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Редакція
Від Малени Веттерлі

Шановні читачі,

Ми раді поділитися цим випуском інформаційного

бюлетеня FMF & AID для нашої спільноти пацієнтів з

аутозапальними захворюваннями, а також визнати

вересень Всесвітнім місяцем аутозапальної обізнаності.

Видаючи цей інформаційний бюлетень, ми вважаємо, що це

чудова нагода підкреслити, як наша організація допомагає

пацієнтам у всьому світі. Ми включили історії пацієнтів з

декількох країн, які були передані FMF &AID і демонструємо, як

ми змогли успішно обслуговувати аутозапальних пацієнтів. Ми

є унікальною і зростаючою парасолькою автозапальних

організацій, які співпрацюють разом, щоб покращити життя

пацієнтів.

Глобальна асоціація FMF & AID та її філії інформують,

навчають, допомагають та захищають пацієнтів з

аутозапальними станами, а також прагнуть навчити лікарів

щодо цих захворювань. Одна з наших цілей - збільшити

здатність лікарів розпізнавати ключові симптоми, пов’язані з

цими рідкісними захворюваннями. Крім того, ми допоможемо

направити пацієнтів для подальшого обстеження до

відповідного ревматолога, імунолога або інфекціоніста, які

спеціалізуються на лікуванні аутозапальних захворювань.

Ми цінуємо всі відгуки читачів щодо майбутніх ідей та тем, що

цікавлять. Будь ласка, поділіться своїми коментарями з

info@fmfandaid.org.

Ми хочемо побажати всім здорового вересня.

Команда FMF та AID



Вересень - Всесвітній місяць автозапальних захворювань

Щороку, протягом вересня, тисячі пацієнтів у всьому світі, які живуть з одним або
декількома аутозапальними захворюваннями, збираються разом, щоб їхні
голоси були почуті та з метою підвищення обізнаності.

Для більшості з цих пацієнтів кількість виснажливих станів виходить далеко за
межі їхнього фізичного здоров’я, впливаючи на кожен аспект повсякденного
життя. Ці часто невидимі захворювання часто призводять до того, що пацієнтів
звільняють, ігнорують і нехтують ними.
Ще раз ми наголошуємо на виклики, з якими стикаються пацієнти та їх сім’ї
шляхами аутозапальних захворювань. Можливо, ми живемо з пандемією, але
для нашої спільноти існує постійно зростаюча глобальна надзвичайна ситуація зі
здоров'ям у світі аутозапальних захворювань, оскільки пацієнтів продовжують
залишати не діагностованими і вони не можуть отримати необхідне лікування.
Діти в Україні, а також пацієнти в Південній та Центральній Америці досі не
мають доступу до біологічної терапії.
В інших країнах, таких як Ліван, пацієнти не мають доступу до життєво необхідних
ліків через фінансову кризу, та проблему запасів медичної допомоги через
COVID.
Наслідки відсутності лікування потенційно смертельні. Хронічне запалення
шкідливе і може спричинити довготривалі пошкодження суглобів, серця, мозку
та інших органів. У деяких пацієнтів може розвинутися амілоїдоз - білок, який
накопичується в органах, що призводить до їх недостатності.

Ми закликаємо урядовців, міністрів охорони здоров’я, фармацевтичні компанії
та медичних працівників стежити за тим, щоб жоден пацієнт із запальним
процесом не залишився не діагностованим та без ліків.
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Програма допомоги в галузі медичних потреб 

Завдяки щедрим пожертвам, FMF &AID змогла

продовжувати допомагати пацієнтам через нашу Програму

медичної допомоги другий рік поспіль! На сьогоднішній день

ми вже надали фінансову медичну допомогу на суму

близько € 20'000 / US $ 23'500. Ця допомога допомогла

пацієнтам у Франції, Чилі, Великобританії, Швейцарії, Канаді,

Україні, Сальвадорі, Греції, США, Іспанії, Уругваї, Німеччині,

Австралії та Мексиці.

Кошти були використані для оплати генетичного тестування,

рецептурних ліків та приватних консультацій, не охоплених

медичним страхуванням пацієнтів, витратами на проїзд та

проживання для консультацій з фахівцем в інших містах або

країнах, а також психологічної терапії для дітей.

З вашою підтримкою FMF &AID буде продовжувати

пропонувати програму медичної допомоги для пацієнтів, які

потребують допомоги. Для багатьох з цих пацієнтів ми є їх

останньою надією. Будь ласка, розгляньте можливість внести

пожертву на підтримку цієї програми. Щоб пожертвувати,

будь ласка перейдіть за посиланням www.fmfandaid.org

Деякі випадки, з яким ми допомогли, детально описані в

цьому інформаційному бюлетені.

Кампанія GoFundMe для Лівану та Чилі

Як відомо, Ліван переживає серйозну фінансову кризу. В аптеках брак ліків і пацієнти /

батьки дітей з середземноморською лихоманкою стаждають, тому що у них закінчився

колхіцин. Представник Глобальної асоціації FMF &AID в Бейруті зв'язався з місцевим

дистриб'ютором, і у них все ще є колхіцин. Вони просто не доставляють його в аптеки

через фінансові обмеження. Ми купуємо колхіцин для доставки та видачі в аптеки,

щоб допомогти проблемам ланцюга поставок. Пацієнти зможуть забрати його за

рецептом, а якщо їх ім'я є в списку, вони отримають ліки безкоштовно.

Ще одна поточна проблема, дітей в Чилі, у яких діагностували аутозапальні

захворювання (HIDS, TRAPS, CAPS, FMF, uSAID) і потребують біологічних ліків. Більшість з

них у віці від 1 до 5 років. На жаль, в Чилі немає покриття від аутозапальних захворювань,

і діти вмирають без потреби. Більш детальну інформацію можна знайти в кампанії

GoFundMe. Ми біжимо проти часу. Будь ласка, допоможіть нам зібрати достатньо

коштів і пожертвувати. Ваша пожертва може врятувати життя. Дякую!

https://gofund.me/3dc6005e
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«Допомагати людям допомагати собі».

Вірні цьому девізу, ми змогли підтвердити,

що групи підтримки Zoom, які пропонує

FMF &AID, були добре прийняті, і пацієнти

вдячні за цю можливість. Бажання

пацієнтів зібратися разом вже було

визнано. Однак, коли COVID вдарив, було

ясно, що щось потрібно зробити і

швидко. Оскільки особиста зустріч більше

не була можливою, FMF &AID придумала

запропонувати професійні групи

підтримки на Zoom для автозапальної

спільноті. До психологів зверталися, і в той

час як деякі пропонували свої послуги

безкоштовно, інші були оплачуваними.

Було організовано кілька груп пацієнтів:

група для молодих дорослих, групи

дорослих, групи підтримки батьків, чиї діти

постраждали, і навіть група терапії для

дітей, де вони отримують індивідуальну

професійну психологічну підтримку.

Більшість з цих груп підтримки

пропонуються англійською, німецькою,

французькою та іспанською мовами.

Також була запропонована група

італійською мовою, але, на жаль, не

було достатньої кількості, щоб вона

була життєздатною. FMF &AID також

змогла організувати дві сесії

питання/відповіді (Q &A) до цих пір: один

з дорослим ревматологом і дитячим

ревматологом з аутозапальних центрів в

UniKlinikum Erlangen, а другий з дитячим

ревматологом з того ж центру. Обидві Q

&A сесій пройшли дуже добре, і батьки

дуже високо оцінили можливісті які були

дані, щоб задати питання, і більше того,

вони були дуже вдячні, що на їх питання

відповіли експерти в цій галузі.

Збільшення груп підтримки пацієнтів
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Особлива подяка нашим 

відданим психологам: 

Алев Кайан

Хосе Абурбіх

Карін Пуругганан

Кірстін Грос



Дитяча терапевтична група, що фінансується ФМФ та AID 
Мері Франк

В одній з груп підтримки FMF &AID Facebook

один з батьків написав: "Чи буде хтось

зацікавлений у формуванні автозапальних

груп підтримки / соціальної групи для наших

дітей? Мій 11-річний хлопчик ніколи не

зустрічав нікого з таким же станом".

Відповідь була переважною. 28 батьків

пожалілися, що їхні діти опинилися в такій же

ситуації. Fmf &AID Глобальна асоціація

була там, щоб слухати і підтримувати.

Група зустрічалася один раз на місяць в

zoom засіданні з Карін Purugannan, MA, MEd,

NCC, LPC і Мері Франк, MEd. Карін є

дитячим консультантом, якою вона стала

додатково з роками роботи медсестрою в

дитячій лікарні, а Мері є батьком дитини з

ФМФ і вихователем початкових класів. Група

фінансується FMF і AID Глобальної асоціації і

збирається один раз на місяць протягом

двох годин. Вік дітей коливається від 4,5 до 13

років і являє собою суміш хлопчиків і дівчаток

з усього світу.

Група Zoom дає дітям можливість зустрітися

з іншими людьми із рідкісним станом,

поділитися своїм досвідом і боротьбою, а

також підбадьорити один одного в складні

часи. Дітям надається можливість

обговорити теми, пов'язані з життям з

аутозапальними захворюванями, такі як: як

боротися з частими відсутностями в школі,

що це таке, щоб розповісти друзям про свій

стан, стратегії для проходження спалаху, і

навіть обговорили поради про те, як пройти

через незручні медичні процедури, такі як

забирання крові та отримання ін'єкцій.

Групі також даються "інструменти", щоб

додати до свого соціального емоційного

набору інструментів боротьби з рідкісним

захворюванням і життям в цілому, такими як

дихання живота, використання Я тверджень,

вивчення колеса почуттів і кола контролю, а

також базові вправи. Нарешті, дітям

надається можливість просто бути дітьми

один з одним, а також веселитися і

говорити. Діти стали друзями пера та

ігровими партнерами, та сформували

міцну дружбу з іншими із таким же станом

у всьому світі.

Кілька цитат батьків:

«Я просто хотів написати і сказати спасибі

за проведення цих занять і спасибі за

включення нас. Мій син дійсно

насолоджувався сесією і не може повірити,

що він зустрів іншу дитину з PFAPA! Він з

нетерпінням чекає наступної сесії, як і ми".

"Я не можу подякувати вам достатньо за цю

можливість, щоб діти зв'язатися з іншими, які

відчувають ті ж проблеми. Це так освіжає, і

моє серце сповнене вдячності вам і

всьому, що ви робите, щоб зібрати це

разом".

"Я дуже вдячний, що мій син зміг взяти участь

сьогодні. Дякуємо вам за те, що зробили це

для наших дітей, і з нашими дітьми!"

"Як батько, я вдячний, що знаю, що існує

організація, яка піклується про наших дітей і

дасть їм дивовижну можливість зв'язатися".
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Спілкування з медичними працівниками

рідкісного аутозапального пацієнта може

бути наповнене тривогою, непорозуміннями

та потенційними підводними каменями при

передачі симптомів та відповідних деталей

своєму лікарю. Кілька стратегій можуть

полегшити цей процес, щоб забезпечити

ретельний і відповідний обмін.

Щоденник симптомів з докладними

нотатками про всі органи / частини тіла, які

постраждали до, під час і після спалаху,

може бути дуже корисним для відстеження та

представлення того, як хвороба проявляється в

конкретному випадку. Запис лихоманки

(ранок / вечір), шлунково-кишкового болю,

біль у кістках, стан втоми / активність,

висипання, рейтинг болю, все на конкретну

частину тіла може допомогти лікарю

візуалізувати те, що відбувається під час

спалаху. Багато симптомів також будуть

присутні в проривній, легкій формі або по-

новому спалаху поза часом, який також

повинен бути записаний для оцінки

ефективності лікування, будь то призначені

або безрецептурні ліки. Ведення цього

щоденника з плином часу також дозволить

пацієнтам виявляти тенденції і задавати

додаткові гострі питання.

Ще один спосіб допомогти розробити

щоденник хвороби, фотографуючи

висипання, почервоніння, виразки, випадання

волосся, знебарвлення шкіри, набряк і т.д.

Фотографії можуть бути зроблені щодня /

щотижня / щомісяця в залежності від того, як

часто ці проблеми виникають. Фотографії

можна відзначити в щоденнику для довідки і

поділитися з лікарями, щоб визначити, який тип

лікування або додаткова консультація може

знадобитися.

Інші поради, які можуть бути корисними:

-Зробіть копії або скріншоти всіх

лабораторних рецептів, замовлень, якщо

лікар надає письмові направлення, що

дозволяє запам’ятати назву тесту під час

запросу результату. Якщо ліки, що

використовуються є біологічними

ін’єкціями або в IV (внутрішньовенній)

формі, робити скріншот коробки або

пляшки з номером партії кожен раз, коли

ліки вводяться щомісяця, тому що якщо

відбувається відкликання виробництва,

пацієнт вже має детальну інформацію.

Якщо робляться щоденні ін’єкції, робити

знімок екрана, номер партії під час

щомісячної доставки.

Тримайте письмовий список контактів

лікаря та ліків, до яких член сім'ї може

отримати доступ, якщо пацієнту потрібна

невідкладна допомога. Для сканування,

рентгенівських променів або МРТ завжди

просити, щоб копія була відправлена вам

після того, як лікар був ознайомленим,

якщо це дозволено.

Будь ласка, дайте нам знати, які поради

працювали у вашому випадку, щоб вони

могли бути передані нашій спільноті

пацієнтів.

Пропозиції щодо запису симптомів Еллен Коен

FMF & AID
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SYMPTOM TRACKER
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Для мене велика честь допомагати FMF &AID,

модеруючи їх групу підтримки PFAPA, яка налічує

майже 6 тисяч членів. Коли народилася моя старша

дочка, ми почали відчувати симптоми, які багато

лікарів стверджували, були вірусними через те, що

моя дочка перебувала в дитячому садку. Ми

продовжували із допомогою нашого педіатра, який

також повільно почав розуміти, що наша дочка має

лихоманку занадто часто і вона буває викликана

великими подіями в нашому житті та відпустками.

Це було би неправдою, якби я сказала, що не

додала завзятість я сама повинна була заринутися,

щоб мою дитину діагностували і зробили генетичне

тестування. Здавалося, що вони збиралися дати

діагноз PFAPA, поки я не підштовхнула і сказала, що

я хочу зробити тестування, щоб переконатися, що

ніякі інші захворювання не можуть бути причиною

цього стану. Підтримка, яку я отримала від FMF &AID

допомогла мені відчувати себе досить впевнено,

щоб просити про це.

З того, що я побачила в якості модератора є

переважна кількість сімей, яким сказали «його

PFAPA просто закінчиться”, чи "стероїди працюють"

або "ваша дитина не має всіх симптомів" і "о, ви не

з цієї етнічної групи". Генетика показує, що люди

різних національностей, з поодинокими мутаціями і

навіть без мутацій (про які ми знаємо) страждають.

Генетичне тестування є дорогим, і отримати його

вчасно та безоплатно є битвою. Багато сімей

сьогодні борються в реальності. Коли ви знайдете

сім'ю, яка буде боротися за цей крок, ви бачите їх

розчарування, коли лікар каже: "Це не необхідний

крок". FMF &AID виступає за наших членів, щоб

зв'язатися з турботливими і обізнаними лікарями по

всьому світу, щоб забезпечити один на один

керівництво і підтримку. У наших групах ми

співпрацюємо, щоб переконатися, що наші сім'ї

почуті, підтримані та отримують необхідне лікування,

яке вони шукають.

Група підтримки PFAPA 

Ліза Скотт
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На жаль, у нас є багато членів групи підтримки PFAPA, які неправильно діагностувалися. Ми

пояснюємо їм важливість генетичного тестування і високий помилковий показник

статистики тих, хто діагностувався PFAPA і вони не є жалюгідними. Багато хто зробив

генетику, все ще багато хто бореться за можливість зробити її. Наслідки спалаху без

контролю, щоденні втрати, які він відображається на дитині і сім‘ї, а також витрати і

фінансові розбіжності, які відбуваються, можуть бути складними.

Нарешті, я залишаю вас з цією фотографією моєї дочки. Ми поїхалиу відпустку і протягом

декількох годин після прибуття в пункт призначення спалах почав досягати 105.7F (40.9 ° C).

Це був час, коли наш лікар сказав нам, щоб ми їхали прямо в дитячу лікарню, яка в 2.5

годин від нас. В той час я наполягла, щоб залишитися в приймальному відділенні, оскільки

Адвіл (Ібупрофен) знизив температуру до 100,6 (38,1 ° C) і, як сказали вони, він ймовірно,

вірусний. Ми наполягали і протягом години після інших тестів (на запалення) і Advil закінчив

дію і лихоманка повернулася вона, нарешті, була прийнята. У нас, нарешті, була команда

лікарів на шляху діагнозу, смутку, а потім, можливо, лікування і ремісії від PFAPA, а тепер

вторинної діагностики FMF. Тепер у нас є те, що ми всі хочемо для наших дітей, трохи

нормальності. Ми просто молимося, щоб всі діти мали можливість для такого догляду, а

батьки, які можуть пережити початкові часи спроб поставити діагноз.

Група підтримки PFAPA 

Ліза Скоттпродовження

Школа

Кілька батьків у Швейцарії повідомляють про

постійні проблеми зі школами через відсутність

розуміння автозапальних дітей. Таким чином,

постраждалі студенти потрапляють в незручні

ситуації і часто не сприймаються серйозно.

Наприклад, якщо дитина не може взяти участь у

заняттях з фізкультури через біль або висип, її

часто змушують брати участь, оскільки їм не

вірять, що призводить до неприємних наслідків

для дитини і батьків.

Батьки повинні виправдати відсутність дітей у школі або піддаються тиску / погрозам з боку

влади. Це часто повідомлялося в Швейцарії, але це, звичайно, не поодинока проблема. У

багатьох школах існує нагальна потреба в додатковій інформації, обізнаності та прийнятті

постраждалих дітей.

FMF &AID рекомендує школам розробити план (так званий план 504 / IEP в США), щоб

надати дітям з аутозапальними захворюваннями необхідну підтримку і забезпечити, умови

для їх академічного успіху і доступу до відповідного навчального середовища. Наприклад,

їм може бути надано тривалий час на тести або можливість покинути клас, коли це

необхідно, без необхідності просити дозволу.



З моменту свого створення, три місяці тому, Правління Чилі Autoinflamatorias має справу з

першою і, ймовірно, їх найбільшою перешкодою, яка намагається мати аутозапальні

захворювання включеними відповідно до закону "Лей Рікарт Сото".

На жаль, аутозапальні захворювання офіційно не визнані в Чилі (некодовані) і не мають

ніякого покриття в системах охорони здоров'я, ні державних, ні приватних. Для отримання

діагнозу пацієнтам потрібні дорогі генетичні тести, які повинні бути відправлені за кордон,

оскільки Чилі не має інфраструктури для цього. Те ж саме стосується госпіталізацій, ліків

або будь-яких додаткових тестів, які можуть знадобитися.

Деякі пацієнти (діти і дорослі) потребують дорогих біологічних препаратів. Щомісячна ціна

цих препаратів коливається між € 2'250 / US $ 2'770 (2 мільйони песо) і € 14'700 / US $ 17'350

(13 мільйонів песо) на одного пацієнта. В даний час цю вартість, як і всі інші витрати, такі як

часті госпіталізації, повинні нести сім'ї, через різні благодійні кампанії, які є стресовими і

нестійкими з плином часу.

FMF & AID

Бюлетень
Сторінка 9

Новостворена асоціація в Чилі:

"Autoinflamatorias Chile"

FMF & AID Група Підтримки Пацієнтів на Facebook

FMF &AID розробила навчальну програму, адаптовану для
асоціації аутозапальних пацієнтів, адміністраторів і
модераторів Facebook у співпраці з Sobi.

Sobi - спеціалізована міжнародна біофармацевтична
компанія, орієнтована на рідкісні захворювання. Компанія Sobi
надала свою підтримку в організації та фінансуванні цього
проекту на благо пацієнтів. Наша програма пропонує цю
професійну підтримку на користь FMF&AID волонтерів, та
афілійованих членів асоціації.

Для FMF&AID, навчання що пропонуються добровольцям, допоможе підтримувати
високий рівень адвокації та підтримки, а також більш ефективно виявляти та задовольняти
потреби пацієнтів.

FMF &AID онлайн арабська спільнота представляє найбільшу групу пацієнтів у всьому
світі у 24,1 тисячи членів і вона зростає. Група має 50 адміністраторів і очолюється двома
чудовими добровольцями: Рамі і Бушра.

Наш турецький партнер, асоціація BEFEMDER має велику групу з 14,1 тисяч членів. Група
підтримки PFAPA налічує понад 5,7 тисяч членів, за ними йдуть дві зростаючі групи FMF,
загальною кількістю членів 6,3 тисячи відповідно.

FMF&AID також має міжнародну групу з аутозапальних захворювань у 2,4 тисячи членів.

FMF &AID пишається тим, що є міжнародною організацією, яка обслуговує пацієнтів на
декількох мовах по всьому світу.
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ХЛЯХИ ПАЦІЄНТІВ 

(написані самими пацієнтами або їх батьками)

ФМФ в Чилі

Більше восьми років тому у моїх дочок

почали з'являтися проблеми зі здоров'ям,

лихоманка понад 40°, кожні 7 днів, як

годинник, ідіопатична кропив'янка без

видимих причин, гематурія (кров в сечі),

лімфаденопатія шийки матки (опухлі

шийні вузли), тахіаритмії, часті пневмонії,

все вищесказане часто і без

інфекційного вогнища. У зв'язку з

вищезгаданими симптомами, була серія

неправильних діагнозів, які змусили обох

дівчат розвивати стійкість до антибіотиків.

Це був довгий і невідомий шлях, але

завдяки дитячому ревматологу, який

прийшов в наше життя, завдяки

невідкладній медичній ситуації вони

знайшли діагноз, який раніше не міг дати

жоден лікар. Жоден імунолог протягом

трьох років не міг досягти точного діагнозу

щодо хвороби моїх дочок, навіть лікарі з

відомих клінік Сантьяго-де-Чилі. Їх бачили

нефрологи, імунологи, гематологи та ін.

У трирічному віці у однієї з двох дівчат

діагностували рефрактерну епілепсію,

про це в тій же невідкладній медичній

допомозі, згаданій вище. Більше не було

проведено тестів, залишилося тільки

знати, від якого із аутозапальних

захворювань страждали мої дочки.

Для цього був проведений специфічний

генетичний тест на аутозапальні

синдроми, при яких була виявлена

патогенна мутація, відповідальна за

сімейну середземноморську лихоманку,

поряд з іншими варіантами. Крім того,

було зроблено висновок, що її епілепсія

була пов'язана з нею і не рефрактерною,

як спочатку вважалося.

В даний час мої дві дочки мають приймати

щодня багато ліків для боротьби з

епілепсією, щитовидною залозою,

езофагітом серед інших. Ми провели рік з

біологічним лікуванням, яке було

невдалим, і тепер ми залежимо від іншого

дорогого біологічного лікування. Їх хвороба

не має ліків, але є лікування протягом

усього життя, яке дасть їм кращу якість

життя.

В даний час жодна з дівчат не змогла

регулярно відвідувати школу, і вони не

можуть бути з дітьми свого віку, або з

іншими людьми, ніж ті, хто живе з нами

вдома.

Шляхи пацієнтів
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Продовження

Вони відвідують клас лікарні, де вони

лікуються. Ще до пандемії вони проводили

заняття вдома, оскільки вихід на вулицю

піддавав їх великому ризику для їхнього

здоров'я.

Коментарі FMF &AID

Сім'ї, які мають дитину, постраждалу від

аутозапальних захворювань, знають, як

важко це може бути, не тільки емоційно,

але сім'я також зтикається із важким

фінансовим тягарем. Ці проблеми швидко

розмножуються, коли страждають два або

більше членів сім'ї, що відбувається з цими

сестрами в Чилі.

У Південній Америці часто буває так, що

найкраща медична допомога, як правило,

доступна тільки в столиці. З цієї причини

постраждалі сім'ї не мають іншого вибору,

окрім як подорожувати, часто на великі

відстані, щоб отримати таке необхідне

спеціалізоване лікування. Через

неконтрольоване запалення одна з дівчат

втратила сили в ногах і більше не могла

ходити. Незабаром після цього у іншої

сестри почалися ті ж прояви хвороби. Не

можна було втрачати часу, якщо дівчата

хотіли повернути своє життя. Єдиним

рішенням сім'ї було полетіти в Сантьяго,

щоб вони могли пройти ряд тестів. Щоб

зробити можливим перебування, FMF &AID

знайшов відповідну квартиру, розташовану

дуже близько до лікарні, і покрив витрати на

проживання в повному обсязі на цілий

місяць.

В результаті обидві дівчинки зараз

отримують біологічне лікування, і це

позитивно вплинуло на якість їхнього життя

та якості життя сім’ї. FMF &AID також

покрив витрати на деякі ліки, що

відпускаються за рецептом для обох

сестер.

Подорожі пацієнтів
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ФМФ у Франції

Я підліток, який страждав від високої

температури, болю в животі, головних болів,

болю в суглобах і набряків, болю в спині,

запаморочення, блювоти, нудоти, здуття

живота, діареї, з тих пір, як я пам'ятаю. Перші

кілька років це була тільки лихоманка, але

потім почали з'являтися інші симптоми. Мене

ніколи не сприймали серйозно, ні моя сім'я,

ні хтось із багатьох лікарів, яких я бачив.

Справа дійшла до того, що я більше не міг

залишатися зі своєю сім'єю, і лікарі

звинувачували все в тому, що це психологічне.

FMF &AID жодного разу не сумнівався в мені і

зробив все, що міг і за його межами, щоб

допомогти мені.

Вони домовилися за консультацію для мене з

фахівцем з аутозапальних захворювань.

Однак цей лікар не хотів мені допомагати і

навіть сказав, що у мене нічого немає і що я

повинен припинити прийом колхіцину,

незважаючи на те, що я сказав йому, що

одного разу я перестав приймати ліки і у

мене був дуже поганий спалах. На даний

момент я майже втратив будь-яку надію. Потім

для мене було організовано ще одну

консультацію в іншому місці. На цей раз мої

маркери запалення не були достатньо

високими під час моєї госпіталізації, тому я

повернувся до початкового пункту. Я зв'язався з

кількома французькими асоціаціями, але

ніякої допомоги не було запропоновано. Ще

раз, я зв'язався з FMF &AID, і було здорово

мати когось, хто дбав, хтось, хто завжди був

поруч, щоб відповісти на мої дзвінки,

незалежно від часу.

Моє здоров'я швидко погіршувалося,

спалахи траплялися майже щотижня, і біль

був нестерпним! Я попросив їх допомогти

мені, і що я готовий піти куди-небудь, як

тільки мені виповниться 18 років. Завдяки

доброму серцю волонтерів FMF &AID, а

також їх представника у Франції, відразу

після 18 років, вони організували для мене

поїздку до Швейцарії, тому що всі двері

закрилися для мене у Франції. Вони знали,

що я сам по собі, тому FMF &AID оплатила

переліт до Швейцарії, проживання,

консультації, ліки, медичну страхівку в

Швейцарії та все, що мені було потрібно під

час мого тривалого перебування.

Після мого приїзду мене негайно доставили

до чудового імунолога в університетській

лікарні, з яким FMF &AID тісно співпрацює.

Він вислухав і серйозно поставився до мене.

Цей лікар переглянув мою історію хвороби

іншими очима, зв'язався з моїм

французьким лікарем, підтвердив діагноз і

виписав мені ліки, які мені відмовили

виписувати в моїй власній країні. Я не тільки

отримав моє життя назад, але все стало

мати сенс знову. Після більш ніж півроку

часу зцілення і відновлення, я повернувся до

Франції. Я ніколи не зможу сказати

словами, наскільки я вдячний. Дякую від

щирого серця.

Шляхи пацієнтів
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FMF і PAPA в Німеччині

У нас з чоловіком п‘ятеро дітей. Ми завжди

мріяли мати велику сім'ю. У дитинстві і

підлітковому віці я була дуже хворою, і це

зайняло багато часу, поки мені не

поставили діагноз. Мені поставили діагноз,

коли мені було 16 років, і мені сказали, що

у мене дискоїдний вовчак і фіброміалгія.

Моє життя було дуже важким, і мені

довелося пережити багато операцій

(селезінка, печінка, апендикс, мигдалини),

які тепер, озираючись назад, не поліпшили

мої симптоми і, ймовірно, всі були зроблені

на основі неправильних діагнозів і тому були

зайвими. З першою вагітністю я нарешті

відчула себе краще.

Наші 3 старші дітини народилися в швидкій

послідовності. Наш другий син часто хворів

з раннього віку, але все було списано як

інфекції, дитяча мігрень, мігрень в животі, а

пізніше, як депресія. Моя дочка (3-я дитина)

почала з тими ж симптомами, коли їй було

близько 5 років. Ніхто не знав, що

відбувається, було багато візитів до лікаря, і

врешті-решт, все знову було пов'язано з

дитячою депресією. Для нас, батьків, це

було нестерпним, і ми не могли пояснити,

чому наші діти страждали від депресії. Що

ми робили не так? Було важко зрозуміти

біль, з яким їм довелося жити. Коли

народилася наша четверта дитина, ми

спочатку думали, що він в порядку.

Допоки, незадовго до школи, не проявилися

такі ж самі симптоми. Його перший діагноз

знову був: депресія. Що ми зробили

неправильно, заганяючи всіх наших дітей у

депресію?

Багато симптомів наших чотирьох дітей

були мені знайомі. Почалася боротьба з

життям, боротьба за наших дітей, які через

свою невизнану хворобу пережили важкі

страждання, такі як знущання, ізоляція і

відсутність впевненості в собі. Це боляче в

душі, бачити, як діти постраждали і як ніхто

з них насправді зміг встати на ноги.

Тільки коли народилася п'яте дитина, ми

нарешті отримали правильний діагноз. У

нього була надзвичайно висока

температура з сильним болем і криками

в перший раз, коли йому було 4 місяці.

Спочатку вважалося, що це знову

інфекція. Тому знову були призначені

антибіотики, як і раніше дітям старшого

віку. У той час ми вже знали, що це важко,

але ми не знали, що це означає. Через

п'ять тижнів стався наступний епізод

лихоманки. Лихоманка до 41 °C протягом

5 днів. Нічого не допомогло. Знову діагноз

був інфекція.

Шляхи пацієнтів
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Продовження

З тих пір у мене було відчуття, що щось не

так. На цей раз, з його лихоманкою і болем,

він отримав сильний висип по всьому тілу.

Вуха, руки, голова і обличчя, все було

опухлим. Тіло було вогненно-червоним, і

воно горіло і страждало. Спалахи

повторювалися до 1,5 років. Потім, нарешті,

прийшов діагноз: FMF. Ми всі були

обстежені, і результат був найсумнішим

днем у моєму житті: у всіх наших дітей є

ФМФ, і у мене, а це означає, що я

передала його всім їм. Я і 3 старші також

мають синдром PAPA. Мій чоловік

здоровий. З тих пір всі лікуюстья і все йде

трохи краще, але ще не добре. На жаль,

нашим другим і третім дітям знадобилося

занадто багато часу, щоб поставити

правильний діагноз. В результаті вони

борються з вторинними захворюваннями,

такими як васкуліт, артритний псоріаз і

остеоартрит.

Тим часом, всі діти постраждали від цього

випробування. Оскільки їм ніколи не вірили,

вони були помічені як брехуни що

фальсифікували стан, з ними жорстоко

поводилися протягом багатьох років. Ми всі

багато страждаємо, і наше життя дуже

пригнічене і важке. Ми намагаємося дати

нашим дітям хороше життя, але це

непросто. Наша старша дитина найбільше

постраждала. У нього ще є кілька спалахів,

але тепер він може працювати. Наша друга

дитина також сильно постраждала і

лікується біологічними препаратами.

Йому потрібні сильні знеболюючі

препарати. Він не може працювати і має

екстремальні проблеми зі сном. Наша

третя дитина також сильно постраждала. Її

також лікують біопрепаратами. Взимку

вона майже нічого не може робити, тому

що її ноги набрякають і стають твердими

через васкуліт.

Наша четверта дитина помірно уражена,

отримує біопрепарат і зазвичай може

впоратися з повсякденним життям. П'ята

дитина дуже постраждала. Оскільки

препарат більше не працює у високих

дозах, він тепер отримує новий препарат

кожні 14 днів у лікарні. На жаль, це не так

ефективно.

Ми всі сподіваємося, що в якийсь момент

відбудеться прорив в медицині. Наші діти

страждають і мають таку важку долю. Як

батьки, ми дуже засмучені і постійно

переживаємо. Я особливо хотіла би

подякувати Малені Веттерлі з FMF &AID.

Вона дуже допомогла нам знайти

відповідного лікаря. Вона завжди поруч,

щоб скеровувати і надавати підтримку.

Дякую за все.

Шляхи пацієнтів

"Я тільки можу рекомендувати всім
батькам постраждалих дітей, 

продовжувати намагатися, вірити
симптомам вашої дитини, бачити

стільки лікарів, скільки потрібно, поки
ви не отримаєте діагноз. 

Залишайтеся сильними і ніколи не 
відмовляйтеся від надії».
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uSAID в Італії

Я мати хлопчика, якого я буду називати

Маріо. До осені 2012 року у Маріо не було

особливих симптомів, крім мігрені,

надмірного потовиділення в кінцівках. У

нього був нормальний фізичний і психічний

розвиток. Його шкільні виступи були

чудовими, і він брав участь у багатьох

спортивних заходах.

Влітку 2012 року почалося статеве

дозрівання, а восени почали з'являтися такі

симптоми: печіння очей, діарея, блювота,

нудота, періодична лихоманка до 40С° (104

° F), іноді з невеликим розривом в один

місяць між ними. Інші симптоми незалежно

від раніше згаданих: біль у суглобах, біль у

м'язах, втома, виразки в роті, шкірний висип,

міалгія, артралгія, біль у грудях, біль у животі

під діафрагмою, які можна контролювати

лише опіатами тощо. Два ПЕТ-сканування

виявили активний артеріальний васкуліт

великих судин першого ступеня в 2016 році,

а друге ПЕТ-сканування в 2019 році оцінило

як другий ступінь. Як правило, симптоми

більш очевидні взимку, а влітку вони, як

правило, зменшуються. Тривалість і

інтенсивність спалахів збільшується

протягом багатьох років, з короткими

періодами благополуччя між епізодами.

Під час пошуку діагнозу у мого сина було

кілька звертань до невідкладної допомоги,

плюс 7 госпіталізацій. Вони проводилися в 6

різних дитячих і не педіатричних лікарнях.

Під час кожного візиту до пошуку діагнозу

було залучено кілька фахівців. Генетичне

тестування виявило наявність патогенних

варіантів в генах, відповідальних за CAPS,

FCAS2, а також кілька агресивних варіантів

в FMF. Діагнози були: Мюнхгаузен і

експульсивні батьки, психодіагностика,

Бехчет, ФМФ, Такаясу, FCAS2 або NLRP12.

Діагноз наразі не визначений.

Маріо, після багатьох років без лікування,

а також тому що у нього

непереносимість Колхіцину, лікувався

кількома біологічними препаратами від

аутозапальних захворювань з частковою

позитивною відповіддю. В даний час він

отримує інфузію кожні 6 тижнів, яка,

здається, ефективна, але ще занадто

рано судити, чи дійсно вона працює. Ми

повинні почекати до осені, перш ніж

можна буде зробити будь-які висновки.

Цей болісний шлях призвів до значної

втрати якості життя Маріо. Маріо був

дитиною, у якого було багато друзів і дуже

активне соціальне життя. В останні кілька

років він міг відвідувати школу лише один

місяць на рік, йому довелося припинити

всі види спорту, і всі заходи, якими він

насолоджувався в житті.

Якщо будь-які фахівці, які читають цю

історію, можуть допомогти, будь ласка,

зв'яжіться з FMF &AID (info@fmfandaid.org).

Шляхи пацієнтів
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uSAID в Мексиці

Моя дочка народилася в Мексиці, країні, де

ми живемо. Протягом перших 3 років вона

росла і розвивалася нормально, хоча і

мала проблеми з рефлюксом і алергічним

ринітом. Коли їй було 3,5 роки, у неї

розвинулася лихоманка до 42 °C (107,6 °F),

що супроводжувалася сильним болем у

животі, який не реагував на парацетамол

або ібупрофен. Ми зверталися до різних

педіатрів, але не мали відповідей. Кожного

разу нам говорили, що це, ймовірно,

інфекція шлунка, яку вони лікували

антибіотиками, але здоров'я моєї дочки не

покращилося.

Ми навіть пішли до відомого

гастроентеролога, який сказав нам, що це

харчова алергія (нібито на пшеницю,

кукурудзу та яйця), тому нам сказали

виключити ці продукти з її раціону.

Незважаючи на це, поліпшення не

відбулося. Лихоманка тривала місяць за

місяцем, і моя дочка ставала все більш

виснаженою і недоїдала. На той час вона

була в 2-му класі дошкільного закладу і не

могла регулярно відвідувати заняття через те,

що хворіла кілька днів на місяць.

Коли моїй доньці було 5 років, у неї був дуже

сильний спалах, але ми постійно чули, що

це бактеріальна або вірусна інфекція.

Проте лихоманка продовжувалася. Влітку

2014 року цим випадком зацікавилися

інфекціоніст і імунолог і нарешті поставили

нам діагноз, що це аутозапальний

синдром.

Вони перейшли до її лікування, але тепер

лихоманка, яку вона представляла

щомісяця, супроводжувалася запаленням

мигдалин, що, здавалося, вказувало на те,

що це бактеріальна інфекція, і знову ж

таки, її лікували антибіотиками. У 6 років, і

завдяки цим фахівцям, моя дочка була

прийнята в відому дитячу лікарню і

проблема лікувалася кортикостероїдами.

Однак її проблеми зі здоров'ям

продовжували бути присутніми щомісяця,

але зараз менш інтенсивно.

У 8 років імунолог вирішила видалити

мигдалини, що допомогло поліпшити

лихоманку і місячні спалахи, хоча

з'явилися кишкові проблеми. До цього дня

моя дочка продовжує мати кишкові

проблеми, а також було діагностовано

судинний синдром.

Шляхи пацієнтів
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Продовження

Як мама можу сказати, що це було дуже

важко дійти до чіткого діагнозу. Ці типи

захворювань породжують багато

безпорадності, маючи можливість бачити

незліченну кількість лікарів без будь-яких

поліпшень, бачачи, як наша дочка спалахує

місяць за місяцем, не кажучи вже про

величезний фізичний і емоційний знос,

стрес і дуже важкий фінансовий тягар, який

викликає таке рідкісне захворювання.

Я дуже пишаюся тим, що належу до

Асоціації FMF &AID, оскільки вона підтримує

нас і дозволяє нам ділитися своїми

сумнівами та досвідом з людьми, які

страждають від цього типу захворювань

аутозапальних синдромів у різних країнах.

Більше того, вони зв'язалися зі мною, з

медичним персоналом тут, в моїй країні,

щоб розвіяти сумніви і щоб моя дочка

отримала спеціалізовану допомогу. Моя

дочка в даний час лікується дорогими

ліками, і ми також отримуємо фінансову

підтримку від АСОЦІАЦІЇ FMF &AID. Дуже

дякую.

Шляхи пацієнтів

uSAID в Іспанії

Коли народилася моя донька, були важкі

пологи. Через кілька годин після

народження був проведений аналіз крові, і її

маркер запалення був високим. Потім

трохи пізніше того ж дня їй виміряли

температуру і, як не дивно, у неї була

лихоманка. Протягом першого тижня дитині

давали антибіотики. Ми ще не знали, але

почалися випробування, які тривали 10 років.

У віці 40 днів лихоманка повернулася, і її

довелося госпіталізували. Картина

лихоманки не вказувала на інфекцію, але її

лейкоцити і маркери запалення були

високими.

З моменту її народження, це була наша

історія, прийоми, аналізи крові, а також

генетичне тестування, але з негативними

результатами. Через кілька років мою дочку

нарешті поставили на біологічні ліки, які не

допомогли. В даний час деякі симптоми

змінилися, наприклад, рани на її шкірі тепер

з'являються з лихоманкою або без неї.

Втома є поширеним щоденним

симптомом, і вона також має головні болі,

вушні болі та біль у животі. Завжди є щось. З

цієї причини ми не можемо нікуди піти, не

приймаючи кортикостероїди і

протизапальні з нами, так як в будь-який

момент ми знаємо, що біль і дискомфорт

можуть початися. Вона перенесла

тонзилектомію, коли їй було 7 років.

Якщо будь-які фахівці, які читають цю

історію, можуть допомогти, будь ласка,

зв'яжіться з FMF &AID (info@fmfandaid.org).
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uSAID в Швейцарії

Наша подорож по аутозапальним

захворюванням почалася на наступний

день після народження нашого сина. У

нього вперше піднялася температура. З тих

пір нашим життям керували нападади

лихоманки, і тому почалася наша одіссея.

Без причини у нього починалася лихоманка

кожні 2 тижні. Він кричав і кричав; Ми не

могли знизити температуру за допомогою

ліків. Знову і знову ми ходили в дитячу

лікарню, а також до різних лікарів.

Здавалося, ніхто не хотів з'ясовувати, що

відбувається. Ніяких реальних обстежень не

було зроблено, і все, що ми постійно чули,

це те, що це була просто вірусна інфекція.

Одного разу педіатр сказав мені купити

вітаміни в супермаркеті, що це допомагає

так само, як і дорогі ліки. Ми не отримали

жодного розуміння від лікарів і, звичайно,

ніякої допомоги. Одного разу вночі, коли я

лежала поруч з моїм сином, який плакав і

не міг заснути, тому що знову у нього була

лихоманка понад 40 градусів, все горло,

повне болісних виразок, головний біль і біль

в суглобах, я почала пошуки в Інтернеті. Я

постійно казала собі, що має бути

пояснення. Я повинна допомогти своєму

синові.

На даний момент синдром PFAPA вже був

відомий мені, але завжди було ясно, що це

має бути щось інше. Отже, я шукала і

шукала, поки не натрапила на групу у

Facebook. На щастя, я познайомилася з

Маленою Веттерлі з FMF &AID. Нарешті, був

хтось, хто точно розумів, що я відчуваю.

Продовження

З тих пір все нарешті просунулося вперед.

Мене зв'язали з лікарями, які поставилися до

нас серйозно і які підтвердили, що ми

абсолютно праві. Це зайняло 7 довгих років і

більше 8 років, поки ми змогли почати

терапію. Однак до цього дня у нас досі

немає точного діагнозу. Знайти відповідну

терапію все ще дуже складно, оскільки

хвороба все ще в значній мірі незвідана, і

багато лікарів навіть не чули про це.

Що для нас, як сім'ї, означає мати дітей з

холодовим аутозапальним захворюванням?

Ми живемо дуже ізольовано. Наше

повсякденне життя визначається хворобою.

Ми повинні постійно перевіряти

температуру. Вітер, дощ, зовнішня

температура і т.д. холодне повітря, холодна

вода, дощ або сніг можуть викликати

спалах.

Ми не можемо просто піти у відкритий

басейн спонтанно влітку, якщо не було

досить тепло в попередні дні. Взимку просто

катання на санках або катання на лижах

теж не варіант. Навіть будівництво іглу має

наслідки. Все має бути зважено, на

предмет, а які будуть наслідки? Крім того,

емоції також можуть мати великий вплив.

Якщо ми плануємо поїздку і наш син

щасливий, не рідкість, що хвилювання

викличе спалах і тому все доведеться

скасувати. Ми не можемо планувати 24

години наперед. Ми живемо дуже

спонтанним життям, де тільки зустрічі з

лікарями незмінні.
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Продовження

Погані ночі з постійнним болем, будь то біль

у суглобах або біль у животі є дуже

поширеною проблемою для нас. Ніколи не

буває по-справжньому безболісного дня.

Це призводить до втоми. Потрібно планувати

багато перерв на відпочинок. Стрес також

провокує нашу дитину на спалахи. Коли

наш син бере участь у повсякденних речах,

таких як спортивний день, шкільна поїздка

тощо, це, як правило, занадто багато для

імунної системи. Він надмірно реагує і

викликається запальна реакція. Запалені

руки, щиколотка або навіть тазостегнові

суглоби, тому все потрібно знову

скасовувати.

Часто буває так, що суспільство не має

розуміння. Школам також важко зрозуміти,

тому що хвороба в значній мірі невидима.

Наш син часто страждає від різних шкірних

симптомів, навіть тоді виникає відсутність

співчуття і розуміння, коли він втомився, тому

що шкіра свербить і було майже

неможливо трохи виспатися минулої ночі.

Смішно, що наш син змушений брати

участь у класі фізкультури, незважаючи на

те, що повідомив школі / вчителю, що його

суглоби і м'язи в даний час страждають.

Проблема в тому, що не всі визнають, що

мають справу з особливою дитиною.

Нашим повсякденним життям можна

керувати тільки завдяки тому, що один з

батьків знаходиться вдома. Зовнішня

підтримка неможлива. Батьки також повинні

будуть весь час брати лікарняні на роботі.

Не дуже вигідно для роботодавця. Наші

соціальні контакти стали надзвичайно

обмеженими.

Коло наших друзів значно зменшилося. З

цієї причини я надзвичайно вдячна групам

підтримки Zoom, запропонованими FMF

&AID. Перебування в цих групах дає мені

можливість обмінюватися досвідом з

людьми в подібній ситуації, і це допомагає

мені більше не відчувати себе так

самотньо. Я відчуваю, що мене розуміють,

і я отримую хороший обмін досвідом.

Навіть наш син отримує користь від

безкоштовних сеансів терапії і любить

спілкуватися з іншими дітьми, які також

страждають від аутозапальних

захворювань. Ми дуже вдячні.

FMF у

Сполученому Королівстві

Мій син мав свій перший спалах FMF у віці

15 років і був неправильно діагностований

до 20 років. Його спалахи вражали його

легені і ребра. Після того, як ми отримали

діагноз, йому призначили пероральний

препарат як профілактичний захід. Хоча

це не зупинило спалахи повністю, це,

здається, допомогло, але побічними

ефектами були біль у животі та рідкий

стілець. Наприкінці 2019 року, у віці майже

24 років, він почав отримувати епізоди

частіше, які призвели до гіпервентиляціії

легенів, і мені довелося доправляти його в

лікарню, де він опинився в реанімації на

протязі декількох годин і отримував всілякі

знеболювальні, щоб зупинити

гіпервентиляцію. Це стало звичайною

справою і триває кожного разу

щонайменше місяць на протязі вже

більше року.
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Продовження

Його життя було жахливим, оскільки він весь

час хвилювався, чекаючи чергового спалаху, і

це було настільки виснажливим для нього. Він

кричав від болю з кожним подихом і навіть не

міг говорити з бригадою швидкої допомоги.

Його показники рівнів запальних маркерів

іноді були дуже підвищені, і він був дуже

спітнілим. Мені було жахливо бачити його в

такому болю і не мати можливості нічого

зробити, щоб допомогти. Це розбивало

серце!

У березні 2021 року у нього стався

повномасштабний епізод, який обмежив рух і

прикував його до ліжка на протязі 18 днів з

двома чотириденними перебуваннями в

лікарні. Я постійно намагалася отримати

відповіді від лікарів і фахівців, але мені

сказали, що пероральні ліки, які йому

давали, були єдиним, що могло б

допомогти!

Мій син сказав, що він більше не може так

жити... Мені потрібно було щось робити, тому

я приєдналася до груп Facebook FMF і

дізналася набагато більше інформації від

інших хворих по всьому світу. Я зв'язалася з

Маленою Веттерлі з FMF &AID Глобальної

асоціації, яка була дуже корисною. Вона

зателефонувала мені, пояснила багато

речей і дала мені дуже багато інформації та

вказівників у правильному напрямку. Я відразу

ж зв'язалася з відповідними фахівцями і

отримала терміново призначену зустріч із

лікарем для сина протягом декількох днів.

Потім син почав приймати біологічні ліки після

того, як їх швидко схвалив NICE (Національний

Інститут Здоров'я та Досконалого Догляду), і

все це покрилося NHS (Національна Служба

Здоров'я), що є чудовим.

Освітня дитяча електронна книга 

«Супергерої ФМФ» доступна 

англійською, німецькою та 

арабською мовами.  Ця книга дуже

рекомендована всім дітям. Ви

можете придбати копію, і цим ви

також підтримаєте роботу FMF &AID. 

Посилання на наші книги знаходяться

на Amazon: 

https://www.fmfandaid.org/books

Це змінило життя мого сина і моє життя,

оскільки у нього не було спалаху з моменту

початку лікування в квітні 2021 року. Щиро

дякую Малені за те, що вона так допомогла

нам!
------///-----
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NOMID/CINCA в Україні

Протягом багатьох років моїй дочці

доводилося терпіти лихоманку від 40 ° C (104 °

F) до 42 ° C (107,6 ° F) вдень і вночі, біль,

постійний висип, а також сильний біль у

суглобах і набряк, настільки були поганими,

що вона навіть не могла рухатися. Вона

могла спати тільки тоді, коли біль і лихоманка

зникали. Всі ці симптоми повільно

виснажували її, і вона була дуже слабкою. Їй

призначили гормональну терапію, яка майже

пошкодила її зір! У неї не було якісногоі життя.

Коли моїй доньці було 4 роки, їй нарешті

поставили діагноз NOMID / CINCA. Її стан

вимагає біологічних ліків, але ліки були

повністю недоступні для нас. На жаль, в нашій

країні вони недоступні і немає державної

допомоги, тому що ліки не зареєстровані в

Україні.

Тому, перш ніж моя дочка змогла почати

лікування, мені довелося зібрати необхідні

кошти. Мені знадобився рік, перш ніж я

змогла їх купити. Після отримання першої

ін'єкції можу сказати, що наше життя

повністю змінилося. Це було схоже на те, що

було одне життя раніше, а потім зовсім інше.

З цього моменту наше життя змінилося. Вона

почала спати всю ніч без температури, і вона

прокидалася без висипу. Вперше вона

змогла ходити без будь-якої допомоги, а

також вперше посміхнулася! Це був початок

нового життя для нас. Однак, поки моя дочка

вчилася ходити, стрибати, сидіти і танцювати,

мені довелося витрачати свій час на пошук

грошей, щоб продовжувати купувати ліки.

На щастя, я натрапила на італійську

"Associazione Iris ODV". Я зв'язалася з ними і

попросила про допомогу, і вони відразу

запропонували свою допомогу і почали

збирати кошти, щоб моя дочка могла мати

ліки. Потім почався COVID, і ми більше не

могли поїхати в Італію, щоб отримати ліки,

тому нам довелося шукати інші варіанти. Тоді

Італійська федерація рідкісних захворювань

«UNIAMO» і «Associazione Iris ODV» зв'язалися з

FMF &AID Global Association. Завдяки їхнім

зусиллям, моя дочка отримала грант на

використання ліків, і тепер вона отримує

регулярний запас ліків, які їй потрібні. Це

повернуло мені і моїй доньці наше життя.

Мені більше не потрібно просити у людей

грошей, але замість цього я можу

зосередитися на своїй доньці. Допомога,

надана FMF &AID, була безцінною!
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HIDS в Україні

Я мати дорослого пацієнта, який

неодноразово був неправильно

діагностований протягом багатьох років.

Тепер, коли мій син виріс, я, на жаль, бачу,

що його хвороба забрала його сили, його

сьогодення і майбутнє.

Все почалося з того, що моя 3-місячна

дитина мала періодичну високу

температуру. Це був перший раз, коли він

був госпіталізований, і, на жаль, це буде

одна з багатьох госпіталізацій. Як і кожен

раз, лихоманку відносили до бактеріальної

інфекції, тому її лікували курсом

антибіотиків, і виписували з лікарні. Однак

лихоманка була не єдиним симптомом.

Мій син також страждав від багатьох інших

симптомів, таких як біль у животі, гострі

респіраторні вірусні інфекції, алергія,

озноб, фарингіт, нежить, виразки в роті, та

інші. Мій син прокидався вночі, кричачи від

болю. Було виявлено, що його печінка і

селезінка були збільшені.

Коли моєму синові було 10 місяців, у нього

нібито був апендицит і видалили апендикс.

Через два місяці у нього діагностували

сепсис. Лікувався від септичного кардиту,

пневмонії, плевриту і були декілька

переливань крові. Цього разу його

госпіталізували на три місяці. Протягом

багатьох років мій син отримав наступні

діагнози: синдром Фанконі і ювенільний

ревматоїдний артрит. Незважаючи на

лікування цих станів, він все ще страждав від

згаданих вище симптомів плюс біль у

суглобах, головні болі, ларингіт і навіть

анафілактичний шок.

Як стурбована мати, я точно

дотримувалася вказівок усіх лікарів, але

стан мого сина не становився кращим.

Він також був переведений на гормони,

по суті, протягом 10 років, але частота

спалахів залишилася незмінною. Багато

лікарів не сприймали мене серйозно,

але, на щастя, було кілька інших, які

повірили мені, хоча вони не знали, що

робити, щоб допомогти нам. Минули

роки, і мій син хотів насолоджуватися

життям, як і інші діти в школі. Він багато

пропускав школу через свою хворобу, і це

вплинуло на його стосунки з друзями. Він

відрізнявся від своїх однолітків.

Коли він був підлітком, мій син відмовився

продовжувати приймати гормони,

стверджуючи, що лікування не допомагає.

Якимось чином йому вдалося закінчити

школу, навчитися на ювеліра і почти

працювати. Однак через часті відсутності

на роботі за станом здоров’я він не бачив

іншого вибору, окрім як покинути роботу.

Він намагався утримувати роботу знову і

знову, але через важкі симптоми був

змушений звільнитися. Депресія стала

його постійним станом.

Коли йому було за 20, мій син переніс

ішемічний інсульт (коли згусток крові

блокує потік крові і кисню в мозок). Майже

через рік він переніс гостру кишкову

непрохідність, що вимагала хірургічного

втручання. Через 4 місяці у нього стався

другий ішемічний інсульт. На цей раз це

позначилося на його пам'яті, здатності

говорити, а також парезу кінцівок

(обмежена або часткова м'язова

слабкість).

Шляхи пацієнтів
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Тільки після інсультів імунолог припустив, що

це може бути аутозапальне захворювання і

за кордоном був зроблений генетичний

тест. Результати показали, що дійсно, це

був HIDS (синдром Hyper-IgD), аутозапальне

захворювання. Прочитавши про його

нещодавно діагностовану хворобу, я

зрозуміла, що його симптоми збігаються з

хворобою, за винятком інсультів. Після всіх

цих років у нас досі немає відповіді

стосовно інсультів.

Крім боротьби, яку нам довелося пережити,

після його діагнозу HIDS, мені також

довелося мати справу з додатковим

стресом, намагаючись щомісяця піднімати

необхідну суму, щоб купити призначені

йому біологічні ліки. Відповідно до закону в

Україні, орфанні ліки повинні надаватися

урядом безкоштовно, але це не так. Ціна

цих біологічних препаратів (ін'єкцій)

непомірна. Щоб люди знали, наскільки

шалено дорогі ці ліки, щомісячного доходу

нашої сім'ї вистачить на три дози, тобто на

три дні. У липні 2021 року український уряд

нарешті забезпечив дорослих пацієнтів

річним запасом ліків.

Протягом 1,5 років у нас був стрес від

необхідності купувати та імпортувати ці ліки

самостійно. Ми зібрали кошти завдяки

благодійним фондам, таким як FMF &AID

Global Association, родичам, друзям та

однокласникам. Ми з сином, на щастя,

змогли отримати допомогу від FMF &AID,

яка, як ми знаємо, допомогла кільком

пацієнтам в Україні.

Хоча моя сім'я повинна відчувати

полегшення, що фінансове рабство

закінчилося, немає ніякої гарантії, що ця

допомога буде назавжди. Принаймні, у

нас зараз є ім'я одного з його станів, але

причина інсультів досі невідома. На жаль,

в нашій країні немає лікаря, який має

досвід лікування дорослих пацієнтів з HIDS.

Наші ревматологи вважають, що це

повинні бути імунологи і генетики, що

займаються аутозапальними

захворюваннями.

Якщо будь-які фахівці, які читають цю

історію, можуть допомогти, будь ласка,

зв'яжіться з FMF & AID

(info@fmfandaid.org).

CAPS в США

Я витратила багато часу, обмірковуючи всі

деталі життя мого 13-річного сина. Хоча у

нього було досить багато інфекцій, коли

він був маленьким, він дійсно, здавався,

здоровим до 8 років. Приблизно в цей час

він почав страждати від болю в животі і

блювати майже циклічно. Це було не у

важкій формі, але стало обтяжливим і він

повільно почав пропускати школу через

дискомфорт. Його педіатр замовив кілька

тестів, і нам неодноразово говорили, що

все нормально. Коли стан не

поліпшувався, було встановлено, що у

нього хронічні запори, і його педіатр

зробив зауваження про те, що мій син

сгущував фарби. Я почала відчувати, що

божеволію.

Шляхи пацієнтів
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Він пропустив так багато школи, і хоча

медичні працівники продовжували

заспокоювати мене, що нічого "страшного«

не відбувається, я знала, що щось не так.

Невідомість дуже страшна. Я, нарешті,

змінила педіатра приблизно в той час, коли

його лихоманка почалася і коли йому було

10 років. Спочатку вважалося, що у нього

частий стрептокок, але його епізоди болю в

горлі і лихоманки були з негативними

тестами на стрептокок, потім скарлатина,

потім вони прогресували до PFAPA. На цей

момент він не міг ходити без сторонної

допомоги під час епізодів (які відбувалися

кожні три тижні), мав жахливі виразки в роті,

105 ° F (40,5 ° C) лихоманку і мав сильну

нудоту, відмовляючись від їжі.

Через кілька місяців, після тонзилектомії, у

віці майже 12 років нас направили в

ревматологію. Вони повідомили нам, що

його CRP був високим у тесті, і вони були

здивовані, що нам знадобилося так багато

часу, щоб бути зкерованими. Вони

замовили невелику генетичну панель,

назначили йому ліки, і хоча його симптоми

покращилися, він все ще пропускав майже

половину школи, не міг брати участь у

спорті, пропускаючи дні народження та

заходи. Він іноді вказував на біль у

щиколотці, і хоча я часто наголошувала на

це лікарям, стан не був сприйнятим

серйозно, тому був ігнорований. Нам дуже

подобається ревматолог мого сина. Вона

добра, обізнана і чесно зізнається, коли

чогось не знає.

В березні у нього почався спалах, який

тривав 7 тижнів.

Він був дуже хворим, тому через кілька

тижнів ми попали у відділення невідкладної

допомоги, звідки його виписали. Вони

сказали, що це "сумно", коли діти мають

такі стани, як його, тому що вони не

можуть їм допомогти. Він почав втрачати

надію, відчував себе таким ізольованим, і

щаслива дитина, яку я знала, виглядала

розбитою. Вони, нарешті, зробили знімок

його ноги, який показав численні стресові

переломи, які, ймовірно, були там

принаймні рік, і вони думають, що це

пов'язано з його станом. Лікарі

приголомшені, і хоча його бачили більше

7 різних фахівців, він все ще залишається

загадкою. Ми надзвичайно вдячні

глобальній організації FMF &AID.

Мій син з нетерпінням чекає зустрічей в

zoom з іншими дітьми з подібними

станами. Це дало йому надію, спільноту,

зв'язок, і він не відчуває себе самотнім.

Йому довелося припинити займатися

спортом, знайти нові інтереси (які

обмежені), сталося багато медичних

помилок, і він постраждав більше, ніж

будь-яка дитина повинна коли-небудь

страждати. Бути рідкісним може бути так

важко, але ми тримаємося за проблиск

щастя і надії.

Шляхи пацієнтів
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Італія – Асоціація Iris ODV

Мене звуть Массіміліано Луччетті, і я

представляю асоціацію "Iris ODV", створену

в березні 2015 року зі штаб-квартирою в

Касальноцето, Італія. Все почалося, коли

батьки дитини з CAPS в Україні зв'язалися з

Інститутом Джанніни Гасліні в Генуї, Італії з

проханням про консультацію у доктора

Гатторно. Через мовний бар'єр доктор

Гатторно запитав мою дружину, чи може

вона допомогти як переклач. Результат

консультації підтвердив патологію, яку вже

діагностував фахівець в Росії.

Після цього досвіду і бачачи відчай і

безпорадність цієї матері, ми з дружиною

вирішили створити некомерційну

організацію, щоб допомогти цій дитині.

Завдяки різним ініціативам та заходам ми

зібрали достатньо коштів для покриття

витрат на консультації в Gaslini, а також

вартість необхідних біологічних препаратів.

Нещодавно Асоціація Ірис змінила свою

організаційно-правову форму з ONLUS на

ODV. Ця зміна дозволить нам допомогти не

тільки цій одній дитині, але і багатьом іншим

дітям з CAPS.

Коли почалася пандемія Covid, вона в стала

блокувати соціальне життя людей.

Нещодавно, 15 липня 2021 року, ми

нарешті змогли відновити свою діяльність і

організували солідарну вечерю, щоб

знову почати збір коштів. Вересень - це

"Всесвітній місяць аутозапальних

захворювань", і незабаром ми визначимо,

як найкраще підвищити обізнаність, але,

звичайно, у сумісності з новими

правилами боротьби з коронавірусом.

Якщо ви хочете отримати більше

інформації про нашу асоціацію, будь

ласка, відвідайте www.irisonlus.org.

Італія – Асоціація AMRI

Група підтримки молоді з ревматичними

захворюваннями.

В останні місяці відбулися перші зустрічі

групи молодих людей, які страждають

аутоімунними захворюваннями,

організовані Асоціацією дитячих

ревматичних захворювань (АМРІ).

З'єднана разом, з різних частин Італії,

сформувалася гарна змішана група, що

складається з підлітків і молодих людей з

дитячими ревматичними і ауто-

запальними захворюваннями: ювенільний

ідіопатичний артрит (ЮІА), захворювання

сполучної тканини, фіброміалгія і

дерматоміозит.

http://www.irisonlus.org/
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Хоча деякі патології мають свої особливості,

такі як відсутність лікування і хронічний біль

(на додаток до того, що вони ще мало

відомі і визнані), відображення групи

зосереджено на деяких емоційних

переживаннях, які перехресно впливають на

всі ревматичні захворювання.

Серед них, наприклад, вплив захворювання

на якість життя, обмеження, обмін (або не

обмін) діагнозу з групою друзів і однолітків,

зусилля, пов'язані з управнінням хворобою

(іспити, госпіталізація, денна лікарня,

терапія), вплив на шкільне, соціальне життя

та самовизначення.

Більшість дітей з симптомами що

повторюються повідомляють, що вони часто

недооцінюють (і кидають виклик) своєму

захворюванню, що їм було важко

поділитися діагнозом зі своїми однолітками

(особливо у випадку діагнозів, поставлених

у підлітковому віці), побоюються що до них

поставляться «по-іншому» або що Їх «не

зрозуміють». З іншого боку, усі діти з

хронічними симптомами повідомили, що

вони відчували великий гнів через хворобу,

яка змінила їхнє життя.

При цьому саме через вплив на

повсякденне життя не вдалося «приховати»

хворобу, деякі повідомляють, що знайшли

співчутливість і розуміння друзів і вчителів, в

той час як інші відчували себе такими, яким

не дуже вірять і яких не дуже вітають.

Баланс цієї першої зустрічі позитивний, тому

що у них є бажання познайомитися один з

іншим і поділитися унікальним досвідом.

Серед однолітків преважає налагодження

зв’язків з тими, хто може їх зрозуміти, тому

що вони пережили подібний досвід.

Ініціатива буде діяти так, як обиратимуть

самі учасники протягом найближчих

місяців, завжди можна приєднатися або

отримати додаткову інформацію,

написавши на psychologhe@amri.it.

Туреччина – BEFEMDER

Асоціація пацієнтів Бехчет і Сімейної

Середземноморської Лихоманки.

Наша мета полягає в просуванні

підвищенної обізнаності про хвороби

Бехчет і ФМФ (Familial Mediterranean Fever)

в секторі охорони здоров'я з соціальною

чутливістю та громадською підтримкою, а

також проведенні соціальних та культурних

досліджень, які допоможуть пацієнтам та

їхнім родичам почувати себе краще та

бути щасливішими.

Наші поточні проекти підтримки:

1- Під час Covid-19 ми організували

інформативні онлайн-зустрічі для дорослих

пацієнтів через Zoom та за участю

ревматолога/уролога.

2- Вдруге в цьому році конкурс проектів

«RaDiChal» був організований Центром

Застосування та Досліджень Трансгенних

Клітинних Технологій та Епігенетики

Університету Ускюдара (TRGENMER). За

лікування FMF змагатимуться 13 команд з 13

університетів. Метою проекту є пошук

генної терапії рідкісних захворювань з

генетичним походженням. У конкурсі

беруть участь десятки біологів і генетиків. Як

громадська організація, ми надаємо всю

свою підтримку цим проектам.

mailto:psychologhe@amri.it
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ПАРТНЕРСЬКА ГРУПА

Хвороба Бехчета в США – Бет Хоуп

Моя подорож почалася з дитинства. Я часто хворіла і не могла зрозуміти, що зі мною не

так. Моїми основними симптомами були біль у суглобах, виразки в роті, запалення очей,

виразки та проблеми шлунка, мігрень і лихоманка з важкою втомою. Знадобилося

близько 20 років зустрічей з лікарями, лабораторіями і вгадувань, щоб нарешті

діагностувати хворобу Бехчета. Це була кам'яниста дорога, і я стала захисником моєї

громади, щоб допомогти іншим швидше діагностуватися, допомогати у забезпеченні

інформацією, розширенні прав і можливостей та надавати підтримку. Я керую

найбільшим форумом підтримки Behçets у світі, який називається Хвороба Бехчета: Ви

не самотні! (Behçet’s disease: You are not alone! )

Автори

Статті в цьому бюлетені були написані:

Малена Веттерлі, Пол Морган, Джанін Цан, Рейчел Риммер, Еллен Коен, Ліза Скотт, Мері

Франк та різні анонімні пацієнти.

Історії пацієнтів, включені в цей інформаційний бюлетень, були надані Fmf &AID

Глобальною асоціацією добровільно. Всі історії пацієнтів публікуються з письмовою

згодою та дозволом пацієнтів / батьків. Пацієнтів / батьків, які поділилися своїми історіями,

попросили зробити це анонімно, і без визначення імен лікарень, лікарів або ліків.

Глобальна асоціація FMF &AID також отримала письмову згоду батьків на зображення,

відображені в цьому інформаційному бюлетені. Всі інші зображення, знайдені в цьому

інформаційному бюлетені були куплені у stockfresh.

Переклади були зроблені внутрішньо волонтерами FMF &AID.

Список скорочень хвороб, які використовуються в цьому інформаційному бюлетені

CAPS Кріопірин-асоцийований Періодичний Синдром

FMF Сімейна Середземноморська Лихоманка

HIDS/MVK Гіпер IgD Синдром / Дефіцит Мевалонаткінази

NOMID/CINCA Мультисистемне Запальне Захворювання Неонатального віку/

Хронічний Дитячий Неврологічний Шкірно-артикулярний Синдром

PAPA Піогенний Артрит, Гангренозна Піодермія і Акне

uSAID Недиференційоване Аутозапальне Захворювання


