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ZDROWIE

Jak podkreśla raport WHO, łuszczyca jest zapalną chorobą 
niezakaźną o podłożu autoimmunologicznym - dlatego nie 
można się nią zarazić. W Polsce cierpi na nią co najmniej 
760 tys. osób. 
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Czy masz zdolne dziecko?

Niejednokrotnie zdarza się, że przeciętnie zdolne, lecz pracowite 
dziecko, które bardzo pragnie sukcesu i chce zadowolić rodzica, bywa 
błędnie rozpoznane jako uczeń szczególnie uzdolniony. Jednocześnie 
bardzo łatwo jest przegapić potencjał wybitnie utalentowanego dziec-
ka, które dezorganizuje pracę grupy, nie lubi konwencjonalnych zadań, 
a ćwiczenia wykonuje przy jak najmniejszym nakładzie sił. 
Im szybciej rozpoznamy dziecko, które jest zdolne, ale nie wykorzystu-
je w pełni swoich możliwości, tym większą mamy szansę na skuteczną 
interwencję i zmotywowanie go do nauki.

Wśród charakterystycznych cech dzieci zdolnych, jednak uczących się 
poniżej swoich możliwości, najczęściej wymienia się:

 sprawne posługiwanie się mową, szybkie myślenie, zdolność 
rozwijania pomysłów innych osób i wykorzystywania w różnych 
sytuacjach przyswojonych informacji; 

  oznaki znudzenia, ospałości i braku zainteresowania, chęć jak naj-
szybszego zakończenia zajęć w sytuacji, gdy są one mało dynamicz-
ne;

 niespokojne zachowanie i kłopoty z koncentracją; 
 zdolność manipulacji;
 zdolność zadawania trudnych, czasem wręcz prowokacyjnych pytań;
 większa biegłość w nawiązywaniu kontaktów z osobami dorosłymi 

i starszymi kolegami niż z rówieśnikami;
 brak zorganizowania podczas prac domowych czy innych zadań, jak 

również nieumiejętność zarządzania czasem;
 umiejętność ucieczki do własnego świata, co może przejawiać się 

dłuższymi okresami bezczynności i brakiem skupienia; 
 zmaganie się z niechęcią ze strony rówieśników, co bywa poniekąd 

efektem tego, iż zdolne dziecko potrafi  ranić słowami czy komento-
wać otwarcie czyjeś słabości;

  skłonność do wybuchów gniewu i wahań nastroju. 
Zdolne dzieci uczące się poniżej swoich możliwości potrzebują bezpo-

średniego wsparcia i interwencji w zakresie rozwoju emocjonalnego 
i społecznego, m.in. poprzez motywację i wyzwania. 

Dziecko stanie się aktywniejsze i łatwiej będzie przyswajać wiedzę, 
gdy:

 ma poczucie sensu tego, co robi;
 uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania, co sprawia, że zada-

nia, jakie się przed nim stawia, uznaje za własne;
 ma poczucie bezpieczeństwa, świadomość prawa do błędu oraz 

tego, że ma z kim porozmawiać o swoich działaniach;
 działaniom towarzyszą odczucia i emocje;
 bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji;
 odczuwa satysfakcję; 
 ma poczucie własnej wartości;
 dostrzega się wkład jego pracy, a nie tylko efekt;
 ma możliwość realizacji własnych pomysłów. 

Zachęcam do obserwowania swoich dzieci. Pamiętajmy, iż nie każde 
niekonwencjonalne czy niegrzeczne zachowanie bądź brak dobrych 
ocen wynikają z braku talentu! Być może dziecko jest uzdolnione 
w bardzo wąskiej dziedzinie, która niekoniecznie bywa wykorzystywa-
na w szkole, ale w przyszłości może stać się ogromną pasją czy wręcz 
sposobem na życie? I dlatego tak ważna jest współpraca ze szkołą oraz 
prawidłowe rozpoznanie przyczyn specyfi cznych zachowań dziecka na 
lekcjach.
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Każdy rodzic pragnie, by jego pociecha wykazywała 
szczególne uzdolnienia. Jednak aż ponad połowa utalentowanych 

dzieci nie jest uważana za zdolne przez rodziców i nauczycieli. 
Dzieje się tak dlatego, że coraz częściej wybitni uczniowie uczą się 

poniżej swoich możliwości.

Choroba, która 
stygmatyzuje
Bywa, że traktowani są jak trędowaci. - Z basenu 
grzecznie mnie wyproszono, na plaży dopytywano, 
czy aby na pewno nie jest to zaraźliwe - mówi 
Małgorzata, która od 20 lat choruje na łuszczycę.

Jak wygląda życie z tą chorobą? 
Dopóki nie jest ona widoczna dla 
otoczenia (nawet latem można ją 
zamaskować za pomocą długich 
rękawów), da się walczyć z nią 
w domowym zaciszu. Jednak gdy 
objawy skórne się nasilają, cho-
rzy mają problemy z normalnym 
funkcjonowaniem. Wstydzą się 
wyjść do pracy, sklepu, fryzjera 
czy do kina. Powód: niewybredne 
uwagi na temat wyglądu i - choć 
łuszczyca nie jest chorobą zakaźną 
- wynikający z niewiedzy lęk przed 
zarażeniem.

Nawet kontroler uciekł
Małgosia twierdzi, że przypadki 

dyskryminacji mogłaby wymie-
niać bez końca. - Nawet kontroler 
w autobusie ominął mnie szerokim 
łukiem - opowiada. - Sytuacje, że 
ktoś niedyskretnie mi się przygląda 
i komentuje mój wygląd, zdarzają 
się dość często. Z zupełnie innym 
zachowaniem spotkałam się na pla-
ży w Chorwacji. Podeszła do mnie 
obca osoba i po angielsku zapytała: 
„Ojej, co ci się stało, co ci jest?”. Od-
powiedziałam: „Mam łuszczycę”. 
Usłyszałam: „A, wiem, moja ciotka 
na to choruje. Mam nadzieję, że ci 
się poprawi” - to ostatnie zdanie 
wypowiedziała, głaskając mnie po 
ręce ze zmianami. Jednak pamię-
tam też inną sytuację. W mojej 
byłej pracy mieliśmy wyjazd in-
tegracyjny do Egiptu. Na miejscu 
zorganizowano kurs nurkowania 
i musiałam pokazać się w kostiu-
mie kąpielowym. Nasz opiekun 
spytał, co mi jest. Powiedziałam, 
że mam łuszczycę. Na wyjeździe 
dobrze się bawiłam. Dodatkowo 
świeciło piękne słońce, więc skóra 
się podleczyła. Po powrocie oso-
ba, która nie pojechała na wyjazd, 
podczas rozmowy z moim kie-
rownikiem rzuciła: „A, słyszałam 
od szefowej, że Gosia ma zmiany 
na skórze”. Dowiedziałam się, co 
w kuluarach, na spotkaniach ze 
swoimi znajomymi, mówi o mnie 
szefowa. Było to bardzo nieprzy-
jemne - wspomina 39-latka.

Małgorzata pamięta też, jak kilka 
lat temu nie przyjęła jej kosmetyczka, 
która bała się, iż może się zarazić. 

Atakuje ciało i duszę
Tymczasem łuszczyca nie jest 

chorobą zakaźną, ale immunolo-
giczną. Procesy zapalne, które za-
chodzą w warstwie skórnej, mogą 
przenieść się na organy wewnętrz-
ne. Dlatego tak ważna jest wczesna 
diagnoza i leczenie. Jako choroba 
przewlekle leczona - bo łuszczycy 
nie da się wyleczyć, można jed-
nak zminimalizować stopień na-
silenia objawów - wymaga stałej 
opieki medycznej. W najcięższych 
przypadkach oznacza to regu-
larne wizyty w szpitalu. Zmiany 
skórne mogą zajmować niewielką 
powierzchnię, ale w najcięższych 
przypadkach dochodzi do zajęcia 
nawet całego ciała! Właśnie dla 
tej grupy osób życie z chorobą jest 
prawdziwą gehenną. Łuszczyca to 
przypadłość mająca nie tylko skut-
ki zdrowotne, ale również poważ-
ne konsekwencje społeczne i psy-
chiczne. Mówi się, że to choroba 
duszy i ciała.

Chcemy normalnie żyć
Według najnowszego raportu 

Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) pt. „Globalny raport WHO 
na temat łuszczycy” aż 71% cho-
rych na łuszczycę odczuwa umiar-
kowaną lub dużą stygmatyzację ze 
strony ludzi, z którymi się stykają 
w pracy, szkole, w miejscach pu-
blicznych i środkach komunikacji. 
- Poza ograniczonym dostępem do 
nowoczesnego leczenia biologicz-
nego, negatywne reakcje wobec 
chorych z widocznymi zmianami 
na skórze są najpoważniejszym 
problemem, z jakimi borykamy się 
w życiu codziennym - mówi prze-
wodnicząca Unii Stowarzyszeń 
Chorych na Łuszczycę Dagmara 
Samselska, podkreślając, że niemal 
każdy zetknął się z osobą cierpiącą 
na łuszczycę, ale nie zdawał sobie 
z tego sprawy, ponieważ pacjenci 
robią wszystko, żeby ukryć cho-
robę. - Nie chcemy zamykać się 
w domu, pragniemy normalnie żyć, 
a nie przebywać w szpitalach lub 
na zwolnieniu lekarskim - mówi, 
dodając, że sami pacjenci są ze-
stresowani widocznymi na skórze 
zmianami. W dodatku negatyw-

ne reakcje ludzi jeszcze bardziej je 
potęgują, a to z kolei może nasilać 
przebieg choroby, bo w znacznym 
stopniu zależy ona od stanu psy-
chicznego.

- Wstręt, obrzydzenie, litość - to 
tylko niektóre negatywne emocje, 
których pacjenci dotknięci łusz-
czycą stają się adresatami - mówi 
D. Samselska. - Stygmatyzacji tej 
doświadczają wszędzie, co sprawia, 
że zamykają się w mieszkaniach, 
wycofują z życia towarzyskiego, nie 
podejmują prób zakładania rodzin. 
Ze względu na chorobę mają pro-
blem ze znalezieniem i utrzyma-
niem pracy, a co za tym idzie - prze-
stają być aktywni zawodowo. Tracą 
wiarę w siebie i własne możliwości. 
Brak akceptacji ze strony otoczenia 
potęguje poczucie wyobcowania, 
wzmacnia obniżenie własnej war-
tości, częstokroć prowadząc do de-
presji, a w skrajnych przypadkach 
- samobójstw - wyjaśnia. 

Obalić mit
Wiedza w społeczeństwie na te-

mat łuszczycy nadal jest niewielka. 
Pokutuje mit, że zmianami skórny-
mi w łuszczycy można się zarazić. 
- Znam młodą kobietę, na którą 
kasjer w supermarkecie zaczął 
krzyczeć, gdy wyłożyła towary na 
taśmę: „Dziewczyno, popatrz, jak 
wyglądasz, idź się leczyć!”. Miała 
zmiany skórne na dłoniach. Zało-
żył woreczki foliowe na ręce i w ten 
sposób przekładał towary, które 
chciała kupić. To było dla niej po-
tworne upokorzenie - mówi prze-
wodnicząca Unii Stowarzyszeń 
Chorych na Łuszczycę, podkreśla-
jąc konieczność edukacji społecz-
nej w tym zakresie.  MD

Dla łuszczycy charakterystyczne 
są rumieniowate zmiany na skórze 
pokryte łuską. Choroba ta nie 
ogranicza się tylko do widocznych 
zmian skórnych, zwiększa również 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych 
oraz zgonu, ponieważ rozwija się na 
podłożu zapalnym.
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