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Drodzy Czytelnicy!
Numer czwarty naszego Biuletynu wieńczy rok trwania Projektu
„Sieć MPD”. Jesteśmy na półmetku. Wiele pracy za nami i nie mniej
przed nami. Bardzo cieszy fakt, że już się trochę znamy i w działaniach Sieci MPD uczestniczy nie tylko ekipa z zamojskiego Ośrodka
„Krok za Krokiem”. Powoli formalizujemy naszą Sieć. Deklarację
udziału w federacji złożyły organizacje z Białegostoku, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i Zamościa. Jeśli nasze plany się powiodą, to jest
nadzieja, że sytuacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
w naszym kraju, a przynajmniej w znacznej jego części, ulegnie
poprawie. O tym, że jest taka potrzeba świadczą chociażby relacje
matek małych dzieci z mpd, które zamieszczamy w tym numerze.
Od kilku lat wiele mówi się w Polsce na temat wczesnej pomocy dla
małych dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. W naszym słownictwie zadomowiły się terminy: wczesna interwencja i wczesne
wspomaganie rozwoju. Spore środki ﬁnansowe z budżetu państwa
idą na ten cel kanałem świadczeń medycznych i edukacyjnych. Czy
osoby, które za te działania odpowiadają są świadome jak wygląda
w rzeczywistości życie rodzin z małym niepełnosprawnym dzieckiem? Relacje matek z Kraśnika dają wiele do myślenia. Dla mnie
osobiście przerażająca jest chaotyczność i pozorność udzielanej im
pomocy. Widać ewidentny brak systemu i standardów postępowania, brak koordynacji działań. Jako specjaliści, działacze organizacji pozarządowych i wreszcie jako rodzice powinniśmy głośno domagać się zmian w tej dziedzinie! Jedną z form wprowadzania tych
zmian jest tworzenie placówek w miejscach, gdzie są dzieci wymagające specjalistycznej pomocy. Jestem pełna podziwu dla Matek
z Kraśnika, że po tym co przeszły, mają jeszcze dość sił żeby podjąć
trud tworzenia ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w swoim mieście. Chyba niestety słusznie przewidują, ze jak same tego nie zrobią,
to nie zrobi tego nikt inny. Czy tak powinno być? Ostatnie decyzje
rządu dotyczące likwidacji PFRON-u i ograniczenia świadczeń

w placówkach medycznych działających w systemie opieki dziennej, wskazują dość wyraźnie, że w naszym kraju osoby niepełnosprawne nie mogą liczyć na zbyt wiele. Jeśli już są niepełnosprawni
to najlepiej z lekką niepełnosprawnością, żeby mogli pracować na
otwartym rynku pracy i wtedy rząd gotowy jest wesprzeć ich zatrudnienie. A co z resztą? Czy rodziny takie jak te z Kraśnika muszą wyjechać z naszego pięknego kraju, żeby nie czuć się dyskryminowane?
Żeby tak jak mówiła mi niedawno matka małej bardzo niepełnosprawnej dziewczynki z okolic Lublina „poczuć się jak normalna
matka”, której jedynym problemem po wyjeździe do niewielkiego
miasta w Anglii jest wybór do jakiej szkoły spośród 3 dla niej dostępnych powinna chodzi córka. Decyzję o wyborze, po konsultacji
z koordynatorem z ramienia opieki społecznej, uzależniła od odległości placówki od miejsca zamieszkania oraz oferty usprawniania,
którym dana szkoła dysponuje.
Czy jeszcze długo w większości polskich miast zintegrowanie
działań terapeutycznych na rzecz dziecka z wczesnymi zaburzeniami
rozwoju, o którym pisze dr Zoﬁa Kułakowska w pierwszym artykule
będzie tylko mrzonką? Czy miejsca takie jak Ośrodek na ul. Ożarowskiej w Warszawie muszą mieć tak olbrzymie problemy z utrzymaniem się jako placówka medyczna i edukacyjna? Może łatwiej
rozliczyć świadczenia medyczne i edukacyjne osobno, ale wcale
wtedy nie są one tańsze, a już całą pewnością nie ułatwiają życia
rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Jak wskazują teksty lekarzy takich jak dr Kryszczyńska i dr Wądołowska mamy specjalistów,
którzy patrzą na problem niepełnosprawności szerzej niż tylko przez
pryzmat swojej specjalizacji. Ważne żebyśmy głośno o tym mówili
i nie godzili się na bylejakość!
Aleksandra Wnuk – psycholog rehabilitacji, koordynator
projektu Sieć MPD
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Zintegrowane usprawnianie dzieci z mpd
– argumenty neuropediatry
Osoba dotknięta zespołem mózgowego porażenia dziecięcego dysponuje prawidłowym wyposażeniem genetycznym, posiada więc swój
specyﬁczny potencjał na normalne funkcjonowanie przez całe życie.
Wczesne uszkodzenie mózgu występuje najczęściej na ostatnim etapie
ciąży i w okresie okołoporodowym. Konsekwencją wczesnego uszkodzenia są zaburzenia ruchowe, mowy, wzroku lub słuchu, które stają się
widoczne dopiero po kilku pierwszych miesiącach życia, kiedy mózg
jest już wystarczająco dojrzały, by uszkodzenie się ujawniło.
Konsekwencje wczesnego uszkodzenia mogą mieć bardzo różne
nasilenie. Najczęściej dziecko nie ma żadnych niepokojących objawów podczas pierwszych 2-3 lat. Dzieci mieszczące się w tej kategorii
mogą mieć jednak później trudności szkolne i zaburzenia zachowania.
Rzadziej, w około 10% przypadków, dzieci prezentują typowe objawy
mózgowego porażenia dziecięcego, które jest diagnozowane między
1 a 2 rokiem życia. Ten stan, najczęściej pozwala na przystosowanie
się do życia w społeczeństwie. Dzieci z tej grupy mają najczęściej problemy ruchowe, zaburzenia mowy i trudności szkolne. W tych przypadkach przyszłość dzieci jest bardzo uzależniona od rodzaju opieki, tzn.
sposobu rehabilitacji, nauki i wychowania. Istnieje też najmniejsza, na
szczęście, grupa dzieci, których uszkodzenie jest bardzo rozległe i ciężkie. U nich, oprócz objawów dużych zaburzeń ruchowych (nie siedzą,
nie chodzą) obserwuje się upośledzenie umysłowe, napady padaczki,
zaburzenia mowy, kontaktu, wzroku, słuchu. U tych dzieci diagnoza
jest możliwa podczas pierwszych tygodni życia.
Wczesne uszkodzenie mózgu, w każdej z jego form, znajduje się
w stałej interakcji ze zdrowym potencjałem genetycznym oun (ośrodkowego układu nerwowego). Zdrowe i uszkodzone części mózgu dojrzewają razem, u każdego dziecka inaczej, w zależności od miejsc i rozległości uszkodzenia.
Jest kilka ważnych cech, które warunkują wybór zintegrowanego
usprawniania dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem oun:
– Jedną z nich jest system integracji poszczególnych obszarów funkcjonalnych w oun. Dziecko zdrowe, tak samo jak dziecko z mózgowym
porażeniem dziecięcym rozwija się równocześnie i równolegle w zakresie ruchu, mowy, emocji i w obszarze szkolnym. Z tego wynika, że nawet
jeśli objawy dotyczą jedynie ruchu (przykład: diplegia spastyczna), rehabilitacja tylko ruchowa nie może być wystarczająco skuteczna. Powinna
obejmować swym zakresem również werbalizację, liczenie i orientację
w przestrzeni. Wtedy dopiero ruch stanie się przydatny w życiu codziennym, bo będzie chciany i rozumiany przez dziecko.
Jako przykład integracji w oun, i z tego wynikającej interakcji, można
zacytować takie stany kliniczne jak jąkanie się pod wpływem emocji,
przestawianie liter i sylab, zaburzenie orientacji w przestrzeni czy trudności grafomotoryczne u dzieci z zaburzeniem napięcia mięśniowego.
Z tych przykładów wynika, że wszelka tzw. rehabilitacja jednej odosobnionej zaburzonej funkcji nie ma sensu. Rehabilitacja powinna być zintegrowana, tak samo jak są zintegrowane objawy u dziecka.
– Następną podstawową cechą jest plastyczność oun, tzn. możliwość częściowej rekonstrukcji niektórych funkcji mózgu, nawet jeśli
są w tym celu użyte odmienne obszary mózgowia, niż te które były do
tego przeznaczone, ale które uległy uszkodzeniu.
Pod wpływem odpowiednich bodźców, tkanka mózgowa jest zdolna
do przystosowania się do nowych zadań, jakie wynikają z uszkodzenia.
Następuje nowa organizacja funkcjonalna mózgu, który tym właśnie

różni się od mózgu osoby bez uszkodzenia. Odpowiednie bodźce to
te, które pobudzają świadomą czynność dziecka, które w ten sposób
nabywa nowych umiejętności i są to typowe procesy uczenia się.
Najlepszym tego przykładem są zajęcia w dobrym przedszkolu
i szkole, podczas których dziecko zdrowe uczy się nowych rzeczy
i sprawności, a dziecko z uszkodzeniem oun robi to samo, ale w innym
zakresie, wolniej i żmudniej, ponieważ dysponuje innymi instrumentami poznawczymi. Jednak chodzi o ten sam proces neuropsychologiczny, który polega na używaniu oun do osiągania świadomych celów ruchowych, poznawczych, itp.
– Inną decydującą cechą w celu zaprojektowania opieki nad
dzieckiem z wczesnym uszkodzeniem mózgu jest długoletnie dojrzewanie struktur oun, czego ilustracją jest długoletni rozwój neuro-psychologiczny dziecka, aż do wieku dorosłego. Przez ten długi
okres, 20 lat i więcej, dziecko uczy się, zmienia , tworzy swoją tożsamość, doznaje emocji i z nich czerpie radość i przyjemność, kształtuje
swoje uczucia i buduje relacje z otoczeniem rodzinnym i społecznym.
Tak samo dzieje się z dzieckiem z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
Wiadomo jednak, że różnice istnieją. Polegają one zwłaszcza na spowolnieniu rozwoju w jego różnych aspektach i na zaburzeniach specyﬁcznych, charakterystycznych dla różnych postaci mpd. Niezależnie od różnic rozwoju w odniesieniu do dzieci zdrowych ich rozwój
będzie odbywał się aż do wieku dorosłego. Każde dziecko, zdrowe czy
z uszkodzeniem musi się nauczyć żyć. Uczy się w domu, w przedszkolu,
w szkole, a później na studiach. Uczy się sam lub z rówieśnikami wg
szybszego lub wolniejszego rytmu rozwoju. Ten fakt ma bezpośrednie
przełożenie na typ opieki. Dziecko z wczesnym uszkodzeniem mózgu
powinno żyć wg tego samego rytmu dnia i zajęć jak dziecko zdrowe,
bo tylko w takich warunkach będzie w stanie wdrożyć się w normalny
rytm nauki. Jednak jego niepełnosprawność wymaga codziennej nauki
nie tylko szkolnej, ale też nauki funkcji ruchowej, poznawczej, nauki
we wszystkich obszarach jego zaburzeń. Oznacza to potrzebę nauczania równoczesnego programu przedszkolnego i szkolnego z dokładnie
określonymi zadaniami podczas wszystkich godzin szkolnych. Dziecko
zdrowe jest w szkole przez 5–7 godzin dziennie. Nie ma powodu, aby
dziecko niepełnosprawne uczyło się mniej. Musi się jednak uczyć inaczej i innych rzeczy. To oznacza również, że dzieci z zaburzeniami przebywają z innymi dziećmi tyle samo czasu co dzieci zdrowe, co je jeszcze
bardziej przybliża do normalności i do autonomii w normalnym środowisku społecznym. System zintegrowanego usprawniania, jakim jest
Nauczanie Kierowane spełnia te warunki. Normalny rytm życia, rozkład
dnia jak w każdej rodzinie, w której są dzieci , jest jednym z warunków normalnego rozwoju psychologicznego dziecka i całej rodziny.
Długoletnie szamotanie się rodziny w poszukiwaniu różnych form
pomocy i korzystanie z usług różnych terapeutów w różnych miejscach, w różnych porach dnia, dezorganizuje życie rodziców i rodzeństwa oraz grozi wypaleniem sił. Tymczasem rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym ma przed sobą wiele lat wysiłków, aby sprostać obowiązkom wynikającym z opieki nad takim dzieckiem.
Najważniejszymi elementami rozwoju dziecka zdrowego i tego
z uszkodzeniem oun jest jego poczucie, że jest kochanym i stwarzanie mu szans na samodzielność. Życie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym powinno być tak zaprojektowane aby ten cel mógł
zostać osiągnięty.
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Joanna Kryszczyńska – Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim

Najwcześniejsza Interwencja
Jestem pediatrą i lekarzem rehabilitacji. Przez pięć pierwszych lat mojej
pracy zawodowej poznawałam problemy z jakimi spotykają się lekarze ratujący życie i zdrowie najmniejszych pacjentów. Pracowałam wtedy w Oddziale
Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi. Towarzyszyłam dzieciom i rodzicom od samego początku ich trudnej, wspólnej drogi. Później zaczęłam interesować się oceną rozwoju psychoruchowego niemowląt oraz rehabilitacją tych dzieci, których rozwój został
określony jako nieprawidłowy. Chciałabym podzielić się z Państwem przemyśleniami, które wynikają z mojego doświadczenia oraz rozmów i dyskusji z tymi specjalistami z grona medycznego i pozamedycznego, którym
nie jest obojętny los najmłodszych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin.

W oddziale intensywnej terapii
W chwili obecnej istnieje szansa uratowania dzieci urodzonych w 23
tygodniu ciąży. Maleństwo, które urodzi się wtedy waży około 500g i jest
bardzo niedojrzałe, zupełnie nie przygotowane do samodzielnego życia.
Wymaga wspomagania oddychania, specjalnego karmienia i pielęgnacji. Im
dłużej trwa ciąża tym większa nadzieja, że dziecko przeżyje i będzie zdrowo
się rozwijało. Jednak zanim opuści szpital mija zwykle kilka tygodni lub
miesięcy. Co się dzieje w tym czasie? Kiedy rodzice po raz pierwszy widzą
swoje maleństwo, zwykle leży one w inkubatorze, otoczone mnóstwem kabli
i rurek (rurka intubacyjna lub od CPAP w nosku, drogi dożylne, elektrody
monitorujące pracę serduszka, cewnik w pęcherzu moczowym itp.). Dziecko
poddawane jest różnym procedurom medycznym, które są niezbędne aby
uratować jego życie. Personel od pierwszych godzin życia dba również o to,
aby dziecku było wygodnie i aby nie cierpiało. Maleństwo układane jest
w mięciutkich „gniazdkach” przypominających macicę, dostaje leki przeciwbólowe. Powinno być ochraniane przed nadmiarem światła i hałasem.
W tych pierwszych dniach rodzice niewiele mogą zrobić dla swojego
dziecka. Mogą po prostu z nim być duchowo i ﬁzycznie (w zakresie dozwolonym przez personel). Najczęściej mogą dotykać maleństwo przez okienka
inkubatora. Mama powinna zadbać o laktację, nawet jeżeli dziecko nie jest
karmione. Kiedy przyjdzie pora na karmienie, jej pokarm będzie dla dziecka
najlepszy. W kolejnych dniach, o ile nie dojdzie do powikłań, stan dziecka
zwykle stopniowo się poprawia. Oprócz kontynuowania typowo medycznych procedur, ważne jest zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków
do rozwoju. Dziecko urodzone przedwcześnie, długo przebywa w skrajnie
nieﬁzjologicznych warunkach oddziału intensywnej terapii. Niezbędne jest
więc stałe łagodzenie negatywnych bodźców, oraz dostarczanie dziecku prawidłowych doświadczeń poprzez odpowiednią pielęgnację oraz kontakt
z najbliższymi. Całokształt tych działań nazywany jest opieką rozwojową.
W przeciągu ostatnich lat w wielu polskich szpitalach widać coraz większe zainteresowanie łączeniem typowo medycznych działań z tzw. rozwojowymi. Przykładem opieki rozwojowej może być zapewnienie dziecku właściwej pozycji złożeniowej. Wspomaga ona wydolność oddechową, zapewnia komfort i bezpieczeństwo dziecka, sprzyja rozwojowi dużych stawów,
oraz ułatwia wykonywanie swobodnych ruchów przeciwko sile grawitacji.
Odpowiedni sposób dotykania, podnoszenia, noszenia i przekładania stymuluje zmysł czucia powierzchownego, głębokiego oraz zmysł przedsionkowy. Wcześniaki, które mimo odpowiedniej dojrzałości biologicznej nie
radzą sobie z jedzeniem, powinny mieć zapewnione odpowiednie wspomaganie karmienia (prawidłowa pozycja, techniki ułatwiające ssanie, połykanie i ich koordynację z oddychaniem).
Jednym z najważniejszych elementów opieki rozwojowej jest zapewnienie dziecku kontaktów z rodzicami. Idealną do tego okazją, od najwcześniejszego okresu, jest „kangurowanie”. Polega ono na przytulaniu maleństwa do
gołej skóry mamy lub taty. Jest możliwe nawet w przypadku bardzo niedojrzałych dzieci, które jeszcze samodzielnie nie oddychają. Zapewnia dziecku
poczucie bezpieczeństwa, łagodzi skutki przedwczesnej separacji z mamą.
W zależności od stanu klinicznego noworodka, rodzice stopniowo włączani
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są w opieką nad nim. Zwykle ma to miejsce, kiedy dziecko jest już wyjęte
z inkubatora i leży w łóżeczku. Mama jest nie tylko biernym obserwatorem
tego co robi pielęgniarka, ale sama je przewija, karmi, tuli. Te czynności
może również wykonywać tata. Ich obecność jest bardzo ważna dla dziecka.
W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zasad „aktywnej pielęgnacji” uczy rodziców ﬁzjoterapeutka NDT– Bobath. Wykorzystuje ona również elementy innych koncepcji: NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) i Brazeltona. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nauka prawidłowej pielęgnacji nie jest jednoznaczna z rehabilitacją. Wiedza w odpowiedni sposób przekazana rodzicom, pomaga każdemu
dziecku przedwcześnie urodzonemu w prawidłowym rozwoju. U dzieci ze
stwierdzonym uszkodzeniem mózgu, zmniejsza ryzyko rozwinięcia się wtórnych powikłań zaburzeń neurologicznych, a jednocześnie nie zaburza procesu rekonwalescencji.
Rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie, ciężko chorych, przeżywają niejednokrotnie ogromny stres przez wiele tygodni. Występuje u nich
szereg reakcji takich jak: lęk, poczucie winy, rozczarowania, krzywdy, bezradności, braku kontroli nad sytuacją. Często stwierdzana jest depresja. Jeśli
u dziecka doszło do powikłań w postaci uszkodzenia mózgu, dołącza się to
tego ogromny niepokój o jego przyszły rozwój. Bardzo często rodzice nie
radzą sobie w tej sytuacji. Powinni mieć wtedy zapewnioną profesjonalną
pomoc psychologiczną.
W niektórych oddziałach intensywnej terapii noworodka psycholog nie
tylko pomaga doraźnie rodzicom w sytuacjach kryzysowych, ale jest stałym
członkiem zespołu. Jest to optymalna sytuacja zarówno dla rodziców jak
i personelu medycznego.
Opieka nad noworodkami donoszonymi urodzonymi z niedotlenieniem
okołoporodowym, neuroinfekcjami, wadami rozwojowymi OUN, itp. nie
odbiega zasadniczo od tej opisywanej w przypadku wcześniaków. Zazwyczaj dzieci te przebywają krócej w oddziale intensywnej terapii. Wymagają
oczywiście indywidualnego podejścia zarówno jeśli chodzi o leczenie jak
i opieką rozwojową. Noworodek po ciężkim niedotlenieniu musi mieć zapewniony jak największy spokój przez okres minimum trzech tygodni. Dziecko
z neuroinfekcją i dużą nadwrażliwością dotykową, powinno być odpowiednio delikatnie pielęgnowane. Dziecko po zabiegu neurochirurgicznym musi
mieć dobraną pozycję ułożeniową. Trudno jest opisać wszystkie możliwe
sytuacje. Rodzina również wymaga wczesnego profesjonalnego wsparcia.
Przed wypisem ze szpitala dziecko, u którego stwierdza się ryzyko wczesnego uszkodzenia mózgu, ma wykonywane obrazowe badania ośrodkowego układu nerwowego. Zazwyczaj ma ono również przeprowadzaną ocenę
rozwoju psychoruchowego. Rutynowo wykonywane są badania ultrasonograﬁczne, w razie potrzeby uzupełniane tomograﬁą komputerową i rezonansem magnetycznym. Przestrzeganie kalendarza badań ultrasonograﬁcznych umożliwia rozpoznanie zmian w mózgu w sposób nieinwazyjny
a dość precyzyjny. Powtarzanie tych badań, daje możliwość śledzenia ewolucji zmian. Ustalenie ostatecznego charakteru i rozległości zmian ma znaczenie dla rokowania rozwoju dziecka.
Z metod, które są pomocne w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych na
najwcześniejszym etapie rozwoju można wymienić: ocenę neurologiczną,
ocenę ruchów globalnych wg Prechtla, test zaburzeń motoryki niemowląt
(TIMP), oraz badanie wg koncepcji neuroﬁzjologicznych metod wczesnej
rehabilitacji (NDT-Bobath i Vojty).
Należy pamiętać, że w tym okresie ocena ma zawsze charakter czasowy,
nie ostateczny. Nieprawidłowy wynik badania obrazowego mózgu i zaburzenia rozwoju stwierdzane w pierwszych tygodniach życia nie są wyrokiem.
Dzięki zjawisku plastyczności mózgu wiele zmian stwierdzanych w pierwszym okresie życia, może nie wpływać negatywnie na rozwój niemowlęcia.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć u którego dziecka i w jakim stopniu te
naturalne procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym uchronią je przed niepełnosprawnością.
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W domu
Pierwsze tygodnie pobytu w domu powinny być okresem odpoczynku
i nabierania sił.
Niestety często w tym właśnie momencie zaczyna się bałagan organizacyjny. Mało jest ośrodków, w których rodzice uzyskaliby kompleksową
i skoordynowaną pomoc. Często kierowani są do wielu specjalistów w różnych poradniach. Uzyskują nieraz sprzeczne zalecenia. Zaczyna się „gonitwa diagnostyczna i terapeutyczna”. Zamiast „umacniania rodziny” narasta niepokój i dezorientacja.
Podstawą planowania pomocy niemowlęciu zagrożonemu nieprawidłowym rozwojem
jest diagnoza. Przy stawianiu diagnozy należy uwzględniać szeroki
wachlarz proﬁlów rozwojowych charakterystycznych dla dzieci skrajnie
niedojrzałych przy urodzeniu. U noworodków donoszonych w pierwszych
tygodniach i miesiącach życia obraz kliniczny zaburzeń rozwoju również nie
jest jeszcze deﬁnitywny, tylko przejściowy. Decyzja o rozpoczęciu usprawniania musi być poprzedzona kompleksową oceną wszystkich dysfunkcji
występujących u dziecka. Nie wolno rehabilitować dzieci tylko na podstawie czynników ryzyka lub na podstawie pojedynczych nieistotnych nieprawidłowości. Każda niepotrzebna interwencja może mieć negatywny wpływ
na rozwój dziecka. Jednak opóźnienie rozpoczęcia terapii, wtedy gdy jest
ona konieczna, również jest postępowaniem niewłaściwym. Dzieci, u których występuje ryzyko zaburzeń rozwoju z powodu wczesnego uszkodzenia mózgu powinny być oceniane przez specjalistów doskonale znających
tę problematykę. Pierwsze tygodnie i miesiące po urodzeniu są okresem,
w którym następuje organizacja uszkodzenia mózgu. Nie można pomóc
dziecku w sposób bezpośredni, bo nie istnieją środki regenerujące zniszczone obszary mózgu. Można pomóc mu pośrednio, zapewniając optymalne warunki rozwoju. Najbardziej ﬁzjologiczna i przyjazna dziecku
jest stymulacja przez matkę, która opiekuje się dzieckiem cały dzień. Dlatego należy dostosować metody opieki możliwych do naturalnych potrzeb
dziecka. Dominacja nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu w okresie
niemowlęcym wymaga pomocy wykwaliﬁkowanego terapeuty. Jeżeli niezbędna jest rehabilitacja, to również powinna się ona odbywać w domu. To
rozwiązanie bardzo rzadko jest realizowane w państwowej służbie zdrowia. A z punktu widzenia potrzeb rozwojowych niemowlęcia jest optymalna. W przypadku konieczności prowadzenia terapii neurorozwojowej
przez ﬁzjoterapeutę, ćwiczenia wykonywane w domu są mniej stresujące
i lepiej akceptowane przez dziecko. Jeżeli jest to niemożliwe, wydaje się
uzasadnione, aby przynajmniej pierwsze spotkania zespołu terapeutycznego z rodzicami i dzieckiem odbywały się w domu. Dzięki temu specjaliści mogą przekazać wiedzę o zasadach wspomagania rozwoju, zaadaptowanych do konkretnych warunków domowych.
„Świadczenia w ramach wczesnej interwencji są ukierunkowane na
zaspokajanie potrzeb niemowląt i małych dzieci w sferach rozwoju; ﬁzycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Niezwykle ważne jest,

aby takie świadczenia były realizowane w naturalnym środowisku rozwoju
dzieci, czyli w domach lub takich miejscach, w których przebywają dzieci
prawidłowo się rozwijające” (Pisula E.2007).
Kontynuacja (lub rozpoczęcie) współpracy zespołu terapeutycznego
z rodzicami niemowlęcia z wczesnym uszkodzeniem mózgu jest nadal
bardzo ważna. Ma na celu, między innymi, łagodzenie stresu wynikającego
z trudnej sytuacji, w której się znaleźli rodzice, ułatwienie im zrozumienia
powstałego problemu i ewentualnych jego konsekwencji oraz zachęcenie
do aktywnego udziału w programie wczesnej interwencji.
Wczesne wsparcie psychologiczne rodziców często jest niedoceniane,
a przecież od ich kondycji psychicznej zależy na ile skutecznie będą potraﬁli pomóc swojemu niepełnosprawnemu dziecku w przyszłości.
Wczesne umacnianie rodziny powinno być priorytetowym zadaniem
wszystkich zespołów zajmujących się dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. „W świetle dotychczasowej wiedzy, najskuteczniej pomożemy
dziecku niepełnosprawnemu, jeśli udzielimy wsparcia (umocnienia) jego
rodzinie i wyposażymy ją w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z problemami niepełnosprawności dziecka”(Pisula, 2007).
W miarę upływu kolejnych miesięcy diagnoza zaburzeń rozwoju jest
coraz bardziej
precyzyjna. Jednak ocena nawet rocznych dzieci nie jest ostateczna. Mózg
nadal intensywnie się rozwija i wciąż nie można określić ostatecznych konsekwencji klinicznych jego wczesnego uszkodzenia. Terapia musi więc być
stale dostosowana do aktualnych, zmieniających się potrzeb niemowlęcia.
Pisałam wiele na temat wczesnego usprawniania nie wymieniając metod.
Wiemy, że dzieci nieprawidłowo się rozwijające wymagają specjalistycznej pomocy. Ale jaka to ma być terapia??? Oczywiście taka, która uwzględnia potrzeby wynikające z wieku dziecka i specyﬁki wczesnego uszkodzenia mózgu. Do chwili obecnej, w naszym kraju, nie zostały jednak ustalone
zasady usprawniania niemowląt i starszych dzieci. Stosowanych jest wiele
różnych metod, często bez potwierdzenia ich klinicznej skuteczności i bezpieczeństwa. Wciąż trwa dyskusja od kiedy i co należy robić. Rozwiązaniem
może być tworzenie wytycznych opartych na najnowszej wiedzy neuroﬁzjologicznej i psychologicznej. Wielu lekarzom, ﬁzjoterapeutom i innym
specjalistom pozamedycznym nie jest obojętne, w jaki sposób wspomaga
się rozwój niepełnosprawnych maluchów. Dążą do uporządkowania tych
zagadnień. Dlatego trzy lata temu zrodził się pomysł opracowania standardów optymalnego postępowania. Zachęcam Państwa do wzięcia konstruktywnego udziału w tej dyskusji: profesjonalistów do wymiany doświadczeń zawodowych, a rodziców do wymiany swoich odczuć i przemyśleń.
Być może wspólnie dzięki projektowi „Sieć mpd” przyczynimy się do tego,
aby takie standardy powstały.
Kontakt z autorem: jkryszczynska@wp.pl lub na Forum „Sieci mpd:
www.siecmpd.pl

Elżbieta Pudło, Joanna Szwarnowska:

Oblicza Macierzyństwa
Elżbieta, mama 3-letniej niewidomej Martyny
z mózgowym porażeniem dziecięcym
Martyna urodziła się w 41 tygodniu ciąży
z wagą 2950 gramów. Była dwa razy owinięta
pępowiną, co spowodowało niedotlenienie.
Przez kilka minut stosowano sztuczną wentylację. Na twarzy miała wybroczyny spowodowane wysiłkiem. Gdy ją pierwszy raz zobaczyłam, leżała w inkubatorze podłączona do różnych urządzeń. I ten wenﬂon w główce – to był
szok. Nie wiedziałam, co się z nią dzieje. Lekarze zapewniali, że wszystko jest dobrze, tylko
musi nabrać sił. I tak w sumie było. Na drugą
dobę opuściła inkubator, ale dostała żółtaczki,
którą noworodki przeważnie przechodzą.

Zostaliśmy wypisani do domu, było wszystko w porządku, ale zaczęła nas
niepokoić ta żółtaczka, która nie przechodziła. Traﬁliśmy do szpitala w Kraśniku, by zbić bilirubinę. Na drugi dzień pobytu w szpitalu Martynka zaczęła
gorączkować: okazało się, że ma zapalenie opon mózgowych. Gdy przeprowadzali badania, wykryli zmiany w mózgu i odesłali nas do DSK w Lublinie.
Tam, zanim zrobili wszystkie badania i dokładnie ja zdiagnozowano, minęło
dwa miesiące w szpitalu (nieprzespane noce na krześle!).Wykryli guz torbielowato-lity komory bocznej lewej, który blokował przepływ płynu mózgowordzeniowego, co spowodowało wodogłowie. Potrzebna była jak najszybciej
operacja i odesłano nas do CZD w Warszawie. Tam czekaliśmy dwa tygodnie
na operację, po której lekarz powiedział, że się udała. Zostaliśmy wreszcie
po trzymiesięcznym pobycie w szpitalach wypisani do domu z zaleceniem:
„kontrola za dwa miesiące”. Tak bardzo się cieszyłam, bo już miałam dosyć
widoku cierpiących chorych dzieci, nieprzespanych nocy, płaczu, strachu,
co będzie jutro, jaką nową chorobę wynajdą. To było piekło, które myślałam,
że się skończyło, a ono tak naprawdę się zaczynało. Na kontroli w poradni
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neurochirurgicznej pani
doktor nie bardzo się interesowała Martysią i nawet
jej nie zbadała, tylko pytała:
„Jak tam? Czy wszystko
dobrze? Czy nic się nie
dzieje?” A przecież to ona
mi powinna powiedzieć,
a nie ja jej! Pytała również,
czy chodzimy na rehabilitację. Odpowiedziałam, że
nie. Spytała :”Dlaczego?”
Odpowiedziałam zgodnie
z prawdą: „Bo nas nikt nie
skierował (nikt nie kazał)”.
Pomyślałam, po co, przecież
Martysia ma dopiero sześć
miesięcy i rusza się, przekręca na boki, zresztą lekarze mówili, że może troszkę
później się rozwijać. I na tym
skończyła się wizyta. Gdy
mała skończyła osiem miesięcy, nie robiła postępów,
więc zapisaliśmy się na rehabilitację, która wyglądała tak, że rehabilitant prostował jej nóżki i zginał,
wymuszał różne ćwiczenia, a ona płakała z bólu, strachu, a ja razem z nią
wmawiając sobie, że tak trzeba, że nie ma innego wyjścia. Chodziliśmy od
gabinetu do gabinetu, a w każdym co innego robiono. Chyba wtedy dotarło
tak naprawdę do mnie, że moja córeczka jest bardzo chora i nie będzie taka
jak inne zdrowe dzieci. Miałam straszne wyrzuty sumienia: Co źle zrobiłam?
Dlaczego ona a nie ja? Co mam robić? Byłam taka samotna, bezradna. Zaczęłam z nią jeździć do różnych lekarzy, terapeutów, ﬁzjoterapeutów, uzdrowicieli, szamanów, itp.-tak bardzo chciałam, żeby ją ktoś wyleczył, już teraz nie
ważne, za jaką cenę, aby pomógł. Jeździłam wszędzie, gdy usłyszałam o kimś,
kto komu w czymś pomógł i mógłby pomóc mojej córce. Znosiłam wszystko,
każde upokorzenie ze strony lekarzy, wszystkie ich humory, każde oszustwo
uzdrowiciela było dla mnie nadzieją na lepsze życie dla mojej córeczki. Liczy
się tylko zdrowie Martysi. Zawsze wmawiałam sobie, że ja to wytrzymam, aby
tylko pomogli mojemu dziecku. Nie raz wychodziłam z gabinetu ze łzami
w oczach, złością a co najgorsze z niewiedzą, co mam dalej robić. Żaden
lekarz nie interesował się nami, byliśmy tylko kolejnym pacjentem (a nam
świat się walił!). Wszystkiego dowiadywałam się od rodziców dzieci, którzy
mieli podobne problemy, których spotykałam na korytarzach w szpitalu. To
oni mówili, gdzie warto pójść, do kogo, jakie jeszcze badania muszę zrobić.
Żaden lekarz nie zauważył, że jest coś nie tak z oczkami, więc ja mówiłam
im; niepokoi mnie to, że nie wodzi oczkami, a oni, że tak mi się wydaje, bo
ma oczopląs albo że dzieci z MPDz taki mają po prostu swój świat. Zaczęłam jeździć po okulistach. Niestety okazało się, że Martynka nie widzi i nie
będzie widziała. Kolejny cios od życia. Kto i jak ją nauczy w miarę jej możliwości funkcjonować samodzielnie? Doszli nowi specjaliści, coraz dłużej nas
nie było w domu, a gdy wracaliśmy, byliśmy zmęczeni, a mnie czekały w domu
obowiązki. Byłam tak padnięta, zmęczona i zajęta Martynką, że nie zauważyłam, kiedy zleciały trzy lata, trzy lata bez mamy, taty, lata braku czasu, ciepła
rodzinnego dla Wiktusi, starszej siostry Martysi. Ciągle była u babci, bo nas
nigdy nie było. Mąż pracuje od rana do nocy na nasze wyjazdy i ciągle brakuje, ciągle jest coś nie tak. Chyba już każdy jest tak zmęczony, że powoli nie
dajemy rady, a co najgorsze dzieci w tym wszystkim są najbardziej pokrzywdzone. Nie wiem, jak długo zniesie to nasza rodzina i na kim się to najbardziej odbije. Ja już nie mam siły, choć naprawdę się staram. Chciałabym się
rozdzielić, aby mieć czas dla wszystkich i na wszystko, ale się nie da. Mam już
dosyć tego pośpiechu, ciągłych wyjazdów, pakowania walizek, ciągłych pretensji, braku czasu, itp. Tak bardzo chcę, aby moje córki były szczęśliwe, żeby
nie działa im się żadna krzywda. I żebym miała czas dla nich i mojego męża,
który bardzo się stara zapewnić dobry byt. W głębi duszy mam nadzieję, że
już niedługo powstanie szkoła dla Martynki, w której nauczy się żyć w miarę
samodzielnie i nie na siłę, tylko w miarę jej możliwości, że będzie tam bezpieczna. A ja będę mogła pójść spokojnie do pracy, mieć po prostu normalne
życie. Wierzę, że to wszystko zależy od Boga-jak nam jest pisane, taki czeka
nas los. Może to wszystko próba, za którą będziemy wynagrodzeni ludźmi,
którzy nam pomogą, pokażą jak z tym żyć.
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Joanna, matka 6-letniego Kamila
z mózgowym porażeniem dziecięcym
Czas oczekiwania na upragnione dziecko był najszczęśliwszym, a zarazem najtrudniejszym, okresem w moim życiu, zważywszy na to, że moje dwie
poprzednie ciąże zakończyły się niepowodzeniem. Gdy w 28 tygodniu ciąży
znalazłam się w szpitalu, gdzie okazało się, że grozi mi przedwczesny poród,
w jednej chwili moja wielka radość zamieniła się w potok łez. Wiedziałam
bowiem co to oznacza, gdyż tak właśnie zakończyła się moja poprzednia ciąża
(urodził się wtedy ś.p. Gabrielek, którego Bóg zabrał do siebie zaraz po porodzie). Nie mogłam znieść myśli, że i tym razem będę musiała na zawsze pożegnać się z moim maleństwem. Do ostatniej chwili przed cesarskim cięciem,
wsłuchiwałam się w bicie serduszka mojego nienarodzonego dziecka, czułam
każdy jego ruch, i właśnie też wtedy czułam, że tych ruchów jest już coraz
mniej i jego życie we mnie zamiera. Wiedziałam, że jak się obudzę, nie będzie
mi już dane tego doświadczyć, a co najgorsze, że
nigdy już nie usłyszę jego
płaczu, nigdy nie utulę go
w swoich ramionach.
Na pier wsze moje
słowa, jakie wypowiedziałam po wybudzeniu
z narkozy: „Gdzie jest moje
dziecko, czy żyje ?”, usłyszałam w odpowiedzi jak
przez mgłę: „Tak, żyje”…
Przez następne 8 godzin
nikt nie zainteresował się
mną, żeby mnie powiadomić w jakim stanie
jest moje dziecko, moja
rodzina nie mogła odwiedzić mnie na sali a pielęgniarki nie udzielały mi
żadnych odpowiedzi na
moje pytania. Dopiero po
telefonicznej interwencji
mojego męża. lekarz dyżurny po 8 godzinach poinformował mnie o stanie
dziecka.
Zostałam umieszczona nas sali, z matkami z dziećmi. Widok karmiących matek, był dla mnie nie do zniesienia, bez środków uspakajających nie
byłabym wtedy w stanie funkcjonować.
Codziennie odwiedzałam moje maleństwo na Oddziale Intensywnej
Terapii, sama ochrzciłam go, nadając mu imię Kamil, nie wiedząc jeszcze
wtedy, że takie imię właśnie przyniósł sobie sam.
Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z takimi terminami, jak: wcześniactwo, porażenie mózgowe, krwawienie wewnątrzczaszkowe i jego następstwa. Dla mnie to wtedy jeszcze były tylko słowa, nie wiedziałam tylko, że
dane mi będzie się przekonać jak ważne. Już w 3 dobie życia, moje dziecko
podjęło walkę ze śmiercią. Zrozumiałam wtedy, jak kruche jest jego życie i
jak wiele jeszcze trudności przed nami. Po 2-miesięcznym pobycie na OIT
Kamilek traﬁł na jeden z oddziałów kliniki dziecięcej. 4 miesiące spędziliśmy razem z mężem na zmianę przy szpitalnym łóżeczku naszego dziecka. Będąc w szpitalu doznaliśmy wiele wsparcia od personelu
medycznego, choć spotkaliśmy się też z wielkim niezrozumieniem i brakiem zainteresowania ze strony lekarzy. Nie raz zdarzało się,
że my rodzice byliśmy wręcz wyganiani od
łóżeczek naszych dzieci i byliśmy straszeni
ochroną szpitala. Nie dość, że w wielkim cierpieniu zmagaliśmy się z chorobą dziecka, to
jeszcze walczyliśmy o pozwolenie sprawowania opieki nad naszym dzieckiem.
Wreszcie nadszedł ten dzień, pół roku po
narodzinach, Kamilek wrócił do domu. Byłam
szczęśliwa, ale i pewna obaw, czy sama poradzę
sobie z tak chorym dzieckiem. Zostałam wypisana ze szpitala bez żadnych dalszych wskazó-
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wek jego leczenia. Zaczęliśmy z mężem na własną rękę szukać pomocy. Jakie
było moje rozczarowanie, gdy dowiedziałam się, że w moim mieście nie
ma lekarzy, specjalistów, którzy są w stanie pokierować dalszym leczeniem
mojego syna. Przemierzałam miesięcznie kilkadziesiąt kilometrów, szukając specjalistów, lekarzy a przede wszystkim rehabilitacji. Z uwagi na brak
dostępu do specjalistycznego żłobka czy przedszkola mój mąż musiał zrezygnować z pracy, by zająć się opieką nad synem. To jednocześnie łączyło się
ze zmniejszeniem dochodów przy wzrastających potrzebach ﬁnansowych
związanych z wychowaniem niepełnosprawnego dziecka.
Gdy mój syn zdmuchiwał w tym roku na torcie 6 świeczek, zawsze jak
każdego roku zastanawiałam się, co przyniesie następny rok jego życia, czy
dane mu będzie doczekać kolejnych swoich urodzin. Od chwili narodzin
Kamila, życie mojej rodziny skupia się tylko wokół niego. Każda jego choroba, każdy kolejny pobyt w szpitalu, wzbudza w nas wielkie obawy. Oboje
z mężem nie mamy czasu dla siebie, jak też dla swoich pasji, zainteresowań.

Zauważyłam też, że jako małżeństwo oddaliliśmy się od siebie, bo zawsze
potrzeby naszego syna stawiamy przed naszymi potrzebami.
Mimo wszystko, mimo wielu trudności, codziennie Dziękuję Bogu za
każdy kolejny dzień życia mojego dziecka. Jestem szczęśliwa widząc jego
uśmiech na twarzy, widząc jak małymi kroczkami robi postępy w swoim
rozwoju. Jest otoczony bezgraniczną miłością i opieką. Oczywiście są chwile,
gdy zastanawiam się, czy mój syn lepiej rozwijałby się mając rodzeństwo.
Myślę, że tak. Jednak moje obawy, strach przed kolejnymi niepowodzeniami w donoszeniu ciąży, przewyższają chęć posiadania kolejnego dziecka.
Coraz częściej rozważamy z mężem możliwość adopcji dziecka, ale zastanawiamy się, czy będziemy w stanie w dalszym ciągu poświęcić tyle uwagi
Kamilowi. Myślę, że zdrowe dziecko w rodzinie w pewnym sensie uzdrowiłoby nasze relacje w rodzinie. Może wtedy w pełni zostalibyśmy zaakceptowani przez społeczeństwo, a ja nie patrzyłabym na świat przez pryzmat choroby mojego syna.

Małgorzata Czachór

Nie tak miało być...
Zosia urodziła się 11 września 2005 roku jako trzecie dziecko – poród
o czasie, naturalny. Z traktu porodowego od razu traﬁła na OIT (umiarkowana zamartwica urodzeniowa, zapalenie płuc, PFO, PDA, wady
mnogie noworodka...), a następnie do kliniki dziecięcej na oddział Patologii Noworodków, gdzie przebywała 6 tygodni. Z oddziału położniczego
widziałam budynek kliniki, snując się po korytarzu i szukałam okien
gdzie może leżeć moje maleństwo, na narodziny którego tak się cieszyłam ,a teraz przeżywałam szok i rozpacz z powodu informacji: „pani
dziecko ma wiele wad wrodzonych (małogłowie, szczękościsk, rozszczep podniebienia, niedrożne prawe nozdrze, mała cofnięta żuchwa,
przetoka przełykowo-tchawicza, krwawienie z przewodu pokarmowego,
reﬂuks żołądkowo-przełykowy)”. Wolałam patrzeć na okna kliniki dziecięcej, niż na szczęśliwe mamy, przytulające swoje dzieci – po porodzie
położono mnie w takiej sali. Po wyjściu ze szpitala na 3 dobę przebywałam z dzieckiem przez cały dzień , a od 6-tej doby życia (kiedy przy
mnie straciła przytomność, w czasie podawania zastrzyku) nie odstępowałam córeczki. Od tej pory nie odstępowałam inkubatora, a później łóżeczka dziecka, ani w dzień, ani w nocy – po prostu pilnowałam dziecka. A domu czekały na mnie i malutką siostrzyczkę 9 -letnia
Antosia i 7-letni Raduś, przerażone widokiem zapuchniętej od płaczu
mamy, zdenerwowanego i zrozpaczonego taty , z pytaniem w oczach:
„gdzie jest nasza Zosieńka, co się z nią dzieje”?
Zosia przez pierwsze 2 tygodnie życia była bardzo niespokojna. Była
na „workach”. Ja w tym czasie walczyłam z piersiami, bo za wszelką cenę
chciałam utrzymać pokarm– skoro nie mogę wziąć na ręce i przytulić mojego maleństwa, chcę ją nakarmić moim mlekiem. Widok spoconej, zmęczonej matki z mokrymi pieluchami na nabrzmiałych od mleka
piersiach wzbudzał wesołość u części pielęgniarskiego personelu. Co 3
godziny podawałam zmieniającym się na dyżurach pielęgniarkom przygotowany pojemniczek z 30-50ml mleka, który ściągałam w wielkim
bólu przez ok.pół godziny. Tak było przez 4 miesiące, kiedy już straciłam
pokarm (starsze dzieci karmiłam ok. 18 miesięcy). Zosią przez najtrudniejsze 2 tygodnie zajmowała się stażystka(prawdopodobnie nikt jej nie
chciał), czekała, aż wróci z urlopu lekarka opiekująca się małymi pacjentami na sali, na którą traﬁła Zosia.Wtedy też niezauważona przez ordynatora oddziału usłyszałam, że „dziecko jest neurologiczne i nigdy nie będzie
ssało i jadło”. Te słowa mnie „zabiły”, są we mnie do dzisiaj. Wtedy po wyjściu lekarek podałam Zosi smoczek „ na palcu” – Zosia ssała. Prosiłam
nawet pielęgniarkę aby pomogła mi ją przystawić do piersi, ale wtedy nie
można było jej wyjąć z inkubatora. Miała obok siebie cały czas w pogotowiu maseczkę z tlenem, gdyby siniała… wiele jeszcze ciężkich chwil przeżyłam w obawie ożycie mojej córeczki, ale te pierwsze tygodnie jej życia
spędzone na oddziale Patologii Noworodków były najgorsze. Tak bardzo
wtedy potrzebowałam wyjaśnień, informacji na temat problemów mojej

Zosi. Nie mogłam poczytać w Internecie, bo nawet nie wiedziałam dokładnie co jej jest. Jednego dnia miała rozszczep podniebienia, drugiego nie.
Tak bardzo potrzebowałam pocieszenia, otuchy, wsparcia, a przeżywałam ogromną rozpacz, poczucie winy, krzywdy, bezradność i samotność.
W piątym tygodniu mojej poniewierki, przyszła do mnie pani psycholog i zaprowadziła mnie do matki, która miała kiedyś tak jak ja
przebywać długo z chorym dzieckiem. Zapytałam ją, „ jak długo przebywała z dzieckiem w szpitalu po urodzeniu”? odpowiedziała : „ 2 lata”,
po chwili dodała: „ale z przerwami”– widząc moją minę. Dwa lata dla
mnie to była wieczność. Lepiej, by było, aby pani psycholog nie próbowała mi udzielać swojej pomocy.
Przebywając na tym oddziale, jako matka karmiąca mogłam skorzystać z hotelu dla matek, ale dla mnie, która na okrągło co 3 godziny przygotowywałam pielęgniarce porcję mleka, nie miało to wielkiego sensu.
Spróbowałam jeden tydzień i wróciłam spać obok Zosi. A wyglądało to
tak: spałam na odchylonym fotelu, pod nogi podsuwałam taboret (cały
czas czuwałam, aby nie zagrodzić przejścia do inkubatora i łóżeczka),
a przykrywałam się swetrem (mogłam mieć podręczną torebkę i wodę
mineralną). W czasie mojego kilkutygodniowego pobytu, raz dyżurująca pielęgniarka przyniosła mi w nocy prześcieradło. A pewnego razu
pielęgniarki zadecydowały, że dość tych wygód, teraz z fotela skorzysta inna matka, a mnie pozostało do spania krzesło i jeszcze taboret.
Z toalety można było korzystać poza oddziałem, prysznica właściwie
dostępnego nie było: jeśli nie miała matka miejsca w hotelu to mogła
skorzystać w nocy w toalecie dla niepełnosprawnych, albo jechała do
domu lub do znajomych w mieście. Niestety to wiązało się z opuszczeniem dziecka na co najmniej kilka godzin. A wtedy wszystko mogło się
wydarzyć.. . Tak wyglądał mój połóg. A jesień była wtedy bardzo ciepła.
W szpitalu było duszno i gorąco. Potrzebowałam wziąć prysznic nawet
3 razy dziennie, a nie mogłam nawet raz. Do dnia dzisiejszego pamiętam to uczucie, gdy widziałam „ wykrochmalone i wypachnione” lekarki
i pielęgniarki, a ja spocona, głodna, niewyspana, zmęczona i nieszczęśliwa Matka kalekiego dziecka; „ zło konieczne”, któremu na odczepne
trzeba rzucić niezrozumiałe i przerażające informacje. Do tej pory, gdy
słyszę stukot obcasów w szpitalu– „chwyta mnie za gardło”.
Zosia dostała pokarm sondą przez nosek w drugim tygodniu życia.
Gdy okazało się ,że jedno nozdrze jest niedrożne, każdorazowo zakładała pielęgniarka sondę przez nos do żołądka. To był 4 tydzień pobytu,
gdy usłyszałam, że dziecko ma prawdopodobnie Zespół Pierra Robina.
Czekałam na diagnozę, później na operację udrażniania nozdrza, a w
rezultacie zaplanowano wyjazd na konsultację do Warszawy, do IMiD.
Dobiegał końca piąty tydzień naszego pobytu w szpitalu. Ja, która nie
wyobrażałam sobie rozstania z dziećmi, teraz po kilkutygodniowej rozłące skupiona byłam wyłącznie na Zosi.
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Nie było już miejsca do „wkucia”, pielęgniarki trzymały Zosię, „na
stole” prawie godzinę. Modliłam się wtedy, żeby nie oszaleć, gdy słyszałam jej rozpaczliwe buczenie, bo nawet nie mogła normalnie płakać. Zgodziłam się na wenesekcję. Gdybym mogła cofnąć czas! Wtedy musiało
wydarzyć się coś złego. Zamiast po 2 godzinach, Zosia wróciła po 8.
Pielęgniarki szeptały coś między sobą, a mnie kazali pilnować wkucia,
bo jeśli się zepsuje to anestezjolodzy powiedzieli, że „ tego dziecka już
więcej nie chcą widzieć na dole”. Zosi potrzebna była krew. Wyglądała
okropnie, lekarz dyżurny chciał usunąć „wejście centralne”, a ja się rozpłakałam, że nie przyjmą nas w Warszawie, gdzie musimy jechać, może
od razu na operację. I tak, Zosia przeszła pierwszy traumatyczny zabieg,
nieudany i niepotrzebny, który niewiadomo ile ją kosztował... .
Zosia w inkubatorze, a ja pierwszy raz w życiu w karetce na sygnale
jechałam z wielkimi nadziejami, że oto zbierze się konsylium, będą wiedzieli, jak pomóc mojemu dziecku i ten koszmar nareszcie się skończy.
Przeżyłam rozczarowanie, a potem już były tylko następne… .
W Warszawie usłyszałam, że dziecko ma rzeczywiście Sekwencję
Robina, ale dobrze sobie radzi oddychając „jedną dziurką”, nie ma zagrożenia życia, bo bezdechy się nie powtarzają. Teraz Zosia nie zostanie
zoperowana, bo są trudniejsze przypadki. Trzeba zapisać się do kolejki.
Rok później gdy doprowadziłam, do zdiagnozowania ankylozy (nie rozpoznanej w Warszawie) chirurg w Krakowie krzyczał na mnie: „dlaczego
tak późno do mnie przyjechaliście? Należało zoperować u Zosi „szczękościsk” w pierwszych miesiącach życia, miałaby szansę ssać i normalnie
jeść”. Wtedy też dowiedziałam się, że u dziecka była złamana szczęka!
Miała już za sobą wtedy trzy znieczulenia.
Po powrocie z Warszawy usłyszałam, że w szpitalu nie mogą nam
więcej pomóc Muszę zdecydować, czy wracam do domu czy do szpitala
powiatowego. Ponieważ w Kraśniku nas nie chcieli, a na moje zapytanie:
„to dziecko ma żyć w szpitalu!?” usłyszałam: „tak dzieci żyją, w takich
przypadkach” – ze wzruszeniem ramionami. Czarna rozpacz, która mnie
wtedy ogarnęła, nie zabiła mnie tylko dlatego, że miałam nadzieję, że
po operacji Zosia zacznie normalnie jeść i ten koszmar się skończy.
Wypisano nas szybko do domu. W ciągu dwóch dni nauczyłam się
zakładać samodzielnie sondę przez nos i z wielkim lękiem, nareszcie
z dzieckiem na rękach wyszłam ze szpitala. Zakupiliśmy ssak i inhalator. Termin operacji podniebienia był za pół roku.
Zosia często wymiotowała, kilka razy dziennie – przy wkładaniu
sondy do noska, w trakcie karmienia, przy wyjmowaniu sondy. Dusiła
się przy tym, ratowałam ją otwierając na siłę usta, odwodząc żuchwę. A ja
„żyłam „od karmienia do karmienia”. Przy zakładaniu sondy towarzyszył mi ogromny lęk. Cały czas próbowałam ją karmić przez specjalny
smoczek do rozszczepów, który dostałam od pielęgniarki w IMiD. Niestety Zosia ssała pół godziny, godzinę, a butelki mleka nie ubywało. Przez
3 miesiące Zosia ssała smoczek trzymany palcem, przy nim zasypiała,
a w 4 miesiącu buzia coraz bardziej się zaciskała, tak, że nie mogłam
już włożyć smoczka. Zosia praktycznie nie otwierała buzi, ziewała
z zamkniętą buzią, robiąc „ósemkę”. Te kilka miesięcy jesienno-zimowych przeżyłam bardzo ciężko. Ogromnie zaabsorbowana karmieniem
i pielęgnacją Zosi, praktycznie nie śpiąc w nocy, wyswobadzałam się
z objęć moich kochanych dzieci – tak bardzo prosiły mnie, abym z nimi
pograła, poczytała, pobawiła się, a ja ciągle „ później”. To już nie była
ta sama mama: smutna, zamyślona, przygnębiona, zmęczona. Później
przeżywać musiały kolejne rozłąki, pakowania na wyjazdy do szpitali, na
wizyty do specjalistów, na turnusy rehabilitacyjne. Dzieci bardzo wcześnie doświadczyły, że w życiu nie jest tylko „fajnie”. Przeżyły utratę przytomności przez Zosię, jej zadławienie, wypadnięcie gastrostomii, rurek
z nosa, karetki na sygnale ,a nawet helikopter. Mimo naszej ogromnej
miłości – są naszym największym skarbem i sukcesem – nie mogliśmy
ich uchronić od przeżywania lęku o życie siostrzyczki, stresu związanego
z wyjazdami na operacje, rokowaniami rozwoju Zosi, czy też zapewnienia jej rehabilitacji. W ciągu dwóch pierwszych lat życia Zosi nie było
nas w domu ok. 8 miesięcy. Świat wywrócił się nam wszystkim do góry
nogami, życie rodziny zostało poważnie zaburzone, zdezorganizowane.
Zaczęłam mieć coraz więcej pretensji do siebie jako matki. Znerwicowana, rozdrażniona, zmęczona, bez poczucia bezpieczeństwa i z wieloma
lękami, a głównie z tym o życie Zosi, tak bardzo potrzebowałam pomocy,
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takiej ﬁzycznej (gotowanie, sprzątanie) i psychologicznej – z tą było najgorzej. Niesprawiedliwe i krzywdzące uwagi: „a to pani robiła?”, „a dlaczego Pani tego nie zrobiła?”, a do wszystkiego musiałam dojść sama:
znaleźć rehabilitację, poszczególnych specjalistów, turnusy rehabilitacyjne, itd. Żeby mieć kontakt ze światem, odsłaniałam ﬁrankę w domu
lub gdy byłam w szpitalach i patrzyłam, patrzyłam – gdzieś tam toczy
się normalne życie, ludzie śmieją się….
Gdy Zosia miała siedem miesięcy odbyła się upragniona operacja,
potem następna i następna. Nie przyniosła rozwiązania naszych problemów. Zosia ogromnie się nacierpiała, a ja coraz bardziej traciłam zaufanie
do lekarzy i tzw, specjalistów, że potraﬁą nam pomóc – tak naprawdę to
nikt nie chciał się nami dobrze zająć – Zosia za dużo wymagała poświęcenia czasu, była „niestandardowym przypadkiem”. Gdy opóźniał się
zabieg w czasie kolejnej hospitalizacji ( bo zawsze były jakieś inne dzieci,
które nie mogły czekać, a Zosia mogła – i tak jest do dzisiaj) usłyszałam
od lekarza: „ jeśli będzie pani histeryzować, to się rozstaniemy! A sama
pani mówiła, że nie macie gdzie pójść!?” wiele było takich sytuacji, ale
nie sposób o wszystkich napisać. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę
liczyć na lekarzy, sama muszę pomóc swojemu dziecku i tak jest do tej
pory– Zosia nie znalazła „Lekarza prowadzącego” -to ja nim jestem!
Przez dwa lata Zosia nie potraﬁła w ogóle jeść buzią. Dzięki pomocy
przyjaciół doprowadziłam do wyjazdu na leczenie za granicą. W Austrii
moje biedne dziecko przeszło straszną terapię głodową . Nie zakończyła
się dla nas pełnym sukcesem, ale okazało się, że mimo wielu anatomicznych przeszkód możliwe jest jedzenie doustne. Pół roku później Zosia
na tyle jadła, że mogłam myśleć o usunięciu gastrostomii. I wtedy ostre
zapalenie trzustki zaprzepaściło cały nasz wysiłek – Zosia przestała jeść .
To był kolejny cios. Byłam bardzo załamana. Na kolejnym turnusie
rehabilitacyjnym zrobiłam Zosi zdjęcie z widoczną w tle krętą drogą.
Znowu wróciły do mnie z wielką siłą dręczące pytania:
„Czy będę mogła czuć się jeszcze szczęśliwą matką?”
„Czy jestem skazana na rozłąkę ze starszymi dziećmi i życie z Zosią
w szpitalu?”
„Jak długa droga jeszcze przed nami”?
„ Ile korytarzy szpitalnych przyjdzie nam jeszcze poznać?”
„Czy Zosia ma szansę Normanie żyć?! Normalnie jeść?!”
Czułam, że muszę coś zrobić. Tak dłużej nie może być! Nie mam
już siły jeździć na turnusy, szukać rehabilitacji po różnych gabinetach,
szukać po omacku pomocy i popełniać błędy, gdy drogocenny czas
ucieka mojemu dziecku i mojej rodzinie.
Zosia zaczęła uczęszczać do przedszkola integracyjnego. Zaczęłam
szukać rodziców dzieci niepełnosprawnych w swoim otoczeniu i przekonywać ich, że musimy razem zmienić swoją sytuację. Musimy zadbać
o stworzenie warunków do wszechstronnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Bo my i nasze dzieci zasługujemy na odpowiednią opiekę zdrowotną, edukację i rehabilitację w miejscu zamieszkania. Bo nasze rodziny mają prawo do spokoju i bezpieczeństwa, a nie
miotania się w poszukiwaniu pomocy i wsparcia.
Dzisiaj piszę te słowa jako Przewodnicząca Koła Terenowego w Kraśniku Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za
Krokiem” w Zamościu.
Jestem dumna za okazane nam zaufanie i bardzo pragnę go nie
zawieść.
Nie chcę, aby inne matki przeżywały podobnie, jak ja opuszczenie,
osamotnienie, bezradność i brak nadziei na lepszą przyszłość dla swojego dziecka i rodziny. Aby po powrocie do domu z chorym dzieckiem
były pozostawione same sobie – bez diagnozy, bez informacji o potrzebie rehabilitacji , edukacji, a przede wszystkim odpowiedniej pielęgnacji i opiece nad dzieckiem. Ile bym dała, gdybym ja wtedy to wszystko
otrzymała. Jak długo trwałam w przekonaniu, że jestem jedyna na świecie z takimi problemami.
Moja Zosia właśnie skończyła 4 lata. Zaczęła się uczyć komunikacji
alternatywnej. Dobrze sobie radzi w przedszkolu. Jest pogodna, ufna,
chętna do zabawy.
Nie wyobrażam sobie bez nie życia. Jest naszym największym Darem!

BIULETYN SIECI MPD
Bożena Wądołowska

Kierowane nauczanie – edukacyjne
rozwiązanie problemu medycznego
Medyczny problem jakim jest mózgowe porażenie dziecięce (MPD) próbowano rozwiązać na wiele sposobów, powstało w ten sposób wiele metod
rehabilitacyjnych .W latach powojennych węgierski lekarz – Andreas Petö
znalazł odpowiednią metodę postępowania z dziećmi – kierowane nauczanie. Kierowane nauczanie zawiera w sobie wszystkie elementy dobrze prowadzonej edukacji, ale problem z którym ma do czynienia wykracza poza
ramy edukacyjne. Uszkodzenie mózgu, niedowłady, tworzące się przykurcze i deformacje kostno – stawowe, wszystko to jest problemem medycznym i ogromnym wyzwaniem dla rehabilitacji, czy też edukacji. Aby poradzić sobie z tym problemem potrzebna jest dobra jego znajomość i postępowanie ukierunkowane na pomoc we wszystkich sferach rozwoju dziecka
z MPD. Ani edukacja, ani medycyna nie potraﬁły tego rozwiązać. Andreas
Petö stworzył nową dziedzinę– kierowane nauczanie i nowy zawód – konduktor (przewodnik) – specjalista od kierowanego nauczania. Obserwowałam konduktorów wykształconych na Węgrzech przy pracy z podziwem
dla ich głębokiej znajomości patologii w MPD. Postępowanie ich wybiega
w przyszłość dziecka z MPD, stara się przeciwdziałać narastaniu deformacji kostno-stawowych, które mogą uniemożliwić zdobycie nowych umiejętności, a nawet spowodować utratę już wyuczonych. Zdarzało mi się widzieć
dorosłych z porażeniem, którzy mogli tylko siedzieć w wózkach z powykręcanymi kończynami, chociaż jako dzieci chodzili z pomocą.
Aby zdobytą z trudem funkcję utrzymać na tym samym poziomie,
potrzeba stałego wysiłku profesjonalistów, a także samej osoby z MPD.
Potrzebne jest szczegółowe rozpoznanie problemu konkretnego dziecka
i zastosowanie odpowiednio dobranego postępowania terapeutycznego,
które zapobiega deformacjom. Badanie konduktorskie między innymi
zawiera w sobie ocenę zakresu ruchów w stawach, testy funkcjonalne
i obserwację dziecka w grupie. Gdyby nie odpowiednia terapia, zapobiegająca powstaniu deformacji, nauczanie kierowane nie różniło by się od
dobrej, ale tylko edukacji.
Dzieci uczą się funkcji ruchowej w najlepszym dla nich możliwym
wzorcu, ale ruch to niestety nie wszystko. Jednocześnie usprawniane są
narządy zmysłów, mowa i umysł.
Liczne dysfunkcje z jakimi mamy do czynienia w MPD jak zaburzenia
somatognozji, koordynacji ruchów, percepcji wrażeń zmysłowych, jakże
częste zaburzenia emocjonalne
– to wszystko jednocześnie z ruchem poddawane jest rehabilitacji
poprzez edukację.
Jak mawia dr Zoﬁa Kułakowska mózg może tylko być uczony. Mózg
jest plastyczny , w czasie zajęć tworzą się w nim nowe synapsy. To nasza
nadzieja na poprawę u dzieci.
Najbardziej efektywna rehabilitacyjnie jest czynność, którą dziecko samo
chce wykonać i co przynosi mu zadowolenie, stąd cały system motywacji
w kierowanym nauczaniu.
Ten kompleksowy sposób postępowania wymaga ogromnych kwaliﬁ-

kacji od personelu, który wciąż powinien zwracać uwagę na jakość prowadzonego ruchu, nie zaniedbując zadań edukacyjnych i wychowawczych.
W naszych warunkach potrzebna jest współpraca personelu medycznego
– lekarzy i terapeutów z pedagogami, logopedami i psychologami. Wszyscy uczą się od siebie nawzajem.
Podziwiam geniusz twórcy metody dr A. Petö, który w latach powojennych stworzył system kompleksowego postępowania z dziećmi z MPD, który

spełnia wszystkie kryteria nowoczesnej rehabilitacji. Serie zadań ruchowych
uwzględniają specyﬁczne problemy dzieci, takie jak np. trudności z chodzeniem, które zgodne są ze współczesną wiedzą na ten temat, uzyskaną
między innymi dzięki instrumentalnej analizie chodu. Serie zadań zawierają ćwiczenia rozciągające spastyczne mięśnie i wzmacniające siłę mięśniową odwodzicieli i prostowników stawów biodrowych, co zapobiega ich
zwichnięciu. Po wykonaniu testów funkcjonalnych wyznacza się cele bliższe i dalsze terapii. Dzięki temu kierowane nauczanie może być z powodzeniem stosowane po podaniu toksyny botulinowej u dzieci z MPD i daje
bardzo dobre wyniki.
Na Ożarowskiej stosujemy kierowane nauczanie po podaniu toksyny
botulinowej do leczenia zaburzeń chodu. Podanie toksyny botulinowej jest
tylko częścią terapii zaburzeń chodu, równie ważna jest odpowiednio prowadzona rehabilitacja po podaniu, która wymaga od pacjenta i personelu
wiele wysiłku i konsekwencji. Wyniki leczenia w wysokim stopniu zależą
od współpracy z dzieckiem i jego rodzicami. W naszym ośrodku u dzieci
po podaniu toksyny botulinowej stosujemy usprawnianie według zasad systemu kierowanego nauczania. Zajęcia odbywają się w grupie rówieśniczej
i prowadzone są w formie serii zadań w różnych pozycjach: leżącej, siedzącej i stojącej, które przygotowują dzieci do chodzenia przy sprzętach (balkonik, trójnogi, laski), lub samodzielnego oraz obejmują naukę i trening chodzenia. Serie zadań zawierają ćwiczenia relaksacyjne, rozciągające i wzmacniające siłę mięśniową. Bardzo ważne jest aby po podaniu toksyny botulinowej rozciągnąć spastyczne mięśnie i wzmocnić siłę mięśniową ich antagonistów, która jest zwykle osłabiona. Do kontroli wyników leczenia stosujemy
analizę chodu. Przedstawiam wyniki badania retrospektywnego przeprowadzonego na 12 dzieciach z diplegią spastyczną u których analizę chodu
wykonano przed leczeniem i około 4 mies. po leczeniu.
Wyniki:
1. prędkość chodu wzrosła po leczeniu średnio o 0.1 m/s., co stanowi 24%
prędkości przed leczeniem, tylko u 2 dzieci stwierdzono zmniejszenie
prędkości, z czego 1 dziecko chodziło przed leczeniem przy balkoniku,
a po leczeniu przy trójnogach.
2. długość kroku wzrosła średnio o 6,2cm co stanowi 28% długości kroku
przed leczeniem.
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3. maksymalny wyprost w stawach biodrowych w fazie podporu (terminal
stance) poprawił się średnio o ok. 5,28 stopni co stanowi 48,4%.Średnio
przed leczeniem zgięcie stawów w tej fazie wynosiło10,9 stopni.
4. maksymalne zgięcie stawów biodrowych w wymachu (initial swing)
zwiększyło się średnio o 3,54 stopni – 8%, nie jest to wartością znamienną
5. wyprost kolan w fazie mid-stance poprawił się średnio o około 8,53
stopni – 41%.
6. wyprost kolan w chwili kontaktu stopy z podłożem poprawił się średnio o 8,46 stopni – 24%
7. unoszenie stopy ponad podłoże w fazie wymachu poprawiło się w 14
kończynach którymi dzieci zawadzały przedtem o podłoże.
8. kontakt stopy z podłożem poprawił się w 12 kończynach– całą stopą,
przedtem na palcach.
9. przed leczeniem 4 dzieci chodziło samodzielnie, 4 dzieci za pomocą
trójnogów, 4 z balkonikiem, po leczeniu 3 dzieci chodzących wcześniej
z balkonikiem nauczyło się chodzić z trójnogami.
10. stwierdzono poprawę w zakresie ruchów biernych stawów kończyn dolnych
a) poprawa wyprostu w stawach biodrowych w 18 kończynach, średnio
o 9,2 stopni-35%, średni przykurcz zgięciowy w stawach biodrowych
wynosił 26 stopni (test Thomasa – norma 0 stopni)
b) poprawa w zakresie wartości kąta podkolanowego w 16 kończynach
średnio o 11 stopni – 65%, średnia wartość kata podkolanowego
w tych kończynach wynosiła 67 stopni (norma 50 stopni)
c) poprawa w zakresie zgięcia grzbietowego stopy przy wyprostowanym
stawie kolanowym w 8 kończynach średnio o 6 stopni – 60%, przed

leczeniem średnie zgięcie grzbietowe w tych kończynach wynosiło
0 stopni (norma 10 stopni)
Rehabilitacja w systemie kierowanego nauczania po podaniu toksyny
botulinowej jest nowym elementem pracy, efekty tego sposobu rehabilitacji
po podaniu toksyny nie były do tej pory oceniane przez instrumentalną analizę chodu. Znana jest skuteczność tej metody w rehabilitacji dzieci z MPD,
jednak brak jest dowodów obiektywnych opartych na faktach naukowych.
Spowodowane jest to brakiem odpowiednio dobranych grup kontrolnych.
Metoda ta zgodna jest z wytycznymi prowadzenia terapii po podaniu toksyny. Niewątpliwie dobre wyniki leczenia zaburzeń chodu uzyskano również dzięki skutecznej rehabilitacji po podaniu botuliny.
Ogromny wysiłek, który muszą wykonać dzieci, aby pokonać swoją niepełnosprawność staje się w systemie kierowanego nauczania możliwy do zniesienia. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są prowadzone w formie
zabawy. Poprzez codzienną rutynę uczą się jak rozwiązywać swoje problemy
dnia codziennego. Metody wychowawcze wzbudzają w nich motywację do
pokonywania trudności i chęć do aktywności w różnych dziedzinach życia.
Dzieci wiedzą po co ćwiczą, walczą o swoja samodzielność i lepsze życie,
a potrzebę ćwiczeń mają w swojej głowie i w sercu– jak powiedział mi jeden
chłopiec MPD.
Można powiedzieć, że problem medyczny jakim jest MPD znalazł swoje
rozwiązanie poprzez edukację, ale to lekarz był w stanie stworzyć tę metodę,
dzięki swojej głębokiej znajomości medycznych problemów w MPD.

Bożena Wądołowska

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz
Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”
Powstało przy Oddziale Rehabilitacyjnym Centrum Rehabilitacji
im. Prof. Mariana Weissa, przy ul. Ożarowskiej, z inicjatywy pracowników oddziału, rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych.
Swym działaniem chce wypełnić lukę w opiece nad niepełnosprawnymi
w zakresie rehabilitacji, edukacji, integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu
się osób niepełnosprawnych. Oddział, przy którym działa Stowarzyszenie, zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci w wieku od 1 miesiąca do 8 lat. Ambulatorium działające przy oddziale prowadzi leczenie dzieci do 18-go roku życia.
Specjalizuje się w kompleksowym usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Opieką obejmujemy też dzieci z ryzyka około-porodowego, z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,
wadami genetycznymi, wadami postawy i skrzywieniami kręgosłupa. Placówka
ma wyjątkową, wypracowaną w ciągu prawie 40 lat, strukturę organizacyjną,
która odpowiada potrzebom opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego
rodziną. Znana jest z pionierskiego wdrażania metod nowoczesnej rehabilitacji
w Polsce. To tu już w roku 1986 wprowadzono do terapii dzieci z MPD metodę
kierowanego nauczania. Metodę tę staramy się rozwijać w naszym oddziale, aby
zapewnić naszym podopiecznym jak najwyższą jakość rehabilitacji. Z pomocą
naszego stowarzyszenia organizowaliśmy szkolenia w zakresie kierowanego
nauczania z udziałem specjalistów z zagranicy:
1 Kwiecień 2004 Olive Surtess
2 Maj 2004 Elizabeth Pappert
3 Listopad 2003 Olive Surtess
4 Październik 2004 Elizabeth Pappert
5 Marzec 2005 Elizabeth Pappert
6 Maj 2005 Olive Surtess
7 Listopad 2005 Olive Surtess
8 Maj 2006-kurs liderów Elizabeth Pappert
Uczestniczymy też w programie terapeutycznym i cyklu szkoleń organizowanych przez holenderską fundację Wandafonds. Współpracujemy z Wolnym
Uniwersytetem w Amsterdamie. Podajemy dzieciom z MPD toksynę botulinową
i stosujemy do leczenia analizę chodu. Dzielimy się naszymi doświadczeniami
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w tej dziedzinie na konferencjach naukowych, niedawno ukazała się tez nasza
publikacja.
Prowadzimy szeroki zakres pomocy osobom niepełnosprawnym ich rodzinom poprzez wdrażanie metod nowoczesnej rehabilitacji i edukacji, organizację świetlicy terapeutycznej-Wędka, wyjazdy letnie w formie turnusów rehabilitacyjnych, upominanie się na forum publicznym o prawa osób niepełnosprawnych (między innymi w sejmie RP).Propagujemy w naszym środowisku
ideę integracji i zrozumienia dla potrzeb naszych podopiecznych. Organizujemy imprezy okolicznościowe n.p. bale sylwestrowe, wigilie, współorganizujemy coroczne festyny pod nazwą „ ulica integracyjna”, gdzie na ulicy spotykają
się niepełnosprawni z różnych placówek z osobami zdrowymi i razem się bawią.
Wędka
Stowarzyszenie prowadzi świetlice terapeutyczną „Wędka” dla dorosłych
osób z mózgowym porażeniem. Mottem świetlicy są słowa wypowiedziane
przez Andreasa Peto
„Gdy dasz głodnemu rybę to nie będzie głodny dzisiaj. Jeśli go
nauczysz łowić ryby to już nigdy nie będzie głodny.”
Naszym bogactwem jest wspaniała młodzież. Dorośli niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia to od urodzenia osoby niesprawne z powodu mózgowego
porażenia dziecięcego z niedowładami spastycznymi kończyn górnych i dolnych,
większość z nich wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego, takich jak
jedzenie, picie, ubieranie i przy przemieszczaniu się. Mimo niesprawności ruchowej wielu z nich to studenci i absolwenci wyższych uczelni: informatyki, prawa,
psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, ﬁlologii polskiej i angielskiej, jest tancerz na wózku, radosne dziewczyny i dzielni faceci. Wszyscy z wielkim hartem
ducha walczą o swoje miejsce w życiu – często mogą być wzorem i przykładem
dla tzw.„sprawnych”. Nasi wolontariusze to również zwykle studenci – odpowiedzialni, solidarni, spontaniczni w niesieniu pomocy. Zintegrowani jako grupa
bardzo lubią wspólnie spędzać czas, bawić się, marzyć i robić plany jak te marzenia spełniać (np. zdobyć pracę, mieć własne mieszkanie, założyć rodzinę). Jako
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organizacja chcemy sprawić, aby nasi niepełnosprawni nie byli izolowani społecznie, aby żyli pełnią życia, integrowali się z rówieśnikami i funkcjonowali jak
pełnoprawni członkowie społeczeństwa – aby byli szczęśliwi.
Młodzież spotyka się 1 razy w tygodniu – ma rehabilitację ruchową w formie
serii zadań w systemie kierowanego nauczania, spotkania w grupie i indywidualne z psychologiem. Zapewniamy im ciepły posiłek. Nasi podopieczni bardzo
lubią te spotkania i czekają na nie. Na zajęcia dowożeni są bezpłatnym dla nich
transportem. Ich życie staje się lepsze.
Ostatnio nasze stowarzyszenie uzyskało dotację ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja dla
samodzielności”
Aktywizacja ku samodzielności dorosłych osób
z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez oddziaływania psychospołeczne i rehabilitację ruchową
Dzięki temu udało nam się wzbogacić ofertę dla naszych podopiecznych.
Aktualnie realizowane działania w projekcie skierowane są do niepracujących dorosłych osób niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd.) , które pozostają na co dzień odizolowane od codziennej aktywności społecznej. Większość adresatów naszego projektu porusza się przy pomocy
wózków inwalidzkich. Ciężka dysfunkcja ﬁzyczna (która w stopniu znacznym
utrudnia poruszanie się oraz w mniejszym lub większym stopniu wykonywanie codziennych czynności) i równie ciężka sytuacja życiowa tych osób – pozostają one przy rodzicach, w większości nie pracują, doświadczają izolacji społecznej oraz szeregu trudności w realizowaniu siebie jako autonomicznej, dorosłej
osoby to smutna rzeczywistość tej grupy społecznej. A wcale tak nie musi być
. Naszym celem jest zwiększenie sprawności ﬁzycznej i dobrostanu psychicznego adresatów programu, umożliwienie odreagowania emocjonalnego, a także
zmiany sądów o rzeczywistości i sposobów zachowań w kierunku wzrastającej życiowej samodzielności, satysfakcjonującego pełnienia ról społecznych.
W ramach projektu zrealizujemy następujące instrument aktywnej integracji:
1. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
– Turnus rehabilitacyjny nad morzem. Turnus trwał 2 tyg.odbył się w ORW
Neptun w Jantarze który posiada uprawnienia do organizowania turnusów
rehabilitacyjnych pod numerem wpisu OD/22/02/08, ponadto posiadający
certyﬁkat jakości ISO 9001: 2000 numer 224/2004. Podczas turnusu uczestnicy byli zakwaterowani w domkach 4 osobowych z podjazdami i łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób na wózkach. Organizator zapewnił
dostęp do 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie dla uczestnika wg zaleceń
lekarskich. Uczestnicy będą mogli korzystać z basenu krytego, pomieszczeń
wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i urządzeń do ćwiczeń
oraz dostęp do zaplecza socjalno-kulturalnego, kawiarni oraz urządzeń do
rekreacji.
– Zajęcia rehabilitacji ruchowej w systemie kierowanego nauczania
– Badania lekarskie, zalecenia medyczne
2. Instrumenty aktywizacji społecznej:
– Spotkania grup psychoedukacyjno -wspierających.
Wszystko, co dzieje się w trakcie spotkania grupowego, jest wnoszone przez
członków grupy, zaś prowadzący spotkanie ogranicza się jedynie do ułatwiania
procesu komunikacji, z podejściem, w którym prowadzący proponuje konkretne
tematy oraz wcześniej opracowane formy aktywności. Proponowaną w ramach
tego działania tematykę zajęć, odwołującą się do osobowościowego i społecznego

wymiaru dorosłości, należy traktować jako propozycję zadań warsztatowych,
zbiór pomysłów, które zakreślą ogólny tematyczny obszar działań, lecz szczegóły pozostawiają uczestnikom.
– Konsultacje i pomoc psychologiczna w indywidualnym kontakcie z psychologiem
To instrument aktywizacji społecznej w ramach którego do dyspozycji adresatów programu oddajemy 25 indywidualnych spotkań z psychologiem, trwających 45 minut. Stanowią one instrument adresowany do tych uczestników programu, których doraźne potrzeby emocjonalne wykraczałyby poza możliwości
bieżących zajęć grupowych lub też całego programu.
– Trening umiejętności osobowych
instrumentem aktywizacji społecznej są 3 trzygodzinne szkolenia dla
każdej z 2 grup uczestników. Poprowadzi je podmiot zewnętrzny, Firma Szkoleniowa ARUM. W ramach szkoleń adresaci programu zetkną się z nową dla
nich, intensywną formą pracy nad sobą, będą mogli przyjrzeć się swoim kontaktom z innymi ludźmi, zdiagnozować funkcjonalność swoich postaw życiowych, rozwinąć kompetencje osobiste.
– Inicjatywa „Aktywne Weekendy”
Jednodniowe, weekendowe aktywności, zaplanowane, zorganizowane i przeprowadzone samodzielnie przez adresatów naszego programu. Aktywności będą
odwoływać się do społecznego planu funkcjonowania człowieka, do kontaktu z
instytucjami publicznymi (np. bank, komisariat policji, ośrodek pomocy społecznej), jak również do czynności dnia codziennego (np. posiłek w restauracji)
i rozrywek realizowanych w miejscach publicznych (np. kręgielnia).
– Pomoc asystencka i wolontariacka.
Działanie to obejmie usługi 2 asystentów osób niepełnosprawnych oraz
pracę wolontariuszy i koordynatora wolontariatu. Przewidzieliśmy 160 godzin
pomocy asystenckiej (po 80 godzin na asystenta w systemie 2 dni w tygodniu
po 4 godziny), z której uczestnicy programu będą mogli skorzystać wg swoich
indywidualnych potrzeb. Zadaniem asystenta w szczególności będzie pomoc
osobie niepełnosprawnej w aktywnościach zaplanowanych przez tą osobę poza
miejscem zamieszkania, np.: dojazd na spotkanie, wspólne zrobienie zakupów,
wybranie się do kina lub teatru).
Stowarzyszenie Ożarowska jest inicjatorem utworzenia grupy roboczej do
spraw mieszkań wspieranych dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Walczymy o ich równe prawa do samodzielnego mieszkania i możliwie najbardziej samodzielną przyszłość.
Staramy się też o utworzenie w Warszawie przedszkola dla dzieci z MPD,
działającego na zasadach kierowanego nauczania.
Stowarzyszenie „OŻAROWSKA”:
– jest organizacją pożytku publicznego od 13.01.2005r. (numer KRS
0000114449)
– działa jako organizacja „non proﬁt” od 22.05.2002r.
– działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, głównie z mózgowym
porażeniem dziecięcym
– prowadzi świetlicę terapeutyczną „Wędka” dzięki dotacjom z Biura Polityki
Społecznej i Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy
– realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Aktywizacja ku samodzielności
– organizuje turnusy letnie dla młodzieży z mózgowym porażeniem
– propaguje wdrażanie w Polsce zintegrowanego systemu rehabilitacji, znanego jako System Kierowanego Nauczania (system PETÖ)
– prowadzi szkolenia, wykłady, organizuje konferencje na temat nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
– współpracuje z:
– XVII Oddziałem Centrum Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Ożarowskiej 75a
– brytyjską organizacją BESO (British Executive Service Overseas)
– holenderską fundacją WANDAFONDS
– Stowarzyszeniem “Krok za krokiem” z Zamościa,
– Polskim Towarzystwem Kierowanego Nauczania
Centrum Wolontariatu
ul. Ożarowska 75a, 01-444 Warszawa
tel./fax: (0-22) 836-0513
e-mail: ozarowskastow@wp.pl
www.ozarowska.prv.pl

11

ISBN 978-83-61933-04-5

BIULETYN SIECI MPD

12

