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WSTĘP

Czym jest twardzina układowa?

Twardzina układowa, zwana też sklerodermią (SSc), 
jest rzadką, nieuleczalną chorobą autoimmuno- 
logiczną, która atakuje tkankę łączną organizmu 
człowieka. Powoduje włóknienie (bliznowacenie) 
skóry i narządów wewnętrznych, m.in.: płuc, serca,  
układu trawiennego czy nerek, prowadząc do ich nie- 
wydolności oraz zagrażających życiu powikłań.
 Nazwa choroby wywodzi się od dwóch greckich 
słów: sklero – oznaczającego twardy i derma – czyli  
skóra. I właśnie objawy skórne są tymi najbardziej wi-
docznymi, które często pojawiają się jako pierwsze  
i są podstawą niepokoju chorego. Choroba powoduje 
wystąpienie charakterystycznych zmian skóry, szcze-
gólnie widocznych na twarzy, stąd też często mówi 
się, że twardzina układowa „zabiera twarz”.   

1. World Scleroderma Foundation. What is Scleroderma? Dostępne na:
http://www.worldsclerofound.org/what-is-ss/. [ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.]
2. Raport “Twardzina układowa ze szczególnym uwzględnieniem choroby śród-
miąższowej płuc w Polsce. Epidemiologia w latach 2008-2018”, Instytut INNOWO, 
https://innowo.org/ userfiles/rap_twardzina.pdf (ostatni dostęp: czerwiec 2021 r.)
3. https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane/zestawienia/liczba-pacjen- 
tow-z-twardzina-ukladowa-oraz- innymi -chorobami-srodmiazszowymi-pluc  
(ostatni dostęp: czerwiec 2021 r.)
4. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Dostępny na: 
www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V hgSaPlViko. 
[ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.]
5. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Dostępny na: 
www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V hgSaPlViko. 
[ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.]
6. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Dostępny na: 
www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V hgSaPlViko. 
[ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.]

2,5mln
chorych
na świecie
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Na całym świecie twardziną układową dotkniętych 
jest blisko 2,5 mln osób1, zaś w Polsce, według 
danych Narodowego Funduszu Zdrowia, choruje na 
nią ok. 5,42-5,9 tys.3 osób. Większość pacjentów sta-
nowią kobiety, które zapadają na nią 4 razy częściej 
niż mężczyźni4. Choroba może wystąpić w każdym 
wieku, ale najczęściej rozpoznawana jest u osób  
w wieku 25-55 lat5. 
 Medycyna do tej pory nie poznała dokładnych 
przyczyn rozwoju twardziny układowej6, nie umie też 
jej wyleczyć. Terapie nakierowane są na ograniczenie 
postępu choroby, w tym opóźnienie rozwoju zmian  
w narządach wewnętrznych, dzięki czemu możliwe 
jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów.  
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Śródmiąższowa choroba płuc 
w przebiegu twardziny 
układowej (SSc-ILD)

U 1 na 4 osoby z rozpoznaną twardziną układową 
w ciągu trzech lat od postawienia diagnozy rozwi-
ja się śródmiąższowa choroba płuc7. W przebiegu 
choroby dochodzi do uszkodzenia płuc, w wyniku  
odkładania się włókien wokół pęcherzyków płuc- 
nych. Włóknienie pęcherzyków utrudnia prawidłowe 
funkcjonowanie narządu, które polega na wymia- 
nie gazów (tlenu i dwutlenku węgla) pomiędzy krwią 

U 1 na 4 osoby z rozpoznaną 
twardziną układową w ciągu 
trzech lat od postawienia dia- 
gnozy rozwija się śródmiąż- 
szowa choroba płuc.

Włóknienie płuc, będące 
wynikiem śródmiąższowej  
choroby płuc, jest główną 
przyczyną śmierci chorych 
na twardzinę układową8.

7. McNearney T et al. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: Associations with genetic, serologic, sociodemographic, and behavioural factors. 
Arthritis Rheum. 2007; 57 (2): 318-26.
8. Tyndall AJ et al. Causes and risk factors for death in systemic sclerosis: a study from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. 
Ann Rheum Dis 2010; 69: 1809-1815.
9. https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane/zestawienia/liczba-pacjentow-z-twardzina-ukladowa-oraz-innymi-chorobami-srodmiazszowymi-pluc

dopływającą do płuc naczyniami a powietrzem wdy-
chanym do pęcherzyków. W związku z procesem 
włóknienia dochodzi do uszkodzenia pęcherzyków, 
płuca tracą elastyczność, sztywnieją, co upośledza 
funkcjonowanie narządu. Wymiana gazowa zacho- 
dząca w płucach jest utrudniona i do krwi osoby 
chorej dociera mniej tlenu. Pacjent odczuwa to jako 
duszność, występowanie szybszych i nasilonych od- 
dechów, początkowo tylko przy wysiłku fizycznym,  
a w miarę rozwoju śródmiąższowej choroby płuc, 
także w stanie spoczynku. Pojawia się suchy, upor- 
czywy i męczący kaszel. Włóknienie płuc, będące 
wynikiem śródmiąższowej choroby płuc, jest główną 
przyczyną śmierci chorych na twardzinę układową8. 

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia 
w 2019 roku żyło w Polsce nieco ponad 1700 osób 
z rozpoznaną śródmiąższową chorobą płuc w prze-
biegu twardziny układowej9.

Zgodnie z danymi Narodowego 
Funduszu Zdrowia w 2019 roku 
żyło w Polsce nieco ponad 1700 
osób z rozpoznaną śródmiąższową 
chorobą płuc w przebiegu 
twardziny układowej9.



CEL I METODYKA 
BADANIA

Celem badania była ocena wpływu śródmiąższowej 
choroby płuc w przebiegu twardziny układowej (SSc-
ILD) na codzienne życie pacjentów. 
 Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 
i maju 2021 r., metodą wywiadów bezpośrednich 
i telefonicznych, w oparciu o ustrukturalizowany 
kwestionariusz badawczy, na grupie 74 pacjentów. 

• W grupie 74 badanych 73% stanowiły kobiety, 
27% – mężczyźni.

 
• 34% wszystkich badanych nie przekroczyło  

40. roku życia; 15% było w wieku 41-50 lat, 21% 
w wieku 51-60 lat, 30% powyżej 61. roku życia. 

• Pod względem wielkości  miejsca zamiesz-
kania respondenci i respondentki pochodzili  
w podobnej proporcji z różnych obszarów miej- 
skich i wiejskich. Mieszkańcy wsi stanowili 28% 
respondentów, badanych z małych miast (do 50 
tys. mieszkańców) było 29%, natomiast z miast 

Bloki tematyczne obejmują: 

1. Samopoczucie 
2. Spełnienie i funkcjonowanie w życiu rodzinnym 
3. Spełnienie i funkcjonowanie w życiu zawodowym 
4. Spełnienie i funkcjonowanie w życiu społecznym

Obszary badawcze zostały podzielone na cztery blo-
ki tematyczne, aby jak najlepiej oddać perspektywę 
chorych w zakresie codziennego funkcjonowania ze 
śródmiąższową chorobą płuc w przebiegu twardziny 
układowej.

średnich (od 50 tys. do 500 tys. mieszkańców)  
i dużych (powyżej 500 tys. mieszkańców) pocho-
dziło kolejno 25% i 19% respondentów. 

• 69% osób badanych pozostaje w stałym związku, 
a 27% posiada dzieci poniżej 18. r.ż. 

• 57% ankietowanych nie pracuje zawodowo.  
W pełnym wymiarze godzin pracuje 22% zapy- 
tanych kobiet i mężczyzn. Wśród badanych  
pozostających na rencie lub emeryturze kolejno 
7% i 4% podejmuje aktywność zawodową.
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27%

73%

15%

34%

9%

11%

19%

12%

7%

28%

14%

11%

19%

22%

69%

5%

14%

12%

24%

22%

28%

7%

4%

9%

4%

1%

73%

27%

27%

73%

15%

34%

9%

11%

19%

12%

7%

28%

14%

11%

19%

22%

69%

5%

14%

12%

24%

22%

28%

7%

4%

9%

4%

1%

73%

27%

Nie

Tak

Posiadanie dzieci  
poniżej 18. r. ż.

Aktywność 
zawodowa

Na rencie i bez 
pracy zarobkowej

Na emeryturze i bez 
pracy zarobkowej

Praca w pełnym  
wymiarze godzin

Praca w niepełnym  
wymiarze godzin/

dorywcza
Na rencie i do-
datkowa praca 

zarobkowa

Na emeryturze  
i dodatkowa praca 

zarobkowa

Jeszcze nie 
pracujący/a

Niepracujący/a 
zawodowo

Wielkość 
miejscowości
zamieszkania

Stan cywilny

W związku

Rozwiedziony/a

Wdowiec/Wdowa

Wolny/a

Wieś

Miasto do 20 tys.  
mieszkańców

Miasto od 21  
do 50 tys. m.

Miasto od 50 
do 200 tys. m.

Miasto od 200 
do 499 tys. m.

Miasto powyżej 
500 tys. m.

Kobieta

Mężczyzna

Płeć

Wiek

Do 40 lat

41 - 50 lat

51 - 55 lat

56 - 60 lat

61 - 65 lat

Powyżej 65 lat

Opis grupy uczestniczącej w badaniu
pokazano % chorych, n=74



DIAGNOSTYKA I WYSTĄPIENIE 
OBJAWÓW
twardziny układowej oraz śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej (SSc-ILD)

Śródmiąższowa choroba płuc występuje w następst-
wie zmian zachodzących w organizmie części osób 
chorujących na twardzinę układową. W przeprowa- 
dzonym badaniu respondenci i respondentki zostali 
zapytani, kiedy została u nich rozpoznana twardzina 
układowa oraz śródmiąższowa choroba płuc w prze-
biegu twardziny układowej.

• U 27% respondentów i respondentek twar- 
dzinę układową rozpoznano 5-6 lat przed 
udziałem w badaniu, u 20% badanych 3-4 lata 
przed badaniem, a u 15% 1-2 lata wcześniej.

• U 28% choru jących kobiet  i  mężczyzn , 
śródmiąższową chorobę płuc rozpoznano 
w okresie od 1 roku do 2 lat przed udziałem 
pacjentów w badaniu, u 22% respondentów 
i respondentek w okresie 3-4 lat poprzedza-
jących badanie, a u 26% 5-6 lat wcześniej. 

Jedynie 9% badanych żyje z chorobą dłu- 
żej niż 10 lat.

Dane z badania, określające indywidualny czas  
diagnozy twardziny układowej oraz śródmiąż- 
szowej choroby płuc, pozwalają oszacować 
również kolejność ich rozpoznania. Okazuje się, 
że w 49% przypadków śródmiąższowa choroba 
płuc zdiagnozowana była w tym samym roku, co 
twardzina układowa. Z kolei u 20% osób diagnoza  
dotycząca śródmiąższowej choroby płuc posta- 
wiona była 1-2 lata później niż twardzina ukła- 
dowa, a u 12% 3-4 lata później. Jedynie u 6%  
żyjących z twardziną układową, śródmiąższową 
chorobę płuc rozpoznano dopiero po ponad 9 
latach i więcej. Wcześniejsze wykrycie śród-
miąższowej choroby płuc, wyprzedzające roz-
poznanie twardziny układowej, miało miejsce  
jedynie w 1% przypadków.
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1%

20%

12%

7%

4%

49%

6%

1-6 lat WCZEŚNIEJ

1-2 lata PÓŹNIEJ

3-4 lata PÓŹNIEJ

5-6 lat PÓŹNIEJ

7-8 lat PÓŹNIEJ

9-25 lat PÓŹNIEJ

Śródmiąższową chorobę 
płuc zdiagnozowano  

W TYM SAMYM ROKU, 
 co twardzinę układową

Czas diagnozy śródmiąższowej choroby płuc 
względem czasu diagnozy twardziny układowej

pokazano % chorych, n=74

1-2 lata

3-4 lata

5-6 lat

7-8 lat

9-10 lat

11-15 lat

16-50 lat

Poniżej roku

1-2 lata

3-4 lata

5-6 lat

7-8 lat

9-10 lat

11-15 lat

16-40 lat

Okres od diagnozy twardziny układowej
pokazano % chorych, n=74

Okres od diagnozy śródmiąższowej choroby płuc 
w przebiegu twardziny układowej

pokazano % chorych, n=74



Układowy charakter twardziny układowej sprawia, że 
u większości pacjentów procesem chorobowym objęte 
są liczne narządy wewnętrzne i całe układy narządów 
organizmu (tj. przewód pokarmowy, płuca, serce i ner- 
ki), nie tylko skóra. Charakterystycznym objawem 
twardziny układowej są natomiast zmiany skórne – 
– twardnienie i pogrubienie skóry, a także utrata jej 
elastyczności. 
 Wcześniej jednak zwykle występuje tzw. ob-
jaw Raynauda. Jest to skurcz naczyń, najczęściej 
u palców rąk, który objawia się blednięciem, zasi-
nieniem, a następnie zaczerwienieniem palców po 
powrocie ukrwienia. Prowadzi to do występowania 
owrzodzeń i różnie nasilonej martwicy tej części ciała.  
Objaw Raynauda może poprzedzić nawet o kilka lat 
wystąpienie innych objawów, w tym zaniku czerwie-
ni wargowej, promienistych bruzd na twarzy i utraty 
mimiki twarzy, powodującej tzw. twarz maskowatą. 
Stopniowo mogą ujawniać się także zmiany narządów 
wewnętrznych, objawiające się m.in. trudnościami  
w połykaniu czy dusznością wysiłkową.  
 Uczestnikom i uczestniczkom badania zadano py-
tania dotyczące tego, kiedy pojawiły się u nich naj- 
bardziej charakterystyczne objawy choroby.
 

• W okresie 1 roku do 2 lat poprzedzających 
niniejsze badanie, objawy skórne pojawiły się  
u 15% chorych na twardzinę układową, a objaw 
Raynauda wystąpiłu 8% respondentów i respon- 
dentek.

• U 14% pacjentów i pacjentek z twardziną ukła- 
dową w okresie 3-4 lat poprzedzających udział  
w badaniu, pojawiły się zarówno objawy skórne, 
jak i objawy Raynauda.

• 24% chorych na twardzinę układową zade- 
klarowało wystąpienie objawów skórnych, a 22% 
objawów Raynauda w okresie 5-6 lat przed  
udziałem w badaniu.

 Należy pamiętać, że zarówno twardzina układowa, 
jak i śródmiąższowa choroba płuc, występująca w prze- 
biegu tej choroby, towarzyszą pacjentom do końca ży-
cia. Im szybciej zostaną zdiagnozowane i rozpoczęte 
zostanie odpowiednie leczenie, tym większa szansa na 
przedłużenie i poprawienie jakości życia chorego.

1-2 lata

3-4 lata

5-6 lat

7-8 lat

9-10 lat

11-15 lat

16-50 lat

Brak zmian 
skórnych

Okres od rozpoznania zmian skórnych
pokazano % chorych, n=74

Brak objawu 
Raynauda

1-2 lata

3-4 lata

5-6 lat

7-8 lat

9-10 lat

11-15 lat

16-50 lat

Okres od rozpoznania objawu Raynauda 
pokazano % chorych, n=74
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WPŁYW SSc-ILD NA CODZIENNE 
FUNKCJONOWANIE CHOREGO 
PERSPEKTYWA PACJENTA

Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu twardzi- 
ny układowej istotnie wpływa na życie pacjentek  
i pacjentów. Skutki choroby odczuwane są na różnych 
poziomach: od fizycznego (zmęczenie, duszność), 
przez społeczny (ograniczone kontakty ze znajomymi 
ze względu na zmęczenie), zawodowy (konieczność 
ograniczenia lub rezygnacji z pracy, pogorszenie sytu-
acji finansowej), aż po rodzinny (zmiana funkcjonowa-
nia rodziny oraz panujących w niej zasad i ról). 

Wyniki badania wskazują, jak bardzo choroba zmie-
nia życie pacjentów i jak ważne jest spojrzenie na nią 
nie tylko z perspektywy klinicznej, ale także potrzeb 
społecznych chorych kobiet i mężczyzn. Widoczne na 
zewnątrz zmiany skórne czy częste zmęczenie są bo- 
wiem tylko wycinkiem życia z bardzo trudną, postępu-
jącą i nieprzewidywalną chorobą.

Badani ze śródmiąższową chorobą płuc w przebiegu 
twardziny układowej najczęściej wskazywali zmęcze-
nie, jako element najbardziej ograniczający codzienne 
funkcjonowanie. Zadyszka w ruchu jest obciążeniem 
dla 32% chorych, natomiast duszność dla 26%. Wyniki 
badania wskazują na dość niską uciążliwość kaszlu. 

Samopoczucie chorych

Jedynie 14% chorujących kobiet i mężczyzn uznało, 
że stanowi on ograniczenie lub znaczne ograniczenie 
w życiu codziennym. Jeszcze mniej chorych, bo tylko 
9%, odniosło się w ten sposób do bólu/ucisku w klatce 
piersiowej. 

Wyniki badania potwierdzają, jak dużym obciążeniem 
psychicznym dla pacjentów jest choroba. Aż 45% res- 
pondentów i respondentek zadeklarowało, że stan 
zdrowia bardzo ich martwi i myślą o nim każdego 
dnia. U znaczącej grupy badanych choroba negatyw- 
nie odbiła się na możliwości realizacji własnych pasji 
/hobby (37%), obniżyła poczucie wartości (34%), 
ograniczyła możliwość wykonywania prostych czyn-
ności sprawiających wcześniej przyjemność, np. spa- 
cer, taniec, zabawa z dziećmi itp. (27%), czy jest powo-
dem częstego przygnębienia lub smutku (27%).
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27%

34%

45%

27%

37%

11%

12%

12%

4%

8%

Stan mojego zdrowia bardzo mnie martwi, 
myślę o nim każdego dnia

Choroba obniżyła moje poczucie wartości

Przez szybkie męczenie się, zadyszkę, nie jestem w stanie 
wykonywać prostych czynności, które wcześniej sprawiały 

mi przyjemność, np. spacer, taniec, zabawa z dziećmi itp.

Przez odczuwany ze względu na chorobę ból  
czuję się często smutny/a i przygnębiony/a

Kaszel, duszność męczą mnie nie 
tylko fizycznie, ale dodatkowo pog-

arszają moją kondycję psychiczną

Kaszel nie pozwala mi skupić myśli  
i odrywa od wykonywanych czynności  

(np. czytania książek, oglądania telewizji)

Kaszel, duszność sprawiają, że 
jestem bardziej nerwowy/a

Ogranicza mnie ból w klatce piersiowej,  
który występuje podczas kaszlu i duszności

Przez kaszel, duszność nie wysypiam się w nocy

Choroba sprawiła, że musiałem/am  
zrezygnować ze swojej pasji/hobby

Odsetek chorych, potwierdzających negatywny wpływ choroby 
na dany aspekt codziennego funkcjonowania

pokazano % chorych, n=74

32%

26%

36%

9%

14%

Zmęczenie

Zadyszka w ruchu

Duszność

Kaszel

Ucisk/ból
w klatce piersiowej

Objawy choroby, które według respondentów ograniczają lub znacznie 
ograniczają codzienne funkcjonowanie chorego

pokazano % chorych, n=74



Odsetek chorych na SSc-ILD potwierdzający negatywny wpływ choroby 
na wybrany aspekt relacji w rodzinie

pokazano % chorych, n=74

Po usłyszeniu diagnozy wielu pacjentów załamuje się. Nie potrafią sobie po-
radzić z tak dużym obciążeniem, jakim jest nieuleczalna choroba. Wyniki badania 

potwierdzają, jak ważne jest wsparcie psychologiczne. W wielu przypadkach pacjen-
ci mogliby dalej w miarę sprawnie funkcjonować, realizować swoje pasje, pracować, 
gdyby nauczyli się żyć z chorobą. Czasami do tej nauki potrzebna jest pomoc

— Kamila Wójcik, pacjentka chorująca na śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu twardziny układowej,  
Grupa Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate.

“

Objawy choroby, takie jak zmęczenie czy duszność 
znacząco pogarszają samopoczucie pacjentów. 
Zmieniają one życie chorych, nie pozwalając im być 
aktywnymi, w takim samym stopniu jak przed chorobą. 
Co więcej, na samopoczucie chorujących kobiet i męż- 
czyzn wpływ ma również aspekt trudny do obser-
wacji, czyli uczucia. Rozmyślanie o chorobie każ-
dego dnia, konieczność rezygnacji lub ograniczenia  
swoich dotychczasowych pasji, potęgują smutek  
i obniżają samoocenę. 

Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu twar- 
dziny układowej wpływa na relacje w rodzinie, 
zarówno te pomiędzy partnerami, jak i na linii rodzic 

Spełnienie i funkcjonowanie 
w życiu rodzinnym

– dziecko, a niekiedy też na relacje z rodzicami i ro- 
dzeństwem osoby chorej. 27% badanych kobiet i męż- 
czyzn deklaruje, że często rozmawia z najbliższymi 
w domu o chorobie. Część chorych (23%) odczuwa, 
że nie może być takim wsparciem dla swojej rodzi- 
ny, jak przed chorobą, natomiast 22% respondentek  
i respondentów czuje, że nie spełnia się jako partner/
partnerka w związku. U 21% ankietowanych ciągłe 
zmęczenie, duszność doprowadziły do tego, że bliscy 
musieli przejąć część ich wcześniejszych obowiązków, 
co może przekładać się na obniżenie poczucia włas-
nej wartości. Dodatkowo, 16% chorych wskazuje, że 
ich stan zdrowia sprawia, że rodzina musi pomagać im 
w codziennym funkcjonowaniu, takim jak przygoto- 
wanie jedzenia czy ubieranie się. 11% respondentek  
i respondentów deklaruje, że ich najbliżsi rezygnują ze 
swoich planów ze względu na chorobę. 

Mimo trudnej sytuacji, choroba osłabiła więzi z naj- 
bliższymi jedynie u 13% chorych.

22%

23%

27%

13%

21%

11%

16%

Moja choroba jest częściej  
tematem rozmów domowych

Czuję, że nie jestem już takim wsparciem 
dla swojej rodziny, jak przed chorobą

Mam poczucie, że przez chorobę 
nie spełniam się jako partner/ka w związku*

*ocena chorych, będących obecnie w związku, n=51

Ciągłe zmęczenie, duszność sprawiły, że rodzina przejęła 
część moich codziennych, domowych obowiązków

Rodzina częściej pomaga mi w codziennym funkcjo- 
nowaniu (np. przygotowanie jedzenia, ubieranie się)

Choroba osłabiła moje relacje z najbliższymi

Członkowie mojej rodziny częściej rezygnują  
ze swoich planów ze względu na moją chorobę
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Biorąc pod uwagę relacje z dziećmi, pacjentki i pacjen- 
ci oceniają, że objawy choroby, takie jak zmęcze-
nie, kaszel czy duszność, najbardziej ograniczyły 
możliwość aktywnego spędzania z nimi czasu. 
Odpowiedzi takiej udzieliło 30% respondentek i re-
spondentów posiadających dzieci w wieku poniżej 
18. r.ż. Z kolei 20% przyznało, że przez wspom- 
niane powyżej objawy nie mają nawet siły pomagać 
dzieciom w edukacji, np. w odrabianiu lekcji. W oce-
nie 15% badanych, przez chorobę rodzica ich dzieciom 
żyje się trudniej.

 Choroba jest obecna w każdym elemencie życia rodzinnego. Od pacjentów, 
którzy do mnie dzwonią, piszą, wiem, że ich rozmowy z najbliższymi często  

dotyczą właśnie twardziny układowej i śródmiąższowej choroby płuc. Wynika to m.in.  
z braku wystarczającej wiedzy o chorobie i ciągłego poszukiwania odpowiedzi na  
pytania jej dotyczące. Często bowiem, poza informacjami uzyskanymi od lekar-
za dotyczącymi farmakoterapii, pacjenci nie mają innych źródeł wiedzy w tym 
zakresie. Jak pokazują wyniki badania, SSc-ILD jest chorobą na tyle skomplikowaną  
i wpływającą na tak wiele obszarów życia, że opieka nad pacjentem powinna być 
bardziej kompleksowa

—  Beata Lecińska, przewodnicząca Grupy Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate.

“

Wyniki badania potwierdzają, że życie z tak ciężką, 
nieuleczalną chorobą, jaką jest śródmiąższowa cho-
roba płuc w przebiegu twardziny układowej, obciąża 
relacje rodzinne. Nawet przebywając w gronie naj- 
bliższych, pacjentki i pacjenci czują się osamotnieni. 
Ciężko im zaakceptować fakt, że ze względu na cho-
robę zmienia się podział ról. Teraz one i oni potrze-
bują wsparcia mimo relatywnie młodego wieku (70% 
badanych nie przekroczyło 60. r.ż). Nie są już takim 
wsparciem dla partnera/partnerki, a także dla dzieci.  
Sytuacja ta mocno wpływa na poczucie wartości 
chorych i ich komfort psychiczny.

10%

20%

30%

15%

Przez ciągłe zmęczenie,  
kaszel i duszność nie mogę  

aktywnie spędzać czasu z dziećmi

Przez ciągłe zmęczenie, kaszel i duszność,  
nie mam siły pomagać dzieciom w edukacji 

(pomoc w odrabianiu lekcji, zabieranie  
na zajęcia dodatkowe)

Moja choroba sprawiła, że moim  
dzieciom żyje się trudniej

Mam poczucie, że przez chorobę  
nie spełniam się jako rodzic

Odsetek badanych potwierdzających negatywny wpływ  
choroby na realizację w roli rodzica

pokazano % chorych, n=20



Moja sytuacja finansowa  
pogorszyła się ze względu na chorobę

Wydatki związane z chorobą są  
dla mojego budżetu dużym obciążeniem

Trudno jest mi zaakceptować fakt,  
że nie mogę już pracować

Moi koledzy z pracy i przełożeni  
nie rozumieli mojej choroby

Praca zawodowa była moją pasją

Dla wielu pacjentek i pacjentów choroba oznaczała 
rezygnację z pracy zawodowej, a co za tym idzie 
– pogorszenie sytuacji finansowej. Ponad 1/3 
badanych (35%) kobiet i mężczyzn pobiera rentę 
w związku z chorobą, a w przypadku większości  
z nich (92%) był to jedyny lub główny powód 
przejścia na rentę. Kolejne 14% respondentek  
i respondentów pracuje w niepełnym wymiarze 
godzin lub nie pracuje w ogóle, co też w prze- 

Spełnienie i funkcjonowanie 
w życiu zawodowym

Odsetek chorych deklarujących negatywny wpływ SSc-ILD na życie zawodowe 
OSOBY NIEPRACUJĄCE Z POWODU CHOROBY

pokazano % chorych, n=22

46%

54%

68%

45%

50%

ważającej liczbie przypadków (90%) związane jest  
z SSc-ILD.

Osoby stale niepracujące z powodu występowania  
u nich SSc-ILD, z reguły mocno odczuwają pogorsze-
nie swojej sytuacji finansowej (68%), co często 
powoduje również zwiększenie obciążenia budżetu 
domowego wydatkami związanymi z chorobą (46%). 
Połowie niepracujących z powodu SSc-ILD trud-
no się pogodzić z brakiem możliwości pracy (54%). 
Istotną informacją jest fakt, iż połowa pacjentek  
i pacjentów, kiedy była jeszcze aktywna zawodowo, 
spotkała się z brakiem zrozumienia dla ich choroby ze  
strony kolegów i przełożonych.

Choroba dla wielu pacjentów oznacza rezygnację z pracy. Tymczasem często 
są to osoby w sile wieku, które mogłyby pozostać aktywne zawodowo jeszcze 

wiele lat. Na zahamowanie rozwoju choroby kluczowy wpływ, poza właściwą farma-
koterapią, ma wczesne rozpoznanie choroby oraz kompleksowa opieka zespołu spec-
jalistów nad pacjentem

—   Dr n. med. Żaneta Smoleńska, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej  
i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

“
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Pogorszenie się sytuacji finansowej w związku z cho-
robą potwierdza też grupa chorych aktywnych za-
wodowo (42% z grupy 31 pracujących), a dla 36% 
badanych z tej grupy wydatki związane z SSc-ILD  
stanową duże obciążenie dla domowego budżetu. 
 35% respondentek i respondentów musiało 
ograniczyć pracę z uwagi na problemy oddechowe, 
co z pewnością wpłynęło na ich sytuację finan-
sową. Co 5 chory lub chora wskazuje na ograniczo- 
ne możliwości rozwoju zawodowego, a 16% uważa, 

Spośród 74 pacjentek i pacjentów biorących ud-
ział w badaniu,  jedynie 31 (41%) jest  aktyw- 
nych zawodowo, przy czym tylko część w peł- 
nym wymiarze godzin. Biorąc pod uwagę wiek 
badanych (70% poniżej 60. r.ż.), widać jak duży 

wpływ na aktywność zawodową ma SSc-ILD. 
Choroba ta zabiera z rynku pracy osoby w sile 
wieku, pogarszając ich sytuację finansową, ale też  
stanowiąc istotne obciążenie dla systemu w związ- 
ku z częstym przejściem pacjentów na rentę.

Moja sytuacja finansowa  
pogorszyła się ze względu na chorobę

Wydatki związane z chorobą są  
dla mojego budżetu dużym obciążeniem

Ze względu na problemy oddechowe mu-
siałem/am ograniczyć moją pracę zawodową

Choroba ograniczyła/uniemożliwiła mi  
możliwość awansu/podwyżki/rozwoju

Przez objawy oddechowe choroby  
(krótki oddech, duszność, kaszel), 

nie jestem już tak efektywny/a w pracy

Moi koledzy z pracy i przełożeni 
nie rozumieją mojej choroby

Staram się ukryć moją chorobę  
przed kolegami z pracy i przełożonymi

Odsetek chorych deklarujących negatywny wpływ SSc-ILD na życie zawodowe 
OSOBY NADAL AKTYWNE ZAWODOWO

pokazano % chorych, n=31

36%

35%

42%

19%

16%

16%

16%

że przez objawy choroby nie są już tak efektywni 
/efektywne w pracy, jak wcześniej. 
 Dla części pacjentek i pacjentów pracujących za-
wodowo, podobnie jak dla niektórych nie będących 
już aktywnymi na tym polu, choroba stanowi ob-
ciążenie psychiczne w miejscu pracy. 16% badanych 
twierdzi, że ich przełożeni i koledzy nie rozumieją 
choroby. Tyle samo badanych kobiet i mężczyzn stara 
się ukryć w pracy informację o SSc-ILD.



Przez ciągłe zmęczenie 
 nie mam siły spotkać się ze 

znajomymi/przyjaciółmi

Ze względu na moją  
chorobę osłabiły się moje  

kontakty towarzyskie

Kontakty ze znajomymi nie  
sprawiają mi już tyle radości,  

co przed chorobą

Ze względu na kaszel, czuję się  
niekomfortowo w kontaktach  

z nowopoznanymi osobami

Ze względu na  
chorobę, czuję się  

gorszy od znajomych

Kaszel, duszność sprawiają, że  
czuję się niekomfortowo spotykając się  

ze znajomymi/przyjaciółmi

Z uwagi na uciążliwe objawy  
choroby, przestałem/am chodzić  

do kina czy teatru

Czuję się osamotniony/a

Odsetek chorych deklarujących negatywny  
wpływ SSc-ILD na swoje życie społeczne

pokazano % chorych, n=74

31%

30%

27%

29%

29%

25%

18%

17%

Badanie potwierdza, że dla wielu chorych śród-
miąższowa choroba płuc w przebiegu twardziny 
układowej stanowi znaczące ograniczenie w kontak-
tach z przyjaciółmi i znajomymi. U 31% badanych 
relacje te osłabiły się, a 27% przyznaje, że przez 
ciągłe zmęczenie nie ma siły utrzymywać kontaktów 
towarzyskich. Dodatkowo, 30% respondentów i re-
spondentek twierdzi, że spotkania z przyjaciółmi czy 
znajomymi nie sprawiają im już takiej przyjemności 
jak wcześniej. Niemal jedna trzecia kobiet i mężczyzn 
(29%) czuje się gorszymi od znajomych właśnie ze 
względu na chorobę.

Spełnienie i funkcjonowanie
w życiu społecznym

Jednym z powodów ograniczenia kontaktów społecz- 
nych może być kaszel i duszność. 25% badanych  
twierdzi, że właśnie z powodu tych objawów czuje się 
niekomfortowo w towarzystwie innych osób. Jeszcze 
więcej, bo 29% czuje się niekomfortowo w relacjach 
z nowo poznanymi osobami. 

17% wszystkich chorych kobiet i mężczyzn czuje 
osamotnienie.

Choroba sprawia, że pacjentki i pacjenci powoli wy-
cofują się z życia społecznego: ograniczają spotka-
nia ze znajomymi, nie zawierają nowych znajomoś-
ci, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. 
Odnosząc się po raz kolejny do wieku respondentów, 
warto zauważyć, że połowę z nich stanowią kobiety  
i mężczyźni poniżej 50. r. ż.

19

W
pł

yw
 S

Sc
-IL

D
 n

a 
co

dz
ie

nn
e 

fu
nk

cj
on

ow
an

ie
 c

ho
re

go
 P

er
sp

ek
ty

w
a 

pa
cj

en
ta



20

W
pł

yw
 S

Sc
-IL

D
 n

a 
co

dz
ie

nn
e 

fu
nk

cj
on

ow
an

ie
 c

ho
re

go
 P

er
sp

ek
ty

w
a 

pa
cj

en
ta

Objawy związane z zajęciem płuc w przebiegu twardziny układowej istot-
nie wpływają na wiele aspektów życia społecznego. Największym problemem 

chorych jest kaszel, szczególnie teraz w dobie pandemii, gdzie często postrzegany jest 
jako objaw infekcji, wywołując obawę i lęk otoczenia. Duszność i osłabienie powodu-
ją brak chęci i sił do spotykania się ze znajomymi i uczestniczenia w życiu kulturalnym. 
To wpływa na poczucie osamotnienia, izolacji społecznej i w konsekwencji może też 
wpływać na przebieg choroby

—    Dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii 
Pulmonologicznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

“

Choroba sprawia, że pacjentki i pacjenci 
powoli wycofują się z życia społecznego: 
ograniczają spotkania ze znajomymi, nie za- 
wierają nowych znajomości, nie uczestniczą 
w wydarzeniach kulturalnych. Odnosząc się 
po raz kolejny do wieku respondentów, warto 
zauważyć, że połowę z nich stanowią kobiety  
i mężczyźni poniżej 50. r. ż.



KOMENTARZE 
EKSPERTÓW

konsultant wojewódzki  
w dziedzinie reumatologii, Oddział 
Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 
Górnośląskiego Centrum Medycznego 
im. prof. Leszka Gieca, Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. 
Eugeniusz Kucharz 

Twardzina układowa jest ciągle wyzwaniem dla medycyny. Z trudem 
próbuje się poznać jej patomechanizm, który pozostaje stale niezrozu-
miały. Z wysiłkiem poszukuje się skutecznych leków, zadawalając się, 
przede wszystkim, leczeniem objawowym. Współczesna strategia tera- 
peutyczna polega na oddziaływaniu na poszczególne narządy i układy 
organizmu tak, aby hamować rozwój zmian wywołanych w nich przez 
chorobę i usuwać lub minimalizować objawy związane z uszkodzeniem 
narządowym. Są to ciągle małe kroki terapeutyczne, ale ich skutecz- 
ność jest zauważalna, bowiem przeciętne przeżycie chorych istotnie się 
wydłużyło w ciągu ostatnich dekad. 
 Wprowadzenie leków hamujących enzym przekształcający angio-
tensynę znacząco uwolniło chorych od przełomów nerkowych, dawniej 
związanych ze znaczącą śmiertelnością. Podobnie, wczesne wykrywa- 
nie i leczenie nadciśnienia płucnego wydłużyło przeżycie chorych.  
Z drugiej strony ciągle wiele problemów klinicznych nie poddaje się  
leczeniu i wszyscy zajmujący się tą chorobą, a przede wszystkim pac-
jenci, czekają na bardziej skuteczne metody leczenia. Aktualnymi 
problemami są m.in. dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego  
i rozwój włóknienia płuc. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjmuje się 
każdą możliwość zastosowania leczenia, które hamuje, chociaż częścio-
wo, postęp choroby, czyli rozwój zmian narządowych wywołanych 
przez twardzinę układową. Taką możliwością jest wprowadzenie do 
lecznictwa leków oddziałujących spowalniająco na proces włóknie-
nia płuc, będący wyrazem śródmiąższowej choroby płuc. Jak wyka-
zano w opisanej tutaj analizie jest ona jednym z najbardziej istotnych 
czynników zmniejszających jakość życia chorych i oddziałującym na 
śmiertelność.
 Twardzina układowa wymaga współdziałania wielu specjali- 
stów skupionych wokół reumatologa. Nie są to tylko przedstawiciele 
różnych medycznych specjalizacji szczegółowych (np. pulmonolodzy, 
kardiolodzy, gastrolodzy, nefrolodzy), ale także osoby zajmujące się 
psychologią, rehabilitacją, kosmetologią, dietetyką, seksuologią, nie 
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Katedra i Klinika Pulmonologii, 
Alergologii i Onkologii Pulmonolo- 
gicznej Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu

Dr hab. n. med.
Barbara Kuźnar-Kamińska

Zajęcie płuc istotnie wpływa na jakość życia pacjentów z SSc-ILD. 
Badanie wykazało, że chorzy z SSc-ILD stanowią różnorodną grupę pod 
względem objawów, funkcjonowania w codziennym życiu rodzinnym, 
zawodowym i społecznym. 
 Samopoczucie chorych nie zawsze determinowane jest nasile-
niem objawów, większy wpływ może mieć niepokój związany z cho-
robą, wynikający z obniżenia poczucia wartości oraz braku możliwoś-
ci realizowania własnych pasji. Większość chorych, pomimo nasilenia 
objawów prawidłowo funkcjonuje w życiu rodzinnym i społecznym. 
Istotnym problemem jest natomiast brak możliwości podjęcia pracy  
zawodowej z powodu zaawansowania SSc-ILD, co przekłada się na 
znaczne pogorszenie sytuacji finansowej, którą dodatkowo pogłębiają 
wydatki związane z chorobą. 
 Badanie pozwoliło na uświadomienie codziennych problemów, z ja- 
kimi zmagają się chorzy na twardzinę układową z zajęciem płuc oraz 
poznanie potrzeb chorych, zarówno tych materialnych, jak również 
związanych z życiem rodzinnym i społecznym.

mówiąc już o pomocy w organizacji codziennego życia i pracy chorych.
Medycyna winna zawsze leczyć chorego, a nie chorobę. Z uznaniem 
należy spojrzeć na bezpośrednio uzyskane od pacjentów dane o wpły-
wie choroby śródmiąższowej płuc na jakość ich życia. To nie tylko wska- 
zanie celu terapeutycznego, ale i lepsze zrozumienie chorego. Nie bez 
znaczenia jest także nagłaśnianie problemów chorych na twardzinę 
układową, które pozwala na zauważenie choroby i jej właściwy odbiór 
w świadomości społecznej. Winno to, w połączeniu z głosem lekarzy  
i chorych, prowadzić do poprawy w organizacji lecznictwa, prowadzącej 
do szybszego wykrywania choroby i lepszej dostępności do optymal-
nego i spersonalizowanego leczenia pacjentów z twardziną układową. 
Wielkie podziękowanie kieruję do stowarzyszeń skupiających chorych 
na twardzinę układową, które to organizacje oferują nie tylko infor-
mację o chorobie i ośrodkach ją leczących, ale przede wszystkim poka-
zują na przykładzie działających w nich osób, jak można z chorobą żyć  
w rodzinie, pracy zawodowej i społeczeństwie.



przewodnicząca Grupy Chorych  
na Twardzinę przy Stowarzyszeniu  
Pro Rheumate

Beata Lecińska

Pacjenci chorujący na twardzinę układową ze współistniejącą śród-
miąższową chorobą płuc potrzebują kompleksowej opieki. Niestety 
w moim odczuciu w naszym kraju nie działa ona sprawnie. Jako prze-
wodnicząca Grupy Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro 
Rheumate, rozmawiam z pacjentami, którzy nie wiedzą, gdzie mogą 
uzyskać informacje, do kogo zwrócić się po pomoc. I nie chodzi o opie- 
kę lekarską, tylko o systemowe, sprawne poruszanie się na każdym  
z etapów terapii. Najbardziej widocznym przykładem problemu jest  
słaby dostęp do rehabilitacji. W moim miejscu zamieszkania na fizjote- 
rapię trzeba czekać minimum 6 miesięcy. Jest to czas, w którym choro-
ba może rozwinąć się na tyle, że zmiany będą nie do cofnięcia. Wyniki 
badania są potwierdzeniem, jak ogromne znaczenie w całej opiece nad 
pacjentem ma rehabilitacja. Aż 35% respondentów przebywa obecnie 
na rencie, a aż u 92% spośród nich SSc-ILD było głównym tego powo-
dem. Jestem przekonana, że gdybyśmy mieli sprawny system kom-
pleksowej opieki nad pacjentem, odsetek ten byłby o wiele niższy. 
Tymczasem pacjent nierehabilitowany jest coraz mniej sprawny, rezyg- 
nuje z pracy, co w konsekwencji pogarsza jego sytuację finansową 
(68% badanych, którzy nie pracują z powodu choroby, potwierdziło 
pogorszenie się ich sytuacji finansowej), przez co nie stać go również na 
wsparcie prywatnego fizjoterapeuty. Błędne koło się zamyka, a chorzy 
pozostają sami, zdani na pomoc rodziny.  
 Twardzina układowa ze współistniejącą śródmiąższową chorobą 
płuc jest chorobą bardzo ciężką, postępującą i nieobliczalną. Im szybciej 
jednak choroba zostanie zdiagnozowana, a pacjent lub pacjentka trafi 
na właściwą ścieżkę kompleksowej opieki, na którą składa się właści-
wa i szybka diagnostyka, edukacja, wsparcie psychologiczne, skuteczna 
farmakoterapia oraz rehabilitacja, tym większe ma szanse na jak naj-
dłuższe, sprawne funkcjonowanie i życie w dobrej kondycji.

Kondycja chorych zależy w dużej mierze od odpowiednio wczesnej 
diagnostyki. Im szybciej choroba zostanie rozpoznana i wdrożymy 
odpowiednie leczenie, tym większe prawdopodobieństwo spowolnie-
nia lub zahamowania jej rozwoju. Ma to ogromny wpływ na jakość życia  
pacjenta, w tym przedłużenie jego obecności na rynku pracy. Jak po-
kazują wyniki prezentowanego badania, jedynie 22% respondentów 
pracuje w pełnym wymiarze godzin, a aż 35% jest na rencie. Warto to 
porównać z wynikami dotyczącymi wieku – 70% badanych ma poniżej 
60 lat.  
 Z własnego doświadczenia wiem, że wielu pacjentów trafia do 
specjalistów bardzo późno, często po kilku latach od pojawienia się 
u nich objawów skórnych lub objawu Raynauda. Często ze względu 
na brak właściwego leczenia, rozwija się także śródmiąższowa choro-
ba płuc. Na poprawę tej sytuacji wpłynąć może wzrost świadomości 
społeczeństwa w zakresie twardziny układowej, ale także wzmocniona 
edukacja lekarzy rodzinnych w zakresie chorób rzadkich. 
 Niezmiernie ważna jest też współpraca na linii reumatolog – pul-
monolog. O ile w dużych ośrodkach nawiązanie takiej współpracy jest 
relatywnie proste, możliwości te są ograniczone w ośrodkach mniej- 
szych. Lekarzem prowadzącym chorych na twardzinę układową jest re-
umatolog. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że u ponad 30% pacjentów 
rozwija się śródmiąższowa choroba płuc, która jest główną przyczyną 
ich śmierci, niezbędna jest opieka pulmonologiczna już od samego 

Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Chorób Tkanki  
Łącznej i Geriatrii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med.
Żaneta Smoleńska 
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pacjentka chorująca na śródmiąższową 
chorobę płuc w przebiegu twardziny 
układowej, Grupa Chorych  
na Twardzinę przy Stowarzyszeniu  
Pro Rheumate

Kamila Wójcik

Twardzina układowa ze współistniejącą śródmiąższową chorobą płuc, 
jest chorobą, która bardzo wpływa na obniżenie samooceny pacjen-
ta i jego poczucie wartości. Obniżenie poczucia wartości w badaniu 
zadeklarowała co trzecia badana osoba. Zwracam na to uwagę, po-
nieważ pozostając w stałym kontakcie z chorymi wiem, że jest to jeden 
z głównych aspektów wpływających na jakość ich życia. Przekłada się 
to na inne obszary: relację z rodziną, ze znajomymi, stosunki w pracy. 
Pokazują to wyniki badania. Prawie co czwarty chory czuje, że przestał 
być wsparciem dla swoich najbliższych. W ocenie połowy badanych, 
którzy nie pracują już zawodowo, znajomi z pracy nie rozumieli choro-
by, co w odbiorze chorych mogło wpływać na poczucie wyizolowania, 
odosobnienia. 30% badanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że kontak-
ty ze znajomymi nie sprawiają im już tyle radości, co przed chorobą. 
Wszystkie te obszary pokazują, jak dużym obciążeniem psychicznym 
jest twardzina układowa ze śródmiąższową chorobą płuc. 
 Po usłyszeniu diagnozy wiele pacjentek i pacjentów się załamuje, 
czują osamotnienie, brak zrozumienia przez najbliższych i ich otoczenie. 
Odczuwane ze względu na chorobę zmęczenie, wskazywane w badaniu 
jako ograniczające ich codzienne funkcjonowanie przez 36% badanych, 
jest trudne do wytłumaczenia i udowodnienia. Otoczeniu ciężko zro-
zumieć, że chory czy chora nie może wziąć udziału w wybranej aktyw- 
ności, po raz kolejny odwołuje spotkanie, czy nie może pójść na spacer  
z najbliższymi, bo nie ma siły. Nie widać po tobie, żebyś był/była 
chory/a – to zdanie również często słyszymy. Fizyczne objawy choroby, 
takie jak zanik czerwieni ust, zmiana kształtu nosa czy miejscowe zmia-
ny kolorytu skóry w wielu przypadkach są większą barierą psychiczną 
dla samych chorych niż otoczenia. To oni, widząc jak zmienia się ich 
ciało zamykają się w sobie, wstydzą, izolują, co w kolejnym etapie prze-
kłada się na pogorszenie stanu psychicznego i powolne wycofywanie  
z życia towarzyskiego. 
 Twardzina układowa i współistniejąca śródmiąższowa choroba płuc 
są trudnymi przeciwnikami. Cieszę się, że powstał raport przedstawia-
jący perspektywę pacjentów i pacjentek. Pokazuje on bowiem, że życie 
z chorobą to nie tylko walka o poprawę zdrowia fizycznego, ale równie 
ważna i trudna walka psychiczna osób chorych.

początku. Pulmonolodzy, dysponujący innymi narzędziami diagnostycz- 
nymi, są w stanie rozpoznać zmiany płucne na wcześniejszym etapie 
rozwoju.  
 Rozwiązaniem optymalnym, które pozwoli zachować pacjentom 
dłużej sprawność, opóźni przechodzenie na rentę i podniesie jakość ży-
cia, będzie stworzenie ośrodków referencyjnych dla chorób układowych  
w każdym województwie. Ośrodki takie dysponują odpowiednim za-
pleczem diagnostycznym, a pacjenci mogą liczyć w nich na komplek-
sową opiekę.



WNIOSKI

Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu twar- 
dziny układowej jest złożoną jednostką chorobową, 
znacząco pogarszającą codzienne życie chorych na 
wielu płaszczyznach. Cztery razy częściej dotyka  
kobiety, zwykle dość młode (25-55 lat). Są to osoby  
często jeszcze aktywne zawodowo, społecznie, 
opiekujące się i wychowujące dzieci. Objawy cho-
roby, takie jak zmęczenie, duszność sprawiają, że  
chorzy przestają aktywnie funkcjonować w spo- 
łeczeństwie, nie są już wsparciem dla najbliż- 
szych, a niekiedy sami wymagają wsparcia. 
 SSc-ILD jest na ten moment chorobą nieule- 
czalną. Kompleksowa opieka nad chorymi jest jed-
nak w stanie zmniejszyć negatywne skutki choroby 
na wielu płaszczyznach. Badanie pokazało, jak wiele 
elementów we wspomnianej holistycznej opiece nad 
chorymi wymaga jeszcze poprawy. Brak wsparcia 

psychologicznego prowadzi do tego, że wielu pac-
jentów i pacjentek się załamuje. Brak pełnej wiedzy, 
ale też edukacji społecznej w zakresie choroby spra-
wiają, że czują się oni osamotnieni, gorsi od innych  
i obniża się ich poczucie wartości.

Należy zatem podkreślić, że kompleksowa opieka po-
prawi nie tylko rokowania terapeutyczne pacjentów 
i pacjentek, ale także przełoży się na poprawę jakoś-
ci życia chorych, polepszy ich kondycję psychiczną 
i pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne czy to-
warzyskie. Im lepiej pacjentka lub pacjent będzie 
zaopiekowany od samego początku, będzie miał/a 
dostęp do specjalistów i nowoczesnego, skuteczne-
go leczenia, tym dłużej pozostanie w dobrej kondycji,  
w aktywności zawodowej i społecznej, bez koniecz- 
ności przechodzenia na rentę. 

Im lepiej pacjentka lub pacjent 
będzie zaopiekowany od samego 
początku, tym dłużej pozostanie  
w aktywności zawodowej  
i społecznej, bez konieczności 
przechodzenia na rentę. 
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