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Na okładce:  
Wyprawka dla Mukolinka 2015

Od Redakcji

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 dru gie go.

29 czerwca 2015 roku w Pałacu Wielopolskich Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider 
wręczyli tytuły „Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Jednym z laureatów XV – 
jubileuszowej – edycji konkursu został wiceprezes Fundacji MATIO, 
Pan Stanisław Sitko. Laureaci otrzymali symboliczne berła, wzorowane 
na berle św. Królowej Jadwigi, akty nadania tytułu i znaczki.
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GENialni 
     są wśród nas
Finał II edycji konkursu Fundacji MATIO
18 czerwca 2015 roku w gmachu MEN odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom  
II edycji konkursu realizowanego przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 
MATIO pod patronatem honorowym minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. 
W uroczystości wzięła udział wiceminister Urszula Augustyn.

III miejsce
	 Szkoła	Podstawowa	Fundacji	„Elementarz”	w	Soli	Kiczorze,	

dyrektor:	Teresa	Czupajło
Równorzędne wyróżnienia specjalne:
–	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Polskich	Olimpij-

czyków	w	Opolu,	dyrektor:	Mirosław	Śnigórski
–	 Miejskie	Przedszkole	nr	3	w	Zgierzu	–	Integracyjne	z	Od-

działami	Specjalnymi,	dyrektor:	mgr	Zofia	Owczarczyk
Równorzędne wyróżnienia:
–	 Ośrodek	Dziennego	Pobytu	dla	Osób	Niepełnosprawnych	

Intelektualnie	w	Stopniu	Znacznym	i	Głębokim	w	Białym-
stoku

–	 Szkoła	Podstawowa	z	Oddziałami	Integracyjnymi	nr	6	
im.	Janusza	Korczaka	w	Oleśnicy

–	 Przedszkole	Publiczne	nr	11	w	Czechowicach-Dziedzicach	
ul.	Młyńska	6,	43-502	Czechowice-Dziedzice

–	 Szkoła	Podstawowa	nr	6	im.	J.	Korczaka	w	Rawiczu
–	 Przedszkole	nr	2	Integracyjne	w	Łaziskach	Górnych
–	 Niepubliczne	Przedszkole	„Leśna	Polana”	w	Rącznej
–	 Zespół	Szkół	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Pustkowie	–	

Osiedlu
–	 Miejska	Szkoła	Podstawowa	nr	9	z	Oddziałami	Integracyj-

nymi	im.	Gustawa	Morcinka	w	Piekarach	Śląskich
–	 Szkoła	 Podstawowa	nr	 2	 im.	 Cystersów	Wągrowieckich	

w	Wągrowcu

„GENialna	szkoła”	to	konkurs	realizowany	w	ramach	kam-
panii	 społecznej	 „Ogólnopolski	 Tydzień	 Mukowiscydozy”.	
W	trakcie	gali	wręczono	nagrody	i	wyróżnienia	przedszko-
lom,	szkołom	i	placówkom	oświatowym,	które	w	szczególny	
sposób	pomagają	dzieciom	chorym	na	mukowiscydozę	i	inne	
choroby	 rzadkie,	 a	 także	dzieciom	 z	 innymi	 zaburzeniami	
o	podłożu	genetycznym	i	neurologicznym.

–	Możemy	i	powinniśmy	się	od	Państwa	wiele	nauczyć	–	po-
wiedziała	podczas	uroczystości	Urszula	Augustyn,	pełnomocnik	
rządu	ds.	bezpieczeństwa	w	szkołach.	–	Gratuluję	laureatom.	
Dziękuję	nauczycielom	 i	 rodzicom	za	 ich	wyjątkową	pracę	
i	postawę	otwartości	na	potrzeby	chorego	dziecka	–	dodała.

Laureaci	 konkursu	 otrzymali	 pamiątkowe	 statuetki	 oraz	
nagrody	rzeczowe	ufundowane	przez	Fundację	MATIO,	Mi-
nisterstwo	Edukacji	Narodowej	i	Rzecznika	Praw	Dziecka.

Przypomnijmy	zwycięzców.
I miejsce – dwie równorzędne nagrody
–	 Szkoła	Podstawowa	im.	M.	Konopnickiej	w	Wierzbnie,	

dyrektor:	Katarzyna	Śmigiel
–	 Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	1	w	Wągrowcu		

im.	Stanisława	Mikołajczyka,	dyrektor:	Jarosław	Berendt
II miejsce
	 Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	Integracyjnych	nr	1		

im.	Janusza	Korczaka,	dyrektor:	Magdalena	Mazur
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–	 Gimnazjum	nr	7	przy	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno-Wycho-
wawczym	nr	1	dla	Dzieci	Niepełnosprawnych	Ruchowo	
im.	M.	Grzegorzewskiej	w	Policach

–	 Ośrodek	Szkolno-Wychowaczy	im.	J.	Korczaka	w	Złoto-
ryi

–	 Gimnazjum	im.	Adama	Mickiewicza	w	Jejkowicach
–	 Przedszkole	Niepubliczne	 „Pałacyk”	 Filia	ul.	Marii	 Skło-

dowskiej-Curie	30/1	w	Katowicach
–	 Przedszkole	Miejskie	nr	17	w	Jaworznie

Wszystkim gorąco gratulujemy i przypominamy, że 
nowa edycja konkursu już z początkiem 2016 roku!

Wiara	i	nadzieja	rodzą	dobre	idee.	Czasami	myślę,	że	to	
ostatnie	słowo	określa	mnie	niemal	w	całości.	Idea	rodzi	się	
z	pasji,	ufności	w	dobre	działanie.	Idea	tworzy	się	z	myślenia,	
nie	na	zawołanie,	ale	myślenia	po	pracy	(to	jest	najlepsze),	
przy	wieczornym	myciu	zębów,	staniu	w	kolejce.	Tak	narodził	
się	pomysł	„GENialnej	szkoły”	–	z	wiary,	że	są	ludzie,	którzy	
żyją	ponad	procedurami	i	schematami.	Widzę	ich,	gdy	piszę	
listy	do	szkół	i	przedszkoli,	do	których	idą	nasze	dzieci.	Czuję,	
jak	bardzo	się	cieszą,	gdy	dzieci	chore	na	mukowiscydozę	idą	
dalej,	osiągają	sukcesy,	uczą	się.	Chmura	nadchodzi,	gdy	myślę	
o	tym,	że	w	skali	kraju	nie	jest	ich	wielu.	Ale	są!	Każde,	nawet	
pojedyncze	dobre,	empatyczne	serce,	wrażliwy	umysł	godzien	
jest	nagrodzenia.	Oni	sami	nie	są	skłonni	do	pokazywania	
swojej	wspaniałej	pracy	na	rzecz	chorych	dzieci.	Jak	wszy-
scy	inteligentni	ludzie,	traktują	ją	zwyczajnie,	nie	przychodzi	
im	do	głowy	myśl,	że	to	powód	do	
obwieszczania	 wszem	 i	 wobec,	 że	
działają.	Trzeba	ich	odnajdywać!

Myśląc	 o	 ludziach,	 szkole	 (która	
towarzyszy	mi	przez	całe	życie	i	budzi	
różne	uczucia),	małych	 i	większych	
uczniach	 z	 różnymi	 niepełnospraw-
nościami,	 dyskutując	 przez	 długie	
godziny	 z	 Marcinem	 Mleczko,	 wy-
myśliliśmy	„GENialną	szkołę”.	Dumą	
napawa	fakt,	że	to	już	druga	edycja.	
Konkurs	mógł	się	wypalić,	ale	dzisiaj	
wierzymy,	że	znajdujecie	wokół	sie-
bie	coraz	większą	liczbę	nauczycieli,	
którzy	kochają	Wasze	dzieci,	tak	jak	
my	–	wierzą	w	nie,	chcą	by	się	roz-

wijały,	pokonywały	niemożliwe,	zmieniały	świat,	nawet	ten	
najbliższy,	wokół	siebie.	To	wzruszające	i	piękne,	gdy	ciągle	
możemy	wierzyć,	że	ludzki	intelekt	i	emocje	nadal	przewyż-
szają	schematy	przepisów,	że	dobro	dzieci	jest	najistotniejsze.	
Rozmawiając	z	wieloma	nauczycielami	uczącymi	w	szkołach,	
które	wytypowaliście	do	miana	„GENialnej	szkoły”,	wiem,	że	
wielu	z	Was	otaczają	wspaniali	ludzie.	Miło	mi	jest	spotykać	
się	z	nimi	 „na	kawie”,	wymieniać	e-maile	–	do	dzisiaj,	po	
wręczeniu	nagród,	wyróżnień.	To	ogromnie	cenne	spotkania,	
które	pozwolą	nam	zmieniać	świat	edukacji	naszych	dzieci.	
Spotykając	się	w	Ministerstwie	Edukacji	Narodowej	z	 tymi,	
którzy	mają	wymierny	wpływ	na	 jego	kształtowanie,	mam	
nadzieję,	że	mukowiscydoza	przestanie	budzić	lęk,	zdziwie-
nie,	a	w	konsekwencji	nierzadko	przyczyniać	się	do	dyskry-
minacji	naszych	dzieci.	Wierzę,	bo	mam	do	 tego	postawy.	

I	nawet	uzbrajam	się	w	cierpliwość.	
Tych,	którzy	jeszcze	tego	nie	wiedzą,	
proszę	o	kontakt	w	każdej	szkolno-	
-przedszkolnej	sprawie.	Te	lata	są	dla	
naszych	dzieci	bardzo	ważne,	będą	
procentować.	I	są	bardzo	ważne	dla	
każdej	z	mam,	co	piszę	 jako	mama	
(nie	zapominając	o	wielu	ojcach).

Ewa Wróbel
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5 Stanąć na wysokości zadania
Po nieprzespanej nocy i po ciężkim dniu

Tylko Wasz uśmiech i radosne spojrzenia sprawiają,
Że chce mi się dalej żyć,

A zmęczenie i złość przechodzi jak ręką odjął.
Dziękuję, że jesteście!

Jestem	mamą	Marysi	i	Krzysia	–	i	to	jest	najważniejsza	rola,	
jaką	przyszło	mi	odegrać	w	życiu.	Kiedy	się	urodzili,	myślałam:	
urosną,	będą	zdrowi,	silni,	pójdą	do	szkoły,	na	studia,	będą	
wsparciem	dla	mnie	i	męża.	I	tak	było.	Rośli,	rozwijali	się,	
poszli	do	przedszkola,	a	Krzyś	rozpoczął	już	szkołę.	Trochę	
częściej	niż	inne	dzieci	zmagali	się	z	infekcjami,	chorobami	
dróg	oddechowych,	kaszlem,	katarem	itd.	Bywaliśmy	częstymi	
gośćmi	w	szpitalu.	W	listopadzie	2012	roku	u	Krzysia	zdia-
gnozowano	mukowiscydozę,	dwa	tygodnie	później	okazało	
się,	że	Marysia	również	jest	chora.

Diagnoza	była	dla	nas	ogromnym	szokiem,	nie	mogliśmy	
uwierzyć,	 że	nas	 to	 spotyka.	Nagle	wszystkie	nasze	plany	
i	marzenia	wobec	naszych	dzieci	musieliśmy	zrewidować.	Ale	
do	dziś	Marysia	i	Krzyś	są	dla	nas	nadzieją	i…	tylko	dłużej	
potrzebować	będą	naszej	opieki.

W	 momencie	 diagnozy	 Krzyś	 był	 w	 pierwszej	 klasie,	
a	Marysia	w	przedszkolu.	Obie	te	placówki	istnieją	w	ramach	
Zespołu	Szkól	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Pustkowie	–	
Osiedlu.	Szkoła	od	samego	początku	stanęła	na	wysokości	
zadania.	 Spotkałam	 się	 tu	 z	 wielką	 empatią,	 wsparciem	
i	życzliwością.

Na	 uwagę	 zasługuje	 przede	 wszystkim	 profesjonalne	
podejście	 dyrekcji	 i	 nauczycieli	 do	 choroby	 moich	 dzieci.	
Wszyscy	nauczyciele	zostali	poinformowani	o	chorobie	i	mają	
wiedzę	na	temat	mukowiscydozy.	Moje	dzieci	mogą	liczyć	na	
systematyczne	wzmacnianie	poczucia	ich	wartości	poprzez	
eksponowanie	w	zespołach	klasowych	 ich	osiągnięć	 i	po-
zytywnych	cech.	W	przypadku	dłuższej	nieobecności	mogą	
liczyć	na	nadrobienie	zaległości,	a	miłym	gestem	inspirowa-
nym	przez	wychowawców	są	listy	i	samodzielnie	wykonane	
niespodzianki	od	kolegów.	W	klasie	moje	dzieci	traktowane	
są	na	równi	z	innymi,	a	umiejętne	dobieranie	zadań	przez	
nauczycieli	 nie	 powoduje	 ich	 izolacji.	 Rówieśnicy	 wiedzą	
o	chorobie	Krzysia	 i	Marysi.	Zdają	sobie	sprawę,	że	każda	
infekcja	jest	groźna	dla	moich	dzieci	i	w	miarę	możliwości	
starają	się	je	chronić.

Kolejną	ogromną	pracą,	jaką	wykonuje	szkoła	dla	moich	
dzieci,	 są	 akcje	 pod	 hasłem:	 „Najważniejszym	 słowem	 po	
słowie:	kochać	jest	słowo:	pomagać”.	Od	trzech	lat	cyklicznie	
organizowane	są	kiermasze,	koncerty,	loterie	itp.,	z	których	
dochód	przeznaczony	 jest	na	 leczenie	Krzysia	 i	Marysi.	To	
trzykrotna	edycja	Charytatywnego	Kiermaszu	Walentynkowe-
go,	przedstawienia	teatralne	w	wykonaniu	uczniów	Zespołu	
Szkół	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Pustkowie	–	Osiedlu	
(jasełka,	„Królowa	Śniegu”),	loteria	fantowa	w	czasie	Festynu	
Ekologicznego,	sprzedaż	cegiełek	na	rzecz	Marysi	i	Krzysia,	
akcja	Szkolnego	Koła	Caritas.

Atutem	 szkoły	 jest	 wspaniała	 współpraca	 z	 rodzicami	
w	poszczególnych	klasach,	skierowana	na	pomoc	dzieciom	
chorym,	 potrzebującym	 pomocy	 i	 finansowego	 wsparcia.	
Czasami	zresztą	nie	chodzi	tylko	o	pieniądze,	ale	o	zrozu-
mienie,	dobre	słowo,	uśmiech,	zwykłe	zapytanie,	czy	czegoś	
nam	nie	trzeba,	czy	w	czymś	nie	pomóc.	Pracownicy	szkoły	
swoją	wrażliwością	zarażają	innych.

Trudno	zliczyć	każdy	gest,	każdą	rozmowę	i	wycenić	każ-
dą	pomoc,	którą	otrzymujemy	na	co	dzień	ze	strony	szkoły.	
Wiem	tylko,	że	bez	ich	wsparcia	dzieciństwo	moich	pociech	
nie	byłoby	tak	radosne	i	szczęśliwe.	Zawsze	najtrudniej	jest	
wyrazić	słowem	to,	co	serce	czuje.

Dorota Jekiełek

Dylemat rodziców
Gdy	Dominika	skończyła	6	lat,	stanęłam	przed	trudnym	

dylematem.	Puścić	 ją	do	I	klasy	czy	poczekać	 jeszcze	rok?	
Tego,	 że	 była	 gotowa	 zarówno	 emocjonalnie,	 społecznie,	
jak	i	edukacyjnie	do	rozpoczęcia	nauki	jako	6-latka,	byłam	
pewna.	 Obawy	 wiązały	 się	 z	 samym	 faktem	 rozpoczęcia	
nauki	przez	dziecko	nieuleczalnie	chore.	Bałam	się,	że	mała	
przez	częste	infekcje	będzie	opuszczała	zajęcia,	a	nauczaniu	
indywidualnemu	jestem	przeciwna.	Podjąć	decyzję	pomogła	
mi	przyjaciółka,	która	zapytała:	„Gdyby	Dominika	była	zdro-
wa,	puściłabyś	ją	rok	wcześniej?”	–	oczywiście,	odpowiedź	
była	twierdząca.

Kolejnych	kilka	miesięcy	zajęło	mi	podjęcie	decyzji,	do	
jakiej	szkoły	poślemy	córkę.	Czy	będzie	to	nasza	„rejonówka”,	
czy	też	oddalona	o	kilka	kilometrów	szkoła	integracyjna,	do	
której	 córkę	 musiałabym	 wozić.	 Po	 głębszych	 przemyśle-
niach	stwierdziliśmy,	że	w	gruncie	rzeczy	nie	wiemy,	jakim	
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dzieckiem	w	klasie	integracyjnej	miałaby	być	nasza	córka	–	
zdrowym?	niepełnosprawnym?	Zdecydowaliśmy	się	na	szkołę	
położoną	ok.	500	m	od	naszego	domu	–	Szkołę	Podstawową	
nr	2	im.	mjr	Henryka	Sucharskiego	w	Kwidzynie.

Od	razu	po	rozpoczęciu	 roku	szkolnego	udałam	się	na	
rozmowę	z	wychowawczynią	Dominiki.	Poinformowałam	ją,	
na	co	choruje	moje	dziecko,	 jednocześnie	zapewniając,	że	
mała	jest	samodzielna	i	sama	sobie	ze	wszystkim	poradzi,	a	ja	
jedynie	byłabym	wdzięczna,	gdyby	na	początku	przypominała	
o	zjedzeniu	śniadania	(nie	tylko	Misi,	ale	wszystkim	dzieciom),	
bo	mamy	problemy	z	jedzeniem.	(…)	Dominika	przebywając	
pod	pieczą	swojej	pierwszej	szkolnej	wychowawczyni,	nigdy	
nie	odczuła,	że	jest	inna.	Zarówno	nauczycielka,	jak	i	dzieci	
traktowały	 ją	 jak	 „Dominikę”,	 dziewczynkę	 jak	 inne.	 Mała	
brała	 udział	we	wszystkich	 klasowych	wycieczkach,	 na	 te	
z	nocowaniem	jeździłam	jako	opiekun	–	nie	tylko	Misi,	ale	
wszystkich	dzieci.	Chodziła	do	kina,	brała	udział	w	impre-
zach	szkolnych,	konkursach.	Nikt	nigdy	o	chorobie	Dominiki	
głośno	nie	mówił	i	nie	robił	z	tego	problemu,	a	jednocześnie	
w	rozmowach	na	osobności	wychowawczyni	zawsze	z	tro-
ską	pytała	o	stan	zdrowia	córki.	Wiem,	że	śledzi	również	jej	
stronę	internetową.

(fragment listu nadesłanego 
przez mamę Dominiki, Magdę Morańską)

Za sprawa jednego telefonu…
„Siedzę	 i	 myślę…”	 –	 to	 fragment	 piosenki	 Beaty	 Kozi-

drak,	który	właśnie	chodzi	mi	po	głowie.	Chciałabym	wziąć	
udział	w	konkursie	„GENialna	szkoła”,	ale	co	tu	napisać?	Jak	
zacząć?	Bo	przecież	pierwszy	krok	i	początek	są	najtrudniej-
sze,	zwłaszcza	gdy	w	grę	wchodzi	konkurs.	Pewnie	każdy,	
kto	 staje	w	 szranki,	marzy	o	 tym,	by	wygrać,	 chce	 zostać	
wyróżniony	i	doceniony.	Ja	również	chciałabym,	aby	to,	co	
napiszę,	zostało	zauważone.	Chciałabym	wygrać,	bo	szkoła,	
którą	zamierzam	Państwu	przybliżyć,	naprawdę	jest	GENIAL-
NĄ!	A	ponieważ	nie	jestem	wybitną	pisarką,	to	obawiam	się,	
że	moja	sprawność	językowa	nie	pozwoli	mi	w	pełni	oddać	
tego,	o	czym	chciałabym	opowiedzieć.	Przelewanie	myśli	na	
papier	nie	przychodzi	mi	z	łatwością,	dlatego	postanowiłam	
napisać	to,	co	czuję…	Po	prostu	–	od	serca.	Zatem	–	dlacze-
go	uważam,	że	szkoła,	o	której	chcę	napisać,	zasługuje	na	
miano	GENialnej?

Kilka	miesięcy	temu	wiedliśmy	poukładane	życie.	Nie	żeby	
teraz	 takie	nie	było,	ale	 tamto	było	 inne.	Gdy	postawiono	
diagnozę	 –	 mukowiscydoza,	 trzeba	 było	 nauczyć	 się	 żyć	
inaczej	 –	 żadna	 nowość	 dla	 rodziców	 dziecka	 przewlekle	
chorego.	Żadna	 „załamka”,	a	potem	mobilizacja.	Wszystko	
skupione	na	dziecku.	Ale	udało	nam	się	wypracować	system,	
który	działał.	Jeszcze	niedawno	myślałam	też,	że	gdy	Julek,	
mój	dzisiaj	czteroletni	synek,	osiągnie	wiek	przedszkolny	czy	
szkolny,	to	będzie	miał	indywidualny	tok	nauczania	–	z	dala	
od	bakterii,	zagrożeń.	A	za	sprawą	jednego	telefonu	wszystko	
się	zmieniło…

Pamiętam,	że	był	to	ciepły	lipcowy	dzień.	Skupiona	byłam	
na	 codziennych	 obowiązkach,	 czyli	 sprzątaniu.	 Zadzwonił	
telefon,	 więc	 odebrałam	 i	 usłyszałam:	 „Dzień	 dobry,	 tu	
Katarzyna…	 (dalej	 nie	 zapamiętałam),	 dzwonię	 ze	 szkoły	
w	Wierzbnie.	Czy	Pani	szuka	pracy?”	Nie	wiedziałam,	co	po-
wiedzieć,	bo	przecież	marzenia	o	pracy	zakopałam	głęboko	
w	sercu,	by	móc	funkcjonować	bez	depresji.	Wydukawszy	
kilka	„yyyy”,	odpowiedziałam,	że	jestem	zaskoczona,	bo	nie	
szukam	pracy	z	racji	tego,	że	mam	nieuleczalnie	chore	dziec-
ko.	Ale	wtedy	jeszcze	obca	mi	pani	nie	powiedziała:	„Acha,	
to	trudno,	do	widzenia”,	tylko	„To	niech	się	Pani	zastanowi,	
zadzwonię	za	dwa	tygodnie	i	porozmawiamy”.

Po	dwóch	tygodniach	Pani	Kasia	Śmigiel	–	dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	im.	Marii	Konopnickiej	w	Wierzbnie,	zadzwoniła	
jeszcze	raz	i	postanowiłyśmy	się	spotkać,	by	omówić	wszyst-
ko	i	podjąć	ostateczną	decyzję.	Pani	Kasia	była	niesamowita.	
Zazwyczaj,	gdy	w	dzisiejszych	realiach	idzie	się	na	rozmowę	
o	 pracę,	 to	 aplikujący	 podporządkowuje	 się	 pracodawcy,	
godzi	się	na	stawiane	warunki,	dostosowuje	terminarz.	W	na-
szym	przypadku	było	zupełnie	inaczej…	To	ja	pytałam,	czy	
szkoła	podejmie	się	takich	wyzwań.	Czy	podoła?	Na	każde	
z	moich	pytań	słyszałam:	TAK.	Czy	to	nie	GENIALNE?!!!

Po	rozmowie	z	Panią	Dyrektor	ja	i	mój	synek	od	1	września	
2014	 staliśmy	 się	 częścią	małej	 szkolnej	 społeczności,	 jaką	
tworzy	Genialna	Szkoła	w	Wierzbnie.	Julek	uczęszcza	tam	do	
przedszkola,	a	ja	realizuję	swoje	marzenia,	ucząc	matematyki	
i	zajęć	komputerowych.	Początek	oczywiście	nie	był	łatwy.	
Sezon	na	chorowanie	rozpoczęliśmy	bardzo	szybko.	Pojawiła	
się	 też	myśl	 o	 rezygnacji,	 jednak	wszystko	 się	poukładało	
i	pomysł	zniknął	równie	szybko,	jak	się	pojawił	(…).

Nie	sądziłam,	że	to	się	uda,	że	wypali.	Często	zastanawiam	
się	–	jakim	cudem?	W	naprawdę	trudnych	czasach	udało	nam	
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w	sferze	marzeń.	Dlaczego?	Nie	wiem.	Może	jest	GENIALNIE,	
bo	szkoła	w	Wierzbnie	jest	małą	placówką?	Wszyscy	się	znają	
i	obca	nam	jest	niezdrowa	rywalizacja.	Może	jest	GENIALNIE,	
bo	osoby,	które	tam	pracują,	są	otwarte	i	ciepłe?	Nie	boją	się	
wyzwań.	Dzięki	nim	cała	moja	rodzina	jest	szczęśliwa.	Julek	
ma	kolegów	i	koleżanki	(od	przedszkolaczków	do	szóstokla-
sistów).	A	ja?	Mam	odskocznię	–	świat	dorosłych,	mogę	się	
realizować,	uczyć	nowych	rzeczy,	poznawać	ludzi	i	siebie.

Teraz,	gdy	lawina	słów	już	ruszyła	i	przeczytałam	to,	co	
napisałam,	 myślę,	 że	 jeśli	 nawet	 nie	 uda	 nam	 się	 zdobyć	
tabliczki	GENialnej	szkoły,	to	dla	mnie	i	tak	jesteśmy	ZWY-
CIĘZCAMI.	Cieszę	się,	że	podjęłam	się	wyzwania	–	napisałam	
tekst,	a	przy	okazji	uświadomiłam	sobie,	jak	wiele	szczęścia	
mnie	spotkało…

Edyta Dymianowska…
…realizująca się, szczęśliwa mama, nawet gdy „muko” 

strzela gola i trzeba iść na zwolnienie

Wyprawka szkolna
Program pomocy podopiecznym Fundacji MATIO

opisujecie	Waszych	dobrych	szkolnych	znajomych,	czekamy	
na	Wasze	 rysunki.	 To	 zawsze	wielka	 radość,	 gdy	dzielicie	
się	z	nami	Waszym	życiem	–	nie	tylko	na	FB.	Dobrego	roku	

szkolnego,	Kochani!
I	 nie	 zapominajcie,	

że	 niebawem	 odwiedzi	
nas	św.	Mikołaj	–	czeka	
na	 Wasze	 listy	 już	 od	
listopada.

Ewa Wróbel 
(w imieniu całego 
zespołu Fundacji 

MATIO)

Od	wielu	lat	Fundacja	MATIO	z	końcem	wakacji	realizuje	
program	pomocy	swoim	podopiecznym	w	wieku	szkolnym	
i	przedszkolnym	–	„Wyprawka	szkolna”.	Wysłaliśmy	do	Was	
ponad	siedemdziesiąt	paczek,	w	których	staraliśmy	się	speł-
nić	Wasze	szkolne	oczekiwania.	W	tym	roku	nasi	milusińscy	
wykazali	się	wielką	kreatywnością	–	do	wielu	listów	wskazują-
cych	na	konkretne	potrzeby	szkolne	dołączono	własnoręcznie	
wykonane	rysunki	i	szkół	i	przedszkoli.	Bardzo	nas	cieszy,	że	
nasi	podopieczni	lubią	swoje	miejsca	nauki,	lubią	się	uczyć,	
rozwijają	 swoje	 talenty.	Zawsze	 staramy	 się	Was	wesprzeć	
w	szkole	czy	przedszkolu,	kibicujemy	Wam	we	wszystkich	
Waszych	działaniach.	Staramy	się	być	zawsze	z	Wami.

Mam	nadzieję,	że	w	momencie	ukazania	się	tego	numeru	
kwartalnika	MATIO	wszyscy,	którzy	rozpoczęli	naukę	w	no-
wych	 szkołach,	 dobrze	
się	w	nich	zaaklimatyzo-
wali,	a	ci,	którzy	wrócili	
do	znanych	sobie	kole-
gów	i	koleżanek,	dobrze	
się	z	nimi	bawią.	Szkoła	
to	 nie	 tylko	 nauka,	 to	
przyjaźnie,	 które	 nieraz	
towarzyszą	 nam	 w	 do-
rosłym	 życiu.	 Czekamy	
na	Wasze	listy,	w	których	
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    Koncert 

dla Felka 
    w Licheniu

odczułam,	jest	bardzo	potrzebny	–	nie	tylko	
chorym,	 nie	 tylko	 wierzącym,	 wszystkim,	
którzy	chcą	usłyszeć	siebie.

Rodzice	Felka	zaprosili	mnie	do	swojego	
domu.	To	był	czas	bezpośredniego	poznania	
chłopca.	Od	razu	nasunęły	się	wspomnienia	
chwil,	kiedy	mój	Kuba	miał	4	latka.	Przecież	
było	to	tak	niedawno…	Razem	wyruszyliśmy	
na	 koncert.	 Felek	 jak	 większość	 chorych	
dzieci	przez	cały	czas	był	ruchliwy	i	żywot-
ny.	Na	boisku	szkolnym	rozpoczął	się	mecz	
strażaków	z	drużyną	młodzików	–	wygranej	
drużynie	pani	dyrektor	wręczyła	puchar.	Po	

nim	na	sali	gimnastycznej	rozpoczął	się	koncert.	Prowadzący	
powitał	wszystkich	zgromadzonych	i	zaprosił	rodziców	oraz	
Felka	na	scenę.	Mówili	o	synku,	jego	potrzebach.	To	bardzo	
mili,	skromni	ludzie.	Później	przyszła	kolej	na	mnie.	To	było	
ważne	zadanie,	a	przecież	publiczne	występy	nie	są	dla	mnie	

29	maja	pojechałam	do	Lichenia.	Miał	się	tam	odbyć	kon-
cert	charytatywny	dla	chorego	na	mukowiscydozę	czterolet-
niego	Felka.	Ani	chłopca,	ani	jego	rodziców	
wcześniej	nie	znałam.	Jako	matka	20-letniego	
Kuby	miałam	powiedzieć,	jak	wygląda	cho-
roba	i	z	czym	musimy	się	zmagać	każdego	
dnia.	Dojechałam	do	Ślesina,	a	tam	byłam	już	
umówiona	z	tatą	chłopca.	Kiedy	się	spotkali-
śmy,	okazało	się,	że	znamy	się	z	warsztatów	
szkoleniowych	dla	rodziców	chorych	dzieci.	
Pojechaliśmy	 do	 szkoły	 w	 Licheniu,	 gdzie	
czekała	 już	 na	 nas	 pani	 dyrektor	mgr	 Ewa	
Szabelska.	 Ustaliłyśmy	 szczegóły	 programu	
koncertu,	 by	 wszystko	 wypadło	 dobrze.	
Jeden	z	nauczycieli	szkoły	zawiózł	mnie	do	
hospicjum,	gdzie	miałam	zamówiony	nocleg.	Odświeżyłam	
się	 i	 wyruszyłam	 na	 zwiedzanie	 Sanktuarium	 Matki	 Bożej	
Licheńskiej.	Robi	wrażenie	ogromem	i	rozmachem	architek-
tonicznym.	Historia	przybycia	i	objawień	Cudownego	Obrazu	
jest	 fascynująca,	datuje	 się	od	1813	 roku.	Spokój,	 jaki	 tam	
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codziennością.	Czułam	odpowiedzialność,	bo	przecież	mówi-
łam	do	tych,	którzy	przyszli,	by	pomóc	Felkowi.	Okazali	zaufa-
nie,	dobre	serce.	Mam	nadzieję,	że	po	tym,	co	powiedziałam,	
zaczęli	współodczuwać,	rozumieć	
nas	 –	 rodziców	 chorych	 dzieci,	
rozumieć	nasze	pociechy.	Uzupeł-
nieniem	był	film	z	udziałem	chorej	
na	CF	Emilki	–	wtedy	nastolatki,	
która	świetnie	pokazała,	czym	jest	
mukowiscydoza.	 A	 później	 była	
urocza	część	artystyczna	z	udzia-
łem	dzieci	–	piosenki	i	tańce,	które	
wprowadziły	świetny	nastrój,	tak	
potrzebny	przed	kolejnym	punk-
tem	 programu:	 licytacją	 fantów	
zebranych	przez	panią	dyrektor.	
Finałem	był	koncert	zespołu	mu-
zycznego	z	Poznania.

Jestem	 pod	 dużym	 wrażweniem	 organizacji	 koncertu.	
Pani	dyrektor	Ewa	Szabelska	o	wszystkim	pamiętała,	 dba-
ła,	 by	wszystko	wypadło	wyśmienicie.	W	 takim	koncercie	

uczestniczyłam	 po	 raz	 pierwszy.	
Mam	 nadzieję,	 iż	 osoby,	 które	
były	z	nami,	mogły	bliżej	poznać	
mukowiscydozę,	 poznać	 nasze	
problemy	i	troski,	ale	i	codzienne	
radości	 –	 z	 dobrych	 wyników	
badań	dzieci,	 ich	uśmiechu,	ma-
rzeń…	 Atmosfera	 koncertu	 była	
bardzo	 wspaniała,	 a	 całe	 wyda-
rzenie	udane	w	100%.

Anna Sławianowska



M
AT

IO
 3

/2
01

5

Dwanaście cech 
chorych na mukowiscydozę, 
o których możesz nie wiedzieć

Erin Evans, 31-letni chory na mukowiscydozę, opublikował na swoim blogu listę cech, które mogą opisywać 
chorych na mukowiscydozę. Jak sam mówi, lista, którą stworzył, nie musi dotyczyć wszystkich chorych. 
Stworzył ją na podstawie komentarzy do osobistych opisów kondycji psychicznej i fizycznej, komentarzy, 
które potwierdzały spójność doznań i odczuć. Zaznacza, że to lista bardzo subiektywna, jednak może pomóc 
zrozumieć chorych na mukowiscydozę innym ludziom, którzy nie znają choroby z własnych czy też swoich 
bliskich doświadczeń. Myślę, że warto, abyście sami pokusili się o stworzenie podobnej listy i przysłali ją do 
nas. Na podstawie przesłanych przez Was sugestii postaramy się stworzyć wskazówki dla wszystkich, którzy 
chcą bliżej poznać chorych na mukowiscydozę – wskazówki dla nauczycieli przedszkoli, szkół, przyszłych 
pracodawców, ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej o mukowiscydozie. Swoje spostrzeżenia przesyłajcie na 
adres: e.wrobel@mukowiscydoza.pl. Czekam, bo myślę, że wspólnie możemy wiele wyjaśnić tym, którzy wciąż 
mukowiscydozy nie rozumieją. Czekam, bo wiem, życie polskich chorych różni się od życia chorych z innych 
europejskich krajów – a przecież wspólnie chcemy to zmieniać.

Ewa Wróbel

2.	Nie	znosimy	marnowania	czasu.	Czas	jest	dla	nas	bardzo	
ważny	 i	marnotrawienie	go	 jest	najgorsze.	Czasami	mówią	
nam,	 ile	 teoretycznie	go	mamy,	potem	przesuwają	granicę	
dalej,	gdy	my	osiągniemy	pierwotnie	wskazaną	metę.	To	jakby	
brać	udział	w	nieustannym	wyścigu.	Człowiek	z	CF	nigdy	nie	
wie,	co	się	wydarzy	w	ciągu	dnia.

3.	Dużo	myślimy.	Mamy	wiele	minut,	godzin,	by	myśleć	
–	podczas	wykonywania	zabiegów	kilka	razy	w	ciągu	dnia,	
siedząc	 w	 poczekalni	 przychodni	 albo	 w	 szpitalu,	 stojąc	
w	kolejce	w	aptece.	Robimy	 listę	naszych	zmartwień	 i	 re-
fleksji,	by	później	być	zdumionymi,	 jak	wiele	myślimy.	To	
się	nigdy	nie	kończy.

ChoRzy z CF – jaCy jesteśmy?
1.	Jesteśmy	silniejsi	niż	na	to	wyglądamy.	Dobra,	niektórzy	

z	nas	mają	szczęście	wyglądać	zdrowo	i	silnie,	ale	siła,	o	której	
mówię,	 dotyczy	 bardziej	wytrzymałości	 psychicznej.	Mając	
silną	psychikę,	próbujemy	przekształcić	ją	w	„nadludzką	siłę	
fizyczną”.	To	jak	w	sytuacji,	o	której	wielu	z	nas	nieraz	sły-
szało	–	gdy	w	wypadku	samochodowym	samochód	dachuje,	
a	znajdujące	się	wewnątrz	dziecko	jest	bez	wyjścia.	Pozostają-
cą	na	zewnątrz	matka	potrafi	okazać	nadludzką	siłę	i	obrócić	
setki	kilogramów	metalu,	by	je	uratować.	Czasami	człowiek	
z	CF	czuje	konieczność	podniesienia	takiego	samochodu	–	
pokonania	wszechogarniającej	słabości,	walki	z	teoretycznie	
przesądzoną	sprawą.

10
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5 4.	Nie	chcemy,	by	inni	byli	naszymi	bohaterami	i	robili	coś	
za	nas.	Chcemy	tylko,	by	zagrali	z	nami	w	karty,	gdy	jeste-
śmy	przywiązani	do	miejsca	w	trakcie	przyjmowania	leków,	
by	poszli	z	nami	na	spacer	i	nie	czuli	się	źle,	gdy	muszą	iść	
bardzo	wolno,	bo	my	szybciej	nie	możemy,	albo	nie	czuli	
zniecierpliwienia,	 czekając,	 aż	 zakończymy	 nasze	 zabiegi	
przed	rozpoczęciem	seansu	filmowego.	Aby	po	prostu	byli	
mili	i	cierpliwi,	to	wszystko.

5.	Dorastamy	szybciej	niż	inni.	Od	bardzo	młodego	wieku,	
mniej	więcej	od	5–6	lat,	wiedziałem,	że	jestem	odpowiedzialny	
za	przyjmowanie	swoich	pigułek,	w	szkole,	na	spotkaniach	
z	przyjaciółmi,	gdziekolwiek.	Nasze	zdrowie	zależy	od	nas,	
od	bardzo	wczesnych	lat	życia	uczymy	się,	jak	być	odpowie-
dzialnymi,	niezależnymi	od	innych,	przejmować	kontrolę	nad	
własną	chorobą.	Jesteśmy	bardziej	wrażliwi	na	otaczający	nas	
świat,	czujemy	go	i	widzimy	w	sposób	niedostępny	osobom	
zdrowym.	Większość	osób	z	CF	zgodzi	się,	że	nawet	gdy	były	
bardzo	młode,	miały	głębsze	zrozumienie	życia	i	śmierci.	Ja	
zawsze	czułem	się	psychicznie	starszy	od	swoich	przyjaciół	
czy	kolegów.

6.	Czujemy	się	chorzy	dużo	bardziej	niż	wyglądamy	na	
chorych.	Czasami	zapominam,	jak	to	jest	czuć	się	„normalnie”	
lub	„zdrowo”,	aż	zdaję	sobie	sprawę,	jak	bardzo	chory	czułem	
się	przez	ostatnie	tygodnie.	Poczucie	„bycia	zdrowym”	jest	
swego	rodzaju	darem	i	przekleństwem	dla	chorych	z	CF.	To	
znów	sprawa	psychiki,	własnych	odczuć.	Z	jednej	strony	miło	
jest	chodzić	wśród	ludzi	swobodnie,	gdy	nikt	na	ciebie	nie	
patrzy,	z	drugiej	nigdy	nie	wiesz,	kiedy	dopadną	cię	mdłości.	
Wtedy	znowu	trzeba	będzie	ludziom	to	tłumaczyć,	a	oni	będą	
spoglądać	 z	 niedowierzaniem.	 Jesteśmy	 chorzy	 przez	 całe	
nasze	życie,	mimo	że	czasami	chcemy	czuć	się	zdrowo.

7.	Nasza	rodzina	i	przyjaciele	są	dla	nas	najważniejsi.	Szcze-
rze	mówiąc,	nie	wyobrażam	sobie,	że	nie	mam	wspaniałej	
rodziny	i	znajomych.	Mimo	że	to	my	z	CF	możemy	stanowić	
dla	siebie	wsparcie,	znając	codzienne	tajniki	naszego	życia,	
zrozumienie	innych	jest	dla	nas	bardzo	ważne.	To	naprawdę	
wciąż	dla	nas	 trudne,	by	prosić	o	pomoc,	gdy	staramy	się	
być	tak	niezależni,	ale	ważne,	by	pomoc	ta	była	tam,	gdzie	
najbardziej	 jej	potrzebujemy,	bez	konieczności	proszenia	–	
udzielana	w	sposób	intuicyjny,	naturalny.

8.	Nienawidzimy,	gdy	atakuje	nas	kaszel	i	obcy	ludzie	pa-
trzą	na	nas	tak,	jakbyśmy	szerzyli	zarazę.	Albo	kiedy	czują,	że	
ich	obowiązkiem	jest	wypowiedzenie	się	na	ten	temat.	Byłem	
wielokrotnie	w	sytuacjach,	kiedy	czułem,	że	atak	kaszlu	dopa-
da,	a	ja	nie	powinienem	być	wśród	ludzi.	Czasami	„puszczałem	
oko”	i	uśmiechałem	się:	„jest	w	porządku”.

9.	Chcemy	robić	wiele	rzeczy,	mamy	wiele	marzeń.	Jedną	
z	najtrudniejszych	rzeczy	w	CF	są	nie	tabletki,	zapalenia	płuc	
czy	oskrzeli,	bóle	brzucha	lub	hospitalizacje	–	najtrudniejsze	
jest	 to,	 że	większość	 czasu	 jesteśmy	 z	dala	 od	wspólnych	
zabaw	z	przyjaciółmi.	Jestem	pewien,	że	zgodzi	się	ze	mną	
wielu	dorosłych,	iż	czas	spędzony	samotnie,	na	robieniu	zabie-
gów,	pokonywaniu	mdłości,	przebywaniu	w	szpitalu,	to	czas	
stracony	–	bez	naszych	przyjaciół	i	rodziny,	bez	wspólnego	
robienia	rzeczy,	które	kochamy.

10.	Kochamy	procedury/plany/listy.	Kiedy	byłem	młodszy,	
mogłem	być	bardziej	spontaniczny,	ale	teraz	wszystko	musi	
być	zaplanowane,	przemyślane.	Nasze	życie	zależy	od	znale-
zienia	i	utrzymania	rutyny,	która	pozwoli	na	utrzymanie	dobrej	
kondycji	 zdrowia.	 Bez	 harmonogramu	 łatwo	 zachorować.	
Trudno	śledzić	wszystko,	co	mamy	do	zrobienia	w	ciągu	dnia.	
Spędzamy	co	najmniej	połowę	naszych	dni,	 licząc	pigułki,	
licząc	węglowodany,	planując	godziny	zabiegów,	upewniając	
się,	że	mamy	wystarczająco	dużo	leków,	że	wszystkie	zale-
cenia	zostały	wypełnione.	Druga	połowa	dnia	jest	zapchana	
przez	wszelkie	inne	rzeczy,	takie	jak	praca,	zakupy,	decyzje,	
co	 ma	 być	 na	 obiad,	 pranie,	 ćwiczenia,	 wizyty	 przyjaciół,	
sprzątanie	domu,	plany	na	przyszłość	itd.	To	dużo,	więc	jeśli	
jesteś	do	mnie	podobny,	musisz	to	wszystko	spisać	i	zapla-
nować	–	by	niczego	nie	zapomnieć,	by	zdążyć.

11.	Czasami	musi	nam	być	smutno,	źle,	beznadziejnie.	Nie	
jesteśmy	na	nikogo	źli,	po	prostu	chcemy,	by	było	inaczej.	
Czasami	te	negatywne	uczucia	„wylewamy”	na	ludzi,	którym	
najbardziej	na	nas	zależy,	którzy	dbają	o	nas	–	jak	nasi	le-
karze,	pielęgniarki	lub	rodzice.	Ważne,	by	to	wiedzieli	i	nie	
brali	tego	do	siebie.	Czasami	wszystko,	co	nas	dotyczy,	jest	
po	prostu	zbyt	przytłaczające.

12.	Nigdy	się	nie	poddajemy.	Nawet	wtedy,	gdy	wydaje	
się,	że	powinniśmy,	lub	wygląda	na	to,	że	jesteśmy	tego	bli-
scy.	Walczcie	z	nami	i	podtrzymujcie	nas	na	duchu	–	nawet	
wtedy,	gdy	Wam	też	jest	trudno.
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Nowości w odżywkach 
dla chorych na mukowiscydozę

Preparat	ten,	który	właśnie	wchodzi	na	polski	rynek,	jest	
odżywką dedykowaną  specjalnie  dla  chorych na CF.	
Fortimel	 Max	 jest	 odżywką	 bardzo	 wysokoenergetyczną.	
W	jednym	mililitrze	znajdziemy	aż	2,4	kcal,	co	sprawia,	że	
już	jedna	butelka	300	ml	daje	aż	720	kcal.	Tak	duża	gęstość	
energetyczna	 produktu	 może	 powodować	 występowanie	
uczucia	ciężkości	czy	nudności,	dlatego	zaleca	się	wypijanie	
tylko	1	butelki	preparatu	dziennie	w	dawkach	podzielonych	
(jako	3	porcje	rozłożone	w	ciągu	dnia).	Odżywka	ta	skom-
ponowana	jest	na	bazie	mleka	krowiego	(nie	powinna	być	
spożywana	przez	osoby	uczulone	na	białko	mleka)	i	tłusz-
czów	roślinnych	(olej	 słonecznikowy	 i	 rzepakowy	bogate	
w	 niezbędne	 nienasycone	 kwasy	 tłuszczowe),	 spełniając	
wymogi	zalecanej	w	CF	diety	wysokobiałkowej	i	wysoko-
tłuszczowej.

Fortimel	 Max	 zawiera	 zwiększoną	 dawkę	 witamin	 roz-
puszczalnych	w	tłuszczach:	A	–	720	μg,	D	–	5,4	μg,	E	–	9	mg,		
K	–	39	μg/300	ml.	Jednocześnie	jest	preparatem	bezresztko-
wym,	niskolaktozowym	(<0,5	g)	i	bezglutenowym,	może	więc	
być	spożywany	przez	chorych	z	współwystępującą	nietoleran-
cją	laktozy	czy	celiakią.	Fortimel	Max	dostępny	jest	w	dwóch	
wariantach	 smakowych:	 waniliowym	 lub	 truskawkowym.	
Jedynym	formalnym	ograniczeniem	w	jego	stosowaniu	jest	
granica	wiekowa	–	preparatu	nie	należy	stosować	u	dzieci	
poniżej	6.	roku	życia.	Jednakże	ze	względu	na	dużą	zawartość	
syropu	glukozowego	zalecałabym	ostrożność	w	stosowaniu	
go	u	chorych	ze	współwystępującą	cukrzycą.

Odpowiedni	skład	preparatu	dostosowanego	do	potrzeb	
pacjentów	 z	CF	 to	 jednak	nie	 jedyny	powód,	 dla	 którego	
wyróżniamy	Frotimel	Max.	Należy	podkreślić,	że	dzięki	stara-
niom	PTWM	oraz	Fundacji	MATIO	preparat	ten	od	1	września	
znajduje	się	na	listach	refundacyjnych	NFZ	(odpłatność	3,2	zł	
za	opakowanie	4	×	300	ml).

dr n. rol. Sławomira Drzymała-Czyż

Postępowanie	 terapeutyczne	 w	 mukowiscydozie	 (cystic 
fibrosis	–	CF)	obejmuje	zarówno	 leczenie	choroby	oskrze-
lowo-płucnej,	jak	i	suplementację	enzymatyczną	(stosowaną	
u	chorych	z	niewydolnością	zewnątrzwydzielniczą	trzustki)	
oraz	leczenie	żywieniowe.	Celem	dietoterapii	jest	utrzymanie	
optymalnego	 stanu	 odżywienia	 oraz	 zapobieganie	 niedo-
żywieniu,	 które	 wciąż	 pozostaje	 największym	 problemem	
gastroenterologicznym	w	CF.

Niedożywienie	jest	najczęściej	konsekwencją	mechanizmu	
„błędnego	 koła”	 zaburzeń	 energetycznych	 (duże	 zapotrze-
bowanie	na	energię	przy	nieefektywnej	jej	podaży,	spowo-
dowanej	przez	niewydolność	zewnątrzwydzielniczą	trzustki,	
współistniejące	choroby	wątroby	i	dróg	żółciowych)	połączo-
nych	z	niechęcią	do	przyjmowania	pokarmu	przez	chorych	
(brak	 apetytu).	 Niejednokrotnie	 najlepszym	 rozwiązaniem	
tego	typu	problemów	jest	stosowanie	wysokoenergetycznych	
odżywek.	Wśród	wielu	z	nich	na	szczególną	uwagę	zasługuje	
Fortimel	Max.



13

M
AT

IO
 3

/2
01

5 Leczenie zakażeń 
w mukowiscydozie: 

  teraźniejszość 
i przyszłość
(część 2.)
U części chorych leczenie pierwszego zakażenia Pseudomonas aeruginosa może się zakończyć pełnym 
sukcesem, czyli eradykacją. Nie jest to niestety częste zjawisko. Wśród leczonych przez nasz ośrodek chorych 
tylko dwie osoby po zakażeniu we wczesnym dzieciństwie przez wiele lat (obecnie już kilkanaście) pozostają 
wolne od tej bakterii. Tak długi okres pozwala stwierdzić, że rzeczywiście do eradykacji doszło. Większość 
chorych pozostaje niestety skolonizowana Pseudomonas aeruginosa i wymaga przewlekłego leczenia.

z	 Bramitob	dostępny	jest	w	kilku	krajach	poza	USA	od	2006	
roku;	obecnie	w	trakcie	oceny	FDA	w	celu	uzyskania	do-
puszczenia	do	obrotu	w	USA,

z	 zalecane	używanie	z	nebulizatorem	PARI	LC	Plus.
Liczne	prowadzone	na	tych	dwóch	preparatach	tobramy-

cyny	badania	wykazały,	że	nie	różnią	się	one	skutecznością	
działania.	 Jednocześnie	 w	 badaniach	 randomizowanych	
z	podwójnie	 ślepą	próbą	z	 tobramycyną	wziewną	 i	place-
bo,	 przeprowadzonych	 na	 grupie	 247	 chorych	 przewlekle	
zakażonych	P. aeruginosa	w	okresie	24	tygodni,	wykazano	
znamienne	statystycznie	zwiększenie	FEV1	w	grupie	otrzymu-
jącej	lek	w	stosunku	do	grupy,	która	otrzymywała	placebo.	
Zmniejszyła	się	także	liczba	hospitalizacji	i	poprawiło	odży-
wienie	chorych.

Na	rycinie	1.	pokazano,	 jak	zmniejsza	się	miano	bakterii	
w	ciągu	4	tygodni	leczenia.	W	związku	z	tym,	że	nie	dochodzi	
do	eradykacji,	w	ciągu	kolejnych	4	tygodni,	w	którym	chory	
pozostaje	bez	leczenia,	miano	stopniowo	narasta,	chociaż	nie	

Aktualnie	leczenie	to	koncentruje	się	głównie	na	antybio-
tykoterapii	podawanej	w	postaci	inhalacji.

Tobramycyna
Podstawowym	 antybiotykiem	 stosowanym	 w	 postaci	

aerozolu	 jest	 tobramycyna.	 Jest	 to	 pierwszy	 dostosowany	
do	tego	 typu	 leczenia	antybiotyk.	Podawana	 jest	w	dawce	
300	mg	2	×	dziennie	przez	28	dni.	Jest	dostępna	w	większo-
ści	krajów,	w	Polsce	niestety	jej	dostępność	jest	ograniczona	
drastycznymi	warunkami	refundacji	(jest	bardzo	droga).	Na	
rynku	istnieją	dwie	postacie	tobramycyny:	TOBI	i	Bramitob.	
Nowszym	preparatem	jest	Bramitob:
z	 nowa	formulacja	tobramycyny	do	inhalacji	Bramitob-Chiesi	

Pharmaceutici;	Bethkis	–	Cornerstone	USA:	300	mg	tobra-
mycyny/4	ml,

z	 większe	stężenie	w	porównaniu	z	TOBI	(Novartis)	–	300	mg	
tobramycyny/5	ml,
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osiąga	już	poziomu	wyjściowego.	Takich	badań	nie	prowadzo-
no	niestety	podczas	ciągłego	leczenia	tobramycyną	wziewną.

Tobramycyna	jest	także	dostępna	w	inhalatorach	w	postaci	
suchego	proszku	(TOBI	Podhaler,	TIP).	Występuje	w	postaci	
proszku	 w	 kapsułkach,	 z	 których	 jest	 uwalniana	 w	 trakcie	
wdechu	w	suchym	inhalatorze	proszkowym	o	nazwie	Podhaler.	
Skuteczność	tego	typu	inhalacji	jest	porównywalna	z	aerozo-
lem,	natomiast	jako	efekt	uboczny	częściej	występuje	kaszel.

Rekomendowana	dawka	to	112	mg	(4	kapsułki	po	28	mg)	
2	 razy	 dziennie.	 Zaletą	 tej	 postaci	 jest	 ogromna	 wygoda	
w	porównaniu	z	aerozoloterapią	i	znacznie	mniejsze	niebez-
pieczeństwo	nadkażeń	i	zakażeń	dodatkowych.

Aztreonam
Aztreonam	jest	kolejnym	antybiotykiem	stosowanym	w	le-

czeniu	inhalacyjnym	(AZLI,	Cayston	[ryc.	2.]).	Zatwierdzony	
został	w	2010	roku	do	leczenia	chorych	na	mukowiscydozę	
od	6.	roku	życia.	Lek	stosowany	jest	z	własnym	inhalatorem	
PARI	eFlow-Altera.	Czas	inhalacji	wynosi	około	2	minut.

Lek	podawany	jest	w	dawce	75	mg	3	razy	dziennie,	podob-
nie	jak	tobramycyna	do	inhalacji	w	cyklach	28-dniowych.

W	licznych	badaniach	klinicznych	udowodniono	skutecz-
ność	 leku	Cayston,	podobnie	 jak	w	przypadku	stosowania	
tobramycyny.	Obserwowano	zwiększenie	FEV1	i	masy	ciała	

Ryc. 1. Po 4 tygodniach leczenia, skorygowane średnie (model ANCOVA) 
zmian gęstości bakterii Pa (log10 CFU/gram) w porównaniu do wartości 
początkowych wynosiły -2,06 w grupie Bramitob i -1,90 w grupie TOBI 
z różnicą -0,16 (95% CI: -0,64 do 0,31), ze znamiennymi zmianami w po-
równaniu do wartości początkowych w każdej grupie (p <0,001).

Ryc. 2.

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia … (poz. …)

Załącznik nr 1

WZÓR

....................................................................
(numer zapotrzebowania nadany przez 
ministrawłaściwego do spraw zdrowia)

ZAPOTRZEBOWANIE

na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub 
zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

Część A
....................................................................

(miejscowość, data)

....................................................................
(imię i nazwisko/nazwa2) 
wystawiającego zapotrzebowanie)

....................................................................
(kod pocztowy, adres)

....................................................................
(numer telefonu, telefaksu)

....................................................................
(imię i nazwisko pacjenta) 

....................................................................
(adres miejsca zamieszkania)

....................................................................
(numer PESEL)

(pieczęć wystawiającego zapotrzebowanie)

................................................................................................................................................
(nazwa produktu leczniczego)

...............................................................................................................................................
(nazwa powszechnie stosowana)

...............................................................................................................................................
(postać farmaceutyczna, dawka)

...............................................................................................................................................
(ilość produktu leczniczego)

...............................................................................................................................................
(okres kuracji)

...............................................................................................................................................
(nazwa wytwórcy)
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5 oraz	 mniejszą	 częstość	 występowania	 zaostrzeń.	 Efekt	 ten	
utrzymywał	się	ponad	18	miesięcy.	W	tym	okresie	nie	obser-
wowano	pojawienia	się	oporności	bakterii	na	leczenie.

Z	własnych	obserwacji:	nasz	ośrodek	ma	pod	opieką	27-let-
nią	chorą,	leczoną	od	około	roku	lekiem	Cayston.	Poprzednio	
była	objęta	programem	leczenia	tobramycyną	wziewną	bez	
poprawy,	ale	 i	bez	pogorszenia	stanu.	Z	programu	została	
wyłączona	po	stwierdzeniu	upośledzenia	słuchu	niewielkiego	
stopnia.	Razem	z	rodziną	chorej	wystąpiliśmy	o	refundację	
leczenia	 lekiem	Cayston.	Poniżej	 zamieszczono	wymagane	
dokumenty.

Wypełniając	wniosek,	trzeba	zwrócić	uwagę	na	załączniki.	
Prawidłowo	umotywowane	leczenie	stanowi	podstawę	zgody	
na	refundację.	W	przypadku	naszej	chorej	zostaliśmy	zasko-

Wystawiający zapotrzebowanie jest świadomy, że wystawia zapotrzebowanie na produkt 
leczniczy niezbędny dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczony do obrotu 
bez konieczności uzyskania pozwolenia. Przedmiotowy produkt leczniczy będzie 
stosowany na odpowiedzialność wystawiającego zapotrzebowanie.

....................................................................
(podpis i pieczęć lekarza prowadzącego leczenie1))

....................................................................
(podpis i pieczęć kierownika podmiotu 

leczniczego prowadzącego szpital 
lub osoby przez niego upoważnionej1))

....................................................................
(podpis i pieczęć konsultanta 
z danej dziedziny medycyny)

Załączniki2):
1)  Informacja dotycząca choroby pacjenta.
2)  Uzasadnienie dotyczące wnioskowanej ilości produktu leczniczego oraz zastosowania produktu 

leczniczego, którego dotyczy zapotrzebowanie.
3) Lista zawierająca dane pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie oraz ilość produktu leczniczego  

przeznaczonego dla danego pacjenta.

Część B

Potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia

....................................................................
(numer potwierdzenia nadany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia)

1) potwierdzam, że względem produktu leczniczego nie zaszły okoliczności, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne2);
2) potwierdzam, że względem produktu leczniczego zaszły okoliczności, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
polegające na2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Część A – wypełnia lekarz prowadzący leczenie.
Części B – wypełnia minister właściwy do spraw zdrowia.
1) Wypełnić, jeżeli dotyczy.
2) Niepotrzebne skreślić.

....................................................................
(podpis i pieczęć ministra

właściwego do spraw zdrowia)

....................................................................
(miejscowość, data)

Załącznik nr 2
WZÓR

Wniosek o wydanie zgody na refundację sprowadzanego z zagranicy produktu 
leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego 

do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

....................................................................
(miejscowość, data)

....................................................................
(imię i nazwisko świadczeniobiorcy)

....................................................................
(adres świadczeniobiorcy)

....................................................................
(numer telefon)

Zwracam się do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie zgody na refundację 
sprowadzanego z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub 
zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia:

...............................................................................................................................................
(nazwa produktu leczniczego, jego postać farmaceutyczna, ilość oraz wytwórca)

....................................................................
(podpis świadczeniobiorcy)

czeni	 faktem,	 że	 refundacja	 dotyczyła	 tylko	 leku.	 Rodzina	
musiała	sama	kupić	drogi	inhalator.

Koszt	leczenia	lekiem	Cayston	przez	28	dni	to	około	5300	
dolarów	(Tobi	–	4900	dolarów).

Leczenie	okazało	się	sukcesem,	chora	czuje	się	coraz	lepiej.	
Sukcesywnie	zwiększa	się	FEV1	(!),	od	czasu	rozpoczęcia	lecze-
nia	nie	miała	zaostrzeń,	ustąpiły	bardzo	nękające	ją	wcześniej	
nieokreślone	bóle	grypopodobne.

Kolimycyna
Kolimycyna	(Colistin)	 jest	kolejnym,	najstarszym	i	nadal	

najczęściej	stosowanym	w	inhalacjach,	antybiotykiem	u	cho-
rych	na	mukowiscydozę	przewlekle	zakażonych	Pseudomonas 
aeruginosa.

15
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W	 Polsce,	 podobnie	 jak	 w	 innych	 krajach,	 stosowano	
i	stosuje	się	nadal	do	inhalacji	preparat	dożylny.	Dużą	zaletą	
leku	jest	jego	powszechna	dostępność	i	niska	cena.

Mimo	braku	badań	klinicznych,	a	może	właśnie	dlatego,	
Colistin	jako	jedyny	jest	zarejestrowany	Polsce	do	stosowania	
w	leczeniu	w	grupie	dzieci	poniżej	6.	roku	życia.

Z	rozporządzenia	ministra	zdrowia	wynika,	że	tak	napraw-
dę	nikt	nie	wie,	jaką	ilość	leku	podaje	się	w	inhalacji	oraz	
przez	jaki	typ	inhalatora	powinien	być	podawany.

Colistin

Używana w europie od 1985 roku po publikacjach:
z	 Littlewood	i	wsp.:	Nebulized	colomycin	for	early	

Pseudomonas	colonization	in	cystic	fibrosis.	
Lancet	1985

z	 Jensen	i	wsp.:	Colistin	inhalation	therapy	in	cystic	
fibrosis	patients	with	chronic	Pseudomonas	aerugi-
nosa	lung	infection.	J.	Antimicrob.	Chemother.	1987

Dobra tolerancja

Rzadko występuje oporność

tylko jedno badanie porównawcze typu 
head to head:
z	 Hodson	i	wsp.:	A	randomized	clinical	trial		

of	nebulized	tobramycin	or	colistin	in	cystic	fibrisis.	
Eur.	Respir.	J.	2002:	Colistin	2	mln	j.	2	×	dziennie	–	
zwiększenie	FEV1	0,37%	predicted;	TOBI	300	mg	
2	×	dziennie	–	zwiększenie	FEV1	6,7%	predicted

Colistin

Rozporządzenie ministerstwa zdrowia, 
Departament Polityki Leków i Farmaceutyków, 
20.07.2009:
„Wchłanianie	po	podaniu	w	postaci	inhalacji		
zależy	od	wielkości	cząsteczki	aerozolowej,	rodzaju	
nebulizatora	oraz	wydolności	płuc.	W	badaniach		
na	zdrowych	ochotnikach	stężenie	leku	było		
na	poziomie	0–4	mg/l	lub	wyższym.	Dlatego		
podczas	podawania	produktu	leczniczego	w	postaci	
inhalacji	zawsze	należy	brać	pod	uwagę	możliwość	
ogólnego	wchłaniania.”

Ulotka leku:
w	ampułce	jest	5%	więcej	dawki	ze	względu		
na	rozkład	leku	w	trakcie	przechowywania	do	daty	
ważności.

Mimo	 to	 podstawowym	 kryterium	 włączenia	 w	 Polsce	
do	programu	lekowego	leczenia	tobramycyną	wziewną	jest	
krwioplucie	 lub	znamienne	zmniejszenie	FEV1	po	 inhalacji	
kolistyną.

Ten	dobry,	skuteczny	w	leczeniu	zakażeń	Pseudomonas 
aeruginosa	antybiotyk	w	2012	roku	doczekał	się	na	szczęście	
właściwej	formy	do	inhalacji.	W	Europie	dostępny	jest	w	po-
staci	leku	proszkowego	do	inhalacji	pod	nazwą	Colobreathe	
DPI.	Z	badań	wynika,	że	jest	bezpieczny	i	dobrze	tolerowa-
ny.	Stosowny	jest	2	razy	dziennie	przez	inhalator	wielkości	
długopisu	o	nazwie	Turbospin.

Zarejestrowany	od	6.	roku	życia.

Zuzanna Kurtyka
Wojewódzki Specjalisty Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

WaRsztaty szkoLenIoWo-eDUkaCyjne
Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci chorych na mukowiscydozę, chorzy dorośli! W dniach 20–22 listopada w Krakowie odbędą 
się nasze doroczne warsztaty edukacyjne MUKOWISCYDOZA 2015. Wykłady odbywać się będą w Katedrze Anatomii Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. Kopernika 12), nocleg w Hotelu Campanile (ul. św. Tomasza 34). 
W ramach zajęć edukacyjnych także warsztaty kulinarne organizowane przez firmę Nutricia. Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest 
na stronie www.mukowiscydoza.pl. Zgłoszenia do końca października 2015 r. Czekamy na Was!
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ogrom pozytywnych od-

czuć i emocji unosi człowieka 
do chmur!!!

Może	i	brzmi	to	banalnie,	ale	
w	dniu	koncertu	tak	właśnie	się	
czułam.	Widząc	szczęście	Wik-
torii,	które	było	przecież	i	moim,	
w	 tamtej	 chwili	 nie	pragnęłam	
niczego	 więcej.	 Sam	 koncert	
był	widowiskiem	FENOMENAL-
NYM!	 Byłam	 pod	 jego	 ogrom-
nym	 wrażeniem,	 choć	 fanką	
Violetty	 jestem	 raczej	 z	 przy-
musu	niż	z	zamiłowania.	Efekty	
wizualne,	dźwiękowe,	wszystko	
na	 najwyższym	 poziomie,	 do-
pracowane	w	najdrobniejszych	

szczegółach.	 Usia	 tańczyła	 i	 śpiewała.	 Szaleńczo	 machała	
chorągiewką	w	rytm	muzyki,	no	i	oczywiście	napatrzeć	się	
na	swoich	idoli	nie	mogła!!!

Emocje	buzują	w	niej	do	dzisiaj,	wszystkim	o	koncercie	
opowiada,	 pokazuje	 zdjęcia,	 bezustannie	 ogląda	 nagrane	
filmy.

Rodzinko	 Muko	 (i	 nie	 tylko!)…	 trzeba	 marzyć	 i	 mieć	
odwagę,	aby	te	pragnienia	spełniać!	I	choć	pierwsze	z	nich	
z	pomocą	Fundacji	udało	mi	się	zrealizować,	to	kolejne	już	
czekają!

Życzę	każdemu	z	Was	pięknych	marzeń!	Życzę	też	wiary	
i	energii	potrzebnych	do	ich	realizacji!

Kasia (mama Wiktorii)

...Patrycja	i	Dominika,	wolon-
tariuszki	Fundacji	„Mam	Marze-
nie”.	To	właśnie	one	kilka	tygo-
dni	 temu	 odwiedziły	 Wiktorię,	
obiecując	 spełnienie	 aktualnie	
najskrytszego	 jej	 pragnienia	 –	
pójścia	na	koncert	Violetty.

Iśka	uwielbia	tańczyć	i	śpie-
wać,	płyta	jej	ukochanej	woka-
listki	odtwarzana	jest	więc	w	na-
szym	domu	niemalże	codziennie.	
Sama	znam	na	pamięć	praktycz-
nie	 wszystkie	 teksty	 piosenek	
(śpiewanych	po	hiszpańsku).

Zdobycie	biletów	na	koncert,	
mający	się	odbyć	już	niebawem	
w	 krakowskiej	 Tauron	 Arenie,	
było	praktycznie	niemożliwe.	Ale	nie	dla	nich!!!	Niedawno	
odebrany	telefon	i	przekazana	wiadomość	sprawiły	Wiktorii	
szaleńczą	radość!!!

PÓjDzIemy na konCeRt VIoLetty!!!
Spełni	 się	 to,	czego	 tak	bardzo	moja	córka	pragnęła,	 ja	

również	nie	mogłabym	więc	wymarzyć	sobie	nic	piękniejsze-
go!!!	To,	co	otrzymałyśmy	od	Fundacji,	pomijając	horrendalną	
kwotę,	jaką	musiałabym	zapłacić	za	bilety,	jest	nieprzeliczalne	
na	żadne	pieniądze!!!

Kiedy	 osiągasz	 coś,	 czego	 tak	 bardzo	 pragnęłaś,	 masz	
ochotę	sięgać	po	więcej!	I	co	ważniejsze	–	w	Twoim	sercu	
wygodnie	mości	się	pewność,	że	nic	nie	jest	już	dla	Ciebie	
niemożliwe!

Jak	opisać	DZIEŃ	SPEŁNIONEGO	MARZENIA?
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Gdy marzenie 
     zmienia się w pasję…

Mimo	starań	zapowiedź	 rynochi-
rurgii	z	otwieraniem	zatok	wisiała	
w	powietrzu.

Szkoła	również	stała	się	ważna	
–	Asia	zaczęła	marzyć	o	szkole	ba-
letowej	na	poważnie,	więc	pojawił	
się	kolejny	powód,	by	przykładać	
się	do	nauki.	 Podczas	wizyty	na	
dniu	otwartym	w	szkole	baletowej	
Asia	 z	 przejęciem	 patrzyła	 i	 pa-
trzyła,	i	nic	nie	mówiła,	a	potem	

wyszła	z	oczami	pełnymi	łez	–	widziałam,	że	coś	się	dzieje,	
ale	co?	I	jak	to	mama:	pierwsze	–	czy	coś	boli?

Asia	wyszła	i	próbowałam	się	czegoś	dowiedzieć,	ale	jed-
na	z	nauczycielek	podeszła	do	niej	i	od	razu	zrozumiałam,	
o	co	chodzi	–	Asia	płakała,	że	tak	nie	umie	i	że	może	się	nie	
dostać,	a	tak	bardzo	chce.

W	przyszłym	roku	(jeśli	Asia	nie	zmieni	zdania),	aby	się	
dostać,	musimy	mieć	zaświadczenie	z	poradni	mukowiscydozy	
o	braku	przeciwwskazań	–	czeka	nas	parę	dodatkowych	badań	
w	IMiD,	ale	wstępnie	powiedziano	mi,	że	Asia	nie	powinna	
mieć	z	tym	problemów.	Tego	mogę	dopilnować	–	ale	reszta	
zależy	od	Asi	 i	od	egzaminu	kwalifikacyjnego.	Asia	zawsze	
znajdowała	siłę	na	zajęcia…	potrafiła	wyjść	z	bólem	głowy	ze	
szkoły,	a	zanim	dojechaliśmy	na	zajęcia,	zjadła	coś,	wzięła	leki	

i	nigdy	nie	zrezygnowała	z	zajęć.
Przy	 tylu	 treningach	 –	 bo	 jak	

inaczej	to	nazwać	–	musieliśmy	pil-
nować	przyjmowania	większej	ilo-
ści	soli	w	jedzeniu,	więc	dawałam	
zawsze	Asi	rano	i	przed	treningiem	
do	 łykania	 sól	 himalajską	 grubą.	
Asia	zrobiła	duże	postępy	w	tańcu,	
ekspresji,	stała	się	silna,	ma	więcej	
empatii	 i	 nie	 wstydzi	 się	 swoich	

Nasz	rok	od	początku	był	inten-
sywny.	 Najpierw	 musieliśmy	 dać	
sobie	radę	ze	szkołą	w	kratkę	–	do-
słownie:	wtorek	na	12.00	do	16.00,	
środa	na	8.00	do	12.00	i	tak	cały	
tydzień,	 a	 lekcje	 do	domu	oczy-
wiście	zadawane	codziennie.	Asia	
nie	chciała	zrezygnować	z	żadnych	
zajęć,	 a	 przy	 takim	 planie	 lekcji	
trudno	chodzić	na	popołudniowe	
lekcje	 baletu.	 Jednak	 się	 udało	
i	doszła	jeszcze	akrobatyka.	Oczywiście	–	młodsza	siostra	Asi,	
Zuzia,	też	przecież	kocha	mieć	zajęcia	z	baletu.

Zapisałam	dziewczynki	na	zajęcia	jedne	po	drugich	i	w	efek-
cie	każda	z	nich	mogła	być	na	zajęciach	drugiej.	Nowa	szkoła	
baletowa	również	zaowocowała	dużym	postępem,	za	co	jestem	
bardzo	wdzięczna	Pani	Beacie	Pawlik-Kociałkowskiej.	Dużo	
zajęć	ruchowych?	Tak,	codziennie:	poniedziałek	–	basen,	wto-
rek	i	piątek	–	balet,	czwartek	–	akrobatyka,	sobota	–	kochane	
kucyki,	a	w	niedzielę	pół	dnia	w	Warsztatowej	Akademii	Musi-
calowej.	Musieliśmy	w	to	wszystko	wpleść	zarówno	rutynowe	
inhalacje,	jak	i	szkołę	–	dzięki	dyscyplinie	i	pasji	udało	się.

Niestety,	w	tym	roku	mukowiscydoza	przypomniała	sobie	
o	Asi	i	zafundowała	nam	problemy	z	zatokami.	Doszyły	bóle	
głowy	i	dodatkowe	zabiegi,	płukanie	zatok	przynosowych,	
irygator	zatok,	sterydy,	dodatkowe	
mukolityki	 i	 leki	 przeciwbólowe	
zawsze	 w	 kieszeni.	 W	 okresie	
świątecznym	 i	 ferii	 zapalenie	 za-
tok,	zapalenie	spojówek	–	tak	się	
rozchorowała,	że	nie	była	w	szkole	
ponad	1,5	miesiąca.	Na	szczęście	
pokryło	się	to	z	okresem	wolnego	
w	 szkole,	 ale	 i	 też	nie	udało	 się	
nam	w	tym	roku	pojechać	na	narty.	
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siebie	–	bez	problemów	zatańczyła	przed	
klasą	na	pokazie	szkolnym.	Nawet	pro-
blem	mukowiscydozy	w	szkole,	przez	
który	 czuła	 się	 trochę	 gorsza,	 zaczął	
pojawiać	 się	 rzadziej.	 Asia	 bardzo	 się	
zmieniła	przez	ten	rok.	Pod	koniec	roku	
musieliśmy	 jednak	 zrobić	 CT	 zatok	 –	
masywne	 zmiany,	 bezpowietrzność…	
doszły	też	krwotoki	z	nosa	–	rzadko,	ale	
są.	Trzech	lekarzy	stwierdziło,	że	pewnie	
czeka	córkę	operacja,	ale…	brak	stanów	
zapalnych	i	złych	bakterii.

Niespodzianka	–	kolejny	mały	 cud	
–	 nie	 będzie	 zabiegu	 –	 jeszcze	 nie	
teraz…

(…)	Baterie	naładowane	na	kolejny	rok…
Siła	pasji	u	dziecka	leczy	też	i	psychikę	rodzica,	oczyszcza	

i	ją	zmienia	–	życie	przyniesie	to,	co	będzie	–	nie	mamy	wpływu	
na	chorobę	i	jej	przebieg,	ale	możemy	żyć	pełniej,	szukać	i	roz-

wijać	pasje.	Przebijmy	bańkę,	którą	tak	
pieczołowicie	tworzymy	wokół	dziecka	
od	usłyszenia	jego	diagnozy,	i	cieszmy	
się	bardziej	życiem.

Do	opiekunów:	Nie	 –	nie	potrafię	
akceptować	 choroby	u	dziecka	 –	nie	
do	końca,	ale	dzięki	pasji	Asi	i	dzięki	
magii	teatru	zaakceptowałam	nasze	ży-
cie	i	mogę	się	nim	cieszyć	–	nie	mówię,	
że	 będzie	 łatwo,	 że	 będzie	 wszystko	
dobrze…	mówię,	że	trzeba	żyć	z	pasją	
–	…odkrywajcie	talenty	swoich	dzieci,	
pozwólcie	im	wcześniej	dorastać	i	roz-
wijać	skrzydła	(…).

Aleksandra i Asia
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Nadzieja
  na terapię
    genową
Najnowszy numer czasopisma „Lancet Respiratory Medicine” donosi o znaczących dla chorych  
na mukowiscydozę wynikach badań. Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie informują o pierwszym 
sukcesie terapii genowej mukowiscydozy. Po raz pierwszy od 26 lat, od kiedy prowadzone są próby 
skorygowania błędnego genu CFTR, którego mutacje prowadzą do zaburzeń wydzielania śluzu, 
między innymi w płucach, udało się zauważalnie poprawić stan pacjentów.

zwiększyło	 się	 przeciętnie	 o	 3,7%	 w	 porównaniu	 z	 grupą	
otrzymującą	 placebo.	 Niektórzy	 pacjenci	 reagowali	 słabiej,	
niektórzy	silniej.	U	połowy	chorych,	którzy	na	początku	testu	
mieli	gorsze	wyniki,	poprawa	FEV1	sięgała	nawet	6,4%.	Tera-
pia	była	dobrze	tolerowana	i	częstość	występowania	efektów	
ubocznych	 u	 pacjentów	 otrzymujących	 lek	 i	 placebo	 była	
taka	sama.	W	grupie	kontrolnej,	która	nie	została	poddana	
terapii	genowej,	wydolność	płuc	pogorszyła	się	w	tym	samym	
czasie	o	3–4%.

„Wiemy,	że	terapia	nie	 jest	 jeszcze	gotowa,	by	trafić	do	
pacjentów,	ale	osobiście	jestem	tymi	wynikami	zachwycona	–	
są	znacznie	lepsze,	niż	się	spodziewaliśmy”	–	mówi	Deborah	
Gill	z	Uniwersytetu	w	Oksfordzie,	której	zespół	opracował	
serie	 genetycznych	 instrukcji,	 „podawanych”	w	 ramach	 tej	
terapii.	„Na	razie	byliśmy	w	stanie	podawać	zaledwie	łyżecz-
kę	preparatu	i	możemy	mieć	nadzieję,	że	zwiększenie	dawki	
przyniesie	jeszcze	lepsze	wyniki”.

Poszukiwania	terapii	genowej	mukowiscydozy	były	prowa-
dzone	od	momentu	wykrycia	choroby.	Wydawała	się	łatwym	
celem,	bo	wywołuje	ją	usterka	jednego	genu,	a	komórki	płuc	
są	łatwo	dostępne	drogą	inhalacji.	Mimo	to	okazało	się,	że	
wprowadzenie	do	tych	komórek	odpowiednich	ilości	zdrowe-
go	DNA	nie	jest	łatwym	zadaniem.	Sukces	przyniosło	dopiero	

Przyczyny	mukowiscydozy	odkryto	w	1989	 roku,	kiedy	
okazało	 się,	 że	 za	 tę	 chorobę	 odpowiadają	 mutacje	 genu	
CFTR,	odpowiedzialnego	między	innymi	za	syntezę	błono-
wego	kanału	chlorkowego.	Od	tego	czasu	odkryto	już	około	
2	tysięcy	wywołujących	chorobę	mutacji	CFTR	i	wielokrotnie	
podejmowano	próby	terapii	genowej,	która	mogłaby	ten	błąd	
skorygować.	Najnowsza	metoda	polega	na	wziewnym	poda-
waniu	DNA	zawierającego	poprawną	wersję	uszkodzonego	
genu,	tak	by	po	dotarciu	do	komórek	płuc	mógł	poprawić	ich	
działanie.	„Pacjenci,	którzy	zostali	poddani	tej	terapii,	wykazu-
ją	umiarkowaną	poprawę	w	porównaniu	z	chorymi,	którym	
podawano	placebo.	Nie	było	też	żadnych	zastrzeżeń	co	do	jej	
bezpieczeństwa”	–	mówi	profesor	Eric	Alton	z	National	Heart	
and	Lung	Institute	przy	Imperial	College	London.

Badania	prowadzone	przez	2	lata	objęły	136	chorych	na	
mukowiscydozę	 osób	 w	 wieku	 co	 najmniej	 12	 lat.	 Część	
z	nich	otrzymywała	co	miesiąc	do	inhalacji	dawkę	5	ml	pre-
paratu	pGM169/GL67A,	pozostali	roztwór	soli	fizjologicznej	
jako	placebo.	 Stan	 ich	 zdrowia	monitorowano	 za	 pomocą	
standardowego	 testu,	 tak	 zwanej	 natężonej	 jednosekundo-
wej	objętości	wydechowej	(FEV1),	czyli	maksymalnej	 ilości	
powietrza,	którą	byli	w	stanie	wydmuchać	w	ciągu	sekundy.	
Po	 roku	 leczenia	 u	 62	 poddanych	 terapii	 pacjentów	 FEV1	

20
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zwanych	liposomami.

„W	 przypadku	 tej	 choroby	 już	 nawet	 sama	 stabilizacja	
pracy	 płuc	 ma	 znaczenie”	 –	 podkreśla	 współautor	 pracy	
profesor	Stephen	Hyde	z	Gene	Medicine	Research	Group	na	
Uniwersytecie	w	Oksfordzie.	Zwykle	stan	chorych	z	roku	na	
rok	konsekwentnie	pogarsza	się	o	kilka	procent,	zatrzymanie	

nIejeDnoRoDność 
bakteRII RozWIjająCyCh 
sIę W PłUCaCh PaCjentÓW 
z mUkoWIsCyDozą

Leczenie	takich	samych	oportunistycznych	bakterii	wystę-
pujących	u	pacjentów	z	mukowiscydozą	w	jednym	obszarze	
płuc	 może	 być	 mniej	 skuteczne	 niż	 w	 innych	 obszarach.	
Powodem	jest	to,	że	bakterie	stają	się	odizolowane	od	siebie	
i	 rozwijają	 się	w	nich	cechy	charakterystyczne	dla	danego	
regionu.	Naukowcy	dostrzegli	różnice	w	ich	zachowaniach	
związane	z	cechami	obronnymi	organizmu	i	odpornością	na	
antybiotyki.	Wyniki	 sugerują,	 że	 różne	przewlekłe	 infekcje	
mogą	powodować	podobną	różnorodność	bakterii.

Aby	 zrozumieć,	 jak	 przewlekłe	 infekcje	 bakteryjne	 za-
chowują	 się	 w	 obliczu	 antybiotyków	 i	 reakcji	 obronnych,	
naukowcy	 z	University	 of	Washington	 School	 of	Medicine	
zbadali	ludzkie	płuca	usunięte	w	trakcie	transplantacji	u	pa-
cjentów	z	mukowiscydozą.	Zebrano	tysiące	bakterii	jednego	
rodzaju	(Pseudomonas aeruginosa)	z	różnych	obszarów	płuc.	
Zespół	odkrył,	że	wszystkie	były	potomkami	jednego	szczepu,	
a	każdy	region	płuc	zawierał	szeroki	wachlarz	„rodzeństwa”	
bakterii,	które	funkcjonowało	zupełnie	inaczej.

„To	spostrzeżenie	doprowadziło	do	ważnego	wniosku	–	
populacje	 bakterii	 zamieszkujących	 różne	 regiony	 płuc	 są	
znacznie	zróżnicowane	pod	względem	antybiotykooporności	
i	wirulencji”,	mówi	główny	autor	badań,	dr	Peter	Jorth.	„Ta	róż-
norodność	może	wywierać	wpływ	na	zdrowie	pacjentów.”

Gdy	badacze	przeanalizowali	kody	genetyczne	bakterii,	
sekwencje	 DNA	 wykazały	 powstanie	 różnorodności,	 gdyż	
komórki	bakteryjne	stały	się	samodzielne	w	różnych	regio-
nach	 płuc,	 a	 następnie	 rozwinęły	 się	 lokalnie.	 Sekwencje	

DNA	sugerują	 również,	 że	cechy,	które	ewoluowały	przez	
lata,	a	nawet	dziesięciolecia,	mogą	utrzymywać	się	w	bakte-
riach	zamieszkujących	różne	regiony	płuc	i	stanowić	rodzaj	
„pamięci”	przeszłych	warunków	 i	metod	 leczenia,	które	 je	
wzmacniają.	 „Nawet	 gdy	 jeden	 szczep	 bakterii	 powoduje	
przewlekłe	zakażenie,	ewolucja	może	doprowadzić	do	pro-
dukcji	różnych	rodzin	pokrewnych	bakterii”,	mówi	główny	
autor	badań,	dr	Pradeep	Singh.	„To	może	być	przyczyną	tak	
trudnego	 leczenia.	Gdy	bakterie	wrażliwe	na	 jeden	 rodzaj	
nacisku	 są	 zabijane,	 funkcjonalnie	 różne	 ich	 pochodne	 są	
przygotowane,	by	zająć	ich	miejsce.”

Kolejnym	 wyzwaniem	 podjętym	 przez	 naukowców	 jest	
wykorzystanie	badań,	by	móc	określić,	w	jaki	sposób	bakte-
rie	zmieniają	się	w	czasie	infekcji,	co	pozwoli	na	znalezienie	
nowych	sposobów	niwelowania	ich	różnorodnych	mieszanin,	
a	tym	samym	na	poprawę	leczenia	pacjentów.

Źródło: www.eurekalert.org

tłum. E. Wróbel

oRkambI
Amerykańska	Agencja	ds.	Żywności	 i	Leków	(FDA)	do-

puściła	do	obrotu	w	USA	nowy	lek	firmy	Vertex,	Orkambi,	
czyli	połączenie	leków	lumakaftoru	i	 iwakaftoru,	o	którym	
wcześniej	 informowali	 naukowcy.	 Lek	 jest	 przeznaczony	
dla	chorych	z	podwójną	mutacją	genu	F508del.	Mechanizm	
działania	nowego	leku	polega	między	innymi	na	wspoma-
ganiu	 aktywności	 białka	 CFTR.	 W	 serii	 badań	 klinicznych	
udowodniono	znaczną	poprawę	czynności	w	obrębie	ukła-
dów	oddechowego	i	pokarmowego	(trzustki	i	wątroby)	oraz	
poprawę	jakości	życia	chorych.	Koszt	rocznej	terapii	szacuje	
się	na	około	300	000	dolarów.

Źródło: FDA

tego	procesu	może	mieć	kluczowe	znaczenie	dla	przedłużenia	
im	życia.	Choć	więc	na	pierwszy	rzut	oka	poprawa	wydaje	
się	niewielka,	dla	pacjentów	oznacza	dostrzegalną	różnicę.	
To	bardzo	dobry	punkt	wyjścia	do	dalszych	badań.

Źródło: PAP

tłum. E. Wróbel
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     Wielka pasja 

i wielki talent
konkursów	 wojewódzkich	 oraz	 ogól-
nopolskich.	Wielki	talent	widzą	w	niej	
tacy	 wokaliści,	 jak	 Marek	 Piekarczyk,	
Kamil	 Bednarek	 oraz	 jej	 imienniczki	
–	 Ania	 Dąbrowska	 i	 Ania	 Wyszkoni,	
z	którymi	miała	już	okazję	koncertować.	
Dziewczynka	jest	zawsze	uśmiechnięta,	
pełna	 radości	 i	 optymizmu.	 Mieszka	
w	 Wesołej,	 w	 województwie	 podkar-
packim.	Śpiewa	i	występuje	od	zerówki.	
Od	2013	roku	uczy	się	w	Państwowej	
Szkole	 Muzycznej	 I	 stopnia	 w	 Dyno-
wie,	w	klasie	fortepianu.	Marzy	o	tym,	
by	swoim	śpiewaniem	dawać	ludziom	
radość	i	żeby	wreszcie	wynaleziono	lek	
na	mukowiscydozę.	 Pasmo	 sukcesów	
Ani	 trwa.	 We	 wrześniu	 będzie	 repre-
zentować	Polskę	na	polsko-niemieckim	
Festiwalu	Kultury	Dziecięcej	i	Młodzie-

żowej	 „Razem	 we	 wspólnej	 Europie”,	 który	 odbędzie	 się	
w	Monachium.	Kibicujemy	i	trzymamy	kciuki!

EW

Ania	 Dąbrowska	 ma	 10	 lat	 i	 cały	
zestaw	nagród	w	różnych	konkursach	
wokalnych.	To	nie	dziwi,	bo	każdego	
słuchacza	zaskakuje	wielki	głos	wydo-
bywający	się	z	drobnego	ciała	uroczej	
dziewczynki.	 Ania	 ma	 pasję,	 ma	 też	
talent,	 który	 konsekwentnie	 rozwija.	
Jest	uczennicą	Centrum	Sztuki	Wokalnej	
w	Rzeszowie,	rozwija	się	wokalnie	pod	
kierunkiem	pani	Anny	Czenczek.	W	tym	
roku	zdobyła	główną	nagrodę	na	Festi-
walu	Piosenki	Zaczarowanej	im.	Marka	
Grechuty	w	Krakowie,	organizowanym	
przez	Annę	Dymną	i	jej	Fundację	„Mimo	
wszystko”.	Ania	śpiewa	od	I	klasy	szkoły	
podstawowej.	To	jej	wielką	pasja	i	nie-
samowita	radość,	która	pomaga	znosić	
codzienne	 trudności	 związane	 z	 cho-
robą,	wielogodzinną	rehabilitacją	i	tru-
dami	częstych	pobytów	w	szpitalu.	Ania	jest	laureatką	wielu	
przeglądów	piosenki	międzyszkolnej,	gminnej,	powiatowej,	



fot. studyjne Michał Łazarów
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zWRot PaCjentom 
kosztÓW DojazDU 
na baDanIa kLInICzne 
I PRogRamy LekoWe

Wielu	rodziców	osób	chorych	i	niepełnosprawnych	nurtuje	
pytanie	o	możliwość	wsparcia	 finansowego	 lub	zwrotu	za	
dojazd	pacjentów	do	szpitali	na	badania	kliniczne,	programy	
lekowe	i	planowane	wizyty	oraz	pobyty.	Zwrotów	kosztów	
udziału	w	badaniu	 klinicznym	udziela	w	większości	 przy-
padków	 firma	 farmaceutyczna,	 zapewniająca	 także	posiłek	
podczas	wizyty.	W	przypadku	dojazdu	na	wizyty	planowe	
w	szpitalu	i	terapię	w	ramach	programów	lekowych	można	
uzyskać	 dofinansowanie	 w	 ramach	 zasiłków	 celowych	 od	
Gminnych	i	Miejskich	Ośrodków	Pomocy	Społecznej.	Niektóre	
z	gmin	udzielają	ich	więcej	niż	raz	w	roku,	opierając	się	na	
indywidualnym	 podejściu	 do	 potrzeb	 wnioskującej	 osoby.	
Dodatkowe	wsparcie	można	uzyskać	w	ramach	specjalnego	
zasiłku	celowego,	zasiłku	celowego	na	pokrycie	wydatków	
powstałych	w	wyniku	zdarzenia	losowego	oraz	zasiłku	socjal-
nego.	Wnioski	przyjmują	miejscowe	Gminne	Ośrodki	Pomocy	
Społecznej.	W	przypadku	zasiłków	celowych	konieczne	jest	
uzasadnienie	danej	potrzeby;	są	one	przyznawane	na	podsta-
wie	kryterium	dochodowego.	Warto	pamiętać,	że	specjalny	
zasiłek	celowy	jest	świadczeniem	przyznawanym	wyjątkowo	
osobom	i	rodzinom	niespełniającym	kryterium	dochodowego	
w	uzasadnionej	potrzebie.	Taką	niewątpliwie	są	leki,	leczenie	
i	dojazd	do	szpitala.	Wysokość	zasiłku	celowego	lub	specjal-
nego	może	wynieść	od	kilkudziesięciu	do	kilkuset	złotych.

Koszty	dojazdów	na	zabiegi	rehabilitacyjno-medyczne	moż-
na	również	uwzględnić	w	uldze	podatkowej,	rehabilitacyjnej	
wynoszącej	2280	zł.	Dodatkowymi	możliwościami	wsparcia	
jest	dofinansowanie	Fundacji	MATIO	czy	możliwość	zwrotu	
w	ramach	subkont	w	poszczególnych	organizacjach.

Bardzo	ważna	jest	także	interpretacja	podatkowa	zwrotów	
dojazdów	otrzymywanych	od	firm	farmaceutycznych.	Kwoty	
otrzymywane	 przez	 pacjentów	 jako	 zwroty	 poniesionych	
przez	nich	uprzednio	wydatków	na	podróże	odbywane	w	celu	

Kącik prawny
wykonania	badań	klinicznych,	według	interpretacji	Dyrektora	
Izby	Skarbowej	w	Warszawie	z	12	kwietnia	2013	r.,	IPPB2/415-
74/13-2/MK,	są	zwolnione	z	podatku	dochodowego.

kRyteRIUm DoChoDoWe 
PomoCy sPołeCznej 
I zasIłkÓW

Często	słyszę	pytania	dotyczące	kryterium	dochodowego	
zasiłków	celowych.	 Fundacja	pisze	 tutaj	 bardzo	wiele	wy-
jaśnień	 i	pism.	Warto	wspomnieć,	że	prawo	do	świadczeń	
pieniężnych	z	pomocy	społecznej	przysługuje:
z	 osobie	samotnie	gospodarującej,	której	dochód	nie	prze-

kracza	542	zł	netto,
z	 osobie	w	rodzinie,	w	której	dochód	na	osobę	nie	prze-

kracza	456	zł	netto	(jest	to	tzw.	kryterium	dochodowe	na	
osobę	w	rodzinie),

z	 rodzinie,	której	dochód	nie	przekracza	sumy	kwot	kryterium	
dochodowego	na	osobę	w	rodzinie	(tzw.	kryterium	docho-
dowe	rodziny);	kryterium	dochodowe	rodziny	ustala	się,	
mnożąc	kwotę	456	zł	netto	przez	liczbę	osób	w	rodzinie.
Dochodem	dla	pomocy	społecznej	są	wszystkie	otrzymy-

wane	miesięczne	przychody	osoby	ubiegającej	się	o	pomoc	
oraz	przychody	tych	członków	rodziny,	z	którymi	prowadzi	
ona	wspólne	gospodarstwo	domowe.	Bierze	się	pod	uwagę	
jedynie	dochody	netto,	które	uzyskano	w	miesiącu	poprze-
dzającym	złożenie	wniosku	o	pomoc.	W	przypadku	utraty	
dochodu,	np.	utraty	pracy,	liczony	jest	dochód	z	tego	miesiąca,	
w	którym	został	złożony	wniosek	(art.	8	Ustawy	o	pomocy	
społecznej).	Do	dochodu	nie	wlicza	się:	jednorazowego	pie-
niężnego	świadczenia	socjalnego,	zasiłku	celowego,	pomocy	
materialnej	 mającej	 charakter	 socjalny	 albo	 motywacyjny,	
przyznawanej	na	podstawie	przepisów	o	 systemie	oświaty	
wartości	świadczenia	w	naturze,	świadczenia	przysługujące-
go	osobie	bezrobotnej	na	podstawie	przepisów	o	promocji	
zatrudnienia	i	instytucjach	rynku	pracy	z	tytułu	wykonywania	
prac	społecznie	użytecznych	przez	osoby	bezrobotne,	docho-
du	o	powierzchni	użytków	rolnych	poniżej	1	ha	przeliczenio-
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wego.	Dochód	ustala	się	na	podstawie	kwoty	netto,	a	w	jego	
skład	wliczane	są	m.in.	zarobki,	świadczenia	ZUS,	dodatek	
mieszkaniowy,	świadczenia	rodzinne,	dochód	z	gospodarstwa	
rolnego	 (liczba	 hektarów	 przeliczeniowych),	 otrzymywane	
alimenty.	 Osobie	 odbywającej	 karę	 pozbawienia	 wolności	
nie	przysługuje	prawo	do	świadczeń	z	pomocy	społecznej	
(z	wyjątkiem	osób	skazanych	odbywających	karę	pozbawie-
nia	wolności	w	systemie	dozoru	elektronicznego).	Natomiast	
osobie	tymczasowo	aresztowanej	świadczenia	zawiesza	się	
i	nie	są	one	w	tym	czasie	udzielane	(art.	13).

Zgłoszenie	 się	 z	 wnioskiem	 do	 pomocy	 społecznej	 nie	
oznacza,	 że	 zostanie	 ona	 przyznana	 –	 zgłaszane	 potrzeby	
muszą	odpowiadać	celom	i	mieścić	się	w	możliwościach	po-
mocy	społecznej	(art.	3).	Warunkiem	otrzymania	pomocy	jest	
wykorzystanie	przez	osoby/rodziny	ubiegające	się	o	pomoc	
własnych	uprawnień,	zasobów	i	możliwości	mających	na	celu	
przezwyciężenie	trudnych	sytuacji	życiowych	(art.	2).	Osoby	
i	rodziny	korzystające	z	pomocy	społecznej	są	obowiązane	do	
współdziałania	z	pracownikiem	socjalnym	w	rozwiązywaniu	
ich	trudnej	sytuacji	życiowej	(art.	4).

oD LIstoPaDa WzRosną 
kRyteRIa DoChoDoWe 
zasIłkÓW RoDzInnyCh

Od	 1	 listopada	 2015	 roku	 o	 100	 zł	 wzrosną	 kryteria	
dochodowe	uprawniające	do	zasiłku	rodzinnego	oraz	spe-
cjalnego	zasiłku	opiekuńczego	przyznawanego	opiekunom	
dorosłych	osób	niepełnosprawnych.	Kryterium	dochodowe,	
które	wynosi	obecnie	574	zł	netto	na	osobę	w	rodzinie,	od	
listopada	 będzie	 wynosiło	 674	 zł,	 natomiast	 w	 przypadku	
rodzin	z	dzieckiem	niepełnosprawnym	i	opiekunów	upraw-
nionych	 do	 specjalnego	 zasiłku	 opiekuńczego	 kwota	 ta	
wzrośnie	z	664	zł	do	764	zł.	Od	listopada	2015	roku	zostaną	
podwyższone	także	niektóre	świadczenia	rodzinne	–	zasiłek	
rodzinny	na	dziecko	w	wieku	0–5	 lat	wzrośnie	z	77	zł	do	
89	zł,	dodatek	z	tytułu	samotnego	wychowywania	dziecka	ze	
170	zł	do	185	zł,	a	dodatek	z	tytułu	wychowywania	dziecka	
w	rodzinie	wielodzietnej	z	80	zł	do	90	zł.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej

śWIaDCzenIe RoDzICIeLskIe 
– noWa FoRma WsPaRCIa 
FInansoWego DLa RoDzIn

Nowelizacja	 ustawy	 o	 świadczeniach	 rodzinnych	 wpro-
wadziła	 nową	 formę	pomocy	 dla	 rodziców	 –	 świadczenie	
rodzicielskie.	 Z	 tego	 świadczenia,	 wynoszącego	 1000	 zł	
miesięcznie,	będą	mogły	skorzystać	przede	wszystkim	osoby	
bezrobotne,	 studenci,	 rolnicy	 oraz	 pracujący	 na	 umowach	
o	 dzieło.	 Świadczenie	 rodzicielskie	 będzie	 przysługiwać	
niezależnie	od	dochodu.	Będzie	wypłacane	przez	okres	od	
52	tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka,	do	71	
tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	pięciorga	i	więcej	dzieci.

Źródło: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1217

PRaCUjąCe osoby 
nIePełnosPRaWne, ktÓRe 
PobIeRają Renty soCjaLne, 
bęDą mUsIały zaRabIać 
o 140 zł mnIej

Przez	najbliższe	3	miesiące	najniższa	granica	będzie	wyno-
siła	2698,50	zł,	czyli	o	140	zł	mniej	niż	dotychczas.	Tyle	będzie	
mógł	zarobić	na	przykład	pracujący	rencista	socjalny	bez	wpły-
wu	na	wypłacaną	rentę.	Górna	granica	wyniesie	5011,40	zł	
–	do	tej	kwoty	rencistom	będzie	obniżana	renta,	natomiast	
po	jej	przekroczeniu	renta	ulega	zawieszeniu.	W	przypadku	
obniżenia	 renty	 lub	emerytury	–	co	ważne	–	odejmuje	 się	
tyle,	o	ile	zarobki	przekroczyły	niższy	pułap.	Przy	czym	obo-
wiązuje	tu	maksymalna	kwota,	o	jaką	można	to	świadczenie	
zmniejszyć,	która	od	1	marca	2015	roku	wynosi:
z	 561,70	zł	–	dla	emerytury,	renty	z	 tytułu	całkowitej	nie-

zdolności	do	pracy	(w	tym	przypadku	renty	socjalnej),
z	 421,31	zł	–	w	przypadku	renty	z	tytułu	częściowej	niezdol-

ności	do	pracy,
z	 477,47	zł	–	dla	renty	rodzinnej	dla	jednej	osoby.

Obniżenie	granic	ma	związek	z	obniżeniem	się	przeciętne-
go	wynagrodzenia	w	II	kwartale	w	porównaniu	z	I	kwartałem	
o	około	200	zł.	Sytuacja	ulegnie	zapewne	zmianie	na	korzyść	
rencistów	w	kolejnym	kwartale.	Dla	pracujących	rencistów	
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ważne	jest,	by	pracując,	mogli	pobierać	rentę	w	całości.	Mie-
sięcznie	mogą	zarobić	do	limitu	obliczanego	jako	70%	prze-
ciętnego	wynagrodzenia	ogłoszonego	za	ostatni	kwartał,	czyli	
2698,50	zł.	Zarabiający	nieco	więcej,	ale	maksymalnie	130%	
tego	wynagrodzenia,	czyli	5011,40	zł,	otrzymują	świadczenie	
pomniejszone	 o	 kwotę	 przekroczenia.	 Natomiast	 zarobki	
wyższe	niż	130%	średniego	wynagrodzenia	 spowodują,	 że	
ZUS	zawiesi	wypłatę	renty	w	całości.

śWIaDCzenIa PIeLęgnaCyjne 
PRzyznaWane jeDnak bez 
kRyteRIUm DoChoDoWego 
I W WIększym WymIaRze

Mimo	 zapowiedzi	 z	 początku	 roku	 i	 projektu	 ustawy	
o	zmianie	ustawy	o	świadczeniach	rodzinnych	przygotowane-
go	przez	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	ostatecznie	
nowa	ustawa	o	świadczeniach	uchwalona	przez	sejm	i	senat	
oraz	podpisana	przez	prezydenta	RP	w	lipcu	2015	roku	nie	
przewiduje	 kryterium	 dochodowego	 1000	 zł	 na	 członka	

rodziny	jako	kryterium	przyznania	świadczenia	pielęgnacyj-
nego.	Tak	jak	dotychczas	świadczenie	pielęgnacyjne	będzie	
przyznawane	wszystkim	niepracującym	 i	 nieaktywnym	za-
wodowo	rodzicom	niepełnoletnich	osób	niepełnosprawnych,	
z	odpowiednim	zapisem	w	orzeczeniach	o	niepełnospraw-
ności	i	nieubezpieczonym	w	KRUS,	bez	względu	na	dochód	
pracującego	 członka	w	 rodzinie.	Od	 1	 stycznia	 2015	 roku	
do	31	grudnia	2015	roku	świadczenie	pielęgnacyjne	wynosi	
1200	 zł	 miesięcznie,	 od	 1	 stycznia	 2016	 roku	 świadczenie	
pielęgnacyjne	 wzrośnie	 do	 1300	 zł	 miesięcznie,	 natomiast	
od	 1	 stycznia	 2017	 roku	przewidziana	 została	waloryzacja	
wysokości	 świadczenia	 pielęgnacyjnego	 polegająca	 na	 co-
rocznym	wzroście	tego	świadczenia	o	procentowy	wskaźnik,	
o	 jaki	 zwiększać	 się	 będzie	 minimalne	 wynagrodzenie	 za	
pracę.	Fundacja	MATIO,	w	osobie	autora	tekstu,	na	bieżąco	
monitoruje	sprawę	świadczeń	i	ewentualnych	planowanych	
niekorzystnych	rozwiązań	dla	chorych.

Źródło: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1 217

Opracował Marcin Mleczko

Run for 
    Veronika

19	 czerwca	 2015	 roku	 na	 Krakowskich	 Błoniach	 odbył	
się	Run	for	Veronika	–	bieg	wokół	największego	zielonego	
terenu	Krakowa.	W	biegu	wystartowali	wszyscy,	którzy	chcieli	
pomóc	w	realizacji	marzenia	Weroniki	–	wyjazdu	na	turnus	
rehabilitacyjny	 nad	 morze.	 Dzielnie	 sprawowała	 się	 ekipa	
najmłodszych	maratończyków,	koleżanek	i	kolegów	z	klasy	
i	szkoły	Veroniki.	Starsi,	zatwardziali	w	bojach,	podeszli	do	
rywalizacji	bardzo	poważnie,	bo	i	cel	był	szczytny.	Fundację	
MATIO	reprezentowała	Magda	Chojdacka,	zapalona	sports-
menka,	i	Maria	Talar,	aktualny	członek	zarządu,	prywatnie	od	
kilku	lat	uprawiająca	jogging.	To	czynnie,	bo	reszta	naszego	
zespołu	tworzyła	ekipę	wspierającą,	co	nie	oznacza	bezruchu.	
Byliśmy	na	starcie,	czekaliśmy	na	mecie,	rozdawaliśmy	wodę,	

zbieraliśmy	 do	 puszek	 –	 wszystko	 pod	 przewodnictwem	
prezesa	 Pawła	Wójtowicza.	Gratulujemy	Magdzie	 i	Marii	 –	
zdarliśmy	gardła,	kibicując	naszym	reprezentantkom.	Wygrała	
oczywiście	Veronika!	W	trakcie	akcji	udało	się	zebrać	3070	zł,	
co	pozwoliło	na	zrealizowanie	planów.	Mamy	nadzieję,	że	
dzięki	 tej	 akcji	dziewczynka	 rozpoczęła	nowy	 rok	szkolny	
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Przyjeżdżamy, by wam pomóc
źródeł	informacji	socjalnej	i	prawnej.	Udzielenie	
im	 tego	 typu	wsparcia	na	miejscu	ogranicza	
stres,	 pozwala	 na	 spokojne	 wytłumaczenie	
zawiłości	 administracyjnych,	opiekę	 i	bezpo-
średnią	pomoc.	Nierzadko	rodziny	chorych	nie	
wiedzą,	gdzie	i	do	kogo	się	udać,	by	otrzymać	

różnorodne	zaświadczenia	czy	świadczenia	socjalne.	Nie	wie-
dzą,	jak	poruszać	się	w	prawnych	meandrach	dotyczących	nie	
tylko	urzędów,	ale	i	możliwości	uczęszczania	dzieci	do	szkół	
czy	przedszkoli.	Bez	wsparcia	profesjonalistów	mogłyby	znaleźć	
się	na	marginesie	życia	społecznego	Dzięki	tego	rodzaju	działa-
niom	zarówno	chorzy	na	mukowiscydozę	i	choroby	wynikające	
z	chorób	rzadkich,	posiadające	orzeczenia	o	niepełnosprawności,	
jak	i	ich	opiekunowie	objęci	są	kompleksową	opieką	z	zakresu	
rehabilitacji	fizycznej	i	społecznej.
Potrzebę wizyty zespołu wyjazdowego mUko-komPLeX 
matIo małoPoLska można zgłosić telefonicznie  
pod numerem (12) 292 31 80 lub 796 916 847  
albo mailem: krakow@mukowiscydoza.pl

Projekt	trwa	od	1	lipca	do	30	listopada	2015	roku.
Wizyty	zespołu	wyjazdowego	MUKO-KOMPLEX	MATIO	

MAŁOPOLSKA	na	 terenie	województwa	małopolskiego	 re-
alizowane	są	w	ramach	projektu	finansowanego	ze	środków	
PFRON	w	dyspozycji	województwa	małopolskiego.

zespół wyjazdowy mUko-komPLeX 
matIo małoPoLska	 to	 specjalna	 oferta	
opieki	domowej	nad	pacjentem	zamieszkałym	
na	terenie	województwa	małopolskiego	reali-
zowana	 przez	 Fundację	 Pomocy	 Rodzinom	
i	Chorym	na	Mukowiscydozę	MATIO.	Bezpo-
średnio	do	domu	chorego	dojeżdża	zespół	specjalistów	złożony	
z	pielęgniarki,	dietetyka,	psychologa,	rehabilitanta	i	pracownika	
socjalnego	lub	eksperta	prawnego.	Dzięki	takiemu	rozwiązaniu	
chory	i	jego	rodzina	mogą	czuć	się	bezpiecznie,	w	znanym	sobie	
otoczeniu,	skonfrontować	zasady	opieki	domowej	nad	chorym,	
zasięgnąć	porady	socjalnej	i	prawnej.	Zespół	wyjazdowy	MUKO-
-KOMPLEX	MATIO	MAŁOPOLSKA	obejmuje	opieką	wszystkich	
chorych	na	mukowiscydozę,	chorych	na	choroby	rzadkie	i	wy-
nikające	z	nich	choroby	powiązane,	posiadających	orzeczenia	
o	niepełnosprawności,	z	terenu	województwa	małopolskiego.	
To	okazja	 do	uniknięcia	 kolejek,	 przygotowania	nurtujących	
pacjenta	i	jego	rodzinę	pytań,	często	niezadawanych	w	trakcie	
wizyt	w	poradniach	 czy	 szpitalach.	Opieka	długoterminowa,	
kompleksowa,	 którą	najczęściej	 na	 swoich	barkach	dźwigają	
rodziny	chorych,	to	bardzo	trudne	zadanie.	Wsparcie	udzielane	
w	domu,	na	miejscu,	możliwość	spokojnej	rozmowy,	porady	
skutkuje	pozytywnymi	zmianami	nie	tylko	w	statusie	rodziny,	ale	
i	kondycji	chorego.	Porady	socjalne	i	prawne	związane	z	opieką	
nad	chorym,	możliwościami	wsparcia	uzyskiwane	w	domu	to	
nieraz	bezcenne	źródło	informacji.	Rodzina	obarczona	codzien-
nymi	problemami,	chorzy	zmagający	się	codziennie	ze	swoją	
kondycją	fizyczną	i	psychiczną	nie	zawsze	są	w	stanie	szukać	

z	 nowymi	 siłami.	 Run	 for	 Veronika	
mógł	się	odbyć	dzięki	wsparciu	JCI	K2,	
organizatora	 akcji.	 Gorąco	 dziękujemy	
za	wsparcie	wielu	wspaniałym	osobom,	
które	potrafią	dzielić	się	z	chorymi	tym,	
co	dla	nich	jest	niedostępne,	i	prawdzi-
wie	pomagać.
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