




Уредништво часописа

KОВИД-19 и МС

АКТУЕЛНО

1. KОВИД-19У коју групу вируса спада и

каква се клиничка слика развија код

пацијената?

KОВИД-19 ,је пандемијско обољење које је

изазвано САРС вирусном инфекцијом-KоВ-2 .

Овај РНА вирус спада у фамилију хуманих

коронавируса који могу да се поделе у(hCoV)

две групе Прву групу чине ниско патогени.

KоВ којих је четири и који доводе до

инфекције горњих респираторних путева.

Они изазивају благу прехлади сличну, -

респираторну болест Поред тога постоје три. ,

високa патогена од којих је последњиKоВ,

детектован САРС изазивач-KоВ-2 ( KОВИД-

19), који најчешће изазивају инфекцију

доњих респираторних путева а некада и,

гастроинтестиналног тракта и могу да,

доведу до фаталне пнеумоније Овај вирус. ,

САРС може да изазове широк спектар-KоВ-2,

клиничких манифестација Типична.

клиничка слика се карактеришеKОВИД-19

фебрилношћу кашљем који је обично сув, , ,

кратким дахом али је могућа и појава,

главобоље умора губитка чула мириса укуса, , /

и гастроинтестиналних симптома дијареја( ,

повраћање).

2. ( )Да ли мултипла склероза МС повећава

шансе за обољевање од KОВИД-19?

Појава је изазвала велику бојазанKОВИД-19

међу особама са МС и здравственим

радницима који се баве овим пацијентима,

да би сама МС могла повећава ризик од

обољевања од На срећу премаKОВИД-19. ,

досадашњим сазнањима нема доказа који би,

говорили у прилог томе да МС повећава

ризик од обољевања од До сада суKОВИД-19.

публиковане студије на основу података о

оболелима од МС који су развили KОВИД-19,

из Италије Француске и Сједињених,

Америчких Држава које су све показале да,

ни примена имуномодулаторних /

имуносупресивних лекова који модификују,

природни ток болести (engl., disease modifying

therapy, DMT) ,МС не повећава ризик од

развоја Значајно је истаћи даKОВИД-19.

неки од лекова који се користе као умерено

ефикасна имуномодулаторна ДМТ у МС,

имају и одређена антивирусна својства па се,

ови лекови стога актуелно испитују и као, ,

потенцијална терапија болести KОВИД-19,

као и један имуносупресивни лек.

Интервју са

,Проф. др Јеленом Друловић
(Клиника за неурологију КЦС,

Београд)
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3. Да ли МС повећава шансе за добијање

тежег облика инфекције?

Ово питање је од почетка, KОВИД-19

пандемије од посебног значаја за особе са МС

и здравствене раднике са посебним,

акцентом на разматрање потенцијалног

утицаја примене ДМТ коју прима део особа са

МС на развој тешких форми, KОВИД-19.

Посебну бојазан је изазвала примена

имуносупресивних лекова ДМТ који се,

примењују у третману МС а за које се зна да,

су у вези са чешћом појавом инфекција код

особа који их примају До сада су објављени.

радови о појединачним случајевима и

групама особа са МС у Италији Француској, ,

Шпанији и САД који до сада нису доказали да

сама МС повећава ризик да се оболи од

тешких форми Поред тога наKОВИД-19. ,

основу ових студија није доказано да,

примена ДМТ представља фактор који

повећава ризик од развоја тешких форми

болести и смртног исхода узрокованог

KОВИД- 19 .ом код особа са МС С друге

стране показано је да се ризик од лошијег,

исхода укључујући и смртни исход од, ,

KОВИД-19 ,повећава осим код старијих особа

мушког пола гојазних са МС такође и код, ,

оних са већим степеном онеспособљености,

ограниченом мобилношћу и прогресивним

формама ове болести.
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4. Да ли може да повећа бројKОВИД-19

релапса код пацијената са МС ом и какве-

су препоруке за њихов третман током

пандемије?

Као и свака друга инфекција, KОВИД-19

може да провоцира појаву релапса што је и,

описано у појединачним случајевима С друге.

стране показало се да примена стероида,

током месец дана пре првих манифестација

KОВИД-19, може да потенцијално повећа

вероватноћу да се развије тешка форма овог

инфективног обољења Имајући ово у виду. ,

третман релапса применом стероида током,

пандемије би требало да сеKОВИД-19

спроводи у договору са неурологом само у,

неопходним случајевима када су у питању,

тешки релапси.

5. Да ли постоје препоруке у Србији за

примену лекова за лечење МС током

пандемије KОВИД-19 ?

Радна група за МС Друштва неуролога Србије

је дала прве препоруке за примену ДМТ

16.03.2020. ,године које су тада биле у складу

са порепорукама италијанског и британског

друштва неуролога Оне су због многих.

непознаница у том моменту биле врло

рестриктивне Имајући у виду повољна.

искуства до којих се у међувремену дошло,

европски неуролози су ревидирали ставове,

што је потом у складу са тим учинила и Радна

група за МС Друштва неуролога Србије

01.06.2020.

6. Како се поступа уколико особа са МС оболи

од инфекције да ли треба даKОВИД 19 ,

обустави терапију за МС?

Према ревидираним препорукама Радне

групе за МС Друштва неуролога Србије

� Особе са МС са благим симптомима

KОВИД-19 не треба да престану са

применом ДМТ прве линије уколико је,

број лимфоцита адекватан.
� KОВИД-19У случајевима тешког облика

инфекције треба да се консултује,

надлежни неуролог који ће саветовати да,

се све терапије прекину а да се примена,

одређених лекова уколико је могуће, ,

настави после недеља да би се избегао8

“ ” ,ребоунд ефекат односно потенцијално

погоршање МС после прекида терапије.

7. Који је број лимфоцита код пацијента са

МС ом довољан да кажемо да пацијент има-

мање шансе да оболи од KОВИД -19

инфекције и да ли је то повезано са неким,

од терапија које модификују природни ток

болести ?

Није могуће дефинисти број лимфоцита код

пацијента са МС ом за који бисмо могли да-

кажемо да је довољан и да сходно томе, ,

пацијент са таквим бројем ових ћелија има,

мање шансе да оболи од СасвимKОВИД -19.

је извесно да особе које имају смањен број

леукоцита и лимфоцита свакако имају,

повећан ризик да оболе од инфективних

обољења.

8. Да ли постоји нека превенција коју оболели

од МС могу да узимају?

Постоје препоруке да би повољан

превентивни ефекат могла да има примена

витамина Д у дози од ИУ дневно као10.000 ,

и примена цинка.

Актуелно



Уредништво часописа

Ревидиране
прпеоруке
за третман
оболелих током
KОВИД- 19
епидемије

АКТУЕЛНО

Ове ревидиране препоруке се односе на фазу

ЦОВИД-19 пандемије у оквиру које се сада

долази до постепеног изласка из пандемије, у

којој ће ризик од развоја инфекције у

следећем временском периоду вероватно да

варира, посебно у различитим регионима.
У Републици Србији, према експертској

процени епидемиолога, епидемиолошку

ситуацију сада карактерише ниска локална

трансмисија и лагани прелазак на

спорадично оболевање.

Радна група за МС Друштва неуролога Србије

је сада, на основу нових публикованих

података и нових смерница Британског

удружења неуролога, који се односе на

третман мултипле склерозе (МС)

имуномодулаторним и имуносупресивним

лековима и ризик развоја и тежине КОВИД-

19 код ових особа закључила да је неопходна

ревизија “ПРЕПОРУКА ЗА ТРЕТМАН

ОБОЛЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ

ТОКОМ КОВИД-19 ЕПИДЕМИЈЕ”, које је ова

Радна група донела 16. марта 2020.
На основу наших доле наведених

Ревидираних препорука саветујемо у

предстојећем периоду:

Наставак и/или започињање примене лекова

који модификују природни ток (ДМТ), после

детаљног разматрања индивидуалних

карактеристика особа са МС, механизма

дејства лека и актуелне локалне

епидемиолошке ситуације, са посебним

истицањем чињенице да је утицај ДМТ на МС

и даље непотпуно расветљен. Стога,

препоручујемо да нас све особе са МС и

тимови неуролога који се баве пацијентима

са МС у Србији обавештавају о свим

случајевима МС и КОВИД-19у нашој земљи,

ради њиховог укључивања у Регистар.
Препоручујемо да сви пацијенти буду

информисани о утицају сваке појединачне

ДМТ на њихов индивидуални ризик болести

ЦОВИД-19, имајући у виду њихово

неуролошко стање, демографске

карактеристике, коморбидитете, и актуелну

локалну епидемиолошку ситуацију. Пацијенти

треба да буду информисани уколико и када

њихова ДМТ захтева изолацију (посебно,

кладрибин и алемтузумаб).

ДМТ треба да се сада примењују и користе

(започињање и наставак терапије) на следећи

Радна група за мултиплу

склерозу Друштва неуролога

Србије издало је ревидиране

прпеоруке за третман оболелих

током КОВИД- 19 епидемије.
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начин према досадашњим сазнањима:

• Интерферон бета, укључујући ,Avonex

Бетаферон и Ребиф, као пре епидемије,

пошто ови лекови, не повећавају значајно

ризик инфекције која би довела до тешке

ЦОВИД-19 болести, па стога могу да се

примењују и у регионима са интензивнном

локалном трансмисијом САРС-ЦоВ2

инфекције. Бета интерферон чак има

антивирусна својства.
• Глатирамер-ацетат ( , Ремурел), каоCopaxone

пре епидемије, пошто ови лекови, не

повећавају значајно ризик инфекције која

би довела до тешке КОВИД-19 болести, па

стога могу да се примењују и у регионима

са интензивном локалном трансмисијом

САРС-ЦоВ2 инфекције
• Терифлуномид (Аубагио) као пре епидемије,

пошто овај лек, не повећава значајно ризик

од инфекције која би довела до тешке
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КОВИД-19 болести, па стога може да се

примењује и у регионима са интензивном

локалном трансмисијом САРС-ЦоВ2

инфекције. Претпоставља се да

терифлуномид има и антивирусна својства.
• Диметил-фумарат (Тецфидера) као пре

епидемије, пошто овај лек, не повећава

значајно ризик од инфекције која би довела

до тешке КОВИД-19 болести, па стога може

да се примењује и у регионима са

интензивном локалном трансмисијом САРС-

ЦоВ2 инфекције. Индикована је контрола

броја лимфоцита током терапије.
• Натализумаб (Тyсабри) као пре епидемије,

са продуженим интервалом између две дозе

(6 недеља) пошто овај лек, не повећава

значајно ризик од инфекције која би довела

до тешке КОВИД-19 болести, па стога може

да се примењује и у регионима са

интензивном локалном трансмисијом САРС-

ЦоВ2 инфекције. Неопходно је да се

примена спроводи у условима где је

минимани ризик од САРС-ЦоВ2 инфекције.
• Финголимод (Гиленyа) може са опрезом да

се примењује и у регионима са интензивном

локалном трансмисијом САРС-ЦоВ2

инфекције. У СмПЦ се наводи да је

примена овог лека повезана са повећаним

ризиком од инфекције. С друге стране су у

току студије третмана КОВИД-19

финголимодом.
• Окрелизумаб ( ) може да се започнеCorpos

обазриво код пацијената са активном

релапсном болешћу, у регионима са

интензивном локалном трансмисијом САРС-

ЦоВ2 инфекције. Неопходно је да се

примена спроводи у условима где је

минимани ризик од САРС-ЦоВ2 инфекције.

Слично, ре-третман окрелизумабом може да

се спроведе код пацијената са релапсном

болешћу у регионима са интензивном

локалном трансмисијом САРС-ЦоВ2

инфекције, али може да се размотри и

одлагање до снижавања нивоа локалне

трансмисије.
• Примена окрелизумаба код пацијената са

примарно прогресивном МС, где пацијенти

имају тежи степен онеспособљености, и код

којих је терапијска корист мања, требало би

да започну и наставе са терапијом, када је

ризик САРС-ЦоВ2 инфекције низак

(епидемиолошку ситуацију карактерише

ниска локална трансмисија и лагани

прелазак на спорадично оболевање), осим

на бази посебног разматрања појединачних

случајева.
• Кладрибин ( ) таблете треба да сеMavenclad

започну пажљиво, на бази разматрања

појединачних случајева, у регионима са

интензивном локалном трансмисијом. Ре-

третман би требало да се одложи док

епидемиолошку ситуацију у региону не

карактерише умерена локална трансмисија

САРС-ЦоВ2 инфекције.
• Алемтузумаб (Лемтрада) би требало да се

заочне или да се спроведе ре-третман у

региону у коме епидемиолошку ситуацију

карактерише ниска локална трансмисија и

лагани прелазак на спорадично оболевање.
• Аутолога хематопоетска стем ћелијска

трансплантација требало би да се спроводи

само у региону где епидемиолошку

ситуацију карактерише ниска локална

трансмисија и лагани прелазак на

спорадично оболевање, код пацијената са

неуобичајено високом активношћу болести.
• Особе са МС са благим симптомима КОВИД-

19 не треба да престану са применом ДМТ

прве линије, али инфузије и таблете

кладрибина треба да се одложе до

повлачења симптома.
• У случајевима тешког КОВИД-19, треба да

се консултује надлежни неуролог, који ће

наравно саветовати да се све терапије

обуставе, а да се примена финголимода и

натализумаба, уколико је могуће, наставе

после 8 недеља да би се избегао “ребоунд”

ефекат.

Ове препоруке ће бити допуњаване редовно

по приспећу нових сазнања.

Актуелно
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Сипонимод

Нови лек за лечење МС је сипонимод,

модулатор рецептора сфингосин 1-фосфата,

који је недавно прихваћен за третман

одређених форми МС од стране америчке и

европске агенције за лекове. У односу на

рецептор С1П1, он спречава да лимфоцити

напусте лимфне чворове и као последица

тога, да уђу у ЦНС пацијената са МС. Ово

доводи до противзапаљењског дејства

сипонимода. Сипонимод такође улази у ЦНС

и веже се за подрецептор С1П5 на

специфичним целијама у ЦНС, па показује и́

неуропротективне ефекте у претклиничким

моделима.

У Европској унији (ЕУ) сипонимод је

регистрован под заштићеним именом

Маyзент у јануару 2020.године за лечење

одраслих пацијената са СПМС са активном

болешцу о чему сведоче релапси или́

налазима запаљенске активности на

снимцима МР мозга.

Одобрења овог лека се заснивају на

клиничком истраживању широког спектра

пацијената са СПМС, показујуци да је́

сипонимод значајно смањио ризик од

напредовања болести, смањио годишњу стопу

релапса за 55% у односу на плацебо,

укључујуци утицај на успорење погоршања́

физичког дефицита.

Изуетно повољан утицај запажен је на

когнитивне способности.

Најчешћи нежељени ефекти су смањење

нивоа лимфоцита, главобоља, едем макуле,

хипертензија, брадикардија, повишене

вредности функционалних тестова јетре и

тестова плућне функције, херпес зостер

инфекција и још нека друга могућа нежељена

дејства. Стога, пре започињања терапије

препоручује се провера крвне слике, ензима

јетре, генотипизација, тест на трудноћу,

кардиоваскуларни мониторинг,

офталмолошки преглед.
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Г-35

Још једна терапијска опција на
помолу, намењена одраслим
пацијентима са секундарно
прогресивном мултиплом
склерозом (СПМС). Тренутно у
процесу регистрације у Агенцији
за лекове и медицинска
средства Србије (АЛИМС).



Уредништво часописа

МС и трудноћа

АКТУЕЛНО

Жене оболеле од мултипле

склерозе више не морају да

прекидају терапију уколико

затрудне, јер постоје лекови чија

је употреба одобрена и у

трудноћи. То је званичан став

стручњака уписан у најновије

протоколе лечења овог тешког

неуролошког обољење. О овој

теми за Вечерње Новости""

причала је др Оливера Тамаш

Стојиљковић, неуролог у

Клиници за неурологију

Клиничког центра Србије.
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ОЖЕНЕ оболеле од мултипле склерозе више

не морају да прекидају терапију уколико

затрудне, тачније постоје лекови чија је

употреба одобрена и у трудноћи. То је

званичан став стручњака уписан у најновије

протоколе лечења овог тешког неуролошког

обољења.

Раније су пацијенткиње свесно прекидале

терапију како би остале у другом стању, јер се

сматрало да она може негативно да утиче на

плод. А, посебна околност је та што се

клинички почетак болести обично јавља код

жена у репродуктивном периоду, указују

стручњаци поводом 30. маја, Светског дана

борбе против мултипле склерозе.

"Без података којима располажемо данас,

раније се, неретко, лечење пацијенткиња са

мултипле склерозом одлагало до после

заснивања породице", каже за "Вечерње

новости" др Оливера Тамаш Стојиљковић,

неуролог у Клиници за неурологију Клиничког

центра Србије. "Сада када знамо да

неуроаксонално оштећење почиње већ на

почетку болести, одлагање терапије није

оправдано. Подаци из националних регистара

и праћење имуномодулаторних лекова

којима, припадају глатирамер ацетате и

интерферони, не указују на постојање

ризика од развоја тешких аномалија, уколико

је пацијенткиња изложена леку у периоду

пре зачећа и током првог тромесечја

трудноће."

Доступни подаци, наводи наша саговорница,

не указују ни на већи ризик од спонтаних

побачаја, а уколико постоји потреба

глатирамер ацетат и интерферонски

препарати могу да се користе током трудноће

и дојења. Код примене других лекова

оптимално време концепције је прецизно

дефинисано, а постоје лекови који захтевају

посебан режим у планирању породице и код

мушке популације оболеле од мултипле

склерозе. Управо је због тога разговор о

планирању породице важан део раног

саветовања и планирања лечења.

"Дојење током примене високоефективне

терапије засада није дозвољено, али је могуће

да ће се и ти ставови мењати у

перспективи", каже др Тамаш Стојиљковић.

"Трудноћа је имунотолерантно стање, у ком
Оливера Тамаш Стојиљковић
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је клиничка и радиолошка активност

болести потиснута. Погоршање се може

очекивати код једне четвртине

пацијенткиња у прва три месеца по

порођају, али то не значи да релапс не може

да наступи у било ком периоду током

трудноће и после порођаја.

Неки експерти за ову област сматрају да се

код трудница са стабилном болешћу

терапија може обуставити. Она се поново

уводи две недеље после порођаја, са

напоменом да је након прекида неопходно

неколико месеци за постизање пуног

терапијског ефекта. Код пацијенткиња са

високоактивном формом болести се не

препоручује обустава терапије током

трудноће, због погоршања која могу довести

до значајне функционалне онеспособљености.

Значи, приступ пацијенткињама мора бити

индивидуалан".

Докторка Тамаш Стоиљковић каже да

пацијенткиње често питају да ли је у случају

погоршања могућа употреба

кортикостероидне терапије током трудноће и

дојења:

"Уколико клинички интерес налаже, да, а уз

добро познавање свих фармакокинетичких

особина кортикостероидне терапије, могућ

је и наставак дојења".

У Србији са МС - аутоимуним,

неуродегенеративним и запаљенским

обољењем централног нервног система, мозга

и кичмене мождине, живи око 9.000 људи.

Након 15 година од увођења лекова прве

генерације, држава је одлучила да од ове

године на позитивну листу уврсти савремену

и високоефективну терапију, која до сада

није била доступна нашим пацијентима.

"Према проценама неуролога, стандардна

терапија која се користи у лечењу мултипле

склерозе није ефикасна код више од трећине

болесника. Такви пацијенти и даље имају

клиничка погоршања, неурорадиолошку

активност и напредовање болести. Управо

због тога било је неопходно увођење новијих,

савремених терапија, како би се зауставила

прогресија болести и одложио или спречио

трајни инвалидитет оболелих у

најпродуктивнијем периоду живота. У нашој

земљи је одобрена употреба 13 лекова, од

којих је седам нових, чију примену почињемо

од јула", каже др Тамаш Стоиљковић.

У таблетама и инфузији

Поред две познате ињекционе терапије које

су у примени, међу седам нових

медикамената за терапију МС - четири нова

лека су таблетарна, од којих два припадају

првој терапијској линији, а два

високоефективној терапији. Остала три нова

лека су високоефективна инфузиона.

Актуелно



Живот
у новом добу

МС СТВАРНОСТ

Свако од нас различито је доживео пандемију

корона вируса, дошао је као талас који је у

себи носио страхове, панику, безнађе и много

тога још смо могли ту да пронађемо. И све у

зависности од тога од чега смо саткани, у

којим смо животним позицијама, какво нам

је окружење, колико су нам доступне

информације. Дакле широк дијапазон

могућих реакција од прихватања до потпуног

негирања, и све је нормално и очекивано.

Мада су одређени делови популације у већем

ризику да на тежи начин доживе последице

вируса, како у физичком, здравственом

смислу тако и у психолошко,емоционаланом.
У том спектру осетљивијих су свакако и

чланови породица и особе које помажу

особама које живе са мултиплом склерозом.
Чланови породица оболелих најчешће су у

кризним друштвеним ситуацијама

склониште, одбрамбена тврђава а понекад и

кишобран за све. У зависности колико траје

кризна ситуација зависи начин, јачина

одбрамбених реакција које су испољене. У

овој ситуацији сви смо морали да се

штитимо, од осталих, нас од њих, њих од нас,

и тако у круг. Радиле су се сталне процене

угрожености, правили приоритети, пратиле

званичне и незваничне изјаве.

Нимало једноставан задатак и очекивање које

смо имали од себе али и од других.

Непредвидиве промене су доносиле промене у

породичном идентитету, улогама и

свакодневном функционисању. Кроз таласе

паничних рекција, депресивних

расположења, стрепње и страхова, безнађа и

бесмисла. У оваквим ситуацијама значајно је

дозволити да сви у породици отворено

испољавају осећања, да се заједнички усмере

на решења проблема, да се директно

комуницира и размењују информације.

На овакав начин комуникације може се

драстично смањити интензитет осећаја

страха и бриге о томе какав би утицај вируса

могао да има на члана који живи са МС.

Непредвидивост и неизвесност болести сама

по себи доноси осећање губитка контроле и

резултују осећајем беспомоћности уз

неизвесност епидемије вируса све је много

наглашеније.

Тако да и очекујемо пренаглашене реакције

које имају основе у већ формираном односу

Драги наши, ево сада пишемо

текст први пут у ери корона

вируса. Необично, зар већ

можемо говорити о раздобљу,

новом добу, о времену пре и

после корона вируса. Сва је

прилика да је то једна велика,

непобитна неминовност за нас

али и читав свет. За све нас је

ово потпуно ново искуство које

се тешко може повезати са

нечим што смо већ доживели,

на глобалном нивоу.

Вања Талески
спец. рехабилитације и социотерапије
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МС стварност

према хроничној болести.Не смемо изгубити

из вида да је релација, супружничка,

родитељска такође одеђујућа у интензитету и

комплексности реакција.

Оно што члановима породице може бити

корисно је подсећање на тренутке када су се

суочавали са саопштеном дијагнозом болести.

А то је држите се онога што је могуће. То се

добро види кроз дневноу рутину. Неки од

чланова породице морају преузети додатне

одговорности и улоге. Ово се односи на

пословне обавезе, бригу о деци, пријатељства,

у ситуацији нужне социјане

дистанцираности. Делегирање неких од

обавеза оболелој особи у складу са

поштовањем епидемиолошких мера само ће

јој помоћи да се осећа боље, успоставиће

виши ниво контроле али и вредновања у

породици.

Предвиђање могућег губитка у ситуацији ако

оболели члан буде заразен вирусом и какве ће

последице бити,је почетак процеса жаловања,

који укључује суочавање са тугом, бесом и

замишљање живота без оболелог члана

породице. Страх је покренут идејом о губитку

јединственог односа који имају, осећајем

губитка једног дела себе (нпр. губитак улоге

брачног партнера).

И о овом размишљању треба разговарати

отворено како би се суочили са овим страхом

који често може бити маскиран

неразумљивим понашањем, узнемиреношћу.

Важно је проналажење сигурног односа у ком

се страх може истражити, у ком се могу

испољити сва осећања и све замисли. Сетите

се ситуација које сте прошли када је у

питанњу страх од губитка блиске особе,

начин на који сте превазишли може вам

користити као добар образац понашања.
Често је губитак контроле очекиван осећај

током суочавања са кризним ситуацијама у

којима се не може учинити ништа да се

нежељени догађаји спрече. Покрећу се многа

осећања, укључујући и бес. Бес је усмерен и

према себи, кроз питање што не могу

учинити више, али и према свим осталима.

Осећај губитка контроле може бити

преплављујући, Шта би било корисно урадити

тада? Вратити контролу у аспектима живота

у којима је то могуће, уважити сопствене

напоре да се оболелој особи помогне,

исказати своја осећања, тражити подршку у

реализацији других животних задатака.
Предпостављамо да је свако искуство

неговања и бриге о особама са МСом

другачије, специфично и посебно. Из тог

разлога вас позивамо да се јавите у

Психосоцијално саветовалиште за особе које

живе са Мултиплом склерозом и за њихове

породице Друштва МС Србије и поделите са

нама ваша искуства. Верујемо да ће бити

корисно за све.
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Мр Александра Паројчић
спец. медицинске психологије

Депресија и МС

МС СТВАРНОСТ
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Утицај МС на емоционално здравље је

понекад од једнаког па и већег значаја од

физичких симотома. Ментални проблеми

могу бити и више онеспособљавајући за

оболелог и имати већи утицај на квалитет

живота од неуролошких симтома

(сензитивних, па и моторних).

Два уобичајена проблема везано за ментално

здравље оболелих од МС су депресија и

анксиозност.

Депресија је веома честа појава код оболелих

од МС. По неким студијама пристуна је код

50 посто пацијената, док други говоре да чак

75 посто оболелих има ову врсту менталног

поремећаја. О депресији најћешће говоримо

када се појави осећање туге и када оно

довољно дуго траје и довољно онеспособљава

оболелог. Туга не иде сама са собом, већ

депресивна особа осећа и губитак радости и

не ужива више у стварима у којима је раније

уживала. Депресивна особа негативно види

своју прошлост, садашњост и будућност. Све

што је окружује губи значај и смисао. Као

веома чест симптом депресије јавља се и

поремећај спавања, па депресивна особа

пати од несанице или чак претернао спава,

када се каже да “бежи у сан”. Како ништа

нема смисао и ни у чему не види радост,

депресивна особа престаје да једе, смањује

своје друштвене контакте. Услед свега тога

осећа се безвредно, промашено, осећа

кривицу у односу на своје ближње, сматра да

је кажњена. Депресија код пацијената са МС

је значајно чешћа него у општој популацији,

а тврди се да је чешћа и у односу на њену

учесталост код оболелих од других хроничних

болести. Тај податак о већој учесталости

депресије код МС него код оболелих од других

физичких болести, говори у прилог тезе да је

Као што нам је добро познато

МС је болест за коју се каже да

је највећи имитатор у

неурологији, што значи да може

да има много различитих врста

испољавања. Та различита лица

се односе на различите форме

болести које се јављају,

различите врсте симптома и

неуролошких испада као и на

присуства симптома у

различитом степену. Некада

неуролог, на основу почетка,

врсте и тежине симтома,

промена на магнетној

резонанци, може да предвиди

ток болести, али најчешће то и

није могуће.
Као што је сама МС различита,

тако је и њен утицај на оболеле

доста различит, у смислу како

ће оболели реаговати на болест.



МС стварност

МС и депресија деле сличне или исте

патоанатомске механизме (узрочнике

настанка).

Сад смо дошли до важног питања да ли је

депресија реакција на болест или још једна

болест (коморбидитет) код оболелих од МС.
Све више се говори и о депресији као

симтому МС, па се у раној фази релапсно

ремитентне форме повезује са упалним,

демијелинизационим процесима. Неки аутори

см трају да је појава депресинвости у фазиa

секундарне прогресије више везана за

тешкоће које су последица суочавања са

онеспособљеношћу и нужним променама

дотадашњег начина живота, које су

неминовне са порастом ЕДСС скора.

Шта год да је овде тачно, оболели мора да се

суочава са својом депресијом на исти начин.

А, који је то начин? Па исти онај који се

суочавао са МС. Депресија је болест душе и

лечи се расположивим лековима

(психијатриским), разговором са терпеутом,

суочавањем са собом и борбом са собом и

неодустајањем. Ако једна терапија није дала

резултате, известићете о томе свог лекара

који ће пробати са већим дозама лекова или

ће лекове заменити другом групом лекова

који делују на други неуротрансмитерски

систем. Некада ће бити потребно и да

промените лекара, не зато што постоје добри

и лоши, него из разлога што се ваше енергије

не морају подударити. Ви сте ти који прате

ефекте третмана и који једини можете да

известите о томе како се осећате.

Оно што морате да знате јесте да је лечење и

последица ваше истрајности, упорности, као

и поверења у лекара и у лек. Када би се

процентуално изражавали удео вере у лечење
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је мозда и подједнак дејству самог

антидепресива.

Анксиозност се односи на појаву

узнемирености и неке врсте страха који није

јасно везан за одређене предмете, појаве,

околности. То је страх за који се често каже

да је слободнолебдећи. Особе које имају овај

проблем менталног здравља, обично тај страх

лоцирају у пределу стомака, узнемирене су, и

кажу да их “не држи место”. Анксиозност се

може јавити и код депресивних пацијената и

удружено са депресијом, али и самостално.

Један од облика анксиозног поремећаја јесте

и напад панике, код кога се јавља

краткотрајна снажна телесна реакција

(лупање срца, убрзано дисање, презнојавање),

праћено страхом (често страхом од губитка

свести, контроле, “лудила”). Овај доживљај је

веома снажан, узнемирујући, али пацијенти

треба да знају да није животно угрожавајући

и да ништа од овога чега се боје се неће

догодити. Потребно је да застану, седну

уколико је то могуће и примене неку од

техника дисања (нпр. лагано удисање на нос

и издисање на уста, или бројање до 5 у току

уздаха и до 10 током издаха на нос. У току

овог дисања потребно је мислити само на

дисање и потпуно усмерити пажњу на

дисање. Ово треба поновити неколико пута и

вежбати технику и ван паничног напада). О

нападима панике треба обавезно

поразговарати са својим психологом и

терпеутом који ће проценити да ли је

потребно упутити пацијента код психијатра

који ће укључити анксиолитичку терапију.
Путем разговора са психологом, оболели од

МС ће често уочити да је анксиозност

повезана са самом МС, односно са тиме што
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МС стварност

МС подразумева стални живот са

неизвесношћу и страхом. Релапсно

ремитентна форма подразумева живот у ком

је прилично неизвестан сваки следећи дан.

Погоршања су изненадна, а динамика

њиховог појављивања неизвесна. Особе које

су нарочито погођене овим аспектом МС су

оне особе које су склоне брижљивом

планирању свега, које у стурктури личности

имају перфекционистичке црте. Они тешко

подносе то што не могу да контролишу свој

живот, што не знају када ће се погоршање

десити, какво ће бити и како ће уопште

изгледати њихова будућност. Ово је, морамо

призанти, нешто што би ретко ко поднео без

тешкоћа и остао равнодушан на ове

околности. Међутим, оболелог морамо

суочити са тим да у животу ништа није нити

сигурно као што изгледа, нити нам је

гарантовано да ће све бити лако. Наравно,

болест повећава неке врсте ризика, али је

живот у ком мислимо да је све под нашом

контролом, само једна од бројних заблуда са

којом већина нас живи.

Једна од појава на плану душевних сметњи

код оболелих од МС може бити и изненадна

промена емоција и расположења, као и

непримерени изливи емоција. Оваква

понашања, могу бити извор бриге оболелих,

па могу осећати стид, срамоту, кривицу.

Потребно је да знају да су овакве реакције

узроковане обично органским променама и

да је њих потребно лечити лековима, не

разговором. Али, разговор никада није на

одмет и може довести до олакшања,

растерећења, смањења доживљаја

изолованости и “погрешности”.

Шта је то што може да уради оболели од МС

када се његов живот компликује и менталним

сметњама,тј проблемима душевног здравља.

Пре свега, то је консултација са својим

неурологом који ће проценити да ли је

потребно укључити нешто од антидепресива,

да ли то може он или је потребна

консултација психијатра. Поред тога, могуће

је контактирати своје Удружење, где се

можда може добити усуга психолога,

психотерапеута или разговор са особама са

сличним тешкоћама.

Психолог и терапеут се обично фокусира на

разумевање особе и њених осећања, подстиче

на слободно испољавање свега што осећа, без

вредновања и без критике. Заједно са

пацијентом се усмерава на препознавање

симотома и мисли које нису пожељне, и које

су можда и узрок неких негативних осећања.

Разговор помаже у препознавању понашања

која могу појачати тешкоће. Са психологом и

психотерапеутом ћете сагледати и своје снаге

и изворе подршке, а све у циљу редуковања

симптома душевне патње.



Сматра се да је након развода потребно 1-3

године да се породични систем стабилизује.

Истраживања а и клиничко искуство показују

да жене у просеку теже подносе

предразводни период док мушкарци тек у

фази формалног развода доживљавају

губитак јер у претходној фази нису веровали

да ће до развода уопште доћи. У разводном

периоду партнери су најчешће

дисфункционални и на личном плану као и

на плану реализације родитељства, углавном

усредсређени на консеквенце развода.

Постразводни период подразумева

дезангажовање из брака и одустајање од

детруктивних потеза према себи, деци или

партнеру, са доживљајем личне слободе за

нове релације. Истраживања, а и клиничко

искуство указују да су најчешћи разлози за

развод недовољна или прекинута вербална

комуникација, ванбрачне везе и доживљај да

супружник кочи или гуши лични развој.

Такодје, као разлози појављују се љубомора,

алкохолизам, насиље.

Због чега је све већа стопа развода? Један од

разлога је мања потреба за економском

зависношћу од супружника. Променом

социјалних и економски околности данас се

много мање бракова успоставља из

економских разлога а све више из

емоционалних. Жене су економски

независније, финансијски ситуиране,

еманциповане.

Други разлог је повезан са високим

очекивањима од брака – идеализовањем

брака. Истраживања су показала да су

парови који имају више практичнијих

Уредништво часописа

Шта је то развод,
како и зашто се
развести?

ИЗ НАШЕГ САВЕТОВАЛИШТА

Легални развод представља

кулминацију болног психолошког

процеса који почиње знатно раније

у браку и повлачи собом бројне

последице у даљем периоду.

Разводна криза није изненадна,

она почиње много пре него што се

донесе одлука о разводу а

завршава се много касније по

добијању судске пресуде о разводу.

Развод представља губитак који

није праћен ритуалом као што је то

венчање. Будући да има значајне и

вишеструке легалне, социјалне,

психолошке и економске

последице, изискује

реорганизацију породичног

система. Развод је један од

најзначајнијих животних стресора

који има кумулативни ефекат

узрокован низом промена као што

су одлазак једног од родитеља,

адаптација на нову средину,

одвајање од блиских чланова

породице, промена школе, селидба,

промена животног стила, итд.

Сматра се да је један од разлога

доживљаја среће приликом

веридбе и венчања доживљај да

смо управо ми изабрани. Слично

томе, један од разлога за осећање

разочараности, туге, очаја

приликом развода је и доживљај да

смо управо ми одбачени.

15
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очекивања и захтева од брака истовремено и

задовољнији, за разлику од парова за које је

значајнија узајамна блискост и емоционална

повезаност. Надаље, изменила се природа

самог брака – више није само и превасходно

социјална институација већ се у првом плану

ставља однос двоје људи који није стална

категорија. Са већим ризиком од развода се

повезују:

- склапање брака у младим годинама
- развод родитеља
- поновни бракови
- предбрачна трудноћа
- брак без деце
- забављање пре брака које је трајало

годинама (дуже од пет)

Можемо разликовати: емоционални, легални,

економски, родитељски, социјални,

религиозни и психолошки развод

Наглашавамо да нису увек све фазе присутне

у поступку развода, нити сви појединци

нужно продју кроз све наведене фазе.

1. Емоционални развод– настаје онда када

пар препозна и буде свестан незадовољства

браком које траје. Често се може десити да

један од партнера знатно раније осети и

препозна незадовољство и пренесе га на

супружника. Неки бракови могу бити

задовољавајући годинама. Како се људи

развијају и мењају, и њихове потребе се

мењају и могу препо6нати да њихов

партнер више не испуњава њихове потребе

на довољан или задовољавајући начин.

Емоционални развод подразумева да се

повлаче позитивна осећања и

комуникација из односа и уступају место

сасвим супротним осећањима. Партнери се

надаље не подржавају већ подривају једно

другом самопоуздање кроз бескрајне

промедбе и борбе. Оптужују се све више и

заједнички живот постаје арена за мање

или веће битке. У браку који се распада оба

партнера се осећају издато, разочарано,

несхваћено и одбачено.

2. Легални развод– обухвата легални,

економски и родитељски развод тј. питање

старатељства над децом. Почиње

подношењем тужбе за развод, тада

партнери постају тужени и туженик. Иако

се у разводу не истражује кривица, води се

често огорчена и дуготрајна битка. Такође,

постоји и доживљај губитка контроле над

процесом развода будући да је све у

рукама правника, адвоката.

3. Економски развод– У исто време када се

партнери налазе у емоционалном стресу

због развода, трпе и стрес везан за

решавање финансијских питања.

Економски развод није усклађен са

Из нашег Саветовалишта
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легалним, увек се завршава знатно касније.

4. Кородитељство и питање

старатељства– живот деце се драстично

мења када родитељи окончају свој брак.

Родитељски задаци у ово фази а који су

повезани са родитељском компетентношћу

подразумевају следеће:

• да објасне деци да развод није њихова

кривица и да ништа они не могу да ураде

да би се брак наставио
• да одлуче о томе где ће деца живети на

основу процене њиховог најбољег

интереса
• да их увере да их и даље воле и да ће о

њима и даље бринути
• да се уздрже од омаловажавања другог

родитеља
• да се уздрже од развијања конфликта

лојалности код деце
• да обезбеде адекватну финансијску

подршку деци
• да раде на сарадничком родитељском

договарању и планирању које је

засновано на дечјим потребама,

активностима и интересовањима
• да ураде само неизбежне промене у

животу деце

5. Социјални развод– подразумева

реструктурацију социјалних односа и

мреже; систем подршке који помаже у

превазилажењу психолошких криза. Оне

које су значајни други осудили због развода

имају већих тешкоћа у прилагођавању на

развод. Улазак у брак подразумева и

удруживање породица, пријатеља, рођака.

На сличан начин развод доноси бројне

промене које чсето могу бити збуњујуће,

тужне и разочаравајуће (прекид контакта

са пријатељима, рођацима, и сл.). У једној

од студија установљено је да три четвртине

жена након развода у значајној мери

прекидају (губе) контакте са пријатељима

са којима су се заједнички дружили. За

заједничке пријатеље развод може бити

повод да се загледају у сопствене бракове,

изазов за лојалност пријатељима, проблем

дружења у пару, и сл.

6. Религиозни развод– квази спиритуални

ритуал ослобађања кривице и

поспешивања опраштања и новог почетка.

7. Психолошки развод – две до четири

године су потребне за психолошку

реорганизацију након развода брака. На то

утиче низ фактора о којима ће бити речи

касније (протективни и фактори ризика).

Подразумева емоционалну сепарацију од

бившег супружника. Бивши супружници

морају да науче да се осећају као целина и

сами, да се дистанцирају и од дорбог и од

лошег дела личности бившег супружника.

Могу се разликовати три фазе процеса

жаловања: у првој фази, пре легалног

развода постоји негација. То се може

манифестовати кроз соматизацију,

акциденте или покушај самоубиства.

Следећа фаза депресије и љутње следи

упоредо са реализацијом развода. Осећања

могу бити збуњујућа (како ми недостаје

неко кога нисам подносио?). Неретко

партнери „разрешавају“ љутњу кроз борбу

за старатељство. У трећој фази партнери

постају реалнији, свесни личног удећа у

неуспеху брака, мире се и настављају

живот. На тај начин је емоционални развод

завршен. Док се бивши партнер

доживљава као противник, и даље је

преокупиран њиме, то значи да се релација

наставља и да до сепарације и није дошло.

Из нашег Саветовалишта



Мр Александра Паројчић
спец. медицинске психологије

Страх
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ЖИВОТ СА МС

Страх је наша основна емоција.

Прати нас од почетка живота, а

може се рећи да је чак чешће

пристуна од среће и радости. Од

првог плача и сусрета са

непознатим, преко дечјих

развојних страхова од мрака,

подрума, реалних и нереалних

бића и животиња, па до страха

од родитеља, наставника, оцена,

одбацивања и исмевања од

стране вршњака, страха од

испита, све до страха од

изласка, остављања, од

испуњења захтева посла, страха

од болести, родитељства,

брака…. Тешко је све набројати.



19



Пише: Милош Рокић

Шта оболели од
мултипле склерозе
могу научити
о себи и другима
током
ванредног стања

ИЗ УГЛА НАШИХ ЧЛАНОВА

Један од много доприносача бољитку

животних услова ових људи је Друштво

мултипле склерозе Србије које је током овог

ванредног стања организовало онлине групне

и индивидаулне психотерапијске сесије,

часове јоге, веб конференције под именом “Ту

СМО” на којима лекари дају савете за

прилагођавање новим условима. Ово

удружење преко своје фејсбук странице

преноси препоруке Друштва неуролога

Србије у вези са тим како се мења примена

терапије у овој групи људи високог ризика од

оболевања од Ковид инфекције. Удружење

доприноси и обавештавању у вези са

логистиком дистрибуције лекова и посредује у

котактима између лекара и корисника. Други

доприносачи су волонтери који помажу како

у онлајн окружењу тако и на терену и тиме

доприносе бољитку оболелих преко 65 година

и оболелих који имају моторне потешкоће или

изразито прогресиван ток болести.

Прилагођавање ванредном стању, за особе

оболеле од мултипле склерозе је за један

степен теже у односу на здрав део наше

популације, међутим оболели од МС имају

велики капитал искуства живота у

ванредности који ово тренутно ванредно

стање могу у значајној мери да олакшају. Ово

ванредно стање је уједно и прилика да

оболели од МС покушају да кроз

идентификацију сензибилишу своје укућане о

томе како је то живети дан за даном у стању

сталне вигилантности, надзирања стања,

како свог неуролошког статуса тако и

друштвених односа у сопственој заједници.

Оболели имају пред собом велики захтев за

прилагођавањем сопствених вредности,

ставова, мишљења и осећања средини и

истовремено потребу да промене средину и

прилагоде је сопственим потребама. Однос

између прилагођавања средини и мењања те

исте средине је кључ и тајна оболелих од МС у

вођењу уравнотежног живота. То је лекција

коју оболели могу дати својим здравим

вршњацима и пут до узајамног разумевања.

Болујем од мултипле склерозе скоро деценију

и моји симптоми се на први поглед не виде.

Када бисте ме срели на улици не бисте ни

претпоставили да имам некакве неуролошке

симптоме, међутим инвалидитет и

онеспособљеност нису само везани за

Мултипла склероза је хронична,

прогресивна неуродегенеративна

болест која предоминантно

погађа млађу популацију људи

између 20 и 49 године живота.

Ова болест се одликује

постепеном акумулацијом

неуролошких дефицита, проблема

са ходом, држањем, равнотежом,

осећајима за додир, оштрином

вида и бројним другим. Ова

болест садржи читав спектар

симптома којих може бити и до

2500. Не зна се шта проузрокује

мултиплу склерозу, само су

познати неки фактори који

повећавају ризик од оболевања

као што су пушење, инфекција

Епштајн Баровим вирусом и неки

генетски фактори. У Србији

постоји око 9000 оболелих од

мултипле склерозе. Због

финансијских разлога оболели не

могу се би приуштити терапију за

модификовање тока болести, а

Републички фонд за здарвствено

осигурање својим програмом

обухвата само део оболелих који

примају терапију.
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моторне симптоме и коришћење штака,

штапова или колица. Особе које су здраве и

које се налазе око мене сад по први пут

разумеју осећај физичке спутаности,

сведености на узан простор, почињу да

разумеју чулну лишенот од прекомерних сати

проведених на интернету и у редовном

стању. Здраве особе по први пут разумеју и

несталност радног места које је последица

физичке онемогућености тј. у случају

оболелих од МС онеспособљености, а нервоза

која се јавља све чешће у домаћинству које је

у карантину је често свакодневица оболелих

од МС. У овом ванредном стању моји здрави

вршњаци сад почињу да осећају оно што сам

ја дуго времена осећао,а то је неадекватност

сопственог постојања и инфериорност у

односу на околину. Међутим једно је сигурно,

особа која болује од МС има веома добар увид

у то да је карантин једнако психичка

категорија као што је физичка, многи моји

саборци у удружењу дубински разумеју

потребу да уколико си спутан нет реба у томе

додатно активно да саучествујеш. Човекова

душа не осећа обавезу да се повинује

Из угла наших чланова правилима физичке спутаности тако да

заједно са мојим МС вршњацима делим снове,

искуства, мисли на нашим онлине сесијама.

Ту смо једни за друге као заједница и

узајамно се подржавамо.

Нека ова прилика ванредног стања буде

шанса да здрави људи разумеју особе са

инвалидитетом, да постану макар на месец

или два и сами онеспособљени и дођу до тог

увида шта је то мултипла склероза. Живим за

дан када ћемо заједно уживати у

активностима напољу и разговарати

отвореног срца једни са другима без страха и

задршке. Ово ванредно стање нас мора

вратити нама самима и научити да

прихватимо неминовност људске рањивости.

Текст објав ен у Политициљ “ ”
током трајања ванредног стања

Милош Рокић је дипломирани биохемичар и

будући психолог и психотерапеут, волонтер

у Друштву мултипле склерозе Србије. Болује

од мултипле склерозе већ 11 година. Бивши

научни сарадник на Националном

Институту за здравље детета и људски

развој Сједињених Држава, и докторанд на

Академији наука Чешке Републике.

Избор из поезије наших чланова
Из књиге песама „ “Бесме
Драган Бирач

*****

Тражим друга, тражим пријатеља
По срцу, и по души
Макар неког, јер немам никог.

Тражим мноштво, малих ствари
Мало среће, сунце веће
Једно сунце, дашак ветра
Неки свет, чудан цвет.

Толко сунце, толку душу
Да срећа моја мала стане,
Ту да стане, да остане
Па нек је ломе, нек је кују
Нек је кују, нек је трују
Срећа ће у неком бити
Неће крити, шта ће снити

Како тражим љубав, тражим–

пријатеља
По срцу, и по души
Немам цвет, а тражим свет!



Уредништво часописа

Телефонски позив
који мења
живот набоље

„Уз терапију ћу моћи да планирам свој

живот, неће више бити погоршања моје

болести. Моћи ћу да живим пуним плућима, а

моја болест ће бити укроћена и држаће се под

контролом

После свакe кризе требало ми је доста

времена да се повратим. Након једне од њих,

докторка ми је предложила да будем на

терапији из донације. Од када сам почела да

је примењујем, релапса више није било.

Осећала сам се као и сви други здрави људи.

Од октобра прошле године више нисам

добијала лек из донације и сваки дан сам

ишчекивала шта ће да ми се деси. Често сам

била уморна, пред очима ми је све било мутно

и била сам малаксала. Не желим да будем у

инвалидским колицима и другима на терету.

Свакодневно се људи попут мене суочавају са
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Мултипла склероза је подмукла
болест са непредвидивим током,
најчешће се јавља између 20. и
40. године и жене оболевају два
пута чешће од мушкараца

Имам 34 године. Мултипла
склероза ми је дијагностикована
2015. и то изузетно агресивна
форма болести. Током прве
године доживела сам много
релапса, на свака два до три
месеца. Нисам могла да стојим
на ногама, руке су ми
отказивале, а током једног
релапса цело тело ми се
одузело, само сам врат могла да
померам. Сада ми се пружила
шанса да живим један нормалан
живот. Почела сам да добијам
савремену терапију за лечење
ове тешке неуролошке болести.
Андреа Ђокић, пацијенткиња са
мултипле склерозом из Београда
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разним потешкоћама. Ми са МС-ом имамо

тремор, обамрле делове тела, губитак вида,

проблеме са пажњом и концентрацијом. То је

болест са хиљаду ружних лица. Из дана у дан

сам чекала да ми јаве да ли ћу добити

терапију, нервоза је расла, а са тим и

несаница, болови у телу, умор, онај који се не

може описати речима, ружни снови... Сваки

дан, све тежи, све мање снаге, бесане ноћи

испуњене страхом и сузама. Милион мисли.

Да ли ћу ујутру имати један сасвим обичан

дан? То је стресно, и за мене, али и за моју

породицу и пријатеље. Била сам у паници,

уплашена. Замишљала сам како ћу реаговати

када ме позову за терапију. Да ли ћу скакати

од среће или пак нећу моћи то да радим због

неког здравственог проблема. Затим дође

мисао, она мисао а шта ако ме не позову.–

Агонија са мислима била је константна, 24

сата дневно. Телефон сам свуда носила, у

купатило, кухињу, када спавам, јер нисам

желела да пропустим тај позив. Нон-стоп сам

проверавала да ли имам сигнал, да ли је

довољно појачано звоно. И тако када сам се

прошле недеље враћала из продавнице

телефон је зазвонио. То је била моја мајка да

пита како сам. Размишљајући о свему

одлучила сам да одем до дома здравља и

извадим упут, да све имам када ме и ако ме

позову. Сећам се да сам баш паркирала

аутомобил испред здравствене установе када

ми је зазвонио телефон. Особа је рекла: „Да

ли сте ви Андреа Ђокић? Зовем вас из

KЦС. Хтели смо да вас обавестимо да 10.

јула дођете по терапију.”

Ћутала сам јер сам била шокирана. Нисам

знала шта да кажем, како да реагујем. Глас

са друге стране ме је питао да ли чујем.

Тргла сам се, одговорила потврдно и некако,

као за себе, казала: „Да ли се ово стварно

дешава?” Уз осмех сам чула само своје да.–

Kада сам прекинула везу расплакала сам се

од среће. Знам да је то позив који ће ми

променити живот набоље.

Остала сам у аутомобилу неколико минута.

Позвала сам моје најмилије да им испричам

шта се управо десило. Један од првих позива

био је упућен Друштву мултипле склерозе

Србије, мом удружењу. Јавила се Драгана и

рекла сам јој за позив а потом сам је питала

да ли то значи да ћу терапију добијати

стално. Заиста се истински радовала са

мном. Док смо причале, плакала сам од

среће, од усхићености.

У том тренутку су мој страх и немир

заменили мир и сигурност јер ћу од 10. јула

водити један нормалан живот. Без

паралишућег страха, јер ћу имати један

сасвим обичан дан као и сви здрави људи.

Вратићу се нормалним животним

активностима, послу, путовањима,

дружењу са најмилијима. Тај позив ми је

много значио, дао ми је веру у сутра. Уз

терапију ћу моћи да планирам свој живот,

неће више бити погоршања моје болести,

тешких релапса. Моћи ћу да живим пуним

плућима, а моја болест ће бити укроћена и

држаће се под контролом. И да, скакала сам

од среће, смејала се… Диван је осећај када у

вашем срцу и телу завлада мир и сигурност.

Терапија је нешто што нама оболелима од

мултипле склерозе даје велику наду,

могућност да осмислим свој дан. Напокон сам

почела нормално да спавам, сањам неке

нормалне и лепе снове.”

Након 15 година од увођења лекова прве

генерације за лечење мултипле склерозе, од

које у Србији болује 9.000 људи, држава је ове

године одлучила да на позитивну листу

лекова уврсти савремену и ефикасну

терапију, која до сада није била доступна

пацијентима. За оболеле је тако учињен

велики помак, јер нове терапије успоравају

прогресију болести, смањују учесталост

погоршања и знатно побољшавају квалитет

живота пацијентима, јер МС током времена

има тенденцију акумулације

онеспособљености, па се пацијенти годинама

боре са различитим проблемима у вези са

физичким, менталним и социјалним

здрављем.

Мултипла склероза је подмукла болест, а њен

ток непредвидив. Број оболелих од МС-а у

Србији је у порасту. Најчешће се јавља

између 20. и 40. године, али се може

манифестовати и у било ком другом

животном периоду. Жене оболевају два пута

чешће од мушкараца.
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Како особа
оболела од МС
може живети у
виртуелном свету

ДОБРЕ НАВИКЕ

Један од највећих епидемиолшких ризика је

стајање у редовима и то дуже време у

присуству других људи, те је велики број

наших грађана морао да се прилагоди онлине

плаћању рачуна. Ово је један погодан начин

за плаћање, а неколицина банака пружа

услуге онлине плаћања бесплатно без

провизије. Уколико баш морате да станете у

ред да бисте платили рачуне искористите

погодност платног система бројних

мењачница. У великом броју мењачница је

могуће платити на рачун само се треба

распитати за провизије, али је свакако

хигијена боља јер нема велике циркулације

људи и стајања у бескрајно дугим редовима.

Онлине плаћање подразумева да инсталирате

на свој телефон или таблет апликацију банке

где сте клијент и овај начин представља и

прилично безбедан оквир за трансакције.

Пораст броја мобилних или

таблет апликација које служе за

успостављање редовне дневне

рутине значајно побољшавају

осећај индивидуе за време и

проток времена. Апликације које

можете користити и

инсталирати на телефону су

везане за вежбање и редовну

физичку активност, праћење

симптома МС (MS symptom

tracker), читање различитих

портала вести и за учење

страних језика. Овде вам

нудимо неколицину савета за

лакше прилагођавање

виртуелном свету и завршавање

послова преко интернета и то са

циљем креирања

епидемиолошки безбеднијег

окружења за себе и друге.
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Потреба за физичком изолацијом налаже да

велики број наших активности које

подразумевају физички контакт одрадимо са

безбедне дистанце па тако предлажемо

плаћање картицама чак и бесконтактно или

наручивање кућних потрепштина преко

интернета. Иако не постоје докази да се

вирус короне преноси новцем у готовини

свакако се сваки потенцијлани ризик

елиминисе бесконтактним плаћањем.

Бесконтактно плаћање градског превоза је

могуће на територији града Београда

коришћењем Мастер бесконтактне картице

на Бус Плус терминалима у превозу.

Међутим, због епидемиолоске ситуације ми не

препоручујемо коришћење јавног превоза у

Београду.

Бесконтактно плаћање ће вам уштедети

труда и времена а моћи ћете то време да
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реинвестирате у друге креативне напоре

током дана. Многи трговински ланци имају

своје сајтове за онлине наручивање само

треба бити обазрив да оно што сте наручили

и платили заправо дође на вашу адресу.

Проверите садржај пакета одмах при

испоруци и рекламирајте ако нешто није у

реду. Не препоручујемо куповину свежег воћа

и поврћа, али свакако се исплати купити све

што би захтевало физички напор донети кући

на пример флаше са са пићима, водом или

санитарије и пакована храна.

Оно што можете купити су измеђуonline

осталог и књиге и гаредорба. Са гардеробом

ваља бити опрезан јер има шанси да вам

неки одевни предмет не стоји баш као на

моделима са слике тако да је важно да добро

проверите ваше величине имајући у виду да

постоје различити стандарди према полу и

узрасту, такође треба добро прочитати услове

куповине не бисте ли омогућили поврат,

замену робе и новца у случају да величина не

одговара.

Бројни издавачи су током минулог ванредног

стања дистрибуирали књиге у формату заpdf

електронско читање. Велики број сајтова

нуди ову могућност уколико имате таблет за

читање књига. Многи таблети имају опцију за

ноћно читање књига где се пред спавање

обрћу боје, позадина буде црна а слова бела

што је велики одмор за очи. Мана оваквог

читања је у томе што не видите при сваком

повратку књизи насловну страну тако да

често корисници забораве име књиге, али

никад не изгубите страну на којој сте стали

са читањем. Мана је и у томе што не можете

осетити мирис књиге и папира што бројним

љубитељима књиге и даје један позитиван

емоционални утисак, мада постоје и људи

који се грозе библиотека јер имају утисак да

се тако лако може проширити зараза. Будите

опрезни са позајмљивањем књига из

библиотека.

Особе које имају проблема са моторним

активностима као и особе које желе да

избегну контакте могу користити услуге

онлине апотеке. Неколицина апотекарских

ланаца има опцију кућне доставе, а током

ванредног стања су се достављали и лекови

који су били прописивани на рецепт. Уколико

постоји потреба за неком врстом

лабораторисјке дијагностике, а није вам

доступна служба Дома здравља, постоји

неколицина приватних лабораторија са

патронажом која би могла да пружи услугу

вађења крви (узорковања) у вашим кућним

условима. Ово изискује финансијска средства

тако да препоручујемо ово само у изузетној

нужди. Важно је знати да ово постоји као

опција у случају да се јави неки велики

проблем.

Уколико имате потребе за личним

документима, велики број ових ствари може

да се заврши путем владиног портала е-

управа. С обзиром да су путовања ове године

практично упитна већини грађана неће бити

потребан пасош, али некоме можда буде

истицала лична карта, и све информације,

заказивања и плаћања можете извршити

преко е-управе. Овде се такође може

аплицирати за продужетак возачке дозволе

итд. Овакав начин пријаве скраћује значајно

време боравка у просторијама полицијских

управа и на шалтерима разних државних

органа, те смањује ризик од заражавања.

Физичко дистанцирање не значи нужно и

социјано дистанцирање. У овим тренуцима
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требамо једни друге више него икада зато је

важно употребити онлине платформе и

социјане мреже да се упознамо да се спојимо

и да размењујемо. Наравно не треба

потценити значај физичке интеракције али је

важно остати повезан и сачувати се за дане

када ће се ванредне мере релаксирати.

Препоручујемо да окупите групу пријатеља на

кафи на апликацијама као што су ,Meet

Hangouts Zoom Skype Viber, , или . Можете

организовати сесије дискусија прочитаних

књига, а неки преко ових апликација

организују и пробе камерних оркестара и

певачких ансамбла. Можете се спојити преко

Фејсбука са људима из ваше прошлости из

средње или основне школе. Важно је да

остварујете везе са вашим пријатељима и

рођацима из иностранства да видите како се

криза манифестује на другим местима. Овако

се долази до разумевања да смо сви у истом

сосу, да сви заједно треба да се носимо са

епидемијом. Постоји неколицина техничких

ситница на које треба обратити пажњу током

организације ових сесија. Бирајте апликацију

која троши најмање радне меморије вашег

уређаја, упутите све чланове на интернет

сесији да позатварају све више програма да

би сесије биле неометане. Инструирајте све

чланове на сесији да током сесије имају

искључене микрофоне због позадинске буке и

да укључе микрофон када желе да кажу

нешто. Термине својих сесија бирајте онда

када су мреже најмање оптерећене а то је

углавном пре пет поподне. Пре сваке сесије

дозволите члановима неколико минута да се

прикаче и отклоне техничке потешкоће. У

част великог композитора Стивена Сондхајма

чувене Бродвејске диве (Одра Мекдоналд,

Мерил Стрип и Кристин Барански) су из

својих дневних соба певале његове песме уз

чаше здравице.
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Интернет је и прилика за интернет

активизам, за ширење исксутва и порука које

су важне за прихватање ове лоше и

непоновљиве ситуације као што је

смртоносна пандемија. Веома је важно

контролисати информације и имати на уму

да технологија служи вама, а не ви њој.

Морате схваттити да сви ваши приватни и

интимни садржаји који се нађу на интернету

могу бити предмет снимања и остављају траг

у великом простору.Cyber

Када говоримо о помоћи онлине учењу деци

важно је споменути значај живог присуства

родитеља као компетентнијег другог у

процесу учења и усвајања знања са

интернета. Истраживање Др. Де Лоуч

показује да присуство родитеља приликом

гледања телевизијског образовног програма

далеко поспешује усвајање знања чак и ако

родитељ није укључен у само објашњавање

материјала. Заборавите на то да ће деца

научити тако што ћете их посадити поред ТВ-

а или компјутера а ви отићи својим послом и

вратити се кад се “час” заврши.

Сексуални живот у доба короне је под

великим притиском. Назодовољени сексуални

апетити могу бити проузроковач додатних

проблема у вези, браку, на психичком и на

физичком телесним нивоу, а да не говоримо о

погоршањима МС. Препоручујемо редовне

односе са партнефом, разговоре о сексу и

сексуалним префернецијама, испробавање

нових сексуланих пракси и мастурбацију. На

овај начин ћете епидемију искористити да

бисте упознали своје тело из другог аспекта и

спречили негативне последице недостатка

сексуалног живота. Уколико немате партнера

ванредно стање није препрека за упознавање

неког новог на интернет мрежама као сто су

Тиндер за хетеросексуалне и Гриндер за

хомосексуалне особе. Ове мреже вам могу

донети доста сексуалних сусрета, односа са

потпуним незнанцима и дозу мистерије у ваш

сескусални живот, никад се не зна, можда

донесу и неки трајнији однос који иде изван

телесног.
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Филмови које
препоручујемо

100 метара – језик шпански

Ramon Arroio је мушкарац који живи у

Баскији, а његова супруга Инма ради као

генерални директор у великој компанији.

Његов свакодневни живот се завршава када

се једног дана пробуди на кратко

парализован. Инма и Рамон одлазе у болницу,

где вести не могу бити горе: Рамону је

дијагностикована мултипла склероза.

Почевши са лечењем у болници ради
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смањења симптома, где се сусреце са другим́

пацијентима са напреднијим стањем болести,

Рамон пада у очај и почиње да види крај

свога живота. Инма има својих проблема због

свог оца Манола који је покушао извршити

самоубиство у својој сеоској куци у којој́

живи сам након смрти његове жене и

Инмине мајке. Инма инсистира на томе да се

њен отац пресели код њих у град. Пресељење

Манола у град да живи са њима, додатно

комликује односе међу њима, узрокујуци́

фрустрацију и очај у Инми. Али ствари се

мењају онда када Рамон у болници прочита

оглас о такмичењу Ирон Ман, трци у којој

учесници морају пливати 3,8 км, возити

бицикл 180 км и трчати 42 км. Одлучан да га

освоји, Рамон се пријављује за учешце,́

примајуци нежељену помоц Манола, бившеѓ ́

професионалног спортисте из младости.

Рамон је тражио начин да докаже да прави

Ирон Ман нису суперхероји уткани у метални

оклоп, вец обични људи спремни до краја́

борити се да поразе своје унутрашње зло и

покажу да људско бице може бити изуетно и́

превазићи сопствену патњу.

Intouchables – језик француски

Иако сама прича филма када би је неко

препричавао звучи прилично неинвентивно и

клише, “Intouchables” је за свега два месеца

од првог приказивања успео да постане

други најуспешнији француски филм.

Инспирисано истинитим догађајима, прича

филма прати ситног криминалца по имену

Дрис, пореклом из Сенегала, који се

пријављује на конкурс за посао само да би

добио потпис да је покушао да нађе посао,

како би касније имао право да аплицира за
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социјалну помоћ. Сплетом околности,

разговор за посао одлази у непланираном

смеру и богати квадраплегичар се одлучује да

ситног криминалца прими пробно на месец

дана као његовог персоналног асистента.

Иако ово на прву лопту делује као бизарна и

непромишљена одлука богаташа који је после

параглајдинг незгоде остао парализован од

врата па на доле, идеја бива сасвим

оправдана секвенцама пре сусрета са Дрисом

које у себи приказују интервјуе осталих

кадидата који се максимално неискрено

постављају према богаташу, тако да је

Дрисов безосећајни и сирови став био право

освежење за њега јер се по први пут после

дужег времена појавила особа која га није

сажељевала и посматрала као инвалида. Како

време одмиче, наша два актера се све боље

упознају и путем фузије њихова два у

потпуности различита света, уче један од

другог, формирајући једно заиста лепо и јако

пријатељство.

Ријалити у инвалидским колицима

Ријалити у инвалидским колицима је

документарни филм глумице Сандре Силађев

која је позната по својим смешним Yоутубе

клиповима у улози Диње. Сандра Силађев

(глумица), Горица Регодић (глумица), Никола

Ћосић (музичар), Марта Фиш (редитељка),

Миљана Нешковић (новинарка), Срна Ланго

(глумица) и Исидора Гонцић (сниматељка)

окупили су се да пруже подршку и помогну

оснаживање припадника маргинализованих

група, али и сензибилишу локалне и шире

заједнице за унапређење њиховог положаја.

Ове учеснице су решиле да у механичким

инвалидским колицима изађу из Дома за

лица са инвалидитетом и оду у куповину, уђу

у превоз или до поште или банке. На свом

путу су се суочиле са неслућеним

потешкоћама и показале колико је тежак

положај свих људи који имају потешкоће у

кретању. Од превазилажења архитеконских

препрека, суочавања са дискриминацијом,

игнорисањем, злослутним погледима, као и

сажаљење ове глумице су успеле да истраже

оно неиздрживо у нама, чињеницу да ћемо

сви макар и пред крај нашег живота

завршити као лица са онеспособљеношћу.

Анализрале су и то суптилно непријатељство

према особама са физичким потешкоћама

које је заправо непријатељство према

неизбежности сопственог пропадања.

Међутим како су селе у коллица и нису

прешле ни један метар у њима, дошле су до

схватања да особи која користи ову

асистенцију треба невероватна физичка и

ментална снага, коју оне узимају здраво за

готово.



Уредништво часописа

Јога и МС

ДОБРЕ НАВИКЕ

Ови часови били су организовани током

ванредног стања као вид подршке и очувања

психо-физичког здравља. Програм „Јога за

особе са мултиплом склерозом“, који је

посебно прилагођен специфичним потребама

оболелима од МС -а и даље ће водити Милица

Зорић, сертификована инструкторка Јога

савеза Србије и International Yoga Academy.

Иначе, на Иницијативу Милице Зорић,

лиценциране инструкторке јоге,

организовани су онлине часови јоге за особе

са мултиплом склерозом у периоду од 31.

марта до 8. маја 2020. год., за време

ванредног стања. Спортско удружење Јога

арт баланс из Београда и Друштво мултипле

склерозе Србије организовали су часове јоге

за све чланове локалних удружења на

територији читаве Србије, које окупља

Друштво мултипле склерозе Србије.

Као против-тежа великом психичком

оптерећењу и неизвесности у погледу развоја

ситуације, јога је за особе са МС у периоду

ванредног стања представљала праву оазу

мира и регенерације организма.

Главни циљ ових часова је превенција

здравља и ублажавање утицаја дуготрајног

стресног стања, који код особа са МС може

бити окидач за многе нежељене физичке

реакције и релапс.

Како смо већ најавили, са јогом настављамо!

Зато позивамо све заинтересоване да нам се

придруже. За више информација обратите

нам се.
Ваше Друштво МС Србије

Како су полазници са МС -ом

осетили снажне позитивне

ефекте практиковања јоге,

Друштво МС Србије ће и у

наредном периоду обезбедити

сарадњу са клубом Јога арт

баланс и организовати он лине

часове за све своје

заинтересоване чланове.
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Ако је вашем детету дијагностикована мултипла склероза (МС) или

постоји претпоставка да би МС могао да изазове симптоме које

има ваше дете, вероватно имате много питања. Шта је узрок? Како

ће утицати на моје дете? Може ли се излечити? Шта носи

будућност?

Овај приручник треба да пружи одговоре на нека од ових питања.

Требало би да вам помогне да боље разумете негу коју би ваше

дете требало да добије и врсту подршке на коју имате право, како

бисте могли да организујете живот са променама које МС доноси.
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