jeśli dziecko obficie się ślini 
należy przechylić głowę na bok ce-
lem uniknięcia zachłyśnięcia. Nale-
ży zapewnić dziecku stały dopływ 
świeżego powietrza (rozluźnić 
ubranie zwłaszcza w okolicy szyi). 
Sprawdzić czas trwania napadu, 
jeśli jest to konieczne podać wlew-
kę doodbytniczą. W każdym przy-
padku jeśli jest to: pierwszy napad 
drgawkowy u dziecka lub różni się 
on od poprzednio obserwowa-
nych, lub też przedłuża się powyżej 
5 minut a drgawki nie ustępują po 

podania leku przepisanego przez 
lekarza (Diazepam – w  wlewce 
doodbytniczej), przerywającego 
napad, należy wezwać służby me-
dyczne. Po napadzie dziecko zwy-
kle jest zmęczone, senne, należy 
pozwolić mu wtedy spać.

Dlaczego należy dążyć do 
jak najszybszego przerwania 
napadów padaczkowych i prze-
ciwdziałać ich pojawieniu się?

Padaczka nieleczona postę-
puje, napady mogą stać się coraz 
częstsze i cięższe. Drgawki upośle-
dzają krążenie mózgowe, mogą po-
wodować trwałe kłopoty z pamię-
cią i zaburzenia poznawcze, także 
zmiany cech osobowości. Ciągła 
aktywność napadowa trwająca 
ponad 5 minut albo 2 lub więcej 
powtarzających się napadów, mię-
dzy którymi pacjent nie odzyskuje 
w pełni świadomości, określane są 
jako stan padaczkowy, który pro-
wadzi do zaburzenia równowagi 
w organizmie i bezpośrednio za-
graża życiu dziecka.

leczenie
Leczenie padaczki obejmu-

je leczenie farmakologiczne oraz 
niefarmakologiczne. Leki prze-
ciwpadaczkowe eliminują przede 
wszystkim objawy, czyli zatrzymują 
napady lub znacznie je ograniczają 
poprzez zmniejszenie pobudliwo-
ści błony komórkowej neuronu. 
Nie zwalczają natomiast samej 
przyczyny choroby. Większość cho-
rych dostaje jeden specyfik, ale 
czasem lekarze sięgają po tzw. te-
rapię skojarzoną i stosują 2-3 jed-

nocześnie. Leczenie rozpoczyna się 
od małych dawek leku i stopnio-
wo się je zwiększa. Zwykle po 2-3 
tygodniach dochodzi się do tzw. 
pełnej dawki terapeutycznej. Pró-
bę odstawienia leku można podjąć 
po trzech latach bez napadu. We-
dług propozycji Terapeutycznej 
Grupy Roboczej ILAE padaczkę 
można uznać za lekooporną, jeśli 
nie występuje remisja napadów 
mimo zastosowania dwóch od-
powiednio dobranych, dobrze 
tolerowanych i podawanych 
w odpowiednich dawkach leków 
przeciwpadaczkowych w mono-
terapii lub skojarzeniu. Chorym, 
którzy nie reagują na leczenie far-
makologiczne, pomóc może sty-
mulator nerwu błędnego, leczenie 
chirurgiczne oraz postępowanie 
dietetyczne (np. dieta ketogenna), 
marihuana medyczna. Część osób 
chorych na padaczkę zauważyła, że 
słuchanie muzyki łagodzi napady 
padaczkowe.

Diagnoza
Wywiad – pacjent  lub opie-

kun pacjenta powinien być przy-
gotowany na następujące pytania 
lekarza:

• opis i czas wystąpienia pierwsze-
go napadu;

• częstotliwość zaobserwowanych 
napadów i ich natężenie;

• opis objawów poprzedzających 
napad i stanów występujących 
po nim;

• informacja o przebytych ura-
zach, w szczególności urazach 
głowy;

• spis przyjmowanych leków, ich 
dawkowanie oraz objawy nie-
pożądane, jakie wystąpiły po ich 
zastosowaniu;

• wywiad rodzinny – czy ktoś w ro-
dzinie chorował na padaczkę.

Należy też oczywiście przy-
wieźć ze sobą wszystkie poprzed-
nie wypisy ze szpitali, zdjęcia, 
wyniki badań. Rodzice czy rodzina 
mogą nagrać choćby na telefonie 
komórkowym przebieg napadu 
– będzie to pomocne w trakcie 
prowadzonego wywiadu. Warto 
też zaobserwować i zapisać obja-
wy towarzyszące napadowi – czy 
chory spał w tym czasie, czy był 
pobudzony, czy oddał samoistnie 
mocz w trakcie napadu, czy utracił 
świadomość, czy utraciliśmy z nim 
kontakt wzrokowy, czy miał drgaw-
ki – jak długo trwały, czy kojarzymy 
jakieś bodźce, które mogły wywo-
łać napad – stres, gorączka, migo-
czące światło. 

Badanie neurologiczne – to 
badanie fizykalne, tradycyjnie roz-
poczyna się od głowy a kończy na 
kończynach dolnych. Zaczynany na 
leżąco, później w pozycji siedzącej, 
na koniec w pozycji stojącej i ruchu.

Badania laboratoryjne – zle-
cone przez lekarza, to zestaw 
podstawowy: morfologia krwi, OB 
i podstawowe badanie moczu. Do-
datkowo lekarz może zlecić próby 
nerkowe (mocznik, kwas moczowy, 
kreatynina, ewentualnie poziom 
białka całkowitego), próby wątro-
bowe, poziom glukozy we krwi, po-
ziom wapnia i innych elektrolitów 
we krwi. 

W szczególnych przypadkach 
może zostać zlecone badanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego, co wyma-
ga wykonania punkcji lędźwiowej, 
czyli pobranie w warunkach szpi-
talnych niewielkiej ilości płynu mó-
zgowo-rdzeniowego.

Badania neuroobrazowe: 

• rezonans magnetyczny (MRI, MR),

• tomografia komputerowa głowy 
(TK, CT).

Elektroencefalogram – EEG

Na skórze głowy umieszczane 
są specjalne elektrody, które od-
czytują fale mózgowe i przedsta-
wiają je w formie zapisu graficzne-
go. Może być również wykonane 
w trakcie snu, przez 24 godziny, 
w trakcie napadu padaczkowego.

Różnicowanie padaczki
Napad padaczkowy może być 

mylony z drgawkami gorączkowy-
mi. Drgawki gorączkowe wystę-
pują u dzieci w wieku od 6 do 60 
miesięcy i są bezpośrednio zwią-
zane z podwyższoną temperaturą 
ciała, powyżej 38°C. O drgawkach 
gorączkowych mówimy tylko wte-
dy, gdy wykluczone jest zakażenie 
ośrodkowego układu nerwowego 
i inne przyczyny napadu drgawko-
wego (np. uraz głowy, zatrucie).

Drgawki gorączkowe proste

• występują zazwyczaj w ciągu 
pierwszego dnia wysokiej go-
rączki,

• trwają krócej niż 15 min,

• nie powtarzają się w ciągu 24 
godzin.

Dziecko traci przytomność, 
pręży się i sztywnieje, na moment 
przestaje oddychać, pojawiają się 
uogólnione drgawki całego ciała, 
czasem może pojawić się ślinotok 
lub „wywrócenie” gałek ocznych.

Drgawki gorączkowe złożone

• mają charakter ogniskowy – wy-
ładowania elektryczne wystę-
pują w jednym, chorym ognisku 
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w mózgu, które uaktywnia się pod wpływem wyż-
szej temperatury – drga np.: tylko jedna kończyna 
(ręka lub noga) lub jedna połowa ciała;

• mogą trwać dłużej niż 15 minut;

• nawracać wielokrotnie w czasie jednej choroby.

Napady niepadaczkowe

• napady afektywnego bezdechu, omdlenia blade;
• refluks żołądkowo-przełykowy (zespół Sandifera);
• zaburzenia ruchowe: drżenia, tiki, napadowy kręcz 

szyi, napdowe dyskinezy, łagodne mioklonie przy-
senne;

• onanizm dziecięcy;
• lęki nocne, somnambulizm;
• migrena;
• omdlenie wazowagalne, kardiogenne;
• łagodne napadowe zawroty głowy; 

• zespół hiperwentylacji; 
• tężyczka; 
• napady rzekomopadaczkowe (psychogenne – napa-

dy paniki). 

Agnieszka Waliczek

Bibliografia:
http://www.padaczka.net.pl
http://www.sknnd.wum.edu.pl/sites/sknnd.wum.edu.pl/files/

padaczka-charakterystyka_oraz_metody_leczenia_-_kon-
spekt_21.05.pdf

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/padacz-
ka-epilepsja-przyczyny-objawy-leczenie_33552.html

http://www.dravet.pl/index.php/o-chorobach-i-leczeniu-slow-kilka/
padaczka/

Claudine Amiel-Tison, „Neurologia perinatalna”, Wrocław 2008
Rola R.: „Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternaty-

wa w leczeniu padaczki lekoopornej.” Neurol Prakt 2012, 2(65), 
7-10.

Myślimy, że najlepszym wstępem będzie parafraza 
słów Prezesa Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” An-
drzeja Suchcickiego, by pamiętać o tym, że jeżeli osoby 
niepełnosprawne robią na scenie coś śmiesznego to 
śmiejmy się, bo śmiech to najwyższa forma akceptacji. 
My otrzymaliśmy jej bardzo dużo.

Powyższe słowa stały się swoistym założeniem, 
które przyświecało nam w trakcie powstawania impro-
wizacji teledysku grupy „Blues Brothers”, wykonanego 
przez naszych wychowanków w trakcie uroczystych 
obchodów Dnia Godności Osóby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną na Rynku w Cieszynie w dniu 
12.05.2017 roku.

Teoretycy i praktycy w dziedzinie działań rewali-
dacyjnych stale poszukują najskuteczniejszych metod 
kierowania rozwojem człowieka oraz korygowania, 
kompensowania i usprawniania jego zaburzeń, czy nie-
pełnosprawności. Nadal za naczelny cel w działaniach 
terapeutycznych uznaje się przygotowanie jednostki 
do życia w społeczeństwie, zwiększenia jej zdolności 
adaptacyjnych, chęci do samorealizacji, samodosko-
nalenia oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

 Jako osoby organizujące, a jednocześnie uczestni-
czące w różnych formach pracy z dziećmi i młodzieżą 
z niepełnosprawnością, a także samodzielnie podej-
mujące takie działania, zauważyłyśmy, że metodą przy-
noszącą pożądane rezultaty jest również terapia sztu-
ką. Jak zauważa K. Krzyżanowski (2001), tak w teatrze, 
jak i w terapii wszystko może wydarzyć się w sposób 
bezpieczny dla aktora i dla widzów. Autor podkreśla, 
że wielu ludzi przechowuje w sobie niezrealizowane 
role, a zatem konieczne jest stworzenie szansy, by mo-

gli je bezpiecznie odegrać, w celu utrzymania ich pod 
kontrolą społeczną. Z kolei terapeutyczna rola teatru 
zaczyna się wtedy, gdy człowiek może urzeczywistnić 
na scenie – w  sposób społecznie akceptowany – swoje 
marzenia, pragnienia bycia kimś innym. 

Zdaniem M. Glinieckiego (2001) twórczość teatral-
na otwiera artyście przestrzenie, które są niedostęp-
ne dla niego w życiu codziennym. Dzięki charaktery-
stycznym dla teatru cechom takim jak: przeistaczanie 
(wchodzenie, wcielanie się w role) i umowność (mię-
dzy aktorem a widzem), tworzy się grunt dla możliwo-
ści poznawczych obu stron. Działania teatralne pozwa-
lają dotrzeć do skrytych stanów emocjonalnych, dając 
człowiekowi możliwość wyrażania i przeżywania siebie 
oraz doświadczania. To doskonała szansa do lepszego 
poznania siebie, swoich lęków, pragnień, możliwości, 
do zmierzenia się z własnymi słabościami.

Dla nas – wychowawców i  opiekunów, zaangażo-
wanych w przygotowania występu niezmiernie miłe 
i inspirujące było  towarzyszyć naszym podopiecznym 
w doświadczaniu terapeutycznej  roli teatru, gdy z każ-
dą kolejną próbą coraz lepiej i wierniej odtwarzali swo-
je artystyczne kreacje, a przy tym budowali poczucie 
współodpowiedzialności za występ zespółu.

Próby dawały poczucie wspólnoty przeżywa-
nych doświadczeń i  emocji, przynosiły wiele poczu-
cia humoru, ale i  pokory, nauki dystansu do siebie 
samego i wytrwałej pracy nad sobą samym, prze-
kuwania swoich lęków w atuty i sceniczną pewność 
siebie. Podejmowana aktywność teatralna sprzy-
jała przełamywaniu barier emocjonalnych, strachu 
 i nieśmiałości przed wyjściem na scenę oraz redukcji 
lęku w relacjach z innymi. Grupowa ekspozycja spo-
łeczna okazała się najlepszą formą pracy z tremą, a wi-
dok zadowolenia, satysfakcji i dumy, które rozpierały 
naszych wychowanków po występie był dla nas  bez-
cenną i najpiękniejszą nagrodą za pracę.

 Gabriela Sikora-Długi, Agnieszka Mędrala

Bibliografia:
Gliniecki M., Maksymowicz L. (2001): Teatr edukacyjny – komunika-

cja bez granic. Słupsk: Teatr STOP & SOK, s.139-144

http://natemat.pl/37605,uposledzeni-umyslowo-bywaja-smiesz-
ni-aktorzy-z-zespolem-downa-na-deskach-teatrow-w-komediach
-dramatach-i-tragediachoRew bRotHeRs 

– słów kilka o teRapii sztuką

Jurek pyta pani Eli: „Gdzie pani brała ślub?”. 
„W Wiśle” – odpowiada pani Ela. 

Jurek: „E, tam… To pani Asia miała 
się lepiej, bo w urzędzie”. 

OREW NA WESOŁO
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Rozmowa pani Agnieszki z Sebastianem.

Sebastian: „Widziałaś te śrubki w stole? One są 

źle przykręcone i zrobiły się dziury!”

Pani Agnieszka: „Tak, widziałam”,

Sebastian: „ A wiesz, kto przykręcił te śruby?”,

Pani Agnieszka: „Kto?”,

Sebastian: „I kto zrobił te dziury?”,

Pani Agnieszka: „Kto?”,

Sebastian: „Amatorzy!!!”.

Zajęcia hydroterapii. 

Sylwia rozmawia z panią Gosią.

Sylwia: „Pani Gosia jak się nazywasz?”,

Pani Gosia: „?”,

Sylwia: „Jak się nazywasz pani Gosia?”,

Pani Gosia: „Sylwia, przecież powiedziałaś 

teraz moje imię”, 

Sylwia: „Jezus! Ja się chyba 

załamię!”.

Pewnego dnia Szymon (dwa i pół roku) podczas ćwiczeń z fizjoterapeu-tą mówi do mamy z uśmiechem na twarzy: „Ja nie lubię papierosów!”. 

Pora śniadania. Marcin zjadł szybko swoje 
śniadanie i pyta Karoliny, która jeszcze 

nie zjadła kanapek: „Karolina, podzielisz 
się?”. Koleżanka nic nie odpowiada. 

Marcin ponawia pytanie: 
„Karolina, podzielisz się 

          posiłkiem?” 

Rozmowa Magdy z panią Moniką:
Magda: „Pani Moniko, jak wygląda pani mąż?”,

Pani Monika: „Magda, ja jeszcze nie mam męża”,
Magda: „Ale jak to?”,Pani Monika: „jestem jeszcze panną”, Magda: „A ja wagą!”. 

Sylwia, myjąc ręce mówi z uśmiechem: „Pojedziemy 
do ZOO!”. Na co pani Gosia przytakuje: „Tak Sylwia, 

pojedziemy w maju”. Na co dziewczynka dodaje: 
„Tam jest konik polny, zebry i kangury!”
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Otaczający nas świat roślin bardzo silnie od-
działuje na nasze zmysły, psychikę, duszę i ciało. 
Hortiterapia (ogrodoterapia) – terapia oparta na 
przebywaniu i pracy w ogrodzie oraz sylwotera-
pia (drzewoterapia) – terapia oparta na przeby-
waniu pośród drzew i krzewów,  wykorzystują 
bogactwo natury w procesie leczenia organizmu 
człowieka i z powodzeniem mogą być wykorzy-
stywane w pracy terapeutycznej z osobami z nie-
pełnosprawnością intelektualną.                                                                                                                            

Już w starożytności lekarze zalecali osobom cier-
piącym na zaburzenia umysłowe spacery po ogrodzie. 
Miejscami naturalnej terapii były początkowo święte 
gaje, góry, uzdrawiające strumienie i źródła. Kojący 
wpływ przyrody na zdrowie człowieka doceniono na 
przełomie XVIII i XIX wieku, wykorzystując ten fakt 
w celach terapeutycznych. Na początku XIX wieku po-
wszechną praktyką było umieszczanie ośrodków dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na terenach wiej-
skich. Znaczny rozwój hortiterapii nastąpił po II wojnie 
światowej w Wielkiej Brytanii, a następnie w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku w USA. W Polsce ogrodoterapia 
jest stosunkowo nową dziedziną i często niedocenianą 
przez lekarzy. Z każdym rokiem obserwuje się jednak 
postęp w tym zakresie.

Hortiterapię możemy podzielić na:
• terapię czynną – zajęcia w ogrodzie skoncentrowa-

ne na pracy z roślinami (sadzenie roślin, pielenie 
chwastów, podlewanie, przycinanie, zbiory, kosze-
nie trawy, zgrabianie liści, przygotowywanie rozsady 
i przesadzanie), jak również w specjalnych pracow-
niach artystycznych (wykonywanie okolicznościo-
wych dekoracji roślinnych, bukietów i stroików);

• terapię bierną – przebywanie w ogrodzie (spacer, 
doznania sensoryczne, relaksacja, kontemplacja 
przyrody). 

Przebywanie wśród zieleni przynosi wiele korzyści 
dla zdrowia. Rośliny pochłaniają szkodliwe substancje, 
w zamian wytwarzając – te – korzystne dla człowieka: 
parę wodną, olejki eteryczne, fitoncydy – substan-
cje hamujące rozwój bakterii i grzybów oraz bioprą-
dy. Unoszące się w powietrzu leśne olejki eteryczne 
oczyszczają powietrze z chorobotwórczych zarazków, 
a szum drzew i śpiew ptaków uspokajają, poprawiają 
nastrój i dodają sił. Obcowanie z przyrodą wpływa na 
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, zwiększenie siły i masy mięśni 
oraz kości, łagodzi napięcie emocjonalne, zmniejsza 
poziom stresu, zachowania autoagresywne i agresyw-
ne, odpręża, relaksuje i dotlenia organizm. Ponadto 
kontakt z przyrodą rozwija u dzieci i dorosłych wraż-
liwość, wyobraźnię, ciekawość poznawczą i świado-
mość ekologiczną.                                       

Terapia z drzewami polega na 
przytulaniu się do drzew, obej-
mowaniu  drzewa rękoma, doty-
kaniu odkrytymi częściami ciała 
(czołem, policzkiem, dłońmi, bo-
symi stopami), opieraniu się o nie 
plecami. Ważne, by drzewo było 
zdrowe (bez narośli, hub, jemioły, 
szkodników) i mogło przekazywać 
pozytywną energię. Drzewa emi-
tują najwięcej pozytywnej energii 
wiosną, gdy budzą się do życia oraz 
w porze kwitnienia. Terapia powin-
na być prowadzona systematycz-
nie, minimum raz w tygodniu przez 
10-15 minut. 

Poszczególne gatunki drzew 
mają różne właściwości i  inne od-
działywanie na człowieka:

• BuK – ma najsilniejszy pozytyw-
ny wpływ na psychikę spośród 
wszystkich drzew, poprawia na-
strój,  koncentrację, zmniejsza 
stres, uspakaja i pozwala odzy-
skać pewność siebie;

• BRZOZA – jest dobra „na wszyst-
ko”: wycisza i uwalnia od nega-
tywnych emocji, łagodzi napięcie 
mięśniowe i stany depresyjne, 
pobudza krążenie i metabolizm, 
a także przyspiesza leczenie zra-
nień, oparzeń, ostrych bólów 
i jest także pomocna we wszel-
kich dolegliwościach kobiecych;

• DąB – redukuje stres, przywra-
ca witalność i poprawia kon-

centrację, wzmacnia psychikę, 
chroni też przed zwątpieniem, 
zniechęceniem oraz dodaje sił;

• KASZTANOWIEC – łagodzi 
stany lękowe, poprawia nastrój 
i ułatwia zasypianie; 

• SOSNA – działa leczniczo na 
układ oddechowy;

• śWIERK – poprawia koncen-
trację uwagi, sprzyja utrzy-
maniu równowagi, korzystnie 
wpływa na układ oddechowy, 
dodaje energii, a jednocześnie 
uspokaja;

• JARZęBINA – wpływa korzyst-
nie na psychikę i pomaga w wal-
ce z nałogami;

• LIPA – jest pomocna w depresji 
i nadpobudliwości, minimalizuje 
zmęczenie i przywraca równo-
wagę;  

• KLON – pomaga w wysławianiu 
się, wzmacnia poczucie własnej 
wartości, dodaje odwagi i poczu-
cia bezpieczeństwa.

Drzewa leczą też kolorem. Ko-
lor zielony działa uspokajająco i od-
świeżająco, obniża ciśnienie krwi, 
pomaga leczyć bezsenność, nad-
ciśnienie, wspomaga regenerację 
mentalną i fizyczną. Kolor niebieski 
działa kojąco przy nerwobólach 
i bezsenności. Czerwony pobudza, 
żółty łagodzi objawy migreny, po-
marańczowy wyzwala optymizm.

Otaczające nas kolory, zapachy 
i dźwięki, związane z przyrodą, po-
prawiają nasze samopoczucie.

Drzewa pomagają ludziom 
zmniejszyć stres, wyciszyć emocje, 
poprawiają nastrój, dostarczają 
pozytywnej energii, a nawet leczą 
niektóre dolegliwości i choroby. 
Oddziaływanie drzew szczegól-
nie mocno odczuwane jest przez 
dzieci, co korzystnie wpływa na 
ich rozwój intelektualny i emocjo-
nalny. Dzieci, które mają stały kon-
takt z przyrodą lepiej funkcjonują 
w społeczeństwie, są bardziej ak-
tywne, kreatywne i zainteresowa-
ne otaczającym światem. Z uwagi 
na oczywiste korzyści płynące 
z obcowania z przyrodą uczyńmy 
ją stałym elementem naszego ży-
cia i czerpmy z niej jak najwięcej 
dobrego.

Aneta Cinal
Źródła:
www.ulicaekologiczna.pl/
www.sylwoterapia.pl
www.zielonawsrodludzi.pl
www.lasy.gov.pl
rme.cbr.net.pl/
Monika Latkowska, Martyna Miernik: 

„Ogrody terapeutyczne – miejsca 
biernej i czynnej zielonej terapii”, 
Czasopismo techniczne Politechniki 
Krakowskiej, 8-A/2012

Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji 
„Hortiterapia – stan obecny 
i perspektywy rozwoju terapii 
ogrodniczych”, Kraków 2012

Hortiterapia i sylwoterapia  
– metody wspomagające proces terapii i rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną

Drzewa i kamienie nauczą cię rzeczy, których nie usłyszysz z ust żadnego nauczyciela.
św. Bernard
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BAL LUDZI Z SERCEM!
Liczne konkursy, wspaniała atmosfera, porywająca muzyka,  

występ kapeli góralskiej MALINIORZE oraz pyszne dania – takie atrakcje zagwarantowano 
podczas VII Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie  

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Cieszynie. 

W sobotni wieczór 21 stycznia 2017 roku goleszowska strażnica OSP tętniła życiem. 
Uczestnicy imprezy bawili się znakomicie, gdy do tańca przygrywał zespół ITNER-BAND. 

Goście wykazali się ogromną hojnością,  
bowiem podczas balu prowadzona była zbiórka publiczna, dzięki której 

udało się zebrać 18 897,50 złotych.  

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom balu 
– ludziom o „wielkich sercach”  za wspaniałą zabawę, pracownikom i rodzicom  

za sprawną organizację, kucharkom za smaczne potrawy  
oraz wszystkim darczyńcom za wsparcie.  
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Zielona sZkoła 
Górki Wielkie 
20 - 25 maja


