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Imię i nazwisko dziecka
telefony rodziców

Szanowny Wychowawco,
Drodzy Nauczyciele.

Do Waszej szkoły uczęszcza dziecko chorujące na
Pierwotną Dyskinezę Rzęsek (PCD). Chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje na temat tej choroby, co ułatwi Państwu codzienne postępowanie z dzieckiem.
PCD jest rzadką chorobą genetyczną, która dotyka wielu układów w organizmie. W szczególności może prowadzić
do przewlekłych zakażeń płuc, nosa, zatok i uszu. Jej przyczyna tkwi w nieprawidłowej budowie i pracy rzęsek, które wyściełają dolne i górne drogi oddechowe. Pomimo mikroskopijnych rozmiarów, mają one skomplikowaną budowę i pełnią
bardzo ważną rolę. Ich skoordynowany ruch pomaga w usuwaniu z dróg oddechowych śluzu, zanieczyszczeń i bakterii
chorobotwórczych. Jeśli rzęski nie pracują prawidłowo, prowadzi to do zalegania śluzu w drogach oddechowych, a to
z kolei jest przyczyną częstych i nawracających infekcji.
O czym powinniśmy wedzieć i jakie są objawy choroby?
PCD nie jest chorobą zakaźną.
Dziecko ma zazwyczaj przewlekły, mokry kaszel i katar.
Może się to wydawać niepokojące, jednak nie jest on zaraźliwy dla dzieci zdrowych. Wynika raczej z odmien
nego
procesu
oczyszczania
dróg
oddechowych.
U osób zdrowych śluz jest usuwany przez mikroskopijne rzęski,
natomiast u osób z PCD musi zostać odkrztuszony.
Choroba zwiększa podatność na infekcje, szczególnie układu oddechowego, więc w miarę możliwości, pożądane jest
zachowanie wysokiej higieny otoczenia. Dziecko powinno też
unikać zapylonych i zadymionych pomieszczeń.
Ciekawostka
U około 50% dzieci z PCD, obserwuje się również
odwrotne ułożenie narządów wewnętrznych (tzw.
Zespół Kartagenera). Najbardziej jaskrawym przykładem
jest stwierdzenie dziecka, że ma serce z prawej strony.
To dość nietypowe, ale w tym przypadku zgodne z prawdą.
W większości przypadków nie ma to najmniejszego wpływu na stan zdrowia, może być jednak ważną
informacją w przypadku udzielania pierwszej pomocy.

Słuch
Dzieci chore na PCD mogą również mieć problemy ze
słuchem. Zazwyczaj nasilają się one w trakcie trwania
infekcji. Może się zdarzyć, że dziecko nie będzie reagowało
na polecenia nauczyciela lub niedokładnie wykona zadanie.
Nie zawsze wynika to z nieuwagi. Może być też spowodowane okresowym (w trakcie infekcji) lub trwałym niedosłuchem.
W takich wypadkach, wskazane jest aby dziecko siedziało
w jednej z pierwszych ławek.

Uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego
Wysiłek fizyczny pomaga w oczyszczaniu płuc. Dlatego
dziecko chore na PCD może, a nawet powinno, uczestniczyć
w zajęciach wychowania fizycznego. Należy oczywiście wziąć
pod uwagę zalecenia lekarza, aktualny stan zdrowia i samopoczucie dziecka. Zalecane formy aktywności obejmują w zasadzie wszystkie dyscypliny sportu.
Nieobecności
Infekcje są częstym problemem w PCD. Skutkuje to zazwyczaj niższą frekwencją. Dziecko często potrzebuje pomocy
w nadrabianiu zaległości. W skrajnych przypadkach może być
potrzebny indywidualny tok nauczania.
Czego oczekuje rodzic?
Wyrozumiałości w przypadku niskiej frekwencji. Dzieci
z PCD zazwyczaj częściej chorują. W związku z tym częściej korzystają z wizyt lekarskich i specjalistycznych badań.
Co również pociąga za sobą dodatkowe nieobecności
Pomocy w nadrabianiu zaległości i w miarę możliwości indywidualnego dopasowania terminów zaległych zaliczeń.
Informacji o zwiększonym poziomie zachorowań w klasie
(szkole). W takim przypadku dziecko może zostać kilka dni
w domu. Zwykłe przeziębienie szybko przechodzi u zdrowego dziecka, u osoby z PCD może skończyć się poważnym zapaleniem oskrzeli lub płuc i długotrwałą antybiotykoterapią.
Umożliwienia dziecku wyjścia z klasy w dowolnej
chwili jeśli musi oczyścić nos lub odkasłać.
Zwracania uwagi na słuch dziecka i poinformowania rodziców,
jeśli widoczne są jakieś niepokojące objawy.
Osoby chore na Dyskinezę Rzęsek nie różnią się zewnętrznie od swoich zdrowych kolegów, mają również takie
same możliwości intelektualne, dlatego, pomimo choroby,
najczęściej nie chcą i nie powinny być traktowane w wyjątkowy sposób. Potrzebują jedynie zrozumienia ich
problemów, a w razie konieczności niezbędnej pomocy.
Więcej informacji:
www.ptdr.org.pl

