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Niniejsza broszura przedstawia kluczowe informacje dla opiekunów dzieci  
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.	Nie	jest	to	wyczerpujący	przewodnik	–	najważniejsza	
jest	relacja	pomiędzy	szkołą	a	rodzicami.	Dzięki	niej	szkoła,	dziecko	i	rodzice	nabiorą	
pewności	i	otrzymają	wsparcie	w	radzeniu	sobie	z	napotkanymi	trudnościami.

The Haemophilia Society udzieli odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania, 
udostępni informacje i poleci specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
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Wstęp
Rozpoczęcie	lub	zmiana	przedszkola,	szkoły	podstawowej	czy	szkoły	średniej	może	
przytłoczyć	każdego	rodzica.	Rodzice	dzieci	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	nieustannie	
koordynują	i	planują	w	oczekiwaniu	na	sytuacje	możliwe	do	przewidzenia	i	te	
niespodziewane.	Ciężko	pracują	nad	tym,	żeby	życie	przebiegało	jak	najzwyczajniej.	
Rodzice	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	że	potrzebują	zaangażować	inne	osoby	do	edukacji	
dziecka,	ale	oznacza	to	również,	że	osoby	te	będą	także	monitorować	i	wspierać	dziecko	
w	radzeniu	sobie	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.		

Dzieci	z	takimi	zaburzeniami	lubią,	kiedy	traktuje	się	w	szkole	„zwyczajnie”,
szczególnie	przy	innych	dzieciach.	Mogą	one	uczestniczyć	w	większości	
aktywności	z	innymi	uczniami.	U	wielu	z	nich	zaburzenie	krzepnięcia	krwi	zostało	
zdiagnozowane	w	momencie	narodzin	i	miały	czas	nabrać	o	nim	świadomości.	
Starsze	dzieci	powinny	być	w	stanie	rozpoznać	wystąpienie	krwawienia,	nawet	
przed	pojawieniem	się	objawów.	Nie zapominajmy, że to rodzic, a często również 
dziecko, jest ekspertem. Jest	w	stanie	szczegółowo	opisać,	jaki	wpływ	na	jego	życie	
ma dane zaburzenie. 

Dziecko	jest	zarejestrowane	i	monitorowane	przez	centrum	leczenia	hemofilii,	
którego	pracownicy	służą	radą	i	wsparciem.	Osoba specjalizująca się w opiece 
nad osobami z hemofilią skontaktuje się ze szkołą i może również zaoferować 
spotkanie, podczas którego udzieli porad na temat stworzenia planu opieki, jeśli 
taka potrzeba zostanie zgłoszona	(zob.	str.	13).	Może	być	to	przydatne	 
w	zapewnieniu,	że	wszyscy	wiedzą,	jak	mają	postępować.			

Wszelkie	dziedziczone	zaburzenia	krzepnięcia	krwi	występują	rzadko.	W	tej	
broszurze	opisane	są	te	najczęściej	występujące:	hemofilia	i	choroba	von	
Willebranda	(vWD).	Niezależnie	od	rodzaju	zaburzenia	krzepnięcia	krwi	kroki,	jakie	
należy	podjąć	w	przedszkolu	lub	szkole,	będą	podobne.		

Ta	broszura	ma	na	celu	pomóc	nauczycielom	i	rodzicom	opracować	odpowiedni	
plan	opieki,	żeby	spełnić	konkretne	potrzeby	dziecka	z	zaburzeniem	krzepnięcia	
krwi.	Pożądanym	rezultatem	są	szczęśliwe,	zdrowe	i	bezpieczne	dzieci	oraz	
nauczyciele,	którzy	wiedzą	wystarczająco	dużo,	żeby	zareagować	pewnie	 
i	odpowiednio,	a	w	razie	potrzeby	zgłosić	się	po	radę.		

Większość	nauczycieli	nigdy	nie	miała	styczności	z	dzieckiem	z	zaburzeniem	krzepnięcia	
krwi	i	potrzebuje	porad	i	wsparcia,	żeby	nabrać	pewności	w	zaspokajaniu	potrzeb	
takiego	dziecka	w	szkole.	Szkoły	to	miejsca	ruchliwe	i	dynamiczne.	Kilka	osób	 
w	placówce	powinno	rozumieć	potrzeby	dziecka	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	i	być	 
w	dostępności,	jeśli	dziecko	potrzebuje	pomocy	i	wsparcia.
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Czym jest hemofilia?

Hemofilia	to	przewlekła,	dziedziczna	choroba	polegająca	na	zaburzeniu	krzepnięcia	
krwi.	Jest	spowodowana	niedoborem	lub	całkowitym	brakiem	białka,	czynnika	
krzepnięcia	krwi,	które	pełni	ważna	rolę	w	procesie	krzepnięcia.	Osoby	chorujące	
na	hemofilię	krwawią	dłużej	niż	osoby	z	prawidłową	ilością	czynnika	krzepnięcia,	
ale	nie	krwawią	szybciej.	Dzieci	z	hemofilią	w	większości	przypadków	mogą	
prowadzić	zwyczajne,	aktywne	życie.

Wyróżnia	się	dwa	typy	hemofilii: 

• hemofilia	A	spowodowana	niedoborem	czynnika	VIII	(8),		
• hemofilia	B	(zwana	również	chorobą	Christmasa)	spowodowana	 
	 niedoborem	czynnika	IX	(9).	

Oba	typy	hemofilii	mają	takie	same	objawy.	Ale	metody	ich	leczenia	różnią	się	 
w	zależności	od	rodzaju	brakującego	czynnika.		

Hemofilia	występuje	w	postaci	ciężkiej, umiarkowanej lub łagodnej,	w	zależności	
od	stopnia	niedoboru	czynnika	krzepnięcia.	Ogólnie	rzecz	ujmując,	im	mniej	
czynnika	krzepnięcia,	tym	więcej	problemów	z	krwawieniem	występujących	 
u	dziecka	i	tym	bardziej	prawdopodobne,	że	dziecko	poddawane	jest	programowi	
regularnego leczenia. 

Krwawienie	ma	zwykle	postać	wewnętrzną	i	u	dzieci	z	ciężką postacią	hemofilii	
zwykle	jest	to	krwawienie	do	stawów	lub	mięśni,	często	niezwiązane	z	żadnym	
oczywistym	urazem.	Częste	krwawienie	w	tym	samym	miejscu	może	doprowadzić	
do	trwałego	uszkodzenia,	na	przykład	zapalenia	stawów.		

Dzieci	z	umiarkowaną	postacią	hemofilii	krwawią	zwykle	tylko	w	następstwie	
niewielkich	urazów	i	łatwo	się	siniaczą,	tak	jak	dzieci	z	łagodną	postacią	choroby.		
Może	wystąpić	u	nich	również	wewnętrzne	krwawienie	do	stawów,	w	szczególności	
po uderzeniu lub upadku. 

Dzieci	z	łagodną	postacią	hemofilii	krwawią	zwykle	tylko	po	większym	urazie,	
operacji	czy	resekcji	zęba,	ale	kiedy	krwawienie	wystąpi,	należy	zareagować	
niezwłocznie.	

Krwawienie	z	zadrapań	i	zranień	można	zatamować,	stosując	standardowe	
zasady	pierwszej	pomocy.	U	dzieci	z	łagodną	postacią	hemofilii	rzadko	występują	
problemy,	ale	należy	wiedzieć,	jak	postępować	w	sytuacjach	awaryjnych.		
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Hemofilia	to	choroba	dziedziczna,	na	którą	chorują	głównie	mężczyźni.	Geny	
odpowiedzialne	za	produkcję	czynników	krzepnięcia	VIII	i	IX	znajdują	się	na	
chromosomie	X.	Hemofilia	jest	zatem	chorobą	sprzężoną	z	płcią,	dziedziczoną	
recesywnie. 

Jeśli	u	osoby	płci	męskiej	występuje	zmieniony	gen	hemofilii,	osoba	ta	będzie	
chorować	na	hemofilię.		

Hemofilia	dotyka	również	dziewcząt.	Jeśli	u	osoby	płci	żeńskiej	występuje	
zmieniony	gen	hemofilii	tylko	na	jednym	z	jej	chromosomów	X	(kobiety	mają	
dwa	chromosomy	X,	mężczyźni	mają	chromosom	X	i	chromosom	Y),	osoba	ta	jest	
nosicielką	choroby.	

U	niektórych	dziewcząt,	które	są	nosicielkami	hemofilii,	poziom	czynnika	
krzepnięcia	krwi	jest	obniżony,	co	oznacza,	że	same	chorują	na	pewnego	rodzaju	
hemofilię.	Mogą	u	nich	występować	również	objawy,	takie	jak	częste	i	długie	
krwawienia	z	nosa,	obfite	i	długie	krwawienia	miesiączkowe	(menorrhagia),	
wydłużone	krwawienie	po	zranieniu	i	łatwe	siniaczenie.			

Inhibitory 

U	niektórych	dzieci,	zwykle	tych	z	ciężką	postacią	zaburzenia	krzepnięcia	krwi,	
wytworzą	się	w	organizmie	inhibitory	–	przeciwciała,	które	blokują	działanie	
podawanego	w	celach	leczniczych	czynnika	krzepnięcia.	Oznacza	to,	że	leczenie	
nie	przebiega	standardowo	i	jego	efekty	są	inne,	a	u	dziecka	mogą	występować	
częściej	krwawienia	do	stawów	i	mięśni.	Dziecko	może	potrzebować	również	
intensywniejszej formy leczenia. 

Dzieci,	u	których	wykształcił	się	inhibitor,	mogą	być	częściej	nieobecne	 
w	szkole	z	powodu	wizyt	w	szpitalu	i	występujących	krwawień.	Mogą	
również	potrzebować	więcej	udogodnień	w	szkole,	dzięki	którym	będą	mogły	
uczestniczyć	w	zajęciach	nawet	mimo	bolesnego	krwawienia,	na	przykład	kul	
lub	wózka	dla	niepełnosprawnych.

Dzieci	z	hemofilią	powikłaną	inhibitorami	krzepnięcia	powinny	nadal	
uczestniczyć	w	zwykłych	szkolnych	aktywnościach,	ale	możliwe,	że	będą	
potrzebowały	elastyczniejszego	podejścia,	ponieważ	ich	zaburzenie	krzepnięcia	
krwi	może	mieć	większy	wpływ	na	codzienne	życie.
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Czym jest choroba von Willebranda (vWD)?

Choroba	von	Willebranda	(vWD)	to	zaburzenie	krzepnięcia	krwi,	które	pojawia	się	
zarówno	u	mężczyzn,	jak	i	u	kobiet.	Występuje	częściej	niż	hemofilia	i	może	czasami	
doprowadzić	do	obfitego	krwawienia.	Jej	przyczyną	jest	niedobór	czynnika	von	
Willebranda	(vWF),	który	jest	rodzajem	białka	wspomagającego	krzepnięcie	krwi.

Obecnie	nie	ma	lekarstwa	na	vWD,	ale	u	większości	osób	nie	powoduje	ona	
poważnych	problemów,	ponieważ	jest	to	choroba	o	łagodnym	przebiegu	
i	możliwa	do	opanowania.	W	większości	przypadków	osoby	z	vWD	mogą	
prowadzić	zwyczajne,	aktywne	życie.	Ale	im	mniej	czynnika	vWF,	tym	wyższe	
prawdopodobieństwo	wystąpienia	krwawienia.	W	najcięższej	postaci	choroby	
organizm	nie	produkuje	czynnika	vWF	w	ogóle.		

vWD	wpływa	na	zdolność	organizmu	do	tworzenia	skrzepów.	Jeśli	krew	nie	krzepnie,	
osoba	może	krwawić	bardziej	niż	większość	ludzi	i	mogą	u	niej	wystąpić	takie	objawy	
jak	zsinienia	bądź	częste	lub	długotrwałe	krwawienie	z	nosa	lub	dziąseł.	Objawy	i	
powikłania	mogą	występować	częściej	u	kobiet	w	związku	z	podwyższonym	ryzykiem	
krwawienia	w	trakcie	miesiączki,	ciąży	i	porodu.	Trudno	może	być	również	opanować	
krwawienie	po	urazie,	zabiegu	dentystycznym	lub	operacji.		

Białko	we	krwi	nazywane	czynnikiem	von	Willebranda	(vWF)	wspomaga	krzepnięcie	
krwi.	W	przypadku	vWD	czynnika	vWF	jest	mało	lub	nie	działa	on	bardzo	dobrze	–	albo	
jedno	i	drugie.	W	normalnej	sytuacji,	kiedy	naczynie	krwionośne	zostanie	uszkodzone,	
zaczyna	się	krwawienie.	Niewielkie	komórki	krwi	nazywane	płytkami	tworzą	czop,	
zamykając	uszkodzoną	część	naczynia	krwionośnego	i	tamując	krwawienie.	U	większości	
osób	vWF	działa	jak	klej,	który	pomaga	spoić	płytki	i	stworzyć	skrzep.	U	osób	z	vWD	taki	
klej	nie	spaja	płytek,	więc	skrzepy	nie	formują	się	tak	łatwo.		

vWF	łączy	się	również	z	czynnikiem	krzepnięcia	krwi	zwanym	czynnikiem	VIII	
(osiem),	innym	ważnym	białkiem,	które	pomaga	w	krzepnięciu	krwi.	Czynnik	VIII	to	
białko,	które	nie	występuje	lub	nie	działa	prawidłowo	u	osób	z	hemofilią.	Niektóre	
osoby	z	vWD	mają	również	niski	poziom	czynnika	VIII	i	mogą	mieć	objawy	podobne	
do	objawów	osób	z	hemofilią.		

Czym są rzadkie zaburzenia krzepnięcia krwi? 

Najbardziej	znane	i	najpowszechniejsze	zaburzenia	krzepnięcia	krwi	to	hemofilia	typu	
A	(niedobór	czynnika	VIII),	hemofilia	typu	B	(niedobór	czynnika	IX)	oraz	choroba	von	
Willebranda	(vWD).	Istnieje	wiele	więcej	rzadkich	zaburzeń	dotyczących	czynników	
krzepnięcia	krwi	i	płytek.	Są	to	na	przykład	niedobór	czynnika	I,	czynnika	II,	czynnika	
V,	czynnika	VII,	czynnika	X,	czynnika	XI,	czynnika	XII	oraz	czynnika	XIII.	Zaburzenia	
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funkcjonowania	płytek	obejmują	zespół	Bernarda-Souliera	oraz	trombastenię	
Glanzmanna.	Rodzice	muszą	skontaktować	się	z	centrum	leczenia	hemofilii	w	sprawie	
dozwolonych	dzieciom	aktywności.	

W odrębnej broszurze zawarliśmy więcej informacji o hemofilii, vWD oraz rzadkich 
zaburzeniach krzepnięcia krwi. Więcej	informacji	można	uzyskać,	kontaktując	się	 
z The Haemophilia Society lub na stronie internetowej haemophilia.org.uk.  

Leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi  

Szybkie,	efektywne	i	nowoczesne	metody	leczenia	znacznie	ograniczyły	ryzyko	powikłań 
i	zakłóceń	w	szkole,	pracy	i	życiu	rodzinnym	osób	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi.

Dzieci	z	ciężką	postacią	hemofilii	i	niektóre	dzieci	z	postacią	umiarkowaną	hemofilii	
poddawane	są	regularnie	leczeniu,	żeby	zapobiegać	krwawieniom	przed	ich	
powstawaniem	–	proces	ten	nazywany	jest	leczeniem	profilaktycznym.

Dzieci	z	łagodną	postacią	hemofilii	zwykle	potrzebują	leczenia	tylko	w	momencie,	
w	którym	pojawi	się	krwawienie,	np.	po	urazie	–	taki	proces	nazywa	się	leczeniem	
doraźnym.	W	przypadku	wystąpienia	krwawienia	leczenia	wymaga	każda	osoba	 
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi,	nawet	osoba	leczona	profilaktycznie.		

Krwawienie należy zatamować jak najszybciej. Niezwłocznie zastosowane leczenie 
szybko zmniejszy poziom krwawienia i bólu, skróci czas powrotu do zdrowia  
i obniży ryzyko trwałego uszkodzenia. Czasami	leczenie	jest	wymagane	u	dzieci,	 
u	których	występuje	szczególne	ryzyko	wystąpienia	urazu	lub	krwawienia.

Leczenie może odbywać się w dwóch trybach

Doraźnym W	momencie	wystąpienia	
krwawienia,	na	przykład	
po doznaniu urazu

U	dzieci	z	łagodną	lub	umiarkowaną	
postacią	hemofilii	i	większością	
postaci	choroby	von	Willebranda

Profilaktycznym Regularnie,	 
w celu zapobiegania 
krwawieniom przed ich 
wystąpieniem

U	dzieci	z	ciężką	postacią	hemofilii 

U	niektórych	dzieci	z	ciężką	postacią	
choroby	von	Willebranda 

U	niektórych	dzieci	z	umiarkowaną	
postacią	hemofilii,	u	których	
krwawienia	występują	często
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Rodzaje leczenia  

Koncentraty czynników krzepnięcia 

Krwawienie	można	opanować	lub	można	mu	zapobiec,	tymczasowo	zastępując	
brakujący	czynnik	we	krwi	poprzez	podanie	koncentratu	czynnika	krzepnięcia.	
Koncentrat	rekombinowanego	czynnika	VIII	i	czynnika	IX	wytwarza	się	z	użyciem	
technologii	genetycznej,	a	nie	z	krwi.	Istnieją	również	koncentraty	czynnika	krzepnięcia	
zawierające	czynnik	von	Willebranda	stworzone	z	osocza	krwi	od	dawców.	Poddawane	
są	one	specjalnej	procedurze	w	celu	wyeliminowania	wirusów.	

Koncentrat	czynnika	krzepnięcia	podaje	się	dożylnie	do	strumienia	krwi	przy	
pomocy	igły	typu	motylek	wprowadzanej	do	żyły	przez	port	naczyniowy	(zob.	str.	9).	
U	małych	dzieci	czasami	stosuje	się	na	skórze	krem	znieczulający	przed	zastrzykiem,	
żeby	zmniejszyć	ból.	Rodzice	dzieci	z	ciężką	postacią	hemofilii	i	niektórych	dzieci	 
z	umiarkowaną	postacią	hemofilii	uczą	się	podawać	dzieciom	czynnik	krzepnięcia	
w	domu.	Z	czasem	młodzi	ludzie	uczą	się	robić	to	samodzielnie.	Większość	potrafi	
wykonać	taką	procedurę	przed	osiągnięciem	wieku	licealnego.	

Podskórne podawanie leków  

Emicizumab	(lub	Hemlibra®)	jest	lekiem	podawanym	podskórnie	w	celu	
zapobieżenia	krwawieniu	lub	zmniejszenia	krwawienia	u	osób	z	hemofilią	typu	A.	
Podawany	jest	raz	na	tydzień,	raz	na	dwa	tygodnie	lub	raz	w	miesiącu.	

Desmopresyna (DDAVP)

DDAVP	to	lek	syntetyczny,	który	może	być	odpowiedni	dla	osób	z	łagodniejszymi	
postaciami	hemofilii	typu	A	oraz	chorobą	von	Willebranda.	Zwiększa	poziom	
czynnika	VIII	i	czynnika	von	Willebranda	(vWF)	w	wyściółce	naczynia	krwionośnego,	
a	co	za	tym	idzie	–	w	krwiobiegu.	Podaje	się	ją	w	formie	wstrzyknięcia	podskórnego	
lub	sprayu	do	nosa.	Nie	pomaga	w	ciężkiej	postaci	hemofilii	w	związku	z	bardzo	
niskim	stężeniem	czynnika	VIII	w	organizmie.	

Kwas traneksamowy 

Kwas	traneksamowy	to	lek	pomagający	utrzymać	skrzep	po	jego	uformowaniu.	
Występuje	w	postaci	płynnej	i	w	tabletkach,	może	być	również	stosowany	w	płynie	
do	płukania	jamy	ustnej.	Może	być	szczególnie	pomocny	w	przypadku	krwawienia	
jamy	ustnej,	krwawienia	z	nosa	lub	obfitej	miesiączki.	Często	stosowany	jest	 
w	połączeniu	z	innymi	lekami,	ale	może	być	również	stosowany	samodzielnie.	
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Inne leki

Niektóre	leki	mogą	wpływać	na	krzepnięcie	krwi,	więc	mogą	być	nieodpowiednie	
dla	dziecka	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.	Nie	należy	nigdy	stosować	aspiryny	
i	ibuprofenu,	o	ile	nie	zaleciła	tego	osoba	specjalizująca	się	w	leczeniu	hemofilii.	
Paracetamol	jest	odpowiedni	do	uśmierzania	bólu	i	zmniejszania	gorączki.	

Szczepienia 

Jeśli	w	szkole	odbywa	się	szczepienie,	szczepionkę	należy	podać	podskórnie,	 
a	nie	domięśniowo.	Szkoła	i	rodzice	powinni	skontaktować	się	z	centrum	leczenia	
hemofilii	przez	podaniem	jakiejkolwiek	szczepionki.		

Port naczyniowy 

Port	naczyniowy	stosuje	się	
coraz	częściej	u	dzieci	z	ciężkimi	
postaciami	zaburzeń	krzepnięcia	
krwi.	Jest	to	małe	urządzenie	
wszczepiane	pod	skórę,	zwykle	 
w	górnej	części	klatki	piersiowej	
nad	sercem.	Urządzenie	jest
wygodniejszym sposobem 
podawania	leku	dziecku	niż	
metoda	dożylna.

 
Na	powierzchni	portu	po	podaniu	leku	mogą	pojawić	się	krwiaki	lub	zsinienia.	 
U	dzieci	z	wszczepionym	portem	istnieje	małe	ryzyko	wystąpienia	zakażenia,	dlatego	
są	one	ściśle	monitorowane	pod	kątem	wystąpienia	gorączki,	szczególnie	jeśli	nie	
jest	ona	wynikiem	choroby	wieku	dziecięcego.	W	przypadku	wystąpienia	zakażenia	
dziecko	otrzyma	leczenie	antybiotykowe.	Leczenie	zakażenia	może	wiązać	się	 
z	kilkudniową	hospitalizacją.						

Dzieci	z	wszczepionym	portem	mogą	uprawiać	sport,	ale	zaleca	się	unikania	sportów	
kontaktowych,	ponieważ	uderzenie	w	miejsce	wszczepionego	portu	mogłoby	być	
bolesne	lub	spowodować	uszkodzenie.	Pływanie	z	wszczepionym	portem	jest	
dozwolone.
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Etapy edukacji

Przedszkole i szkoła podstawowa  

Ważne	jest,	żeby	dzieci	uczestniczyły	we	
wszystkich	zabawach	z	rówieśnikami,	
szczególnie	w	tym	wieku,	ponieważ	
aktywności	fizyczne	wśród	małych	dzieci	
nie	sprawiają	zwykle	więcej	problemów	
za	wyjątkiem	okazjonalnego	siniaka.	Przy	
zranieniach i zadrapaniach wystarczy 
zwykle standardowa pierwsza pomoc.   

Aktywności	sportowe	w	szkole	
podstawowej nie cechuje zwykle 
rywalizacja	ani	wysoka	intensywność,	
jakie	pojawiają	się	na	późniejszym	
etapie,	więc	o	ile	dziecko	nie	doznało	
urazu	lub	nie	wraca	właśnie	do	zdrowia	
po	wystąpieniu	krwawienia,	może	się	do	
nich	włączyć.	

Szkoła średnia  

W	miarę	dorastania	aktywności	sportowe	wśród	nastolatków	stają	się	intensywniejsze	 
i	bardziej	nastawione	na	rywalizację,	a	rodzajów	sportów	i	innych	aktywności,	w	których	
nastolatki	chciałyby	uczestniczyć,	jest	więcej.	Należy	korzystać	z	odpowiedniego	stroju,	
obuwia	i	sprzętu.			

Jeśli	sport	doprowadzi	do	urazu	u	młodej	osoby,	możliwe,	że	będzie	ona	musiała	
poszukać	alternatywy	lub	zasięgnąć	porady	u	rodziców,	pracowników	centrum	leczenia	
hemofilii	i	szkoły.	Względne	ryzyko	i	korzyści	są	różne	dla	różnych	osób,	różne	są	też	
opinie	na	temat	ryzyka	i	korzyści	płynących	z	poszczególnych	dyscyplin	sportowych.		

Szkoła wyższa  

Większość	młodych	osób	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	przejdzie	przez	etap	
szkolny	tak,	jak	rówieśnicy.	Okres	studiów	też	nie	będzie	się	dla	nich	różnił.			

Młode	osoby	planujące	wyprowadzenie	się	z	domu	na	studia	mogą	kontynuować	
leczenie	w	swoim	centrum	leczenia	hemofilii	w	trakcie	przerw	od	zajęć.	Mogą	również	
zarejestrować	się	w	centrum	leczenia	hemofilii	bliżej	miejsca,	w	którym	studiują.	
Niezależnie	od	decyzji	muszą	wiedzieć,	gdzie	znajduje	się	najbliższe	centrum	leczenia	
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hemofilii,	na	wypadek	gdyby	potrzebowały	awaryjnego	leczenia	w	trakcie	semestru.			

Leczenie w szkole

Niektóre	szkoły	mogą	bez	problemu	przechować	leki.	Jeśli	szkoła	na	to	zezwala,	należy	
ustalić,	gdzie	będą	one	trzymane	i	jak	będzie	można	uzyskać	do	nich	dostęp.	Należy	
wyznaczyć	konkretną	osobę	z	personelu,	która	będzie	odpowiedzialna	między	innymi	
za	kontrolowanie	procedury	leczenia.	Niektóre	szkoły	ze	względów	prawnych	nie	
umożliwiają	przechowywania	niektórych	leków	na	terenie	szkoły	w	związku	z	obawami	
dotyczącymi	przeterminowania	leku	i	odpowiedzialności	za	przeprowadzenie	leczenia.				

W	obowiązku	rodziców	leży	dostarczenie	szkole	niezbędnych	leków.	Leki	muszą	
zostać	dostarczone	w	formie,	w	jakiej	zostały	wydane,	w	oryginalnym	opakowaniu,	 
z	czytelnym	oznaczeniem.	Należy	dostarczyć	szczegółowych	informacji	(sformułowanie	
„zażywać	zgodnie	z	zaleceniami”	nie	jest	wystarczające).	W	obowiązku	rodziców	
jest	zapewnienie,	że	leki	są	uzupełniane	zgodnie	z	potrzebami.	Szkoła	powinna	
współpracować	z	rodzicami,	żeby	zapewnić,	że	lek	nie	uległ	przeterminowaniu.	
Szkoła	powinna	opracować	politykę	podawania	leku	i	mieć	obowiązujące	zasady	
niesienia	pomocy	w	nagłych	przypadkach.	

Jeśli lek należy podać dziecku w trakcie zajęć szkolnych, rodzic może zostać 
poproszony o obecność w szkole i podanie leku.  

Choroba a nauka 

Rodzice,	którzy	otrzymują	wsparcie	z	centrum	leczenia	hemofilii,	muszą	
poinformować	szkołę	o	potrzebach	zdrowotnych	swojego	dziecka.	Ważne,	żeby	na	
karcie	danych	medycznych	zawrzeć	informacje	o	zaburzeniu	krzepnięcia	krwi	 
u	dziecka	i	jego	stopniu	nasilenia.	Szkoła	musi	również	zostać	poinformowana	 
o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych	(Special	Educational	Needs,	SEN)	 
i	niepełnosprawnościach.		

Zgodnie	z	prawem	szkoły	muszą	zapewnić	miejsce	dziecku,	które	wymaga:

• leczenia	choroby	lub	urazu,
• pierwszej pomocy lub badania lekarskiego. 

Jeśli dziecko nie może pojawić się w szkole 

Jeśli	dziecko	nie	może	pojawić	się	w	szkole	przez	jakiś	czas	w	związku	z	chorobą	lub	
urazem,	szkoła	i	lokalne	władze	zapewnią	mu	wsparcie,	żeby	jego	nauka	przez	to	nie	
ucierpiała.	
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Szkoła dziecka: 

• poinformuje	lokalne	władze,	jeśli	nieobecność	dziecka	w	szkole	będzie	 
	 wynosić	ponad	15	dni	pod	rząd,	
• przekaże	lokalnym	władzom	informacje	na	temat	potrzeb	dziecka,	jego	 
	 możliwości	i	programu	pracy,	
• pomoże	dziecku	ponownie	zintegrować	się	w	szkole	po	powrocie,	
• upewni	się,	że	rodzice	są	informowani	na	bieżąco	o	szkolnych	wydarzeniach	 
	 i	kołach	zainteresowań,	
• zachęci	dziecko	do	utrzymywania	kontaktu	z	innymi	uczniami,	np.	w	formie	 
 odwiedzin lub przez wideo. 

Rola lokalnych władz 

Jeśli	nieobecność	dziecka	w	szkole	jest	długa,	lokalne	władze	zapewnią	dziecku	
standardowy	program	edukacyjny,	jeśli	jest	to	możliwe.	Może	to	wymagać	
zorganizowania:	

• nauki	domowej,	
• nauki	w	szpitalu	lub	w	formie	korepetycji,	
• nauki	łączonej	–	w	domu	i	w	szpitalu.	

Lokalne	władze	muszą	zapewnić	dziecku	kontynuację	edukacji	w	pełnym	wymiarze,	chyba	
że	niepełny	wymiar	jest	lepszy	ze	względu	na	stan	zdrowia	dziecka.	

Lokalne władze powinny również:

• wyznaczyć	osobę	na	stanowisku	wyższego	szczebla	zajmującą	się	 
	 ustaleniami	oraz	dysponować	zasadami	w	formie	pisemnej,	wyjaśniającymi	 
	 sposób,	w	jaki	lokalne	władze	wypełnią	swoje	obowiązki,	
• zapewnić,	że	dziecko	nie	pozostanie	bez	dostępu	do	edukacji	przez	więcej	 
	 niż	15	dni	szkolnych,	
• zorganizować	naukę	od	początku	nieobecności	dziecka,	jeśli	jasne	jest,	że	 
	 dziecko	będzie	nieobecne	w	szkole	przez	długie,	powtarzające	się	okresy.
• Jeśli	dziecko	potrzebuje	planu	dotyczącego	edukacji,	zdrowia	i	opieki	 
	 (Education,	Health,	and	Care,	EHC),	rodzice	muszą	przedyskutować	to	ze	 
	 swoim	centrum	leczenia	hemofilii.		
 
Choroba a egzaminy 

Jeśli	dziecko	źle	się	poczuje	z	powodu	choroby,	urazu	lub	niemożliwych	do	uniknięcia,	
będących	poza	jego	kontrolą	okoliczności	w	terminie	egzaminu	lub	oddania	pracy	
domowej/kontrolnej,	mają	zastosowanie	specjalne	warunki.	Rodzice	muszą	skontaktować	
się	ze	szkołą	dziecka	lub	egzaminującą	je	osobą,	żeby	uzyskać	na	ten	temat	więcej	
informacji.	Szkoła	lub	uczelnia	musi	zatwierdzić	wniosek	dziecka	o	warunki	specjalne.
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Nieobecności

Rodzice,	którzy	otrzymują	wsparcie	osoby	specjalizującej	się	w	opiece	nad	chorymi	na	
hemofilię	muszą	poinformować	szkołę	o	potrzebach	zdrowotnych	swojego	dziecka.	Dzieci	
z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	mogą	być	nieobecne,	jeśli	wystąpi	u	nich	uraz	i	wymagana	
jest	rehabilitacja.	Możliwe	też,	że	będą	musiały	pojawiać	się	w	centrum	leczenia	hemofilii	
na konsultacjach. 

Jeśli	dziecko	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	dozna	urazu,	może	potrzebować	po	powrocie	
do	nauki	kuli,	temblaka,	a	nawet	wózka	dla	niepełnosprawnych.	Może	to	oznaczać,	że	
będzie	potrzebowało	więcej	czasu	na	dotarcie	na	poszczególne	lekcje.	

Dziewczynki,	u	których	miesiączka	jest	bardzo	obfita,	mogą	być	nieobecne	w	szkole	 
z	powodu	dużego	krwawienia	lub	bólu.	Możliwe	też,	że	potrzebować	będą	częstych	
przerw	podczas	lekcji,	żeby	zmienić	tampon	lub	podpaskę.

Jeśli	dziecko	będzie	nieobecne	(np.	z	powodu	doznanego	urazu	lub	wizyty	w	szpitalu),	
rodzice	powinni	poinformować	o	tym	szkołę	jak	najszybciej.

Karta informacyjna nt. zaburzenia krzepnięcia krwi 

Każde	dziecko	powinno	mieć	założoną	kartę	informacyjną	nt.	zaburzenia	krzepnięcia	
krwi	(Bleeding	Disorder	Card),	którą	udostępnia	centrum	leczenia	hemofilii.	Karta	
zawiera informacje o zaburzeniu i wymaganym leczeniu oraz dane kontaktowe 
centrum	leczenia	hemofilii.	Centra	leczenia	hemofilii	powinny	być	w	stanie	wydać	
dziecku	tyle	egzemplarzy	karty,	ile	potrzebuje,	i	zapewnić,	że	jeden	będzie	dostępny	
w	szkole	przez	cały	czas	(z	odpowiednimi	lekami,	jeśli	mają	zastosowanie).		

Plan opieki szkolnej 

Indywidualny	plan	opieki	pomaga	zapewnić,	że	szkoła	efektywnie	wspiera	dziecko	
z	zaburzeniem.	Plan	objaśnia	czynności,	jakie	należy	wykonać,	osoby,	które	mają	je	
wykonać,	i	czas,	w	jakim	ma	to	nastąpić.	Posiadanie	planu	opieki	szkolnej	dla	dzieci	z	
zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	jest	bardzo	ważne.	Plan	opieki	szkolnej	można	uzyskać	w	
centrum	leczenia	hemofilii,	które	wspiera	dziecko.	Rodzice	powinni	również	dostarczać	
szkole	wyczerpujących	i	aktualnych	informacji	na	temat	potrzeb	zdrowotnych	dziecka.

Kwestie, jakie należy zawrzeć w planie opieki: 

• Z	kim	należy	się	kontaktować	i	w	przypadku	jakiego	rodzaju	urazów?		
• Jak	można	się	skontaktować	z	rodzicami?	
• Z	kim	można	się	skontaktować,	jeżeli	rodzice	są	nieosiągalni?	Jak	można	się	 
	 skontaktować	z	centrum	leczenia	hemofilii	dziecka?		
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• Czy	u	dziecka	występują	krwawienia	lub	dziecko	ma	potrzeby	związane	 
	 z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi?			
• Czy	dziecko	używa	konkretnych	słów,	żeby	opisać	krwawienie?
• Jak	bardzo	dziecko	rozumie	swoje	zaburzenie	krzepnięcia	krwi?		
• Czy	dziecko	może	samo	sobie	pomóc	i	jakie	wsparcie	powinno	przy	tym 
	 otrzymać?	 
 
Szkoła	powinna	dysponować	egzemplarzami	karty	dotyczącej	zaburzeń	krzepnięcia	
krwi	na	potrzeby	wycieczki	szkolnej,	wizyty	na	szpitalnym	oddziale	ratunkowym	 
itp.	Karta	powinna	zawierać	informacje	kontaktowe	centrum	leczenia	hemofilii	oraz	
szczegóły	dotyczące	leczenia,	jakiego	może	wymagać	dziecko.

Niezbędne	jest	zorganizowanie	spotkania	rodziców	z	kluczowymi	osobami	 
z	personelu	szkolnego.	Do	takich	osób	należą	na	przykład	wychowawcy,	opiekunowie	
roku,	nauczyciele	wychowania	fizycznego,	personel	medyczny/udzielający	pierwszej	
pomocy	oraz	osoba	kierująca	edukacją	uczniów	ze	specjalnymi	potrzebami	
edukacyjnymi. 

Dzięki	temu	wszyscy	zostaną	poinformowani	o	zaburzeniu	krzepnięcia	krwi	u	dziecka	
i	będą	potrafili	wesprzeć	dziecko	oraz	zareagować	w	sytuacji	awaryjnej.	Zaleca	się,	
aby	to	osoba	zajmująca	się	uczniami	ze	specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi	była	
odpowiedzialna	za	poinformowanie	personelu	szkoły	o	istnieniu	planu	opieki	 
i	o	łatwym	dostępie	do	niego.	Osoby	nadzorujące	dzieci	podczas	przerwy	obiadowej	
również	powinny	być	świadome	istnienia	planu	opieki	i	mieć	do	niego	dostęp.	

Niezwykle	istotne	jest,	żeby	rodzice	zbudowali	opartą	na	zaufaniu	i	wsparciu	relację	 
z	personelem	szkoły	i	poinformowali	personel,	że	zawsze	może	się	z	nimi	
kontaktować,	niezależnie	od	sytuacji.	

Oto	kilka	porad	udzielonych	przez	mamę	dziecka	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi:	

• Zanim	dziecko	rozpocznie	naukę	w	szkole,	dowiedz	się,	kto	z	personelu	 
	 szkoły	odpowiada	za	opracowanie	planów	opieki.	
• Spotkaj	się	z	taką	osobą,	że	upewnić	się,	że	wie,	czym	jest	zaburzenie	 
	 krzepnięcia	krwi	i	jak	z	nim	postępować.		
• Zaproponuj,	że	stworzysz	arkusze	informacyjne	albo	prezentację	 
	 o	zaburzeniu	krzepnięcia	krwi.	Daj	personelowi	możliwość	zapytania	rodziców	 
	 o	to,	co	ich	zdaniem	personel	powinien	wiedzieć.	
• Porozmawiaj	osobiście	z	nauczycielami	wychowania	fizycznego,	ponieważ	 
	 dziecko	będzie	bardziej	narażone	na	urazy	i	potencjalne	krwawienia	do	 
	 stawów	niż	inne	dzieci	w	klasie.	
• Nie	zakładaj,	że	wszyscy	nauczyciele	dziecka	widzieli	plan	opieki.	 
	 Współpracuj	ze	szkołą,	żeby	zapewnić,	że	wszyscy	się	z	nim	zapoznają.	
• Spróbuj	stworzyć	opartą	na	zaufaniu	i	wsparciu	relację	z	personelem	szkoły.		



Zaburzenia krzepnięcia krwi a szkoła

15

• Podkreśl,	że	personel	zawsze	może	się	kontaktować	z	rodzicami,	niezależnie	 
	 od	sytuacji.	Upewnij	się,	że	szkoła	ma	aktualne	dane	kontaktowe.	
• Poszukaj wsparcia u innych rodziców z The Haemophilia Society w mediach  
	 społecznościowych.	To	bardzo	stresujący	czas,	a	możliwość	porozmawiania	 
	 z	kimś	o	tym	bardzo	pomaga.
• Zachęcaj	dziecko	do	asertywności	wobec	personelu	w	sytuacjach,	 
	 w	których	czuje,	że	potrzebuje	udać	się	do	pokoju	lekarskiego. 
 

Jak radzić sobie z zaburzeniami krzepnięcia krwi w szkole
Szkoła	powinna	dobrze	zrozumieć	
potencjalne	problemy	związane	
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.	
Zespół	z	centrum	leczenia	hemofilii	
opiekujący	się	dzieckiem	z	chęcią	
przeprowadzi spotkanie edukacyjne 
w	szkole,	jeśli	zajdzie	taka	potrzeba.

Cały	personel	szkolny	
odpowiedzialny za dziecko powinien 
wiedzieć	o	diagnozie,	leczeniu	 
i	wszelkich	środkach	ostrożności,	
jakie	należy	przedsięwziąć.	

Rozpoznawanie krwawień 

U	dzieci	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	nie	dochodzi	częściej	do	zranień,	większych	
krwawień	lub	szybszego	krwawienia.	Krwawienie	u	takich	dzieci	trwa	dłużej.	Dzieci	
z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	mogą	prowadzić	zwyczajne,	aktywne	życie.	W	razie	
wątpliwości	dotyczącej	rozpoznawania	krwawienia	należy	skorzystać	z	planu	opieki	
szkolnej. 

Najczęstsze	objawy	krwawienia	do	stawów	i	mięśni	to:	

• uczucie	ucisku	w	obszarze,	w	którym	może	występować	krwawienie,	
• ograniczona	możliwość	ruchu	kończyny,	w	której	może	występować	 
	 krwawienie	–	dziecko	może	nie	chcieć	poruszać	taką	kończyną,
• opuchlizna,
• zsinienie	lub	zaczerwienienie,	które	nie	od	razu	może	być	widoczne,
• dziecko	może	nie	zachowywać	się	tak,	jak	zwykle,	w	wyniku	bólu.		

Obserwacja	i	świadomość	możliwości	wystąpienia	krwawienia	są	najważniejsze.	
Porównaj	obszar,	w	którym	może	występować	krwawienie,	z	tym	samym	obszarem	
w	innej	kończynie	i	sprawdź,	czy	wygląda	i	reaguje	inaczej.
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Poważne krwawienie, które wymaga natychmiastowego leczenia i porady: 

Głowa, twarz i szyja  

Wszelkie	urazy	głowy,	twarzy	lub	szyi	należy	zawsze	sprawdzić,	ponieważ	dziecko	
może	potrzebować	niezwłocznie	leczenia	i	badania	w	szpitalu.

Uraz	głowy	to	zawsze	poważna	sprawa.	Krwawienie	do	mózgu	nie	zdarza	się	
często,	ale	może	się	pojawić	bez	oczywistego	urazu.	Objawy	obejmują	ból	
głowy,	nudności,	senność,	drgawki	i	osłabienie	ręki	lub	nogi.		

Inne rodzaje krwawienia  

• wymiotowanie	krwią	
• kaszel	z	krwią	
• krew	w	stolcu	–	może	wyglądać	jak	krew	lub	być	czarna	i	smolista	–	to	 
 oznaka krwawienia do przewodu pokarmowego  

Co zrobić przy podejrzeniu krwawienia do stawu lub mięśnia 

Jeśli	u	dziecka	wystąpi	krwawienie	do	stawu	lub	mięśnia,	może	ono	to	rozpoznać	
i	powiadomić	nauczyciela.	Niektóre	dzieci	mogą	nie	zgłosić	wczesnych	sygnałów	
krwawienia	z	kilku	możliwych	powodów:	nie	rozpoznają	ich	bądź	nie	będą	chciały	
opuścić	jakiejś	aktywności.	Dzieci	z	łagodniejszymi	postaciami	zaburzeń	krzepnięcia	
krwi	będą	miały	mniejszą	wiedzę	i	doświadczenie	w	rozpoznawaniu	krwawienia.

• Sprawdź,	czy	nie	pojawiają	się	oznaki	większego	urazu.	
• Zastosuj	zwykłe	środki	pierwszej	pomocy	–	podnieś	i	oprzyj	wygodnie	część	 
	 ciała,	w	której	może	występować	krwawienie,	przyłóż	lód	lub	zimny	 
	 kompres	na	10	minut	i	powtarzaj	co	10	minut,	jeśli	objawy	się	utrzymują.
• Jeśli	objawy	się	utrzymują	lub	pogarszają,	dziecko	może	wymagać	leczenia.	 
	 W	takiej	sytuacji	skontaktuj	się	z	rodzicami	i/lub	centrum	leczenia	hemofilii	 
	 opiekującym	się	dzieckiem.
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Uraz głowy Niewielki guz
Sprawdzaj,	czy	nie	pojawia	się	większy	obrzęk/zsinienie   

Pierwsza pomoc 
• 	Zrób	zimny	okład		

Jeśli	pojawi	się	obrzęk/zsinienie

• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii		 

Duży uraz  
• Wezwij pogotowie 
• Niezbędne	będzie	leczenie
• Natychmiast	skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	 
															leczenia	hemofilii		
• Poinformuj ratowników medycznych o zaburzeniu  
															krzepnięcia	krwi	dziecka	
 
Pierwsza pomoc 
• Zrób	zimny	okład
• Podaj	kwas	traneksamowy,	jeśli	jest	dostępny

Obrzęk/ból 
jakiegokolwiek 
stawu

Pierwsza pomoc 
• Schładzaj	miejsce	lodem	(10	min	z	lodem,	10	min	bez	lodu	 
                –	nie	dopuszczaj,	żeby	lód	bezpośrednio	dotykał	skóry)
• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii		
• Podaj	kwas	traneksamowy,	jeśli	jest	dostępny	
• Niezbędne	może	być	leczenie	

Uraz: 
szyi
klatki piersiowej/
pachy
pleców
brzucha
pachwiny
nogi/ręki 

Pierwsza pomoc  
• Schładzaj	miejsce	lodem	(10	min	z	lodem,	10	min	bez	lodu	 
               –	nie	dopuszczaj,	żeby	lód	bezpośrednio	dotykał	skóry)
• Obserwuj	obszar	pod	kątem	wystąpienia	bólu	i	opuchlizny	
• Zwracaj	uwagę	na	zwiotczenia,	skurcze	i	brak	ruchu		

Jeśli wystąpi ból, opuchlizna i zwiotczenie/brak ruchu 
• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii	
• Podaj	kwas	traneksamowy,	jeśli	jest	dostępny		
• Niezbędne	może	być	leczenie	

Głębokie 
zranienie 
wymagające 
założenia szwów

Pierwsza pomoc 
• Zastosuj	suchy	opatrunek	i	ucisk		
• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii	
• Niezbędne	może	być	leczenie

Co zrobić przy wystąpieniu urazu  

Porady	dotyczące	udzielania	pierwszej	pomocy	od	zespołu	specjalizującego	się	 
w	leczeniu	hemofilii	ze	szpitala	Evelina	London	Children’s	Hospital:
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Krwawienie  
z nosa

Pierwsza pomoc  
• Zastosuj	suchy	opatrunek	i	ucisk		
• Jeśli	krwawienie	nie	ustępuje,	uszczypnij	grzbiet	nosa	 
																i	pochyl	głowę	lekko	do	przodu	
• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii	
• Podaj	kwas	traneksamowy,	jeśli	jest	dostępny	

Krwawienie
Przebarwienie
skóry w kolorze 
fioletowym, 
czerwonym,
różowym, 
żółtym

Guz głowy
ze zsinieniem
wokół

Dziecko	będzie	miało	więcej	siniaków	niż	inne	dzieci.
• Niektóre	siniaki	będą	powodować	tylko	przebarwienia	skóry.
• Przy	siniakach,	które	nie	zwiększają	rozmiaru	i	nie	powodują	 
																	dyskomfortu,	może	zostać	zastosowana	pierwsza	pomoc. 
 
Pierwsza pomoc  
• Przyłóż	lód/zimny	kompres	(10	minut	w	miejscu	 
																zsinienia	i	10	minut	przerwy).	Lód	nie	może	wchodzić	 
																w	bezpośredni	kontakt	ze	skórą	–	umieść	ręcznik	lub	 
																ścierkę	pomiędzy	zimnym	kompresem	a	skórą	
• Unieś	i	oprzyj	kończynę,	żeby	zmniejszyć	ból	i	opuchliznę 
 
Pierwsza pomoc  
• Schładzaj	miejsce	lodem	(10	min	z	lodem,	10	min	bez	lodu	 
																–	nie	dopuszczaj,	żeby	lód	bezpośrednio	dotykał	skóry)	
• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	centrum	leczenia	hemofilii	
• Niezbędne	może	być	leczenie

Jeśli zostanie wezwana karetka, ratownicy powinni zostać poinformowani  
o zaburzeniu krzepnięcia krwi u dziecka. Jeśli wymagane jest wezwanie karetki, 
należy również poinformować centrum leczenia hemofilii opiekujące się 
dzieckiem, żeby jego personel mógł udzielić porad na temat niezbędnego leczenia. 

Działania 

• Skontaktuj	się	z	rodzicem	i	poproś	o	radę.	Zorganizuj	leczenie,	jeśli	jest	 
	 wymagane.	Jeśli	rodzic	lub	inna	wyznaczona	osoba	jest	nieosiągalna,	 
	 zadzwoń	do	centrum	leczenia	hemofilii	opiekującego	się	dzieckiem.	Starsze	 
	 dzieci	mogą	być	w	stanie	same	zastosować	leczenie.
• Pamiętaj,	że	jeśli	wymagane	jest	podanie	leków,	im	wcześniej	to	nastąpi,	 
 tym lepiej. 
• Jeśli	krwawienie	z	rany	lub	nosa	nie	zatrzymuje	się	po	zastosowaniu	ucisku	 
	 przez	10–	15	minut,	należy	skontaktować	się	z	rodzicem.	
• Tak	jak	w	przypadku	innych	dzieci,	niektóre	sytuacje	będą	wymagały	działań	 
	 awaryjnych.	Jeśli	należy	wezwać	karetkę,	ratownicy	zabiorą	dziecko	do	 
	 najbliższego	oddziału	ratunkowego.	Należy	w	takiej	sytuacji	zabrać	leki,	 
	 które	są	przechowywane	w	szkole,	jeśli	jest	to	możliwe.	Jeśli	centrum	 
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	 leczenia	hemofilii	jest	zlokalizowane	blisko,	a	stan	dziecka	na	to	pozwala,	 
	 udanie	się	do	centrum	może	być	najlepszym	sposobem	uzyskania	 
	 odpowiedniego	leczenia.	Ostateczna	decyzja	należy	do	ratowników	 
	 medycznych,	ale	mogą	oni	uznać,	że	rozmowa	z	centrum	leczenia	 
	 hemofilii	jest	pomocna.	
• Wszelkie	plamy	krwi	należy	usunąć,	stosując	się	do	powszechnych	 
	 wytycznych	dotyczących	usuwania	krwi	i	płynów	ustrojowych	 
	 obowiązujących	w	szkole.	Krew	osoby	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	nie	 
	 niesie	ze	sobą	dodatkowego	ryzyka. 
 
W okresie powrotu do zdrowia po krwawieniu lub urazie dziecko może być 
nieobecne w szkole. W rzadkich przypadkach dziecko może potrzebować 
w szkole wózka dla niepełnosprawnych lub kuli. Szkoła powinna mieć tego 
świadomość i dysponować odpowiednimi środkami. 
 
W związku z nieobecnościami dziecko będzie potrzebowało wsparcia  
w opanowaniu opuszczonego materiału i wdrożeniu się na powrót w rytm zajęć. 
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Jak radzić sobie z miesiączką w klasie 

U	dziewczynek,	które	zaczynają	miesiączkować,	okres	może	być	obfity.	Obfite	
krwawienie	miesiączkowe	(menorrhagia)	jest	również	częste	u	dziewcząt	 
z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi,	a	„normalna”	ilość	krwi	lub	ból	są	różne	z	miesiąca	
na	miesiąc.	Oznaki	problematycznych	miesiączek	to	na	przykład:

• krwawienie	utrzymujące	się	przez	ponad	tydzień,		
• krwawienie,	które	ma	wpływ	na	życie	codzienne	(np.	zostawanie	w	domu	 
	 w	obawie	przed	krwawieniem),	
• częsta	zmiana	artykułów	higienicznych,		
• bóle	głowy,	zawroty	głowy,	zmęczenie,	opuchnięte	kończyny	i	zasinienia,	
• przecieki	i	plamienia	(zabrudzenia	z	krwi	na	ubraniach	lub	bieliźnie),	
• potrzeba	stosowania	dwóch	produktów	higieny	intymnej	jednocześnie	 
	 (np.	tamponów	i	podpasek),
• wydalanie	skrzepów	krwi	o	średnicy	ponad	2,5	cm	(rozmiaru	monety	 
	 10-pensowej).	
        
Obfite	miesiączki	i	nadmierne	krwawienie	mogą	również	prowadzić	do	anemii.	Krew	
zawiera	żelazo,	więc	utrata	krwi	może	doprowadzić	do	utraty	żelaza	w	organizmie.	
Anemia	może	wywoływać	u	dziewczynek	zmęczenie.	Żeby	zwiększyć	poziom	żelaza,	
przepisane	mogą	zostać	suplementy	żelaza.	

Miesiączki	mogą	być	obfite	i	wymagać	dodatkowego	leczenia	przepisanego	przez	
lekarza,	na	przykład	kwasu	traneksamowego	podawanego	w	trakcie	okresu	w	celu	
zmniejszenia	ilości	traconej	krwi.	

Dziewczynki,	których	miesiączki	są	obfite,	mogą	musieć	korzystać	z	toalety	lub	
pomocy	medycznych	częściej,	co	oznacza,	że	będą	musiały	częściej	opuszczać	
zajęcia.	Przepustka	na	korzystanie	z	toalety	powinna	zostać	wydana,	a	nauczyciele	
powinni	zostać	poinformowani,	jeśli	dziewczynka	musi	często	opuszczać	zajęcia	 
w	trakcie	miesiączki.

Wyrozumiałość	i	zachowanie	prywatności	są	ważne,	szczególnie	że	na	ubraniach	
mogą	pojawiać	się	plamy	krwi.	Dziewczynki	powinny	mieć	w	szkole	ubrania	
na	zmianę,	na	wypadek	gdyby	potrzebowały	się	przebrać,	i	zapas	tamponów/
podpasek.

Jeśli	dziewczynka	wydaje	się	zmęczona	i	blada	podczas	miesiączki,	nie	powinna	
uczestniczyć	w	tym	czasie	w	aktywnościach	fizycznych	w	szkole.	Może	być	
zaangażowana	w	lekcje	wychowania	fizycznego	w	inny	sposób,	na	przykład	
sędziując	podczas	meczu	lub	pomagając	w	liczeniu	czasu	rozgrywki,	biegu	itp.
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Lekkie	ćwiczenia	mogą	pomóc	zmniejszyć	napięcie	mięśniowe	i	złagodzić	ból	
spowodowany	przez	skurcze.	Należy	unikać	pływania,	jeśli	dziewczynka	obawia	się	
przecieku,	nawet	po	założeniu	tamponu.		

Miesiączka	dla	każdej	dziewczynki	przebiega	inaczej,	ważne	więc,	żeby	pamiętać,	
że	dziewczynka	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	może	być	zawstydzona	i	nie	mieć	
ochoty	o	niej	rozmawiać.

Szkoła	powinna	wykazać	zrozumienie	w	tym	trudnym	czasie.	Wyznaczona	osoba	
lub	osoba	niosąca	pierwszą	pomoc	mogą	zapewnić	dziewczynkę,	że	jej	potrzeby	
zostaną	spełnione,	a	personel	zareaguje	w	odpowiedni	sposób.

Więcej	informacji	dotyczących	kobiet	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	można	znaleźć	
na stronie haemophilia.org.uk/support/womensawareness/talking-red/  
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Sport i aktywność fizyczna 

Wszystkie	dzieci	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi	należy	zachęcać	do	wykonywania	
wszystkich	czynności,	które	mogą,	a	nie	skupiania	się	na	niewielkich	ograniczeniach.	
Rodzaj	aktywności	zależy	nie	tylko	od	rodzaju	choroby,	ale	również	wieku,	ambicji	 
i talentów dziecka.

Ogólnie	większość	aktywności	w	szkole	jest	odpowiednia	dla	dzieci	z	zaburzeniami	
krzepnięcia	krwi.	Jednakże	należy	odbyć	rozmowę	między	rodzicami	a	szkołą	
dotyczącą	uczestniczenia	dzieci	w	sportach	kontaktowych.	

Dzieci	z	ciężkimi	postaciami	zaburzeń	krzepnięcia	krwi	powinny	unikać	sportów	
kontaktowych.	Przed	podjęciem	ryzykownej	aktywności	sportowej	należy	ją	omówić	
z	centrum	leczenia	hemofilii.	Niektóre	aktywności	można	wykonywać	w	bezpieczny	
sposób	w	przypadku	łagodnej	lub	umiarkowanej	postaci	zaburzenia.				

Rodzice	mogą	zdecydować	o	podaniu	leków	w	dniu	zajęć	wychowania	fizycznego	
lub	innych	aktywności	sportowych.		

Aktywność	fizyczna	i	ćwiczenia	mogą	przynieść	korzyści	zdrowotne	i	zwiększyć	
samoocenę,	zdolność	przyswajania	wiedzy	i	koncentrację.	Płyną	z	nich	również	
szczególne	korzyści	dla	dzieci	z	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi,	ponieważ	silne	
mięśnie	oraz	dobra	równowaga	i	postawa	mogą	pomóc	w	ochronie	stawów	przed	
krwawieniem. 

Utrzymywanie	zdrowej	wagi	pomaga	ograniczyć	nacisk	na	stawy.	Wybór	aktywności	
lub	sportu	to	kwestia	indywidualna,	a	fizjoterapeuci	specjalizujący	się	w	leczeniu	
osób	z	hemofilią	są	dobrym	źródłem	informacji.		

Zespół	kliniczny	z	centrum	leczenia	hemofilii	omówi	ryzyko	i	korzyści	różnych	
dyscyplin	sportowych,	biorąc	pod	uwagę	stan	zdrowia	dziecka.	Ogólnie	sporty	 
z	dużą	ilością	fizycznego	kontaktu	i	takie,	w	których	występują	urazy	głowy	i	szyi,	
niosą	najwyższe	ryzyko	urazu,	a	co	za	tym	idzie	krwawienia.	Dzieci	z	ciężkimi	
postaciami	zaburzeń	krzepnięcia	krwi	muszą	unikać	sportów	kontaktowych.

W	przypadku	dzieci	z	ciężką	postacią	zaburzenia	krzepnięcia	krwi	leczenie	można	
dopasować	do	dni	z	najwyższą	ilością	aktywności,	żeby	zapewnić	maksymalną	
ochronę	przed	krwawieniem.
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Wycieczki szkolne

Zaburzenie	krzepnięcia	krwi	nie	powinno	ograniczać	możliwości	udziału	dziecka	
w	wycieczkach	szkolnych.	Stanowią	one	ważną	część	rozwoju	społecznego	
dziecka	i	należy	powziąć	odpowiednie	kroki,	żeby	wspierać	uczestnictwo	dziecka	
w	wycieczkach.	Tu	również	kluczowe	jest	planowanie:	wycieczki	szkolne	należy	
omówić	z	rodzicami	i/lub	centrum	leczenia	hemofilii	z	wyprzedzeniem.

Nauczyciele,	jak	i	rodzice,	mogą	stresować	się	faktem,	że	dziecko	z	zaburzeniem	
krzepnięcia	krwi	jedzie	na	wycieczkę	z	noclegiem	poza	domem.	W	związku	z	tym	
należy	zorganizować	spotkanie	z	rodzicami,	żeby	omówić,	czy	i	jak	może	się	odbyć	
taka	wycieczka.	Rodzice	mogą	zaoferować,	że	zostaną	w	pobliskim	hotelu,	gdyby	
ich	obecność	okazała	się	niezbędna	w	sytuacji	awaryjnej.	

Oprócz	tego	rodzice	powinni	skontaktować	się	w	centrum	leczenia	hemofilii,	żeby	
uzyskać	informacje	na	temat	centrum	leczenia	hemofilii	w	pobliżu	miejsca,	do	
którego	odbywa	się	wycieczka.	Jeśli	jest	to	niezbędne,	mogą	poprosić	centrum	
leczenia	hemofilii	o	wydanie	pisma	na	wypadek	sytuacji	awaryjnej,	które	mogą	
mieć	przy	sobie	podczas	wycieczki.	 
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Wycieczki jednodniowe

• Dziecko	przyjmujące	leki	profilaktycznie	powinno	przyjąć	je	w	dniu	 
	 wycieczki,	najlepiej	przed	szkołą.			
• Jeśli	dziecko	przyjmuje	leki	doraźnie,	może	wziąć	je	ze	sobą	na	wszelki	 
 wypadek. 

Dłuższe wycieczki

• Starsze	dzieci	mogą	być	w	stanie	same	zastosować	leczenie.	Jeśli	 
	 potrzebują	wsparcia	od	osoby	dorosłej,	należy	to	omówić	i	zapewnić	 
 z wyprzedzeniem. 
• Rodzice	i	centra	leczenia	hemofilii	służą	radą	na	temat	podawania	leków.
• Plan	powinien	zawierać	wszelkie	ustalenia	z	lokalnym	centrum	leczenia	 
	 hemofilii	lub	lekarzami	pediatrii/szpitalem	dotyczące	wizyt	i	leczenia	 
 dziecka.
• Pismo	z	centrum	leczenia	hemofilii	powinno	zawierać	informacje	na	 
	 temat	stanu	zdrowia	dziecka,	które	przydadzą	się	osobie	z	personelu	 
	 szpitala	przeprowadzającej	konsultacje.

 Wyjazd poza granice Wielkiej Brytanii

• Zostanie	wydane	pismo	z	centrum	leczenia	hemofilii	dla	służby	celnej	 
	 wyjaśniające	potrzebę	przewożenia	leków,	igieł	itp.	
• Pismo	z	centrum	leczenia	hemofilii	z	informacjami	na	temat	 
	 stanu	zdrowia	dziecka,	które	przydadzą	się	osobie	z	personelu	szpitala	 
	 przeprowadzającej	konsultacje.	
• Upewnij	się,	że	dziecko	posiada	ubezpieczenie	na	podróż	pokrywające	 
	 zaburzenie	krzepnięcia	krwi,	w	tym	powrót	do	Wielkiej	Brytanii,	jeśli	 
	 będzie	to	konieczne.
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Glosariusz
 
Anemia  
Brak	czerwonych	krwinek

Krwawienia 
Krwawienie	do	mięśni	oraz	przestrzeni	pomiędzy	stawami	

Stawy 
Miejsce,	w	którym	spotykają	się	dwie	lub	więcej	kości		

Hemofilia  
Przewlekła,	dziedziczna	choroba	krzepnięcia	krwi	powodująca	dłuższe	niż	zwykle	
krwawienie;	spowodowana	jest	defektem	w	białku	potrzebnym	do	krzepnięcia	
krwi

Dziedziczna  
Przekazywana	w	genach	z	rodziców	na	dziecko;	podstawową	jednostką	
dziedziczności	jest	gen

Inhibitor 
Przeciwciało	do	leczenia	czynnikiem

Menorrhagia 
Obfita	miesiączka	(okres)	z	bolesnymi	skurczami

Profilaktyka  
Leczenie przeprowadzane regularnie w celu zapobiegania krwawieniom przed ich 
wystąpieniem	
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Informacje o The Haemophilia Society
Jesteśmy	jedyną	organizacją	charytatywną	działającą	w	całej	Wielkiej	Brytanii	na	
rzecz	osób	z	dziedzicznymi	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi.	Tworzymy	społeczność	
wraz	z	całymi	rodzinami,	pracownikami	służby	zdrowia	i	osobami	przekazującymi	nam	
wsparcie. 

Od	70	lat	prowadzimy	kampanie	na	rzecz	lepszego	leczenia,	jesteśmy	źródłem	informacji	
oraz	wsparcia	i	podnosimy	świadomość	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi.	

Chcemy zapewnić, że każda osoba z zaburzeniem krzepnięcia krwi:
• Ma równe szanse.
•	 Ma	możliwość	kontaktu	z	innymi	w	społeczności.
•	 Posiada	wiedzę,	która	daje	jej	siłę.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• podnoszenie	świadomości	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi,		
•	 przekazywanie	informacji	i	wsparcia	naszym	członkom,
•	 popieranie	polityk	dotyczących	zdrowia	i	opieki	społecznej	oraz	dostępu	 
 do leczenia. 

W	Wielkiej	Brytanii	ponad	32	000	mężczyzn,	kobiet	i	dzieci	zostało	zdiagnozowanych	 
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi	i	liczba	ta	wzrasta	każdego	roku.	Członkostwo	 
w	stowarzyszeniu	chorych	na	hemofilię	jest	darmowe	i	dostępne	dla	wszystkich.	

Dzięki	wsparciu	w	grupach	lokalnych	na	terenie	całej	Wielkiej	Brytanii,	globalnej	
sieci	rodzin	i	społecznościom	online	niesiemy	przyjaźń,	wysłuchujemy	i	umożliwiamy	
osobom	dzielenie	się	opiniami	i	doświadczeniami.	Organizujemy	wydarzenia	dla	
wszystkich	grup	wiekowych,	żeby	przekazywać	informacje	i	wspierać,	tworzyć	
przestrzeń	do	kontaktu,	wzmacniać	głosy	pojedynczych	osób,	zmniejszać	poczucie	
osamotnienia	i	wpływać	na	politykę	rządu	dotyczącą	opieki	i	zdrowia.

Nasza	społeczność	jest	kluczowa	dla	wszystkich	naszych	działań	–	pracujemy	
wspólnie	ze	wszystkimi	członkami	i	pracownikami	służby	zdrowia,	żeby	zapewnić,	że	
podejmujemy	decyzje,	biorąc	pod	uwagę	ich	cenne	opinie	i	wskazówki.

Zaburzenia	krzepnięcia	krwi	są	rzadkie,	więc	wiele	osób	nigdy	nie	usłyszy	o	naszym	
stowarzyszeniu.	Pozostajemy	w	dużej	mierze	niewidoczni	poza	społecznościami,	dla	
których	działamy.	Musimy	zatem	pracować	jeszcze	więcej,	żeby	podnosić	świadomość	
i	wiedzę	na	temat	zaburzeń	krzepnięcia	krwi	oraz	środków,	jakie	są	potrzebne,	żeby	
zapewnić	osobom	z	zaburzeniami	usługi,	na	jakie	zasługują	i	jakich	potrzebują	do	
prowadzenia	jak	najlepszego	życia.	

Żeby	uzyskać	więcej	informacji	bądź	dołączyć	do	nas	za	darmo,	odwiedź	naszą	stronę	
internetową	haemophilia.org.uk lub	zadzwoń	do	nas	pod	numer	 020 7939 0780. 
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Dodatkowe informacje  



HaemophiliaSocietyUK
 HaemoSocUK
 thehaemophiliasociety

Niniejszy	materiał	jest	sponsorowany	przez	Sobi	–	Liberate	Life:	https://liberatelife.co.uk

Szczególne	podziękowania	składamy	Trupti	Bhandari,	fizjoterapeutce	pediatrycznej	
specjalizującej	się	w	leczeniu	hemofilii	z	Evelina	London	Children’s	Hospital,	za	pomoc	nad	
stworzeniem	niniejszej	broszury.	Dziękujemy	Nicoli	Hawkes	za	zredagowanie	sekcji	broszury.	

The	Haemophilia	Society	dokłada	wszelkich	starań,	żeby	dostarczać	aktualnych,	
bezstronnych	i	rzetelnych	informacji	o	zaburzeniach	krzepnięcia	krwi.	Mamy	nadzieję,	
że	niniejsze	informacje	będą	źródłem	medycznych	porad	i	pomogą	osobom	z	nich	
korzystających	włączyć	się	w	proces	podejmowania	decyzji	na	temat	leczenia	i	opieki.	 
W	przypadku	wszelkich	obaw	dotyczących	kwestii	medycznych	prosimy	kontaktować	się	
z	lekarzami	bądź	osobami	specjalizującymi	się	w	pielęgniarstwie.

Przekaż nam opinię 
Jeśli	masz	komentarze	dotyczące	niniejszej	broszury	lub	przekazywanych	przez	nas	
informacji,	napisz	do	nas	na	adres	podany	poniżej.

Nasze	usługi	są	bezpłatne,	ponieważ	gromadzimy	fundusze	i	dotacje	od	wspaniałych	
darczyńców.	Jeśli	chcesz	włączyć	się	w	proces	pozyskiwania	środków	dla	nas	lub	
dowiedzieć	się,	jak	możesz	nam	pomóc,	wyślij	do	nas	e-maila	na	adres	 
fundraising@haemophilia.org.uk 

Dane kontaktowe stowarzyszenia:
The Haemophilia Society  
52B	Borough	High	Street	 
Londyn	SE1	1XN		 
Telefon:	020	7939	0780	 
Email:	info@haemophilia.org.uk	 
WWW:	haemophilia.org.uk

Organizacja	charytatywna	zarejestrowana	pod	numerem	288260	(w	Szkocji	SC039732)	 
Firma	brytyjska	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,	nr	1763614
Członkowie	European	Haemophilia	Consortium	oraz	World	Federation
of Hemophilia
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