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W KAŻDYM KRAJU NA ŚWIECIE PACJENCI 
BORYKAJĄCY SIĘ Z CHOROBAMI, 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB INNYMI PROBLEMAMI 
ZDROWOTNYMI KORZYSTAJĄ Z NIEODPŁATNEJ 
POMOCY CZŁONKÓW RODZINY, PRZYJACIÓŁ LUB 
BLISKICH.

Rola�opiekuna�osoby�chorej,�która�polega�
na�codziennej�pomocy�i�wsparciu�w�wykony-
waniu�tych�prostych�i�tych�bardziej�złożonych�
czynności,�a�czasem�również�na�świadczeniu�
opieki�medycznej�w�warunkach�domowych,�
rzadko�jest�uznawana�oficjalnie.�

Mimo�korzyści�emocjonalnych�płynących�
z� opieki� nad�bliską�osobą,�pełnienie� roli�
nieformalnego�opiekuna�bywa�czasochłonne�
i�zwykle�niekorzystnie�odbija�się�na�zdrowiu�
i�samopoczuciu�opiekuna.�Odciska�piętno�
na�jego�karierze�zawodowej,�zdrowiu,�edu-
kacji�i�sytuacji�finansowej.�

Wzrost�światowej�populacji� i�starzenie�się�
społeczeństw� powodują,� że� nieformalni�
opiekunowie�będą�nadal�odgrywać�kluczową�
rolę�w�swoich�społecznościach,�przekładającą�
się� na� znaczne�korzyści� ekonomiczne�dla�
gospodarki.�Nieodpłatna�opieka�stanowi�dziś�
jedno�z�najważniejszych�zagadnień�polityki�
społeczno-gospodarczej�na�całym�świecie.�
Raport�badający�globalną�sytuację�opieku-
nów,�opublikowany�przez�Embracing�Carers™�
w�2017�roku�w�ramach�współpracy�firmy�
Merck�z�wiodącymi�organizacjami�zrzeszają-
cymi�opiekunów�na�całym�świecie,�podkreślił�
konieczność�większego�uznania�nieodpłatnej�
pracy�opiekunów�i�ich�skuteczniejszego�wspie-
rania�poprzez�wywołanie�dyskusji�na�temat�
roli�opiekunów�wśród�interesariuszy�sektora�
medycznego�i�systemów�opieki�zdrowotnej�
oraz�twórców�polityki�zdrowotnej.�Wnioski�
z�tego�raportu�obejmowały�konieczność�oceny�
potrzeb�opiekunów,�dzielenia�się�najlepszymi�
praktykami�na�szczeblu�międzynarodowym�
i�określenia�szans�na�zwiększenie�wsparcia�dla�
opiekunów�świadczących�opiekę�nieodpłatnie.�

Niniejszy�raport,�powstały�we�współpracy�
pomiędzy�wiodącymi�międzynarodowymi�
organizacjami� opiekunów,� IACO� (ang.� 
International�Alliance�of�Carer�Organizations),�
Eurocarers�i�firmą�Merck,�analizuje�sytuację�
opiekunów�osób�chorych�na�stwardnienie�
rozsiane�(ang.�multiple�sclerosis)� i�przed-
stawia� ich� indywidualne�doświadczenia.�
Na�całym�świecie�na�stwardnienie�rozsiane�
choruje�około�2,3�miliona�osób1.�Ta�mało�
przewidywalna�choroba�ośrodkowego�układu�
nerwowego�często�prowadzi�do�niepełno-
sprawności.� Zwykle� jest� rozpoznawana�
między�20.�a�40.�rokiem�życia2.�

Dane�przedstawione�w�niniejszym�raporcie�
opierają�się�na�wynikach�globalnego�bada-
nia�przeprowadzonego�wśród�opiekunów�
pacjentów� ze� stwardnieniem� rozsianym�
w� siedmiu� krajach� (Stanach� Zjednoczo-
nych,�Kanadzie,�Wielkiej�Brytanii,�Francji,�
Niemczech,�Włoszech�i�Hiszpanii).�W�badaniu�
przeanalizowano�wyzwania�stojące�przed�
opiekunami�osób�chorych�na�stwardnienie�
rozsiane�i�wpływ�pełnionej�przez�nich�roli�
na�ich�życie�oraz�zdrowie.�Celem�badania�
było�lepsze�zrozumienie�wpływu�sprawowanej�
opieki�na�fizyczną,�emocjonalną�i�finansową�
kondycję�opiekunów�oraz�uzyskanie� infor-
macji�o�tym,�gdzie�szukają�oni�wsparcia�
i�doradztwa.�

Wyniki�tego�badania�rzucają�światło�na�po-
trzeby�opiekunów�i�wskazują�praktyczne�
działania,�które�można�podjąć,�by�zapewnić�
im�lepsze�wsparcie.

� Dołącz�do�dyskusji:�
#MSInsideOut
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1� https://www.nationalmssociety.org/nationalmssociety/media/msnationalfiles/brochures/brochure-just-the-facts.pdf
2� https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Multiple-Sclerosis-Hope-Through-Research

�Niezmiernie�cieszy�nas�publikacja�
tego�ważnego�raportu,�który�trafnie�
oddaje�aktualną�sytuację.�Nie�tylko�
potwierdza� on� kluczowe�wyzwania�
związane�z�nieformalną�opieką�świad-
czoną�każdego�dnia�przez�opiekunów�
na�całym�świecie,�lecz�również�rzuca�
światło�na�konkretne�potrzeby�opie-
kunów�pacjentów�ze�stwardnieniem�
rozsianym.�To�osoby,�które�podejmują�
się�szczególnie�wymagającego�zadania�
w�związku�ze�sprawowaną�opieką,�
niejednokrotnie�negatywnie�odbijają-
cego�się�na�ich�życiu,�w�tym�na�stanie�
zdrowia.

Raport� idealnie�obrazuje�to,�w�jaki�
sposób�opieka�nad�bliską�osobą�może�
dawać�satysfakcję,�ale�też�rodzić�fru-
strację.�Jeśli�społeczeństwo�oczekuje,�
że�nieformalni�opiekunowie�nadal�będą�
sprawować�opiekę�nad�pacjentami,�ich�
kluczowa�rola� i�wkład�muszą�zostać�
uznane,�a�ich�potrzeba�wsparcia�musi�
zostać�zaspokojona.�

Stecy Yghemonos,  
Executive�Director,� 
Eurocarers�–�European�Association�
Working�for�Carers

�Cieszymy�się,�że�mogliśmy�uczest-
niczyć�w�tym�badaniu.�Ukazuje�ono�
sposób,�w�jaki�stwardnienie�rozsiane�
może�wpływać�nie�tylko�na�pacjen-
ta,� lecz� również�na� jego�opiekuna.�
Stwardnienie�rozsiane�to�wyniszczająca�
choroba.�Obowiązki,�których�podejmują�
się�opiekunowie,�rosną�wraz�z�rozwojem�
choroby.�Nie�pozostaje�to�bez�wpływu�
na�kondycję�fizyczną�i�emocjonalną�
opiekunów,� ich� sytuację� finansową�
i�zatrudnienie.�

Zachęcamy� pracowników� służby�
zdrowia,�a�także�instytucji�państwo-
wych�do�zapoznania�się�z�wynikami�
tego�badania�z�myślą�o�identyfikacji�
sposobów,�które�pozwoliłyby� lepiej�
wspierać�osoby�sprawujące�opiekę�
nad� pacjentami� ze� stwardnieniem�
rozsianym.�

Rick Greene,  
Executive�Advisor,�IACO
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Merck� jest� wiodącą� firmą� naukowo- 
-technologiczną,�działającą�w�trzech�sekto-
rach,�tj.�ochrony�zdrowia�(Healthcare),�life�
science�(Life�Science)�oraz�zaawansowanych�
materiałów� i� technologii� (Performance�
Materials).� Około� 53000� pracowników�
na� całym� świecie� pracuje� nad� dalszym�
rozwojem� technologii,� wydłużających�
życie� pacjentów� i� poprawiających� jego�
jakość�–�począwszy�od�terapii�stosowanych�
w�leczeniu�raka�i�stwardnieniu�rozsianym,�
nowoczesne�systemy�wspierające�badania�
naukowe�i�tworzenie�leków,�zakończywszy�
na�produkcji�ciekłych�kryształów�wykorzy-
stywanych�w�smartfonach�i�telewizorach�
LCD.�W�2017�r.�Merck�odnotował�przychód�
ze�sprzedaży�w�wysokości�15,3�miliardów�
euro�w�66�krajach.�

Powstała�w�1668�r.�firma�Merck�jest�naj-
starszą�na�świecie�firmą�farmaceutyczno- 
-chemiczną.�Większościowy�udział�notowa-
nej�na�giełdzie�grupy�należy�do�rodziny,�która�
założyła�firmę.�Merck�posiada�ogólnoświato-
we�prawa�do�nazwy�i�marki�Merck.�Jedynymi�
wyjątkami�są�Stany�Zjednoczone�i�Kanada,�
gdzie�firma�działa�pod�nazwami�EMD�Serono,�
MilliporeSigma�i�EMD�Performance�Materials.

Merck w stwardnieniu rozsianym 
Firma�Merck�posiada�wieloletnie�doświad-
czenie�w�dziedzinie�neurologii�i�immunologii,�
jak�również�w�badaniach�i�rozwoju�oraz�
dostarczaniu�terapii�w�obszarze�stward-
nienia�rozsianego.�Bieżące�portfolio�Merck�
obejmuje�dwa�leki�przeznaczone�do�leczenia�
rzutowych�postaci�stwardnienia�rozsianego,�
a�działania�firmy�dotyczące�fazy�badań�i�roz-
woju�skupiają�się�głównie�na�odkrywaniu�
nowych�metod�terapii,�mających�potencjał�
do�modulowania�głównych�mechanizmów�
chorobowych�w�stwardnieniu�rozsianym.�
Celem�firmy�Merck�jest�poprawa�jakości�
życia�pacjentów�ze�stwardnieniem�rozsia-
nym�poprzez�wychodzenie�naprzeciw�ich�
niezaspokojonym�potrzebom�medycznym.�

Eurocarers�to�europejskie�stowarzyszenie�
zrzeszające�nieformalnych�opiekunów�i�ich�
organizacje,�niezależnie�od�wieku�i�potrzeb�
zdrowotnych�osób,�którymi�się�zajmują.�
Celem�tego�stowarzyszenia�jest�promo-
wanie�zagadnień�związanych�z�nieformalną�
opieką�zarówno�na�szczeblu�krajowym,�jak�
i�unijnym.�

� Szczegółowe�informacje: 
www.eurocarers.org

Międzynarodowy� Sojusz� Organizacji�
Opiekunów�(ang.�International�Alliance�of�
Carer�Organizations,�IACO)�to�światowa�
koalicja�złożona�z�15�państw�członkowskich�
działających�na�rzecz�zwiększania�świado-
mości�na�temat�kluczowej�roli�opiekunów�
rodzinnych� i�szacunku�wobec� ich�pracy�
na�całym�świecie.�Sojusz�ten�został�ofi-
cjalnie�uznany�przez�Organizację�Narodów�
Zjednoczonych�(ONZ)� jako�organizacja�
pozarządowa.�Każde�państwo�członkowskie�
IACO�jest�reprezentowane�przez�cenioną�
w�danym�kraju�organizację�opiekunów.�
Przedstawiciele�państw�tworzących�koalicję�
spotykają�się�co�roku,�by�dzielić�się�najlep-
szymi�praktykami,�identyfikować�problemy�
o�wymiarze�globalnym�i�reprezentować�
osoby�sprawujące�opiekę�rodzinną.�

� Szczegółowe�informacje: 
www.internationalcarers.org

Embracing�Carers�to�światowa�inicjatywa�
prowadzona� przez� firmę� Merck� KGaA�
we�współpracy�z�wiodącymi�organizacjami�
opiekunów�na�całym�świecie.�Celem�tego�
przedsięwzięcia�jest�podnoszenie�świado-
mości,�inicjowanie�dyskusji� i�zwiększanie�
działań�w�zakresie�tych�potrzeb�opiekunów,�
które� często� pozostają� niezauważane.�
Opiekunowie�potrzebują�wsparcia�i�często�
nie�wiedzą,�gdzie�zwrócić�się�po�pomoc.�
Inicjatywa� Embracing� Carers� powstała�
z�myślą�o�wypełnieniu�tej�luki.

� Szczegółowe�informacje: 
www.embracingcarers.com
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INFORMACJE O RAPORCIE

PODSTAWĄ NINIEJSZEGO RAPORTU SĄ BADANIA 
PIERWOTNE. 

Od�samego�początku�kluczowym�założeniem�
raportu�było�to,�żeby�jego�wyniki�dokładnie�
odzwierciedlały�codzienne�doświadczenia�
opiekunów�mieszkających�w�wybranych�
krajach.�W�tym�celu�zlecono�firmie�Vitreous�
World,�świadczącej�pełne�usługi�doradcze�
w� obszarze� badań� i� specjalizującej� się�
w� ochronie� zdrowia,� przeprowadzenie�
badania�ankietowego�online.�

Dane�ankietowe�zebrano�w�czerwcu�i�lipcu�
2018�roku.�Badaniem�objęto�1050�opieku-
nów�osób�chorych�na�stwardnienie�rozsiane,�
mających�powyżej�18�lat�i�mieszkających�
w�Wielkiej�Brytanii,�Stanach�Zjednoczonych,�
Kanadzie,�Francji,�Hiszpanii,�Niemczech�
i� we�Włoszech.� W� ankiecie� zadano� 32�
pytania� koncentrujące� się� na� trzech 
głównych zagadnieniach:� informacje�
na� temat� samych� opiekunów� i� osoby,�
którą�się�opiekują;�informacje�o�wpływie�
sprawowania�opieki;�możliwe�rozwiązania�
odpowiadające�na�wyzwania�wynikające�
ze�sprawowania�opieki.

Raport�zawiera�ponadto�historie�opiekunów�
z�całego�świata,�w�których�dzielą�się�oni�
osobistymi�doświadczeniami�z�opieki�nad�
bliskimi� chorującymi� na� stwardnienie�
rozsiane.

Wyniki�badania�ujawniają�różnice�w�tym�zakre-
sie�między�poszczególnymi�państwami.�Włącze-
nie�danych�krajowych�i�porównawczych�do�tego�
raportu�ma�na�celu�wyeksponowanie�różnic�
i�możliwości,�a�nie�przedstawienie�opiekunów�
w�negatywnym�świetle.�Przy�porównywaniu�wy-
ników�między�poszczególnymi�krajami�zaleca�
się�zachowanie�ostrożności�ze�względu�na�różne�
osobiste�doświadczenia�opiekunów�pacjentów�
ze�stwardnieniem�rozsianym�i�kontekst,�w�jakim�
opieka�jest�przez�nich�sprawowana.�

Wielkość�próby�tego�badania�oznacza,�że�
wyniki�–�mimo,�że�nie�są�wyczerpujące�–�
dobrze�charakteryzują�populację�opiekunów�
osób�ze�stwardnieniem�rozsianym�i�ich�do-
świadczenia.�Wnioski�z�tego�raportu�można�
wykorzystać�jako�przyczynek�do�dyskusji�
i�źródło�koncepcji�dalszego�rozwoju�polityki�
zdrowotnej.

Obszary dalszych badań
Niniejszy�raport�zwraca�uwagę�na�sytuację�
opiekunów�osób�chorych�na�stwardnienie�
rozsiane�i�nakreśla�obszary�dalszych�badań.�
Są�to,�między� innymi,�kwestie�dotyczące�
tego,� jak�często�sprawowana�jest�opieka�
nad�pacjentami�ze�stwardnieniem�rozsia-
nym;�liczby�rozwodów�między�partnerami,�
z� których� jeden� cierpi� na� stwardnienie�

rozsiane,� wskutek� obciążenia� chorobą;�
wpływu�choroby�na�intymność�w�związku;�
częstotliwość�rozmów�między�opiekunami�
a�lekarzami�lub�innymi�pracownikami�służby�
zdrowia�na�temat�stwardnienia�rozsianego;�
organizacji,�w�których�opiekunowie�szukają�
wsparcia;� innych�zagadnień�charaktery-
stycznych�dla�danego�kraju.

Ze�względu�na�wpływ�choroby�na�możliwość�
utrzymania�zatrudnienia�niezbędne�są�dalsze�
badania�nad�zrozumieniem� tego,�w� jaki�
sposób�opiekunowie�osób�chorych�na�stward-
nienie�rozsiane�dostosowują�swoje�życie�
zawodowe�do�obowiązków�wynikających�
z�opieki.�To�z�kolei�rodzi�pytania�o�skutki�
gospodarcze�stwardnienia�rozsianego�w�od-
niesieniu�do�siły�roboczej,�przy�jednoczesnej�
ocenie�wpływu� tej� choroby� na� sytuację�
ekonomiczną�rodzin.

Szczegóły badania

32 pytania

1,050 opiekunów

7 krajów

GLOSARIUSZ
Opiekun osoby ze stwardnieniem 
rozsianym / opiekun SM –�nie�ma�żad-
nego�jednoznacznego�terminu�określającego�
osobę� sprawującą� opiekę� nad� chorym�
bliskim.�W�powszechnym�użyciu�są�takie�
sformułowania,�jak�m.in.�opiekun�rodzinny�
i�opiekun�nieformalny.�Dla�celów�niniejszego�
raportu�użyto�wszystkich�wymienionych�
wyżej�terminów�na�określenie�osoby,�która�
sprawuje� opiekę� nad� inną� osobą� chorą�
na�stwardnienie�rozsiane.�Taka�osoba�zwykle�
nie�pobiera�wynagrodzenia�za�świadczoną�
opiekę.�Może�to�być�partner,�członek�rodziny,�
sąsiad,�przyjaciel�lub�inna�ważna�osoba,�która�
bierze�na�siebie�odpowiedzialność�za�opiekę�
i�pomaganie�innej�osobie�o�zmniejszonej�
sprawności� fizycznej,� czy� zmniejszonej�
sprawności�poznawczej�z�powodu�SM.

Młody opiekun / młodszy opiekun – 
na�potrzeby�tego�raportu�wprowadzono�
pojęcie�„młodych�opiekunów“�lub�„młod-
szych�opiekunów“,�którzy�w�momencie�
przeprowadzania� badania� mieścili� się�
w� przedziale� wiekowym� 18-34� lata.�
Minimalny�wiek�uprawniający�do�udziału�
w�badaniu�to�18�lat,�dlatego�nie�przepro-
wadzono�ankiety�wśród�osób,�które�można�
by�uznać�za�opiekunów-dzieci.

Organizacja wspierająca –�oznacza�orga-
nizacje�non-profit,�organizacje�charytatywne,�
organizacje� rządowe� i� inne� organizacje�
udzielające�wsparcia.�

Stwardnienie rozsiane (SM) –�przewle-
kła�choroba�zapalna�ośrodkowego�układu�
nerwowego,�która�jest�najczęściej�wystę-
pującą,�nieurazową�chorobą�neurologiczną�
powodującą�niepełnosprawność�u�młodych�
dorosłych.�Szacuje�się,�że�na�całym�świecie�
na�stwardnienie�rozsiane�cierpi�około�2,3�
miliona�osób1.�O�ile�objawy�choroby�mogą�
różnić�się�w�zależności�od�przypadku,�najczę-
ściej�występującymi�objawami�stwardnienia�
rozsianego�są�nieostre�widzenie,�drętwienie�
i�mrowienie�kończyn�oraz�problemy�z�napię-
ciem�mięśniowym�i�koordynacją.�Najczęstszą�
postacią�stwardnienia�rozsianego�jest�postać�
rzutowa.

Przebieg stwardnienia rozsianego jest 
trudny do przewidzenia, ponieważ 
u każdego pacjenta choroba ta wygląda 
inaczej. 

Najczęstszą�postacią�stwardnienia�rozsia-
nego�jest�postać�rzutowo-remisyjna�(ang.�
relapsing� remitting� multiple� sclerosis).�

Rozpoznaje�się�ją�u�około�85%�osób�chorych�
na�stwardnienie�rozsiane2.�U�większości�osób�
rozpoczyna�się�od�pierwszego�rzutu�choroby,�
po�którym�zwykle�następuje�pełne�lub�niemal�
pełne�wyzdrowienie.�Kolejny�rzut�choroby�
może�wystąpić�po�upływie�kilku�tygodni,�
miesięcy�lub�nawet�lat,�po�czym�objawy�
znów�ustępują.

• Pierwotnie� postępujące� stwardnienie�
rozsiane� (ang.� primary� progressive�
multiple� sclerosis)� cechuje� stopniowe�
pogorszenie�sprawności�fizycznej�przy�
braku�zauważalnej�remisji�choroby.�Może�
jednak�wystąpić�tymczasowe�lub�niewielkie�
ustąpienie�objawów.�

• Wtórnie�postępujące�stwardnienie�rozsiane�
(ang.� secondary� progressive�multiple�
sclerosis)� to� stadium� choroby,� które�
u�wielu�pacjentów�następuje�po�postaci�
rzutowo-remisyjnej.�W�przypadku� tej�
odmiany� choroby� niepełnosprawność�
nasila�się�stopniowo.�Prawdopodobieństwo�
wystąpienia�rzutu,�czyli�pogorszenia�ob-
jawów,�a�następnie�ich�ustąpienia,�spada�
praktycznie�do�zera3.

1� https://www.nationalmssociety.org/nationalmssociety/media/msnationalfiles/brochures/brochure-just-the-facts.pdf
2� Społeczność�Stwardnienia�Rozsianego�(ang.�MS�Society).�Rzutowo-remisyjne�stwardnienie�rozsiane�(ang.�relapsing�remitting�MS).� 
Dostęp:�https://www.mssociety.org.uk/what-is-ms/types-of-ms/relapsing-remitting-rrms.

3� https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/secondary-progressive-ms
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OPIEKUNOWIE ODGRYWAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ 
W ŻYCIU OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE. STWARDNIENIE ROZSIANE TO CHOROBA 
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO O CHARAKTERZE 
POSTĘPUJĄCYM, KTÓRĄ ZWYKLE DIAGNOZUJE 
SIĘ MIĘDZY 20. A 40. ROKIEM ŻYCIA. ZNANE SĄ 
PRZYPADKI JEJ WYSTĘPOWANIA U MŁODSZYCH 
PACJENTÓW.1 

Do�najczęstszych�objawów�stwardnienia�
rozsianego�należą�przytłaczające�zmęcze-
nie,�zaburzenia�wzroku,�zaburzenia�czucia�
i�trudności�w�poruszaniu�się,�co�oznacza,�
że�większość�pacjentów�z�rozpoznanym�
stwardnieniem� rozsianym� prędzej� czy�
później�wymaga�pomocy.

W�konsekwencji�wielu�partnerów,�rodziców,�
młodych� dorosłych,� członków� dalszej�
rodziny� i�przyjaciół�opiekuje�się�swoimi�
bliskimi�chorymi�na�stwardnienie�rozsiane,�
zapewniając� im�pomoc�we�wszystkich�
możliwych� czynnościach,� począwszy�
od� wykonywania� podstawowych� prac�
domowych�aż�po�podawanie�leków.

O�ile�w�wielu�krajach�coraz�częściej�mówi�
się� publicznie� o� kluczowej� roli� odgry-
wanej�przez�nieformalnych�opiekunów�
oraz�społecznej� i�gospodarczej�wartości�
wykonywanej�przez�nich�pracy,�wyniki�
badania�wskazują,�że�nadal�pozostaje�wiele�
do�zrobienia�w�zakresie�publicznego�uzna-
wania�roli�nieformalnych�opiekunów�oraz�
udzielania� im�niezbędnego�finansowego�
i�emocjonalnego�wsparcia.�

Opiekunowie�osób�z�SM�biorą�na�siebie�
długoterminową�odpowiedzialność,�która�
może�spaść�na�nich�w�dowolnym�momencie�
ich� życia,� czy� to�w� okresie� szkolnym,�
w�trakcie�pełnej�aktywności�zawodowej,�
czy�też�na�emeryturze.�Takie�zobowiązanie�
wpływa�na�ich�ogólną�kondycję�fizyczną,�
emocjonalną� i� psychiczną� oraz� na� ich�
sytuację�finansową.�

Opiekunowie: niewidzialni 
i niewspierani pełnoetatowi 
pracownicy
Badanie�podkreśla�znaczącą,�ale�często�
niewidzialną�i�niewspieraną�rolę�pełnioną�
przez�opiekunów�osób�z�SM.�Dane�poka-
zują,�że�o�ile�51%�respondentów�opiekuje�
się�swoim�partnerem�ze�stwardnieniem�
rozsianym,�o�tyle� jedna�trzecia�ankieto-
wanych�sprawuje�opiekę�nad�własnym�
dzieckiem�lub�rodzicem�cierpiącym�na�tę�
chorobę.�Ze�względu�na�bliskie�relacje�
i�przewlekły�charakter�stwardnienia�roz-
sianego,�niektórzy opiekunowie biorą 
na siebie odpowiedzialność, która 
może trwać dekady.�

W�rzeczywistości,�niemal�jeden�na�trzech�
respondentów�sprawuje�opiekę�nad�bliskim�
minimum�11�lat,�a�20%�ankietowanych�
pełni�rolę�opiekuna�ponad�16�lat.�Zna-
cząca�liczba�opiekunów�osób�z�SM�(45%�
badanych)�rozpoczęła�sprawowanie�opieki�
w�wieku�34�lat�i�mniej,�co�wskazuje�na�to,�
że�wielu�opiekunów�spędza�wczesne�lata�
swojej�dorosłości�i�znaczną�część�swojego�
własnego�życia,�niosąc�na�swoich�barkach�
odpowiedzialność�za�bliskich,�którzy�cierpią�
na�postępującą�i�nieprzewidywalną�chorobę.�

Wyzwania związane 
z życiem w niepewności
Opieka�nad�bliskimi�ma�wiele�pozytywnych�
aspektów.�To�odczucie�podziela�93%�ankie-
towanych,�przy�czym�50%�z�nich�przyznaje,�
że�pełnienie�roli�opiekuna�wzmocniło�ich�
siłę�wewnętrzną.�Jednakże,�opieka�nad�
bliską�osobą�stanowi�zobowiązanie,�które�
ma�ogromny�wpływ�na�odporność�fizyczną�
oraz�psychiczną�opiekunów� i�na�każdy�
aspekt� ich� życia.� W� szczególności�
ma�to�miejsce�w�przypadku�opieki�nad�
pacjentem�ze�stwardnieniem�rozsianym,�
co�wynika�częściowo�z�nieprzewidywalnego�
i�epizodycznego�charakteru�tej�choroby,�
w�tym�rzutów�polegających�na�nasilaniu�
się�objawów.�Oznacza�to,�że�–�niezależnie�
od�pozytywnych�doświadczeń�–�44% an-
kietowanych opiekunów jest zdania, 
że obowiązki wynikające ze sprawo-
wanej przez nich opieki negatywnie 
odbijają się na ich planach na przy-
szłość i celach życiowych.�Podobny�
odsetek�respondentów�deklaruje,�że�przez�
cały�czas�lub�często�odczuwa�wysoki�lub�
bardzo�wysoki�poziom�stresu.

Biorąc� pod� uwagę� te� wyniki,� bardzo�
prawdopodobne� jest,� że� –� ze�względu�
na�finansowe�obciążenie�kosztami�opieki�
zdrowotnej�–�niektórzy�opiekunowie�od-
czuwają�presję�w�związku�z�koniecznością�
utrzymania� zatrudnienia,� utrzymania�
dochodów�na�odpowiednim�poziomie�lub�
utrzymania�ubezpieczenia�zdrowotnego.�
Faktycznie,� wyniki� pokazują,� że� jeden�
na�dziesięciu�opiekunów�osoby�z�SM�stracił�
pracę�z�powodu�konieczności�opieki�nad�
bliską�osobą.�To�sprawia,�że�wielu�opieku-
nów�znajduje�się�w�niekorzystnej�sytuacji,�
mając�ograniczone�możliwości�planowania�
przyszłości�lub�oszczędzania�na�przyszłość.

Właściwe wsparcie 
we właściwym czasie
Większość�(82%)�opiekunów�osób�chorych�
na�stwardnienie�rozsiane�zdaje�sobie�spra-
wę�z�konieczności�uzyskania�wsparcia.�
Potrzeba�ta�wzrasta�w�niektórych�okresach�
ze�względu�na�nieprzewidywalny�przebieg�
choroby,�jaką�jest�stwardnienie�rozsiane�
oraz�indywidualny�sposób,�w�jaki�wpływa�
ona�na�każdego�pacjenta.�

Tymczasem,�w�wielu�przypadkach,�klu-
czowym�momentem,�w�którym�zabrakło�
wsparcia� i� wytycznych� w� niektórych�
z� badanych� krajów,� był� sam�moment�
diagnozy.� Ogółem,� ponad połowa 
(54%) ankietowanych stwierdziła, 
że lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia niedostatecznie lub wcale 
nie wyjaśnił im przebiegu choroby, 
jej postępu i ewentualnych potrzeb 
w zakresie opieki.�Odsetek�ten�wyniósł�
67%�w�Niemczech,�co�wskazuje�na�znaczne�
różnice�w�sposobach�zapewniania�wspar-
cia,�w�szczególności�w�pierwszych�dniach�
po�postawieniu�diagnozy.�Jak�ma�to�miejsce�
w�przypadku�każdej�choroby,� informa-
cja�daje�siłę,�dlatego�kluczowe�jest� to,�
by�opiekunowie�posiadali�wystarczającą�
wiedzę�zarówno�na�temat�choroby,� jak�
i�dostępnych�form�pomocy.

STRESZCZENIE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1� Narodowy�Instytut�Zaburzeń�Neurologicznych�i�Udarów�(National�Institute�of�Neurology�Disorders�and�Strokes,�NINDS).�Stwardnienie�rozsiane:�nadzieja�w�badaniach�
(ang.�Multiple�Sclerosis:�Hope�Through�Research).�Dostęp:�https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Multiple-Sclero-
sis-Hope-Through-Research
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„TRZY KLUCZOWE RZECZY, 
KTÓRYCH POTRZEBUJE OPIE-
KUN: CIERPLIWOŚĆ, WSPÓŁ-
CZUCIE I ELASTYCZNOŚĆ“. 
Swoją�żonę�spotkałem�w�2008�roku,�trzy�lata�po�rozpo-
znaniu�u�niej�stwardnienia�rozsianego.�Zamiast�szukać�
w�internecie�wszelkich�możliwych�informacji�o�tej�choro-
bie,�postanowiłem�po�prostu�podążać�za�nią�i�samemu�
zobaczyć,�co�się�wydarzy.�Moja�żona�to�silna�i�nieugięta�
kobieta,�która�zrobiła�wszystko,�by�znaleźć�własny�sposób�
na�życie�ze�stwardnieniem�rozsianym�i�nie�pozwolić,�aby�
ta�choroba�ją�obezwładniła.�Zdecydowałem�się�zastosować�
podobne�podejście.

Gdy�zaczynaliśmy�się�spotykać,�nie�było�dostępnego�
żadnego�oficjalnego�wsparcia�albo�było�ono�niewielkie.�
Do�dzisiaj�nie�przeprowadziłem�żadnego�wywiadu�ani�nie�
wziąłem�udziału�w�żadnym�szkoleniu,�ani�też�nie�szukałem�
kontaktu�z�innymi�osobami�w�podobnej�sytuacji.�Prawda�
jest�taka,�że�nie�lubię�patrzeć�na�nikogo,�kto�cierpi�bez�
wyraźnego�powodu.�Uważam,�że�trzeba�robić�to,�co�należy,�
by�dbać�o�tych,�na�których�nam�zależy.�Jeśli�mogę�pomóc,�
to�pomagam.�

Opiekowanie�się�własną�żoną�sprawiło,�że�doceniłem�
codzienność.�Są�dni,�kiedy�nie�pracuję,�i�nie�mam�ochoty�
na�to,�by�wstać�i�uporać�się�z�obowiązkami�domowymi.�
Ale�wtedy�wstaję�i�widzę,�że�moja�żona�ma�gorszy�dzień,�
i�to�właśnie�motywuje�mnie�do�tego,�by�robić�po�prostu�
to,�co�trzeba�–�bo�ja�jestem�w�stanie.

Nie�ma�wątpliwości,�że�opiekowanie�się�chorą�osobą�niesie�
ze�sobą�mnóstwo�wyzwań�i�zmusiło�nas�do�znacznej�
zmiany�naszego�sposobu�życia.�Nasze�zajęcia,�wakacje�
i�sam�dom�–�wszystko�to�musiało�zostać�dostosowane�
do�tego,�by�spełniać�potrzeby�mojej�żony.�Czasami�martwię�
się�o�to,�co�przyniesie�przyszłość,�ale�to�nie�powinno�
nikogo�dziwić.

Rola�opiekuna�przyniosła�mi�jednak�osobiście�też�kilka�
pozytywnych�zmian.�Cenną�życiową�lekcją�była�koniecz-
ność�zwolnienia�tempa�i�docenienia�świata�wokół�mnie.�
Stwardnienie� rozsiane�prawdopodobnie� sprawiło,� że�
staliśmy�się�silniejsi�i�bliżsi�sobie�jako�para,�bo�wspólnie�
mierzymy�się�z�wyzwaniami.

Tym,�którzy�są�na�początku�swojej�drogi�jako�opiekunowie�
osoby�z�SM,�powiedziałbym,�że�to,�czego�potrzebują�
najbardziej�to�cierpliwość,�współczucie�i�elastyczność.�Te�
trzy�cechy�niesamowicie�pomogły�nam�obojgu�w�prze-
zwyciężaniu�trudności� i�przeżywaniu�sukcesów�przez�
ostatnie�dziesięć�lat.

HISTORIA OPIEKUNA

STEVEN, 
KANADA

REKOMENDACJE:

POPRAWA 
JAKOŚCI ŻYCIA
STWARDNIENIE ROZSIANE DOTYKA 
NAS WSZYSTKICH. 

Przewlekły,�nieprzewidywalny�i�epizodyczny�charakter�choro-
by,�jaką�jest�stwardnienie�rozsiane,�sprawia,�że�opiekunowie�
potrzebują�wsparcia�w�momencie�postawienia�diagnozy,�
jak�i�na�każdym�kolejnym�etapie.�Potrzebują�pomocy�przy�
wykonywaniu�obowiązków�związanych�z�opieką�i�wsparcia�
w�trudnych�momentach,�by�móc�jednocześnie�kształcić�się,�
pracować�i�realizować�swoje�własne�aspiracje�w�zależności�
od�ich�wieku�i�etapu�życia,�na�którym�się�aktualnie�znajdują.

Przewlekły�charakter�stwardnienia�rozsianego�oznacza,�
że� rolą� specjalistów� i�profesjonalnych�organizacji� jest�
zrozumienie�obowiązków� i�wyzwań,�przed� jakimi�stoją�
opiekunowie�osób�chorych�na�stwardnienie�rozsiane.�Ich�rolą�
jest�także�dostarczanie�informacji,�zapewnianie�wsparcia,�
kształtowanie�polityki�społecznej�i�dzielenie�się�najlepszymi�
praktykami.�

Rola informacji i wsparcia w życiu opiekuna SM

• Lekarze� i� inni�pracownicy�służby�zdrowia,�organizacje�
pacjentów�ze�stwardnieniem�rozsianym�i�organizacje�
opiekunów�powinny�być�źródłem�informacji�dla�opieku-
nów�osób�z�SM�na�temat�przebiegu�choroby�i�możliwych�
scenariuszy�od�samego�początku,�czyli�od�momentu�
postawienia�diagnozy.

• Lekarze�i�inni�pracownicy�służby�zdrowia�powinni�oferować�
opiekunom�osób�z�SM�dostęp�do� informacji� i�wsparcia�
na�różnych�etapach�choroby,�zwłaszcza�w�okresie�rzutu.�

• Instytucje�oświatowe�i�szkoleniowe,�w�tym�szkoły�i�uni-
wersytety,�powinny�zapewniać�opiekunom�osób�z�SM�
wsparcie�w�wykonywaniu�obowiązków�związanych�z�opieką�
przy�jednoczesnym�zapewnieniu�opiekunom�możliwości�
kształcenia,�w�szczególności�w�odniesieniu�do�potrzeb�
młodych�opiekunów.�

• Pracodawcy�powinni�rozpoznać�wśród�swoich�pracowników�
opiekunów�osób�z�SM� i�opracować�politykę�wsparcia�
tych�pracowników�w�okresach�zwiększonych�obowiązków�
opiekuńczych.

• Organizacje�pacjentów�ze�stwardnieniem�rozsianym�
i�organizacje�opiekunów�powinny�zapewnić�opiekunom�
dostęp�do�szkoleń,�informacji�i�wsparcia,�uwzględniając�
potrzeby�i�preferencje�komunikacyjne�opiekunów�osób�
z�SM�w�zależności�od�ich�wieku.

• Władze�powinny�dokonywać�przeglądu�środków�finanso-
wych�przeznaczanych�na�wsparcie�społeczne,�by�umożliwić�
opiekunom�osób�z�SM�utrzymanie�równowagi�między�
życiem�zawodowym� i�prywatnym,�a�wykonywaniem�
obowiązków�wynikających�z�opieki.�

• Władze,�instytucje�ubezpieczeń�zdrowotnych�i�inne�pod-
mioty�państwowe�powinny�oferować�dostęp�do�opieki�
zastępczej,�by�złagodzić�ciężar�codziennej�opieki�nad�
pacjentem.
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NA CAŁYM ŚWIECIE TYSIĄCE PACJENTÓW 
ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM KORZYSTA 
Z POMOCY RODZINY I PRZYJACIÓŁ, ABY PRZETRWAĆ 
KOLEJNY DZIEŃ. 

Niezależnie�od�tego,�czy�chodzi�o�przy-
gotowywanie�posiłków,�sprzątanie�domu,�
ubieranie�czy�świadczenie�opieki�medycz-
nej,�wszystkie�te�czynności�są�wykonywane�
przez�osoby,�którym�nie�płaci�się�za�wy-
konywaną�pracę�i�których�roli�często�się�
nie�uznaje.�Przeprowadzone�badanie�rzuca�
dodatkowe�światło�na�sytuację�tych�waż-
nych,�ale�cichych�i�często�niedocenianych�
bohaterów.

Droga do roli opiekuna 
Opieka�nad�bliską�osobą�z�SM�niekoniecz-
nie�jest�domeną�starszych�pokoleń.�Biorąc�
pod�uwagę�to,�że�połowa�pacjentów�mieści�
się�w�przedziale�wiekowym�35-54� lata,�
to�właśnie�młodzi�opiekunowie�są�często�
zmuszeni�do�wypełniania�tej�kluczowej�roli�
społeczno-ekonomicznej.

Niemal�połowa�wszystkich�respondentów�
wzięła�na�siebie�odpowiedzialność�opieki�
w�wieku�34� lat� lub�mniej.�Średni�wiek,�
w�którym�ankietowani�zostali�opiekunami�
osoby�chorej�na�stwardnienie�rozsiane,�
wyniósł� 35� lat.� Ten� wskaźnik� jednak�
znacznie�wahał�się�między�poszczególny-
mi�krajami.�W�krajach�anglojęzycznych,�
takich� jak�Stany�Zjednoczone,�Kanada�
i�Wielka�Brytania,�respondenci�rozpoczęli�
sprawowanie�opieki�średnio�w�wieku�37-40�
lat,�podczas�gdy�we�Francji�i�Niemczech�
średni�wiek�wyniósł�około�30�lat.�

Ponad� jedna� piąta� (21%)� opiekunów�
we�Francji�wzięła�na�siebie�tę�odpowiedzial-
ność�w�wieku�18�lat�lub�mniej.�To�ozna-
cza,�że�wielu�z�nich�zaczęło�sprawować�
opiekę�w�okresie�wczesnej�dorosłości,�
co�nieuchronnie�wpłynęło�na�ich�edukację�
i�karierę�zawodową.

Relacje z osobami chorymi 
na stwardnienie rozsiane
Sprawowanie�opieki�nad�osobą�z�SM�to�czę-
sto�rola,�o�którą�nikt�nie�prosił,�a�która�
wynika�z�relacji� rodzinnych.�Większość�
opiekunów�zajmuje�się�swoim�partnerem,�
a�niemal� jeden�na�pięciu�respondentów�
sprawuje�opiekę�nad�rodzicem.

Niemal� jedna� trzecia� ankietowanych�
we�Francji�opiekuje�się�rodzicem�z�SM�
przy�czym�średnia�dla�wszystkich�badanych�
krajów�to�jedna�piąta.�W�rzeczywistości,�
w�krajach�Starego�Kontynentu�występuje�
większa�tendencja�do�opieki�nad�rodzi-
cem�ze�stwardnieniem�rozsianym�wśród�
młodych�dorosłych.�Około�jeden�na�pięciu�
lub�więcej�respondentów�sprawuje�taką�
opiekę�we�Francji,�Niemczech,�Włoszech�
i�Hiszpanii.�Włochy�to�kolejny�kraj,�w�któ-
rym�zaobserwowano�pewne�odstępstwo,�
gdyż�aż�20%�ankietowanych�w�tym�kraju�
opiekuje�się�członkiem�dalszej�rodziny,�
a�nie�rodzicem,�dzieckiem�bądź�partnerem.�

ROZDZIAŁ I:

OPIEKUNOWIE: NIEWIDZIALNI 
I NIEWSPIERANI PEŁNOETATOWI 
PRACOWNICY

ŚREDNI WIEK,  
W KTÓRYM  

ANKIETOWANI  
ZOSTALI OPIEKUNAMI 

OSOBY Z SM:  

34.9  
LAT

Czas poświęcany na opiekę
Opieka�to�nie�obowiązek,�z�którego�można�
łatwo�zrezygnować.�To�często�rola,�którą�
opiekun�pełni�przez�większość�swojego�
życia.�Średni� czas�spędzany�na�opiece�
nad�osobą�chorą�na�stwardnienie�rozsiane�
wyniósł�dziewięć� lat,�przy�czym�niemal�
jedna�trzecia�ankietowanych�opiekuje�się�
bliskim�z�SM�co�najmniej�11�lat�a�dla�niemal�
jednego�na�pięciu�respondentów�czas�opieki�
wynosi�ponad�16�lat.�To�wystarczająco�dużo�
czasu,�by�musieć�nauczyć�się�żonglować�
obowiązkami� zawodowymi,� osobistymi�
zobowiązaniami,� własnym� zdrowiem�
i�samopoczuciem�oraz�oczywiście,�opieką.�

16 LAT 
Niemal� jeden� na� pięciu� respondentów�
opiekuje�się�osobą�z�SM�ponad�16�lat

39.4

29.5

31.5

35.5

32.9

37.7 37.6

Średni wiek, kiedy opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność za osobę z SM

Kanada Francja Niemcy Włochy Hiszpania Wielka
Brytania

USA

6 � Życie�ze�stwardnieniem�rozsianym: Perspektywa opiekuna 



Opiekunowie z bliska
Wyniki�badania�pokazują,�że�osobą�z�SM�
jest�często�kobieta�(64%)�zgodnie�z�fak-
tem,�że�stwardnienie�rozsiane�dwu-� lub�
trzykrotnie�częściej�dotyka�kobiety�niż�
mężczyzn.

Niemal� dwie� trzecie� ankietowanych�
opiekunów� stanowiły� kobiety.� Połowa�
osób�chorych�na�stwardnienie�rozsiane,�
którymi�się�opiekowano,�miała�35-54�lata.�
Natomiast�27%�pacjentów�było�w�wieku�
powyżej�50�lat,�a�21%�w�wieku�18-24�lata.�
Średni�wiek�osoby�chorej�na�stwardnienie�
rozsiane�wyniósł�46�lat.

W�większości�przypadków�osoby�chore�
znajdowały�się�w�umiarkowanie�zaawan-
sowanym�stadium�choroby.

Mniej�niż�jedna�czwarta�pacjentów�choro-
wała�na�ciężką�postać�stwardnienia�rozsia-
nego,�a�u�około�17%�choroba�ta�przebiegała�
łagodnie.�Pośród�opiekunów�osób�chorych�
na�ciężką�postać�stwardnienia�rozsianego�
większość�opiekowała�się�partnerem�lub�
rodzicem.�Ogółem,�ponad�jedna�czwarta�
pacjentów�korzystała�z�opieki�od�momentu�
wystąpienia�pierwszych�objawów�SM�lub�
postawienia�diagnozy�(20%).Najwyższy�odsetek�badanych�opiekujących�

się�osobą�z�SM�ponad�16�lat�odnotowano�
we�Francji,�Kanadzie�i�Niemczech,�co�od-
powiada�niemal�jednej�czwartej�wszystkich�
ankietowanych.�Odzwierciedla�to�unikalną�
perspektywę�opiekuna�osoby�z�SM.�Mimo,�
że�stwardnienie�rozsiane�ma�charakter�
epizodyczny� i�możliwe�są�długie�okresy�
remisji,� rola� opiekuna� pozostaje� obo-
wiązkiem,�który� jest�wypełniany�przez�
znaczną�część�roku� i�potencjalnie�może�
trwać�całe�życie.�W�szczególności�odnosi�
się�to�do�dzieci�opiekujących�się�rodzicem�
z� SM.�W� badaniu� 19%� respondentów�
opiekowało�się�rodzicem�z�SM,�a�32%�
z�nich�robiło�to�od�ponad�16�lat.�

Niemal�połowa�(48%)�badanych�opiekuje�
się�kimś�pięć�lat�lub�mniej.�Większość�tych�
osób�to�partnerzy�osoby�chorej.�Również�
trzy�czwarte�przyjaciół,�którzy�opiekują�
się�chorymi�z�SM,�sprawuje�taką�opiekę�
do�5�lat.

Bliskość opiekunów 
W�przypadku�opieki�nad�osobami�chorymi�
na�schorzenia�o�trudnym�do�przewidzenia�
przebiegu,�takie�jak�stwardnienie�rozsiane,�
niewątpliwie�pomocne� jest�mieszkanie�
w�bliskiej�odległości�od�chorego.�Nic�więc�
dziwnego,�że�większość� (dwie� trzecie)�
pacjentów�mieszka�w�tym�samym�domu�
co� ich� opiekun.� Odsetek� ten� wzrasta�
do�77%�w�przypadku�Hiszpanii.�

Wskazywałoby�to�na�dodatkowe�obciążenie�
finansowe�tych�par,�które�mają�tylko�jedno�
źródło�dochodu�i�są�zmuszone�do�pono-
szenia�znacznych�wydatków�na�ochronę�
zdrowia.�Pośród�partnerów�opiekujących�
się�bliskim�z�SM�93%�mieszka�z�chorym�pod�
jednym�dachem.�Jeśli�jeden�z�partnerów�
musi�zrezygnować�z�pracy,�by�opiekować�
się�osobą�chorą,�może�to�mieć�szkodliwy�
wpływ�na�finanse�gospodarstwa�domo-
wego�i�sposobność�opiekowania�się�sobą�
nawzajem.

Tradycyjne�role�rodzinne�również�mogą�
ulec�odwróceniu�w�tych�gospodarstwach�
domowych,�w�których�jeden�z�członków�
rodziny�cierpi�na�stwardnienie�rozsiane.�
Na�przykład,�63%�osób�sprawujących�opie-
kę�nad�dzieckiem�mieszka�w�tym�samym�
domu.�To�oznacza,�że�rodzice�opiekują�się�
i�wspierają�swoje�dorosłe�dzieci,�które�nie�
są�w�stanie�żyć�samodzielnie.

Jak oceniasz
stadium choroby podopiecznego?

17% Łagodny przebieg choroby
55% Umiarkowanie zaawansowane stadium
24% Ciężka postać SM
3% Nie jestem pewny/a64%

OPIEKUNÓW 
TO KOBIETY

36%  
OPIEKUNÓW TO 
MĘŻCZYŹNI

Jak długo jesteś opiekunem SM?

 Mniej niż 1 rok  1-5 lat  6-10 lat  11-15 lat  16+ i więcej

Kanada Francja Niemcy Włochy Hiszpania Wielka
Brytania

USAŚrednia

19.0

11.0

23.0

47.0

0.0

25.0

13.0

21.0

40.0

1.0

25.0

15.0

29.0

31.0

0.0

23.0

13.0

21.0

41.0

2.0

11.0

23.0

7.0

59.0

0.0

18.0

11.0

24.0

47.0

0.0

15.0

6.0

19.0

59.0

1.0

14.0

9.0

23.0

52.0

2.0
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43% 
ZDROWIE 

PSYCHICZNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA ZE SPRAWOWANIA 
OPIEKI ODBIJA SIĘ NA ZDROWIU I SAMOPOCZUCIU 
OPIEKUNÓW. WIELU Z NICH PRZYZNAJE, ŻE 
SPRAWOWANIE OPIEKI WPŁYNĘŁO NA ICH SYTUACJĘ 
FINANSOWĄ I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO. 

Mimo�to,�większość�opiekunów�zgłaszała�
pozytywne� doświadczenia� wynikające�
z�opieki�nad�osobą�z�SM.�Respondenci�
wspominali�o�konieczności�akceptowania�
zarówno�dobrych,�jak�i�złych�stron�choroby.�
Przyznawali,�że�pełnienie�roli�opiekuna�
sprawiło,�że�dziś�bardziej�cenią�to,�co�mają.

Obciążenie fizyczne
Opiekunowie�poświęcają�mnóstwo�czasu�
na�zajmowanie�się�chorym�bez�dostępu�
do�odpowiednich�form�wsparcia.�Nieunik-
nione�jest�zatem,�że�mniej�czasu�mogą�
poświęcać�własnemu�zdrowiu�emocjonal-
nemu�i�fizycznemu.�Ogółem,�jedna�czwarta�
(28%)�opiekunów�odczuła�ogromny�wpływ�
sprawowanej�opieki�na�swoją�kondycję�
fizyczną,� w� tym� kontrolę� masy� ciała�
i�możliwości�uprawiania�sportu.�W�grupie�
opiekunów�osób�chorujących�na�ciężką�
postać�stwardnienia�rozsianego�takie�osoby�
stanowią�ponad�jedną�trzecią.�

Ogółem,�sprawowanie�nieformalnej�opieki�
może�prowadzić�do�szkodliwych nało-
gów,�jak�palenie�tytoniu�i�niezdrowego 
stylu życia,�w�tym�nieprawidłowych�nawy-
ków�żywieniowych�i�zaburzeń�snu,�a�także�
do�zaniechania�profilaktyki�zdrowotnej,�
np.�rezygnacji�z�wizyt�lekarskich.�Wszystko�
to�może�spowodować�pogorszenia�zdrowia�
u�opiekuna�osoby�z�SM.�Wyniki�badania�
potwierdzają� te� założenia.� Niektórzy�
opiekunowie�korzystają�z�różnych�metod�

radzenia�sobie�ze�stresem,�które�tylko�na-
silają�problemy,�takich�jak�palenie�tytoniu�
(14%),�przyjmowanie� leków�na�receptę�
lub� leków�przeciwbólowych�(11%)�bądź�
spożywanie�alkoholu�(9%).�

Ten�widoczny�u�opiekunów�brak�umie-
jętności�skupienia�uwagi�na�sobie�może�
wynikać�częściowo�z�faktu,�że�niemal�jeden�
na�trzech�(30%)�ankietowanych�przyznał,�
że�rezygnuje�ze�swojego�wolnego�czasu�
ze�względu�na�pełnioną�opiekę.�Niemal�
dwie�trzecie�respondentów�przyznało,�że�
w�tygodniu�ma�średnio�10�lub�mniej�godzin�
wolnego�czasu�z�powodu�obowiązków�wy-
nikających�z�opieki.�We�Francji�ten�odsetek�
wyniósł�72%.

Ponadto,�około�połowa�(44%)�osób�opie-
kujących�się�partnerem�lub�małżonkiem�
zgadza�się�ze�stwierdzeniem,�że�opieka�nad�
partnerem�z�SM�może�negatywnie�odbijać�
się�na�intymności�w�związku.

Obciążenie emocjonalne
Jeden� na� pięciu� badanych� opiekunów�
przyznaje,�że�największym�wyzwaniem�
dla�niego�było�emocjonalne�i�psychiczne�
obciążenie�opieką.�W�Stanach�Zjednoczo-
nych�i�w�Wielkiej�Brytanii�był�to�aż�jeden�
na�trzech�ankietowanych.�Obciążenie�emo-
cjonalne�i�stres�związany�ze�sprawowaniem�
opieki�niewątpliwie�nasilają�się�ze�względu�
na�trudny�do�przewidzenia�przebieg�stward-

nienia�rozsianego.�Było�to�drugie�wyzwanie�
najczęściej�wybierane�przez�respondentów�
(12%).�Wśród�12%�ankietowanych�drugim�
najczęściej�wybieranym�wyzwaniem�był�
też�strach�wynikający�z�braku�prawdziwej�
nadziei�na�wyleczenie.�To�kolejna�cecha�
charakterystyczna�w�przypadku�takich�
chorób,�jak�SM.�W�rezultacie,�emocjonalne�
i�psychiczne�obciążenie�chorobą�wybierano�
jako�najbardziej�prawdopodobny�powód�
rozwodów� lub�separacji�par,�w�których�
jedna�z�osób�choruje�na�SM.

41% 
opiekunów�często lub przez cały czas 
odczuwa wysoki poziom stresu;�od-
setek�ten�wzrasta�do�50%�w�przypadku�
opiekunów�pacjentów�z�ciężką�postacią�
stwardnienia�rozsianego

ROZDZIAŁ II:

ŻYCIE W NIEPEWNOŚCI

Na które z poniższych obszarów opieka nad osobą z SM miała największy wpływ? 

Średnia

�Zdrowie�fizyczne�(np.�waga,�możliwość�uprawiania�sportu) 
�Zdrowie�psychiczne�(np.�depresja,�znużenie,�problemy�ze�snem) 
�Sytuacja�materialna�(np.�sprawowana�opieka�ma�wpływ�na�możliwość�podjęcia�pracy/oszczędzania�pieniędzy)

28%
ZDROWIE 

FIZYCZNE

34%
SYTUACJA 

MATERIALNA

Kanada Francja Niemcy Włochy Hiszpania Wielka
Brytania

USA

75%

50%

25%
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Około� połowa� ankietowanych� opieku-
nów�osób�z�SM�najbardziej�obawia�się�
tego,� że� ich� bliski� doświadczy� rzutu�
choroby.� Te� obawy� były� najbardziej�
widoczne�w�grupie�młodych�opiekunów,�
gdzie�niemal�dwie�trzecie�osób�w�wieku� 
18-34�lata�zadeklarowało,�że�rzut�choroby�
to�ich�największa�obawa.

2/3 
Niemal�dwie�trzecie�młodych�opiekunów�
deklaruje,�że�rzut�choroby�to�ich�najwięk-
sza obawa

O�ile�wyniki�badania�były�równie�wysokie�
dla�opiekunów�osób�z� łagodną�postacią�
stwardnienia� rozsianego,� okazało� się�
to�mniejszym�problemem�dla�opiekunów�
pacjentów�z�ciężką�postacią�SM.�Prawdo-
podobnie�wynika�to�z�częstszych�dolegli-
wości�w�przypadku�cięższego�przebiegu�
tej� choroby.�Drugą� największą� obawą�
wśród�opiekunów,�którą�zgłaszało�25%�
ankietowanych,� jest�strach�przed�tym,�
że�mogłoby�wydarzyć�się�coś,�co�unie-
możliwiłoby� im�dalsze�opiekowanie�się�
bliską�osobą.�Ta�obawa�uwidaczniała�się�
wyraźniej�wśród� starszych� opiekunów�
i� u� osób� opiekujących� się� pacjentami�
z�ciężką�postacią�stwardnienia�rozsianego.

To�emocjonalne�obciążenie�dodatkowo�
nasilał�fakt,�że�niemal�połowa�opiekunów�
osoby�z�SM�miała�poczucie,�że�ich�otocze-
nie�nie�rozumie,�z�czym�wiąże�się�opieka�
nad�osobą�chorą�na�stwardnienie�rozsiane.�
Większość�młodych�opiekunów�i�opiekunów�
sprawujących�opiekę�nad�osobami�z�ciężką�
postacią�stwardnienia�rozsianego�otwarcie�
przyznawała,�że�ich�otoczenie�nie�rozumie�
pełnionej�przez�nich�roli.

50% 
opiekunów� chorych� ze� stwardnieniem�
rozsianym�ma�poczucie,�że�ich�otoczenie�
nie rozumie, co to znaczy opiekować 
się osobą z SM

HISTORIA OPIEKUNA

ANNE*, 
WIELKA 
BRYTANIA
„OPIEKA? SPRAWUJEMY JĄ 
CHĘTNIE, SPRAWUJEMY JĄ 
Z MIŁOŚCIĄ I WŁAŚNIE O TO  
W TYM WSZYSTKIM CHODZI”
Mija�dziesięć�lat�od�kiedy�u�mojej�córki�rozpoznano�stwardnienie�
rozsiane.�Miała�wtedy�28�lat.�Informacja�o�tym,�że�to�SM,�była�dla�
nas�szokiem,�ale�też�poczuliśmy�ulgę,�że�wiemy�już�z�czym�mamy�
do�czynienia.�Podobnie�jak�wiele�innych�rodzin,�nie�otrzymaliśmy�
żadnej� informacji�ani�wskazówek,�więc�przeprowadziłam�własny�
wywiad,�dzwoniłam�po�ludziach�i�dowiadywałam�się�wszystkiego,�
czego�tylko�mogłam�dowiedzieć�się�o�dostępnych�metodach�leczenia.�

Dziesięć�lat�później�nadal�robię�wszystko,�co�w�mojej�mocy,�by�na-
dążać�za�tym,�co�dzieje�się�w�obszarze�stwardnienia�rozsianego,�
zwłaszcza�że�nasza�druga�córka�również�cierpi�na�tę�chorobę.�
Tempo,�w�jakim�rozwijają�się�badania,�sprawia,�że�trudno�nadążyć�
za�nowościami,�ale�bycie�na�bieżąco�ma�w�tym�przypadku�kluczowe�
znaczenie.�

Opieka�nad�naszymi�córkami,�z�których�jedna�mieszka�z�nami,�
wpłynęła�na�każdy�aspekt�naszego�życia.�W�naszym�codziennym�życiu�
nieustannie�żonglujemy�czasem,�dzieląc�go�między�pracę,�opiekę,�
prace�domowe,�papierkową�robotę�i�wizyty�lekarskie.�To�delikatna�
sztuka�utrzymywania�równowagi.�Jedną�z�naszych�największych�obaw�
jest�to,�że�ktoś�z�nas�mógłby�poważnie�zachorować,�bo�to�zaburzyłoby�
nasze�starannie�zaplanowane�życie�rodzinne.�

Pod�względem�finansowym�również�odczuliśmy�ogromne�obciążenie.�
Musimy�zrobić�wszystko,�by�zapewnić�naszym�córkom�bezpieczną�
przyszłość�i�uwzględnić�konieczność�dostosowania�naszego�domu�
do�ich�potrzeb,�jeśli�okazałoby�się�to�niezbędne�w�przyszłości.�
Wyobrażałam�sobie,�że�w�tym�momencie�będę�już�na�emeryturze,�
a�tymczasem�nasze�role�się�odwróciły.�To�my,�jako�rodzice,�opieku-
jemy�się�naszymi�dorosłymi�dziećmi�i�musimy�pracować�dłużej�niż�
to�sobie�pierwotnie�wyobrażaliśmy.�

Jeśli�chodzi�o�wsparcie�dla�innych�opiekunów,�najważniejszą�rze-
czą,�moim�zdaniem,�jest�to,�żeby�opiekunowie�wiedzieli,�na�jaką�
pomoc�mogą�liczyć�zarówno�w�swoim�miejscu�zamieszkania,�jak�
i�od�państwa,�jakie�wsparcie� i�uprawnienia� im�przysługują,�żeby�
otrzymywali�takie�informacje�na�samym�początku�tej�drogi,�jaką�
jest�sprawowanie�opieki�nad�chorym.�

Nieuchronnie,�każdy,�kto�opiekuje�się�chorą�osobą,�na�pewnym�etapie�
odczuje�zmęczenie�i�frustrację.�Czasami�prowadzi�to�do�wybuchu�złości�
po�obu�stronach.�Ale,�tak�jak�w�każdej�rodzinie,�trzeba�to�przemyśleć,�
naprawić�i�iść�dalej.�Opieka�nad�naszymi�córkami�prawdopodobnie�
sprawiła,�że�jesteśmy�sobie�bliżsi,�i�prawda�jest�taka,�że�kochamy�
je�tak�samo�mocno.�To�bezwarunkowa�miłość.�To�coś,�co�po�prostu�
trzeba�robić�i�my�to�robimy.

*�Imię�zostało�zmienione.
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Co jest największym wyzwaniem w roli opiekuna SM? 
(Pięć najczęstszych odpowiedzi)

Emocjonalne/mentalne napięcie

Nieprzewidywalna natura choroby 

Strach wynikający z braku prawdziwej nadziei na wyleczenie

Radzenie sobie na co dzień
z gniewem/frustracją

Obciążenie fizyczne

20%

12%

7%

7%

12%

Równowaga między rolą opiekuna 
a życiem zawodowym
Ponad�jedna�trzecia�badanych�opiekunów�
stwierdziła,�że�musiała�wziąć�urlop� lub�
zrezygnować�z�pracy�w�ostatnim�roku�
ze�względu�na�konieczność�sprawowania�
opieki.� Najwyższy� odsetek� opiekunów�
biorących�urlop�lub�rezygnujących�z�pra-
cy�stanowiły� te�osoby,�które�sprawują�
opiekę� nad� chorymi� z� ciężką� postacią�
stwardnienia� rozsianego� lub� te,� które�
opiekowały�się�partnerem�z�SM.�W�od-
różnieniu�od�rodziców�opiekujących�się�
dzieckiem,�którzy�mają�możliwość�rozło-
żenia�obowiązków�między�kilku�członków�
rodziny,�w�przypadku�par�to�partner�jest�
często�jedyną�osobą,�która�może�okazać�
choremu�wsparcie�i�pomoc�w�okresie�rzutu�
choroby.�Powyższe�potwierdza� fakt,�że�
około�jeden�na�pięciu�opiekunów�twierdzi,�
że�dodatkowe�wsparcie,�jakiego�oczekują,�
to�wsparcie�ze�strony�pracodawcy,�zwłasz-
cza�w�postaci�elastycznych�godzin�pracy�lub�
zmniejszonego�wymiaru�czasu�pracy,�albo�
możliwość�skorzystania�ze�skomasowanych�
dni�roboczych.�

41% 
respondentów�wykonuje pracę na pełny 
etat,�którą�muszą�godzić�z�pełnieniem�roli�
opiekuna

Aż�25%�opiekunów�we�Włoszech� i�28%�
opiekunów�w�Hiszpanii� pozostaje� tzw.�
wolnym� strzelcem,� prowadzi� własną�
działalność�gospodarczą�lub�jest�bezrobot-
nych,�w�porównaniu�do�ogólnego�wyniku�
na�poziomie�16%.�Mimo,�że�tego�rodzaju�
zatrudnienie�zapewnia�opiekunom�większą�
elastyczność�w�radzeniu�sobie�ze�zmien-
nym�przebiegiem�stwardnienia�rozsianego�
i�opieką�nad�pacjentem,�zwiększa�również�
poziom�odczuwanego�stresu�i�obciążenie�
emocjonalne�opiekunów.

Odpowiadając�na�pytanie�o�wpływ�sprawo-
wania�opieki�na�życie�zawodowe,�pośród�
osób,�które�wzięły�urlop�lub�zrezygnowały�
z�pracy�z�powodu�tego�obowiązku,�84% 
zadeklarowało, że opieka miała wpływ 
na ich karierę w postaci ograniczonej 
możliwości zaangażowania się w pracę 
w�takim�stopniu,�w�jakim�by�chcieli�(27%),�
konieczności�opuszczenia�wielu�dni�w�pracy�
z�powodu�obowiązków�związanych�z�opieką�
(23%),�a�także�niemożności�pełnego�skon-
centrowania�się�na�pracy�(23%).�Problem�
ten�eskaluje�do�punktu,�w�którym�30%�
opiekunów�we�Włoszech�i�22%�opiekunów�
w�Wielkiej�Brytanii�odczuwa,�że�nie�jest�
w�stanie�utrzymać�zatrudnienia�z�powodu�
obowiązków�wynikających�z�opieki,�przy�
czym�niemal� jedna� trzecia� opiekunów�
w�Wielkiej�Brytanii�straciła�pracę�z�powodu�
opieki�i�dotyczyło�to�najczęściej�rodziców�
opiekujących�się�swoimi�dziećmi.�Rodzi�
to� poważne� konsekwencje� i� oznacza,�
że�wielu� opiekunów� nie� jest� w� stanie�
ani�zaplanować�swojej�przyszłości,�ani�
oszczędzać�pieniędzy�na�przyszłość.�

1 NA 5 
Niemal�1�na�5�badanych�opiekunów�chcia-
łoby�otrzymywać�dodatkowe wsparcie 
od�swoich�pracodawców�w�postaci�ela-
stycznych godzin pracy, skróconego 
lub skomasowanego czasu pracy 

Włochy,�Niemcy�i�Kanada�to�kraje,�w�któ-
rych�odnotowano�najwyższe�wyniki�w�tym�
obszarze,�przy�czym�dziecko�opiekujące�
się�rodzicem�ze�stwardnieniem�rozsianym�
niemal�dwukrotnie�częściej�zgłaszało�taką�
potrzebę� aniżeli� rodzic� opiekujący� się�
dzieckiem.�Dzięki�nowoczesnym�techno-
logiom�i�coraz�większym�możliwościom�
pracy�z�domu,�opiekunowie�osób�z�SM�są�
w�stanie�utrzymać�zatrudnienie�a�co�za�tym�
idzie,�niezależne�źródło�dochodów�przy�
jednoczesnym�pełnieniu�roli�opiekuna.

ROZDZIAŁ II: 
ŻYCIE W NIEPEWNOŚCI
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Niepewna przyszłość
Niemal� połowa� (44%)� respondentów�
twierdzi,�że�opieka�nad�chorym�ze�stward-
nieniem�rozsianym�negatywnie�wpłynęła�
na�ich�plany�na�przyszłość�i�cele�życiowe.

Trudno�dziwić�się,�że�wysoki�wynik�w�tym�
zakresie�uzyskano�w�grupie�osób�opieku-
jących�się�pacjentem�z�ciężką�postacią�
stwardnienia� rozsianego,� najbardziej�
odczuwalne� było� to� wśród� starszych�
opiekunów.�Ponad�połowa�z�nich�zgodziła�
się,� że� opieka� negatywnie� wpłynęła�
na�ich�plany�na�przyszłość�i�cele�życiowe,�
w�porównaniu�do�zaledwie�jednej�trzeciej�
opiekunów�w�wieku�18-34�lata.�

44% 
Niemal�połowa�(44%)�respondentów�twier-
dzi,�że�opieka�nad�chorym�ze�stwardnieniem�
rozsianym�negatywnie�wpłynęła�na� ich�
plany na przyszłość i cele życiowe 

Głównym�obszarem,�na�który�opieka�miała�
negatywny�wpływ,�była�zdolność�opiekuna�
do�oszczędzania�pieniędzy�na�przyszłość�–�
taki�los�podziela�więcej�niż�jeden�na�trzech�
badanych�opiekunów.�Innymi�aspektami�
wymienianymi�we�wszystkich�krajach�były�
ambicje�zawodowe�(27%)� i�możliwość�
zmiany�miejsca�pracy�(26%).�W�kontek-
ście�negatywnych�skutków�finansowych�
związanych�ze�sprawowaniem�opieki�ponad�
40%�opiekunów�w�Stanach�Zjednoczonych,�
Kanadzie� i�Wielkiej� Brytanii� podkreśla�
negatywny wpływ opieki na ich możli-
wości oszczędzania�jako�główny�aspekt,�
w�jakim�opieka�wpłynęła�na�ich�przyszłość.�
Inne� przykłady� charakterystyczne� dla�
konkretnych� krajów� obejmują� m.in.�
Włochy,�w�których�niemal�jedna�czwarta�
opiekunów�twierdzi,�że�konieczność�spra-
wowania�opieki�uniemożliwiła�im�założenie�
rodziny,�zaś�możliwość�zdobycia�wyższego�
wykształcenia�była�częściej�problemem�
dla�opiekunów�mieszkających�w�Stanach�
Zjednoczonych� i�Kanadzie�(odpowiednio�
15%�i�10%).

Pozytywne aspekty opieki
Mimo�że�badani�opiekunowie�osób�z�SM�
stoją�przed�wieloma�wyzwaniami,�wyni-
kającymi�z�pełnionej�przez�nich�funkcji,�
pozostają�optymistami�i�zauważają�również�
pozytywny�wpływ� tego� doświadczenia�
na�ich�życie�i�relacje.

Około�jedna�trzecia�(32%)�ankietowanych�
wskazała�na�poprawę�relacji�z�osobą�chorą�
na�SM.�Spośród�wszystkich�siedmiu�ba-
danych�krajów,�opiekunowie�w�Wielkiej�
Brytanii�wykazywali�największy�optymizm,�
a�55%�z�nich�stwierdziło,�że�opieka�nad�
osobą�z�SM�pozytywnie�wpłynęła�na� ich�
plany�na�przyszłość�i�cele�życiowe.�Uzyskali�
oni�również�najniższe�wyniki,�jeśli�chodzi�
o�poziom�doświadczanego�stresu.�Powyższe�
może�być�podyktowane�faktem,�że�ponad�
połowa�opiekunów�w�Wielkiej�Brytanii�czuje�
się�zrozumiana�przez�otoczenie�i�korzysta�
z� dodatkowych� źródeł�wsparcia,� które�
pozwalają�ponad�jednej�trzeciej�brytyjskich�
opiekunów�na�uzyskanie�ponad�16�godzin�
czasu�wolnego�w�tygodniu.

93% 
opiekunów�osób�z�SM�zauważa�pozytywne�
aspekty�wynikające�z�pełnionej�przez�nich�
funkcji;�przy�czym�64%�przyznaje,�że�ich 
wiedza na temat SM znacząco wzro-
sła,�a�połowa�twierdzi,�że�rola�opiekuna�
wzmocniła ich siłę wewnętrzną

Na które z poniższych obszarów rola opiekuna osoby z SM miała negatywny wpływ?

 Kanada  Francja  Niemcy  Włochy Hiszpania Wielka Brytania  USA

49%

23% 23%

30%

26%
28%

32% 32%

22%

28%
31% 31%

24%

13%

21%

42%

33%

27%

45%

30%
27%

Możliwość oszczędzania pieniędzy Kariera zawodowa Możliwość przeprowadzki
do innego miasta
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MAJĄC NA UWADZE EMOCJONALNE I FIZYCZNE 
OBCIĄŻENIE OPIEKUNÓW, NIEZBĘDNY JEST 
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA ORAZ DOSTĘP 
DO INFOMACJI. POTRZEBY TE JEDNAK NADAL NIE 
ZOSTAŁY W PEŁNI ZASPOKOJONE. 

Badanie�wskazuje,�że�wskazówki,�informa-
cja�i�kontakty�do�organizacji�wspierających,�
przekazane� opiekunom� w� momencie�
diagnozy,�mogą�przełożyć�się�na�istotną�
różnicę�w�postrzeganiu�jakości�otrzymanego�
wsparcia� i� ich�potrzeb�na�późniejszym�
etapie�choroby.�

Informacja o diagnozie
Ogółem,�54%�badanych� respondentów�
twierdzi,� że� lekarz� lub� inny� pracownik�
służby� zdrowia�nie wyjaśnił im zbyt 
dobrze istoty choroby, jej przebiegu 
i potrzeb związanych z opieką,�gdy�za-
czynali�oni�pełnić�swoją�funkcję.�We�Francji�
i�w�Niemczech�odsetek�ten�wzrasta�odpo-
wiednio�do�60%�i�67%,�co�jest�martwiącym�
wynikiem,�wziąwszy�pod�uwagę�fakt,�że�
opiekunowie�w�tych�krajach�wykazywali�
również�najniższą�medianę�wieku.�Jed-
nakże,�wiele�badań�pokazuje,�że� ludzie�
generalnie�nie�radzą�sobie�zbyt�dobrze�
z�przyswajaniem�informacji�w�sytuacjach�
stresowych,�w�szczególności�w�momencie�
diagnozowania�własnej�choroby�lub�choroby�
bliskiej�osoby.�To�oznacza,�że�konieczne�
są�dodatkowe� i� trwałe� źródła�wsparcia�
i�dostępu�do�informacji.

54% 
Ponad�połowa�opiekunów�(54%)�stwierdziła,�
że�lekarz�lub�inny�pracownik�służby�zdrowia�
nie�wyjaśnił�im�zbyt�dobrze�istoty�choroby,�
jej�przebiegu�i�potrzeb�związanych�z�opieką,�
gdy�zaczynali�oni�pełnić�swoją�funkcję

Źródła informacji
Mimo,�że�żyjemy�w�coraz�bardziej�cy-
frowym�świecie,�większość�opiekunów�
(56%)� częściej� uzyskuje� informacje�
od�innych�osób�niż�poszukuje�ich�w�me-
diach�społecznościowych�czy�źródłach�
online.�Ogółem,�ponad� jedna�czwarta�
(27%)�opiekunów�uzyskuje� informacje�
u�lekarza,�8%�zwraca�się�do�grup�zrze-
szających�opiekunów�osób�z�SM,�a�5%�
zasięga� informacji�u� innych�opiekunów�
SM.�Najwyższe�wskaźniki�w�tym�zakresie�
odnotowano�we�Włoszech�(67%)�i�Wielkiej�
Brytanii� (64%)�oraz�wśród�opiekunów�
w�wieku�55�lat�i�więcej�(62%).

ROZDZIAŁ III:

WŁAŚCIWE WSPARCIE  
WE WŁAŚCIWYM CZASIE 

Skąd czerpiesz informacje nt. SM?

 Książki i artykuły
 Inni opiekunowie SM
 Sieci społecznościowe, Internet, blogi
 Organizacje pacjentów
 Organizacje opiekunów SM
 Lekarze

5%
5% 5%

5%
6% 5%

4%

4%

3%

7%

6%

12%

20%

29% 29%

45% 38% 33%

18-34 35-54 55+

Podział na grupy wiekowe: (18-34) 256, (35-54) 556 oraz (55+) 238.

Opiekunowie�w�wieku� 18-34� lata� czę-
ściej� poszukują� informacji� online,� czy�
to�na�stronach� internetowych,�blogach�
prowadzonych�przez�pacjentów/opiekunów�
lub�w�mediach�społecznościowych.�W�tej�
grupie�wiekowej�45%�respondentów�szuka�
informacji�w�źródłach�online,�w�porównaniu�
z�38%�badanych�w�wieku�35-54�lata�i�33%�
badanych�w�wieku�55�lat�i�więcej.�To�po-
kazuje,�że�informacje�i�zasoby,�do�których�
młodsi�opiekunowie�mogą�zyskać�dostęp�
w�kanałach�społecznościowych�i�na�stronach�
internetowych�stanowią�kluczowe�źródło�
wsparcia�i�pomocy,�w�niektórych�przypad-
kach�nawet�ważniejsze�niż�lekarze�czy�inni�
pracownicy�służby�zdrowia.

Pierwsza rozmowa z lekarzem będzie 
rzutować na decyzję o ponownej wi-
zycie i zasięgnięciu u niego porady. 
Ogółem,�27%�opiekunów�zwraca�się�po�in-
formacje�do�lekarzy�lub�innych�pracowników�
służby� zdrowia,� przy� czym� najwyższy�
odsetek�w�tym�zakresie�odnotowano�wśród�
respondentów�we�Włoszech�i�Wielkiej�Bry-
tanii.�W�obu�tych�krajach�zaobserwowano�
wysoki�odsetek�opiekunów,�którzy�twierdzą,�
że�otrzymali�bardzo�dobre�wyjaśnienie�
przebiegu�choroby�od�lekarza�lub�innego�
pracownika�służby�zdrowia�w�momencie�
diagnozowania�osoby,�którą�się�opiekują.�
Badanie�pokazało,�że�pacjenci�z�SM�rozma-
wiają�z�lekarzem�lub�innym�pracownikiem�
służby�zdrowia�średnio�przez�siedem�minut�
w�roku.�W�przypadku�opiekunów�odsetek�
ten�może�być�jeszcze�niższy.�Kluczowe�
jest�zatem�to,�by�rozmowy�te�obejmowały�
niezbędne�informacje�i�potrzebne�elementy�
wsparcia.

Mechanizmy radzenia 
sobie ze stresem
Więcej�niż�dwóch�na�pięciu�opiekunów�
wskazało,�że�ich�sposobem�radzenia�sobie�
z�wyzwaniami�wynikającymi�z�opieki�jest�
dbanie�o�czas�dla�siebie,�w�tym�czytanie�
i�przebywanie�na�świeżym�powietrzu.�
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ZNACZENIE WSPARCIA 
OD PIERWSZYCH CHWIL
Analiza� wyników� badania� wyraźnie�
pokazuje,� że�opiekunowie�w�Wielkiej�
Brytanii�deklarowali�doświadczenie�z�po-
zytywnymi mechanizmami wsparcia.�
Na�przykład,�60%�opiekunów�w�Wielkiej�
Brytanii�stwierdziło,�że�przebieg�choroby�
i�ewentualne�potrzeby�opiekuna�zostały�
dobrze�omówione�w�momencie�diagno-
zy�w�porównaniu�z�ogólnym�średnim�
wynikiem�na�poziomie�44%.�Być�może�
to�właśnie�z�powodu�pierwszego po-
zytywnego doświadczenia na etapie 
diagnozowania choroby ponad jedna 
trzecia opiekunów, w razie koniecz-
ności, zwraca się do lekarza,�by�za-
sięgnąć�informacji.�To�drugi�najwyższy�
wynik�tuż�za�Włochami.

Ponad�połowa�respondentów�w�Wielkiej�
Brytanii�szuka pomocy wśród przyja-
ciół i rodziny�w�pełnieniu�roli�opiekuna�
i�wykonywaniu�związanych�z�tym�obo-
wiązków.�Na�drugim�miejscu�pod�tym�
względem�uplasowała�się�Kanada,�która�
zdobyła�o�siedem�punktów�procentowych�
mniej.�Średnia�dla�wszystkich�krajów�
wyniosła�38%.�Ciekawe�wnioski�przynosi�
zestawienie�tych�wyników�z�faktem,�że�po-
nad�połowa�opiekunów�w�Wielkiej�Brytanii�
ma�poczucie,�że�ich�otoczenie�naprawdę�
rozumie,�czym�jest�opieka�nad�osobą�z�SM.�
Ten�wynik�niemal�dwukrotnie�przewyższa�
średnią�globalną.�Prawdopodobnie�sta-
nowi�to�odzwierciedlenie�pewnego�cyklu�
zachowań,�w�którym�opiekunowie�szukają�
pomocy�wśród�swoich�przyjaciół�i�rodziny,�
ponieważ�czują,�że�ich�otoczenie�rozumie�
pełnioną�przez�nich�funkcję�i�na�odwrót.

W�Wielkiej�Brytanii�odnotowano�także�
najniższy�wskaźnik�opiekunów,�którzy�
nie� byli� w� stanie� uzyskać� dostępu�
do�organizacji�wspierających,�nie�mieli�
świadomości�swoich�uprawnień�w�tym�
zakresie� lub�nie�wiedzieli,�że�takie�or-
ganizacje�w�ogóle� istnieją,�przy�czym�
zaledwie jeden na pięciu opiekunów 
nie był pewien lub nie wiedział, jakie 
organizacje mogą udzielić mu wspar-
cia.�To�wynik�o�32�punkty�procentowe�
niższy�od�następnego�kraju�w�rankingu,�
czyli�Niemiec�z�wynikiem�53%.�W�świetle�
tych�danych�trudno�stwierdzić,�dlaczego�
opiekunowie�w�Wielkiej�Brytanii�posiadają�
tak�szeroką�wiedzę�na�temat�dostępnych�
zewnętrznych�możliwości�wsparcia.�Nie�
wiadomo,�czy�jest�to�skutkiem�działania�
lekarzy,�organizacji�charytatywnych�takich�
jak�np.�MSIF,�MS�Society,�MS�Trust� lub�
MS�UK,�czy�może�wzajemnego�wsparcia�
i� samodzielnej�wymiany�doświadczeń�
między�opiekunami.

Połowa� starszych� opiekunów� (w�wieku� 
55�lat�i�więcej)�wskazała,�że�to�ich�prefe-
rowana�metoda�radzenia�sobie�ze�stresem.�
W�porównaniu�z�nimi,�zaledwie�niewiele�
ponad�jedna�trzecia�opiekunów�w�wieku�
34�i�mniej�wskazała�na�czas�dla�siebie�jako�
metodę�radzenia�sobie�ze�stresem,�optu-
jąc�zamiast�tego�za�wsparciem�ze�strony�
przyjaciół�i�rodziny.�Ogółem,�niemal�dwóch�
na�pięciu�opiekunów�zwraca�się�po�pomoc�
do�przyjaciół� i�rodziny.�Wynik�ten,�choć�
może�wydawać�się�niski,�różnił�się�znacznie�
pomiędzy�poszczególnymi�krajami.�Na�przy-
kład,�ponad�połowa�opiekunów�w�Wielkiej�
Brytanii�szukała�wsparcia�ze�strony�przyja-
ciół�i�rodziny�w�porównaniu�z�zaledwie�21%�
opiekunów�we�Francji.�To�uderzająca�różni-
ca,�ale�wcale�nie�zaskakująca,�biorąc�pod�
uwagę�fakt,�że�24%�opiekunów�we�Francji�
ma�poczucie,�że�ich�otoczenie�nie�rozumie,�
co�oznacza�opieka�nad�pacjentem�z�SM.

Inne�cytowane�mechanizmy�radzenia�so-
bie�ze�stresem�to�przeglądanie�Internetu�
(32%)�i�ćwiczenia�fizyczne�(24%).�O�ile�
wszystkie�te�aktywności�wskazują�na�to,�że�
respondenci�szukają�neutralnych�sposobów�
na�złagodzenie�stresu�i�radzenie�sobie�z�nim,�
niektórzy�uciekają�się�do�mechanizmów�
obronnych� potęgujących� przeciwności,�
którym�muszą�sprostać�jako�opiekunowie�
SM.�Należą�do�nich�m.in.�palenie�tytoniu�
(14%),�przyjmowanie�leków�na�receptę�lub�
leków�przeciwbólowych�(11%)�i�spożywanie�
alkoholu�(9%).�Ten�ostatni�mechanizm�
był�dwukrotnie�częściej�wybierany�przez�
opiekunów�płci�męskiej�niż�przez�kobiety.

Mechanizmy radzenia 
sobie ze stresem

32% Przeglądanie�
Internetu

24% Ćwiczenia� 
fizyczne

14% Palenie 
tytoniu

11% Leki�na�receptę�lub�
leki�przeciwbólowe

9% Alkohol

Życie�ze�stwardnieniem�rozsianym: Perspektywa opiekuna   13



Organizacje pacjentów i opiekunów
Zaledwie� 15%�opiekunów�deklaruje,� że�
pozostaje�w�kontakcie�z�innymi�opiekunami�
lub�grupami�pacjentów.�W�Wielkiej�Brytanii�
odsetek�ten�wzrasta�do�25%�i�jest�to�najwyż-
szy�wynik�ze�wszystkich�badanych�krajów.�
Na� drugim�miejscu� znalazły� się�Włochy�
z� wynikiem� 21%.� Odsetek� opiekunów�
wybierających�organizacje�jako�mechanizm�
wsparcia�był�szczególnie�niski�we�Francji,�
gdzie�wyniósł�zaledwie�7%.

15% 
Zaledwie�15%�opiekunów�SM�kontaktuje�
się�z innymi opiekunami lub organi-
zacjami pacjentów,�by�uzyskać�pomoc�
w�przezwyciężaniu�przeciwności;�to�wynik�
niższy�od�oczekiwanego

Zgromadzone�dane�nie�wskazują�powodów,�
dla�których�opiekunowie�osób�z�SM�nie�
dołączają� do� organizacji� zrzeszających�
opiekunów�lub�pacjentów,�dlatego�trudno�
stwierdzić,�czy�wynika�to�z�braku�świado-
mości,�że�takie�grupy�istnieją,�czy�z�niechęci�
do�korzystania�z�oferty�istniejących�orga-
nizacji.�Opiekunowie,�którzy�rzeczywiście�
kontaktują�się�z� innymi�opiekunami� lub�
organizacjami�pacjentów,�to�najczęściej�
osoby�w�wieku� 35� lat� i�więcej.�Młodsi�
opiekunowie�nie�korzystają�z�takiej�formy�
wsparcia.�W�odpowiedzi�na�pytanie�o�to,�
jakie�dodatkowe�formy�wsparcia�byłyby�
pomocne�dla�nich�jako�opiekunów,�17%�
wszystkich�badanych�wskazało�na�grupy�
wzajemnego�wsparcia,�online�lub�offline,�
co�pokazuje,�że�wśród�opiekunów�istnieje�
potrzeba�przynależności�do�nich.�

ROZDZIAŁ III: 
WŁAŚCIWE WSPARCIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE

FRANCJA

7% 
NIEMCY

12% 

HISZPANIA

12% 

USA

13% 

KANADA

13% 

WŁOCHY

21% 

WIELKA 
 BRYTANIA

25% 

ŚREDNIA

15% 

Po�raz�kolejny�wynik�okazuje�się�wyższy�
w�Wielkiej�Brytanii�niż�w� jakimkolwiek�
innym�kraju.�Spośród�wszystkich�brytyj-
skich�respondentów�41%�uznało,�że�grupy�
wzajemnego�wsparcia�byłyby�pomocne�
dla�nich� jako�opiekunów.�Na�kolejnych�
miejscach�uplasowały�się�Włochy,�Stany�
Zjednoczone�i�Kanada.�Co�ciekawe,�oso-
by�sprawujące�opiekę�nad�przyjacielem�
lub�dalszym�członkiem�rodziny,�częściej�
wykazywały�zainteresowanie�uczestnic-
twem�w�takich�grupach�jako�przyszłych�
formach�wsparcia�niż�osoby�opiekujące�się�
partnerem�lub�rodzicem.�Prawdopodobnie�
świadczy�to�o�tym,�że�te�grupy�opiekunów�
były�wcześniej�pomijane.

Ogółem,�62%�respondentów�nigdy�–�ani�
osobiście�ani�wirtualnie�–�nie�skontakto-
wało�się�z�innymi�opiekunami�osób�z�SM,�
by�podzielić�się�doświadczeniami�i�uzyskać�
wsparcie.�Najwyższy�odsetek�opiekunów�
nieangażujących�się�w�kontakty�z�innymi�
odnotowano�we�Francji�(81%),�Hiszpanii�
(73%)� oraz�w�Stanach�Zjednoczonych�
i�Kanadzie� (w�obu�przypadkach�70%).�
Dyskusyjna� jest� zatem� kwestia,� czy�
względna�wielkość�kraju�może�powodować,�
że�trudniej�jest�uczestniczyć�w�grupach�
wzajemnego�wsparcia,�na�co�wskazuje�fakt,�
że�opiekunowie�w�Stanach�Zjednoczonych�
i� Kanadzie� preferują� kontakt� z� innymi�
opiekunami�za�pośrednictwem�grup�online�
(odpowiednio�19%�i�15%).�Odnotowano�
także�znaczne�różnice pod względem 
płci,� jeśli� chodzi� o�preferowane� formy�
kontaktu�z� innymi�opiekunami.�Niemal�
dwukrotnie�więcej�opiekunów�płci�żeńskiej�
kontaktowało�się�z�innymi�wyłącznie�za�po-
średnictwem�kanałów�online,�przy�czym�
ponad�dwukrotnie�więcej�opiekunów�płci�
męskiej�kontaktowało�się�z�innymi�zarówno�
osobiście,�jak�i�online.

62% 
respondentów�nigdy – ani osobiście 
ani wirtualnie – nie skontaktowało 
się z innymi opiekunami osób z SM,�
by�podzielić�się�doświadczeniami�i�zyskać�
wsparcie

KONTAKTOWANIE SIĘ 
Z INNYMI OPIEKUNAMI 
LUB ORGANIZACJAMI 
PACJENTÓW
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HISTORIA OPIEKUNA

TINA, 
NIEMCY

„NAUCZYŁAM SIĘ ŻYĆ CHWILĄ 
I NIE PATRZEĆ ZA SIEBIE“
U�mojego�męża�rozpoznano�stwardnienie�rozsiane�w�2012�roku.�
Reakcją�na�tę�wiadomość�był�ogromny�szok.�Wcześniej�mąż�dwu-
krotnie�przebywał�w�szpitalu�i�nie�zdiagnozowano�wtedy�stwardnienia�
rozsianego,�nawet�o�tym�nie�wspomniano.�Wybraliśmy�się�na�wizytę�
u�lekarza,�który�bardzo�spokojnie�poinformował�mojego�męża,�że�
ma�stwardnienie�rozsiane,�wręczył�nam�kartkę�z�adresami�stron�
internetowych�i�zasugerował�samodzielne�poszukanie� informacji�
na�ten�temat.�I�to�wszystko.�Opuściliśmy�szpital�w�szoku,�kurczowo�
trzymając�w�dłoni�kartkę�tak,�jak�byśmy�trzymali�w�niej�całe�życie.

Przez�cały�tydzień�po�tej�pierwszej�wizycie�prawie�w�ogóle�ze�sobą�
nie�rozmawialiśmy.�Czuliśmy�się�sparaliżowani�i�odizolowani.�Po�tym,�
jak�skontaktowałam�się�z�kilkoma�klinikami,�znaleźliśmy�specjalistę�
i�umówiliśmy�się�na�kolejną�wizytę.�To�był�dla�nas�punkt�zwrotny.�
Poczułam,�że�kogoś�obchodzi�nasza�sytuacja.�Ten�lekarz�był�w�stanie�
wyjaśnić�nam�wszystko�i�dał�nam�wytyczne�co�do�dalszych�kroków.�
Poczuliśmy,�że�jesteśmy�dobrze�poinformowani�i�że�możemy�działać.�
To�doświadczenie�wzmocniło�we�mnie�przekonanie,�że�empatia�
i�komunikacja�mają�kluczowe�znaczenie,�zarówno�dla�chorego�
na�SM,�jak�i�opiekuna.�

Jedną�z�największych�trudności�jest�próba�radzenia�sobie�z�własnym�
strachem,�bo�nie�chcę�dać�swojemu�mężowi�odczuć,�że�jest�dla�mnie�
ciężarem.�Dzięki�możliwości�kontaktowania�się�z�innymi�osobami�
w�podobnej�sytuacji�w�ramach�programu�ambasadorów�stwardnienia�
rozsianego*�czuję�się�mniej�osamotniona.�Możliwość�wysłuchania�
doświadczeń�innych�opiekunów�–�i�ich�pozytywnych�historii�–�zmieniła�
sposób�myślenia�u�mojego�męża�i�dała�mu�nową�perspektywę.�

Opieka�nad�mężem�przyniosła�ze�sobą�wiele�wyzwań,�ale�też�wiele�
sukcesów.�Co�zadziwiające,�diagnoza�i�wszystko�to,�co�nastąpiło�
później,�wcale�nie�zmieniło�naszej�relacji,�a�nawet�staliśmy�się�
sobie�jeszcze�bliżsi.�Również�nasze�dwie�córki�miały�okazję�spędzić�
z�ojcem�więcej�czasu�od�kiedy�zachorował,�więc�ich�relacja�również�
się�zacieśniła.

Moja�rada�dla�osób�w�podobnej�sytuacji?�Po�prostu�bądźcie�przy�
swoich�bliskich.�Niezależnie�od�tego,�czy�chodzi�o�towarzyszenie�
na�wizycie�u�lekarza�czy�przypominanie�o�braniu�leków,�bycie�przy�
nich�ma�większe�znaczenie�niż�można�to�sobie�wyobrazić.�

*Program�ambasadorów�stwardnienia�rozsianego�to�inicjatywa�prowadzona�przez�
firmę�Merck.

Dostępność i korzystanie z pomocy 
organizacji wspierających 
Zaledwie�ponad�połowa�badanych�opie-
kunów� stwierdziła,� że� albo� nie była 
w stanie uzyskać dostępu do pomocy 
zewnętrznej, nie miała świadomości, 
że ma do tego prawo, albo nie miała 
świadomości istnienia takich organiza-
cji,�w�których�mogłaby�otrzymać�wsparcie.

Niska�świadomość�opiekunów�na�temat�
uprawnień� do� korzystania� ze�wsparcia�
zewnętrznego�wydaje� się� być� znaczną�
przeszkodą�we�wszystkich�badanych�kra-
jach.�Niemal jeden na trzech opiekunów 
nie zdaje sobie sprawy z istnienia 
programów pomocowych, w których 
może uczestniczyć,�przy�czym�odsetek�
ten�wzrasta�do�40%�wśród�opiekunów�
we�Włoszech.�Skuteczniejsza�komunikacja�
lub�edukacja�na�temat�dostępnych�form�
wsparcia�mogłaby�sprawić,�że�opiekunowie�
poczuliby�się�lepiej�wspierani�przez�otocze-
nie�i�społeczność,�w�której�żyją.

Wsparcie odzwierciedlające zmienny 
przebieg stwardnienia rozsianego
Ogółem,�okres�rzutu�(57%)�i�występowa-
nia�nowych�objawów�(57%)�to�kluczowe�
momenty,�w�których�opiekunowie�czują,�
że�potrzebne�jest�im�dodatkowe�wsparcie.�
Potrzeba�wsparcia�była�generalnie�podobna�
we�wszystkich�grupach�demograficznych,�
chociaż�zaobserwowano�kilka�odstępstw.�
Ponad�jedna�trzecia�młodych�opiekunów,�
czyli�osób�w�wieku�18-34�lata,�deklarowała�
potrzebę�wsparcia�na�etapie�diagnozy�w�po-
równaniu�z�mniej�niż�jedną�czwartą�osób�
w�wieku�55�lat�i�więcej.�Ten�wynik�sugeruje,�
że�starsi�opiekunowie�prawdopodobnie�są�
w�stanie�lepiej�poradzić�sobie�z�rozpozna-
niem�choroby�niż�młodsi.�Ma�to�niezwykle�
ogromne�znaczenie�dla�organizacji�lub�grup�
próbujących�dotrzeć�do�młodszych�opieku-
nów�i�oferujących�im�wsparcie,�ponieważ�
często�najtrudniejszy�jest�pierwszy�rok�
od�postawienia�diagnozy.�Ten�okres�może�
być�dla�nich�szczególnie�trudny,�ponieważ�
mają�oni�mniejsze�możliwości�finansowe�
i�mogą�nie�być�tak�dobrze�przygotowani�
jak�starsi�opiekunowie�na�wyzwania�z�tym�
związane.

Niemal�dwie�trzecie�młodszych�opiekunów�
wyraziło�chęć�otrzymania�dodatkowego�
wsparcia�w�okresie�rzutu�choroby�w�po-
równaniu�z�połową�opiekunów�w�wieku�55�
lat�i�więcej.

82% 
Opiekunów�osób�z�SM�sygnalizuje�potrzebę�
dodatkowego wsparcia na różnych 
etapach choroby
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Większość�badanych�opiekunów�osób�cho-
rych�na�stwardnienie�rozsiane�oczekiwała�
dodatkowego�wsparcia�w�pełnieniu� roli�
opiekuna,�w�szczególności�w�obszarze:�
skuteczniejszego�leczenia�(62%),�wsparcia�
finansowego�(45%)�i�większego�wsparcia�
ze�strony�lekarzy,�w�tym�większego�kontak-
tu�osobistego�i�telefonicznego,�częstszych�
wizyt�w�domu�lub�przychodni�(33%).�

Nic�dziwnego,�że�wśród�ankietowanych�
osoby�opiekujące�się�pacjentami�z�ciężką�
postacią�stwardnienia�rozsianego�oczeki-
wały�wsparcia�w�większym�zakresie�niż�
osoby�sprawujące�opiekę�nad�pacjentami�
z�łagodniejszą�lub�umiarkowaną�postacią�
choroby.� Na� przykład,� prawie� dwóch�
na�pięciu�opiekunów�osób�z�ciężką�postacią�
SM�oczekiwało�wsparcia�ze�strony�lekarzy�
i�innych�pracowników�służby�zdrowia,�przy�
czym�niemal�jedna�trzecia�wyraziła�zainte-
resowanie�opieką�zastępczą�w�porównaniu�
do�ogólnego�wyniku�na�poziomie�18%.

Pod�względem�wieku,�więcej�niż� jeden�
na�pięciu�opiekunów�w�wieku�35-54�lata�
oczekuje�większego�wsparcia�ze�strony�
innych�opiekunów,�osobistego�lub�online.�
Wynik�ten�jest�o�10�punktów�procentowych�
wyższy�niż�w�grupie�wiekowej�18-34�lata.�
W�rzeczywistości�niemal�jeden�na�dziesięciu�
opiekunów�w�wieku�18-34�lata�deklaruje,�
że�dodatkowe�wsparcie�ze�strony�przyja-
ciół,�lekarzy�i�innych�pracowników�służby�
zdrowia�lub�grup�wsparcia�nie�byłoby�dla�
niego�przydatne.

Wymagane dodatkowe wsparcie

62% Lepsze�metody�
leczenia

45% Wsparcie� 
finansowe

33% Zwiększony�
kontakt�osobisty�
lub�telefoniczny,�
częstsze�
wizyty�w�domu�lub�
przychodni

ROZDZIAŁ III: 
WŁAŚCIWE WSPARCIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE
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HISTORIA OPIEKUNA

JON, 
USA

„OPIEKUNOWIE NALEŻĄ DO KLUBU, 
DO KTÓREGO NIGDY NIE APLIKOWALI”
W�1997�roku�u�mojej�żony�rozpoznano�wtórnie�postępujące�stward-
nienie�rozsiane.�Do�roku�2001�jej�stan�błyskawicznie�się�pogorszył,�
powodując,�że�stała�się�całkowicie�sparaliżowana�poniżej�szyi.�
To�wtedy�zrezygnowałem�z�pracy,�by�się�nią�opiekować.�Nie�mieliśmy�
żadnej�pomocy�ze�strony�rodziny,�dlatego�odpowiedzialność�za�żonę�
spoczęła�wyłącznie�na�mnie.�

Nie�otrzymałem�żadnego�wsparcia,�porady�ani�szkolenia�w�momencie�
diagnozy.�Często�szukałem�informacji�w�Internecie,�mając�nadzieję�
na�znalezienie�jakichś�wytycznych,�ale�znalazłem�bardzo�mało�
informacji�odnoszących�się�do�mojej�własnej�sytuacji.�W�rezultacie,�
po�drodze�popełniłem�wiele�błędów.�Często�nachodzi�mnie�refleksja,�
że�gdyby�nie�te�błędy,�nie�stałbym�się�takim�opiekunem,�jakim�jestem�
dziś.�Kilka�lat�po�diagnozie�zacząłem�organizować�grupy�wsparcia�
dla�innych�opiekunów�w�ramach�Ogólnokrajowego�Stowarzyszenia�
Stwardnienia�Rozsianego�(ang.�National�MS�Society).�

Opieka�nad�moją�żona�przyniosła�zarówno�wyzwania,�jak�i�sukcesy.�
W�ciągu�kilku�pierwszych�lat�zaniedbywałem�swoje�zdrowie,�co�do-
prowadziło�do�depresji.�Rezygnacja�z�pracy�wywarła�niszczący�wpływ�
na�moją�karierę�i�co�najważniejsze,�nasze�finanse.�W�konsekwencji,�
zbankrutowaliśmy.�Poza�tym,�emocjonalne�obciążenie�widokiem�
ukochanej�osoby,�która�czuje�się�coraz�gorzej�i�niemożność�zrobienia�
czegokolwiek,�co�by�jej�pomogło,�odcisnęły�na�mnie�poważne�piętno.�

Jednak�moja�filozofia�życiowa�polega�na�cieszeniu�się�z�sukcesów,�
a�te�przejawiają�się�w�małych�rzeczach.�Podobnie�jak�u�wielu�innych�
chorych�na�stwardnienie�rozsiane,�u�mojej�żony�również�rozpoznano�
depresję�kliniczną,�więc�każdy�dzień,�gdy�mogłem�zobaczyć�u�niej�
przebijający�się�uśmiech,�był�dla�mnie�zwycięstwem.�Te�codzienne,�
małe�sukcesy�to�paliwo,�dzięki�któremu�jesteśmy�w�stanie�iść�naprzód.

Wsparcie�od�samego�początku�jest�fundamentalne�dla�każdego,�kto�
dopiero�rozpoczyna�swoją�drogę�jako�opiekun.�To�sztuka�równowagi:�
próba�świadczenia�możliwie�najlepszej�opieki�przy�jednoczesnym�
zapewnieniu,�że�ukochana�osoba�nadal�ma�poczucie�autonomii�i�nieza-
leżności.�W�przypadku�małżeństw�borykających�się�ze�stwardnieniem�
rozsianym�relacja�między�opiekunem�a�pacjentem�nie�jest�typową�
relacją,�jaka�zwykle�zachodzi�między�małżonkami.�Występują�innego�
rodzaju�presje�i�sytuacje,�z�którymi�trzeba�się�zmierzyć,�dlatego�
kluczowe�jest�wspólne�rozwiązywanie�problemów�i�dbanie�o�relacje.

W�kwestii�wsparcia�emocjonalnego,�stany�lękowe,�stres�i�wypalenie�
to�problemy,�z�którymi�mierzy�się�większość�opiekunów,�niezależnie�
od�tego,�kim�się�opiekują.�Myślę,�że�każdego�rodzaju�wsparcie,�
które�przypomina�opiekunowi,�że�nie�jest�sam,�że�są�miliony�osób�
w�podobnej�sytuacji,�ma�kolosalne�znaczenie.
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