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Choroby rzadkie – co to jest

Widząc osobę z niepełnosprawnością nierzadko 
zastanawiamy się, co jest przyczyną jej dysfunkcji. 
Niepełnosprawność może być mniej lub bardziej 
widoczna. Mówiąc o niepełnosprawności mamy do 
czynienia z problemem społecznym, bowiem każdy 
człowiek może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia 
z różnych przyczyn, np. choroby lub wypadku. Skutkiem 
tego możemy doświadczyć ograniczeń w pełnieniu ról 
społecznych czy prowadzeniu aktywnego stylu życia. 
Według badania EHIS (Europejskiego Ankietowego 
Badania Zdrowia ( dane w z 2019 r –stst.gov.pl.) 13,0% osób 
w Polsce charakteryzowało się niepełnosprawnością: 
10,4% miało orzeczenie o niepełnosprawności, 
a pozostałe 2,6% co prawda nie miało takiego orzeczenia, 
ale deklarowało występowanie poważnych ograniczeń 
w wykonywaniu zwykłych czynności.

Częstotliwość występowania chorób rzadkich (rare 
disease, RD) kształtuje się na poziomie 1 : 2000 osób. 
Choroby nerwowo-mięśniowe są zaliczane do  
kategorii tych chorób. Te bardzo rzadko występujące 
schorzenia uwarunkowane są najczęściej genetycznie. 
Charakteryzują się przewlekłym i często ciężkim 
przebiegiem. Mogą pojawić się w dowolnym wieku, 

zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wyróżniane są choroby 
nerwowo-mięśniowe, które rozpoczynają się już w wieku 
dziecięcym, jak i jednostki z tej grupy, których pierwsze 
objawy rozwijają się dopiero w późnej dorosłości. 
Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a i rdzeniowy 
zanik mięśni należą do najczęstszych, ale i najcięższych 
chorób nerwowo-mięśniowych. Ze względu na rzadkość 
występowania, trudności w rozpoznawaniu i brak 
świadomości społecznej, wiedza o tych chorobach była 
i jest dotychczas niewielka.

Określenie „choroby nerwowo-mięśniowe” dotyczy 
wszelkich jednostek chorobowych, które w swojej 
pierwotnej patologii upośledzają sferę motoryczną. 
Podstawową cechą łączącą je w jedną grupę jest 
osłabienie siły mięśniowej wynikające z uszkodzenia, 
które wystąpiło w dowolnym miejscu drogi 
przewodzenia. Chociaż choroby nerwowo-mięśniowe 
różnią się między sobą objawami, patologią i obrazem 
klinicznym, to jednak we wszystkich przypadkach 
typowym objawem dla tej grupy chorych jest postępujące 
osłabienie i zanik mięśni, często nieodwracalny. Narasta 
upośledzenie fizyczne, tworzą się zniekształcenia, 
postępuje niewydolność czynnościowa. Konieczna 
staje się całodobowa opieka, aż w końcu chorzy stają 
się całkowicie zależni od swoich bliskich w każdym 
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wymiarze życia (włącznie z niezbędnym wspomaganiem 
oddychania). Pacjenci z ciężkimi postaciami choroby 
(np. w przebiegu dystrofii mięśniowej Duchenne’a na 
skutek niewydolności mięśni oddechowych) umierają 
na ogół przed ukończeniem 30. roku życia. To trudne 
i wymagające choroby. Wyzwania z którymi mierzą się 
chorzy są poważne i wielowymiarowe. Niewiele osób 
o tym wie, ale czynności, które dla nas są oczywiste, 
dla chorych i ich rodzin są wyczynem, a często barierą 
nie do pokonania. Dla chorych bardzo ważne jest jak 
najdłuższe zachowanie sprawności, samodzielności 
i niezależności.

Pomoc i wsparcie – co możemy zrobić

Osoby z niepełnosprawnością, tak samo jak osoby 
pełnosprawne, potrzebują różnego rodzaju wsparcia 
(funkcjonalnego, emocjonalnego) na każdym etapie 
swojego życia. Najważniejsze jest umożliwienie dostępu 
do opieki medycznej w wyspecjalizowanych placówkach, 
gdzie specjaliści (lekarze,  fizjoterapeuci, psychologowie) 
będą mogli zająć się wszystkimi objawami choroby. 
Równie ważne jest zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu poprzez rozwiązania takie jak nauka 
w szkole, dostosowanie architektoniczne placówek 
oświatowych czy zapewnienie opieki psychologicznej, 
zarówno dla chorych, jak i ich najbliższych. Niezwykle 
istotna jest również możliwość skorzystania z pomocy 
asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, 
którzy wspierają chorych w codziennych czynnościach, 
pomagają w domu czy w nauce i pracy.

Obecnie podejście do osób z niepełnosprawnościami 
bardzo się zmieniło i nastąpiło otwarcie się na ich 
potrzeby. Ważne jest, by pokazywać, jak należy 
zachowywać się wobec takich osób. Uważam, że nie 
powinno się odwracać wzroku i udawać, że nas ten 
problem nie dotyczy. Kierując się nieudawaną empatią 
należy spróbować umożliwić niepełnosprawnym 
w miarę normalne funkcjonowanie. Stosunkowo 
duża grupa osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi 
studiuje na polskich uczelniach. Nie zawsze są 
w stanie uczęszczać na zajęcia osobiście. Abstrahując 
od aktualnie wprowadzanych różnych obostrzeń 
związanych z Covid-19, warto pomagać im w nauce, 
dostarczaniu notatek, książek. Chorzy studenci nie chcą 
być wykluczeni ze swojego środowiska. Wydaje się, że 
integracja społeczna jest szczególnie ważna i bardzo 
potrzebna. Podjęcie aktywności wymaga z pewnością 
wielu wyrzeczeń, ale wspólne pokonywanie różnych 
barier czy to architektonicznych, komunikacyjnych, 
czy mentalnych daje poczucie satysfakcji, koleżeństwa, 
tak niemodnego w dzisiejszych czasach. Czy można 
zrozumieć niepełnosprawność? Sądzę, że jest na tyle 
wielowymiarowa, iż nie sposób opisać wszystkie jej 

aspekty. Moim zdaniem, najważniejsze jest pozbycie 
się egoizmu i znieczulicy oraz otwarcie się na drugiego 
człowieka. Nawet jeśli popełnimy błędy czy zachowamy 
się nieumiejętnie, to kierując się szacunkiem i empatią 
znajdziemy zrozumienie drugiej osoby. 

Uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej, 
na tyle na ile pozwala choroba, jest pożądanym 
aspektem codzienności edukacyjnej. Potrzeba jest 
jednak wsparcia innych osób, budowania wspólnej 
przestrzeni społecznej, co jak sadzę, w środowisku 
uczelnianym, jest do osiągnięcia. Możliwość aktywnego 
udziału w życiu uczelni, kontakty ze studentami bez 
niepełnosprawności, zarówno w trakcie zajęć, jak 
i poza nimi, to nieoceniony element funkcjonowania 
społecznego osoby z chorobą nerwowo-mięśniową, 
Udział w zbiorowości studenckiej daje poczucie 
wspólnoty, sprawstwa, pozwala przełamywać bariery 
psychologiczne i lepiej funkcjonować w różnych sferach 
życia. Nawiązanie kontaktu przez osobę sprawną, mającą 
podstawy wiedzy o chorobach nerwowo- mięśniowych, 
ułatwia proces inkluzji osobie z dysfunkcjami. Nie należy 
się obawiać Inności, bo wiedza i zrozumienie ułatwi 
nawiązanie kontaktu, a ofiarowane wsparcie ułatwi 
aktywne włączenie się w środowisko akademickie.

Włączanie społeczne to spotkanie w połowie drogi 
dwóch z pozoru odmiennych osób. Jednak po chwili 
rozmowy okazuje się, że wspólne cechy przysłaniają 
różnice. Moim zdaniem uczelnia, ze względu na swój 
naukowy charakter jest świetnym miejscem do takich 
spotkań. Wystarczy tym grupom dać bezpieczną 
przestrzeń do komunikacji. Efekt może zaskoczyć 
nas wszystkich. Korzyści z takiego spotkania będą 
prawdopodobnie znaczące dla wielu stron. O osobach 
z chorobami nerwowo-mięśniowymi nie mówiło się 
do niedawna praktycznie wcale. Mam nadzieję, że 
środowisko akademickie zmieni tą tendencję i otwierając 
się na tę szczególną grupę osób niepełnosprawnych, 
wpłynie na całe społeczeństwo.Fo
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