ISSN 1429-8287

KWARTALNIK FUNDACJI POMOCY
RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

„Jedyna na miliony”
(str. 3)

PISMO BEZPŁATNE

nr 2 (72) 2016

Drugi wdech,
czyli wszystko
o koncentratorach i tlenie...
(str. 5)

Niewidzialny szept
(str. 8)

Kwalifikacje do
przeszczepów płuc...
(str. 11)

Biegam, bo muszę…
(str. 19)

Kącik prawny –
mieszkania socjalne
i komunalne
(str. 23)

Moja własna Maryja

MATIO 2/2016 (72)
Zespół redakcyjny:
Stanisław Sitko, Paweł Wójtowicz,
Magdalena Zgraj, Magdalena Chojdacka,
Jacek Zieliński

freski jej twarzy maluję codziennie
od nowa na ścianach serca
a ona nosi ze mną mój krzyż
jest przy mnie kiedy rano zaczynam
kolejną wędrówkę przez życie
dźwigając bagaż szarej codzienności
kiedy wracam zmęczona
jak Chrystus z drogi krzyżowej
masuje smutne oczy
wymięte skronie
mokre włosy
zdejmuje koronę cierniową
nasiąkniętą bolączkami dnia
choć ręce ma już obite pomarszczoną skórą
bardziej zimne niż kiedyś
nadal promieniuje ciepłem serca
jasnością oczu które jak latarnia w nocy
oświetlają mi drogę do dobrych snów
za które wznosi modlitwę
do matki matek Maryi
jeszcze grzeje mi dłonie talerzem zupy
która smakuje jak ta którą mnie karmiła
nosząc pod kościołem serca
moja matka jak Maryja
dzięki niej czuję się tak wyjątkowo
jak Chrystus w chwili śmierci
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26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Z tej okazji Zarząd i Pracownicy
Fundacji MATIO składają życzenia wszystkim Mamom, dziękując za
ogromny trud włożony w opiekę i wychowanie, życząc tym samym
ogromnej siły, miłości i pogody ducha.
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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.
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Izabela Monika Bill
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„Jedyna
na miliony”
Pomagać… a cóż to znaczy?… Często zdarza się nam
pomagać czy to własnemu dziecku w prozaicznych, codziennych sprawach, czy to własnym rodzicom doradzać. Można
również pomagać na wiele innych sposobów – starszej pani
na przejściu dla pieszych czy niepełnosprawnemu w potrzebie. Czy zastanawiamy się na co dzień, czy warto pomagać?
W pogoni za codziennością, załatwianiem milionów spraw,
dbaniem o własny byt czy pozostaje choć odrobina czasu na
zastanowienie się nad tym, że są tacy, którzy nie umieją prosić
o pomoc? Otóż są, są też i „niewidzialne anioły”, które chcą
im pomóc anonimowo.
Ja poznałam takiego „Anioła” osobiście. Jest nim Pani
Irena Cygan. Pierwszy raz spotkałyśmy się w 2013 r. – byłam
zaszczycona. Uprzedzono mnie, iż jest to osoba bardzo wymagająca z racji swojego doświadczenia w organizowaniu wielu
koncertów charytatywnych oraz wielu zbiórek na rzecz osób
chorych na mukowiscydozę. Wiedziałam, że nie dorównam
nigdy tak energicznej i kreatywnej kobiecie, mimo mojego
wielkiego zaangażowania. Pani Irena jednak jako prawdziwy
profesjonalista, pedagog, pomimo mojej niepełnosprawności
nauczyła mnie wszystkiego. Jak rozmawiać
z ludźmi, jak prosić o pomoc, nie czując się
skrępowanym, oraz jak być otwartym na
potrzeby innych. Nauczyła mnie również
najważniejszej rzeczy – co znaczy słowo
„wolontariusz”.
Kiedy słyszymy słowo „choroba”, rodzi
się w nas nieprzyjemne uczucie – czujemy
niepokój, czasami graniczący z lękiem. A im
bardziej choroba skomplikowana, tym dalej
chcemy się od niej odsunąć.
Każdy z nas kiedyś chorował. Przeziębienie czy angina to tydzień „wycięty z życio-

rysu”. Z grypą trochę gorzej – dwa tygodnie w łóżku, bóle,
gorączka. Ale parę tabletek i człowiek „wraca do życia”.
A co z tymi, którzy nie wyzdrowieją nigdy? Z tymi, dla
których choroba to wyrok?
Jeśli nie dotyczy to nas osobiście ani bliskiej nam osoby, to
nie rozumiemy, o czym mowa. Jeśli nie jesteśmy najbliższymi: matką, ojcem, bratem lub siostrą dziecka, którego życie
wkrótce się skończy, wolimy trzymać się od takiego tematu
z daleka. Bo choroba budzi przykre odczucia.
Mukowiscydoza. Każdy o niej słyszał, ale niewielu wie,
co naprawdę oznacza. „Jakaś wrodzona niewydolność oddechowa, no i szybko się umiera” – to wiedza przeciętnego
człowieka. A jak pomóc choremu na mukowiscydozę?
„No, są jakieś fundacje, co pomagają”; „Leki się bierze
i inhalacje”; „Czy da się pomóc? Nie wiem, przecież to nieuleczalne”. I temat zamknięty.
Ale kiedy jedni cierpią albo czują się bezradni w swojej chorobie, są inni, którzy dają z siebie wszystko, aby to cierpienie
złagodzić. Nie mówię o rodzinie chorego. Mówię o obcych,
którzy wyciągają ręce, niosąc pomoc. Taką bezinteresowną,
prawdziwą, taką, która przekłada się na
jakość życia chorego.
Kto żyje dla siebie – nie żyje wcale, nie
ma go, umarł. Kto chce żyć dla innych –
zmartwychwstaje. I tylko ten, kto już żyje
dla innych, żyje naprawdę.
To zasada, według której działają wolontariusze. Są ich tysiące, a pomagają milionom. Mają poczucie, iż tyle są warci, ile
potrafią dać z siebie drugiemu człowiekowi.
Rzadkość w naszych czasach, prawda?
Życie postawiło na mojej drodze Irenę
Cygan. Z wyglądu niepozorna, drobna
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Również jej czas wolny to czas dla innych. Współpracuje
z chórem Krakowskie Promyki, bierze udział w wieczorkach
poetyckich, spotkaniach z pisarzami, w tym tych organizowanych przez Panią Annę Dymną.
Działając na rzecz Fundacji MATIO i jej podopiecznych,
Pani Irena uczy, że choroba nie musi zamykać chorego na
świat. Ona dzięki swoim staraniom przynosi ten świat do
dziecka, które widzi tylko kroplówki, inhalatory i tabletki.
Dziecko „uwięzione” w domu lub co gorsza w szpitalnej sali
dzięki Pani Irenie dotyka normalnego życia.
Dzień tej niepozornej kobietki zaczyna się przed wschodem
słońca i kończy długo po zmroku. Kiedy wpada jak burza
do biura Fundacji MATIO, nie ma czasu, żeby usiąść. Bo już
trzeba biec dalej, załatwić kolejną sprawę, odszukać osoby
decyzyjne, by załatwić kolejny koncert czy zbiórkę. Pani
Irena wie, że zebrane fundusze pomogą ubogim rodzinom
z dziećmi chorymi na mukowiscydozę, wesprą ich leczenie
czy rehabilitację, wywołają uśmiech, gdy chore dzieciaki
dostaną misia czy lalkę od św. Mikołaja. Nie ma czasu być
zmęczona, przecież „tyle jest do zrobienia”! Ona wie, że chory
na mukowiscydozę dożywa w Polsce ledwie dojrzałości. Ale
ją nie interesują statystyki. Ona żyje wiarą, że jeden dzień jej
pracy jako wolontariusza to kilka dni, może tygodni życia dla
chorych, którym służy. Bo to, co nadaje sens jesieni Jej życia,
to służba drugiemu człowiekowi.
Koleżanka w biurze naszej fundacji powiedziała mi kiedyś:
„Zastanawiam się, czy Pani Irena ma żołądek, płuca i całą
resztę? Przecież to jej serce jest tak wielkie, że już nic więcej
nie może się w tym ciałku zmieścić”. A ja pomyślałam wtedy
o Pani Irenie, że Ona zapomni odejść do lepszego świata, bo
ciągle kto inny będzie dla Niej ważniejszy.
„To jest kamień drogi, perła i diament i serce pełne
szczęścia,
a światom równa się jej cena.
Tej jednej, jedynej na miliony, nie spotkasz nigdy, nigdy!…
I ta jest prawdziwa Irena.”
Kazimiera Iłłakowiczówna, pisząc te słowa, pomyliła się
tylko w jednym: spotkałam taką Irenę, ona istnieje – to Irena
Cygan
A.R.
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starsza pani. Widząc ją pierwszy raz, miałam wrażenie, że
to taka kochana babcia, która do południa plewi ogródek,
a po południu popija herbatę w bujanym fotelu. Pobawi się
z wnukami, pójdzie na spacerek. Nic więcej taka babcia nie
może. W końcu ma 86 lat. Przyznaję się – nie doceniłam Jej.
Bo Pani Irena to połączenie huraganu z trzęsieniem ziemi.
Pełna wigoru, poczucia humoru, hartu ducha i wiary w lepsze
jutro. Osiemdziesięciosześcioletnia wolontariuszka Fundacji
MATIO! Pracuje tu od 16 lat! Siedem dni w tygodniu. Dla Niej
nie ma weekendu. Przecież mukowiscydoza nie robi sobie
przerwy na sobotę i niedzielę. Bezradność nie przychodzi od
poniedziałku do piątku. Pani Irena pomagać chce zawsze.
Ona nie chce, Ona musi. Bo tylko żyjąc dla innych – żyje
się naprawdę.
Jej działalność dla drugiego człowieka jest wszechstronna.
Organizuje koncerty dla dzieci i młodzieży. Pozyskuje do
pracy z Fundacją MATIO szkoły i parafie. Jako długoletnia
pracownica biblioteki szkoły muzycznej jest propagatorką
muzyki klasycznej. Doceniając każdy aspekt życia kulturowego, „zaraża” nim młodzież.
Pani Irena to również patriotka. Ale nie z nazwy. Patriotyzm
„wszyła” w swoje serce i kierowała się nim przez całe życie.
Jest kombatantką. Była członkiem organizacji kombatanckiej
Dom Kombatanta RP na Osiedlu Górali w Krakowie. Pracowała tam na rzecz udzielania wsparcia materialnego i innych
form opieki nad kombatantami i ich rodzinami oraz rodzinami
pomordowanych lub poległych. Brała udział w organizowaniu obchodów ważnych rocznic i budowie pomników
upamiętniających działalność kombatancką oraz martyrologię.
Gromadziła archiwalia dotyczące walk z Niemcami w okresie
okupacji niemieckiej i likwidacji struktur podziemia niepodległościowego. Organizowała spotkania dla weteranów.
Obecnie jest mocno zaangażowana w życie lokalnej
społeczności Nowej Huty. Jako mieszkanka tej dzielnicy
Krakowa we współpracy z tamtejszą szkołą muzyczną oraz
Nowohuckim Centrum Kultury organizuje oraz prowadzi
koncerty dla dzieci i młodzieży z innych nowohuckich szkół.
Wpaja najmłodszym wartości, o których niejeden dorosły
zapomniał. Wartości, dzięki którym człowiek staje się chodzącym skarbem.
To na Jej prośbę Krakowska Orkiestra Wojskowa daje koncerty dla chorych. Pani Irena organizuje akcje charytatywne
również dla wielu innych organizacji, np. kombatanckich.
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Drugi wdech,
czyli wszystko
o koncentratorach,
tlenie sprężonym w butlach
i ciekłym tlenie
Mukowiscydoza jako przewlekła choroba układu oddechowego na pewnym etapie wymaga stałej tlenoterapii. Jednym
ze wskazań do leczenia z wykorzystaniem tlenoterapii domowej jest spowolnienie postępu choroby, a w konsekwencji
ograniczenie niewydolności oddechowej. Takie działanie
wiąże się z ograniczeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, a przede wszystkim
z wydłużeniem życia.
Wskazaniem do objęcia tlenoterapią przewlekłą jest wynik
gazometrii krwi tętniczej. Pozwala on na wiarygodną ocenę
wydolności oddechowej na podstawie ciśnienia parcjalnego
tlenu we krwi tętniczej. Kryteria kwalifikacji do tlenoterapii
to PaO2 ≤55 mm Hg (co odpowiada saturacji ≤88%) lub PaO2
55–60 mm Hg (co odpowiada saturacji ≤88%) oraz nadciśnienie płucne, obrzęki obwodowe wskazujące na prawokomorową niewydolność serca lub policytemia (zbyt duża liczba
czerwonych krwinek, kryterium stanowi hematokryt >55%).
Oczywiście nie są to jedyne kryteria, a najważniejszym jest
zalecenie lekarza.

Mamy skierowanie, zalecenie –
co dalej?
Lekarz określa przepływ, czyli ilość tlenu podawanego
choremu w ciągu jednej minuty, oraz sposób jego podawania. Są dwa sposoby aplikowania tlenu z urządzeń. Jeden

z nich to podawanie tlenu przez kaniulę nosową, zwaną
inaczej wąsami, drugi to użycie maski oddechowej, która
stosowana jest zazwyczaj w przypadku złej tolerancji kaniuli
donosowej. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór metody
przepływu tlenu z urządzenia, czyli podawanie tlenu stałe
albo pulsacyjne. Różnica między nimi to sposób, w jaki tlen
jest generowany – w metodzie stałej generowany jest przez
urządzenie cały czas, natomiast w metodzie pulsacyjnej tylko
podczas wdechu (słychać wówczas charakterystyczny odgłos,
jakim jest zassanie powietrza przez urządzenie). Pulsacyjna
metoda podawania tlenu w większości przypadków stosowana jest w przenośnych koncentratorach powietrza po to, by
zmniejszyć zużycie baterii. Jest to ważna cecha, ponieważ nie
w każdym przypadku można stosować urządzenia z pulsacyjnym przepływem tlenu i taką informację podaje lekarz.

Tlenoterapia domowa
W ramach NFZ do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych kwalifikują się chorzy na przewlekłe
nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Do leczenia tego typu kwalifikacji dokonuje lekarz
specjalista z oddziału chorób płuc podczas pobytu pacjenta
w szpitalu. Jeśli tlenoterapia jest niezbędna u chorego, który
opuszcza szpital po zaostrzeniu choroby, dokonuje się warunkowej kwalifikacji na podstawie wyników badań w momencie
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wypisu ze szpitala. Ostateczną
decyzję dotyczącą objęcia pacjenta leczeniem podejmuje się
wówczas w poradni domowego
leczenia tlenem do 3 miesięcy,
przy czym finansowanie świadczenia obejmuje także okres do
ostatecznej kwalifikacji. Jest to
dożywotnie świadczenie objęte
zaopatrzeniem chorego w stacjonarny koncentrator tlenu.
Świadczenia przysługujące
osobie zakwalifikowanej do
domowej tlenoterapii:
z kwartalne badania lekarskie,
z domowa wizyta pielęgniarki
(przynajmniej jedna na kwartał),
z udokumentowany serwis koncentratora co 6 miesięcy
(wymiana filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego,
dokonanie pomiaru wypływu tlenu z koncentratora),
z nieodpłatne dostarczenie do domu pacjenta koncentratora
tlenu oraz przewodów tlenowych,
z zapewnienie realizacji/dostępu do badań laboratoryjnych,
mikrobiologicznych i radiologicznych,
z dostęp do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem zespołu domowego leczenia tlenem udzielającym
świadczeń.

koncentratora (od 10 tys.) to bardzo mały wydatek, który jednak
potrafi zmienić aktywność osoby
chorej. Technologia zastosowana
w przenośnych koncentratorach
pozwala na zminimalizowanie
masy urządzenia i możliwość
wyjścia z domu, będąc cały
czas pod tlenem. Oczywiście
masa koncentratora uzależniona jest od przepływu tlenu na
minutę. Im cięższe urządzenie
(1–5 kg), tym większy przepływ.
W koncentratorach przenośnych
największy przepływ wynosi 5 l/
min, natomiast w stacjonarnych
6 l/min. Przenośne koncentratory mają wbudowaną baterię,
której wytrzymałość szacowana jest zależnie od modelu na
około 3,5 godziny ciągłej pracy przy minimalnym przepływie.
Do niektórych modeli można dokupić dodatkową baterię,
tak by na spacerze nie zabrakło tlenu. Warto również dodać,
że każdy z przenośnych koncentratorów wyposażony jest
w ładowarkę samochodową, co pozwala na korzystanie
z urządzenia podczas jazdy samochodem bez zużywania
baterii. Urządzenie ma w komplecie funkcjonalną torbę do
przewieszenia przez ramię, która umożliwia swobodne poruszanie bez angażowania rąk.

Kiedy oczekiwanie na zakwalifikowanie do domowej
tlenoterapii trwa stanowczo za długo lub brakuje sprzętu,
można go zakupić/wypożyczyć na własną rękę. W takim
przypadku rynek nasycony jest ciekawymi rozwiązaniami,
które można jak najlepiej dopasować do swojego trybu życia.
Jak powszechnie wiadomo, stacjonarne koncentratory tlenu są
przeznaczone dla osób mało aktywnych lub leżących, gdyż są
zasilanie prądem z sieci elektrycznej. Za tym idzie również ich
waga, która wynosi prawie 20 kg! Trudno z takim urządzeniem
wyjść na spacer lub zakupy do pobliskiego sklepu. Za wyborem tego typu źródła tlenu bardzo często przemawia cena
– około 2 tys. złotych. W porównaniu z ceną przenośnego
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Zakup, wynajem innych źródeł
podawania tlenu
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Istnieją jeszcze dwa sposoby dostarczania tlenu do organizmu. Pierwszy z nich to sprężony tlen w butlach. Jest
bardzo rzadko stosowany w domach ze względu na masę
butli i konieczność częstego ponownego napełniania gazem,
co wiąże się z kosztami. Butle mają różne wielkości i mogą
być stosowane również na zewnątrz, jednak jedynie z przeznaczonymi dla nich wózeczkami – trudno sobie wyobrazić
kogoś niosącego butlę z gazem w rękach. Ostatnim źródłem
tlenoterapii jest ciekły tlen. W Polsce jest to terapia bardzo
droga i rzadko stosowana ze względu zarówno na cenę,
jak i brak dostępności. W domu znajduje się duży zasobnik
z tlenem (ok. 30–50 l), który wystarcza na około 1–3 tygodni
(wyznacznikiem jest przepływ). Z takiego dużego zbiornika
można napełnić mniejszy, który można nosić przy sobie,
nawet poza domem. Umożliwia to aktywne funkcjonowanie
nawet do 8 godzin. Zbiornik utrzymuje tak niską temperaturę tlenu, że przybiera on postać ciekłą, natomiast kiedy tlen
jest używany, ogrzewa się i zmienia stan skupienia w gazowy. Zbiornik stacjonarny wymaga wymiany i przeglądu co
kilka–kilkanaście dni (w zależności od przypływu tlenu).
Wymiany zbiornika dokonuje wyspecjalizowana firma, która
przestrzega standardów bezpieczeństwa i standardów jakościowych przy produkcji oraz transporcie tlenu ciekłego.
Również chorzy, którzy korzystają z takiego źródła tlenu,
powinni być przeszkoleni i bezwzględnie muszą przestrzegać
zasad bezpieczeństwa. Cena takiego urządzenia na polskim
rynku nie jest znana.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod numerem telefonu (12) 358 92 16 – MATIO MED
Magdalena Chojdacka
Źródło:
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 18 października 2011 r.
http://www.mz.gov.pl/leczenie/ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna/ [dostęp
25.05.2016]
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szept

Niewidzialny
Drodzy czytelnicy!

Często pomijane, lekceważone i skrajnie wypierane z ważnej roli w społeczeństwie. Z drugiej strony

potrzebują niewielkiego nakładu sił i środków, tworząc niewidzialny szept społeczeństwa. Ankiety – bo
o nich mowa – stanowią jedno z najbardziej spopularyzowanych narzędzi badawczych na świecie. Wraz ze
zwiększeniem ich popularności maleje jednak chęć ich wypełniania. I tu rodzi się pytanie, co wnosi niewidzialna
niepełnosprawność do badań społecznych?
Wielokrotnie zwracały się bezpośrednio do Was, ale także za pośrednictwem Fundacji, osoby piszące pracę
magisterską, licencjacką czy doktorską z prośbą o wypełnienie ankiety. Z przykrością muszę stwierdzić, że
prawie w ogóle nie otrzymujemy podsumowania tych prac, chociaż wiem, gdyż można to sprawdzić, że zostały
opublikowane. Niewątpliwie jest to zła praktyka, postaramy się ją zmienić, gdyż jest to frustrujące – pomagacie
komuś coś osiągnąć, a on nawet nie chce się z Wami podzielić swoim sukcesem.
Chciałbym jednak powiedzieć, jak ważne są ankiety, o których wypełnienie Was prosimy. W ubiegłym roku
w listopadzie poprosiliśmy Was o pomoc w wypełnieniu ankiety na temat życia chorych na choroby rzadkie
oraz ich rodzin. W konsekwencji w grudniu opublikowana została przez Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych
Uczelni Łazarskiego (dr. Marię Liburę, Magdalenę Władusiuk, Monikę Małowicką, Edytę Grabowską, Małgorzatę
Gałązkę-Sobótkę, Jerzego Gryklewicza) praca, dzięki której zyskaliśmy oręż do dyskusji z decydentami. To
bardzo ważna praca pod względem merytorycznym oraz grupy, którą objęła. Druga tak duża praca w Europie.
Z punktu widzenia mukowiscydozy to nasi podopieczni byli grupą, która wypełniła najwięcej ankiet.
Pozostaje się cieszyć, że czas poświęcony przez Was na wypełnianie takich ankiet nie został zmarnowany
i posłuży do budowania planu poprawy życia chorych w Polsce.
Zachęcam do zapoznania się z całym opracowaniem, a poniżej kilka wybranych zagadnień.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza ankiety i opracowane w dwóch wersjach – jedna
dla pacjentów (25 pytań), a druga dla opiekunów (27 pytań).
Ostatecznie zweryfikowano 510 ankiet ze 112 chorobami rzadkimi, 39% ankietowanych to byli pacjenci. Warto nadmienić,
że kilku ankietowanych pacjentów cierpi na więcej niż jedną
chorobę rzadką. Najważniejsze wyniki badania dotyczą pięciu

zagadnień: diagnostyki, dostępu do leczenia, koordynacji
opieki, dostępu do informacji i obciążenia chorobą rzadką.
Powszechnie wiadomo, że wczesna diagnostyka choroby jest
najważniejszym warunkiem prawidłowego wdrożenia procedur
leczenia. W niektórych przypadkach diagnoza jest bardzo rozciągnięta w czasie, dlatego temu zagadnieniu w ankiecie przypisano dwa pytania dotyczące własnych doświadczeń: „Jaka była
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liczba błędnych rozpoznań” i „Ile czasu minęło od pojawienia
się pierwszych objawów choroby do otrzymania pierwszej
diagnozy”. Z ankiety wynika, że aż 61,4% pacjentów przed
ustaleniem właściwego rozpoznania usłyszało przynajmniej
jedną nieprawidłową diagnozę. W czasie procesu diagnostycznego chorzy słyszą średnio 3,5 błędnych diagnoz. Warto także
wspomnieć, że w przypadku 38,6% chorych, którzy od razu
otrzymali prawidłowe rozpoznanie, większą część stanowią
pacjenci, których choroby objęte są w Polsce badaniami przesiewowymi, czyli takie jak mukowiscydoza i fenyloketonuria.

W przypadku mukowiscydozy rozpoznanie nastąpiło w mniej
niż rok i to u 77% ankietowanych. Inne choroby, które są
rozpoznawane w podobnym czasie, to fenyloketonuria (93%)
i zespół Pradera-Williego (66,7%). W przypadku neurofibromatozy ustalenie rozpoznania trwa prawie 10 lat!
Dostęp do opieki zdrowotnej to jeden z podstawowych
aspektów zarówno ankiety, jak i stanu zdrowia pacjentów.
Według rezultatów badania aż 36% pacjentów do 19. roku
życia i 41% starszych nie ma swojego lekarza prowadzącego. Tak duży odsetek świadczyć może o niedostatku opieki
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pacjenci

rodzice/
opiekunowie

łącznie

niedostateczna liczba lekarzy
specjalistów

96,45%

97,12%

96,86%

słaba wiedza o chorobie wśród
lekarzy i personelu medycznego

96,95%

96,49%

96,67%

mały dostęp do nowoczesnych
terapii

93,40%

95,21%

94,51%

długie kolejki

93,91%

93,93%

93,92%

ciężar organizacji leczenia
(umawianie wizyt, odbiór wyników
itp.)

85,28%

93,29%

90,20%

Jak można zauważyć, są to dość istotne problemy, które
są w stanie zmienić diametralnie życie pacjentów i ich rodziców/opiekunów. Często rodzice rezygnują z pracy (66%!),
a w konsekwencji sytuacja finansowa i materialna rodziny
oraz pacjenta się pogarsza i w niektórych przypadkach staje się krytyczna. Dotyczy to około 77% pacjentów i około
88% rodziców/opiekunów. Jest to druzgocący wynik, który
bezpośrednio wpływa na status rodziny w społeczeństwie.
Zmniejszenie przychodów doprowadza do szukania innych
źródeł finansowania. Jak sami wiemy, jednym ze sposobów
radzenia sobie z trudną sytuacją jest zbieranie środków finansowych przez organizacje pożytku publicznego w ramach
mechanizmu tzw. 1% lub ze zbiórek publicznych. Uzbierane
środki w większości są przeznaczane na rehabilitację, sprzęt
i leki. Tuż za nimi plasują się: dojazd do szpitala i terapie
wspomagające.
Wszystkim jest to znane i każdy styka się z tym każdego
dnia. Liczby nie obrazują rzeczywistości, ale można zacytować
fragment jednej najpopularniejszych książek dla tych mniejszych oraz dla dorosłych z nutą dzieciństwa w sobie: „Dorośli
lubią liczby. Kiedy się im opowiada o nowym przyjacielu,
nigdy nie pytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie zastanawiają się: «Jaki jest dźwięk jego głosu? Jakie są jego ulubione
zabawy? Czy zbiera motyle?» Pytają za to: «Ile ma lat? Ilu ma
braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?» I dopiero wtedy mogą
uznać, że wiedzą o nim wszystko. Jeśli powiesz dorosłym:
«Widziałem piękny dom z różowej cegły, z pelargoniami
w oknie i gołębiami na dachu…» – nie są nawet w stanie go
sobie wyobrazić. Trzeba im to określić: «Widziałem dom za
sto tysięcy franków». Wtedy dopiero wykrzykną: «Jaki śliczny
dom!!!» (Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę).

trudność z pozyskaniem pomocy
finansowej i społecznej

85,79%

91,69%

89,41%

Magdalena Chojdacka

niekompletna wymiana informacji
pomiędzy ośrodkami leczenia

87,82%

89,35%

88,76%

słaby dostęp do rehabilitacji

84,26%

86,90%

85,88%

niedostateczne wsparcie
psychologiczne

71,07%

87,54%

81,18%

trudności w szkole lub miejscu pracy 77,66%

80,19%

79,22%

słaby dostęp do specjalistycznego
sprzętu

69,54%

77,96%

74,71%

problem z uzyskaniem orzeczenia
o niepełnosprawności

61,93%

71,25%

67,65%
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zdrowotnej, przez co chorym brakuje wsparcia i profesjonalnej dbałości o zdrowie. Zdajemy sobie sprawę, że choroby
rzadkie to choroby wielonarządowe, które potrzebują leczenia
w różnych poradniach specjalistycznych i w tym przypadku aż
około 40% ankietowanych dorosłych jest leczonych w jednym
ośrodku. W stosunku do pacjentów pediatrycznych (ok. 16%)
jest to ogromna dysproporcja. Taki wynik pokazuje ewidentny
problem chorych dorosłych – zmniejszenie intensywności
leczenia wraz z wiekiem, a co za tym idzie zmniejszenie częstości wizyt w poradni specjalistycznej (4% badanych powyżej
20. roku życia!). Koordynacja opieki jest skrajnie słaba i tu największym problemem jest brak lekarzy specjalistów. Trudno
dostępna jest wiedza o możliwościach leczenia w Polsce i za
granicą. Chorzy sami szukają informacji dotyczących leczenia
i oczekują na wprowadzenie nowych terapii lekowych oraz
rehabilitacyjnych. Oprócz braku informacji badani wskazali
najbardziej problemowe aspekty życia, które zostały zebrane
w tabeli. Na pewno nie są one dla Was – chorych, rodziców
i opiekunów – nowe i niejednokrotnie wyrastały i wyrastają
w walce z chorobą.
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Kwalifikacje
do przeszczepów

płuc

– zbyt mało, zbyt późno
Wykazano, iż przeszczepienie płuc u dorosłych osób
chorych na mukowiscydozę w sposób wyraźny wydłuża
życie. W artykule omówiono dwa badania analizujące schematy dotyczące kwalifikacji pacjentów z mukowiscydozą do
programów przeszczepiania płuc i możliwe przyczyny braku
takiej kwalifikacji.
W pierwszym badaniu, przeprowadzonym przez Ramosa
i wsp., wykorzystano Rejestr Pacjentów Amerykańskiej Fundacji Mukowiscydozy, aby dokonać retrospektywnej analizy
wszystkich amerykańskich dorosłych pacjentów, których
prognozowana wartość wskaźnika FEV1 w ciągu 2 kolejnych
lat wynosiła <30%. Autorzy podają, że 35% z 1240 amerykańskich chorych na mukowiscydozę, którzy spełnili wyznaczone
kryteria, nie zostało ostatecznie zakwalifikowanych do oceny
możliwości przeszczepu. Czynnikami, które wpłynęły na brak
kwalifikacji do przeszczepienia płuc, były: ubezpieczenie
Medicaid (program ubezpieczenia rządu amerykańskiego dla
osób niebędących w stanie pokryć kosztów składek zdrowotnych), nieukończenie szkoły średniej, starszy wiek i obecność
bakterii Burkholderia cepacia.
Drugie badanie, przeprowadzone przez Martina i wsp.,
oparte zostało na szczegółowej i zindywidualizowanej analizie wykresu wszystkich zgonów odnotowanych wśród
francuskich chorych na mukowiscydozę w latach 2007–2010.

Spośród 256 osób takich chorych zmarłych w ciągu tych 3 lat
we Francji 129 (50%) okazało się pacjentami niebędącymi po
przeszczepieniu płuc. W toku szczegółowej analizy tych 129
pacjentów, którzy zmarli, nie otrzymując przeszczepu płuc,
ustalono, że 25 z nich zmarło, będąc na liście oczekujących
na przeszczepienie, a 55 albo nie zostało do przeszczepienia
zakwalifikowanych, albo w momencie ich śmierci nadal rozpatrywano kwalifikację do przeszczepienia. Ostatecznie więc
oznacza to, że gdyby kwalifikacja do przeszczepienia przebiegła szybciej, potencjalnie można było zapobiec 80 z 256
zgonów (31%). Wniosek autorów był taki, że udoskonalenie
procedury kwalifikacji do przeszczepień mogłoby wpłynąć na
wydłużenie życia dzięki transplantacji we Francji.
Wnioski z obu badań są niepokojące. Badanie amerykańskie pokazuje, że pacjenci z niższym wykształceniem
i niższym statusem ekonomicznym mają mniejsze szanse na
kwalifikację do przeszczepienia, sugerując tym samym, że
w Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych wyznaczników kwalifikujących do przeszczepienia jest status społeczno-ekonomiczny. Badanie to dopełnia wnioski Queona i wsp.,
którzy wykazali, iż amerykańscy pacjenci o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym chorujący na mukowiscydozę,
kwalifikujący się do przeszczepienia płuc, mają mniejsze
szanse na decyzję pozytywną. Wnioski z obu tych badań
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kwalifikacja może oznaczać wystarczającą ilość czasu na
oswojenie się z faktycznym stanem klinicznym.
Późna kwalifikacja lub brak kwalifikacji do przeszczepienia mogą być również związane z trudnościami, jakie ma
służba zdrowia w trafnym przewidywaniu ryzyka śmierci
u poszczególnych pacjentów. Prognozowanie długości życia
u osób z mukowiscydozą pozostaje wyzwaniem, jako że
wydłużone życie może wystąpić u osób z niską funkcją płuc.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kwalifikacji pacjenta
bardzo ważna jest realistyczna ocena prawdopodobieństwa
przeżycia 1–2 lat bez przeszczepienia płuc, jak również realistyczna ocena prognozowanego przeżycia po przeszczepieniu.
W tym względzie istotne są nowo opublikowane badania,
które przewidują jednoroczne ryzyko śmierci u pacjentów
z mukowiscydozą przed przeszczepieniem, a także badania
przewidujące ryzyko śmierci po przeszczepieniu. Mamy
nadzieję, że niedługo lekarze i pacjenci będą mieli dostęp
on-line do prostego kalkulatora ryzyka, który na podstawie
indywidualnych danych pacjenta wyliczy prawdopodobieństwo przeżycia jednego roku bez przeszczepienia, a także
prawdopodobieństwo przeżycia jednego roku i pięciu lat
z przeszczepem. Tym sposobem decyzje dotyczące kwalifikacji do przeszczepienia mogłyby być podejmowane obiektywnie, na podstawie oczekiwanego prawdopodobieństwa
wydłużenia życia. Użycie takich narzędzi prognostycznych,
jak również pomoc decyzyjna dotycząca przeszczepów dla
pacjentów, powinny złagodzić konflikt decyzyjny zarówno
wśród lekarzy, jak i pacjentów, i w ten sposób zwiększyć
liczbę odpowiednich kandydatów przechodzących kwalifikacje do przeszczepienia płuc.
Reasumując, powyższe badania bez wątpienia wskazują
na potrzebę lepszej edukacji zarówno pracowników służby
zdrowia, jak i pacjentów oraz ich rodzin w dziedzinie przeszczepiania płuc i – co się z tym wiąże – wydłużenia życia.
Shawn D Aaron, Cecilia Chaparro
Źródło: Journal of Cystic Fibrosis 2016; 15: 143–144
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wskazują, że amerykańscy pacjenci chorzy na mukowiscydozę o relatywnie niskim statusie społeczno-ekonomicznym
napotykają na podwójną przeszkodę – mają mniejsze szanse
na kwalifikację, a nawet jeśli zostaną zakwalifikowani, nadal
będą mieli mniejsze szanse na przeszczepienie niż zamożniejsi
chorzy. Taka sytuacja odzwierciedla niedobory w środkach
przeznaczanych na opiekę nad chorymi na mukowiscydozę
i na transplantologię w Stanach Zjednoczonych.
We Francji, w przeciwieństwie do USA, opieka związana
z mukowiscydozą i przeszczepieniami płuc jest w pełni finansowana, a programem transplantacji nagłej obejmowani
są pacjenci z zagrożeniem życia. Francuskie badania sugerują
jednak, że mimo znakomitego powszechnego dostępu do
przeszczepień niektórzy pacjenci we Francji z zaawansowaną
mukowiscydozą umierają z powodu błędów przeoczenia.
Wpływa na to albo nierozpoznanie zaawansowania choroby
płuc przez zespół medyczny, albo uznanie przeszczepienia
płuc za nieopłacalną opcję przedłużenia życia, albo po prostu
zbyt późna kwalifikacja pacjentów.
Przed oceną powyższych badań należy koniecznie rozważyć pewne ograniczenia. Wszyscy, którzy pracują bezpośrednio z chorymi na mukowiscydozę, spotykają się z pacjentami,
którzy słabo przestrzegają zaleceń lekarskich, pacjentami
ze znacznym stopniem współzachorowalności psychicznej
lub pacjentami bez wsparcia socjalnego/rodziny. Wszystkie
te czynniki stanowią przeciwwskazanie do przeszczepienia
płuc, jednak mogą być trudne do udokumentowania w dokumentacji medycznej; te „nienamacalne czynniki” mogły
wpłynąć na brak kwalifikacji do przeszczepienia u wielu
pacjentów uwzględnionych zarówno w badaniu francuskim,
jak i amerykańskim. Co więcej, tym „nienamacalnym czynnikom” może towarzyszyć niski status społeczno-ekonomiczny,
wprowadzając pozorny związek niskiego statusu społeczno-ekonomicznego z brakiem kwalifikacji do amerykańskiego
programu transplantacji płuc.
Inną potencjalną barierą przy kwalifikacji do przeszczepienia jest to, że niektórzy pacjenci błędnie postrzegają swój stan
jako nadal zbyt dobry, by wymagał transplantacji. Z własnego
doświadczenia wiemy, że perspektywa przeszczepienia u pacjentów z mukowiscydozą powoduje ogromne zakłócenia
w ich życiu, co przekłada się na dłuższy okres potrzebny do
zaakceptowania widma przeszczepienia płuc. Wcześniejsza
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Przez żołądek

do… płuc

Mukowiscydoza to choroba dotycząca całego organizmu, jednak najpoważniej atakuje układ oddechowy.
Z kolei dysfunkcja tego systemu wpływa na gorsze funkcjonowanie całego ciała i rzutuje na samopoczucie.
U dzieci nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż szybki postęp zmian oskrzelowo-płucnych może opóźnić
rozwój fizyczny, co objawia się przede wszystkim brakiem przyrostu masy ciała i wzrostu. Z drugiej strony
niedożywienie jest przyczyną częstszych i gorzej poddających się leczeniu zaostrzeń. Tego błędnego koła
nie da się całkowicie przerwać, natomiast można znacznie zmniejszyć prędkość jego obrotu, uzyskując
zmniejszenie dolegliwości i wydłużenie życia. Na różnych etapach choroby dysponujemy różnymi narzędziami.
Jednym z nich jest PEG, czyli przezskórna endoskopowa gastrostomia.
Gastrus to z łaciny żołądek, a stomia to otwór, przetoka –
połączenie pomiędzy narządem jamistym (w tym przypadku
żołądkiem) a skórą, a właściwie środowiskiem zewnętrznym
poprzez skórę. Pod kontrolą gastroskopu wprowadza się do
żołądka przez ścianę jamy brzusznej specjalnie zaprojektowaną, dość cienką silikonową lub poliuretanową rurkę. PEG
jest przetoką odżywczą, wytwarzaną w celu podania pokarmu
bezpośrednio do żołądka.

Kiedy padnie propozycja,
czyli o wskazaniach
Podstawowym wskazaniem do założenia PEG w mukowiscydozie jest niedożywienie, do którego dochodzi pomimo
prawidłowego leczenia dietetycznego (diety wysokokalorycznej) i farmakologicznego (optymalne podawanie enzymów
trzustkowych oraz witamin). Mechanizmów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy jest wiele: zwiększone spoczynkowe zużycie energii (organizm nawet podczas snu zużywa
więcej energii niż organizm zdrowego człowieka), niechęć
do jedzenia, zwiększone zapotrzebowanie energetyczne

związane z przewlekłym procesem zapalnym, upośledzone
wchłanianie i trawienie. Szczegółowe wskazania zależą od
wieku chorego:
z u dorosłych: BMI <17 kg/m2 lub zmniejszenie masy ciała
>5% w ciągu 2 miesięcy,
z u dzieci powyżej 2. roku życia: masa ciała <3. centyla lub
masa należna dla wysokości ciała <85% normy,
z u dzieci do 2. roku życia: brak przyrostu masy ciała.
Warunkami założenia PEG są: zgoda pacjenta i/lub jego
opiekuna prawnego (zależnie od wieku), drożny przełyk (bo
tędy wprowadzany jest endoskop) oraz prawidłowo działający
przewód pokarmowy.
Co ważne, lepsze wyniki leczenia żywieniowego uzyskuje
się u chorych z dobrą wyjściową czynnością płuc, dlatego PEG
lepiej wytworzyć we wczesnym stadium choroby.

Co nam daje PEG,
czyli o korzyściach
PEG daje możliwość zdobycia tak bardzo potrzebnych
kalorii podczas snu (a więc nie trzeba jeść na siłę kolejnej
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Gdy się nie da i co wtedy,
czyli o przeciwwskazaniach
i alternatywach
Podstawowym przeciwwskazaniem – jak we wszystkich
innych procedurach medycznych – jest brak zgody pacjenta
i/lub jego opiekuna prawnego. PEG nie można również
założyć, gdy:
z nie ma możliwości przyciśnięcia ściany żołądka do ściany
jamy brzusznej za pomocą endoskopu poprzez wypełnienie żołądka powietrzem – do takiej sytuacji może dojść
u pacjentów po operacjach jamy brzusznej, którzy mają
zrosty w tej okolicy; można wówczas założyć przezskórnie
jejunostomię, czyli przetokę do jelita cienkiego,
z u pacjenta występuje refluks żołądkowo-przełykowy
o dużym nasileniu; alternatywą jest zabieg chirurgicznego
założenia gastrostomii połączony z fundoplikacją, czyli
zabiegiem antyrefluksowym,
z występuje zaostrzenie przewlekłego procesu chorobowego
– u mukolinków PEG najczęściej zakłada się pod koniec
leczenia antybiotykami dożylnymi lub bezpośrednio po
jego zakończeniu,
z występują istotne zaburzenia krzepnięcia,
z pacjent cierpi na poważne zaburzenia psychiczne.

Czy coś może pójść źle,
czyli o powikłaniach
Założenie PEG jest bardzo bezpieczną procedurą. Doświadczeni lekarze są w stanie wytworzyć stomię tą metodą
u niemowląt i noworodków o niewielkiej masie ciała (nawet
<3 kg). Jak wynika z opisów przypadków, PEG można zakładać z powodzeniem nawet u kobiet w ciąży i nie towarzyszy temu zwiększenie częstości występowania powikłań.
Natomiast oczywiście żaden zabieg medyczny nie jest w 100%
bezpieczny. W przypadku tej procedury częstość występowania powikłań waha się między 8 a 30%, w tym poważne
(typu perforacja przewodu pokarmowego, krwotok, zapalenie
otrzewnej) to 1–4%.

Czy będę spał,
czyli o znieczuleniu
Zabieg jest na tyle bezpieczny, że można go wykonywać
w znieczuleniu miejscowym, wówczas trwa około 15 minut.
U dzieci najczęściej wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym,
co trwa zwykle około 40 minut.

Jak będę wyglądała,
czyli o estetyce
Klasyczna rurka gastrostomijna „wystaje” na długość kilkunastu centymetrów z brzucha, zwykle ma grubość około
1 cm, wobec czego po przymocowaniu plastrem do skóry
i założeniu luźnego ubrania staje się niewidoczna. Dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych istnieje bardziej estetyczna
wersja – tzw. grzybek, w którym nad powierzchnię brzucha
wystaje tylko „zamknięcie” o wymiarach około 0,5–1 cm
na 2–4 cm. Aby przekonać innych, że życie z przetoką nie
musi być źródłem kompleksów, pewna piękna młoda dama
ze stomią na jelicie grubym zaangażowała się w kampanię
społeczną. Warto zobaczyć jej zdjęcia (patrz 4. adres internetowy poniżej).
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porcji, wmuszać w siebie kolejnego napoju wysokoenergetycznego, „ja śpię, a licznik tyka”). Ma to szczególne znaczenie
u pacjentów z zaawansowaną chorobą płucną, u których
nie jesteśmy w stanie zwiększyć podaży energii drogą fizjologiczną (czyli doustnie). U mukolinków taka „rehabilitacja
żywieniowa” skutkuje zwiększeniem przyrostów masy ciała
(a często również wzrostu), lepszą odpowiedzią na leczenie
zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej, wolniejszym tempem
postępowania dysfunkcji układu oddechowego, przedłużeniem życia i poprawą jego jakości. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że zadowalający stan odżywienia jest jednym
z warunków kwalifikacji do przeszczepienia płuc.
Dodatkową korzyścią z PEG jest możliwość podania
niesmacznych czy „za dużych” tabletek prosto do żołądka
– z ominięciem jamy ustnej z jej wszystkimi kubkami smakowymi oraz gardła, które czasami potrafi nieźle dokuczać.
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Co zjada żołądek, czyli o żywieniu
enteralnym przez PEG
Podawanie płynów przez PEG można zacząć już 1–2 godziny po zabiegu. Początkowo stosuje się jałowe płyny do
podawania dożylnego (np. sól fizjologiczną), a jeśli wszystko
funkcjonuje prawidłowo, stopniowo podaje się coraz większe ilości pokarmu. Nie będą to jednak drobno pokrojone
kanapki, tylko specjalnie przygotowane preparaty odżywcze,
nazywane ogólnie dietą przemysłową. Są odpowiednio zbilansowane, tak aby oprócz kalorii dostarczać wszelkich składników potrzebnych w danej jednostce chorobowej. Mieszanki
te traktuje się jak lekarstwo, a nie jak pokarm w potocznym
tego słowa znaczeniu. Trzeba pamiętać, że żywienie przez
stomię dożołądkową nie zastępuje normalnego jedzenia, ale
je uzupełnia! Nie można rezygnować z posiłków na rzecz
diety przemysłowej.

Jakie sztućce, czyli o metodach
podawania mieszanek
Mieszanki odżywcze można podawać jak kroplówkę, za
pomocą pompy infuzyjnej (jeśli jest potrzeba precyzyjnej
regulacji prędkości wlewu) lub strzykawką w porcjach. Jeśli
karmienie dożołądkowe stosuje się w ciągu dnia, podczas
czuwania, wskazane jest utrzymanie siedzącej lub stojącej
pozycji ciała przez około 30–60 minut po podaniu preparatu.
Natomiast podczas karmienia nocnego zaleca się pozycję
półleżącą (z uniesioną pod kątem ok. 30–45° górną częścią
tułowia). Każdorazowo przed podażą i po niej należy pamiętać
o przepłukaniu rurki 20–30 ml wody lub soli fizjologicznej.
Trzeba również pamiętać o adekwatnym dawkowaniu enzymów trzustkowych, gdyż preparaty dla mukolinków są
wysokoenergetyczne i zawierają dość dużo tłuszczu.

Co z terminem ważności,
czyli o ewentualnym usuwaniu
PEG

go więc używać tak długo, jak jest to potrzebne (miesiące,
a nawet lata). W razie konieczności wymiana jest zabiegiem
łatwiejszym do wykonania niż wytworzenie PEG. Natomiast
dużo częściej powodem wymiany gastrostomii nie jest zużycie
materiału, tylko przypadkowe usunięcie rurki. W takim przypadku nie należy wpadać w panikę – to nie jest stan zagrożenia życia. Będzie odczuwalny niewielki ból, może dojść do
śladowego krwawienia lub wycieku treści żołądkowej. Trzeba
zabezpieczyć to miejsce jałowym opatrunkiem i zgłosić się do
lekarza (najlepiej skontaktować się z ośrodkiem, w którym
zakładano PEG).

Dla zainteresowanych,
czyli przydatne strony
internetowe
O przezskórnej endoskopowej gastrostomii można by pisać
dużo, dużo więcej. Jednak moim celem nie było stworzenie
elaboratu, tylko przybliżenie Państwu tej metody leczenia.
Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa, by się
jej nie bać, i zachęcić do rozważenia wraz z lekarzem prowadzącym jej zastosowania na odpowiednim etapie leczenia
mukowiscydozy. Dla tych, którzy po lekturze pozostali
z uczuciem niedosytu, proponuję specjalnie spreparowane
„mieszanki dodatkowe”:
1. http://www.polspen.pl/dla-pacjentów/zywienie-enteralne
2. http://espen.info/documents/PEG.pdf
3. http://patient.info/doctor/peg-feeding-tubes-indicationsand-management
4. http://stomalife.pl/stomia-ogranicza-niezwykle-zdjeciastomiczki/
5. https://www.youtube.com/watch?v=3jb5wdxSqOg (UWAGA!!! Tylko dla osób, które chcą zobaczyć, jak dokładnie
wygląda zabieg.)
Joanna Jaworska
lekarz, specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji z pulmonologii dziecięcej

PEG jest wykonany z materiału, który bardzo rzadko
powoduje odczyny zapalne, a przy prawidłowym założeniu
i użytkowaniu nie powoduje odleżyn nawet podczas długotrwałego kontaktu ze skórą czy ze ścianą żołądka. Można

Zakład Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
jaworska.joannamaria@gmail.com
piśmiennictwo u autorki
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Płuco na chipie
Metoda tworzenia narządów na chipie została opracowana w 2010 r. w USA i polega na zbudowaniu z tworzywa
sztucznego (polidimetylosiloksanu) mikrourządzenia, które
następnie pokrywane jest ludzkimi komórkami, naśladującymi
strukturę konkretnych tkanek. Dotychczas udało się stworzyć
na chipach pęcherzyk płucny, fragmenty jelita, wątroby, nerki
i łożyska. Tak uzyskane narządy można poddawać badaniom,
które będą bardziej wiarygodne niż testy na zwierzętach
(ograniczając tym samym wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych). Niestety, metoda jest bardzo kosztowna i dostępna
dla nielicznych placówek naukowych.

Nowy, znacznie tańszy i łatwiejszy, sposób wytwarzania
płuca na chipie został opracowany podczas stażu naukowego przez ucznia klasy III C Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie Macieja Mańkę. Niezbędne
parametry polimerów podłoża uzyskał on przez dodanie do
tworzywa cukru, a następnie wypłukanie go. To odkrycie daje
nadzieję na możliwość testowania nowoczesnych terapii na
pęcherzykach obsadzonych komórkami konkretnego pacjenta,
co skutkowałoby skuteczniejszym doborem leczenia.
MZ
Źródło: http://pierwszymilion.forbes.pl/licealista-stworzyl-pluco-na-chipie-mozepomoc-pacjentom,artykuly,204 116,1,1.html

Zaproszenie

do konkursu
MATIO – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę rozpoczyna III etap konkursu GENialna
szkoła. Zgłaszajcie przedszkola i szkoły każdego szczebla, publiczne i niepubliczne, w których dzieci chore
na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie, a także z zaburzeniami o podłożu genetycznym i neurologicznym,

Zgłoszenia mogą nadsyłać rodzice i opiekunowie dzieci, a także
nauczyciele z danych placówek. WAŻNE, by zgłoszenie zawierało:
z pełną nazwę i adres placówki edukacyjnej,
z telefon, adres e-mail,
z imię i nazwisko dyrektora,
z opis działań uzasadniający, że to miejsce powinno otrzymać miano
„GENialnej szkoły”.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja MATIO,
ul. Celna 6, 30-507 Kraków, lub e-mailem: konkursy@mukowiscydoza.pl
z dopiskiem „GENialna szkoła” (więcej na: www.mukowiscydoza.pl).
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Czekamy
na Wasze
zgłoszenia do
1 września!
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czują się dobrze, są akceptowane, mogą się rozwijać.

mukowiscydoza.pl/konkursy
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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszapopołudniem, dlatego na spacer wybieraj godziny okołowie wydała ostrzeżenie przed atakami kleszczy. Łagodna zima
południowe.
stworzyła korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków,
z Pamiętaj o odpowiednim ubraniu – o długich spodniach,
a to zaowocowało ich wysypem, obserwowanym obecnie na
bluzkach z rękawem, nakryciu na głowę. Najlepiej, by ubraterenie niemal całej Polski.
nie było jasne – łatwiej wtedy zauważyć kleszcza.
Kleszcz wyczuwa swoją potencjalną ofiarę z odległości
z Stosuj środki odstraszające kleszcze.
20 metrów – reaguje na temperaturę jej ciała, zapach potu
z Trzymaj się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyi wydychany dwutlenek węgla. Kiedy znajdzie się na skórze,
czaj przebywają, takich jak wysokie trawy i krzewy – chodź
nie atakuje na oślep – wędruje przez godzinę w poszukiwaśrodkiem ścieżek.
niu miejsca, gdzie naskórek jest cienki i lekko wilgotny. Tam
z Po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzyj swowkłuwa się dość głęboko w skórę. Jest to jednak praktycznie
je ciało – skórę głowy, uszy, szyję, a zwłaszcza miejsca
niewyczuwalne, gdyż wprowadza wydzielinę, która zawiera
w zagięciach rąk i kolan, pachwiny itp.
substancje znieczulające i opóźniające reakcję zapalną u żyz Zaszczep się. Szczepionki na boreliozę nie ma, ale jest
wiciela. Niezauważalnie może więc żerować nawet 6–7 dni,
szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – odwypijając w tym czasie
porność dają dwie dawki
około 2 ml krwi i znaczpodane w ciągu 3 miesięnie powiększając swoje
cy, potem potrzebna jest
rozmiary. Dorosły głodny
dawka przypominająca:
osobnik ma około 2 mm
pierwsza 5–12 miesięcy
długości, a najedzony napo podaniu drugiej dawwet 12 mm. Szacuje się,
ki, następna po 3 latach,
że 10–15% kleszczy zakaa kolejne co 3–5 lat. Serię
żonych jest m.in. wirusem
szczepień należy zacząć
kleszczowego zapalenia
zimą lub wczesną wiomózgu oraz krętkami bosną.
reliozy. Wirusy dostają się
z Jeśli znajdziesz kleszcza,
do naszego krwiobiegu
który już zdążył się wkłuć,
w momencie wkłucia się
uchwyć go np. pęsetą
kleszcza, natomiast krętki
tuż przy skórze i lekko
nieco później – najwięobr otowym ruchem
cej przenika po upływie
energicznie pociągnij
24 godzin od momentu
do góry, a miejsce po
wkłucia.
ukąszeniu starannie zdeCo zrobić, by zmniejzynfekuj i obserwuj.
szyć ryzyko zakażenia
Okres inkubacji chochorobami odkleszczorób wywoływanych przez
wymi?
kleszcze wynosi 2–32
z Kleszcze są najbardziej
dni. Jeśli zatem doszło do
aktywne rano i późnym
źródło: http://www.hwg.pl/blog/wp-content/uploads/2013/08/plakat_mapa_kzm.jpg
zakażenia przez kleszcza,
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Uwaga na kleszcze
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w miejscu ukąszenia na skórze pojawia się charakterystyczny
rumień o średnicy 1–1,5 cm, który w następnie powiększa się
do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika.
Rumień nie pojawia się u wszystkich zakażonych – występuje zaledwie u 30%. U pozostałych ten etap zakażenia
przebiega bezobjawowo. Objawy boreliozy są podobne
do objawów grypy – występują: stan podgorączkowy, bóle
mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie, nudności. Jeśli
takie niepokojące objawy pojawią się po ukąszeniu przez

kleszcza, należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza w celu
wykluczenia zakażenia bądź poddania się leczeniu w razie
potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić
do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu
sercowo-naczyniowego.
Magdalena Zgraj
Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/kleszcze-jaksie-przed-nimi-bronic_36 105.html

Biegam,
bo muszę…

Biegacz to nie ten, kto szybko biega.
To ten, który nie ustaje w walce.
Marc Buhl

Tak naprawdę to nie wiadomo, jak to wszystko się zaczęło… Kto, kiedy i jak daleko przebiegł z zamiarem
zebrania funduszy na cel charytatywny. Wiadomo natomiast, że dziś biega 22% Polaków. 20,8% biegających
to kobiety, 23,1% to mężczyźni, a najliczniejszą grupą wśród biegających są młodzi ludzie: 18–24 lat (40,4%)
i 25–34 lat (36,5%). Badacze wykazali też, że 15% biegaczy startuje w imprezach biegowych. Szacuje się, że
połowa z nich bierze udział imprezach o charakterze dobroczynnym.
Takie wydarzenia, jak realizowany przez PKO Bank
Polski program „Biegajmy razem”, pozwala połączyć pasję
sportu z pomocą osobom potrzebującym. W tym roku w ramach 9 PKO Półmaratonu Rzeszowskiego odbyła się akcja na
rzecz 21-letniego Damiana, który choruje na mukowiscydozę.
Wystarczyło przypiąć do koszulki kartkę „biegnę dla Damiana”, by zbierać środki na leczenie tego 21-letniego chłopaka.
Pobiegło tak 200 osób (w tym dziennikarz TVP Maciej Kurzajewski), zdobywając tym samym 20 tys. Od 2013 roku odbyło
się 151 podobnych akcji biegowych, podczas których PKO
Bank Polski wielokrotnie wspierał osoby chorujące na mukowiscydozę. Od początku istnienia tego programu biegacze
przemierzyli charytatywnie 1 mln 305 tys. km, co odpowiada
32 okrążeniom Ziemi wzdłuż równika.

W ostatnim czasie w charytatywne bieganie włączają się
także grupy zorganizowane, takie jak służby mundurowe.
29 maja w Tychach odbył się II Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego dla chorej na mukowsicydozę Julki z Gdyni. Biec można było na jednej z trzech tras
wokół Jeziora Paprocańskiego – na dystansie 7, 14 i 21 km.
W wydarzeniu tym wzięło udział około 300 osób, a odległości
pokonywano w różny sposób: biegnąc, idąc z kijkami, psami,
jadąc z wózkiem, jadąc na rowerze czy na hulajnodze. Natomiast w dniach 28–29 maja w Kątach Wrocławskich odbyła
się V edycja Nocnego Maratonu z Przygodami Dla Służb
Mundurowych i ich Sympatyków „Ryś”. Podczas imprezy
odbyła się zbiórka na rzecz Natalii i Patrycji, również chorych na mukowiscydozę. Zawodnicy w 3-, 4- i 5-osobowych
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grupach musieli w nocy przemierzyć 42 km, meldując się
w punktach kontrolnych i wykonując wymagające zadania,
mając do dyspozycji jedynie mapę i kompas. Cytując jednego
ze współorganizatorów: „Ryś to maraton dla komandosów,
a nie placków”.
Ale nie samym bieganiem żyje człowiek. Mariusz Łukajczyk
z Jaworzna przepłynął Wisłę kajakiem i dopłynął do Bałtyku
w 14 dni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że
pokonał w tym czasie 940 km, a podczas swojej podróży
zbierał fundusze dla Arturka z Jaworzna. Podobną odległość
– 800 km – pokonali cykliści z Łeby, a każdy przejechany
przez nich kilometr został przeliczony na pieniądze, które
zostały przekazane dla 5-letniego Franciszka. Sześcioosobowa

ekipa odwiedziła Słupsk, Sławno, Koszalin, Rewal, Kołobrzeg,
Świnoujście, Stavenhagen, Parchim i Lubekę, pokonując
około 100 km dziennie. W najbliższym czasie planowanych
jest kilkadziesiąt podobnych akcji dobroczynnych, a sezon
biegowo-rowerowy dopiero się zaczął!
Magdalena Zgraj
Źródło:
https://prezi.com/wjyuqirdunif/polacy-biegaja-2015/
http://biegambolubie.com.pl/
http://www.katywroclawskie24.pl/aktualnosci/w-maju-startuje-v-edycja-rysia/
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Fot. Remigiusz Żukowski
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Kto otrzymuje nasze pismo?
1. Chorzy i ich rodziny, którzy wyrazili zgodę na
umieszczenie ich nazwisk w bazie danych fundacji.
Jeśli chcesz otrzymywać nasze pismo, prześlij pod adresem
fundacji (Fundacja MATIO, 30-507 Kraków, ul. Celna 6)
następujące dane: imię i nazwisko chorego, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz imię, nazwisko i adres osoby,
do której będzie przesyłany magazyn MATIO (przesłane in
formacje są objęte prawem o ochronie danych osobowych
– pozostaną do wyłącznej dyspozycji fundacji).
2. Pediatrzy – prenumeratorzy MEDYCYNY PRAK
TYCZNEJ. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogólnie dostępnym
– wg własnego uznania.
3. Instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i darczyńcy otrzymują bezpłatnie aktualny numer.
Wpłaty na rzecz fundacji prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowi
scydozę – „MATIO”, 30–507 Kraków, ul. Celna 6, Fortis
Bank Polska S.A. I Oddział/Kraków, Nr: 86 1600 1013
0002 0011 6035 0001

Dane osobowe
Dane osobowe osób otrzymujących kwartalnik są
zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych
w posiadaniu fundacji. Nie są udostępniane nikomu, z wyjątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.
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Kącik prawny
Renta socjalna 
a posiadanie ziemi rolnej
Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem
lub posiadaczem (samoistnym albo zależnym) nieruchomości
rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha
przeliczeniowych. W przypadku współwłasności kryterium to
odnosi się do udziału. Tak stanowi ustawa z 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej. Ustawa ta określa, że prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu umowy
najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
o podobnym charakterze. Prawo do renty socjalnej zawiesza się
za miesiąc, w którym osiągnięto przychody w łącznej kwocie
przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa
GUS dla celów emerytalnych. Pobierający rentę socjalną lub
jego przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie
powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu
przychodu w kwocie powodującej jej zawieszenie. Robi się to
w formie pisemnego oświadczenia. Organ wypłacający rentę
socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie
informacji o wysokości przychodów. W ten sposób weryfikuje
oświadczenie złożone przez osobę pobierającą rentę.
Źródło: tygodnik „Poradnik Rolniczy”

Należy pamiętać, że każda gmina może odmiennie regulować te
kwestie, a w związku z tym nie należy się sugerować rozwiązaniami zasłyszanymi od osób zamieszkujących sąsiednie gminy
– wskazane jest zapoznanie się z uchwałą swojej gminy.

§

Dla kogo mieszkania 
socjalne i komunalne

Lokal komunalny to mieszkanie przyznawane przez gminę
osobom o stosunkowo małych dochodach, których nie stać na
wynajęcie bądź kupno własnego mieszkania. Niestety przepisy dotyczące ich przyznawania nie są jednolite, każda gmina
przyznaje mieszkania według ustalonych przez siebie kryteriów.
Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują, że rada
gminy uchwala zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych, więc najwięcej potrzebnych informacji osoby zainteresowane lokalem komunalnym znajdą w uchwałach rad gmin.

Zasady wynajmowania mieszkań
komunalnych

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne, jest wykazanie przez osoby
ubiegające się, że wskazana gmina jest miejscem ich stałego
pobytu. Osoby, które wywiązują się z powyższego warunku,
dodatkowo muszą spełniać następujące kryteria przewidziane
w uchwale rady miasta lub gminy:
z są bezdomne albo mają trudne warunki mieszkaniowe
oraz
z średni miesięczny dochód na jednego członka ich
gospodarstwa domowego nie przekracza minimum
dochodowego.
Pozostawanie w trudnych warunkach mieszkaniowych
oznacza zamieszkiwanie w mieszkaniu, w którym na osobę
przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na
stały pobyt ludzi.
Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o najem lokalu nieprzekraczający 160% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym albo w gospodarstwie
osoby samotnie wychowującej dziecko.
W pewnych przypadkach powyższych warunków nie
trzeba spełniać lub nie trzeba ich spełniać jednocześnie. I tak
między innymi:
z osoby, które zamieszkują w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, są
repatriantami, którym miasto obiecało mieszkanie, mogą
otrzymać mieszkanie komunalne, nawet gdy nie spełniają
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kryterium pozostawania w trudnych warunkach mieszkaniowych oraz kryterium dochodowego,
z osoby, którym prywatny właściciel wypowiedział umowę najmu z trzyletnim okresem wypowiedzenia, bez zapewnienia
innego lokalu, mogą uzyskać mieszkanie komunalne, nawet
jeśli nie zamieszkują aktualnie w trudnych warunkach,
z osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej
lub społecznej mogą starać się o mieszkanie bez konieczności spełnienia warunku pozostawania w trudnych warunkach mieszkaniowych, muszą jednak spełniać warunek
osiągania niskich dochodów.

dawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania, ciężką, przewlekłą chorobę wnioskodawcy lub
innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania,
istniejącą udokumentowaną przemoc lub inną patologię
w rodzinie, pod warunkiem że wnioskodawca zamieszkuje
w lokalu za zgodą właściciela,
z są byłymi lokatorami zamieszkującymi w lokalach znajdujących się w budynkach prywatnych, którzy zobowiązani
byli do uiszczania czynszu regulowanego i którym wypowiedziano umowę najmu, w sytuacji gdy ustalony przez
właściciela czynsz pozostawał w rażącej dysproporcji
z dochodami gospodarstwa domowego lokatora,
z tworzą rodziny wielodzietne.

§

Pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania mają osoby,
które poza spełnieniem dwóch podstawowych kryteriów
dodatkowo:
z zamieszkują za zgodą właściciela w lokalach usytuowanych
w budynkach lub ich częściach objętych ostatecznym
nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru
budowlanego,
z zamieszkują za zgodą właściciela w budynkach lub ich
częściach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na
planowane inwestycje miejskie,
z zamieszkują w budynkach stanowiących własność miasta
lub gminy w pomieszczeniach nienadających się na stały
pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego,
z są bezdomne i zostały objęte programem wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
z w związku z uzyskaniem pełnoletniości opuściły dom
dziecka, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i nie
są w stanie ich zaspokoić we własnym zakresie, pod warunkiem że z wnioskiem o pomoc mieszkaniową wystąpią
w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletniości,
z są repatriantami, którym miasto zobowiązało się zapewnić
lokal,
z mają status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą,
dla których z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu
wystąpi Centrum Pomocy Rodzinie,
z są w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub
społecznej ze względu na niepełnosprawność wniosko-

Kto nie uzyska prawa
do mieszkania komunalnego

Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne muszą
liczyć się z tym, że mimo spełnienia warunków lokalu
komunalnego mogą nie otrzymać. Gmina może odmówić
przyznania mieszkania, jeśli:
z osoba starająca się o mieszkanie lub jej małżonek, osoba
pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna
osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada
tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego,
a także gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której
zbycie lub z której pożytki dają możliwość zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie; dotyczy to
również posiadania prawa do części mieszkania,
z w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie
mieszkania komunalnego wnioskodawca, małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu albo inna
osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania zbyła, czyli
sprzedała lub oddała, posiadane wcześniej mieszkanie,
z z analizy wniosku oraz sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ustalonej między innymi w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy wynika, że występuje rażąca dysproporcja
pomiędzy małymi dochodami wykazanymi przy składaniu
wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu a faktycznym
stanem majątkowym wnioskodawcy lub osób ubiegających
się wraz z nim o najem lokalu.
Podstawa prawna: Uchwala Nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
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Przyznanie lokalu socjalnego
Osoby starające się o przyznanie lokalu socjalnego powinny zapoznać się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi
takiego postępowania. Jest ono bowiem bardzo czasochłonne,
a żeby otrzymać lokal socjalny z zasobów komunalnych,
trzeba spełniać wiele warunków.

Co to jest lokal socjalny i publiczny zasób
mieszkaniowy

z emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
z osoby posiadające status bezrobotnego,
z osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy
w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać
w innym lokalu niż dotychczas używany.
Sąd, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjal
nego, nakazuje wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu
złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy – w tym lokali socjalnych
– uchwala rada gminy.
Powinny one określać między innymi:
z tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali
zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych
oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
z kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
z wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadnia
jącą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.
To również gmina zawiera z osobą uprawioną umowę
o najem. Jest ona zawierana na czas oznaczony. Może być
zawarta przede wszystkim z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie
przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy.
Jeżeli po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta,
nadal istnieją przesłanki do przyznania danej osobie lokalu
socjalnego, umowa o najem jest przedłużana.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać
połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tematu,
warto zapoznać się z podstawowymi definicjami. Kwestie
lokali socjalnych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Definiuje ona lokal socjalny jako lokal nadający się do
zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza
niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa
domowego 10 m2, przy czym może to być lokal o obniżonym
standardzie.
Natomiast publiczny zasób mieszkaniowy to lokale
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo
lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu tery
torialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek,
Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Kto jest uprawniony do lokalu socjalnego

W pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły
osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku
takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.
Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie.
Jest jednak grupa osób, którym sąd nie może odmówić
prawa do lokalu socjalnego. Są to:
z kobiety w ciąży,
z małoletni, niepełnosprawni w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą
opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący,
z obłożnie chorzy,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
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Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli,
a gdy trzeba, pobudza do walki
Agrippa

Wokalny rozwój

Ani Dąbrowskiej
Wiele czasopism, portali internetowych, stacji telewizyjnych i radiowych w ostatnim czasie opisuje, pokazuje
i przedstawia osobę oraz talent niezwykłej dziewczynki – Ani Dąbrowskiej z Wesołej (w MATIO pisaliśmy
o Ani w nr 3/2015). Ania jest uczennicą trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Wesołej – uczęszcza do klasy V,
Państwowej Szkoły Muzycznej w Dynowie – klasy fortepianu, oraz Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,
gdzie pracuje pod kierunkiem pani dyrektor Anny Czenczek, pomysłodawczyni i dyrektora Międzynarodowego

Rozwój muzyczno-wokalny Anny
Dąbrowskiej jest stałym elementem jej
codziennego życia. Nabrał szczególnego tempa po zwycięstwie na Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie, w kategorii dzieci,
w czerwcu 2015 roku. Stypendium, jakie
w nagrodę otrzymała dziewczynka, pozwoliło jej na spełnienie muzycznych pragnień,
marzeń i dążeń. W czerwcu została Laureatką Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, a już 22 sierpnia na stadionie RCRiS
„Wiki” w Sanoku wystąpiła na scenie w duecie z Grzegorzem
Hyżym, który zaprosił ją do udziału w swoim koncercie.
18 września zdrowie pozwoliło jej wyjechać do Niemiec,
gdzie w Monachium wyśpiewała I miejsce na XX Festiwalu
Kultury „Razem we wspólnej Europie”.
Miesiąc później – 18 października – otrzymała wyróżnienie
na V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk
w Tyczynie, a 6 listopada wystąpiła w Studiu Koncertowym
Polskiego Radia Rzeszów w transmitowanym na żywo koncercie z okazji 15-lecia Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

13 listopada na zaproszenie pani Agnieszki Popielewicz Ania miała możliwość
uczestniczenia w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” a trzy dni później jako
zwyciężczyni Zaczarowanej Piosenki wraz
z Anną Dymną poprowadziła uroczystość
odbywającą się w studiu telewizyjnym
TVP w Warszawie oraz wręczała statuetki
artystom i osobom, które miały największy
wpływ na organizację tegoż festiwalu.
4 grudnia w Warszawie wyśpiewała
I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, organizowanym przez Związek Piłsudczyków
w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Piłsudskiego.
6 grudnia Ania Dąbrowska, zaproszona przez Centrum
Handlowe „PLAZA” w Rzeszowie, wystąpiła z półgodzinnym
mini recitalem z okazji Mikołajek.
12 grudnia 2015 roku odbył się w Hanowerze wielki Polonijny Festiwal Kultury „Dźwięki, które łączą”, organizowany
przez Biuro Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze
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i Dolnej Saksonii. Swoje piękne interpretacje piosenek przedstawiła tam na specjalnym koncercie.
Rok 2016 rozpoczął się równie ciekawie i intensywnie. 23 stycznia na scenie Teatru „Maska” w Rzeszowie Ania
kolędowała na koncercie z zespołem MANITOU, a już 24
stycznia w Ropczycach wraz ze SKALDAMI i chórem Jednego
Serca Jednego Ducha w misterium „Moje Betlejem” zaśpiewała
jako sopran.
I miejsce w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz
I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Nozdrzcu zdobyła w dniach 25 i 27 stycznia.
W piątek, 4 marca, w Konińskim
Domu Kultury Jury Ogólnopolskich
Eliminacji Dzieci Śpiewających nominowało Anię – po świetnym występie
– do finału 37. Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, a 20 marca otrzymała
kolejną nominację do Finału Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa
Nutka” w Częstochowie, który odbył się
w dniach 8–9 maja 2016 roku.
W poniedziałek 11 kwietnia w studiu nagraniowym w Krakowie odbyła
się sesja nagraniowa do teledysku i piosenki na KFPP
w Opolu. Ania wystąpiła wraz z Mieczysławem Szcześniakiem w chórze
laureatów Zaczarowanej Piosenki.
W dniach 7–8 maja odbył się Finał
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
i Tańca „Majowa Nutka” w Częstochowie.
Ania, wykonując perfekcyjnie „Meluzynę”, zdobyła II miejsce – „Srebrną Nutkę”
oraz nominację do Międzynarodowego
Festiwalu „Eurojormala” na Łotwie.
15 maja na Rynku w Rzeszowie odbył
się koncert Ani, zwieńczający Marsz dla
Życia i Rodziny. Ania wystąpiła przed
półtoratysięczną publicznością, która
zgromadziła się na rzeszowskim rynku.
28 maja zagrała swój koncert na XII
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki

Rzeszów Carpathia Festival, a w dniach 1–5 czerwca wzięła
udział w ścisłym Finale Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
i Tańca w Koninie, gdzie występowała z towarzyszeniem
Konin Band Orchestra.
Kolejny koncert w wykonaniu Ani odbył się w Galerii Rzeszów 12 czerwca, gdzie spotkała się z serdecznym przyjęciem
licznej widowni, a nastepnego dnia (13 czerwca) zdobyła
Grand Prix na III Powiatowym Przeglądzie Piosenki Filmowej
w Języku Angielskim.
18 i 19 czerwca wystąpiła gościnnie w Krakowie na 12.
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki – w sobotę występ solowy,
a w niedzielny wieczór razem z Mieczysławem Szcześniakiem.
Muzyka i występy na scenie są pasją 11-latki i – jak sama
to określa – jej „całym życiem”. Stawia więc na intensywny
rozwój swojego talentu. Najbliższe plany również zapowiadają
się ciekawie.
3 lipca zapowiada się koncert na dniach Gminy Nozdrzec,
a 10 lipca w Lutowiskach – recital, który będzie zwieńczeniem
bardzo ciekawego artystycznie minionego roku.
Cała droga artystyczna Ani Dąbrowskiej, jej osiągnięcia
przeplatane zmaganiami z nieuleczalną chorobą – mukowiscydozą, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem:
www.aniamariadabrowska.blogspot.com.
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