Temat neuroPozytywny

Praca?
Walcz o siebie
Iza Czarnecka
Praca to nie tylko pieniądze, to też rehabilitacja, poczucie własnej wartości,
normalne życie. Ale – aby pracować, trzeba mieć ku temu siły i psychiczne,
i fizyczne…
ogromne kłopoty z pozyskaniem
beneficjentów, osób, które zdecydowałyby się wrócić na rynek pracy.
Widać to choćby na przykładzie
ogólnopolskiego projektu PFRON
„Wsparcie osób ze stwardnieniem
rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku
pracy”, realizowanego w partnerKobieta, chora na SM od 2 lat; MAISON DLA TELESCOPE, 2013.
stwie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego oraz Fundacją Błogoczestnicy kampanii „SM – Walcz o siebie” uznali prasławionej Anieli Salawy. Łączna wartość tego projektu
cę za jedną z najważniejszych spraw w życiu, obok
finansowanego z funduszy unijnych to aż 6 mln zł.
rodziny i rozwoju swoich pasji życiowych. Podkreślali
Do tego ogromny wysiłek organizacyjny, zatrudnione
nie tylko to, że dzięki zatrudnieniu poprawia się ich
rzesze fachowców: psychologów, doradców zawosytuacja materialna.
dowych, neuropsychologów, prawników, możliwość
konsultacji z lekarzami specjalistami. I – jak wynika ze
Paradoks
statystyk – po prawie roku od rozpoczęcia projektu
Co więcej, dla niemalże połowy badanych (48%) praca
zaledwie 18 osób z SM podjęło pracę, 21 kontynuowało
po diagnozie stała się nawet ważniejsza niż wcześniej.
lub zakończyło staż rehabilitacyjny, 17 odbyło mieWynika to przede wszystkim z tego, że nadal (a może
sięczną praktykę zawodową (stan na 2013-10-30, dane
jeszcze bardziej) chcą być potrzebni i przydatni
PFRON; PFRON, 2013).
społeczeństwu. Praca może być jednym ze sposobów
na podtrzymanie aktywnego
stylu życia, ale też „wtopienia się”
w społeczeństwo i zapomnienie
„…wszelkie wiadomości medialne są
o chorobie (MAISON DLA TELEspolaryzowane, bo łatwiej się buduje tak narrację,
SCOPE, 2013). Podobnego zdania
łatwiej się układa fabułę. No i musi być albo
są respondenci przeprowadzoneprzypadek jakiś skrajnie zły, albo bardzo dobry.
go on-line w portalu TacyJakJa.
I tyle. A że skrajnie złe się niestety sprzedają lepiej,
pl. badania „Relacje osób chorych
na stwardnienie rozsiane w miejscu
to większość jest taka. I każdy sobie później myśli,
pracy” (Tacy Jak Ja, 2013).
że to taka choroba.”
Jednocześnie organizacje
MAISON DLA TELESCOPE, 2013.
prowadzące programy aktywizacji zawodowej osób z SM mają

„W pracy mogę się totalnie odciąć od choroby, bo
wiem, że nikt nie wie, więc jestem postrzegana bez
jakiegoś tam pryzmatu, nie jestem traktowana
łagodniej, nie jestem traktowana inaczej. Oceniają
mnie tylko za to, co robię, a nie za to, że jestem chora
czy zdrowa, czy jakakolwiek inna. Tylko za pracę”.
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RAPORT
Najpierw leczenie

stabilna postać SM (56,3%), następnie dostęp do terapii
Mało? Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu,
i leków objawowych (41,8%), siedzący charakter pracy
po roku pracę miało podjąć 25 osób, a po dwóch – 80,
(41,5%), dostęp do leków immunomodulacyjnych
to jest 10 % zakładanych uczestników projektu (doce(38%), elastyczny czas pracy (37,6%). Wszelkie inne
lowo projekt miał objąć 800 osób niepełnosprawnych
udogodnienia, np. komputerowe, adaptacja miejsca
z SM). Wskaźniki te, wymagane przez Brukselę, mimo
pracy, mają znikome znaczenie (MSIF, April 2010).
wielkiego wysiłku
Wyścig z czasem
prowadzących proRóżnica w postawach
jekt, mogą okazać się
„Kolega powiedział: słuchaj, ja
między uczestnikami
w Polsce bardzo trudne
ciebie nie zwolnię tak, że cię zwolnię,
kampanii SM – „Walcz
do osiągnięcia. Powód
po prostu ja ci powiem w ten sposób,
o siebie” a beneficjenjest dość oczywisty:
że ja nie mam dla Ciebie stanowiska
tami wspomnianego
brak odpowiedniego
wyżej projektu wynika
dostępu do leków
pracy. Rozumiesz”.
m.in. ze stopnia niepełimmunomodulacyjnych,
MAISON DLA TELESCOPE, 2013.
nosprawności. Pierwsza
leczenia objawowego,
grupa to osoby młode,
rehabilitacji, sprzętu
aktywne, po diagnozie,
pomocniczego – od akale często bez widocznych oznak choroby, a druga
tywnych wózków po pieluchy – wszystko to sprawia,
– to osoby już z orzeczeniem o niepełnosprawności,
że trudno o stabilizację stanu zdrowia. A tym samym,
co w warunkach polskich oznacza widoczną niepełtrudno o stabilizację życiową i zawodową. Człowiek,
nosprawność. Czas upływający od diagnozy i postęp
który wszystkie siły skupia na przeżyciu kolejnego dnia,
choroby zmniejszają poziom aktywności na rynku
który nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb
pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
związanych z chorobą i niepełnosprawnością, nie jest
MSIF, już 3 lata po diagnozie maleje grupa pracuw stanie pracować…
jących osób z SM (MSIF, 2010). W Polsce te dane są
Jak zresztą wynika z raportu MSIF opublikowanejeszcze mniej optymistyczne: średnio 17 miesięcy
go w 2010 roku, „MSIF Survey on Employment and
po diagnozie trzy czwarte osób z SM przechodzi
MS”, najważniejszym czynnikiem, który przyczynia się
na rentę.
do tego, że osoby z SM pozostają na rynku pracy, jest
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Leczenie objawowe
Siedząca praca
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Elastyczne godziny pracy
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Czynniki pozwalające osobom z SM na utrzymanie miejsca pracy
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„Nie odrzucam opcji, że kiedyś spotka mnie kolejny rzut i kiedyś SM weźmie
sobie coś więcej ode mnie. Dlatego rozwijam się, uczę, pnę do góry. Trzeba
pamiętać, że superwykształconą osobę, doskonałego specjalistę w danej
dziedzinie ciężko zastąpić i zepchnąć w cień. Takiemu komuś wybacza się wiele
i czasem pewne problemy, nieobecność, zwolnienia uchodzą płazem. Wszyscy
czekają grzecznie i jeszcze płacą dobrze ze pracę. Samorozwój to najlepsze
zabezpieczanie dla mnie i dla Ciebie. Dlatego nie ma co czekać, czas zapisać się
na podyplomówkę, języki. Nie marnuj czasu”.
http://stwardziel.blogspot.com/p/jak-zyc-z-sm.html

nie, nigdy

czasami

Inwestycja

Dla wielu osób z SM problemem jest nie tylko sama
choroba i niekiedy wynikające z niej ograniczenia związane z wykonywaniem dotychczasowych obowiązków.
Częstym dylematem towarzyszącym chorobie, zwłaszcza w początkowych jej fazach, jest to, czy informować, czy też nie, pracodawców i współpracowników.
Większość osób chorych na SM uważa, że choroba nie
ma albo żadnego wpływu na wykonywaną przez nich
pracę (38%) lub ma niewielki wpływ (tylko w okresach
rzutów – 44%). Równocześnie aż 36% uważa, że w Polsce osoby z SM nie są akceptowane jako pracownicy
(MAISON DLA TELESCOPE, 2013). Zdaniem chorych,
wynika to z niewiedzy i tego, jak choroba jest przedstawiana w mediach. Z tego powodu często boją się
przyznawać do choroby.
Czy jest się czego bać? Czy istnieje dyskryminacja ze
względu na SM? Oficjalnie oczywiście nie, gdyż każde

często

zdecydowanie tak

trudno powiedzieć

Odmowa wysłania na szkolenie
z powodu choroby
Odmowa awansu
z powodu choroby
Nadmierne przypominanie
o chorobie
Nadmierne wspóczucie
Dyskryminacja przy przyznawaniu
nowych projektów
Ograniczenie obowiązków
nowych wyzwań
Brak zrozumienia przy pojawieniu
się objawów SM (zmęczenie,
zaburzenia równowagi)
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Zmiany, jakie choroba powoduje w życiu zawodowym, widać w badaniu przeprowadzonym przez
portal TacyJakJa.pl. W chwili postawienia diagnozy
69% respondentów czynnie pracowało zawodowo,
18% uczyło się, a 5% było na rencie/emeryturze i 8%
na bezrobociu. Choroba spowodowała, że 32% osób
z tej grupy musiało zmienić miejsce pracy, a 37%
sposób zatrudnienia. 13,5% przeszło na rentę, ale tyle
samo uczących się – rozpoczęło pracę. W grupie o nasilonych i bardzo nasilonych objawach neurologicznych pracowało już tylko 22% osób, mimo że w momencie rozpoznania zatrudnienie miało 80% (Tacy
Jak Ja, 2013). Ten czynnik jest trudny do wyeliminowania. Nawet w Szwecji, kraju o bardzo rozwiniętym
systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, grupa
pracujących maleje wraz z upływem czasu i postępem
niesprawności (z 77% 0,1 EDSS – do 33% w przypadku
7 EDSS; MSIF, 2010).
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takie zdarzenie może zostać zaskarżone do sądu. Ale
dyskryminację w praktyce bardzo trudno udowodnić.
Nawet jeśli pozostaje się na swoim stanowisku,
to pozycja w firmie się zmienia. Osoba chora niekiedy
przestaje być traktowana jako pracownik, w którego
warto inwestować, bywa pomijana w szkoleniach czy
nowych projektach (patrz tabela s. 6). Tymczasem inwestowanie w siebie, podnoszenie kompetencji staje się
też swoistym zabezpieczeniem przed utratą pracy.

i mógł być cały czas aktywny zawodowo. Pracodawca
Jadwigi, księgowej w jednej z dużych firm handlowych,
zapewnia transport w dotarciu do biura, od chwili kiedy
zaczęła używać wózka inwalidzkiego. Również Janusz,
analityk rynku, przez wiele lat był dwa razy w tygodniu
wożony do firmy. Jego wiedza i doświadczenie były dla
pracodawcy ważniejsze niż wózek, na którym się znalazł.
W wielu podobnych przypadkach rozwiązaniem
byłaby telepraca, ale pracodawcy, zwłaszcza w korporacjach, raczej unikają
Leki, transport,
tego rodzaju rozwiąodpoczynek
zania, w obawie przed
„Mogę pracować w domu, ale każde
Nie zawsze jednak jest
obniżeniem efektywnowyjście do biura zmusza mnie
tak źle. Są pracodawcy,
ści pracy. Znacznie lepiej
do wszystkich normalnych kobiecych
którzy oferują różne
praca zdalna przyjmuje
rodzaje konkretnego
się w małych firmach,
zabiegów, takich jakie podejmowałam
wsparcia, takie jak: elaktóre w ten sposób
wówczas, gdy byłam zdrowa. Makijaż,
styczne godziny pracy,
ograniczają koszty
jakaś kiecka, poza tym – wprowadza
umożliwienie pracy
biurowe. Liczba zleceń
rytm, zmusza do aktywności
w domu, dostosowanie
i rozliczanie za efekty
zakresu obowiązków
pracy, bez uwzględniai szybkiego podejmowania decyzji.
do możliwości chorego,
nia czasu pracy, to wyOczywiście, jest to wysiłek, ale za
a nawet jednorazową
starczający mechanizm
każdym razem cieszę się, że mam siły,
zapomogę pieniężną czy
zapewniający wydajby go podejmować”.
dofinansowanie leczenia.
ność pracownika. Praca
Najczęstszą formą wsparzdalna ma swoje zalety,
Kobieta 43 lata, znaczna niepełnosprawność.
cia jest bezproblemowa
zmniejsza się ilość poakceptacja dodatkowych
tencjalnych barier, ale –
urlopów i zwolnień
ma też i wady, nie tylko
na badania, ale zdarzają się bardziej spektakularne gesty.
dlatego, że może stanowić problem dla osób słabiej
Pawłowi, pracującemu w dużej korporacji ubezpieczezorganizowanych, przede wszystkim ogranicza rehabiniowej, firma przez wiele lat finansowała leczenie immulitacyjną funkcję pracy, bo zmniejsza kontakty sponomodulacyjne. Dzięki temu jego stan się ustabilizował
łeczne. Wyjście do pracy to też wyjście z domu między
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„Na dużym spotkaniu firmowym wyjaśniłem wszystkim, na czym polega
SM, jak to wygląda u mnie, że będą momenty, kiedy będę czuł się gorzej.
Wytłumaczyłem, czym jest męczliwość. Moi współpracownicy wiedzą,
że potrzebuję czasami odpocząć. Nie muszę wychodzić na godzinę z pracy,
żeby się położyć. Wystarczy mi, że odchylę się w fotelu, położę nogi na biurku
i pośpię 10 minut albo zamknę tylko oczy i tylko tak poleżę. Wszyscy to wiedzą.
Na szczęście w mojej firmie panuje luźny sposób bycia, to nie jest biuro, gdzie
nosi się garnitury. Tu nie ma karty, którą odbijasz, wchodząc i wychodząc. Nie
pracujemy na «taśmie biurowej». U nas jest płynność czasu i obowiązków. Ale
bywa, że pracuję po 16-17 godzin. Daję radę”.
Gaweł Podwysocki, 46 lat, choruje na SM od 7 lat.

ludzi. Oczywiście, współpracownicy nie zawsze są tym
towarzystwem, które najbardziej lubimy, ale zawsze jest
to coś więcej niż cztery ściany. Im rzadziej zaś opuszczamy własne kąty, tym trudniej z czasem przychodzi
nawiązywanie kontaktów, tym szybciej narasta poczucie izolacji i wykluczenia z życia
społecznego.

Nieprzyjazna publiczna

Gdzie zatem pracować? Wydawałoby się, że najbezpieczniejszym
miejscem jest administracja
państwowa i samorządowa. Osoby
z SM są najbardziej akceptowane
w tych miejscach pracy (MAISON
DLA TELESCOPE, 2013). Ponadto, pod koniec 2011 roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych, która miała ułatwić niepełnosprawnym podjęcie pracy w jednostkach samorządowych. Zgodnie
z obecnymi przepisami, jednostki samorządowe, które
nie zatrudniają ustawowo wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (6% pracowników), mają obowiązek
zatrudnienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
jeśli znajdzie się ona wśród pięciu najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Te preferencyjne warunki
nie obowiązują w przypadku rekrutacji na wolne stanowiska kierownicze.
Ale po dwóch latach funkcjonowania tych preferencyjnych zapisów zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w jednostkach samorządowych i instytucjach państwowych niewiele się zmieniło. Wśród przyczyn wskazuje
się na małą liczbę zgłoszeń kandydatów z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz niewystarczające kwalifikacje znacznej części z nich. Kontrola NIK wykazała jednak, że większość jednostek samorządowych ogranicza
się do formalnego wypełniania wymogów. Znane są
też przypadki obchodzenia przepisu o pierwszeństwie
wyboru kandydata niepełnosprawnego spośród wybranych pięciu najlepszych na dane stanowisko. Robi się
to, wpisując lub dopisując do listy szóstego kandydata.
Okazało się także, że te instytucje publiczne i jednostki samorządowe, które zatrudniają dziś wymagane
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przepisami 6% osób niepełnosprawnych, zawdzięczają
to wyłącznie zaangażowaniu szefa danej jednostki
oraz inicjatywie podjętej przez jej kierownictwo. Dzięki
temu nie płaci tzw. kar do PFRON. Większość instytucji
samorządowych i publicznych woli jednak płacić kary,
chociaż nie są małe. Za niezatrudnienie jednej osoby z niepełnosprawnością wynosi ona prawie
1500 zł miesięcznie. Cała administracja publiczna płaci PFRON
rocznie 400 mln zł kar! Środki na te
kary z góry umieszczane są w jej
rocznych budżetach. I – otrzymuje
na nie pieniądze! Najwyższa Izba
Kontroli zakwestionowała praktykę wpisywania do planowanych
budżetów instytucji publicznych kar za niewypełnienie
ustawowego obowiązku zatrudnienia odpowiedniej
liczby osób niepełnosprawnych. Do Ministra Finansów
trafił także dezyderat w sprawie udoskonalenia tego
mechanizmu. Czas pokaże, czy uda się te praktyki
ukrócić.

Bibliografia:
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Prawo a życie

Jak widać na tym przykładzie, regulacje prawne dotyczące
rynku pracy nie wystarczą, by osoby niepełnosprawne
zostały zatrudnione. Zresztą, większość ankietowanych
osób z SM wysoko ocenia możliwości, jakie gwarantuje im
prawo, ale … z nich nie korzysta. Tylko 17% osób z SM decyduje się skorzystać z ograniczenia czasu pracy do 40 godzin tygodniowo, 10% – z dodatkowych 10 dni urlopu
(Tacy Jak Ja, 2013). Niewiele osób sięga po wspomniane
wsparcie, obawiając się reakcji i pracodawcy, i współpracowników. „Nie potrzebuję żadnych przywilejów, to tylko
tworzy problem, chcę być traktowany tak jak każdy. Jeśli
nie wykonam swojej pracy, bo jestem na urlopie, ktoś ją

Mówić…

„Ludzi ogarnia strach przed tym, żeby powiedzieć
w pracy o chorobie. Ja po wyjściu ze szpitala szukałem
na ten temat informacji i wszyscy (prawie) mówili: nie
mówić, bo cię wywalą z roboty.
Zapytałem więc samego siebie: «czego JA chcę?».
I odpowiedziałem sobie tak: jeżeli mój pracodawca
miałby mnie zwolnić z pracy, bo mam SM, to nie warto
pracować u takiego pracodawcy. Jest jeszcze druga
kwestia. Ukrywanie choroby powoduje napięcie, człowiek musi być dwa razy bardziej sprężony, by nie dać
po sobie poznać objawów SM, a one są – męczliwość,
zaburzenia mowy, chodzenia. To jest bez sensu. Ja muszę
mieć przecież spokojny układ nerwowy. Tworzenie tabu,
tajemnicy powoduje, że żyjesz
w większym napięciu, które towarzyszy każdego dnia w pracy, gdy
oszukujesz innych. Stwierdziłem,
że nie chcę tego robić. Poszedłem
do mojego dyrektora generalnego
i powiedziałem mu, z jakiego powodu byłem w szpitalu, bo na zwolnieniu był tylko numer choroby.
Wyznałem, że mam stwardnienie
rozsiane, że jest tak, a nie inaczej,
że to choroba postępująca i że może
być różnie – być może w dobrej
formie przeżyję 20 lat, a może tylko
rok, tego nikt nie wie. A to, czego
potrzebuję w tej chwili najbardziej,
to praca i pieniądze z tej pracy. Bo
nasza służba zdrowia nie sfinansuje mi leczenia. Powiedziałem też,
że potrzebuję pracy intelektualnej – na szczęście pracuję
umysłem, a im więcej pracujesz umysłem, tym lepiej dla
mózgu z SM – więc moja praca to korzyść dla obu stron.
Poprosiłem szefa również o to, że jeżeli on kiedykolwiek
uzna, że nie wyrabiam się w obowiązkach, że coś jest
nie tak, to mi powie. A jeżeli ja uznam, że nie daję rady,
to po prostu sam złożę wypowiedzenie. Tak się umówiliśmy”.
n Gaweł Podwysocki, 46 lat, choruje na SM od 7 lat.
Pracuje w agencji reklamowej na stanowisku account

zrobić musi, spada ona na pozostałych. To nie jest zdrowa
sytuacja” (Mężczyzna, chory na SM od 3 LAT).
A jak chorzy są przyjmowani przez współpracowników? Zazwyczaj nie są wyłączani z życia towarzyskiego
(64%), nie spotykają się z nadmiernym przypominaniem o chorobie (59%) i nadmiernym współczuciem
(55%). Najwięcej osób (15%) narzeka na strach kolegów
przed szczerą rozmową na temat choroby, a także brak
zrozumienia dla objawów choroby, takich jak zmęczenie, zaburzenia równowagi (11%).
n Iza Czarnecka
Współpraca prof. Halina Bartosik-Psujek,
Agnieszka Fedorczyk, Piotr Stanisławski

Mówić, czy
nie mówić?
director i wraz ze swoim kilkuosobowym zespołem
zajmuje się obsługą klienta. Ponadto jest couchem –
prowadzi w tym zakresie szkolenia – oraz trenerem
aikido. We wszystkich miejscach
pracy wiedzą, że ma SM.

Nie mówić…

„Po co mam mówić o czymś,
z czym się nie identyfikuję? Poza
tym jest jeszcze jeden problem. Nie
licz na karierę, że zatrudni cię jakaś
poważna firma, jak masz SM. Brzmi
strasznie, jest nieznane i będą
na pewno kłopoty. Jak będziesz
trąbił na prawo i lewo, że masz SM,
to zostaje ci zasiłek albo praca dla
niepełnosprawnych, mimo że nic Ci
nie jest.
Pani doktor, specjalistka, u której
byłem, opowiadała mi o swoim
koledze, który jest chirurgiem.
Od pięciu lat ma SM. Bierze interferon, robi operacje po kilka godzin i normalnie żyje. Inny
jej pacjent, biznesmen, który non stop lata do USA i robi
interesy. Nie ma czasu na myślenie o SM i żyje normalnie. Ja robię karierę, zarabiam i nie mówię o SM. Nie
zostawiam żadnych śladów w papierach na ten temat.
Jeśli nie ma takiej konieczności, to po co gdzieś ma być
napisane, że mam SM. Zwłaszcza, że nic mi nie jest. Wybierz sam swój scenariusz. To wszystko zależy od Ciebie”.
n http://stwardziel.blogspot.com/
p/jak-zyc-z-sm.html
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