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Rozumiem twoją decyzję, 
ale pamiętaj o tym, co 

powiedziała pani doktor.

TEGO SAMEGO WIECZORU 
PODCZAS KOLACJILubię grać w koszykówkę i spotykać się przyjaciółmi oraz 

moją dziewczyną Ewą. Na padaczkę choruję od  
6 roku życia, ale ostatni napad miałem 2 lata temu.

Cześć! Mam na 
imię Dawid.
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Czy ktoś tutaj przypadkiem nie 
denerwuje się z powodu urodzin?

Ha, ha, ha. Przestań, proszę!

W tym tygodniu 
kończę 16 lat, 
dlatego chcę 

zrobić coś 
wielkiego z moimi 
przyjaciółmi... To 

będzie naprawdę 
wielka impreza!

Nareszcie! To będzie nasza 
pierwsza wspólna impreza! 

Przyrzeknij mi,  
że nie przestaniesz  

brać leków.

Jestem naprawdę podekscytowany! 
Rodzice pozwolili mi zrobić imprezkę 

w domu.

Dawid, mylisz się. To jest 
bardzo ważna decyzja, o 

które powinni wiedzieć twoi 
rodzice i lekarz.

Ewa, przecież 
rozmawialiśmy już o tym 

wielokrotnie... Ostatni 
napad miałem 2 lata temu. 
Uważam, że nie potrzebuję 

już leków.

Dawid, do twoich urodzin 
zostały tylko trzy dni... 

Cieszysz się?

Synku, przyjmuj 
leki i bądź 

odpowiedzialny. 

OK. Zrobię, jak mówisz. Ale mam do 
ciebie jeszcze jedną sprawę. Czy Ben 

może zostać na noc po imprezie? 

Pewnie, synu. Wrócimy 
dopiero w niedzielę 

rano.

Tak, mamo, ale chciałem ci coś powiedzieć. Myślę, że 
już nadszedł czas, żebym przestał brać leki, ponieważ 

ostatni napad miałem 2 lata temu.

Dawid, tata chce ci 
powiedzieć, żebyś 

przestrzegał dobrych 
nawyków. Nie kładź się 

spać zbyt późno i nie siedź 
przez wiele godzin przed 

monitorem.

Kontrolę nad 
chorobą możesz 
utrzymać 
tylko wtedy, 
kiedy będziesz 
prawidłowo 
przyjmował leki.



PRAWDA  
CZY FAŁSZ?

1.  Możesz przerwać 
leczenie, jeśli od 
ostatniego napadu minął 
więcej niż rok.1

2.  Alkohol może wpływać 
na działanie leków 
i zwiększać ryzyko 
występowania napadów 
drgawkowych.1

3.  Osoby z padaczką 
nie powinny uprawiać 
żadnego sportu.1
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1. Epilepsy Ireland. A Guide For Young People with Epilepsy. Available in:
https://www.epilepsy.ie/sites/www.epilepsy.ie/files/Teens_Booklet%202018.pdf

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM:
 www.poznajpadaczke.pl 
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