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Dr Iwona Ostrowska i studentki z IFMSA Szczecin

Prawdziwie

niesiona

pomoc

Boże,
użycz mi pogody ducha,
abym pogodził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi,
abym zmieniał to, co mogę,
i mądrości,
bym odróżniał jedno
od drugiego.

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie
pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki,
nawet gdy włada, jest służebnikiem.”
Stefan Wyszyński
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wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej
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W obecnych czasach rozważania na temat pomocy, wolontariatu, mają dwojakie znaczenie. Wynika ono najczęściej
z mody na używanie pewnych słów, spychanie innych do
lamusa. Czy w modzie jest słowo „pomoc”? Czy w naszych
uszach archaicznie nie brzmi przytoczone w powyższym
cytacie słowo „służba”? Moda w naszym życiu objawia się
nie tylko poprzez krój stroju czy rodzaj używanych urządzeń elektronicznych. Objawia się także w języku, którego
używamy. Ten jest najczęściej jej ofiarą, bo spychając pewne
podstawowe zwroty do lamusa, nowych – acz modnych – używamy, nie do końca rozumiejąc ich znaczenie. Jedną z ofiar
językowej mody jest słowo „wolontariat”. Na tyle zakorzenione
już w naszych zasobach językowych, że używamy go często
i często słyszymy, najczęściej w przekazach medialnych.
Panuje moda na tzw. wolontariat pracowniczy, nasze dzieci
otrzymują w szkole punkty za pracę jako wolontariusze na
rzecz określonej organizacji. Nie wgłębiając się w znaczenie
owego słowa, używamy go, bo podnosi rangę naszej osoby

w rozmowach ze znajomymi, w pozycji zawodowej, pozwala
podnieść punktowy ranking na szczeblach edukacji. Nie rozumiejąc, tworzymy od miłego uszom rzeczownika niezbędne
w naszym systemie językowym przymiotniki.
I tu wpadamy w pętlę. W naszym języku niemal równolegle
zaczynają funkcjonować formy: woluntarystyczny, wolontarystyczny, wolontaryjny. Aby przybliżyć zjawisko niezrozumienia terminologii, posłużę się wyjaśnieniem prof. Mirosława
Bańko, językoznawcy i leksykografa: forma pierwsza pochodzi
od słowa „woluntaryzm”, co zgodnie z jego podstawowym
znaczeniem oznaczałoby, że członkowie takiej organizacji nie
liczą się z nikim i niczym, i narzucają ludziom swoją wolę.
Jak zatem powinien brzmieć przymiotnik od słowa „wolontariat”? Prof. Bańko wyjaśnia, że „przymiotnik może brzmieć:
wolontariacki (na wzór proletariat – proletariacki) albo wolontaryjny (na wzór impresariat – impresaryjny), a teoretycznie
też wolontaryczny (na wzór antykwariat – antykwaryczny).
„(…) Wydaje mi się, że wolontariacki ma największe szanse.
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charytatywna. Od połowy XX wieku wprowadza się pojęcie
wolontariatu (daty płynne, gdyż rozwój tego typu działalności
zależy od rozwoju ekonomicznego poszczególnych państw).
Nie można nie zauważyć, że to okres, w którym rozpoczyna
się kryzys więzi międzyludzkich, rozpowszechnianie się zjawiska braku
troski o najbliższych. Pomoc zaczyna być pożądana nie tylko wobec
osób ubogich (jak to miało miejsce
w przypadku filantropii), ale także
wobec samotnych. Z czasem rozciąga się to na osoby niezrozumiane,
wykluczone społecznie. Powodem
tych zjawisk najczęściej są różnego
rodzaju jednostki chorobowe czy
też pozycja społeczna wynikająca ze
statusu rodziny. W języku powstają
nowe związki frazeologiczne, ale
człowiek coraz mocniej zatraca
świadomość podstawy zmian, które
kształtują jego życie. Chce pomagać, bo to pierwotny odruch, ale
zapomina, jak szerokim wachlarzem
możliwości dysponuje. Najczęściej
pomoc, praca w charakterze wolon-
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Mimo to nie powiedziałbym, że pracuję po wolontariacku,
gdyż najbliższe, co przychodzi do głowy, to – po wariacku.
Mógłbym powiedzieć, że pracuję jako wolontariusz”.
Jak widać, nasz język jest żywy, podobnie jak nasze
postawy, zachowanie. Propozycja
prof. Bańko brzmi pięknie: pracuję
jako wolontariusz. Czymże więc jest
„wolontariat”? Jak powinniśmy go
prawidłowo rozumieć? Podstawą
(podobnie jak w woluntaryzmie) jest
wola. Łacińskie „volontarius” oznacza
„dobrowolny”. Wolontariat to zatem
dobrowolna, bezpłatna, świadoma
praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jej podstaw możemy szukać
w bezpłatnej działalności filozofów
w starożytnej Grecji i Rzymie. Przez
wieki nie zmieniała się zasada – była
to zawsze pomoc bliźniemu, zmieniało się jednak nazewnictwo, w zależności od obowiązującego nurtu wprowadzające pojęcia: filantropia, dobroczynność czy w końcu działalność
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Magiczna moc
słowa i czynu

tariusza kojarzy się z poświęcaniem wolnego czasu na rzecz
innych. Fakt bezpłatności jest oczywisty, fakt poświęcania
wolnego czasu coraz mocniej przeraża i zniechęca. Dlaczego?
Bo współczesny człowiek wolnego czasu nie ma, a jeżeli już
ma – chce go wykorzystać dla siebie. Samotność. Samotny
w tłumie. Taki jest. Tymczasem ma możliwości pomocy, możliwości realizacji najbardziej pierwotnych potrzeb dzielenia
się, dawania dobra.
Rozmowa. Najbardziej podstawowy sposób pomocy. Warto
przypomnieć sobie, że słowa mają moc uzdrawiającą. Aby
jednak zrozumieć, jak wiele można pomóc poprzez rozmowę,
poprzez poznanie drugiego człowieka, trzeba najpierw zrozumieć, w jaki sposób komunikować się z innymi. W znaczeniu
słowa wolontariat znajduje się przymiotnik określający rodzaj
tej pomocy: „świadoma”. Aby świadomie pomagać, trzeba
najpierw zrozumieć, jak świadomie się porozumiewać. Tylko
wtedy będziemy zdolni do efektywnej, satysfakcjonującej
pomocy, gdy poznamy potrzeby osoby na tę pomoc czekającej. Matka Teresa z Kalkuty zwykła twierdzić, że nigdy
nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.
Parafrazując dodam: nigdy nie poznamy dobra, jakie może
dać mądre słowo.

Całkowite zrozumienie, bardzo świadomie niesiona pomoc,
to cechy osoby, którą dane mi jest spotykać od paru lat. Absolutna skromność, uśmiech pomimo czasami wielkiego zmęczenia, bliska mojemu sercu energia. Cieszę się, że ją znam, cieszę
się, że mogę z nią pracować. Dr Iwona Ostrowska, umiejąca
łączyć ludzi i przekazywać im swój zapał. Czy obruszy się,
czytając te słowa? Pewnie tak – machając ręką, że przesadzam.
Iwona, piszę o Tobie trochę dydaktycznie, musisz przeżyć i mi
wybaczyć:). Piszę, bo dr Ostrowska to przykład prawdziwego
rozumienia słowa „wolontariat”. Wszystko, co czyni, czyni dla
ludzi – rozumiejąc ich potrzeby, rozumiejąc ich chorobę, dając
im mądrą pomoc. Zarówno słowem, jak i czynem. Zachęcając
do mądrej pomocy i działania studentów, lekarzy, rodziców,
przyjaciół, znajomych. Długo mogłabym wymieniać zastępy
ludzi, którzy chcą z nią pracować. Dr Iwona Ostrowska,
pracując w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
nr 1 PUM w Szczecinie, codziennie pomaga rodzicom dzieci
chorych na mukowiscydozę, rozmawia z nimi, zna z imienia
i nazwiska, wie, w jakiej są sytuacji. Jest wciąż otwarta na
ich problemy, wciąż niesie pomoc. Już po raz czwarty z jej
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woj. zachodniopomorskiego wiedzą,
po co jest „Dolina Mukolinków”. Realizowana już po raz czwarty akcja
dotarła do władz samorządowych,
ale i wielu zwykłych ludzi. Dzięki
współpracy z mediami województwa wiele nowych osób poznało
chorobę, ale byli z nami także ci,
którzy po prostu chcieli pomóc.
Obejrzeć występy wielu wspaniałych grup tanecznych i wokalnych,
pokazać dzieciom piękno słowa
obecne w wierszach Jana Brzechwy,
a doskonale zinterpretowane przez
aktorów z Teatru Pleciuga, pośmiać
się do łez przy występach Klauna
Tomiego. To także ludzie, którzy
są wzorem wolontariuszy. Od lat są
z „Doliną”, od lat poświęcają swój
czas i talent, by przyciągnąć ludzi,
którzy mogą pomoc chorym na mukowiscydozę. Nie odmawiają, pracują bezpłatnie i bezinteresownie. Wszyscy wiemy,
jak trudno nam się żyje, jak nieraz ciężko przebrnąć przez
własne kłopoty. „Dolina Mukolinków” pokazuje, że urok dobrego słowa, zrozumienie i pasja porywają, łączą ludzi. Także
tych, którzy sami borykają się z chorobą. Zawsze będę chylić
czoła przed rodzicami, którzy mając chorobę na co dzień, chcą
i z ochotą pomagają innym. Aniu, Kamilo, Kasiu i Adasiu, Aniu
i Romanie, Aneto i Basiu – to o Was. Wyrazy najwyższego
uznania za pomoc i starania. Za wspaniały kiermasz, pełen
precyzyjnych, ręcznie robionych rzeczy, stwarzanych przez
Was i Waszych przyjaciół. Odwiedzający go ludzie pełni byli
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inicjatywy w Szczecinie w ramach
kampanii społecznej „Ogólnopolski
Tydzień Mukowiscydozy” odbyła
się akcja charytatywno-edukacyjna
„Dolina Mukolinków”. To zawsze
ciężka i pochłaniająca szczątkowe
ilości jej wolnego czasu praca. Tym,
którzy nigdy jej nie wykonywali,
wydaje się, że to drobiazg – jakaś
scena, nagłośnienie, dekoracja, występy, kiermasz, badania. Pikuś. Pięć
minut roboty. Rozdzielenie zadań
i samo się robi. Nigdy nic nie robi
się samo. Zawsze musi być inicjator,
osoba na tyle charyzmatyczna, by
wzbudzić zapał innych, zarazić ich
energią pozwalającą działać, nawet
w środku nocy. Dosłownie. Dr
Ostrowska nie kończyła swojego
dnia pracy zgodnie z godzinami
pracy w szpitalu. Poświęcała jej wolne godziny, często odbierając je swoim bliskim. A przed samą akcją? Od godziny
22.00 rozpoczynała pracę nad „Doliną Mukolinków”, tkwiąc
wraz z innymi, których zapaliła do pracy, do 1.00 w nocy na
terenie galerii handlowej. Wiem, bo byłam i zachwyciłam się
zapałem studentów medycyny zrzeszonych w IFMSA Szczecin
(myślę, że świetni lekarze z nich „wyrosną”), rodziców dzieci
chorych na mukowiscydozę, ich bliskich i przyjaciół. Zadbali
o najmniejsze szczegóły – dekoracje, wiodący napis akcji,
stoiska sponsorów, miejsca bezpłatnych badań i konsultacji,
kiermasz. Po nocnej pracy równie pracowity długi dzień, ale
wszystko wynagradzała wiara, że idea ma sens. Mieszkańcy
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zachwytu nad talentem wykonujących je osób, co dało też
wymierne efekty finansowe, które pomogą najbardziej potrzebującym rodzinom chorych na mukowiscydozę i chorym
z woj. zachodniopomorskiego.
Na początku tego tekstu wykorzystałam słowa, które kiedyś
napisałam jako wstęp do wykładu o wolontariacie. Dzisiaj
taki wykład uzupełniłabym o sylwetki każdego z Was, do
końca bowiem będę wierzyć, że nic nie przemawia tak, jak
dobry przykład. Dlatego też gratuluję Nadii, Hani i Mateuszowi oraz innym dzieciom tworzącym „Dolinę Mukolinków”
takich rodziców. Oni już zaszczepili w Was prawdziwą chęć
niesienia pomocy, pokazali, że warto się zmęczyć, warto się
napracować – bo uśmiech człowieka zagubionego, czasami
samotnego, może być największą nagrodą. Wasi rodzice wciąż
udowadniają, że stare wartości mają moc, że bycie prawdziwym jest cenniejsze niż forma. Podobnie jak pasja, z jaką
szczecińscy lekarze wykonują swój zawód. Oni także znaleźli
czas, by być na miejscu – edukować, służyć radą, po prostu
być. Lekarze z różnych szczecińskich szpitali, a także Pani dr
Mirosława Kowalska ze Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy

i Chorób Płuc w Koszalinie. To pokazuje, jak magiczna jest
„Dolina Mukolinków” – i jak wielu ludzi łączy.
Relacja ze wszystkich działań podejmowanych w trakcie
„Doliny Mukolinków” mogłaby być bardzo długa. Uznaję, że
mocno przemówią tu załączone zdjęcia. Wrócę do tematu, który poruszyłam na początku – znaczenie mocno wyjałowionego
już słowa „wolontariat”. Ci,
którzy tworzą „Dolinę Mukolinków”, działają wedle
jego pierwotnego znaczenia. Najpiękniejsze jest to,
że działają instynktownie,
po ludzku – pomagając
i rozumiejąc. I widać, że
to daje szczęście. Że jest to
prawdziwe. Oni nie muszą
władać we współczesnym
znaczeniu tego słowa, oni
władają, służąc tym, którzy potrzebują pomocy.
Zagarniają ludzkie serca
i emocje, tworząc wspólnotę, która niesie pomoc.
Prawdziwą, nie czekającą
na hołdy. Wiem – stąd mój
hołd dla nich, wypływający
z potrzeby serca i duszy.
Ewa Wróbel
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Mukowiscydoza

Masz ją w genach

Gen = przyszłość
Klaudia ma 14 lat. Dwa lata temu zdiagnozowano u niej chorobę genetyczną. Wcześniej po prostu
kasłała, może częściej niż inni zapadała na choroby układu oddechowego. Od dwóch lat wie, że jej młode
życie ma granicę. Bliższą niż innych ludzi. To trudne, gdy ma się 14 lat. Jej świat się zmienił.
Andrzej ma 30 lat. Od 16. roku życia wie, że jest chory na chorobę genetyczną. Od dzieciństwa
często przebywał w szpitalu, chorował na zapalenie oskrzeli i płuc. Był wątły, blady, ale odnalazł w sobie
siłę życia. Mimo diagnozy. Ma 6-letnią córeczkę. Ona jest tylko nosicielem choroby. On chce żyć dla niej.
Przeszczepiono mu płuca. Ma szansę. Wierzy. Jego świat się zmienił.
Zosia ma 2 latka. Gdy miała miesiąc, jej rodzice dostali list. Stawili się w szpitalu. Od tej pory wiedzą, że ich
córka jest chora na chorobę genetyczną. Szukają wsparcia, bo trudno żyć z taką świadomością samemu.
Chorobę przekazali jej sami – w genach. Oni są tylko bezobjawowymi nosicielami. Ona jest chora.

Historie tych trzech osób towarzyszyły nam w trakcie tegorocznej kampanii społecznej „XIV Ogólnopolski Tydzień
Mukowiscydozy”, realizowanej od 23.02 do 01.03.2015 roku.
Trzy osoby i trzy różne historie o wspólnym mianowniku – ich
świat się zmienił. To właśnie czyni choroba – zmienia świat,
zmienia perspektywę. Tym boleśniej, gdy zaskakuje, tak jak
choroba genetyczna. Czy wiesz, co drzemie w Twoich genach?
Nie możesz przebadać się pod kątem wszystkich możliwych
chorób genetycznych. Nie wiesz, czy w Twojej rodzinie nie
ma nosicieli mukowiscydozy – ta prosta informacja wciąż

zaskakuje, ale na szczęście także skłania do zastanowienia.
I refleksji. Mam szczęście, w mojej rodzinie nie ma mukowiscydozy, ale mogę pomóc tym, którzy aż tyle go nie mieli.
MOGĘ ZROZUMIEĆ. MOGĘ POMÓC ŻYĆ.
Na co dzień nie myślimy, że nasz kod genetyczny nagle,
z dnia na dzień, może warunkować naszą przyszłość. Żyjemy, uczymy się, pracujemy, bawimy – ale nagle, przy nawet
pozornie niegroźnych objawach choroby, możemy otrzymać
wiadomość, że tkwi w nas choroba genetyczna. Uszkodzony
gen. „Definicja nazywa gen podstawową jednostką dzie-
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Od dwóch lat ich świat jest inny.
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dziczności warunkującą
występowanie w organizmie pewnej elementarnej cechy, np. barwy
oczu czy włosów, którą
przekazujemy potomstwu – mówił w czasie
kampanii Paweł Wójtowicz, Prezes Fundacji
MATIO. – Dotyczy to
także podatności na jakąś
chorobę. Mukowiscydoza, mimo prowadzonych
od kilku lat badań przesiewowych noworodków, wciąż zaskakuje.
U wielu naszych podopiecznych rozpoznano
ją w wieku nastoletnim. Kiedykolwiek by to jednak nie było,
za każdym razem świat chorych i ich rodzin się zmienia. I tu
pierwszoplanowa staje się rola Fundacji. U nas ludzie szukają przede wszystkim wsparcia i zwykłego zrozumienia, by
budować swój świat na nowo, na nowo żyć”.
GEN = PRZYSZŁOŚĆ. Nikt nie zna zapisu swojego kodu
genetycznego, nie sposób przebadać się nawet w kierunku
mukowiscydozy, bo liczba mutacji jest zbyt duża. Los na loterii? W dużej mierze tak. Dlatego chorzy na mukowiscydozę,
chorobę, której nie widać, a która brutalnie i podstępnie
powoli wyniszcza organizm, wymagają zrozumienia. Od 19
lat Fundacja MATIO podejmuje działania służące edukacji,
popularyzujące wiedzę o mukowiscydozie. W ramach kampanii społecznej „XIV Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”,
objętej Patronatem Honorowym Minister Edukacji Narodowej, zrealizowaliśmy wiele działań informacyjno-edukacyjnych, m.in. konkurs „GENialna szkoła”. Termin nadsyłania
zgłoszeń został przedłużony do końca kwietnia 2015 roku.
To jego druga edycja. W konkursie nagradzane są placówki
edukacyjne, które z pełnym zrozumieniem i świadomością
opiekują się dziećmi chorymi na choroby o podłożu genetycznym, a także z zaburzeniami na tle neurologicznym. Jest wiele
miejsc w Polsce, w których nauczyciele rozumieją chore dzieci
i potrafią udzielić im wsparcia, miejsc, które trzeba pokazywać.
W 23 ośrodkach medycznych w całej Polsce udzielano bez-

płatnych telefonicznych
konsultacji medycznych,
a w siedzibie Fundacji
MATIO był czynny telefon interwencyjny. Dzięki współpracy z firmą
MEDGEN zainteresowani mogli wykonać badanie genetyczne w genie
CFTR oraz otrzymać pakiet bezpłatnych porad
genetycznych. 28 lutego
w Szczecinie w Galerii Handlowej „Turzyn”
odbyła się czwarta już
„Dolina Mukolinków” –
akcja o charakterze edukacyjno-charytatywnym.
Dochód z akcji został przeznaczony na wsparcie leczenia
i rehabilitacji chorych z woj. zachodniopomorskiego będących
w trudnej sytuacji materialnej. W całej Polsce pojawiło się
kilka tysięcy plakatów i ulotek informacyjnych oraz kolejny
już numer bezpłatnej gazety „MATIO. Żyjemy z mukowiscydozą”. To wydawnictwo, które dociera do osób znających
chorobę tylko z nazwy – wyjaśnia istotę choroby i zakres
pomocy potrzebnej chorym. Jak pokazały badania wykonane
przez partnera naszej kampanii społecznej, międzynarodową
agencję badawczą MillwardBrown w lutym 2015 roku, 38%
respondentów* bez wahania wymienia przyczyny genetyczne
jako element wywołujący mukowiscydozę (12% twierdzi, że
choroba jest wywoływana przez bakterie lub wirusy). Grupę
osób świadomych w większości stanowią kobiety w wieku
40–59 lat, posiadające dzieci, z wykształceniem wyższym.
Grupa 38% respondentów nie potrafi podać przyczyny występowania mukowiscydozy – to najczęściej osoby w wieku
15–24 lat, samotne, z wykształceniem podstawowym, robotnicy i rolnicy. Budująca jest świadomość, że chorzy na mukowiscydozę mogą liczyć na większe zrozumienie w miejscach
publicznych – niemal 60% respondentów wie, że chorobą nie
można się zarazić. Nieco inaczej wygląda fakt nie/uleczalności.
Tu respondenci mają zdanie podzielone, co można też tłumaczyć znaczną ilością informacji o prowadzonych w Polsce
przeszczepieniach płuc. Zwiększoną wrażliwość na informację
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Kacprowi Kuszewskiemu, Oli Nieśpielak, która także nagrała
spot promujący Tydzień.
Dziękujemy wszystkim rodzicom dzieci chorych na mukowiscydozę za pomoc i pokonanie stresu towarzyszącego
występom telewizyjnym i radiowym, dziennikarzom zainteresowanym tematem, lekarzom – za zrozumienie idei kampanii
i eksperckie wsparcie. Ta kampania społeczna jest zawsze
naszym wielkim, wspólnym sukcesem.
EW

*Ogólnopolska, losowa imienna próba, reprezentatywna dla dorosłej (15–75 lat)
populacji Polaków (~30 221 tys. osób).
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o chorobie wykazują osoby posiadające dzieci, zajmujące
się domem – tu także pojawia się odpowiedź twierdząca na
pytanie, czy na mukowiscydozę chorują tylko dzieci.
Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne dają
bardzo budujące efekty – „mukowiscydoza” przestała być
terminem enigmatycznym, tajemniczym, coraz większa część
społeczeństwa potrafi ją określić, właściwie sklasyfikować. To
otwiera pole do dalszych działań, a przede wszystkim daje
większe zrozumienie chorych – w przedszkolach, szkołach,
urzędach, miejscach pracy. W postrzeganiu społecznym chory na mukowiscydozę już nie przeraża, raczej budzi odruch
pomocy. I to jest wielki sukces.
Prowadzone w trakcie kampanii działania PR pozwoliły
na osiągniecie dużego przekazu medialnego – informacje
o Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy i chorobie
ukazały się w wielu mediach elektronicznych oraz drukowanych, m.in. TVP 1, TVP2, TV Kraków, TVP Poznań, TVP
Szczecin, TVP Katowice, w większości rozgłośni lokalnych
Polskiego Radia, prasie kobiecej i branżowej, na wielu forach internetowych – o charakterze informacyjnym, a także
sformatowanych pod względem tematycznym. Prowadząc
tegoroczną kampanię, postanowiliśmy wyjść poza granice
naszego kraju – plakat Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy powstał także w języku angielskim, francuskim,
włoskim i hiszpańskim, w takich też językach był dostępny
materiał prasowy. Portale społecznościowe sprawiły, że
informacja o naszej kampanii społecznej dotarła do wielu
osób poza granicami naszego kraju, nie tylko związanych
ze światem medycyny. To ważne, bo wszyscy wiemy, jak
ważna jest świadomość realizowanych w Polsce działań dla
wszystkich naszych chorych.
W czasie kampanii społecznej odbyło się wiele kwest
i koncertów i charytatywnych. Fundacja MATIO uczestniczyła
także w przypadających w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia
Mukowiscydozy działaniach związanych z obchodami Światowego Dnia Chorób Rzadkich. W Łazienkach Królewskich
w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona chorobom
rzadkim, której zwieńczeniem była część artystyczna.
Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy dał wymierne efekty. Kampania spełniła swoją rolę edukacyjno-informacyjną,
przez co społeczny obraz chorych znacznie się zmienia. Także
dzięki naszym ambasadorom, którzy aktywnie promowali
akcję w Internecie – Paulinie Holtz, Karolinie Marchlewskiej,
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Codzienni

długodystansowcy
Pomagają codziennie, w każdej osobistej sprawie podopiecznego. Pomagają
długodystansowo – mówiąc o potrzebach swoich podopiecznych, sprawiając,
by ich głos był słyszany przez polityków stanowiących prawo. Nie poddają się,
bo wiedzą, że tu jedynie lata pracy mogą przynieść sukces mierzony miarą życia.
Ludzie pracujący w Fundacji MATIO.

Diuna Kronnenberg: Sześć lat temu Fundacja MATIO
wraz z wieloma współpracującymi lekarzami doprowadziła
do wprowadzenia ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy. To
ogromna szansa dla wszystkich chorych dzieci, bo przecież
jednym z sukcesów leczenia jest wczesna diagnostyka. Kiedyś
nie było to takie oczywiste.
Paweł Wójtowicz: Kiedyś ani ja, ani wielu rodziców chorych dzieci nawet nie śniło o badaniach przesiewowych w tym
kierunku. Częstość rozpoznawania mukowiscydozy w Polsce
była znikoma. Najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci
dzieci były zaplenia płuc. Niewielu zastanawiało się, czy te
zapalenia nie mają głębszych przyczyn, o genetyce myślały
jedynie jednostki. Badania przesiewowe to także bolesna
szansa dla rodziców, którzy w ten sposób po raz pierwszy
dowiadują się, że są bezobjawowymi nosicielami tej najczęściej występującej choroby genetycznej.
DK: Byli jednak ludzie, którzy wiedzieli, że przyczyna tkwi
głębiej, że trzeba szukać. Ci ludzie czuli się samotni ze swoimi
problemami. Czy dlatego powstała Fundacja MATIO?
PW: To był jeden z powodów – poczucie osamotnienia,
niezrozumienia choroby własnych dzieci. Bezradność wynikająca z niewiedzy. Przewodnikiem naszego działania stał
się pierwszy Prezes Fundacji MATIO, Stanisław Sitko. To on
drążył, on jednoczył wokół siebie ludzi, szukał i współpracował z wieloma wspaniałymi lekarzami, którzy zaczynali
mówić o mukowiscydozie. To były wczesne lata 90. W 1996

roku zdecydowałem się powołać do życia Fundację Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO, gdyż uznałem, że wszyscy związani z chorobą muszą mieć wsparcie
i pomoc, ale przede wszystkim informację. Pamiętajmy, że
w roku 1995 w USA zaczęto wdrażać system Windows, czyli
w Polsce dostęp do informacji był dla przeciętnego obywatela
równy zeru. Dotyczyło to także informacji i wiedzy na temat
takiej choroby, jak mukowiscydoza. Dostęp do informacji stał
się jednym z celów fundacji, realizowanych m.in. poprzez
współpracę z ośrodkami leczenia mukowiscydozy w Polsce
i za granicą. Misją Fundacji MATIO od samego początku jest
przede wszystkim pomoc. Pomoc rodzinom chorych, nie tylko
chorym dzieciom, choć to było tak bardzo popularne. My
wiemy, że bez wsparcia rodziny chorego dziecka, zadbania
o jej kondycję, pomoc samemu dziecku będzie działaniem
krótkodystansowym. Od lat pomagamy również finansowo
i emocjonalnie.
DK: Fundacja MATIO powstała także jako doświadczenie
Pana osobistych przeżyć?
PW: Tak. Przez lata walczyliśmy z żoną z chorobą naszego
synka, Maciusia (Matio to zdrobnienie tego imienia używane
w rodzinie chłopca – przyp. red.). Mukowiscydoza zaskoczyła
nie tylko nas, ale również naszych bliskich. Do tej pory choroba genetyczna kojarzyła się głównie z widoczną deformacją
ciała, ubytkiem intelektualnym. A tu wspaniale rozwijające się
dziecko – i taka diagnoza? To było trudne, zwłaszcza wiedza,
że to my, rodzice, przekazaliśmy ją w genach.
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tym, który zaczyna współpracę – oswaja, nawiązuje relację.
By to zrobić, musi wiedzieć.
DK: Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, co oznacza
przecież, że jej nosicielami są całe pokolenia. To niepokojące.
Wiedza wydaje się tu obowiązkowa.
PW: Zdecydowanie tak. Wprowadzenie badań przesiewowych pokazało, że mukowiscydoza – mimo iż zaliczana do
grupy chorób rzadkich – jest najczęściej występującą wśród
nich jednostką chorobową. Występuje u 1 na 2500 noworodków, choć część nowszych statystyk podaje już stosunek
1:3500. Wiedza na temat zasad dziedziczenia uszkodzonego
genu jest niezbędna. Nad mukowiscydozą warto się zastanowić zwłaszcza wtedy, gdy w naszej rodzinie, także w pokoleniach starszych, były przypadki przedwczesnej śmierci
wśród dzieci.
DK: O wielu zagrożeniach związanych z mukowiscydozą
Fundacja MATIO mówi w organizowanych co roku kampaniach społecznych. Tegoroczny – już XIV – Ogólnopolski
Tydzień Mukowiscydozy opiera się na haśle: „Mukowiscydoza.
Masz ją w genach. Gen = przyszłość”. To stwierdzenie może
pomóc zrozumieć chorych na mukowiscydozę. Czy takie
było założenie?
PW: Dokładnie takie. Jeżeli ktoś uświadomi sobie, jak jego
wadliwy gen może wpłynąć na los jego dziecka, natychmiast
zrozumie tych, których przyszłość jest już w pewien sposób
zdeterminowana przez chorobę genetyczną. Może wtedy
łatwiej wyciągnie do nich rękę, pomoże. Pomocą jest także
zrozumienie, wspieranie. Mukowiscydoza to choroba, która
nie daje wyraźnych oznak zewnętrznych, więc ludzie często
się dziwią, że ładnie wyglądające dzieci my nazywamy chorymi. To właśnie jej podstępny rys – wyniszcza powoli, od
środka. Jest pozornie niewidoczna, jak nasze geny. Mukowiscydozę trudno się tłumaczy, nie sposób jej określić w jednym
zdaniu. Wiedza i zrozumienie to długi proces, trudny – jak
trudna jest genetyka.
DK: Mukowiscydoza, mimo że wciąż zaskakuje, jest coraz
lepiej rozpoznawalna. Jaka jest więc dzisiaj rola Fundacji
MATIO?
PW: Wciąż taka sama, zgodna z jej misją: wspieranie
i pomaganie chorym oraz ich rodzinom. Mukowiscydoza
może być teraz zdiagnozowana wcześniej niż kiedyś, nie
osłabia to jednak jej okrucieństwa. Wciąż jest nieuleczalna
i nieprzewidywalna, wciąż trudno się z nią pogodzić. Wciąż
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DK: Właśnie, ten fakt chyba jest trudny do pokonania.
Rodzice nie mają żadnych objawów wskazujących na nosicielstwo, nie wiedzą, dopóki nie urodzi się im chore dziecko.
PW: Tak, to pierwszy trudny próg do pokonania. Potem
nadchodzą kolejne. Wtedy nie było leków, nie było programów lekowych, było tylko kilku lekarzy, którzy znali mukowiscydozę. I tych lekarzy trzeba było najpierw umieć znaleźć
– a nie było Internetu. Zarówno ja, jak i wszyscy inni rodzice
poruszaliśmy się niemal po omacku, szukając informacji za
granicą, próbując wszystkiego, co można było zrobić. Nawet
balansując na granicy prawa – bo walka o życie dziecka nie
zna granic. To doświadczenie kazało mi zacząć działać. Fundacja MATIO stała się nie tylko miejscem wsparcia dla rodzin
i chorych dzieci, stała się także źródłem informacji, kontaktów
z lekarzami z całego świata. Dawała możliwości poznania
metod leczenia poza granicami naszego kraju.
DK: To już niemal 20 lat – w tym czasie wiele się zmieniło.
PW: Bardzo wiele. Rozpoczynaliśmy od skupienia wokół
siebie niewielkiej grupy ludzi – rodzin chorych i ich przyjaciół.
Tych, którzy wiedzieli i rozumieli. Potem zaczęliśmy szukać
medycznego wsparcia – lekarzy, którzy mogliby pomagać chorym rozproszonym po całym kraju. Zaczęliśmy organizować
szkolenia dla lekarzy, pierwsze kierowane tylko do rodziców
warsztaty edukacyjne, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne.
Tworzyliśmy coraz większą rodzinę. Wtedy wciąż rozpoznania
mukowiscydozy były dość przypadkowe, ale dzięki temu, że
istniała Fundacja, ludzie mieli wsparcie – mogli porozmawiać
o swoich problemach, poszerzać swoją wiedzę. Dawało im
to siłę, zwłaszcza że wiedzieli, że w fundacji są ludzie, którzy
znają mukowiscydozę z własnego doświadczenia. To bardzo
zbliża.
DK: Wtedy niejednokrotnie rodzice mieli większą wiedzę
niż przypadkowi lekarze, których spotykali na swojej drodze.
Jak jest teraz?
PW: Także teraz wielu rodziców ma ogromną wiedzę. Pomimo olbrzymich postępów, także w diagnostyce i leczeniu,
wciąż niewiele mamy ośrodków specjalistycznych. Często
rodzice trafiają z dziećmi do lekarzy POZ, bo trudno z katarem
pędzić kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów do specjalisty
w leczeniu mukowiscydozy. Dzisiaj, jak i kiedyś, lekarze POZ
nie zawsze znają chorobę (i trudno od nich tego wymagać).
Na pewno znają nazwę, ale leczyć się boją. Wtedy rodzic jest
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wymaga ogromnych nakładów finansowych – pomimo
programów lekowych, refundacji pewnych leków, nadal
wiele niezbędnych w leczeniu i rehabilitacji rzeczy kosztuje
ogromne pieniądze. Dzisiaj medycyna pozwala na coś, co 20
lat temu było marzeniem – przeszczepienia płuc. To wydatek
rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych, bo nie liczy się tylko
fakt przeszczepienia, ale przygotowanie do niego, leczenie
i rehabilitacja po przeszczepieniu.
DK: Podobnie jak 20 lat temu, fundacja MATIO po prostu
wspiera chorych i ich bliskich na każdej płaszczyźnie. Czy to
wsparcie jest jednak inne?
PW: Wspieramy na różnych polach. Wsparcie finansowe
jest bardzo istotne – nie można walczyć z chorobą, mieszkając
w zagrzybionych pomieszczeniach, bez dostępu do własnej

łazienki. Wielu naszych podopiecznych jest bardzo biednych,
ma bardzo trudne warunki mieszkaniowe. Bezrobocie nie
ułatwia sprawy, a zasiłki przy wydatkach na leczenie dziecka
wahających się od kilkuset złotych do kilku tysięcy miesięcznie
praktycznie są niezauważalną sumą. Tu musimy pomagać,
bo tu jest prawdziwa walka o życie. Pomagamy w różnych
momentach życia naszych dzieci, ciesząc się, że już zdają maturę, idą na studia. A niedawno były takie małe… Wspieramy
także emocjonalnie, tak jak i 20 lat temu. Kiedyś nie było tylu
psychologów, może nie byli tak modni, jak teraz. Kiedyś po
prostu ludzie wzajemnie sobie pomagali. Dzisiaj dysponujemy zawodowcami, wykształconymi, certyfikowanymi. Oni
także, zanim rozpoczną pracę z pacjentem, muszą nauczyć
się mukowiscydozy. Często wówczas przychodzą do nas –
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siedziby Fundacji? Jak wybrać ten najważniejszy problem ze
sterty próśb i potrzeb? Z doświadczenia osoby działającej na
szeroko pojętej niwie NGO mogę z całą odpowiedzialnością
powiedzieć: praca w NGO to wybór między chłodną korporacją, kierującą się sztywnymi standardami i regulaminami,
a ludźmi identyfikującymi się z podopiecznymi. Ta praca
wymaga empatii, interdyscyplinarności i zaangażowania. Jak
ja to mówię – 48/24 h. To jedno z najcięższych, ale też bardzo
hartujących zajęć.
DK: O pracy w Fundacji MATIO można swobodnie mówić
godzinami, bo nie sposób zamknąć tylu ludzkich doznań
w tak krótkiej rozmowie. Chorym na mukowiscydozę i ich
rodzinom może pomóc każdy – wspólnie z Państwem. Jak
najszybciej to uczynić?
PW: Wykorzystując możliwości, jakie daje nam polskie
prawo – przekazując 1% podatku. Nie wszyscy wiedzą, że
do ubiegłego roku tylko około 60% Polaków odpisuje 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Apeluję
do czytelników, aby jeśli nie dla naszej organizacji, to na rzecz
jakiejkolwiek innej odpisali ten 1%. Jeżeli nie znacie dobrze
żadnej organizacji, wybierajcie te, które są najbliższej miejsca
Waszego zamieszkania, bo tylko wtedy zobaczycie, co można
zrealizować z Waszego odpisu. Przypominam, że podatnik,
przekazując 1% podatku, ma wybór: albo przekaże go organizacji OPP, albo urzędowi skarbowemu. Warto sobie zadać
pytanie: kto ma obowiązek rozliczenia przekazanego 1%? Od
razu odpowiem: tylko organizacje pożytku publicznego.
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bo my znamy ludzi. To u nas dowiadują się o problemach,
uczą się, jak rozmawiać. Nasi podopieczni i ich rodzice są
na pewno inni – bardziej świadomi, walczący, pełni nadziei.
Mają powody, bo być może niedługo uda się odkryć lek na
mukowiscydozę. Ale to też ludzie, którzy często opadają z sił
i potrzebują wsparcia. Udzielamy go my – nasi pracownicy,
którzy znają chorobę z doświadczeń setek różnych ludzi,
także swoich przyjaciół, doświadczeń, których nie nabędzie
się w trakcie studiów. Katalog możliwości pomocy i wsparcia
jest katalogiem otwartym, a jego punkty pisze życie, polityka
i to, czego nikt nie może przewidzieć.
DK: Czy przesadzę, twierdząc, że mukowiscydoza zmienia
życie, a Fundacja MATIO pomaga wrócić na właściwe tory?
PW: Chętnie się z tym zgodzę, choć będzie to nieskromne.
Zgodzę się, reprezentując wiele osób pracujących dla naszych
podopiecznych. Praca w Fundacji MATIO to nie zwykłe odsiadywanie określonej liczby godzin. To przyjmowanie na
siebie problemów wielu ludzi, problemów bardzo trudnych,
których nie zostawia się za drzwiami zamykanymi po 8 godzinach. Każdy z naszych pracowników nosi te problemy
w sobie, przenosi na grunt domowy. To nie jest łatwe, więc
tym bardziej warto docenić pracę, która pozwala ludziom
zagubionym, zniechęconym, po prostu zmęczonym trudną,
wyniszczająca chorobą na nowo odkrywać świat i nadzieję.
Czasami musimy przejmować trudną rolę „boską”, bo jak
nazwać konieczność podjęcia decyzji o dofinansowaniu
przyznawanemu na podstawie listu, suchych dokumentów
urzędowych, rodzinie znajdującej się kilkaset kilometrów od
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Bardzo obiecujące
wyniki projektu
GOODCELLS

nowego...

nowego..

Mukowiscydoza stanowi główną genetyczną przyczynę
śmierci chorych rasy białej. Połączenie metod genetycznych
i komórkowych otwiera nowe perspektywy skutecznego
leczenia. Identyfikacja genu odpowiadającego za mukowiscydozę daje możliwość stworzenia skutecznej terapii genowej.
Wprawdzie do rozwoju mukowiscydozy może przyczynić
się wiele mutacji, ale w populacji europejskiej w ponad 70%
przypadków przyczyną choroby jest mutacja F508.
Wyniki projektu GOODCELLS są imponujące. Jego ambitnym celem było stworzenie metody skutecznego leczenia
mukowiscydozy z użyciem modyfikowanych, indukowanych
pluripotencjalnych komórek macierzystych. Można je uzyskiwać in vitro bezpośrednio z komórek osobników dorosłych,
dzięki czemu są swoiste dla danego pacjenta. Fakt, że z komórek macierzystych można uzyskać każdą inną komórkę organizmu, jest niezwykle obiecujący w medycynie regeneracyjnej.
W czasie projektu GOODCELLS udało się z powodzeniem
uzyskać indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste
od chorych na mukowiscydozę i myszy z mutacją F508.
Następnie mutacja F508 w genie CFTR uzyskanych komórek
została naprawiona z użyciem rekombinacji homologicznej
i techniki „piggyback”. Przeprowadzono walidację naprawy
allela CFTR metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i sekwencjonowania. Po scharakteryzowaniu linii indukowanych

pluripotencjalnych komórek macierzystych z naprawionym
genem stworzono protokół różnicowania in vitro. Protokół
naśladował naturalny proces rozwoju embrionalnego płuca
i pozwalał uzyskiwać mysie i ludzkie komórki endodermalne
przedniej części prajelita. Na koniec przeprowadzono szereg
eksperymentów polegających na wszczepieniu komórek
myszom, aby zdefiniować warunki wymagane do regeneracji płuc. Zróżnicowane komórki myszy z naprawionym
genem CFTR wstrzyknięto dożylnie myszom z mutacją F508
i stwierdzono u nich wyraźną tendencję do kierowania się
do płuc.
Wyniki projektu mają ogromną wartość naukową. Stanowią
ważny krok w kierunku opracowania terapii mukowiscydozy,
jak również innych chorób dziedzicznych.
Źródło: European Union, CORDIS, www.cordis.europa.eu

Groźny śluz
Naukowcy z Uniwersytetu Missouri odkryli, że u chorych
na mukowiscydozę śluz nie tyle zalega na wyściółce narządów
wewnętrznych, co utyka w komórkach, które go wytwarzają. Prof. Lane Clarke z College’u Medycyny Weterynaryjnej
podkreśla, że odkrycie to pozwoli opracować lepsze terapie
leczenia chorych. – U ludzi zdrowych specjalne komórki
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produkują śluz i z łatwością wypychają go na wyściółkę narządów – tłumaczy prof. Clarke – U pacjentów z mukowiscydozą
niektóre komórki nie dają rady całkowicie uwolnić śluzu, więc
utyka on w połowie drogi. Zjawisko to utrudnia pozbywanie
się wydzieliny i potencjalnie ułatwia bakteriom zakażanie
komórek i wywoływanie chorób, np. zapalenia płuc.
Badając śluz zatrzymany wewnątrz komórek, Clarke zauważyła, że nie jest on tak kwaśny, jak powinien. – Odkrycie,
że ziarna śluzu nie są kwaśne, ma bardzo duże znaczenie,
ponieważ w innych komórkach wydzielniczych brak kwasowości spowalnia uwalnianie wyprodukowanych substancji
– dodała Clark. W przyszłości Amerykanie chcą sprawdzić,
skąd biorą się zmiany pH.
Źródło: University of Missouri-Columbia, za tłum. Anny Błońskiej

PARI chamber

ANTISTATIC

Rośnie wraz z dzieckiem
Niezależnie od wieku, czy w domu, czy
w podróży, PARIchamber jest przyrządem
do inhalacji dla wszystkich pacjentów

Badania wykazują, że chorzy na mukowiscydozę mają
mniejszą zdolność do absorpcji i wykorzystywania tlenu
w mięśniach, co prowadzi do zaburzenia aktywności fizycznej. Powstały jednak nowe rozwiązania, które dają możliwość
wprowadzenia nowych terapii, skutecznych w poprawie
funkcji mięśniowych. Naukowcy opracowali metodę oceny
mięśni szkieletowych i ich potencjału oksydacyjnego u chorych na mukowiscydozę. Urządzenie do mierzenia umieszczono na środku uda pacjenta, dodatkowo mierząc ciśnienie
krwi. Dzięki temu udało się dokonać pomiaru reakcji tkanki
mięśniowej na tlen. „To tania metoda, równie skuteczna jak
rezonans magnetyczny, jednak o wiele mniej inwazyjna” –
powiedział dr Ryan Harris, dyrektor Laboratorium Fizjologii
Naczyniowej w Medical College of Georgia University. Okazuje się, że brak możliwości ruchowych wynika z nadmiernego osłabienia mięśni, co spowodowane jest zmniejszoną
aktywnością oksydacyjną. Dzieje się tak, gdy powstają wady
w mitochondriach, które odgrywają ważną rolę w procesach
funkcjonowania mięśni. Jest to pierwsze badanie, które pokazuje przyczynę mukowiscydozy. Kolejnym celem badań jest
stworzenie nowych metod leczenia oraz poprawy funkcjonalności mięśniowej chorych na mukowiscydozę.
Źródło: Harris R., Erickson M., Seigler N., McKie K., McCully K.: Skeletal muscle
oxidative capacity in patients with cystic fibrosis (2015). DOI: 10.1113/EP085 037

Najważniejsze cechy
• Antystatyczny przyrząd do inhalacji z zaworem
pozwala na dokładne odmierzenie dawki
• Przezroczysty ustnik z niskooporowym zaworem
wydechowym umożliwia kontrolę wzrokową
• Uniwersalny adapter dozownika aerozolu
• Możliwość dezynfekcji we wrzącej wodzie lub
w sterylizatorze parowym.
• Maski SmartTouch® odpowiednie do
wieku dziecka
Od 0 do 2 lat
z maską dla
niemowląt „Żuk”
Nr artykułu:
035G2020

Powyżej 2 lat
z maską dla
dzieci „Żabka”
Nr artykułu:
035G2040

Powyżej 4 lat
bez maski
Nr artykułu:
035G1000

Więcej informacji:
MATIO Sklep Rehabilitacyjny
ul. Daszyńskiego 22, KRAKÓW, Tel: 12 358 92 16
e-mail: sklepmatio@mukowiscydoza.pl
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Jak używać komory inhalacyjnej PARI chamber ?
Żabka Feliks pokaże to i objaśni żuczkowi Marysi.

ANTISTATIC

1

2

Najpierw zdejmij zatyczkę z dozownika aerozolu.

Następnie włóż dozownik do zielonego pierścienia łączącego
komorę inhalacyjną PARIchamber.

Marysiu, nie zapomnij wstrząsnąć dozownikiem przed użyciem.

Jeżeli używasz maski, przymocuj ją do ustnika.

3a

3b

Umieść maskę na swojej twarzy i upewnij się, że zakrywa
ona nos i usta.

Kiedy podrośniesz Marysiu, nie będziesz musiała używać maski –
wystarczy sam ustnik. Wówczas ustnik komory inhalacyjnej
PARIchamber należy włożyć między zęby i otoczyć go ustami.

4

5
Pamiętaj!

Teraz Marysiu, możesz nacisnąć palcem dozownik jeden raz.
Pamiętaj, aby wdychać powoli i głęboko.

Jeżeli lekarz przepisał dwa lub
więcej rozpyleń, musisz powtórzyć
czynności opisane w punktach
3 i 4.
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Dzieci do 18 miesiąca życia
powinny wykonać podczas
inhalacji od 4 do 6 cykli
wdechów i wydechów, a
dzieci starsze –
od 2 do 4 cykli.

abc

żywienia

w mukowiscydozie
Organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wszystkich podstawowych
składników odżywczych (białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i minerałów). Każdy
z tych składników pełni określoną funkcję i żadnego z nich nie można zastąpić lub pominąć.
Wszystkie są niezbędne do prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.
Odpowiedni sposób żywienia w mukowiscydozie należy traktować jak jeden z filarów leczenia,
który umożliwia utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia i zapobieganie niedożywieniu.

Optymalna terapia żywieniowa w mukowiscydozie opiera
się na kilku podstawowych zasadach:
z stosowaniu diety wysokokalorycznej, wysokobiałkowej,
wysokotłuszczowej,
z odpowiednim uzupełnianiu niedoboru enzymów trzustkowych,
z właściwej suplementacji witaminami rozpuszczalnymi
w tłuszczach,
z zwiększonej podaży soli.
Należy pamiętać, że każda dieta zależy indywidualnie od
wielu czynników: wieku, płci, aktywności fizycznej, stanu zdrowia i nawyków żywieniowych. W mukowiscydozie do wyżej
wymienionych podstawowych czynników dołączają kolejne:
przebieg choroby oskrzelowo-płucnej, współistniejące choroby
i stopień wydolności trzustki. Powyższe zasady obowiązują
w żywieniu zarówno niemowląt, jak i małych dzieci.

oddychaniu, walką organizmu z infekcjami i upośledzonym
wchłanianiem jelitowym.
Przykładowe zapotrzebowanie energetyczne u niemowląt:
z ≥115–130 kcal/kg mc./d – od urodzenia do 3. miesiąca
życia,
z ≥100–110 kcal/kg mc./d – 3.–6. miesiąc życia,
z ≥100 kcal/kg mc./d – 6.–24. miesiąc życia.

Co kryje się pod hasłem diety
wysokokalorycznej?

Noworodki i niemowlęta chore na mukowiscydozę należy
karmić piersią co najmniej do 6. miesiąca życia. Gdy nie uzyskuje
się odpowiednich przyrostów masy ciała, należy rozpocząć dokarmianie specjalistyczną mieszanką mleczną – Milupa Cystilac.
Jest to preparat specjalnie skomponowany do zaspokojenia potrzeb chorych na mukowiscydozę. Mieszanka ta zawiera zwiększoną ilość: energii, białka, tłuszczu, witamin A, D, E, K oraz sodu
i chloru. Może być także wykorzystywana do żywienia dzieci
w wieku poniemowlęcym. Cystilac pełni rolę jedynego źródła

wiek (lata) energia (kcal)
dzieci zdrowe

dzieci z mukowiscydozą (120–150%)

1–3

1000

1200–1500

4–6

1400

1680–2100

7–9

1800

2160–2700

Żywienie niemowląt
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Dieta wysokokaloryczna wymaga odpowiednio dużej
podaży energii pochodzącej ze spożywanych produktów
i potraw. Zapotrzebowanie energetyczne u większości dzieci
chorych na mukowiscydozę wynosi 120–150% zapotrzebowania zdrowych rówieśników. Jest to spowodowane większą
podstawową przemianą materii, zwiększonym wysiłkiem przy

Średnie zapotrzebowanie energetyczne u dzieci z mukowiscydozą
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składników odżywczych lub dodatku do potraw zwiększającego
kaloryczność posiłków. Dodatkowym atutem jest cena – preparat
jest refundowany (koszt 1 opakowania to 3,20 zł).
Wprowadzanie posiłku dodatkowego dla niemowląt rozpoczyna się w tym samym czasie, co u dzieci zdrowych (ok.
4.–6. miesiąca życia). Podstawa to mleko mamy lub mieszanka
mleczna. Nowe produkty wprowadza się stopniowo, czyli
co 2–3 dni, a przy objawach alergii 1 produkt w tygodniu.
Pierwsze nowe pokarmy to: kleik ryżowy lub kukurydziany, zupa jarzynowa i przecier jabłkowy. W początkowym
okresie każdy z tych produktów nie powinien stanowić
samodzielnego posiłku, zawiera bowiem bardzo małą ilość
energii. Dobrym sposobem jest podanie nowego pokarmu
w niewielkiej ilości i zakończenie posiłku porcją mieszanki
mlecznej lub mlekiem mamy.
Pierwsze zupki/papki jarzynowe należy wzbogacić oliwą
lub olejem. Kolejnym krokiem może być wprowadzenie kaszek mleczno-ryżowych i zupy jarzynowej z mięsem. Pierwsze
półrocze to czas na wprowadzenie niewielkiej ilości glutenu
w postaci kaszy manny.
W 7.–8. miesiącu życia można dołączyć do diety żółtko jaja.
Początkowo raz w tygodniu, wcześniej ugotowane i rozdrobnione. Zamiast mięsa 1–2 razy w tygodniu podaje się rybę.
Nie należy zapominać o konsystencji pokarmów dodatkowych. Na początku muszą to być przetarte papki bez
jakichkolwiek grudek czy cząstek, a od 7.–8. miesiąca papki
mięsno-warzywne. Kolejny etap to pokarmy o małym stopniu
rozdrobnienia. Jest to również czas na organizację posiłku obiadowego składającego się z zupy i drugiego dania. Około 9.–10.
miesiąca dzieci potrafią przełknąć już bardziej stałe pokarmy
bez objawów krztuszenia. W tym okresie można dołączyć
produkty, które łatwo rozpuszczają się w buzi, np. biszkopty,
chrupki kukurydziane, niewielkie ilości pieczywa.
W kolejnym miesiącu (ok. 11. miesiąca) wprowadza się
produkty mleczne inne niż mleko mamy czy mieszanka, takie
jak jogurt, twarożek czy kefir.
Wraz z ukończeniem 1. roku życia można rozpocząć podawanie pierwszych kęsów lekkostrawnych posiłków „dorosłych”.
Ważne jest utrzymanie przerw miedzy posiłkami (2,5–3 godzin). Dają one dziecku czas na zgłodnienie i jednocześnie pozwalają ustalić odpowiednią dawkę enzymów (zasady suplementacji enzymami omówiono w dalszej części). Należy pamiętać, że
każda modyfikacja diety: wprowadzenie nowego produktu czy

dołączenie produktu mającego zwiększyć kaloryczność, powinna
być konsultowana z dietetykiem lub lekarzem.
Oto kilka propozycji na zwiększenie kaloryczności posiłków dla niemowląt:
z przygotowywanie kaszki mleczno-ryżowej dodatkowo na
mieszance mlecznej Milupa Cystilac,
z zupa jarzynowa z podwójną porcją mięsa,
z papka jarzynowa z mięsem i żółtkiem jaja,
z dodatek masła do kaszki mleczno-zbożowej,
z Milupa Cystilac jako dodatek do deserów, jogurtów, serków; może być również wykorzystana w przygotowaniu
np. kluseczek.

Jak podawać enzymy trzustkowe?
W mukowiscydozie do prawidłowego trawienia i wchłaniania składników odżywczych niezbędna jest podaż enzymów
trzustkowych suplementowanych na zlecenie lekarza. Dotyczy
to dzieci ze stwierdzoną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki. Należy pamiętać, że posiłek czy przekąska zjedzone przez dziecko bez enzymów trzustkowych lub enzymy
podane w nieodpowiedni sposób i w nieodpowiedniej ilości
przyczyniają się do utraty składników odżywczych. Sposób
podania, czas i dawka to trzy podstawowe cechy optymalnej
suplementacji enzymów, która zawsze musi być ustalana indywidualnie dla każdego dziecka. Uwaga! Do prowadzenia
odpowiedniej suplementacji enzymów trzustkowych
konieczne są konsultacje z dietetykiem lub lekarzem.

Zasady prawidłowej podaży enzymów
z Enzymy należy podawać przed każdym posiłkiem zawierającym tłuszcz i białko, czyli niemowlęta muszą mieć podaną
odpowiednią dawkę przy każdym karmieniu bez względu na
to, czy jest to mleko matki, czy mieszanka mleczna. Należy
pamiętać, że karmienie w nocy również wymaga podaży
enzymów. U dzieci młodszych obowiązuje ta sama zasada
– żaden posiłek ani przekąska z tłuszczem nie mogą zostać
spożyte bez enzymów.
z Cała dawka enzymów przeznaczona na posiłek może być
podana na początku lub podzielona na dwie porcje (podaje
się je wówczas na początku i w połowie posiłku). Jest to
optymalne rozwiązane dla dzieci, które jedzą zbyt długo, lub
gdy trudno określić, jak duży będzie posiłek.
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UWAGA! Czytanie etykiet produktów jest bardzo ważne nie tylko ze względu na wybór produktów bardziej
„wartościowych”, czyli kalorycznych – jest również
niezbędne do prawidłowego określenia ilości tłuszczu
w całym posiłku, od czego zależy dawka enzymów.
Zaburzenia w trawieniu tłuszczu w mukowiscydozie mogą
być przyczyną niedoborów witamin w nim rozpuszczalnych:
A, D, E i K. Należy je podawać w większej ilości niż u dzieci zdrowych. Może to być preparat witaminowy specjalnie
przygotowany dla niemowląt i dzieci z mukowiscydozą –
AquaAdeks (płyn, tabletki do żucia, kapsułki), lub inne preparaty witaminowe zalecone przez lekarza. Należy pamiętać,
że witaminy trzeba podawać podczas posiłku, do którego
podawany jest enzym, ponieważ warunkuje to lepsze ich
wchłanianie. W czasie konsultacji należy podawać dokładne
dawki dotychczas stosowanych witamin i informować, czy
była to suplementacja regularna, czy też pojawiły się problemy
z podawaniem. Wszystkie te czynniki wypływają na optymalny
dobór suplementacji witamin i zapobiegają wystąpieniu ich
niedoboru lub nadmiaru.
Mukowiscydoza charakteryzuje się zwiększonym spoczynkowym wydalaniem chlorków w pocie i proporcjonalnie większą ich stratą podczas zwiększonego pocenia się (gorączka,
upały, infekcja, wysiłek fizyczny). Konieczne jest uzupełnianie
diety w sól kuchenną. Niemowlęta powinny otrzymywać 10%
roztwór NaCl (ampułki) w dawce 1 ml/kg mc./d. Przeznaczoną ilość można podzielić na kilka małych dawek i podawać
w mieszance mlecznej czy też w większej dawce dodać np.
do zupki. U dzieci po 1. roku życia należy kontynuować suplementację solą, nadal można stosować 10% roztwór NaCl
w ampułkach. Dieta dzieci starszych jest bardziej różnorodna
i dosalanie solą kuchenną może być wystarczające.

Piśmiennictwo
1. Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D. i wsp.: Zasady rozpoznawania i leczenia
mukowiscydozy. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 PoznańWarszawa-Rzeszów. Standardy Medyczne 2009; 6: 352–378
2. Mielus M., Sands D.: Mukowiscydoza. Poradnik żywieniowy dla dzieci i młodzieży.
Warszawa 2012
3. Woś H.: Żywienie niemowląt i małych dzieci chorych na mukowiscydozę. Kraków 2 012

Małgorzata Surowiecka
Dietetyk, Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
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z Niemowlętom granulki wysypuje się na łyżeczkę mleka
z dodatkiem jednej kropli Cebionu (do ok. 4. miesiąca życia).
Później granulki podaje się z dodatkiem musu lub soku jabłkowego. Taki sposób podaży stosuje się do czasu, aż dziecko
nauczy się połykać całe kapsułki.
z Granulek nie wolno wsypywać do buzi dziecka, do
butelki z mieszanką, do miseczki z kaszką czy zupką ani
posypywać nimi potraw.
z Kapsułki z granulkami nie należy rozgniatać, gryźć, ssać
ani długo trzymać w buzi.
z Jeśli dawka enzymów przeznaczona na dany posiłek zostanie podana, a dziecko odmówi zjedzenia przygotowanej
porcji, należy podać posiłek o zbliżonej ilości tłuszczu. Nie
należy dopuszczać do sytuacji, w której enzymy zostały podane, a dziecko nic nie zjadło.
z Preparatów z enzymami nie podaje się do owoców, warzyw, soków, herbaty, wody czy produktów, w których nie
ma tłuszczu i białka, takich jak wafle ryżowe, chrupki kukurydziane, kisiel, landrynki, lizaki.
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy dotyczącymi podaży enzymatycznej dawki początkowe
wynoszą:
z niemowlęta: 2000–4000 j. FIP lipazy na 120 ml mieszanki
mlecznej lub jedno karmienie mlekiem matki,
z dzieci <4. roku życia: 1000 j. FIP lipazy/kg mc./posiłek,
z dzieci >4. roku życia: 500 j. FIP lipazy/kg mc./posiłek,
z nie należy przekraczać dawki maksymalnej 10 000 j. FIP
lipazy/kg mc./d oraz 2500 j. FIP lipazy/kg mc./posiłek.
Nie ma ogólnego przelicznika służącego do ustalenia ilości enzymów na gram tłuszczu czy na dobę dla wszystkich
chorych. W przypadku niemowląt może to być 400–800 j.
lipazy na 1 gram tłuszczu zawartego w jednym posiłku, dla
pozostałych grup wiekowych 500–4000 j. FIP lipazy na 1 gram
na dobę. Każdą modyfikację dawki enzymów należy zawsze
ustalać indywidualnie. Zmiana częstości wypróżnień (więcej
lub mniej stolców), stolce błyszczące, cuchnące czy też brak
przyrostu masy ciała, wzdęcia i bóle brzucha – to sygnały
świadczące o konieczności zmian w dawkowania enzymów.
Przy odpowiedniej dawce enzymów liczba stolców na dobę to
1–2, o zwartej konsystencji, bez cuchnącego zapachu i widocznego tłuszczu. Dostępne preparaty enzymów trzustkowych to:
Kreon 10 000, 25 000, 40 000; Lipancrea 8 000, 16 000; Pangrol
10 000, 25 000.
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Najlepszy jest

dobry przykład
– Zmiany w naszym postrzeganiu mukowiscydozy powinny nie tyle dotyczyć całości
społeczeństwa, ile myślenia osób odpowiedzialnych w państwie za prawodawstwo –
mówi Aleksandra Nieśpielak, aktorka i piosenkarka. O wolontariacie, muzyce i aktorstwie
z ambasadorką Fundacji MATIO rozmawiała Ewelina Moks.
Ewelina Moks: Skąd zrodził
się pomysł, by zacząć współpracę
z Fundacją MATIO.
Aleksandra Nieśpielak: Tak
naprawdę inicjatywa wyszła ze
strony Fundacji. To osoby z Fundacji wyszły z taką propozycją, a ja
mogłam się zgodzić albo nie. Ale nie
odmówiłam, bo miałam poczucie,
że jest to choroba, o której niewiele
osób wie, a mówienie o której jest
ważne.
EM: A czy mukowiscydoza była
Pani wówczas znana?
AN: Nie, w ogóle nie była mi
znana. Nie wiedziałam kompletnie
nic o tej chorobie. O mukowiscydozie się nie mówiło. Dopiero dzięki
kontaktom z Fundacją MATIO
dowiedziałam się, czym ona jest,
i zaczęłam rozumieć, jakie problemy jej towarzyszą. Z czym na co
dzień zmagają się chorzy oraz ich
najbliżsi.
EM: Czy odkąd współpracuje Pani z Fundacją, odkąd poznała Pani mukowiscydozę, nasze postrzeganie tej choroby
się zmieniło?
AN: Myślę, że w kwestii samej świadomości mukowiscydozy nie tyle ważne jest, by była ona rozumiana i akceptowana

przez całokształt społeczeństwa,
ile by nastąpiły zmiany w sposobie myślenia osób odpowiedzialnych za prawodawstwo w Polsce,
urzędników odpowiedzialnych za
wprowadzenie zmian w opiece. To
się na szczęście powoli zmienia.
Pamiętam, że jeszcze kilkanaście
lat temu ta choroba była zupełnie
nieznana. Dziś na terenie całego
kraju przeprowadzane są obowiązkowe badania przesiewowe
w kierunku mukowiscydozy. Są
takie organizacje, jak Fundacja
MATIO, które pomagają chorym
oraz ich najbliższym i uczą, że z tą
chorobą można sobie poradzić
i normalnie żyć.
EM: Jak zatem jest z naszym postrzeganiem niepełnosprawności?
AN: Osobom niepełnosprawnym trudno żyć w kraju, w którym
nie ma udogodnień nawet dla
matki z wózkiem. Pamiętam, jak
dużym problemem było dla mnie poruszanie się po Warszawie
z wózkiem, gdzie trudno było wsiąść nawet do tramwaju. Nie
działały również windy, choćby te na Dworcu Centralnym.
Wydaje mi się, że w przypadku osób niepełnosprawnych
problem jest jeszcze większy. Trudności pojawiają się na
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tego tak szufladkować. Oczywiście, po pierwsze jestem
aktorką. Ale gdyby spojrzeć chronologicznie, to aktorstwo
było drugie, wcześniej była muzyka. To pasja, którą od dzieciństwa pielęgnowałam, kultywowałam, której się uczyłam
i którą rozwijałam. Wszystko to, co robię, wynika z tego, co
lubię. Przyjmuję te role, które chcę, które mnie interesują
albo stanowią dla mnie wyzwanie. Wydaje mi się, że gdybym
miała wybrać którąś z dróg, byłoby mi trudno i czułabym się
niespełniona.
EM: Nie mówi się o Pani na plotkarskich portalach czy
w kolorowych pismach. Czy to znaczy, że nie jest Pani popularna?
AN: Wychodzi na to, że nie (śmiech). Ale mi na tego rodzaju popularności nie zależy. Są tacy, którzy żyją plotkami,
skandalem, i tego rodzaju rozgłos potrzebny jest do tego, by
czuli się spełnieni. I mają do tego prawo, ja tego nie krytykuję.
Kiedyś w mediach poruszano kwestie związane z kulturą czy
z tzw. life stylem na nieco innym poziomie. Dziś zastąpiły je
informacje o skandalach, rozwodach, zdradach, ukraińskiej
pani do sprzątania. Jeśli to ma być kierunek, w jakim podążają
media, to ja takim mediom mówię „dziękuję i do widzenia”.
Nawet nie staram się podążać za tą tendencją, bo nie mieści
się ona w mojej estetyce i w moim poczuciu dobrego smaku.
Cieszę się, że nie ma mnie na portalach, na których nie chcę
być. W tych dobrych mediach zawsze byłam i będę stosownie
do tego, co dzieje się w moim życiu zawodowym. To mój
mały sukces.
EM: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w realizacji
tych marzeń.
Aleksandra Nieśpielak, urodzona w 1973 roku w Kamiennej Górze, aktorka
filmowa, telewizyjna i teatralna. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Wyższej
Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracę w teatrze rozpoczęła na deskach Teatru Jaracza
w Łodzi. Zwyciężczyni konkursu z 1999 roku dla młodych obiecujących aktorek
organizowanego przez miesięcznik „Cinema”, w którym nagrodą był wyjazd
na Festiwal Filmowy w Cannes. Szerszej publiczności znana przede wszystkim
z seriali (m.in. „Camera Cafe”, „Lokatorzy”, „Pensjonat pod Różą”, „Zostać miss”)
i filmów sensacyjnych („Demony wojny”, „Reich” Władysława Pasikowskiego).
Jest również muzykiem – ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia – w tym
Wydział Wokalny w Liceum Muzycznym w Legnicy. Ukończyła Amerykańskie
Warsztaty Wokalne – S.L.S. W 2010 roku wydała debiutancką płytę „Dzień dobry
dniu”. Obecnie pracuje nad kolejnym krążkiem. Od wielu lat jest ambasadorką
Fundacji MATIO, pomagając zawsze, gdy tylko może. Dziękujemy Pani Oli za
nagranie spotów radiowych promujących kampanię społeczną „Ogólnopolski
Tydzień Mukowiscydozy” i naszej akcji „Mukowiscydoza. Możesz być z nami”.
Dziękujemy za lata zaangażowania w promowanie wiedzy o chorobie, uczenia
empatii wobec osób chorych i ich rodzin.
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każdym kroku, począwszy od komunikacji miejskiej, a na
restauracjach skończywszy. To się powoli zmienia. Jednak
ten proces zmian jest żmudny i skomplikowany.
EM: Coraz częściej mówimy o wolontariacie, z roku na
rok przybywa też wolontariuszy. Czy chęć niesienia pomocy
innym wynika z jakiejś mody na pomaganie, czy też z autentycznej potrzeby?
AN: Myślę, że ludzie zawsze nieśli pomoc potrzebującym.
To jest chyba nasza najpiękniejsza cecha i też naprawdę
szczera.
EM: A w jaki sposób Pani jako mama zachęca lub zachęcałaby swoje dzieci do pomagania?
AN: Przede wszystkim nie zachęcam w jakiś szczególny
sposób swoich dzieci, gdyż uważam, że najlepszą formą
wychowania jest dobry przykład. Dzieci są bacznymi obserwatorami. Jeśli one widzą, że my, rodzice, pomagamy, że
uczestniczymy w akcjach charytatywnych, to w przyszłości
będą naśladować nasze zachowania.
EM: Czy w dzisiejszych zabieganych czasach, kiedy gonimy
za dobrobytem, karierą, sukcesem, mamy czas jeszcze na to
by pomagać innym?
AN: Dzisiaj nie mamy na nic czasu, nawet na życie rodzinne. Ale analiza przeszłości doprowadzi nas do wniosku,
że żaden czas nigdy nie był dobry. Powinniśmy się cieszyć,
że żyjemy w okresie, kiedy nie ma zbrojnych konfliktów na
naszym terytorium. Wydaje mi się, że jeśli ktoś naprawdę chce,
to zatrzymuje się w tym pędzie i zastanawia nad tym, kim jest,
kim chce być i jak przeżywa własne życie. Ja też miałam taką
potrzebę. Nawet na mojej płycie „Dzień dobry dniu” śpiewam
o potrzebie zatrzymania się i cieszeniu się chwilą, o tym, że
każdy dzień może być ostatnim i trzeba radować się z tego,
że jest. Przeżywanie takich zwykłych chwil, zwykłych sytuacji
jest dla mnie szalenie ważne. Dlatego staram się kierować tą
zasadą w swojej pracy, w swojej twórczości, życiu codziennym
i wszystkim, co robię. Myślę, że wbrew pozorom wielu jest
takich ludzi, którzy w całym tym zabieganiu zatrzymują się,
by zrobić coś dla siebie i innych.
EM: Porozmawiajmy trochę o Pani. Jest Pani aktorką teatralną, filmową, telewizyjną… jest też piosenkarką. Gdyby miała
Pani określić, która rola najbardziej do niej pasuje, z którą się
najbardziej utożsamia, to która by to była?
AN: Jak Pani sama zauważyła, wiele rzeczy mnie interesuje
i w wielu dziedzinach życia się odnajduję. Nie chciałabym
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...czasami się
spełniają
Marzenie Wojtusia
Dzięki Fundacji „Mam Marzenie” spełniło się marzenie Wojtka Domańskiego. Po raz pierwszy w życiu zobaczył wyścigi
rajdowe i jechał z kierowcą
rajdowym Kajetanem Kajetanowiczem. Wielkie wrażenie
wywarło na nim wnętrze
samochodu rajdowego, tym
większe, że pokazywał mu je
sam Mistrz Kierownicy. Wojtek brał także udział w przygotowaniach samochodu do
wyścigu, obserwował pracę
całej ekipy Kajetana Kajetanowicza. Był zachwycony,
bo wszyscy starali mu się
pokazać jak najwięcej. Widać
wyczuli, że u Wojtka rodzi
się prawdziwa pasja…

Sportowa
pasja
Mateusza

Guinnessa i rekordu świata przez Olivię Rybicką-Oliver. Ta
11-letnia łyżwiarka ustanowiła nową granicę rekordów w najszybszym piruecie – 342 obroty w ciągu minuty! Mateusz mógł
liczyć na wspólną fotkę . Rodzina podziwiała występy Jamesa
Devine (mistrz świata w tańcu i rekordzista w stepowaniu),
spotkała się z Kasią Cichopek, Jackiem Rozenkiem, Maćkiem
Jachowskim i Joasią Jabłczyńską. Spełnienie marzenia Mateusza
było utrzymywane w ogromnej tajemnicy. Zaskoczenie chłopca
było ogromne, a radość jeszcze większa! Marzeniem był Xbox
z Kinectem, gra FIFA 15, nawilżacz powietrza. Nie zapomniano
także o piłce, więc Mateusz będzie mógł trochę poszaleć latem
na podwórku. A największym marzeniem, o które nie prosił,
a jednak się spełniło, była możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego, do tej pory oglądanego tylko z zewnątrz. Jak widać,
warto mieć marzenia – bo i te najskrytsze mogą się spełnić.
P.S. od mamy Mateusza:
Drugiego dnia Mateusz poszalał na Xboxie – oddał się
lekkoatletyce. Później bardzo bolały go wszystkie mięśnie,
ale była to naprawdę dobra fizjoterapia .

Mateusz Grzyb ma 14 lat. Jest mądrym młodym mężczyzną, który pomału zaczyna myśleć o swojej przyszłości. Jak
mówi jego mama – Mateusz bardzo dobrze się uczy, walczy
z chorobą i nie zapomina o marzeniach. Jego hobby to piłka
nożna, lubi klub Real Madryt, a ulubionym sportowcem jest
bramkarz Iker Casillas. Mateusz czyta wszystkie wiadomości
sportowe. Jest zapalonym kibicem, więc i marzenie kierowane
w stronę Fundacji Dziecięca Fantazja dotyczyło sportu. Mama
Mateusza śmieje się, że aby się spełniło, musieli najpierw
dotrzeć na Zimowy Narodowy. Mogli być przy biciu rekordu

Gwiazda Wiktorii
8-letnia Wiktoria Solka jest kolejnym z wielu szczęśliwych
dzieci, które nie boją się marzyć. Wiktoria bardzo chciała
mieć swój własny pokoik z piętrowym łóżkiem – i już od
sierpnia może się nim cieszyć. Fundacja „Mam marzenie”
zaprosiła Wiktorię do udziału w sesji zdjęciowej. Pozowała
wraz z córką Krystyny Jandy, aktorką Marią Seweryn. Jej
zdjęcie rozpoczyna kalendarz Fundacji. Jak pisze jej mama,
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pani Marzena: „pomimo problemów z chorobą choć na jeden
dzień mogliśmy o nich zapomnieć i podziwiać naszą małą
gwiazdeczkę”. I znów nasuwa się tylko jedno podsumowanie – warto marzyć!

Mimo że mamy już kalendarzową wiosnę, postanowiliśmy
na chwilę wrócić do 2014 roku. Ostatni ubiegłoroczny numer
kwartalnika MATIO był drukowany niemal w tym samym
momencie, kiedy w Warszawie odbywały się doroczne warsztaty dla rodziców i opiekunów chorych – MUKOWISCYDOZA 2014. Obywały się one w dniach 28–30 listopada w Centrum Konferencyjnym „Dobre Miejsce”. Jak co roku wśród
wykładowców byli wybitni specjaliści zajmujący się leczeniem
mukowiscydozy w różnych specjalistycznych ośrodkach kraju.
Każdy z uczestników miał możliwość szerszego poznania interesujących go aspektów choroby, spokojnego porozmawiania
z lekarzami, dietetykami i fizjoterapeutami. Był także element
praktyczny – dzięki firmie Nutricia wszyscy zainteresowani
mogli poznać praktyczne zastosowanie polecanych w żywie-

niu chorych na mukowiscydozę produktów. Urok i talent
kucharza sprawiły, że warsztaty kulinarne cieszyły duszę
i podniebienie. Wyborny łosoś czy kaczka z ziemniaczanym
puree zaskakiwały rodziców i budziły nadzieje, że małe niejadki, które czekają na nich w domu, w końcu przekonają
się do pewnych potraw. Cieszy nas, że nieodmiennie na
warsztatach pojawiają się rodzice dzieci z nowo rozpoznaną
chorobą. Widzimy, jak wiele daje im możliwość kompleksowego poznania choroby, ale
także możliwość rozmowy z innymi. Przez
wiele lat organizowania warsztatów widzimy, jak zmienia się podejście rodziców do
choroby, jak można ją oswoić. Dla każdego,
kto niedawno otrzymał rozpoznanie, urocze
historie o sukcesach wokalnych, tanecznych,
szkolnych i sportowych innych dzieci chorych
na mukowiscydozę są najlepszym balsamem
na lęk i niepewność. Warsztaty, oprócz
wymiaru edukacyjnego, mają także wymiar
terapeutyczny.
EW
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Warsztaty
„Mukowiscydoza 2014”
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W Światowym Dniu
Chorego wyróżnienie
dla Fundacji MATIO
11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W 2015
roku obchodzony był po raz XXIII. Zawsze stanowi szczególną
okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby
zdrowia, wolontariuszom, członkom rodzin, organizacjom oraz
wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra
chorych. Ta wyjątkowa data skłania również do refleksji nad
znaczeniem cierpienia w życiu ludzkim, uwrażliwia na los potrzebujących opieki i pozwala wykształcić w sobie niesamolubną
potrzebę towarzyszenia bliźnim w najtrudniejszych chwilach
ich życia. Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II,
Papież, w 1992 roku, w 11. rocznicę zamachu na swoje życie,
a zarazem w 75. rocznicę objawień fatimskich. Papież wyznaczył
na obchody tego dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe
obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie. Jan Paweł II, ogłaszając Światowy
Dzień Chorego, podkreślił, że „ma on na celu uwrażliwienie
Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji
działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej
na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania
chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej,
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie
w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich,
rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…” W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła
się uroczysta gala wręczenia Nagród Św. Kamila. W trakcie tej
uroczystości w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby
i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym
i cierpiącym. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO otrzymała wyróżnienie dla stowarzyszeń
i organizacji pacjentów będących wzorem opieki nad chorymi
i ich rodzinami – „w dowód wdzięczności za prowadzoną przez
wiele lat holistyczną opiekę nad osobami chorymi na mukowiscydozę, a w szczególności doceniając pionierską inicjatywę
bezpłatnych wizyt zespołów wyjazdowych MUKO-KOMPLEX
MATIO. Za codzienną troskę o losy chorych i ich najbliższej
rodziny.” „Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu
choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę

czy rodzaj choroby” – powiedział ks. abp Władysław Ziółek,
Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody
Św. Kamila.
Wyróżnienie dedykujemy wszystkim chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom, bo to Wy nadajecie sens naszej
codziennej pracy.

Kompleksowa opieka
ambulatoryjna nad 
chorym z mukowiscydozą
w zakresie leczenia
choroby oskrzelowo-płucnej (KAOS CF)
– plany i nadzieje
Fundacja MATIO wraz z Polskim Towarzystwem Walki
z Mukowiscydozą i Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy
podejmuje starania, by wszedł w życie program kompleksowej
opieki ambulatoryjnej nad chorym na mukowiscydozę. Wszyscy
wiemy, jak ogromnie ważne jest właściwe prowadzenie chorego,
eliminacja z jego otoczenia czynników ryzyka, częstość wykonywanych badań i możliwość konsultacji. Ze względu na zmiany
w zakresie wielu narządów i układów chorzy na mukowiscydozę
wymagają leczenia kompleksowego i wielospecjalistycznego
obejmującego: profilaktykę oraz leczenie choroby oskrzelowo-płucnej, terapię niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki,
leczenie żywieniowe i leczenie powikłań. Leczenie choroby
oskrzelowo-płucnej w mukowiscydozie wymaga regularnego
monitorowania czynności płuc, skojarzonego stosowania wielu
farmaceutyków oraz regularnej, prowadzonej przez całe życie
chorego fizjoterapii układu oddechowego. W epidemiologii
choroby wskazuje się także na potrzebę stałego monitorowania
stanu odżywienia, a w razie konieczności leczenie żywieniowe
mające na celu zapobieganie niedożywieniu oraz utrzymanie
prawidłowego stanu odżywienia chorego. Program KAOS ma
zapewnić chorym kompleksową opiekę uwzględniającą pakiet
niezbędnych badań i konsultacji u lekarzy wielu specjalności.
Prace nad programem trwają – uwagi nanoszone są przez
specjalistów w leczeniu mukowiscydozy i organizacje zrzeszające pacjentów, istnieje więc nadzieja, że opieka nad chorym
na mukowiscydozę może ulec znacznej poprawie.
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Teatr

pozwala mi

Każdy z nas ma trudne chwile, momenty załamań, poczucia
bezsensu. Szukamy wówczas ludzi, wśród których możemy
odnaleźć swoje miejsce, realizować to, do czego każdy z nas
jest powołany. Nie jest łatwo odnaleźć swoją rolę w życiu,
zagonionym, pełnym stresu, spełniania cudzych oczekiwań.
Nie jest łatwo zatrzymać się i pomyśleć o sobie. Nie jest łatwo –
gdy jest się zdrowym. Jeszcze gorzej, gdy nieuleczalna choroba
wyznacza rytm: życia, samopoczucia, codzienności.
W tym rytmie, podobnie jak wielu innych chorych na
mukowiscydozę, żyje Aneta Szynol. Piękna, utalentowana,
pełna pasji. Skąd ją bierze? Mówi, że z teatru, który stał
się jej życiem. Teatr Futryna. Nazwa nie jest przypadkowa,
futryna to miejsce, w którym styka się to, co wewnętrzne,
z tym, co zewnętrzne. Futryna w domu stanowi podstawę
dla drzwi lub okna, a w teatrze, w przenośni, jest podstawą
dla wyborów i dojrzałych decyzji młodego człowieka. Teatr
Futryna to teatr „w drodze” – w drodze do miejsca, gdzie
odbywa się próba (każdy z aktorów pochodzi z innego
miejsca w Polsce), w drodze do doskonałości – w pracy nad
własnym warsztatem wokalnym, instrumentalnym, tanecznym.
Także w drodze do innych – by budować ciekawe, piękne
i zdrowe relacje. I ostatecznie, w drodze do samego siebie.
Aneta gra w musicalu „Alicja w krainie czarów”, najnowszej
produkcji Teatru Futryna. To musical utrzymany w lekkiej,
rozrywkowej formie, ale niepozbawiony przesłania. „Treścią
naszej „Alicji” jest droga do samego siebie, której symbolem
jest spadanie i przygody w świecie wewnętrznym, czyli
w króliczej norze – mówi Aneta, która w spektaklu wciela się
w rolę kota. – Poszukiwanie własnej dojrzałości. To mozolne
zadanie, niezbyt popularny temat, mamy więc nadzieję, że
uda nam się przekazać ważne treści bez spłycania, a wręcz
przeciwnie – tak, by po spektaklu widzowie zapragnęli szukać
swojej drogi do siebie samego”.

Ewa Wróbel: Musical to bardzo wyczerpująca fizycznie forma. Jak sobie z tym
radzisz?
Aneta Szynol:
Wiesz… ja uwielbiam ten musical,
rolę kota – jest to
dla mnie coś pięknego! Scena sprawia mi tak wiele radości,
że staram się dać z siebie wszystko. Na scenie nie
ma czasu, żeby myśleć o chorobie, na scenie mogę być,
kim chcę, scena daje mi wolność i zapomnienie. Nie czuję
wysiłku, zapominam.
EW: Masz w sobie wiele radości życia, znacznie więcej,
niż wiele zdrowych kobiet w Twoim wieku. To siła sprawcza
teatru?
ASz: Tak, to możliwość tworzenia z pasją. Myślę, że jeśli
człowiek tej pasji nie posiada lub nagle zostanie jej pozbawiony – niezależnie, czy zdrowy, czy chory – przestaje być prawdziwy, zatraca się. W teatrze przekazuję ludziom wiele z samej
siebie. To niesamowite, jak ludzie reagują, niesamowite, gdy
możesz przekazywać im emocje, skłaniać do refleksji.
EW: Teatr jest więc chyba mocną motywacją, by przeciwstawiać się słabości atakowanego chorobą organizmu?
ASz: Zdecydowanie – motywacją, by być w formie! Zawsze
z niecierpliwością czekam na kolejny zjazd, próby. Rewelacyjne jest to, że mogę się tam rozwijać i realizować marzenia.
Teatr pozwala mi przetrwać te najgorsze chwile. Ubiegły rok
był dla mnie bardzo trudny, czułam się coraz gorzej, ale każdy teatralny występ nadawał sens mojej walce. Wiedziałam,
że warto, warto walczyć, by znów móc zagrać. Wiele razy
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jechałam na zjazd teatralny niemal prosto ze szpitala. Bycie
w tym teatrze jest dla mnie jedną z najcenniejszych rzeczy,
jakie mam, jest spełnionym marzeniem, które chciałabym,
aby trwało jak najdłużej.
Aneta jest pełną uczuć, wrażliwą kobietą. Kiedyś mówiła
mi, że najbardziej chciałaby pracować z dziećmi, jednak jej
choroba tak mocno przeraziła pion decyzyjno-urzędniczy, że
stało się to nierealne. Realizuje się na wielu polach, o czym
wiedzą użytkownicy FB – pięknie też pisze: refleksyjnie,
nastrojowo, prawdziwie…
Nie mam nic ponad to,
co mogę ofiarować innym,
więc biegnę podzielić się miłością.
Biegnę, by być jak chleb,
by każdy mógł wziąć ile zechce,
by zdążyć nim zgaśnie płomień życia.
By być zawsze na czas,
nie pięć minut później.
By się nie usprawiedliwiać,
że się zapomniało,
że zabrakło czasu,
by zdążyć dać jak najwięcej.
By wspomnienia były jak płatki róż,
by były radością wspólnie spędzonych chwil.
Boże, pomóż mi
nigdy nie szukać siebie
pomóż mi
bardziej być dla innych,
niż mieć dla siebie.

Poradnia dla chorych
na mukowiscydozę
w Uniwersyteckim
Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym
w Białymstoku
W ramach działań podejmowanych w trakcie kampanii
społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy” w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku otworzono nową Poradnię Leczenia
Mukowiscydozy. – „Nasza poradnia istnieje od 2002 roku, ale
dotąd dzieliliśmy pomieszczenia
z innymi poradniami – mówi
kierująca poradnią dr Alina Minarowska – Najpierw byliśmy razem z alergią pokarmową,
od 5 lat z dermatologią. Przyjmowanie pacjentów chorych na
mukowiscydozę było uzależnione od godzin pracy tamtych
poradni. Od marca jest bardziej komfortowo – Dzięki życzliwości dyrektora UDSK mamy w końcu swoje pomieszczenie, gabinet, gdzie można przyjmować naszych pacjentów
w zależności od ich potrzeb – dodaje dr Minarowska. Trzeba
pamiętać, że do poradni zgłaszają się chorzy z całego województwa, którzy przemierzają nawet ponad 100 km. Komfort
wizyty staje się więc ogromnie ważny. Poradnia czynna jest
trzy razy w tygodniu, w poniedziałki od godz. 13.30, a we
wtorki i środy od godz. 8.00. Jasno określone terminy pozwolą
ograniczyć kolejkę oczekujących na wizytę. Dotyczy to nie
tylko dzieci. Na kontynuację leczenia w poradni, dzięki zgodzie NFZ, mogą liczyć także osoby, które ukończyły 18. rok
życia. Poradnia, jak mówi dr Alina Minarowska, będzie miała
możliwość wprowadzenia badań genetycznych, gdyż w regionie odnotowuje się dużo atypowych postaci mukowiscydozy,
które nie są wykrywane w badaniach przesiewowych.
J.P.
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Pomagamy chorym
na mukowiscydozę

pomagamy – szerząc wiedzę
pomagamy, gdy chorym brak funduszy –
dofinansowujemy zakup leków, udzielamy
dotacji na nawet podstawowe potrzeby
(zakup węgla czy środków czystości)
pomagamy, gdy nasi podopieczni idą
do szkoły – co roku finansujemy wyprawki
szkolne
pomagamy, gdy inni dostają prezenty
– organizujemy paczki świąteczne dla
naszych dzieci
pomagamy, gdy rodzice chorych
potrzebują pomocy w domu – nasz
zespół wyjazdowy MUKO-KOMPLEX
MATIO przyjeżdża bezpłatnie do każdego
podopiecznego
pomagamy… bo wiemy, jak to jest być
niezrozumianym
Więcej na www.mukowiscydoza.pl
Wszystkie działania finansujemy
z darowizn i 1% podatku przekazywanego
na naszą rzecz. Ty także możesz pomóc
chorym na mukowiscydozę. Poznaj ich
i postaraj się zrozumieć.
Fundacja MATIO już od 19 lat walczy
o poprawę jakości życia swoich
podopiecznych. Staramy się, by chorzy na
mukowiscydozę nie wywoływali zdziwienia.
Bycie innym jest nieraz bardzo bolesne.
Wiemy o tym, bo znamy mukowiscydoze
z własnego doświadczenia. Jest nim
także utrata najbliższych. To doznanie
spowodowało wolę walki o los innych.
Mukowiscydoza nie daje wyraźnych oznak
zewnętrznych. Chorzy wyglądają jak
inni, zdrowi, zanoszą się jedynie ostrym,
głębokim kaszlem. On nie zaraża, ale nie
wiedząc o tym ludzie potrafią odsuwać się
od chorych dzieci. A ich kaszel to tylko
walka płuc o oddech.
Choroba genetyczna jaką jest
mukowiscydoza nie rokuje wyleczeniem,
ale chorym nie wolno odbierać nadziei.
Fundacja MATIO walczy o to codziennie
od 19 lat.
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