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dermatologia

Ar ty kuł być mo że przy czy ni się do więk -
sze go zro zu mie nia pa cjen ta ze stro ny le ka rza
i po pra wy ja ko ści re la cji, a tym sa mym – sku -
tecz no ści le cze nia. Mam nadzie ję, ze za pre -
zen to wa ne tu zda nie otwo rzy dia log mię dzy
na szy mi śro do wi ska mi, które go po cząt kiem
mo że być cykl ar ty ku łów po świę co nych te ma -
to wi. Wy cho dząc z ta kie go za ło że nia, przej ście
od ra zu do opi su po szcze gól nych ro dza jów łu -
szczyc by ło by wej ściem w śro dek za ga dnie nia,
z po mi nię ciem sto sow ne go wpro wa dze nia.
Z te go po wo du w ar ty ku le zaj mu ję się za rów -
no po ję ciem łu szczy cy w sen sie ogól nym, jak
i jej spo łecz nym aspek tem. 

Ar ty kuł ten nie pre ten du je do mia na na u -
ko we go. Ma za za da nie syn te tycz ne przed -
sta wie nie pro ble mu, a jed no cze śnie uwy pu -
kle nie nie których je go za ga dnień. Naj więk sza
trud ność po le ga na tym, że – nie po sia da jąc
sto sow ne go wy kształ ce nia i za wo do wo nie
bę dąc zwią za nym z me dy cy ną – sta ję przed
za da niem za in te re so wa nia te ma tem pro fe -
sjo na li stów. Podej mu ję się go, po nie waż my -
ślę, że nad szedł czas, w którym war to szcze -
rze i otwar cie roz ma wiać o tym scho rze niu
i pro ble mach z nim zwią za nych. A za nied bań
na gro ma dzi ło się wie le.

Naj więk szym kło po tem, z którym bo ry -
ka ją się, szcze gól nie na po cząt ku, cho rzy na
łu szczy cę jest styg ma ty za cja i lęk przed
odrzu ce niem. Wy ni ka to z kil ku czyn ni ków
o róż nym stop niu istot no ści. Pierw szy z nich
jest czyn ni kiem sy ste mo wym, który kła dzie
istot ny cień na po strze ga nie łu szczy cy w spo -
łe czeń stwie. Jest nim za kres cho rób przy pi -
sa nych der ma to lo gii. W pew nym upro szcze -
niu wy o dręb nić moż na trzy blo ki cho rób:
skóry, za ka źne oraz we ne rycz ne. Ta kie ze -
sta wie nie jed no stek cho ro bo wych po wo du -
je, że w wie lu śro do wi skach by cie pa cjen tem
der ma to lo gicz nym uzna wa ne jest za sy tu a cję
wsty dli wą. Do ty czy to przede wszy st kim
bar dziej za mknię tych, kon ser wa tyw nych
spo łecz no ści, głównie wiej skich. 

Dru gą przy czy ną jest kult pięk na i per fek -
cyj nej bu do wy cia ła pod sy ca ny przez mas sme -
dia, który po wo du je, że ja kie kol wiek od stęp -
stwa wy wo łu ją ne ga tyw ne po strze ga nie cho -
re go, głównie przez sa me go sie bie. U cho rych
po ja wia się więc po trze ba ka mu flo wa nia się.
Ska lę te go pro ble mu po głę bia fakt, że łu szczy -
ca naj czę ściej ujaw nia w oko li cy 20. ro ku ży cia,
a więc w okre sie, kie dy mło de mu czło wie ko -
wi szcze gól nie za le ży na atrak cyj nym wy glą -
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dzie. Dla te go też przez ca łe de ka dy łu szczy ca
by ła cho ro bą wsty dli wą, o której nie mówi ło
się w me diach, na uli cy, wśród zna jo mych.
Odbie ra nie łu szczy cy ja ko te ma tu ta bu przy -
czy ni ło się do stwo rze nia cze goś, co okre ślam
mia nem „spi ra li nie to le ran cji”. U pod sta wy te -
go zja wi ska le ży lęk przed odrzu ce niem. Cho -
ry od czu wa oba wę przed po ka za niem się pu -
blicz nie ze swy mi zmia na mi i dla te go sta ra się
je ka mu flo wać, naj czę ściej jed nak osią ga jąc
efekt od wrot ny od za mie rzo ne go. Ukry wa jąc
zmia ny, nie szo ku je wy glą dem, a więc nie pro -
wo ku je py tań, a tym sa mym ogra ni cza za po -
trze bo wa nie na wie dzę o tej cho ro bie. Nie u -
świa do mio ne oto cze nie su mu je strach przed
nie zna nym z nie a trak cyj nym wy glą dem zmian,
a gdy do te go do ło ży my spe cy ficz ny za pach
ma ści – „włą cza się” me cha nizm obron ny, ja -
kim jest odrzu ce nie za gro że nia i je go „no si cie -
la”. Strach przed odrzu ce niem po wo du je
u cho re go po trze bę ma sko wa nia zmian, a tym
sa mym cią głą oba wę, czy ktoś ich nie za u wa -
ży. Wi dząc za rów no ner wo we za cho wa nie
cho re go, jak i zmia ny skór ne, na tych miast –
z nie wie dzy, czym jest łu szczy ca – oto cze nie
ko ja rzy je z za gro że niem. Łu szczyk na to miast,
pod wpły wem re ak cji emo cjo nal nych i stra chu
przed izo la cją, za zwy czaj sam wo li „usu nąć się
w cień”. Je go ukry wa nie się spra wia, że wie dza
na te mat cho ro by nie zo sta je prze ka za na.
Z po wo du bra ku to le ran cji cho rzy ukry wa ją
zmia ny, a ich oto cze nie po strze ga łu szczy cę ja -
ko coś złe go i od su wa się od nich. Po wo du je
to je szcze więk szą izo la cję. 

Sa ma oba wa przed po ka za niem zmian
oto cze niu i dą że nie do ich ukry cia jest czyn -
ni kiem stre so gen nym, a tym sa mym, jak każ -
dy stres, mo że za o strzać prze bieg cho ro by.
Oso ba zde spe ro wa na, po zba wio na opie ki
le kar skiej czy wspar cia ze stro ny wy spe cja li -
zo wa nych orga ni za cji, po szu ku je wszel kiej
do stęp nej wie dzy, naj czę ściej tra fia jąc do
„dok to ra Go o gle”. Nie które z po rad tam za -
mie szczo nych sta no wią wręcz za gro że nie
dla zdro wia. Je dy nym na rzę dziem do wal ki
z tą pla gą jest rze tel na edu ka cja. 

Ko lej nym istot nym dla po strze ga nia łu -
szczy cy czyn ni kiem jest ar se nał sto so wa nych
pre pa ra tów lecz ni czych. Spe cy ficz ny za pach
dzieg ci, mocz ni ka, sa li cy la nów czy ich tio lu –
wy ra źny, trud ny do za ma sko wa nia, in ten syw -
nie prze sy ca ją cy skórę i ubra nia – ko ja rzy się
oso bie po stron nej z bru dem, więc bar dzo
czę sto łu szczy ków podej rze wa się o brak hi -
gie ny. Podob nie po strze ga ne są cier pią ce na
łu szczy cę oso by oty łe, bar dzo czę sto bo ry ka -
ją ce się przy tym z cho ro ba mi me ta bo licz ny mi
czy cho ro ba mi krą że nia, u których wy stę pu je
nadmier na po tli wość – szcze gól nie uciąż li wa
la tem. Pa mię taj my jed nak, że roz ma wia my tu
o tych naj cięż szych przy pad kach i to one ma ją
naj więk szy wpływ opi nio twór czy. Na co dzień
cho rzy z łu szczy cą lek ką i umiar ko wa ną, je że li
nie ma ją zmian w miej scach od sło nię tych, nie
są do strze ga ni, a wra że nie by cia pod ob ser wa -
cją oto cze nia jest ir ra cjo nal ne i wy ni ka nie mal
wy łącz nie z obaw przed oce na mi.

Nie ste ty spo łe czeń stwo pol skie nie jest
to le ran cyj ne. Ide a łem by ło by do pro wa dzić do
ta kie go sta nu świa do mo ści, ja ki osią gnę ły spo -
łe czeń stwa za cho dnie, gdzie na cho rych ze
zmia na mi skór ny mi nie zwra ca się uwa gi. Ta -
kie za da nie stoi przed orga ni za cja mi po za rzą -
do wy mi – jak na sze Sto wa rzy sze nie. Sta ra my
się o to, by o łu szczy cy za czę to mówić du żo
wię cej, ale przede wszy st kim bar dziej me ry to -
rycz nie. Tym cza sem od no szę wra że nie, że
bio rę udział w ko szmar nym „dwu bo ju”.
W pew nych krę gach in te re sa riu szy trwa wy -
ścig na jak naj ko szmar niej sze przed sta wie nie
te ma tu, które ma wzbu dzić li tość, a przy oka -
zji do brze się sprze dać. Efek tem tej sy tu a cji jest
czę ste otrzy my wa nie przez nas te le fo nów od
prze ra żo nych osób, które do pie ro po zna ły
dia gno zę i szu ka ły wie dzy w In ter ne cie. W do -
brej wie rze i za u fa niu cho rzy wcho dzą na stro -
ny nie których orga ni za cji i za miast uspo ko je nia
i in for ma cji, otrzy mu ją ta ką daw kę „ko szma ru”,
że czu ją się za ła ma ni. Dia gno za w ich mnie ma -
niu sta je się wy ro kiem. Je szcze in ni, w nadziei
na po pra wę, a bez szans na włą cze nie do le -
cze nia bio lo gicz ne go, po sta na wia ją ku pić le ki
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na czar nym ryn ku. Nie mu szę wy ja śniać, ja kie
wią że się z tym ry zy ko. W tej sy tu a cji ko niecz -
ne jest upo rząd ko wa nie śro do wi ska i stwo rze -
nie sy ste mo wych pod staw współ pra cy in te re -
sa riu szy, tak aby dzia łal ność po szcze gól nych
grup za zę bia ła się ze so bą i nio sła cho rym
nadzie ję, a nie strach i cha os.

Spójrz my więc, czym tak na praw dę jest
łu szczy ca. Jak na wstę pie sta ra łem się wy ka -
zać, na pew no jest pro ble mem spo łecz nym.
Ale przede wszy st kim, mi mo le cze nia przez
der ma to lo gów, jest cho ro bą ogól no u stro jo -
wą, tyl ko ma ni fe stu ją cą się w okre ślo nych
miej scach: na skórze, w sta wach, w in nych
orga nach. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że
więk szość świa do mych pa cjen tów wie, co
by ło u nich czyn ni kiem ak ty wa cji cho ro by,
jed nak czę sto nie ro bią nic lub pra wie nic, aby
po pra wić swój stan. W wie lu przy pad kach
po pra wa wy ma ga pew nych wy rze czeń, np.
re zy gna cję z pa pie ro sów, zmniej sze nie ilo ści
wy pi ja ne go al ko ho lu, wy le cze nie zę bów czy
zmia nę pra cy na mniej in ten syw ną i stre su ją -
cą. Po móc mo gą tak że mniej kon wen cjo nal ne
me to dy, np. re a li za cja ja kie goś tkwią ce go
w nas ma rze nia. 

Co po wi nien więc zro bić pa cjent, u które -
go stwier dzo no łu szczy cę? Przede wszy st kim
udać się do i spe cja li sty oraz wy ko nać pod sta -
wo wy ze staw ba dań dia gno stycz nych, ta kich
jak ba da nia krwi i mo czu, próby wą tro bo we,
czy li pi do gram. Waż ne jest rów nież to, by pa -
cjent był szcze ry ze swo im le ka rzem, przy zna -
jąc się do swo ich sła bo ści, nie do cią gnięć czy
za nied bań. Do te go jed nak po trze ba obu -
stron ne go za u fa nia i part ner stwa. Pa cjent po
kil ku la tach rze tel ne go le cze nia ma więk szą
świa do mość na te mat swo je go orga ni zmu niż
le karz i po tra fi od po wie dnio ko ry go wać swo je
po stę po wa nie, die tę i przy zwy cza je nia, że by
osią gnąć spodzie wa ny przez sie bie efekt. Le -
karz ma spe cja li stycz ną wie dzę me dycz ną do -
ty czą cą jed no st ki cho ro bo wej w po pu la cji
ogól nej, pa cjent na to miast ma wła sne do -
świad cze nia z prze bie giem cho ro by, które tak -
że mo że oka zać się cen ną in for ma cją uzu peł -

nia ją cą fa cho wą wie dzę me dycz ną. Do bry le -
karz, bu du jąc pra wi dło we re la cje, po wi nien
dą żyć do wy ko rzy sta nia tej wie dzy. Aby to
osią gnąć, mu si jed nak sta rać się zro zu mieć pa -
cjen ta i uznać je go rów no praw ność, za miast
au to ry tar nie go na po mi nać. Pa cjent, który nie
za ak cep tu je le cze nia, nie bę dzie go kon ty nu o -
wał i w naj lep szym wy pad ku zmie ni le ka rza, al -
bo, co gor sza, roz pocz nie le cze nie na wła sną
rę kę lub cał ko wi cie prze sta nie się le czyć. A te -
go za wszel ką ce nę na le ży unik nąć.

Re a su mu jąc – la ta za nied bań w kształ to -
wa niu wła ści wych po staw spo łecz nych w od -
nie sie niu do cho rych na scho rze nia der ma to -
lo gicz ne spo wo do wa ły ne ga tyw ne po strze ga -
nie m.in. cho rych na łu szczy cę. Aby na pra wić
tę nie ko rzy st ną sy tu a cję, ko niecz ne jest
współ dzia ła nie śro do wi ska me dycz ne go
z orga ni za cja mi pa cjen tów, które po win ny
peł nić ro lę po moc ni czą w te ra pii, ale wio dą cą
w bu do wa niu świa do mo ści spo łecz nej. Do
te go po trze ba jed nak prze ła ma nia ba rier i ste -
re o ty pów rzą dzą cych ty mi śro do wi ska mi oraz
wsłu cha nia się w głos ad wer sa rza. Wte dy do -
pie ro bę dzie moż na w peł ni wy ko rzy stać
osią gnię cia współ cze snej me dy cy ny i wdro żyć
je do sto so wa nia przez pa cjen tów, co spra wi,
że prze bieg cho rób bę dzie ła go dniej szy, a le -
cze nie sku tecz niej sze. Przy nie sie to ko rzy ści
za rów no le ka rzom, jak i nam – pa cjen tom. 

Bę dąc oso bą de cy zyj ną w Świę to krzy -
skim Sto wa rzy sze niu Cho rych na Łu szczy cę,
sta ram się w swo jej dzia łal no ści kie ro wać
tym prze sła niem. I nie je stem w tym odo -
sob nio ny. Co je szcze bar dziej bu du ją ce, idea
ta tra fia na po dat ny grunt w świę to krzy skim
śro do wi sku me dycz nym, dzię ki cze mu mo -
że my, ja ko sto wa rzy sze nie, podej mo wać
róż ne pio nier skie przed się wzię cia w tym za -
kre sie. A o tym, jak waż ną ro lę ma my do
ode gra nia, świad czy licz ba osób z ca łej Pol ski
(mi mo że je ste śmy orga ni za cją re gio nal ną),
które zgła sza ją się do nas nie tyl ko ze swy mi
pro ble ma mi, ale tak że z po my sła mi. Je ste -
śmy otwar ci na wszel ką współ pra cę w myśl
na sze go mot ta: RA ZEM RA ŹNIEJ.
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