
Rubryka: MAMY GOŚCIA! 

Warto jest okazywać wdzięczność 

Życie pacjentów z RZS-em dyktowane jest przez chorobę. Jej reemisjami, zaostrzeniami, 

terminami badań i rehabilitacji. Spróbujmy zrozumieć, że czasem chorzy czują się dobrze, a 

innym razem życie wymyka im się spod kontroli - mówi specjalista psychologii klinicznej 

Grażyna Domalewska. 

 

Wspólnym mianownikiem łączącym pacjentów z RZS-em jest oczywiście choroba. Ale 

każdy pacjent to indywidualna historia. Jakie typy pacjentów można wyróżnić? 

Są pacjenci, którzy ulegają tyranizowaniu myślenia pozytywnego. Oczywiście, jest ono  

niezmiernie ważne, ale nie można wypierać choroby i żyć, jakby jej nie było. 

Są pacjenci, którzy chcą swoją chorobę zbagatelizować. Nie wierzą lekarzom, opuszczają 

konsultacje, nie zawsze biorą leki. W przypadku takich osób leczenie nie przynosi 

satysfakcjonujących efektów.  

Są również ludzie, którzy chorobę wyolbrzymiają – usiłują podporządkować sobie całe 

otoczenie z powodu tego, że mają RZS. Nawet jak trochę boli, to oni poprzez wyolbrzymienie 

tego objawu domagają się opieki, dodatkowej wizyty u lekarza. Również swoje 

niepowodzenia czy lenistwo tłumaczą chorobą. Owszem, są sfery życia, gdzie ci pacjenci 

mają ograniczenia, ale inne obszary pozostają nietknięte. Mogą więc w taki sposób wypełnić 

czas, aby oderwać uwagę od cierpienia, lecz oni tego nie chcą.  

Czwarta postawa jest najlepsza – nabycie umiejętności życia z chorobą.  

W każdym z wymienionych przypadków potrzebna jest fachowa psychoedukacja. Pacjent 

powinien przede wszystkim czerpać wiedzę od lekarza, bo każdy przypadek jest inny. Do RZS- 

u trzeba podejść indywidualnie.  

W takim razie jak tę umiejętność życia z chorobą posiąść? 

Pacjenci muszą pokonać stygmat choroby. Dużo pisze się o stygmacie choroby psychicznej. 

Przeglądając różne źródła, zarówno te w internecie, jak i literaturę dla psychiatrów czy 

psychologów, nie zauważyłam, aby pisano o stygmacie choroby, jaką jest RZS. A wszyscy 

wiemy, że stosunek do chorych jest różny. Czasami rzeczywiście spotykają się z pomocą, ale 

najczęściej bywa odwrotnie. Zaczynają więc myśleć, że są bezwartościowi. Bo na przykład nie 

potrafią sobie zapiąć butów i muszą korzystać ze specjalnej dużej łyżki. Bo muszą używać 

sztućców z pogrubionym trzonkiem. Bo mają problemy, aby obsłużyć siebie w wannie. 

Zaczynają zadawać sobie pytania: dlaczego odwrócili się ode mnie znajomi, dlaczego mąż 

zaczął interesować się innymi kobietami? 

Wobec tego w jaki sposób chorzy powinni oswajać ze swoim RZS-em najbliższe otoczenie, 

aby rodzina i przyjaciele się od nich nie odwrócili? Niektórzy nie chcą przyznać się, że 

zachorowali. 



Nieraz taka motywacja jest wielce szlachetna, bo nie chcemy martwić bliskich, ale to jest 

dobre tylko na chwilę. Później te pokłady złości i rozpaczy narastają i chory zaczyna 

odreagowywać swoją złość nawet na ludziach najbliższych. Rodzina powinna wiedzieć o 

chorobie, ponieważ za chwilę pacjent będzie potrzebował wsparcia.  

 

Ale jak rozmawiać o chorobie, która przyszła nagle, jeśli jeszcze sami jej nie oswoiliśmy? 

 

Mówić, jakiej pomocy potrzebujemy. Na przykład: Kochanie, pomóż mi zawiązać buty. 

Rozmawiać również o konsekwencjach RZS-u i zachęcić, aby najbliższa nam osoba poszła z 

nami do lekarza. Bo wyedukowana rodzina to zdrowszy pacjent. Najbliżsi muszą nauczyć się, 

w jaki sposób pomóc choremu, ale też czego od niego wymagać. Pacjent powinien czuć, że 

pewne rzeczy zrobi sam. Nawet jeśli 5 minut zajmie mu dojście do toalety, niech zrobi to 

sam. To poczucie kontroli i samodzielności, chociaż w niewielkim stopni, jest bardzo ważne, 

Pacjent nie powinien też zakładać najgorszego wariantu, że na końcu tej choroby czeka 

wózek.  

 

Jednak myśli o najgorszych skutkach RZS-u na pewno zaczną się pojawiać. Nie da się ich 

uniknąć. 

Oczywiście, ale u niektórych ludzi choroba doprowadzi do wózka inwalidzkiego, u innych nie. 

Radzę też korzystać z ulotek i broszurek polecanych wyłącznie przez lekarza. Czytanie książek 

medycznych lub wyłącznie for internetowych może załamać i wywołać lęk. Zwłaszcza, jeśli 

natrafimy na pacjenta z postawą wyolbrzymiającą. Wtedy mogą pojawić się nawet zamiary 

samobójcze.  

Oprócz rodziny najlepszym wsparciem jest drugi człowiek, a najlepiej starszy pod względem 

lat walki z chorobą. On może nam bardzo pomóc, zwłaszcza, jeśli prowadzi aktywne, ciekawe 

życie. Ważne jest też, aby dołączyć do grupy lub stowarzyszenia dla chorych. Można tam 

uzyskać wsparcie, ale i praktyczne informacje choćby o promocjach czy nowych lekach. 

RZS wystawia na próbę relacje panujące w rodzinie. Może się okazać, że nie każdy jest w 

stanie odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Bo choroba przychodzi nagle i całkowicie burzy życie. A pacjenci mają swoje plany. Na 

przykład chcą mieć dzieci. Wtedy pojawiają się pytania: jak ja sobie poradzę, jak ja to dziecko 

wychowam? Jeśli chorym jest mąż, być może będzie musiał zmienić pracę, albo zacząć 

pracować na pół etatu, zagrożone wiec będzie bezpieczeństwo ekonomiczne. 

Poza tym członkowie rodziny mogą poczuć się zależni, ponieważ w obliczu problemu często 

chorzy otrzymują pomoc ze strony rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Owszem, raz taką 

pomoc miło jest przyjąć. Ale jeśli pacjenci są ambitni, zaczyną mieć wyrzuty sumienia. 

Jeśli chorą jest kobieta, mogą pojawić się problemy w domu, z prostymi czynnościami, jak 

gotowanie, prasowanie, pranie. Bo nie chce się wstawać z łóżka. Bo jeśli boli każdy staw, 



każda kosteczka, każdy dzień staje się udręką. Zwłaszcza, że pacjenci różnie reagują na leki, 

mogą pojawić się też skutki uboczne. Jak mawiają, jedno leczy, drugie kaleczy.  

Czasem pojawiają się dodatkowe kilogramy, co negatywnie wpływa zwłaszcza na psychikę 

pacjentek, które zaczynają mieć problemy z kobiecością. RZS predysponuje do zaburzeń 

psychicznych, do lęku, do zniechęcenia. Mówi się o wyuczonej bezradności. Człowiek już nie 

ma nadziei. Chodziłem na rehabilitację – jestem chory. Byłem w szpitalu reumatologicznym – 

jestem chory. Biorę leki – jestem chory. Znowu nawrót. Znowu cierpię. Następuje utrata 

kontroli, nie można przewidzieć nawrotu. To jest bardzo angażujące emocjonalnie. 

 

Mówimy o pacjentach, którzy już zmagają się z chorobą. A co z tymi, którzy dopiero się o 

niej dowiadują. Przychodzi niespodziewana diagnoza. Jak się nie załamać? 

Pacjent powinien pójść do drugiego lekarza, aby potwierdzić diagnozę. A jeśli ona się 

potwierdzi? Ktoś pięknie napisał, że człowiek musi przeżyć żałobę po utraconym zdrowiu. W 

pierwszej chwili pojawi się szok, zaprzeczenie. Pacjent zapewne powie: To mnie nie dotyczy, 

to nie moje wyniki, lekarz postawił złą diagnozę. Inny skwituje: na coś trzeba umrzeć i nie 

będzie chciał się leczyć. Ale gdy będzie bolało, w końcu wróci do gabinetu.  

Jaką rolę w tym momencie powinna odegrać rodzina, aby przekonać pacjenta do leczenia. 

Częstym błędem pacjentów jest przekonanie, że skoro choroba nie boli, to jest okiełznana. A 

ona się przecież rozwija. Jeśli jesteśmy rodziną, powinniśmy przekonać chorego, aby poszedł 

do lekarza. Niech nie bagatelizuje problemu. Wsparcie jest bardzo ważne. Można na przykład 

zaprowadzić pacjenta do lekarza, poczekać na niego w poczekalni.  

Jak bardzo bliscy powinni wejść w świat chorego? 

Nie chodzi o to, aby żyć życiem pacjenta. Powinni go słuchać i spróbować sobie wyobrazić, co 

on czuje. Niech spróbują unieruchomić sobie rękę i pójść do toalety. Niech sprawdzą, jak się 

będą czuli, jeśli nie będą w stanie zrobić prostych, ale bardzo intymnych rzeczy. Jakie będą 

mieć poczucie wstydu? Czy nie poczują się jak trzyletnie dziecko, gdy nie będą w stanie 

otworzyć butelki z wodą mineralną? Jacy bezradni się staną, gdy sztywna ręka nie będzie w 

stanie złożyć podpisu na ważnym dokumencie? 

Gdy opiekunowie przekonają się o tym, wtedy zrozumieją, dlaczego ich bliscy czasem wydają 

się gburowaci, nieprzyjemni, ciągle napięci emocjonalnie.  

Powiedzieć w pracy, że jesteśmy chorzy? 

W pracy powinien wiedzieć szef. Musi być przygotowany, że mogą się pojawić zwolnienia 

lekarskie. Że pracownik będzie musiał wciąć urlop czy wyjechać do sanatorium. Czasem 

pacjent wykonuje tak ciężką pracę, że konieczna będzie zmiana zawodu.  

Załóżmy, że mamy w swoim otoczeniu chorego na RZS, który nie chce się z nami 

kontaktować. Próbować odnowić kontakt czy przeczekać? 



Jeśli pacjent sam się izoluje, można od czasu do czasu napisać wiadomość na Facebooku, 

wysłać SMS-a, zatelefonować. Jeśli do tej pory celebrowaliśmy imieniny czy urodziny, nie 

zapominajmy o ważnych datach. Bo to może być pretekst, aby zaprosić chorego do siebie. 

Gdy powie, że zachorował, odpowiedzmy: „I co z tego? Nadal jesteś moim przyjacielem. 

Jeżeli słabo się czujesz, to ja podjadę po Ciebie samochodem. Zamiast alkoholu, napijesz się 

soku”. 

W sensie rozmów traktować go jako zdrowego, ale wysłuchać, co ma do powiedzenia na 

temat choroby. Zadeklarować pomoc.  

Trzeba wyważyć, jak pomóc. Złe jest i opuszczanie chorego człowieka, ale i natarczywe 

traktowanie. Nie możemy też przechodzić obok pacjenta jak obok jajeczka, które się stłucze. 

I najważniejsze – chorzy nie chcą współczucia. 

Skoro robi się olimpiadę dla osób niepełnosprawnych, tratujmy ludzi z RZS-em jako 

olimpijczyków, ale uwzględniając ich możliwości.  

A gdy chory zamknie się na świat i nie będzie chciał się leczyć? 

Wtedy trzeba przysłowiowo wziąć pacjenta za głowę. Można dać mu dwa, trzy dni, niech się 

wypłacze, wykrzyczy, niech odreaguje. Powiedzieć: słuchaj, ja to rozumiem, ale co ci to da? 

Zacznie myśleć ekonomicznie i zrozumie, że w dłuższej perspektywie taka postawa mu się nie 

opłaci. 

Jak jeszcze wspierać chorego? 

Miła byłaby deklaracja, że bez względu na to, czy będziesz na tym wózku czy nie, ja  i tak 

będę cię kochał. Ale ważniejsze są czyny niż słowa. Bo jeżeli chora kobieta widzi, że mimo jej 

niesprawności mąż nie biega za innymi, bierze dzień wolny, aby zawieźć ją na rehabilitację, 

czy zmiata okruszyny z podłogi, to jej poczucie bezpieczeństwa wzrasta. Najważniejsze, aby 

pacjenci czuli akceptację bliskiej osoby. 

 

A teraz odwróćmy sytuację. Jak chory powinien wesprzeć bliską osobę? 

Na pewno warto jest wyrażać podziękowanie. W gestach i słowach. Jeśli chora lepiej się 

poczuje, może zaprosić siostrę na obiad.  

RZS nie powoduje ubytku uczucia. Żona z własnej inicjatywy może zapytać męża, co dzieje się 

u niego w pracy, co słychać u teściowej. Może go nadal wspierać psychicznie. To, że ona nie 

gotuje obiadu, nie zaprowadza dziecka do przedszkola nie znaczy, że nie jest dla męża 

psychicznym wsparciem. Może być. Aby on czuł, że nie ma drugiego czy trzeciego dziecka. A 

on powinien mieć świadomość, że jego chora partnerka to wciąż atrakcyjna kobieta. To 

ważne dla niej i dla niego. Jeżeli ona nie ma siły pójść do fryzjera, może zamówić wizytę 

kosmetyczki czy fryzjerki do domu. Raz na jakiś czas może kupić sobie koszulkę nocną, która 

będzie się podobała mężowi. Dbanie o sferę intymną również jest bardzo ważne dla obu 

stron.   

 



 


