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Reumatyzm nie 
kojarzy się  
z młodością. 
 
Ale kiedy się 
skojarzy…  
jest podły! 
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W reumatyzm 
i prawdziwą miłość 
wierzy się dopiero 
wtedy, gdy jest się 
przez nie  
nawiedzonym.  

 
Marie Freifrau von 
Ebner-Eschenbach 

 Młodą twarz reumatyzmu dostrzega się w całej 
Europie.  

 Europejska Liga Przeciwreumatyczna (The 
European League Against Rheumatism)  
w dniach 09-10.10.2014 organizuje w Tallinnie po 
raz pierwszy Szczyt Młodych z Chorobami 
Reumatycznymi pod hasłem: Młodzi chorzy 
reumatycznie wyzwaniem dla Europy.  
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Cele Kampanii 

 

1. zwiększenie świadomości społecznej na temat 
chorób reumatycznych, które dotykają nie tylko 
osoby starsze, ale również dzieci i osoby młode, 

2. przełamywanie stereotypów,  

3. zbudowanie świadomości na temat konsekwencji  
z jakimi wiążą się choroby reumatyczne i wskazanie 
na dużą potrzebę wsparcia psychologicznego 
młodych chorych reumatycznie, 

4. zbudowanie świadomości znaczenia wczesnego 
diagnozowania chorób reumatycznych. 
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 Z naszego rozeznania dotychczas w Polsce nie było 
kampanii społecznej, która zwracałaby uwagę na 
choroby reumatyczne w kontekście cierpiących na 
nie osób młodych, które mają swoje plany, 
marzenia, ambicje.  

 Kampania akcentuje też aspekt kobiecy  
w kontekście większej zachorowalności (np. na RZS 
czy toczeń) wśród kobiet.  

 W Kampanii wzięły udział młode kobiety, które 
cierpią na te nieuleczalne i nadal nie do końca 
poznane schorzenia. Dzielą się one swoimi 
przeżyciami i emocjami, które towarzyszą diagnozie  
i samej chorobie.  
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MIZS 
 
z tego się nie 
wyrasta… 
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RZS 
 
bolą nie tylko 
stawy… 
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Toczeń 
 
nierówna 
walka… 
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 Patronat nad kampanią objął   
prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii.  

 Kampanię wspiera także Wojewódzki Konsultant  
w dziedzinie reumatologii – prof. nadzw. dr hab. 
Marzena Olesińska oraz lekarze specjaliści: 
reumatolog dr n. med. Maria Rell-Bakalarska  
i psycholog dr Lidia Zabłocka-Żytka. 
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 WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA:  
www.reumatyzmmamlodatwarz.pl  

 Facebook / Reumatyzm Ma Młodą Twarz 

 

 Kontakt dla mediów: 

 Marta Kotarba-Kańczugowska 

 m.kotarba@3majmysierazem.pl 

 tel. +48 503 104 273 
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