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„Już parę razy w życiu 

dopadały mnie chorobowe 

incydenty, zresztą bardzo 

groźne. Muszę przyznać, że to, 

że cała Polska trzyma za mnie 

kciuki zawsze stanowi dla mnie 

duży ładunek energii.”
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To poważne choroby.

Nie lekceważ ich, 
zgłoś się do lekarza.

SPASTYCZNOŚĆ
Znacznie obniża jakość 
życia, dlatego powinna 

być leczona.
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U dzieci z porażeniem 
mózgowym można 

i trzeba leczyć.
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Już Hipokrates głosił, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Psychiatrzy coraz częściej mówią 
o medycynie prewencyjnej, która odciążyłaby psychiatrię naprawczą, ale przede 
wszystkim stanowiła drogowskaz, jak zachować zdrowie psychiczne w coraz bardziej 
zwariowanym świecie. 

    Patrząc obiektywnie na polskie szkolnictwo ma się wrażenie, że nie wprowadzono tam 
żadnych radyklanych zmian od poprzedniego stulecia. Szkoła nie promuje kreatywnych, 
otwartych umysłów, a jedynie w sposób opresyjny wymaga wkuwania całej masy nieprzy-
datnych w codziennym życiu informacji, regułek i wzorów. Młodzi ludzie muszą codziennie 
zmagać się ze szkolnym stresem, sprawdzianami, odpytywaniem, niezapowiedzianymi 
kartkówkami i górą lekcji do odrobienia na następny dzień. Do tego dochodzą zajęcia 
pozaszkolne – dodatkowy język obcy, balet, plastyka, robotyka i co tylko jeszcze przyjdzie 
rodzicom lub dzieciom do głowy. Bo to nie tylko ambitni rodzice zmuszają swoje pocie-
chy do nadmiernego wysiłku, ale często same dzieci nie chcą być gorsze od koleżanek 
i kolegów, i biorą na siebie kolejne zobowiązania. A stąd już tylko krok do przeciążenia i 
braku możliwości zaadaptowania się do zbyt dużego obciążenia.
    Pół biedy, jeśli dziecko bierze udział w zajęciach sportowych, które pozwalają rozłado-
wać negatywne emocje i oderwać się na jakiś czas od ślęczenia przed komputerem lub 
smartfonem. Niestety, obecnie życie młodych ludzi, nie bez powodu określanych mianem 
generacja iGEN, w dużej mierze odbywa się właśnie w sieci, co dodatkowo zwiększa stres, 
umożliwia stanie się ofiarą hejtu, czy pozwala na dostęp do pornografii coraz młodszym 
dzieciom (ale to już osobny, poważny i złożony problem). Poza tym wirtualna rzeczywi-
stość to sztucznie wykreowane wzorce, nieprawdziwe standardy urody, wygenerowane 
przez filtry i programy komputerowe. Oglądając tysiące wyidealizowanych obrazów spoj-
rzenie w lustro budzi frustrację, zniechęcenie i niemoc.

    Innym problemem, mającym wpływ na coraz gorszą kondycję młodych ludzi jest śmie-
ciowe jedzenie, zbyt duża podaż prostych węglowodanów i stosowanie różnego rodzaju 
niezbilansowanych diet, a do tego deficyt ruchu i kontaktu z przyrodą. Badania naukowe jed-
noznacznie dowiodły, że prawidłowe odżywianie, dobra kondycja jelit, a w nich dobroczynne 
bakterie, stanowią jeden z niezbędnych elementów profilaktyki zaburzeń psychicznych.
    Aby zachować zdrowie psychiczne i fizyczne balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem 
powinien wynosić jeden do jednego, nie wliczając snu. Ponadto warto pamiętać, że dla 
młodych ludzi kontakt ze środowiskiem rówieśniczym jest niezbędny dla prawidłowego 
rozwoju. Pandemia i izolacja bardzo wyraźnie pokazała, jak brak możliwość bezpośredniej 
interakcji z przyjaciółmi źle wpłynął na samopoczucie dzieci i młodzieży. 
    Dzieciakom nie wystarcza czasu na drobne przyjemności, czy zwykłe bujanie w obło-
kach, pozwalające na odpoczynek komórkom nerwowym.
    Przy zbyt dużym przeciążeniu i przebodźcowaniu młodych umysłów brakuje serdecz-
nych, satysfakcjonujących i wspierających kontaktów z najbliższymi, ponieważ na ogół 
zapracowanym rodzicom brak czasu i możliwości na pogłębiony, życzliwy, pozbawiony 
presji kontakt z własnymi dziećmi. Poza tym coraz więcej znajomości opiera się na powierz-
chownych kontaktach w mediach społecznościowych, zamiast na prawdziwej przyjaźni 
pozbawionej niepotrzebnej rywalizacji.
    Żyjemy w świecie pełnym hipokryzji, pogoni za pieniędzmi, pozbawieni autorytetów 
i moralnych drogowskazów. Brakuje nam czasu na szczere rozmowy, dyskusje, budowa-
nie relacji i zacieśnianie więzów. Codziennie obawiamy się o przyszłość, żyjąc w świecie 
zdominowanym przez przemoc i inżynierię społeczną, w dodatku w coraz bardziej zanie-
czyszczonym środowisku. Dlatego pytanie jak nie zwariować w tym chorym świeci staje 
się coraz bardziej nurtujące.

Jak żyć i nie zwariować?„
Od kilku lat coraz głośniej mówi się o depresji dzieci i młodzieży. Przerażają statystyki 
wciąż rosnących prób samobójczych, straszy niedoinwestowana służba zdrowia, 
brak miejsc w szpitalach i wielomiesięczne kolejki do psychiatrów dziecięcych, 
których obecnie w Polsce jest tylko czterystu osiemdziesięciu dwóch. Biją na alarm 
nauczyciele, rodzice, psycholodzy i pedagodzy, że coraz więcej młodych ludzi 
skarży się na brak odczuwania przyjemności, izoluje się, samookalecza, popada w 
uzależnienia, choruje na depresję. Mało kto jednak zastanawia się, dlaczego tak się 
dzieje, a przede wszystkim co zrobić, aby zapobiegać tym niepożądanym zjawiskom.

Joanna Chatizow
Prezeska Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji
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Mózgowe porażenie dziecięce to najczęstsza przyczyna niepełno-
sprawności wśród dzieci i młodzieży. Czym charakteryzuje się mó-
zgowe porażenie dziecięce (MPDZ)?
Częstość występowania MPDZ w krajach rozwiniętych wynosi 1–3/1000 

żywo urodzonych dzieci. Termin mózgowe porażenie dziecięce opisuje grupę zaburzeń 
rozwoju ruchu i postawy, powodujących ograniczenie aktywności, które są przypisywane 
niepostępującym zakłóceniom pojawiającym się w rozwijającym się mózgu płodu lub 
niemowlęcia. Mówimy tu o uszkodzeniach mózgu płodu w ciąży, w czasie porodu oraz 
niemowlęcia do 2 r.ż. Zaburzenia te mogą występować z wielu przyczyn np. mechanicz-
nych, być następstwem choroby czy też zaburzeń genetycznych. Mózgowe porażenie 
dziecięce jak  „określenie parasolowe” opisuje wiele zespołów, które mogą dotyczyć zarów-
no ograniczonych zaburzeń, występujących w obrębie narządu ruchu (np. spastyczność 
jednego, dwóch mięśni w kończynie dolnej), jak i bardzo ciężkich zaburzeń, które uniemoż-
liwiają dziecku samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie. Dodatkowo zaburzeniom 
ruchu i postawy w mózgowym porażeniu dziecięcym mogą towarzyszyć inne zaburzenia             
np. zaburzenia mowy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia widzenia, zaburzenia 
słyszenia, zaburzenia czuciowe czy padaczka oraz całe spektrum innych zaburzeń. Mówiąc 
o mózgowym porażeniu dziecięcym należy pamiętać, że nie jest ono pojedynczą chorobą, 
a grupą zespołów chorobowych czy grupą zaburzeń, które współwystępują u dziecka.

Jaki obecnie jest skuteczny i bezpieczny sposób walki
 ze ślinotokiem u dzieci z mózgowym porażeniem?

Do niedawna nie dysponowaliśmy metodami, które byłyby skuteczne w leczeniu ślinoto-
ku u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi. 
Leki doustne, po które próbowano sięgać, powodowały działania niepożądane, które nie 
pozwalały na długotrwałe ich stosowanie. Metody chirurgiczne także nie znalazły zasto-
sowania w tej grupie pacjentów. Od lat prowadzone były badania kliniczne nakierowane 
na poszukiwanie metod leczenia ślinotoku. Najlepsze wyniki uzyskano w badaniach, 
które dotyczyły zastosowań toksyny botulinowej typu A. Od niedawna jeden z leków 
zawierający tę substancję został zarejestrowany zarówno w Stanach Zjednoczonych, 
jak i w Europie do leczenia najpierw dorosłych, a następnie także dzieci ze ślinotokiem. 
Obecnie jest to jedyna zarejestrowana bezpieczna i skuteczna metoda leczenia ślinotoku 
u dzieci z porażeniem mózgowym.

Jak działa toksyna botulinowa i kiedy możemy liczyć na najlepsze rezultaty?
Toksyna botulinowa od ponad 30 lat jest używana w neurologii dziecięcej w leczeniu 
spastyczności mięśni u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Toksyna botulinowa 
działa poprzez przerwanie połączeń nerwowo-mięśniowych blokując presynaptyczne 
uwalnianie acetylocholiny. Neuroprzekaźnika uwalnianego z zakończeń nerwów, które są 
w mięśniu. W taki sam sposób działa ona w przypadku ślinianek. W śliniankach znajdują 
się zakończenia układu przywspółczulnego, których synapsy komunikują się za pomocą 
tego samego neuroprzekaźnika. W ich przypadku blokowanie acetylocholiny z zakoń-
czenia presynaptycznego zmniejsza wydzielanie śliny ze ślinianki.

Czy jej zastosowanie jest bezpieczne, 
czy mogą wystąpić jakieś skutki uboczne?

Badania kliniczne wykazują, że stosowanie toksyny botulinowej nie wiąże się ze zwięk-
szonym występowaniem istotnych klinicznie działań nieporządnych w porównaniu do 
placebo. W długofalowych badaniach klinicznych są one najczęściej niezwiązane ze sto-
sowaniem samego leku (dominują choroby wieku dziecięcego). Inną grupę działań niepo-
żądanych stanowią działania, które wynikają z samej procedury podania leku np. zasinienie 
skóry, ból w miejscu wstrzyknięcia, są to jednak objawy o małym stopniu nasilenia i cha-
rakterze przemijającym. Działania niepożądane związane z podaniem toksyny botulino-
wej mogą pojawić się w sytuacji, w której lek zostanie podany w sposób nieprawidłowy,                           
np. poza śliniankę, w następstwie czego może dojść do osłabienia mięśni i zaburzeń po-
łykania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby pacjent, który decyduje się na stosowanie tej 
metody leczenia wybierał ośrodek mający udokumentowane doświadczenie.  

Jak wygląda dostęp do leczenia toksyną botulinową, 
czy jest ono bezpłatne dla małych pacjentów?

Rejestracja leczenia ślinotoku toksyną botulinową miała miejsce dość niedawno, stąd      
Narodowy Fundusz Zdrowia nie przygotował jeszcze procedury refundacji, która po-
zwalałaby na podawanie leku chorym bezpłatnie. Warto jednak wspomnieć, że leczenie 
ślinotoku toksyną botulinową z uwagi na małą dawkę leku nie jest drogie, co więcej 
lek podawany jest w dużych odstępach czasu. Porównując zatem wspomniane koszty 
leczenia np. do kosztów opieki dentystycznej okazać się może, że dla wielu rodziców jest 
ono dostępne finansowo. Jednocześnie mamy nadzieję, że resort zdrowia w najbliższych 
miesiącach zdecyduje się na refundację tej nie tylko skutecznej, ale i bezpiecznej metody 
leczenia ślinotoku.   

Jaka jest świadomość rodziców dzieci z porażeniem mózgowym 
o możliwości zastosowania takiego leczenia?

Mogę śmiało powiedzieć, że ta świadomość jest rosnąca. Od kiedy pojawiła się informacja 
o tym, że lek został zarejestrowany w nowym wskazaniu, do naszego ośrodka zgłasza 
się coraz więcej pacjentów. Procedura podania toksyny botulinowej jest bardzo krótka                
i bezpieczna, a zabieg jest bezbolesny i nie musi być powtarzany często, stąd cieszy się 
on wśród chorych i ich opiekunów coraz większym zainteresowaniem i uznaniem.

Ślinotok to wyłącznie aspekt estetyczny, czy też może mieć 
poważniejsze następstwa dla zdrowia?

Ślinotok w mózgowym porażeniu dziecięcym jest głównie problemem związanym z 
zaburzeniami ruchu mięśni, które powodują problem z połykaniem śliny. W tej grupie 
chorych przyczyną ślinotoku nie jest nadmierne wydzielanie śliny. Mamy dwa typy śli-
notoku - pierwszy, który jesteśmy w stanie zauważyć - wiąże się on z wyciekiem śliny na 
zewnątrz. Jest to nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny związany z narasta-
jącym podrażnieniem skóry czy infekcjami w okresie zimowym. Ślinotok powoduje ob-
niżenie samooceny poczucie wstydu i niechęć do kontaktów. Zdarza się także nierzadko, 
że dziecko z powodu ślinotoku zostaje wykluczone społecznie przez swoich rówieśników 
i otoczenie. Drugi typ ślinotoku, to ślinotok tylny, którego nie widzimy. Dzieci, które mają 
taki ślinotok zachłystują się stale nadmiarem śliny, co powoduje poważne zaburzenia 
zdrowotne, np. w postaci zapaleń płuc.

Nowe możliwości leczenia ślinotoku 
w dziecięcym porażeniu mózgowym „

Według statystyk do 58 proc. dzieci z porażeniem mózgowym ma problem z 
nadmiernym ślinieniem się. Skuteczna w leczeniu tego problemu okazuje się 
toksyna botulinowa zarejestrowana zarówno w grupie dorosłych, jak i dzieci.
Dr n. med. Marcin Bonikowski
Kierownik Oddziału Neurologiczno Rehabilitacyjnego, 
kierownik Pracowni Analizy Ruchu Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k.Warszawy

Procedura podania toksyny 
botulinowej jest bardzo krótka 

i bezpieczna, a zabieg jest 
bezbolesny i nie musi być 

powtarzany często ...

Mamy nadzieję, że resort zdrowia 
w najbliższych miesiącach 

zdecyduje się refundację tej nie 
tylko skutecznej, ale i bezpiecznej 

metody leczenia ślinotoku



Jak pomóc osobie ze spastycznością w codziennym funkcjonowaniu?
Osobie, która ma spastyczność, nierzadko trzeba pomagać praktycznie we wszystkim – w poruszaniu się, ubieraniu, załatwia-
niu potrzeb fizjologicznych, spożywaniu posiłków. Generalnie taki chory jest zależny od opiekunów. Spastyczność utrudnia 
lub wręcz uniemożliwia codzienne czynności, sprawia ból. To, co jest równie ważne – ogranicza możliwość rehabilitacji, a w 

chorobach neurologicznych poza przyjmowaniem leków, to druga podstawowa sprawa w terapii i powrocie do zdrowia. Dlatego 
walka ze spastycznością jest tak ważna.

Jakie są najważniejsze potrzeby pacjentów ze spastycznością?
Obecnie największą potrzebą pacjentów ze spastycznością jest dostęp do leczenia toksyną botulinową dla każdego, kto tego po-
trzebuje. Etiologia spastyczności nie powinna mieć znaczenia – czy to jest po udarze, czy w przebiegu stwardnienia rozsianego, czy 
w chorobie rzadkiej jak parapareza spastyczna, czy po urazach ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest tak dużo tych chorych.
    Iniekcje do spastycznych mięśni z toksyny botulinowej to najlepsze leczenie nasilonej spastyczności poudarowej. Ona nie powoduje 
niemal żadnych działań ubocznych, jest bardzo skuteczna. Zabiegamy o to, żeby chorzy ze spastycznością, nie tylko poudarową, 
mogli korzystać z takiej terapii. 
    Spotykam ludzi, którzy są po udarach. Widzę u nich np. rękę złożoną w tzw. scyzoryk, przytuloną do ciała, albo dłoń zaciśniętą w 
pięść, powłóczących nogą. Niedawno w Lublinie, niedaleko swojego domu, spotkałem takiego mężczyznę. Pozwoliłem sobie po-
wiedzieć mu, że jego przypadłość, spastyczność, można leczyć. Odpowiedział: „ale do przychodni neurologicznej bardzo trudno się 
dostać, a ja już nie mam cierpliwości, żeby czekać”.

Obecnie dostęp do toksyny botulinowej jest ograniczony. 
Jakie działania należałoby podjąć, aby wszyscy chorzy mieli równe szanse na leczenie toksyną botulinową?

Światełko nadziei dał w połowie lutego wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który powiedział, że program lekowy dotyczący 
leczenia spastyczności toksyną botulinową zostanie rozszerzony w najbliższym czasie i stanie się bardziej dostępny. 
    W programie lekowym spastyczności powinno 
być leczonych nie mniej niż 10 tys. osób, a jest nie 
więcej niż 2 tys. To wygląda tak, jak by chorzy nie 
chcieli dostawać leczenia. Nie bardzo rozumiemy, 
dlaczego tak się dzieje. Czy to kwestia zbyt małej 
edukacji samych chorych i ich bliskich, czy też neu-
rologów w oddziałach udarowych, że nie informują 
o możliwości takiej terapii? Mamy program leko-
wy, który nie jest w pełni wykorzystany. Sądzę, że 
są bardzo potrzebne działania edukacyjne w tym 
temacie.

Spastyczność to nie tylko obniżona
 jakość życia, ale też gorszy stan

 psychiczny chorego i nie tylko jego…
Przewlekłe choroby, nie tylko neurologiczne, po-
wodują depresję, stany lękowe, charakter osoby 
chorej przewlekle się zmienia, niestety nie na lep-
sze, a na gorsze. Bardzo często jest tak, że opiekun 
staje się wrogiem, itd. Więc nieleczenie powoduje, 
że nie tylko chory czuje się gorzej fizycznie, ale też 
psychicznie. Trzeba pamiętać, że jego opiekuno-
wie funkcjonując razem z nim, też się gorzej czują 
psychicznie, a co za tym idzie fizycznie. Obcowa-
nie z przewlekle chorym jest bardzo trudne. Nie-
rzadko opieka jest potrzebna 24h/dobę. Z każdym 
tygodniem, miesiącem oznacza to coraz większy 
wysiłek. 
    Może chorzy ze spastycznością przeczytają ten 
artykuł i pomyślą, że warto pomóc sobie, ale też 
najbliższym, opiekunom. 

Materiał powstał we współpracy z firmą 
Ipsen Poland sp. z o.o. 
DRSC-PL-000075
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Spastyczność nie musi towarzyszyć choremu przez całe życie

Spastyczność można
i trzeba leczyć! 

Czy dokuczają Ci nieprzyjemne, bolesne skurcze mięśni?
Czy z powodu uczucia napięcia bądź sztywności mięśni masz kłopoty ze snem?

Czy cała stopa lub palce
wykręcają się i są sztywne?
• Masz trudności z założeniem butów?
• Odczuwasz ból przy stawianiu stopy?
• Na palcach stóp tworzą się bolesne 

nagniotki? 

Czy Twoje kolano jest nadmiernie
wyprostowane?
• Czy masz trudności z założeniem spodni?
• Odczuwasz ból przy próbie zgięcia nogi

w kolanie?

Czy Twoje ramię jest przywiedzione
lub „przyklejone” do tułowia?
• Trudno jest Ci założyć koszulę, bluzkę?
• Masz kłopoty z umyciem się pod pachami?
• Odczuwasz ból barku?

Czy Twoja ręka jest zgięta w łokciu?
• Masz kłopot z wyprostowaniem ręki w łokciu?
• Trudno jest Ci samodzielnie założyć koszulę,

bluzkę czy kurtkę?
• Odczuwasz ból podczas prób prostowania łokcia?

Czy Twoja ręka jest zgięta w nadgarstku?
• Masz kłopot z wyprostowaniem ręki w nadgarstku?
• Trudno jest Ci samodzielnie założyć koszulę,

bluzkę czy kurtkę?
• Odczuwasz ból podczas prób prostowania nadgarstka?

Czy Twoja dłoń jest zaciśnięta w pięść?
• Trudno jest Ci obciąć paznokcie?
• Trudno jest Ci założyć rękawiczki?
• Masz kłopoty z umyciem dłoni?
• Odczuwasz ból przy próbie prostowania palców?

Skuteczną metodą leczenia nasilonej spastyczności poudarowej są iniekcje do spastycznych mięśni 
toksyny botulinowej. Jak ona działa? 
Toksyna botulinowa została odkryta jako lekarstwo dziesiątki lat temu. Lek ten podawany w dostosowanych dawkach 
bezpośrednio do mięśnia, pozwala regulować stopień jego zwiotczenia i zmniejszyć napięcie w sposób kontrolowany. 

    Kiedy zauważono ten efekt działania toksyny botulinowej i nauczono się ekstrahować ją w małych ilościach, przypomniano 
sobie, że w neurologii jest wiele schorzeń, które przebiegają ze wzmożonym napięciem mięśniowym albo kurczami mię-
śniowymi. Zaczęto od leczenia dystonii, ale to znacznie mniejsza grupa chorych niż w przypadku spastyczności. Spastycz-
ność dotyczy najczęściej wybranych grup mięśni. Jeśli podamy do nich toksynę botulinową, jesteśmy w stanie zablokować 
uwalnianie z zakończeń nerwowych acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika, który pobudza mięśnie do skurczu. W sposób 
kontrolowany, zależny od dawki możemy zmniejszyć uwalnianie neuroprzekaźnika i jednocześnie zmniejszyć napięcie mięśni. 
W efekcie uzyskujemy zmniejszenie bólu, ochronę przed deformacjami stawowymi i przykurczami, zanikiem mięśni, które 
towarzyszą przewlekłej spastyczności. Poprawiamy zatem jakość życia chorych. Co ważne, nasilona spastyczność utrudnia 
także rehabilitację. Jej zmniejszenie otwiera fizjoterapeucie możliwość dalszych działań usprawniających.

Kiedy w spastyczności stosuje się toksynę botulinową?
Niewielka spastyczność, niewielkie napięcie mięśniowe wymaga rehabilitacji. Może być pomocne nawet w życiu codziennym, 
np. w kończynie dolnej pozwoli pacjentom przyjąć pozycję stojącą. Jeśli jednak przeszkadza, może odpowiedzieć na leczenie 
lekami doustnymi. W spastyczności umiarkowanej lub nasilonej tabletki jednak nie wystarczą. Do tego podawane w bardzo 
dużych dawkach powodują działania niepożądane, chory źle je znosi. Jest senny, niekiedy splątany, ma spadki ciśnienia. Toksyna 
botulinowa, podana bezpośrednio do mięśni, nie daje żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Właśnie dzięki 
temu, że podawana jest bezpośrednio do mięśnia, czyli tam, gdzie występuje problem. 

Przy takiej iniekcji zapewne bardzo ważna jest precyzja.
Bezwzględnie jest to zadanie dla lekarza posiadającego określone umiejętności i wiedzę, które zdobywa się podczas kursów, 
szkoleń i codziennej praktyki. To leczenie wymaga znajomości funkcji, anatomii mięśni, umiejętności podawania leku do 
mięśni czasami głęboko położonych pod kontrolą ultrasonografii czy elektromiografii. 
    Mamy ośrodki, w których pracują tacy doświadczeni lekarze. Niestety wciąż jest do nich kierowanych zbyt mało chorych 
ze spastycznością. Między innymi dlatego, że jest ona postrzegana przez lekarzy rodzinnych i innych specjalności, jako takie 
„naturalne zejście” udaru mózgu. Mało komu przychodzi do głowy, że to jest dla pacjenta szkodliwe, nieprzyjemne, że daje 
dyskomfort i szereg negatywnych konsekwencji w życiu codziennym, często uniemożliwia rehabilitację.

Czy leczenie spastyczności toksyną botulinową jest refundowane? 
To leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach programu lekowego. Warunkiem uczestnictwa 
w nim jest przebycie udokumentowanego wypisem ze szpitala udaru mózgu. Program obejmuje jednakże tylko chorych ze 
spastycznością poudarową. Apelujemy o zmiany w programie, by mieli do niego dostęp także chorzy ze spastycznością o 
innej etiologii, np. po urazach mózgu, rdzenia kręgowego czy w przebiegu stwardnienia rozsianego. 
    Mamy rocznie 70 tys. osób doznających udaru. Część z nich umiera, cześć się na tyle poprawia, że nie wymaga żadnego 
leczenia, ale z badań epidemiologicznych wynika, że u 20-40 proc. (w zależności od badania) chorych rozwija się spastycz-
ność. W wariancie minimum jest 2-3 tys., w wariancie maksimum nawet 9 tys. nowych chorych ze spastycznością każdego 
roku. Tymczasem w programie lekowym, który funkcjonuje od 2014 r., leczonych jest nieco ponad 2 tys. chorych. A program 
jest dostępny przecież także dla chorych, którzy przebyli udar 2, 5 czy nawet 10 lat temu i borykają się ze spastycznością. To 
świadczy o tym, że wielu chorych albo nie wie, że jest taki program lekowy, albo nie jest do niego kierowanych przez lekarzy.

To nie jest terapia jednorazowa.
Tak, to jest cykl terapeutyczny składający się z trzech zabiegów w roku, który powtarzamy, jeśli pacjent dobrze odpowiada 
na leczenie. Wtedy przez wiele lat może przychodzić na kolejne iniekcje. 
    Oprócz neurologów również lekarze specjaliści rehabilitacji mają możliwość leczenia pacjentów z potwierdzoną spa-
stycznością ogniskową. Najpewniej spowoduje to zwiększenie liczby ośrodków, które będą mogły tę terapię prowadzić,                             
i zwiększy dostępność do leczenia. Szkolimy w tej umiejętności coraz więcej lekarzy, którzy będą realizować program lekowy. 
Bardzo nam jednak potrzebna jest świadomość wśród lekarzy rodzinnych, neurologów i w ogóle społeczności pacjentów, 
że taka metoda terapii istnieje i jest refundowana. Dlatego w ramach kampanii „Życie po udarze” przygotowaliśmy specjalne 
karty, które chcemy dawać pacjentom przy wypisie ze szpitala, w których będą wymienione różne późne powikłania udaru,
m.in. spastyczność. Żeby wiedzieli, że jak coś takiego się pojawi to mogą się zgłosić na leczenie. 
    Chory po przebytym udarze mózgu powinien być starannie „zaopiekowany”. Mieć szansę na leczenie powikłań udaru, ale 
także świadomość konieczności przyjmowania leków w ramach tzw. profilaktyki wtórnej oraz zdrowego stylu życia, tak aby 
nie doszło do kolejnego udaru.
    Chcemy też uruchomić program pilotażowy z asystentami opieki, bo potrzebne jest aktywne monitorowanie chorych. 
Tacy asystenci opieki po 3, 6, 12 miesiącach będą się kontaktować z pacjentem, sprawdzać, co się z nim dzieje w kontekście 
powikłań udaru.

Spastyczność jest objawem towarzyszącym wielu schorzeniom neurologicz-
nym. Jakie to schorzenia?
Spastyczność jest najczęściej kojarzona z udarem mózgu, ale jest to również objaw 
innych chorób neurologicznych, u podłoża których leży uszkodzenie centralne-

go systemu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego. Spastyczność dotyka chorych 
na stwardnienie rozsiane, osoby po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego, 
stwardnienie zanikowe boczne. Występuje również w przebiegu chorób uwarunkowanych 
genetycznie, jak np. paraparezy spastyczne i u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Czym jest spastyczność i jak się objawia? 
Spastyczność jest rodzajem nieprawidłowo wzmożonego napięcia mięśniowego. Może wy-
stępować w sposób przetrwały albo pojawiać się okresowo w związku z wykonywaniem 
jakiejś czynności. Jeśli napięcie spastyczne występuje w sposób przetrwały, prowadzi bardzo 
często do utrwalonych, nieprawidłowych ułożeń części ciała względem siebie. Na przykład 
jest to zgięta w łokciu kończyna górna trudna do wyprostowania. Inny przykład – chory ma 
dłoń stale zaciśniętą w pięść, której nie może otworzyć, albo usztywnione kolano. U chorych 
na stwardnienie rozsiane spastyczność może występować okresowo np. po położeniu się 
do łóżka. Przyjmuje ono postać kurczu mięśni w kończynach dolnych, utrudnia zaśnięcie, 
przerywa sen. Wzmożone napięcie mięśniowe może się pojawiać podczas chodzenia i po-
wodować, że stopa ustawia się nieprawidłowo, przez co chory ma kłopot z poruszaniem się. 
    Warto podkreślić, że spastyczności często towarzyszy ból, co dodatkowo pogarsza jakość 
życia chorych.

Kiedy należy rozpocząć leczenie spastyczności? 
Czy zawsze się ją powinno leczyć?

Każdy chory z tzw. grupy ryzyka powinien być objęty leczeniem najwcześniej, jak to tylko 
możliwe, np. rehabilitacją usprawniającą. W tym rozumieniu to leczenie ma wymiar prewen-
cyjny. Z kolei u pacjentów, u których spastyczność jest już zdiagnozowana leczenie powinno 
być zintensyfikowane. Nieleczona spastyczność prowadzi do zmian, takich jak przykurcze, 
czy nieodwracalne deformacje w układzie kostno-stawowym. 
    Często leczenie włączane jest dopiero wtedy, kiedy spastyczność zaczyna przeszkadzać 
w funkcjonowaniu, przy czym ta trudność może być inaczej rozumiana przez pacjenta, 
jego opiekuna i lekarza. Kwalifikując do leczenia analizujemy z pacjentem, jego rodziną, 
co byłoby najlepszym celem wdrożonego leczenia. Czy to jest np. otwarcie zaciśniętej w 
pięść dłoni i możliwość zadbania o jej higienę, czy ułatwienie rehabilitacji, czy np. walka o 
samofunkcjonowanie. 
    Pacjenci z tzw. grupy ryzyka, u których jeszcze nie rozwinęła się spastyczność powinni 
być objęci monitorowaniem. Ta „czujność” w pierwszej kolejności odbywa się na poziomie 
fizjoterapeuty, bo to ta grupa specjalistów ma najczęstszy kontakt z tymi chorymi. W przypad-
kach wątpliwych lub wymagających zmiany sposobu leczenia spastyczności czy rozważenia 
metod interwencyjnych, chorzy powinni być kierowani do lekarzy specjalistów.

Jakie są możliwości leczenia spastyczności?
Spastyczność jest to problem interdyscyplinarny. W leczeniu spastyczności bardzo istotna 
jest kompleksowość. Leczeniem spastyczności powinien zajmować się zespół ekspertów z 
różnych dziedzin: lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, w nie-
których przypadkach także ortopeda, neurochirurg i psycholog. Spastyczność można leczyć, 
stosując leki zmniejszające napięcie mięśniowe (leki doustne lub podawane w postaci pompy 
np. pompa baklofenowa), jednak ich działania uboczne mogą być niekorzystne. Inną meto-
dą są iniekcje z toksyny botulinowej. Jest to doskonała terapia w przypadku spastyczności 
ogniskowej oraz segmentalnej, gdy napięcie mięśniowe obejmuje kilka segmentów ciała  
np. kończynę górną i dolną. Zdarza się, że chory jest kwalifikowany do zabiegów chirurgicz-
nych w celu redukcji wzmożonego napięcia mięśniowego.
    Niezwykle istotną rolę w leczeniu spastyczności spełnia rehabilitacja, która powinna być 
stosowana u każdego pacjenta.

Czy spastyczność może całkowicie ustąpić?
Spastyczności nie możemy wyleczyć, a jedynie kontrolować. Dzięki wdrożeniu odpowied-
niego leczenia można ją utrzymywać na stałym, nieprzeszkadzającym lub minimalnie wpły-
wającym na codzienne funkcjonowanie poziomie. 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha 
oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
Neurolog, specjalistka rehabilitacji medycznej, asystentka w Oddziale 
Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Klinice i Katedrze 
Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

Spastyczność da się leczyć i jest to finansowane z 
budżetu państwa dla chorych po udarze mózgu. 
Dla chorych ze spastycznością o innej etiologii 
– niestety nie. Obecnie leczonych chorych jest 
znacznie mniej niż wskazują na to potrzeby i badania 
epidemiologiczne.

Spastyczność, czyli wzmożone napięcie 
mięśniowe, jest objawem towarzyszącym 
wielu schorzeniom neurologicznym.               
W istotny sposób wpływa na pogorszenie 
komfortu życia chorych, dlatego powinna 
być leczona.

„
Spastyczność utrudnia lub 
wręcz uniemożliwia codzienne 
czynności, sprawia ból
Wojciech Machajek
Wiceprezes Fundacji Chorób Mózgu
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Jak należy się zachować, gdy zaobserwujemy objawy niedokrwiennego udaru 
mózgu u siebie lub kogoś z otoczenia?
Rzeczywiście jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia 
niedokrwiennego udaru mózgu, czyli zawału mózgu jest czas jaki upływa od pierw-

szego objawu choroby do rozpoczęcia leczenia. Jeżeli podejrzewamy udar mózgu u siebie 
lub u kogoś z otoczenia, powinniśmy doprowadzić do jak najszybszego transportu chorego 
do szpitala, w którym jest oddział udarowy. Chory zostanie poddany szybkiej diagnostyce i 
wdrożone zostanie odpowiednie leczenie. Nie musi to być wysokospecjalistyczny ośrodek. 
Najważniejsze, żeby trafić pod opiekę specjalistów zajmujących się leczeniem udaru mózgu.
    Obecnie udar mózgu leczymy przyczynowo stosując terapię reperfuzyjną. Pierwszą linią 
terapii jest zastosowanie trombolizy dożylnej umożliwiającej rozpuszczenie skrzepliny zamy-
kającej światło tętnicy. Trombolizę można zastosować do 4,5 godz. od pierwszych objawów 
udaru mózgu, jednak najlepsze efekty są obserwowane po zastosowaniu jej w ciągu pierwszej 
godziny. U każdego pacjenta z udarem niedokrwiennym rozważamy także interwencję we-
wnątrznaczyniową, tzw. trombektomię mechaniczną i w tym kierunku wykonujemy badania 
obrazowe. U większości pacjentów spełniających kryteria kwalifikacji do trombektomii, zabieg 
stosowany jest do 6 godziny od początku udaru mózgu. U niektórych pacjentów po spełnie-
niu kryteriów selekcji, w oparciu o stan neurologiczny oraz wyniki tomografii komputerowej 
głowy, możemy zastosować trombektomię do 24 godziny od zachorowania.  

Ryzyko wystąpienia udaru zwiększa się aż pięciokrotnie u chorych
 z migotaniem przedsionków. Jak te osoby mogą 

zabezpieczyć się przed udarem mózgu?
Migotanie przedsionków jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru mózgu.      
Nawet 1/5 osób doznających udaru ma migotanie przedsionków. Istnieją sposoby redukcji 
tego ryzyka poprzez prewencję pierwotną oraz wtórną, w tym drugim przypadku u pacjen-
tów, którzy już doznali udaru mózgu. Ważna jest przewlekła doustna terapia antykoagulacyjna. 
Jeśli tylko chory ma do niej wskazania, bezwzględnie należy ją rozpocząć jak najszybciej.      
W sytuacji, kiedy są uzasadnione przeciwwskazania do tego typu leczenia, można rozważyć 
zabiegową interwencję w postaci zamknięcia uszka lewego przedsionka. 
    Stosowanie leków przeciwpłytkowych zamiast antykoagulantów w profilaktyce udaru mó-
zgu związanego z migotaniem przedsionków nie ma obecnie zasadności. Najlepsze zabezpie-
czenie chorych z migotaniem przedsionków przed udarem mózgu zapewnia antykoagulacja. 
    Warto podkreślić, że choroby zwiększające ryzyko migotania przedsionków są w większości 
także niezależnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu. Dlatego należy kontrolować współ-
obecne z migotaniem przedsionków u pacjenta choroby i stany zwiększające zagrożenie 
udarem mózgu. 

Dostępne są tzw. stare i nowe leki przeciwkrzepliwe. 
Jakie korzyści daje stosowanie nowoczesnych leków przeciwkrzepliwych?

Antykoagulanty nowej generacji, czyli niebędące antagonistami witaminy K, stosujemy u 
chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków. Dysponujemy już sporym doświad-
czeniem w tym zakresie. Badania randomizowane i obserwacyjne wskazują, że te leki są co 
najmniej tak samo skuteczne w zapobieganiu zdarzeniom zatorowym jak leki starej generacji. 
Jak wynika z niektórych badań bywają nawet skuteczniejsze w zapobieganiu udarowi mózgu, 
a także zatorowości obwodowej. I co niezmiernie ważne, charakteryzują się lepszym profilem 
bezpieczeństwa w zakresie tzw. dużych krwawień. Ich stosowanie wiąże się ze znamiennie 
niższym ryzykiem krwawienia wewnątrzczaszkowego, a niektóre z nich także redukują ryzyko 
zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Z czego wynika większe bezpieczeństwo stosowania nowoczesnych leków
 przeciwkrzepliwych? 

Przede wszystkim z mniejszego ryzyka krwotoków wewnątrzczaszkowych, w tym tzw. krwo-
toków letalnych, czyli zakończonych zgonem. 

Czy istnieją pozafarmakologiczne metody zmniejszania ryzyka udaru mózgu?
To jest bardzo ważne pytanie, bo często brakuje świadomości, że istnieją metody niefarma-
kologiczne, komplementarne z terapią lekową. Kluczowa jest modyfikacja stylu życia. A więc 
odpowiednia dieta, najlepiej śródziemnomorska lub nordycka. Kolejny obszar interwencji to 
masa ciała, czyli wszelkie działania zmierzające do utrzymania właściwych wartości BMI. Warto 
unikać używek – palenia papierosów, alkoholu. Potrzebny jest regularny wysiłek fizyczny ze 
wskazaniem na wysiłek aerobowy. Ten o wykazanej skuteczności w redukcji ryzyka udaru i 
innych zdarzeń sercowo-naczyniowych to przynajmniej trzy aktywności w tygodniu, po co 
najmniej pół godziny o umiarkowanym lub dużym nasileniu, dostosowane do możliwości 
danej osoby. Może to być np. szybki spacer. Niestety, są to metody często lekceważone lub 
niedoceniane przez pacjentów.

„Udar niedokrwienny mózgu można skutecznie leczyć, jednak kluczowy 
dla powodzenia terapii jest czas jaki upływa od pierwszych objawów choroby 

do rozpoczęcia leczenia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest udarom zapobiegać. 
Pomocne są w tym m.in. leki antykoagulacyjne, a także naturalne sposoby 

profilaktyczne, które może zastosować każdy z nas.

Prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek Bal
Neurolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego         
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Udar mózgu – czas ma znaczenie

Adam Siger 
Wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu

Czego najbardziej potrzeba pacjentom po przebytym udarze 
mózgu?
Z pewnością potrzeba rzetelnej informacji na temat świadczeń, które im 
przysługują po udarze oraz wsparcia w ich uzyskaniu.  

    Średnio tylko około 30% pacjentów trafia po udarze na oddziały rehabilitacyjne w 
naszym kraju. Jest stanowczo za mało miejsc na tych oddziałach w stosunku do licz-
by osób, które potrzebują takiego leczenia. Pewna grupa chorych po udarze mózgu 
w ogóle nie ma możliwości, aby dostać się na oddziały rehabilitacji neurologicznej. 
Myślę tu o pacjentach z afazją, pacjentach wymagających żywienia dojelitowego 
oraz o pacjentach z rurkami tracheotomijnymi. Jako Fundacja Udaru Mózgu już 
od dawna postulujemy o otwarcie oddziałów rehabilitacji neurologicznej również 
dla takich chorych lub utworzenia dla nich dedykowanych oddziałów, które będą 
posiadały specjalistyczny sprzęt do opieki nad takimi chorymi oraz odpowiednio 
wyszkoloną kadrę medyczną. 

Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby po udarze mózgu? 
Gdzie pacjent może uzyskać pomoc?

Nie ma jakiś specjalnych świadczeń dedykowanych osobie po udarze mózgu. Oso-
ba po udarze, która zostaje wypisana ze szpitala do domu wraca pod opiekę lekarza 
rodzinnego, który powinien stać się koordynatorem jej dalszej opieki medycznej. 
    Każda osoba po udarze, u której wystąpi jakiś rodzaj niepełnosprawności rucho-
wej może starać się o przyjęcie na oddział rehabilitacji neurologicznej. Osoba, która 
nie kwalifikuje się na taki oddział lub nie została do niego przyjęta z powodu braku 
miejsc wraca do domu. Wówczas rodzina, która przejmuje opiekę nad chorym może 
starać się o wizyty fizjoterapeuty w ramach tzw. fizjoterapii domowej. Pacjent ma 
prawo do 80 takich wizyt w ciągu roku po wystąpieniu udaru. 
    Zachęcamy wszystkie osoby po udarze oraz ich rodziny do kontaktu z naszą 
Infolinią Udarową pod numerem 605 647 600. Postaramy się odpowiedzieć na 
wszelkie pytania dotyczące udaru mózgu oraz wskazać wszystkie możliwe formy 
dostępu do leczenia, rehabilitacji oraz opieki społecznej. 

Po udarze ponad połowa chorych zapada na depresję. 
Jak można zmienić ten stan rzeczy? Jak powinno wyglądać

 wsparcie psychiczne takiego pacjenta?
Udar mózgu to choroba, która nagle w przeciągu kilku minut może wywrócić nasze 
dotychczasowe życie do góry nogami. Codziennie spotykam się z osobami, które w 
ciągu bardzo krótkiego czasu z zupełnie sprawnych i normalnych ludzi zamieniają 
się w osoby, które nie potrafią samodzielnie wstać z łóżka, a samodzielne pójście 
do łazianki pozostaje już tylko w strefie marzeń.  Taki stan bardzo często powoduje 
załamanie psychiczne i depresję. 
    Z pojawiającą się po udarze mózgu depresją powinno się zacząć walczyć jak 
najwcześniej. Już na oddziale udarowym pacjent powinien być poddany nadzorowi 
psychologa, który systematycznie monitorując stan emocjonalny pacjenta, w razie 
niepokojących sygnałów razem z lekarzem prowadzącym podejmie odpowiednie 
działania prewencyjne. 
    Po wyjściu ze szpitala pacjent może korzystać z opieki psychologicznej, jaką 
oferują poradnie psychologiczne. Bardzo mało osób wie, o tym że również NFZ w 
ramach działań swojej infolinii oferuje wsparcie psychologiczne dla osób z depresją. 
Dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii NFZ 800 190 590 można uzyskać możliwość 
konsultacji ze specjalistą, który podpowie co zrobić, gdyby było potrzebne dalsze 
wsparcie. 

Materiał powstał we współpracy z firmą 
Pfizer Polska Sp. z o.o.
PP-ELI-POL-1985

Z pojawiającą się po udarze 
mózgu depresją powinno się 

zacząć walczyć jak najwcześniej 
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Depresja bez wątpienia jest już poważną chorobą cywilizacyjną. Eksperci 
podkreślają, że będzie ona niebawem najpoważniejszym problemem 
społecznym na świecie. Jak w chwili obecnej przedstawiają się staty-
styki w Polsce - ilu osób może dotyczyć?

To prawda, depresja stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Już przed pande-
mią koronawirusa mierzyliśmy się z obciążeniami jakie ona niesie, ale potem znaczenie 
depresji jeszcze wzrosło, ponieważ zwiększyła się liczba osób z depresją, które dotychczas 
jej nie doświadczały. Trudna sytuacja zdrowotna – niepewność jutra i utraty osobiste 
lub ekonomiczne, lęk o swoje zdrowie i zdrowie rodziny, następnie wybuch wojny w 
Ukrainie, sprawiły że wielu z nas zaczęło odczuwać niepokój, lęk, a także bardzo często 
objawy depresji.
    Trudno jest podać dokładną liczbę chorych na depresję. Wyniki ogólnopolskiego bada-
nia EZOP II wskazują na liczbę miliona dwustu tysięcy osób, które doświadczyły depresji, 
czyli około 3,8% spośród nas. Ale badania przeprowadzone przez Wydział Psychologii     
Uniwersytetu Warszawskiego pokazywały, że w okresie pandemii 25-30 proc. Polaków 
było w strefie narażenia na występowanie klinicznej depresji. Inne badania, przeprowa-
dzone przez dr Bogumiłę Lubecką w powiecie Żywieckim pokazywały z kolei, że spośród 
osób, które mają depresję, tylko 1-2 proc. jest leczona specjalistyczne. Możemy zatem 
powiedzieć, że skala zachorowań jest zdecydowanie większa niż liczba osób leczonych 
z powodu depresji.

Czy jesteśmy w stanie ocenić jak duża grupa w ogóle nie zgłasza 
się po pomoc do specjalisty?

Niestety sytuacja związana ze zgłaszalnością chorych na depresję i podejmowaniem spe-
cjalistycznego leczenia jest wciąż niezadowalająca. Pomimo wielu wspaniałych kampanii 
społecznych depresja jest wciąż tematem tabu, przynajmniej w niektórych środowiskach. 
Niska zgłaszalność może wynikać także z bardzo ograniczonego dostępu do psychiatrów 
szczególnie w sektorze publicznej opieki zdrowotnej. Tak jak już wcześniej powiedziałem 
wydaje się, że zdecydowana większość chorych na depresję nie zgłasza się do specjalisty 
i nie korzysta z fachowej pomocy. Sytuacja ta może niestety przekładać się na statystki 
związane z liczbą samobójstw, których liczba w ostatnich latach w naszym kraju rośnie. 
Dlatego chciałbym też podkreślić, że psychiatra nie jest jedynym specjalistą, który może 
diagnozować i leczyć depresję. Może to robić każdy wyedukowany w tym obszarze lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej. Musi tylko wiedzieć, że jego pacjent odczuwa objawy de-
presji, lęk czy ma zaburzenia snu. Pacjenci mogą i powinni zgłaszać lekarzowi rodzinnemu 
takie objawy, gdyż także on może im skutecznie pomóc zapisując odpowiednie leczenie.

Czy u pacjenta z depresją po rozpoczęciu leczenia 
może dodatkowo pojawić się lęk?

Lęk jest częstym objawem, który obserwujemy u osób z depresją zgłaszających się po 
pomoc. Może on poprzedzać wystąpienie depresji, jak i od samego początku być obecny 
jako istotna składowa jej objawów.

Czy ten lęk powinien być leczony? Czy może pacjent powinien czekać, 
aż ustąpi on samoistnie?

Rozpoznając depresję kierujemy się kryteriami diagnostycznymi, w których lęk nie wy-
stępuje jako objaw tej choroby. Jest on przyporządkowany do innej grupy – do zaburzeń     
lękowych. Faktem jednak jest, że lęk towarzyszy depresji w większości przypadków. Kli-
nicznie typowy obraz pacjenta, u którego rozpoznajemy depresję to osoba, która zgłasza 
smutek czyli obniżenie nastroju, brak siły do podjęcia aktywności, utratę odczuwania 

przyjemności i satysfakcji, negatywny styl myślenia, lęk oraz zaburzenia snu. Lęk tak jak 
wszystkie inne wymienione przeze mnie objawy depresji powinien być oczywiście leczony 
i możemy go leczyć skutecznie stosując właściwe terapie farmakologiczne.
    Leki, które mają umowną nazwę „leków przeciwdepresyjnych” mają bardzo szerokie 
spektrum działania i w związku z tym wśród wskazań do ich stosowania jest nie tylko de-
presja, ale także lęk, a w przypadku niektórych z nich również zaburzenia snu. W związku 
z tym w wielu przypadkach możemy skutecznie leczyć depresję, która współwystępuje 
z lękiem jednym lekiem. W niektórych przypadkach, kiedy pomimo zastosowania tych 
leków lęk nadal się utrzymuje istnieje możliwość zastosowania terapii skojarzonej, gdzie 
do dotychczasowego leczenia dodajemy kolejny preparat, który w odmiennym mecha-
nizmie działa na zaburzenia lękowe.
 

Na czym polega terapia pomostowa i czy warto ją stosować?
Terapia pomostowa to leczenie, które stosujemy we wczesnej fazie terapii depresji, do 
czasu zadziałania leku z grupy SSRI (np. sertralina, escitalopram, fluoksetyna). Pacjent le-
czony terapią pomostową otrzymuje zatem lek podstawowy, najczęściej z grupy SSRI oraz 
okresowo, w pierwszej fazie leczenia lek z grupy benzodiazepin (alprazolam, lorazepam). 
Taką terapię stosujemy w celu ograniczenia zaburzeń lękowych zanim pacjent poczuje 
działanie przeciwdepresyjne substancji SSRI (na efekty działania leków przeciwdepresyj-
nych czekamy zazwyczaj 2-4 tygodnie). Dzięki takiej praktyce, chory już od samego po-
czątku leczenia odczuwa ulgę w objawach, co motywuje go do kontynuowania leczenia 
farmakologicznego. Terapia pomostowa może stanowić zatem ważny element leczenia 
depresji i zaburzeń lękowych i warto w praktyce po nią sięgać, w określonych sytuacjach 
klinicznych.

Czy stosowanie leków z grupy benzodiazepin jest bezpieczne? Na co należy 
zwrócić szczególną uwagę? Jak długo powinno trwać leczenie lęku?

Leki z grupy benzodiazepin są bezpieczne, jednak pod warunkiem, że są stosowane we 
właściwy sposób, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, która dokładnie określa 
ich dawkowanie i maksymalny okres czasu, w którym mogą być stosowane. Decydując 
się na zastosowanie benzodiazepin musimy wiedzieć, że są one właśnie swojego rodzaju 
terapią pomostową, krótkotrwałą, której celem jest „doprowadzenie pacjenta” do czasu, 
aż pojawi się przeciwdepresyjny efekt leków z grupy SSRI. Benzodiazepiny są ponadto 
stosowane doraźnie np. w lęku napadowym. Stosując leki z grupy benzodiazepin, już 
na pierwszej wizycie zawsze informujemy pacjenta, że są one włączane tylko na ściśle 
określony czas czyli max. 4 tygodnie do czasu, kiedy zacznie działać lek przeciwdepresyjny. 
Pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza zarówno czasu terapii, jak i określonego 
dawkowania.

Lęk i depresja
to nie wyrok„Objawy depresji, lęk i zaburzenia snu występują powszechnie i znacząco obniżają 

jakość życia. Choremu może pomóc lekarz rodzinny – wystarczy porozmawiać              
z nim o swoich objawach.
Dr hab. Sławomir Murawiec
Główny ekspert do spraw psychiatrii Akademii 
Zdrowia Psychicznego Harmonii

Lęk powinien być leczony i możemy 
go leczyć skutecznie stosując 

właściwe terapie farmakologiczne
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Jakie są objawy udaru mózgu? Czy występują czynniki, które predysponują 
nas do wystąpienia udaru mózgu?
Objawy udaru mózgu są dość charakterystyczne i część z nich jest widoczna gołym 
okiem, jeśli przebywamy w otoczeniu osoby, która w danym momencie doznaje 

udaru mózgu. Te najczęstsze dotyczą twarzy i manifestują się w postaci: zmiany po jednej 
stronie twarzy, np. opuszczenie kącika ust, oka, niemożności uśmiechnięcia się, zastygnięcie 
jednej połowy twarzy, skrzywienia jednej strony twarzy. Może również pojawić się np. brak 
czucia lub osłabienie w kończynach po jednej stronie ciała. Osoba doznająca udaru może 
ponadto odczuwać drętwienie lub zaburzenie czucia jednej połowy ciała. Mowa staje się 
często niewyraźna, pojawiają się trudności w mówieniu i budowaniu zdań. Osoba, która ma 
w danym momencie udar, może mieć problem z widzeniem, odczuwać bardzo silny ból 
głowy, senność, a nawet stracić przytomność, jeśli dochodzi do bardzo rozległego udaru. 

    Niezwykle istotne jest, aby w momencie wystąpienia wymienionych objawów jak naj-
szybciej wezwać pomoc pogotowia ratunkowego i powiedzieć dyspozytorowi o swoich 
podejrzeniach. Szybka pomoc pozwala uratować życie chorego, a także uchronić go przed 
ciężką niepełnosprawnością, która może być następstwem przebytego udaru. 
    Jeśli chodzi o czynniki predysponujące nas do wystąpienia udaru to możemy je po-
dzielić na dwie grupy – czynniki niemodyfikowalne i modyfikowalne. W przypadku tych 
pierwszych, na których występowanie nie mamy wpływu, wymienia się wiek, płeć i pre-
dyspozycje genetyczne. Natomiast pośród czynników modyfikowalnych, czyli tych które 
możemy zmieniać i leczyć, jako najpoważniejszy wymienia się nadciśnienie tętnicze. Stąd 
też, jeśli zostanie ono u nas rozpoznane, kluczowym jest, aby było właściwie leczone i mo-
nitorowane. Jeśli uda nam się osiągnąć prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego – 120/80 
mmHg, ryzyko udaru spada aż 30 - 40 proc. Do innych czynników modyfikowalnych zalicza 
się występowanie cukrzycy, otyłości, miażdżycy, zaburzeń lipidowych,  a także palenie 
tytoniu i nadużywanie alkoholu. 

W jaki sposób można zapobiec wystąpieniu kolejnego udaru mózgu? 
Przede wszystkim skutecznie lecząc choroby, które były czynnikiem odpowiedzialnym za 
wystąpienie pierwszego udaru. U osób po udarze bardzo ważna jest właściwa rehabilita-
cja, a ponadto kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem. Należy skupić 
się na leczeniu nadciśnienia tętniczego, redukcji masy ciała, jeśli u chorego występuje 
nadwaga lub otyłość, leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej i pozostałych schorzeń. 
Ponadto osoby, które przeszły udar niedokrwienny mózgu, powinny na stałe przyjmować 
doustne leki antyzakrzepowe, hamujące agregację czyli “zlepianie się” płytek krwi np. kwas 
acetylosalicylowy. W profilaktyce kolejnego udaru bardzo ważne jest, aby chory stoso-
wał się do zaleceń lekarskich, a przede wszystkim przyjmował regularnie zapisane przez 
lekarza leki. Innym istotnym zaleceniem jest rzucenie palenia papierosów i ograniczenie 
spożycia alkoholu. 

Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest niezwykle istotne w przypadku chorób 
przewlekłych, również w kontekście udaru mózgu. Czy pacjenci po udarze 

chętnie się do nich stosują? Które z tych zaleceń stanowią największe 
wyzwanie dla chorego?

Niestety pacjenci wciąż zbyt często nie stosują się do zaleceń lekarskich, przez co zwiększa-
ją ryzyko wystąpienia kolejnego udaru. Pomijają dawki leków, samodzielnie, bez konsultacji 
z lekarzem przerywają stosowanie poszczególnych terapii. Dodatkowo poważnym proble-
mem dla części pacjentów jest rzucenie nałogu palenia papierosów i redukcja masy ciała. 

Jak wygląda rokowanie pacjenta, który ściśle przestrzega zaleceń lekarskich?
To rokowanie jest zdecydowanie lepsze niż w przypadku pacjentów, którzy tych zaleceń 
nie przestrzegają. Jeśli uda nam się u osoby po udarze skutecznie leczyć czynniki, o któ-
rych mówiliśmy wcześniej, to ograniczamy ryzyko wystąpienia kolejnego udaru, ale także 
sprawiamy, że ogólne samopoczucie chorego jest lepsze. Poprawia się jego jakość życia 
i codzienne funkcjonowanie. 

Czego najbardziej potrzeba pacjentom po przebytym udarze mózgu?
Potrzeby pacjentów po przebytym udarze wiążą się z powikłaniami późnymi, czyli tymi 
które dotyczą chorych już po wypisaniu ze szpitala, ale także z dalszą opieką, która ma 
uchronić ich przed kolejnym udarem. W grupie późnych powikłań możemy wymienić 
depresję poudarową, padaczkę poudarową, demencję naczyniopochodną oraz zjawisko 
związane ze spastycznością. W przypadku tych problemów bardzo ważny jest dostęp 
do pomocy specjalistycznej, opieki rehabilitacyjnej oraz pomocy ze strony najbliższych.           
Ponadto osoby, które przeszły udar wymagają intensywnej opieki lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, który czuwa nad leczeniem farmakologicznym czynników odpowie-
dzialnych za wystąpienie udaru, przestrzeganiem zaleceń lekarskich oraz opieki specja-
listów, którzy także monitorują i modyfikują leczenie w zależności od stanu klinicznego 
pacjenta.

Życie po udarze„
Skuteczne zapobieganie ponownym udarom jest możliwe, jeśli pacjent przestrzega 
zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii oraz stylu życia. 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki 
Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi, członek Polskiego 
Towarzystwa Bólów Głowy

W profilaktyce kolejnego udaru 
bardzo ważne jest, 

aby chory stosował się 
do zaleceń lekarskich
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