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Czasopismo dofinansowane ze środków 
PFRON w ramach celu programowego 4: 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do informacji i specjalistycznych 
usług.

Na okładce: Przyszłość polskiej medycyny 
na spotkaniu w Bydgoszczy.
Fot. Justyna Listwoń

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.

Stanisław 
  Sitko
Filantrop Krakowa A.D. 2014
Miło nam poinformować, że tytuł FILANTROPA 
KRAKOWA A.D. 2014 otrzymał wieloletni 
Prezes Fundacji MATIO, pan Stanisław Sitko. 
Prezesie, gratulujemy!!!

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa 
na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok 
kalendarzowy. W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, w intencji 
wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, 
ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub 
podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom 
i organizacjom tego potrzebującym.

Ponad 30 lat temu Stanisław Sitko, czynny inżynier lotnictwa, został 
ojcem chorego na mukowiscydozę syna. Wtedy choroba ta była w Polsce 
niemal nieznana. Lekarzy, którzy byli w stanie ją rozpoznać w stadium 
pozwalającym na leczenie, a tym samym wydłużenie życia chorego, można 
było policzyć na palcach jednej ręki. Brak szybkich rozpoznań i dostępu do 
nowoczesnych leków sprawiał, że w Polsce dzieci chore na pełnoobjawową 
mukowiscydozę często nie dożywały wieku szkolnego.
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Pan Stanisław nie mógł się pogodzić z faktem, że rozpo-
znanie ustalono tak późno, nie dając synowi praktycznie szans 
na godne życie. Brak zgody na ponurą rzeczywistość lat 80. 
XX wieku sprawił, że postanowił walczyć i działać. Wiedział, 
że w Europie Zachodniej z mukowiscydozą się walczy, tym 
bardziej więc nie zgadzał się z pozostawieniem polskich rodzi-
ców i ich dzieci samym sobie. Nie było mu łatwo, bo dostęp 
do informacji był wówczas ogromnie trudny. Nie poddawał 
się i pomimo śmierci syna postanowił pomagać innym chorym 
dzieciom oraz ich rodzinom. Jego życiowym wyzwaniem stała 
się zmiana ich trudnej codzienności. Zakładając w 1987 roku 
wraz z żoną Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, 
pan Stanisław Sitko postanowił stworzyć przede wszystkim 

grupę wsparcia dla rodziców chorych dzieci rozproszonych 
po całym kraju. Najczęściej samotnie przeżywali oni dramat 
choroby, więc odnalezienie ich nie było proste. Udało się, 
wzajemne wsparcie zaczęło przynosić efekty – wsparcie, 
którego Pan Stanisław i jemu podobni udzielali intuicyjnie, 
wykazując się empatią i wrażliwością. Nie był to czas, jak 
teraz, wszechobecnych psychologów i terapeutów, ale czas 
wzajemnego ludzkiego zrozumienia.

Pan Stanisław postanowił iść dalej. Współpraca z lekarzami 
świadomymi problemu, w tym z prof. Wojciechem Cichym 
z Akademii Medycznej w Poznaniu, dzięki niespożytej energii 
Pana Stanisława zaowocowała stworzeniem kolejnego stowa-
rzyszenia, tym razem łączącego świat medycyny – Polskiej 
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Grupy Roboczej „Mukowiscydoza”. Dzięki tej współpracy 
lekarze znający temat mogli go propagować wśród młodszych 
kolegów, by i oni mogli pomagać chorym.

Wiedza o mukowiscydozie dostępna była przede wszyst-
kim poza granicami Polski. Pan Stanisław Sitko był w owym 
czasie jedną z najbardziej znanych w Polsce osób znających 
tę chorobę, również dzięki kontaktom z placówkami zagra-
nicznymi. Do pakietu działań charytatywnych doszła edukacja 
– w tym środowiska medycznego.

10 lat później, w 1996 roku, rozpoczął współpracę z Paw-
łem Wójtowiczem, założycielem Fundacji Pomocy Rodzinom 
i Chorym na Mukowiscydozę MATIO, i zgodził się zostać jej 
Prezesem. Statut Fundacji MATIO oraz zakres jej działania 
pozwalają Panu Stanisławowi na realizację kolejnych wyty-
czonych sobie zadań. Oprócz pomocy chorym chce otaczać 
opieką również rodziny, aktywizować lekarzy, doprowadzać 
do możliwie wczesnych rozpoznań, a przede wszystkim pro-
pagować wiedzę o chorobie w społeczeństwie. To ostatnie 
jest szczególnie ważne: dzięki wiedzy o mukowiscydozie, jej 
objawach i konsekwencjach rodzice zaniepokojeni jakimikol-
wiek podobnymi jej oznakami sami zgłaszają się do lekarzy. 
Skutkuje to znaczną liczbą wczesnych diagnoz, które w ogóle 
mogłyby nie mieć miejsca.

Nie ma jeszcze powszechnego programu badań przesie-
wowych noworodków – o niego Pan Stanisław Sitko dopiero 
zaczyna walczyć wraz z lekarzami z Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu coraz większej grupy 
ludzi cel ten zostaje osiągnięty w 2009 roku jako „Ogólnopol-
ski Program Badań Przesiewowych Noworodków w Kierun-
ku Mukowiscydozy”. Teraz Pan Stanisław kładzie nacisk na 
edukację, bo szeroko rozumiana może dać wymierny efekt 
medyczny i społeczny. Wciąż działa charytatywnie na rzecz 
bezpośredniej pomocy najbardziej potrzebującym.

Lata charytatywnej pracy pana Stanisława Sitko można za-
mknąć w stwierdzeniu: człowiek–orkiestra. Dzisiaj nazywa się 
tak osoby znane z pierwszych stron gazet czy telewizyjnego 
ekranu – dla ludzi chorych na mukowiscydozę i ich rodzin 
kimś takim jest Stanisław Sitko. Oni pamiętają, że swoją dzia-
łalność rozpoczął w czasach, gdy niemile widziana była nie-
pełnosprawność, gdy chorych ukrywano w domach, nie dając 
im prawa do równego statusu społecznego, gdy genetyka nie 
istniała w polskich standardach medycznych, a edukacja proz-
drowotna ograniczała się do gruźlicy i wszawicy. Pionierskie 

działania, które podjął Pan Stanisław, są dzisiaj elementem 
działań związanych z leczeniem mukowiscydozy. Dziś nikt 
już nie wyobraża sobie samotności w tej chorobie.

Stanisław Sitko ma 89 lat. Pomimo pogorszenia stanu zdro-
wia nigdy nie zapomina o chorych na mukowiscydozę i ich 
rodzinach. Aktywnie przygotowuje warsztaty oraz szkolenia 
dla rodziców i uczestniczy w nich, uczestniczy w seminariach 
dla lekarzy, spotyka się ze studentami medycyny. Jest laure-
atem nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Dla 
Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicis Hominum” 
w dziedzinie Ochrony Zdrowia z 2007 roku, bohaterem wielu 
reportaży i publikacji realizowanych przez media drukowane 
i elektroniczne. Owocem wieloletnich starań Pana Stanisława 
Sitko jest znaczek i folder okazjonalny na temat mukowi-
scydozy oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy, 
wydany przez Pocztę Polską w 2011 roku. Jest pomysłodawcą 
biuletynu „Mukowiscydoza PTWM” oraz aktywnym członkiem 
redakcji bezpłatnego 
kwartalnika „MATIO 
Mukowiscydoza”, 
ukazującego się od 
1998 roku. Stanisław 
Sitko jest inicjato-
rem kartek okolicz-
nościowych i me-
dali okazjonalnych 
Ogólnopolskiego 
Tygodnia Mukowi-
scydozy, dzięki jego 
staraniom Mennica 
Polska dwukrotnie 
wydała medale po-
święcone tej kampanii. W 2012 roku Pan Stanisław został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za działalność charytatywną. Nie zamierza porzucić 
nieustannej troski o chorych, nadal wspomaga ich w codzien-
nych trudnościach natury ekonomicznej i psychicznej. Mimo 
wieku, nie zważając na własne kłopoty i dolegliwości, jest 
zawsze, gdy jest potrzebny – ze swoją inteligencją, mądrością, 
skromnością i siłą charakteru. Cechami bezwzględnie wyzna-
czającymi wartość człowieka, zwłaszcza takiego, który chce 
naprawdę pomagać potrzebującym.

Ewa Wróbel
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– diagnostyka 
genetyczna
Mukowiscydoza (CF) to jedna z najczęstszych chorób genetycznych rasy białej. Szacunkowa częstość 
jej występowania w Europie to 1/2500, w Polsce na podstawie danych uzyskanych z Programu Badań 
Przesiewowych Noworodków ocenia się ją na 1/4400. Bezobjawowym nosicielem mutacji w genie CFTR 
jest 1 na 25–33 osób.

analizy bioinformatyczne z użyciem programów mających 
pomóc w predykcji efektu mutacji. Programy te sprawdzają, 
w jakiej części białka znajduje się mutacja, czy jest to miejsce 
tzw. konserwowane ewolucyjnie – to znaczy czy inne gatunki 
zwierząt w tym miejscu mają dokładnie ten sam aminokwas, 
co świadczyłoby, że jest on ważny dla białka i każde odstęp-
stwo może być niekorzystne, czyli patogenne. Dlatego też 
Amerykanie jako pierwsi wprowadzili termin CRMS – CFTR-
-related metabolic syndrome, co w wolnym tłumaczeniu na 
język polski oznacza „zespół metaboliczny związany z genem 
CFTR” lub „niespecyficzny zespół metaboliczny”.

Około 17% noworodków wykrytych w programie przesie-
wowym w rejestrze USA ma rozpoznanie CRMS. Najczęstszym 
genotypem CFTR wykrywanym u noworodków z CRMS jest 
F508del/R117H. Z patogennym charakterem mutacji F508del 
nikt nie dyskutuje, natomiast z mutacją R117H jest już pewien 
problem… Mutacja R117H należy do defektów, które mogą 
mieć różny efekt kliniczny – zmiana może nie powodować 
żadnych objawów chorobowych, może być odpowiedzialna 
za choroby CFTR-zależne (tab.), ale może też powodować 
mukowiscydozę – zazwyczaj łagodniejszą postać. Stąd różne 

Obecnie znanych jest niemal 2000 różnych defektów genu 
CFTR, z czego około 1500 ma charakter patogenny. Dzięki roz-
wojowi technik molekularnych każdego roku do bazy mutacji 
genu CFTR zgłaszanych jest kilkadziesiąt nowych mutacji.

Jeszcze do niedawna diagnostyka genetyczna w kierunku 
mukowiscydozy polegała na poszukiwaniu mutacji u dziecka 
z klinicznymi objawami choroby. Od czasu wprowadzenia 
w Polsce programu przesiewowego w kierunku mukowiscy-
dozy badania wykonuje się u dzieci bez symptomów choroby. 
I tu czasem pojawia się problem – zarówno dla diagnosty 
wykonującego badanie, lekarza, który ma pod swoją opieką 
dziecko, jak i rodziców. Co jakiś czas bowiem wykrywa się 
zmiany w genie CFTR, które nie są opisane w żadnej gene-
tycznej bazie danych lub zostały zidentyfikowane jak dotąd 
u 1–2 pacjentów na świecie, ale opis kliniczny w artykule 
jest bardzo skąpy. Jaką zatem decyzję podjąć – czy mutację 
należy traktować jak patogenną? Jak zinterpretować uzyskany 
wynik?

Z opisanym powyżej problemem borykają się wszystkie 
ośrodki na świecie zajmujące się w sposób wysoko specjali-
styczny mukowiscydozą. Genetycy wykonują w takiej sytuacji 
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opinie dotyczące mutacji R117H i innych tego typu mutacji. 
Czy powinny być identyfikowane w ramach programu prze-
siewowego? Czy dziecko z mutacją R117H powinno być pod 
dokładniejszą medyczną opieką? A może należy zrezygnować 
z identyfikacji takich zmian? Musimy się jednak wówczas liczyć 
z tym, że gdzieś w Polsce będą dzieci chorujące na muko-
wiscydozę, u których objawy choroby rozwiną się w wieku 
kilku-, kilkunastu lat, i które do czasu ustalenia rozpoznania 
będą musiały przejść cały system próby identyfikacji choro-
by w naszym (dalekim od doskonałości) polskim systemie 
zdrowotnym. Co zatem będzie korzystne dla takich dzieci – 
wzmożona obserwacja medyczna (np. wizyty kontrolne 1–2 
razy w roku) w związku z wykryciem mutacji o niepewnym 
efekcie klinicznym, czy też niezdiagnozowanie takiego dziec-
ka w programie przesiewowym i pozwolenie, by dopiero 
w momencie rozwoju choroby przeszło pełną diagnostykę. 
Tutaj zdania są podzielone…

Obecnie w USA proponuje się, by dziecko z CRMS 
z mutacją „wątpliwą” obserwować baczniej w 1. roku życia. 

W Europie stworzono inny termin, będący odpowiednikiem 
CRMS: cystic fibrosis screen positive, inconclusive diagnosis 
– CF-SPID. Kwalifikację SPID otrzymują dzieci, które: (a) 
mają zidentyfikowane dwie mutacje CFTR, jedna z nich jest 
mutacją o niejednoznacznym klinicznym znaczeniu, a wyniki 
testu potowego są w normie (≤29 mmol/l), albo (b) nie mają 
wykrytych mutacji lub mają wykrytą tylko jedną i wyniki te-
stu potowego są niejednoznaczne, z tzw. szarej strefy (30–59 
mmol/l).

Dla osoby niezwiązanej z medycyną, genetyką, takie 
określenia, jak „defekt genetyczny” czy „mutacja”, kojarzą się 
z czymś złym, niekorzystnym. Dla genetyka natomiast ozna-
czają zmianę, która może być patogenna, ale może również 
nie mieć żadnego klinicznego znaczenia. Oczywiście w przy-
padku niektórych zmian, np. powodujących przedwczesne 
zatrzymanie syntezy białka CFTR (przykładem są mutacje 
R553X, W1282X, G542X), można z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością stwierdzić, że są patogenne. 
Ale w genie CFTR, podobnie zresztą jak w innych genach 
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padku których próba przewidzenia ich efektu nie jest łatwa. 
Dotyczy to głównie zmian typu missens, w wyniku których 
jeden aminokwas budujący białko CFTR zamienia się na 
inny, tak jak w mutacji N1303K, gdzie aminokwas asparagina 
jest zamieniany na lizynę. Białko z mutacją nie funkcjonuje 
prawidłowo jako kanał chlorkowy. Znane są również zmiany 
w DNA, które – podobnie jak wspomniana mutacja N1303K – 
prowadzą do zmiany składu aminokwasowego białka CFTR, 
jednak nie mają niekorzystnego wpływu na samo białko. Do 
takich zmian należy choćby M470V: aminokwas metionina 
w pozycji 470 łańcucha białkowego CFTR ulega zamianie na 
aminokwas walinę. Oczywiście genetycy próbują dodatkowo 
oszacować częstość występowania takich zmian u chorych 
i u osób potencjalnie zdrowych. Jeśli częstość występowania 
jakiejś zmiany jest dużo większa w grupie pacjentów niż 
u osób zdrowych, uzyskuje się dodatkowy argument potwier-
dzający jej patogenny charakter.

W historii genetyki mukowiscydozy zachodziły już liczne 
zmiany dotyczące statusu patogenności. Jeszcze 10 lat temu 
zmiana I148T (aminokwas izoleucyna zamienia się w wyniku 
mutacji w aminokwas treoninę) była uznawana za zmianę 
patogenną i była rutynowo badana u chorych na mukowi-
scydozę w ramach diagnostyki molekularnej. Kilka lat temu 
status mutacji się zmienił i obecnie wiadomo, że to nie zmiana 
I148T była odpowiedzialna za uszkodzenie funkcji białka 
CFTR i wystąpienie objawów klinicznych choroby, tylko inna 
mutacja. Ponieważ rozwój biotechnologii następuje bardzo 
szybko, jesteśmy w stanie w tej chwili wykonać analizę całego 
regionu genu kodującego białko CFTR. I często wykrywamy 
zmianę nową, dotychczas nieopisaną w żadnej bazie danych, 
lub tez zmianę rzadko wykrywaną, która np. w dostępnej 
literaturze medycznej opisana została zaledwie 1–2 razy i to 
bez szczegółów klinicznych. Jednoznaczne opisanie wykrytej 
zmiany jako patogennej nie jest wówczas możliwe, a wynik 
nie jest jednoznaczny. Obecnie prowadzone są ogólnoświa-
towe badania mające na celu usystematyzowanie wpływu 
wykrytych defektów na działanie genu CFTR. Zbierane są dane 
o pacjentach z określonymi mutacjami. Innymi przykładami 
zmian genetycznych, które zmieniły swój status i obecnie 
uważane są za niemające patogennego wpływu na białko 
CFTR, są V754M, R75Q, R1162L. Należy jednak pamiętać, że 
rozpoznanie mukowiscydozy nie jest i nie może być ustalane 

na podstawie wyniku analizy genetycznej. Dlatego nawet jeśli 
u pacjenta wykryto zmianę, która obecnie nie jest uznawana 
za patogenną, nie oznacza to wycofania się z rozpoznania 
klinicznego mukowiscydozy.

Trzeba również pamiętać o zróżnicowanym wpływie mu-
tacji na funkcjonowanie białka CFTR. Ta sama mutacja u jed-
nego pacjenta wywoła mukowiscydozę, u innego zaś chorobę 
CFTR-zależną. Takim przykładem jest choćby mutacja F1052V. 
To dodatkowy problem utrudniający diagnostykę prowadzoną 
w ramach programu przesiewowego. Laboratorium wyko-
nujące analizę DNA nie ma żadnych danych na temat stanu 
zdrowia dziecka, dlatego w treści wyniku analizy genetycz-
nej pojawiają się oddzielne wyliczenia dla mukowiscydozy, 
oddzielne dla choroby CFTR-zależnej, a także klauzula „przy 
założeniu patogennego charakteru mutacji”.

Tabela. Heterogenność CFTR – mutacje genu CFTR powodują muko-
wiscydozę, ale i tzw. choroby CFTR-zależne

mutacje w genie CFTR

klasyczna postać CF z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki

klasyczna postać CF z wydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki

atypowe postaci CF

noworodkowa hipertrypsynogenemia

izolowana postać azoospermii obstrukcyjnej (włączając CBAVD)

przewlekłe zapalenie trzustki

aspergiloza oskrzelowo-płucna

rozstrzenie oskrzeli

stwardniające zapalenie dróg żółciowych

Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska
MEDGEN Poradnia Genetyczna, Poradnia Dietetyczna i Laboratorium Diagnostyki 
Genetycznej

dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska – absolwentka Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie nauk 
medycznych w zakresie biologii medycznej w Centrum Biostruktury Akademii 
Medycznej w Warszawie (2003). Diagnosta laboratoryjny (2003) ze specjalizacją 
z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej (2006). Do 2010 r. Kierownik Pracowni 
Diagnostyki Molekularnej Niepłodności oraz Pracowni Diagnostyki Chorób 
Dziedzicznych Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w latach 
2004–2010. W latach 2009–2012 Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej GENOMED. W latach 2006–2009 kierownik Sieci Laboratoriów 
Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W latach 2003–2010 
reprezentant Polski w European Molecular Genetics Quality Network. Członek 
Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 
i International Neonatal Screening Society. Współautor ekspertyz dla Ministerstwa 
Zdrowia, a także kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim. Wykonawca 
i kierownik projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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WZW typu C
– nadzieja na skuteczną 
eliminację wirusa

Leczenie lekami doustnymi nowej generacji pozwoli na 
rezygnacje z obciążającego interferonu. Ważne, by stało się 
ogólnodostępne. Na razie powiało optymizmem.

Czym jest wirusowe zapalenie 
wątroby typu C?

WZW C, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C, to 
choroba zakaźna wywołana przez wirusa HCV. Do zakaże-
nia dochodzi najczęściej poprzez kontakt z krwią nosiciela 
wirusa. Inne możliwe drogi infekcji to wszystkie sytuacje, 
w których dochodzi do naruszenia ciągłości powłok ciała: 
wizyta u dentysty, kosmetyczki czy w salonie tatuażu. Ryzyko 
zakażenia minimalizuje przestrzeganie podstawowych zasad 
higieny (np. sterylizacja narzędzi).

Ryzyko zakażenia zwiększają także częste hospitalizacje, 
a także częste zabiegi medyczne. Większość osób nie spodzie-
wa się zakażenia, bo nie wie, że może do niego dojść nawet 
podczas drobnych zabiegów, takich jak usuwanie kamienia 
nazębnego. Leczenie zapalenia wątroby typu C utrudnia fakt, 
że infekcja przez długi czas nie daje żadnych objawów. No-
siciele wirusa HCV mogą żyć w niewiedzy o swojej chorobie 
latami i nieświadomie zakażać innych.

Według szacunków wirusem HCV jest zakażonych 700 tys. 
Polaków. Lekarze zalecają, by raz na kilka lat zbadać krew pod 
kątem przeciwciał anty-HCV. Skierowanie na badanie można 
otrzymać od lekarza pierwszego kontaktu. Warto o to zadbać, 
gdyż większość chorych dowiaduje się o zakażeniu dopiero 
przy pierwszych objawach marskości wątroby.

Jak donosi Gazeta.pl, lek, który może całkowicie zwalczyć 
wirusa HCV, znalazł się przed kilkoma dniami w programie 
terapeutycznym finansowanym przez NFZ. To terapia na 
światowym poziomie.

Viekirax Exviera, Sovaldi, Harvoni i Olysio to leki, które 
pozwalają na całkowite wyleczenie z zakażenia wirusem powo-
dującym WZW typu C. Ostatni z nich znalazł się kilka dni temu 
w programie terapeutycznym finansowanym przez NFZ. Bez 
programu niewielu chorych było stać na tego typu terapię, gdyż 
miesięczny jej koszt to około 200 tys. złotych. Nowoczesne leki 
wykazują działanie przeciwwirusowe – spowalniają proces cho-
roby lub całkowicie go zatrzymują. W większości przypadków 
leczenie powoduje całkowite usunięcie HCV z organizmu cho-
rego. Chorzy, u których pod wpływem WZW typu C rozwinęła 
się marskość wątroby, nadal wymagają nadzoru lekarskiego, 
ale ich stan się nie pogarsza ze względu na eradykację wirusa. 
Pacjenci mogą uniknąć konieczności przeszczepienia wątroby 
lub zapadnięcia na nowotwór tego organu.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie jako jeden z kilkunastu ośrodków hepatolo-
gicznych w Polsce wprowadził terapię nowymi lekami przed 
wprowadzeniem ich na listę leków refundowanych przez NFZ. 
Jak mówi prof. Marta Syczewska, hepatolodzy wciąż czekają 
na wyniki badań, bo nie wszyscy chorzy zakończyli kuracje. 
Badania laboratoryjne mają potwierdzić skuteczność leczenia 
deklarowaną przez producenta. Prof. Syczewska podkreśla 
jednocześnie, że wyniki terapii nie zawsze pokrywają się 
z wynikami badań klinicznych. Rozbieżności mogą wyni-
kać m.in. z towarzyszących pacjentom chorób i ich leczenia 
lekami mogącymi wchodzić interakcje, przeszczepieniami na-
rządów czy brakiem systematycznego przyjmowania leków.
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w mukowiscydozie: 

  teraźniejszość 
i przyszłość
(część 1.)
Główną przyczyną śmierci chorych na mukowiscydozę nadal pozostaje niszczenie miąższu płuc wtórne 
do przewlekłego zapalenia. Charakter choroby sprzyja nowym zakażeniom i przewlekaniu się zakażeń 
układu oddechowego, co doprowadza do konieczności częstych cyklów antybiotykoterapii, hospitalizacji, 
ich powikłań i następstw.

tion in cystic firosis patients” zaproponowali, by o zakażeniu 
przewlekłym mówić, gdy w ciągu roku otrzymano ponad 
50% posiewów dodatnich, a o okresowym – gdy poniżej 
50%. Chory jest określany jako wolny od zakażenia PA, jeśli 

Celem antybiotykoterapii jest eradykacja (wyjałowienie) 
organizmu z Pseudomonas aeruginosa lub innych patogen-
nych bakterii albo takie leczenie zakażenia i zapalenia prze-
wlekłego, by sukcesywnie zwiększać długość życia chorych 
i poprawiać jego komfort.

Zmiany w obrazie CF związane z kontrolą zakażeń:
z średnia przeżycia chorych – powyżej 37. roku życia,
z ponad 45% chorych na świecie to dorośli,
z żyjący dłużej chory jest potencjalnie coraz bardziej nara-

żony na kontakt z nowymi drobnoustrojami.
Podstawowym patogenem kolonizującym i wywołującym 

przewlekłe zakażenia dróg oddechowych chorych na muko-
wiscydozę jest Pseudomonas aeruginosa (PA).

Niektórzy chorzy potrafią samoistnie pozbyć się tej bakterii, 
tak jak ludzie zdrowi, ale w większości przypadków bakteria 
pozostaje w drogach oddechowych lub zakażenie nawraca, 
wywołując przewlekły stan zapalny.

W 2003 roku Lee i współautorzy w artykule pt. „Evaluation 
of a new definition for chronic Pesudomonas aeruginosa infec-

9
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w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wyhodowano u niego tej 
bakterii, niezależnie od wcześniejszej historii.

Jest to jedna z bardziej użytecznych definicji, jakie pojawia-
ły się dotychczas, pod warunkiem, że badania mikrobiologicz-
ne są przeprowadzane tak często, że można z nich wysnuć 
statystyczne wnioski (np. raz w miesiącu, a nie raz na pół 
roku). Dlatego istnieją również inne definicje zakażenia prze-
wlekłego, opierające się najczęściej na otrzymanych dodatnich 
posiewach w ciągu paru (np. sześciu) miesięcy.

Obecnie jednak chorzy, którzy samoistnie pozbywają się 
PA z organizmu, to rzadkość, dlatego podstawowe cele po-
stępowania leczniczego to eradykacja wczesnego zakażenia 
i zapobieganie zakażeniu przewlekłemu.

Liczne publikacje pokazują, że u osób niezakażonych 
zmniejszenie wartości FEV1 jest marginalne, a stan układu 
oddechowego po pierwszej udanej eradykacji nie różni się 
od stanu osób niezakażonych.

W ramach profilaktyki przeprowadzono również badania 
porównawcze pomiędzy grupą leczoną profilaktycznie przez 
trzy lata Colistyną w inhalacjach z cyprofloksacyną podawaną 
doustnie w trzymiesięcznych cyklach i grupą nieleczoną. Nie 
stwierdzono różnicy w kolonizacji pomiędzy grupą leczoną 
a nieleczoną. Aktualnie tego typu postępowanie profilaktycz-
ne nie jest rekomendowane, cały czas trwają jednak badania 
nad skutecznym sposobem zabezpieczenia chorych przed 
zakażeniem PA, np. poprzez podawanie płukanych ptasich 
przeciwciał antypseudomonas IgY – badanie jest w pierwszym 
stadium prób klinicznych.

Zanim różne metody wejdą do praktyki leczniczej, najlep-
szym środkiem zapobiegawczym są podane poniżej zasady, 
które powinny obowiązywać zarówno chorych oraz ich 
rodziny, jak i personel medyczny.

Zasadną numer 1 jest higiena rąk:
z zasada ta dotyczy wszystkich (personel medyczny, 

chorych i ich rodzin, ludzi z otoczenia chorych),
z higiena zmniejsza liczbę zakażeń,
z używać należy żeli na bazie alkoholu lub mydła 

i wody,
z higiena rąk musi stać się rutyną.

Podstawowe zasady 
prewencji zakażeń
z Każdy chory z CF może być potencjalnym źródłem 

zakażenia.
z Personel medyczny, chorzy, ich rodziny i przyjaciele 

powinni być objęci edukacją w tym kierunku.
z Prowadzone są stałe badania w tym kierunku, opra-

cowywane nowe zasady postępowania.

Ręce należy umyć:
z po kaszlu, kichaniu, czyszczeniu nosa,
z po dotknięciu przedmiotów publicznych (bankomaty, 

karty, toalety publiczne),
z po pobycie na placach zabaw i salach treningo-

wych,
z przed czynnościami związanymi z terapią oddechową 

i po tych czynnościach,
z przed pobytem w placówkach medycznych i po takim 

pobycie,
z przed badaniami pulmonologicznymi i po tych bada-

niach.

Higiena oddychania
z Kasłaj lub kichaj w chusteczkę
z Po użyciu wyrzucaj chusteczkę do śmieci
z Zdezynfekuj po tym ręce

Zasady te dotyczą wszystkich z otoczenia chorego.

Profilaktyka zakażeń
z Krótki czas oczekiwania w poczekalniach poradni 

i szpitali
z Przynoś swoje zabawki, książki, gazety
z Pamiętaj o higienie rąk
z Pamiętaj o higienie oddychania
z Nie podawaj ręki na przywitanie
z Nie przebywaj tam, gdzie jest dużo ludzi
z Stawaj w odległości ok. 1 m od innych chorych
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5 W przypadku pierwszego zakażenia i dążenia do erady-
kacji w różnych programach badawczych weryfikowane są 
różne schematy postępowania. Większość z nich prowadzi 
do eradykacji w ok. 50% przypadków:
z 28 dniowe-leczenie tobramycyną w inhalacji/56-dniowe 

leczenie tobramycyną w inhalacji,
z 28 dniowe leczenie tobramycyną z cyprofloksacyną przez 

14 dni w cyklach kwartalnych,
z kolistyna w inhalacji przez 3 tygodnie do 3 miesięcy z cy-

profloksacyną doustnie,
z antybiotyki podawane dożylnie – w badaniach porównaw-

czych jako jedyne wykazują wpływ na zmniejszenie stanu 
zapalnego w płucach.
Porównanie wyników rozlicznych badań wskazuje, że 

najbardziej skuteczne jest rozpoczęcie eradykacji w formie 
leczenia dożylnego i kontynuacja w formie: tobramycyna 
w inhalacjach + cyprofloksacyna doustnie lub tobramycyna 
w inhalacji, zwłaszcza u młodszych dzieci.

Niestety, w Polsce nie można stosować tego schematu ze 
względu na drastyczne kryteria programu leczenia tobramy-

cyną refundowanego przez NFZ, eliminujące z tego leczenia 
wszystkie przypadki pierwszego lub nawrotowego zakażenia 
PA oraz wszystkich chorych do 7. roku życia.

Około 20% niepowodzeń eradykacji pierwszego zakażenia 
może mieć różne przyczyny. Może wynikać z niedokładnego 
przestrzegania przez chorego zaleceń, z późnego rozpoczęcia 
leczenia w stosunku do początku zakażenia, wynikającego 
np. ze zbyt rzadkich wizyt kontrolnych lub za rzadko wy-
konywanych badań mikrobiologicznych, słabej dystrybucji 
antybiotyków w postaci inhalacji do obwodowych części płuc, 
słabej penetracji do zatok okołonosowych, która może być 
ogniskiem wysiewu bakterii do organizmu, trudności z po-
bieraniem materiału do badań mikrobiologicznych u małych 
dzieci. Prawdopodobnie istnieje wiele czynników aktualnie 
jeszcze nieznanych i niebadanych.

Zuzanna Kurtyka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
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Higiena rąk
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez SANEPID w polskich szpitalach mogą przerażać – ponad połowa 
lekarzy nie dezynfekuje rąk lub robi to źle.

zajmuje właściwa dezynfekcja rąk z użyciem preparatu alko-
holowego. Alkohol nie zmywa drobnoustrojów jak woda, ale 
skutecznie je niszczy, zatem preparaty, które go zawierają, 
są bardzo skuteczne.

O tym, że wdrożenie odpowiednich procedur związanych 
z przestrzeganiem higieny rąk skutecznie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zakażeń szpitalnych, przekonuje także prof. Te-
resa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, 
kierownik Kliniki i ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpi-
talu Bielańskim SPZOZ w Warszawie, gdzie realizowany jest 
program „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”. Doświadczenia 
szpitala wskazują, że z przestrzeganiem zasad higieny najlepiej 
radzą sobie pielęgniarki. – Z naszych obserwacji wynika jed-
nak, że lekarze, którzy powinni być liderami w wyznaczaniu 
prawidłowych zachowań, mają problem z przestrzeganiem 
higieny rąk. Często jest to efekt ograniczeń czasowych. Le-
karzom coraz częściej brakuje czasu nawet na odpowiednie 
badanie pacjentów – nie ukrywała profesor.

Prof. Jackowska zaznacza, że wśród personelu medycz-
nego należy wypracować nawyk dezynfekcji rąk. – Musimy 
przekonać pracowników, że preparaty dezynfekujące nie 
niszczą dłoni. Może to zachęcić, zwłaszcza kobiety, do ich 
stosowania.

W Polsce w 93 szpitalach wdrażany jest program „Higiena 
Rąk to Bezpieczna Opieka”. Strategia zakłada redukowanie 
liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszyst-
kich poziomach ochrony zdrowia. Program polega na edukacji 
pracowników ochrony zdrowia, ale także pacjentów.

Trzydniowy pobyt w polskim szpitalu kosztuje 900 zł, 
a badania wskazują, że właśnie o tyle wydłużony jest czas 
leczenia pacjenta zakażonego w wyniku braku higieny rąk. 
Do tego należy doliczyć straty wynikające z absencji w pracy, 
skutki zdrowotne, np. oporność na działanie antybiotyków, 
czy długoterminową niepełnosprawność. W Polsce problem 
zakażeń szpitalnych dotyka około 6–8% hospitalizowanych.

za: rynekzdrowi.pl i onet.pl

Brak higieny to również niewłaściwa długość paznokci, 
noszenie biżuterii i zegarków, a nie tylko niewłaściwa higiena 
rąk wynikająca z nieodpowiedniej infrastruktury, typu brak 
pojemników ze środkiem dezynfekcyjnym. Czasami sednem 
jest lenistwo lub nawet bezmyślność – jak nieraz mówią 
pacjenci szpitali, pojemniki z płynem dezynfekcyjnym wiszą 
przy szpitalnych łóżkach, ale mało komu chce się z nich 
skorzystać.

Za 40% zakażeń, do których dochodzi w szpitalach, odpo-
wiadają drobnoustroje znajdujące się na brudnych dłoniach. 
Według standardów WHO pracownik szpitala w ciągu trzech 
lat powinien zużywać co najmniej 20 l specjalnego płynu do 
dezynfekcji. Już samo umycie rąk wodą z mydłem, zwłaszcza 
po wyjściu z toalety i przed jedzeniem, może zredukować 
o ponad 40% przypadki zachorowań na biegunkę i o 25% 
przypadki infekcji oddechowych. Zaleca się mycie rąk nawet 
kilkanaście razy dziennie. Samo przecieranie dłoni nawilżany-
mi chusteczkami albo żelem antybakteryjnym nie wystarczy, 
bo zarazki mogą ukryć się pod paznokciami (tam często 
skrywają się np. jaja owsików) albo między palcami. Choroby 
brudnych rąk z reguły przenoszone są drogą pokarmową na 
skutek braku dostatecznej higieny.

Zakażenia szpitalne to problem nie tylko polskich szpitali. 
W ich wyniku na świecie umiera co roku 16 mln pacjentów. 
Przestrzeganie procedur związanych z higieną rąk ograni-
czyłoby o połowę liczbę zakażeń szpitalnych, a tym samym 
mogłoby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych nawet o 8 mln 
– podkreśla prof. Didier Pittet, ekspert WHO, twórca programu 
„Clean Care is Safer Care”. Wyjaśnia on, że wdrożenie strategii 
związanych z higieną rąk może zdecydowanie pomóc w walce 
z zakażeniami. – Higiena rąk daje najlepsze efekty w walce 
z zakażeniami bakteryjnymi, ale uzupełnieniem musza tu 
być m.in. odpowiednie procedury sterylizacji używanych 
narzędzi medycznych czy zastosowanie innych technologii 
wspierających dekontaminację – podkreślał. Wystarczy 30 
sekund, by zapobiec szerzeniu się wirusów i bakterii – tyle 
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chrOnią naWet lateKSOWe 
ręKaWiczKi

W grudniowym wydaniu pismo Infection Control and Ho-
spital Epidemiology opublikowano informacje wskazującą, że 
lekarze, którzy używają gumowych jednorazowych rękawiczek, 
również mogą przenosić zarazki z jednych chorych na drugich. 
Specjaliści Royal Free Campus of University College London 
Medical School przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę 
badania, z których wynika, że lekarze zakładający rękawiczki 
rzadziej myją ręce zarówno przed badaniem chorego, jak i po 
takim badaniu. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ich ręce 
mogą być zainfekowane nawet wtedy, gdy używają rękawi-
czek. Drobnoustroje są w stanie przeniknąć nawet przez pory 
w lateksowych rękawiczkach ochronnych, zwłaszcza podczas 
ich zdejmowana.

– Pacjenci mogą sądzić, że są bezpieczni, gdy badające je 
osoby z personelu medycznego używają rękawiczek, tymcza-
sem ich ręce mogą być zakażone – ostrzega dr Sheldon Stone, 
główny autor badań. Wskazują na to wyniki obserwacji pro-
wadzonych wśród 7 tys. lekarzy w 15 szpitalach Anglii i Walii. 
Okazuje się, że średnio 47,7% lekarzy i pielęgniarek myło 
ręce bez względu na to, czy używali lateksowych rękawiczek 
(w USA robiło to 40% personelu szpitali). Gdy jednak obserwo-
wano tylko te osoby, które zakładały rękawiczki, okazało się, 
że o higienę rąk dbało jedynie 41% z nich. Dr Stone twierdzi, 
że lekarze i pielęgniarki najczęściej używają rękawiczek, gdy 
stykają się z płynami ustrojowymi chorych oraz osobami naj-
bardziej chorymi, np. zainfekowanymi bakteriami opornymi na 
antybiotyki, a zatem sądzić można, że nie myją oni rąk w tych 
sytuacjach, gdy najbardziej zagrażają swoim pacjentom. Do-
mniemywa się, że lekarze i pielęgniarki mogą błędnie sądzić, 
że nie muszą często myć rąk, gdy używają rękawiczek, a te 
nie przepuszczają drobnoustrojów. Dr Stone przekonuje, że 
prowadził badania głównie po to, by przekonać pracowników 
służby zdrowia, że to nieprawda.

za: onet.pl

zapamiętaj! myj ręce, gdyż:

z na Twoim smartfonie jest więcej bakterii niż na desce 
sedesowej,

z na każdym cm2 dłoni może znajdować się ponad 5 mln 
bakterii,

z w ciągu zaledwie 15 sekund mycia rąk woda z my-
dłem można zlikwidować niemal 90% bakterii.
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Zasady żywienia dzieci 
w wieku przedszkolnym
Właściwy sposób żywienia jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dzieci 
(fizyczny, psychiczny i społeczny). W mukowiscydozie jest on również niezbędną składową procesu leczenia. 
Jego celem jest utrzymanie optymalnego stanu odżywienia i zapobieganie niedożywieniu.

będzie chętnie jadło (mimo że ciągłe spełnianie zachcianek 
dziecka również nie jest wskazane), warto zadbać także 
o estetykę podawanych dań, tak by stały się one atrakcyjne 
dla malucha.

Duży nacisk trzeba położyć na unikanie produktów o małej 
zawartości energii. Z codziennej diety należy wyeliminować 
produkty, które nie dostarczają energii, a mogą hamować 
apetyt (sztucznie barwione napoje gazowane, wody mine-
ralne gazowane).

W diecie malucha chorego na mukowiscydozę zawsze 
należy uwzględnić suplementację chlorkiem sodu – NaCl, 
dlatego niezbędne jest uzupełnianie diety w sól (poprzez 
dosalanie potraw lub podaż NaCl w opłatku). Jest to szcze-
gólnie istotne, gdy dziecko intensywnie się poci, np. podczas 
upałów, gorączki, wysiłku fizycznego. Zalecana przez Polskie 
Towarzystwo Mukowiscydozy średnia dawka suplementacyjna 
dla dzieci w wieku od 1. roku życia do 10 lat wynosi 25–50 mg 
NaCl/kg mc./d. W ustalaniu zawartości spożytego suplementu 
należy uwzględnić wszystkie źródła podaży NaCl (przede 
wszystkim pożywienie i wypijane płyny, np. Cystilac).

Tłuszcz jest składnikiem pokarmowym dostarczającym 
najwięcej energii. Jego efektywne wykorzystanie u chorych 
na mukowiscydozę jest możliwe tylko dzięki stosowaniu 
suplementacji enzymatycznej (u chorych niewydolnych 
trzustkowo). Enzymy powinny być podawane do każdego 
posiłku zawierającego tłuszcz (lub białko), najlepiej w dwóch 
porcjach: na początku i w trakcie posiłku – sprzyja to opty-
malnemu wymieszaniu się enzymów z treścią pokarmową 
w żołądku. Pamiętajmy, by mikrogranulek nie podawać 
bezpośrednio do mleka (jego zasadowe pH powoduje zbyt 
szybką aktywację enzymu, jego denaturację na poziomie 

U większości chorych na mukowiscydozę dieta powinna 
być wysokoenergetyczna, wysokotłuszczowa i wysokobiałko-
wa. Jadłospis chorego przedszkolaka powinien obejmować 
5–6 posiłków, w których nie zabraknie produktów wysoko-
kalorycznych, takich jak masło, olej, tłuste ryby (zawierające 
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe z rodziny ω-3 oraz kwas 
linolowy). Dieta kilkulatka nadal może opierać się na stosowa-
niu preparatu Milupa Cystilac. Na bazie tego produktu moż-
na przygotować domowe naleśniki, omlety, zupę mleczną, 
kaszki, budynie, ryż na mleku, desery mleczne typu panna 
cotta, a także napoje – kakao czy czekoladę na gorąco. Jeśli 
podstawą śniadania ma być tradycyjna kanapka, to powinna 
być posmarowana masłem (można dodatkowo użyć serka 
topionego), z dodatkiem żółtego sera, tłustej wędliny, pasty 
jajecznej lub z ryb morskich. Dzieci przedszkolne chętnie 
spożywają posiłki na bazie mielonego mięsa wieprzowego. 
Należy ono do produktów bogatych w tłuszcz, gotowe po-
siłki zawierają nawet 20 g tłuszczu/100 g produktu, dlatego 
kilkulatkowi można podać na obiad gołąbki, kotlety, pulpety, 
zapiekanki, spaghetti lub pierogi z mięsem. Warto także pa-
miętać, że dodatkowym źródłem energii w przygotowanych 
posiłkach mogą być: ugotowane żółtko jaja kurzego, śmietana, 
olej i majonez. Warto je dodawać na przykład do zup, ziem-
niaków, surówek i sałatek. Nie wpłyną na zmianę ich sma-
ku, a zwiększą kaloryczność podawanego dania. Natomiast 
źródłami dobrze przyswajalnego białka są: mleko i produkty 
mleczne. Spośród nich należy wybierać produkty pełnotłuste, 
takie jak mleko 3,2% czy śmietana kremowa. W przypadku 
pacjentów z nietolerancją laktozy wskazane jest spożywanie 
produktów fermentowanych (mleko kwaszone, jogurty, ke-
fir). Ważne, by przygotowywać takie posiłki, które dziecko 
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poziomie jelita cienkiego). Dawka enzymów dodawanych do 
posiłków powinna być uzależniona od zawartości tłuszczów 
w diecie (im więcej tłuszczu w danym posiłku, tym większa 
powinna być porcja enzymów). Ponieważ suplementacja 
enzymatyczna będzie prowadzona przez całe życie pacjenta, 
warto motywować malucha, by sam pamiętał o konieczności 
przyjmowania enzymów trzustkowych, a ich przyjmowanie 
stało się dla niego nawykiem.

Bardzo ważna jest także różnorodność produktów 
uwzględnianych w jadłospisie. Poszczególne grupy produk-
tów charakteryzują się zróżnicowaną zawartością składników 
odżywczych, dlatego należy pamiętać o uwzględnieniu w die-
cie dziecka różnych pokarmów. W teorii jest to bardzo proste. 
W praktyce często okazuje się, że przedszkolaki wykazują 
niechęć do próbowania i spożywania nowych produktów. 
Neofobia żywieniowa dotyczy najczęściej dzieci między 2. a 5. 
rokiem życia. Dieta przedszkolaka staje się bardzo monotonna, 
dziecko nie wykazuje bowiem zainteresowania pokarmem, 
którego nie zna. Często denerwuje się, kiedy rodzic próbuje 
wprowadzić do jego diety nowe smaki. Odmowa jedzenia 
nie jest jednak trwała, dlatego warto co kilka dni próbować 
podawać dziecku nieakceptowany przez niego pokarm, by 
pozwolić mu zaznajomić się z nowością. Ważne, by zachować 
cierpliwość i spokojną, przyjazną dziecku atmosferę i nie 
działać „na siłę”, tzn. wbrew woli dziecka. Zaufanie malucha 
do podawanego posiłku na pewno wzrośnie, kiedy zobaczy, 
że zjadają go również rodzice.

Częstym problemem wśród przedszkolaków jest niedoży-
wienie. Niedobór masy ciała wynika z jednej strony z niechęci 
do przyjmowania pokarmu przez chorych na mukowiscydozę 
(upośledzone łaknienie, dłuższy czas jedzenia, trudności w za-
akceptowaniu nowych produktów, preferowanie produktów 
płynnych), z drugiej jest konsekwencją mechanizmu „błędne-
go koła” zaburzeń energetycznych (duże zapotrzebowanie na 
energię przy jej nieefektywnej podaży spowodowanej przez 
niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki, współistniejące 
choroby wątroby i dróg żółciowych, zmniejszony apetyt). 
W przypadku niedożywienia często konieczne staje się stoso-
wanie doustnych wysokokalorycznych odżywek. Ich gęstość 
energetyczna powinna wynosić co najmniej 1 kcal/ml. Decyzja 
o stosowaniu odżywek zawsze powinna być skonsultowana 
z lekarzem lub dietetykiem. Na polskim rynku dostępnych jest 

szereg preparatów przeznaczonych dla dzieci powyżej 3. roku 
życia, można wśród nich znaleźć zarówno diety kompletne, 
jak i preparaty jednoskładnikowe, do których należą:
1.  Nutridrink – dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), 

w postaci napoju mlecznego (płyn 200/125 ml, smak: 
truskawkowy, waniliowy, czekoladowy, neutralny),

2.  Nutridrink Yoghurt Style – dieta kompletna, hiperkalorycz-
na (1,5 kcal/ml), z dodatkiem jogurtu (płyn 200 ml, smak: 
waniliowo-cytrynowy, malinowy),

4.  Nutridrink Protein – dieta wysokobiałkowa, hiperkalorycz-
na (płyn 125 ml, smak: mokka, truskawka, wanilia, owoce 
leśne, brzoskwinia-mango),

5.  Nutridrink Multi Fibre – dieta kompletna, hiperkalorycz-
na (1,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, w postaci napoju 
mlecznego (płyn 200 ml, smak: waniliowy, truskawkowy, 
pomarańczowy),

6.  Protifar – dieta cząstkowa, wysokobiałkowa w proszku,
7.  Calogen – dieta cząstkowa, w postaci emulsji tłuszczowej, 

będąca dodatkowym źródłem energii (płyn 500 ml, smak 
neutralny, truskawkowy),

8.  Fantomalt – dieta cząstkowa, oparta na węglowodanach 
w proszku, będąca dodatkowym źródłem energii.
Uwaga! nutridrink  Juice  Style  jest preparatem bez-

tłuszczowym, dlatego nie jest polecany dla chorych na 
mukowiscydozę.

Więcej informacji na temat preparatów odżywczych można 
znaleźć na stronie www.nutridrink.pl.

Żywienie dziecka chorego na mukowiscydozę nierzadko 
staje się dla rodzica sporym wyzwaniem, zwłaszcza gdy 
maluch cierpi na częste zaostrzenia oskrzelowo-płucne lub 
jest niejadkiem. Dlatego zawsze warto skorzystać z porady 
i pomocy lekarza lub dietetyka.

Sławomira Drzymała-Czyż

Artykuł powstał we współpracy z NUTRICIA Polska
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Gronkowiec złocisty
choroby skóry typu łuszczyca, osoby z osłabionym układem 
odpornościowym, pacjenci z podłączonym cewnikiem lub 
kroplówką i osoby, które przeszły niedawno zabieg chirur-
giczny. Choć infekcje gronkowcem złocistym zwykle rozwijają 
się u osób leczonych w szpitalu, podatny na zarażenie jest 
także personel szpitala lub osoby odwiedzające chorych, jeśli 
należą do którejś z powyższych grup.

Bakterie gronkowca powodują różne choroby skóry, in-
fekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc, opon mózgowych, 
mięśnia sercowego, żył, zakażenia w obrębie układu kostnego 
i ropnie narządowe.

Zakażenia gronkowca można uniknąć przez szczególną 
dbałość o wzmacnianie odporności organizmu, dzięki czemu 
układ immunologiczny ma możliwość samodzielnie poradzić 
sobie z bakterią. Istotna jest dbałość o higienę rąk, używanie 
jednorazowych chusteczek, wyrzucanych natychmiast po uży-
ciu, unikanie osób kaszlących i kichających. Rany i skaleczenie 
powinny być odpowiednio dezynfekowane i opatrywane. 
W trakcie pobytu w szpitalu należy zwracać szczególną uwagę 
na higienę rąk i całego ciała, a także przestrzeganie zasad hi-
gieny przez personel szpitala. Jeżeli dojdzie do zakażenia SA, 
należy ściśle przestrzegać zasad stosowania leków zaleconych 
przez lekarza przez cały czas trwania terapii.
na podstawie:poradnikzdrowie.pl

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus ureus – SA) to 
bakteria wyjątkowo odporna na działanie temperatur i an-
tybiotyków. Szacuje się, że nawet 30% populacji ludzkiej 
może być nosicielami różnych odmian gronkowca, dlatego 
też bardzo łatwo o zakażenie. Mniej więcej co trzecia osoba 
przenosi SA na powierzchni skóry lub w nosie, nie zapadając 
na infekcję – określa się to terminem „kolonizacji bakteryjnej” 
lub „nosicielstwa bakterii”. Jeśli jednak bakterie SA dostaną 
się do wnętrza organizmu przez skaleczenie skóry, mogą 
wywołać zakażenie.

Na zakażenie bakteriami gronkowca najbardziej podatne 
są osoby z obniżoną odpornością, zatem gronkowce często 
atakują niemowlęta, matki w ciąży i karmiące, osoby chore 
na nowotwór czy cukrzycę, osoby starsze, niedożywione. In-
fekcje gronkowcem złocistym nie rozwijają się zwykle u osób 
zdrowych. Najczęściej pojawiają się u pacjentów szpitali, 
ponieważ bakterie mogą łatwo przedostać się do organizmu 
przez ranę pooperacyjną albo kroplówkę dożylną. Bakterie 
gronkowca złocistego zwykle przenoszą się w kontakcie bez-
pośrednim z osobą zakażoną lub skolonizowaną. Mogą także 
rozprzestrzeniać się przez kontakt z przedmiotami, których 
dotykała zakażona osoba. Do grupy zwiększonego ryzyka 
zakażenia gronkowcem złocistym należą osoby z otwartymi 
ranami, oparzeniami lub skaleczeniami, chorzy na poważne 

KamizelKa the VeSt 
dla małych PacJentóW 
SzPitala im. śW. lUdWiKa 
W KraKOWie

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie jest w stanie 
zapewnić jeszcze lepszą opiekę dzieciom zmagającym się 
z mukowiscydozą. Stało się to możliwe za sprawą Fundacji 
MATIO, która 20 kwietnia przekazała WSSDz im. św. Ludwika 
system do drenażu układu oddechowego The Vest® wraz z 8 
kamizelkami szpitalnymi. System, choć jest znany od lat 90. 
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w Polsce.

System The Vest® wspomaga ewakuację wydzieliny z płuc 
poprzez dużej częstotliwości oscylację ściany klatki piersiowej 
(high freuqency chest wall oscillation – HFCWO). System skła-
da się z nadmuchiwanej kamizelki połączonej przewodami 
powietrznymi z generatorem impulsów powietrza. Genera-
tor szybko nadmuchuje i wypuszcza powietrze z kamizelki, 
delikatnie uciskając i rozluźniając ścianę klatki piersiowej, 
nawet 20 razy na sekundę. Proces ten zwiększa przepływ 
powietrza w drogach oddechowych, wywołując tym samym 
„mikrokaszel”, który wypiera śluz ze ścian oskrzeli, rozrzedza 
go i przesuwa w kierunku centralnych dróg oddechowych, 
skąd w łatwy sposób można go usunąć poprzez kaszel lub 
odessanie. Korzystanie z kamizelek drenażowych usprawnia 
usuwanie wydzieliny płucnej, stabilizuje i poprawia funk-
cjonowanie płuc, zwiększa tolerancję na ćwiczenia, a także 
zmniejsza zachorowalność na zapalenie płuc.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. 
Ludwika w Krakowie jest jedynym w Małopolsce szpitalem 
prowadzącym badania przesiewowe w kierunku mukowi-

scydozy. Dzięki wsparciu Fundacji MATIO i systemowi do 
drenażu układu oddechowego jesteśmy w stanie zrobić jeszcze 
więcej dla małych pacjentów z mukowiscydozą oraz skrócić 
ich pobyt w szpitalu – komentuje Dyrektor WSSDz im. św. 
Ludwika Stanisław Stępniewski.

Od wielu lat współpracujemy z Wojewódzkim Specjali-
stycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie 
– dodaje Prezes Fundacji MATIO Paweł Wójtowicz. – Dzięki 
stałemu kontaktowi możemy dowiadywać się o potrzebach 
naszych podopiecznych, którzy tam przebywają. Cieszy nas, 
że możemy pomóc chorym na mukowiscydozę, przekazując 
ten nowoczesny sprzęt, zwłaszcza że są to pacjenci z róż-
nych rejonów Polski. Właściwa i konsekwentna rehabilitacja 
jest równoważna leczeniu farmaceutycznemu, a system 
do drenażu układu oddechowego stanowi istotny element 
wspomagający.

System do drenażu układu oddechowego pomaga nie 
tylko chorym na mukowiscydozę, ale również m.in. chorym 
z porażeniem mózgowym, przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc (POChP), astmą, rozedmą płuc czy w przypadku zależ-
ności od respiratora.

GENialnych szkół

  coraz więcej!
konkurs jest dowodem, że w każdym miejscu w Polsce można 
spotkać ludzi, którzy wciąż jeszcze pamiętają, czym jest pasja. 
Pasja nauczania połączona z miłością do dzieci, chęcią pomocy, 
która jest zwykłym ludzkim odruchem. To uczucie deficytowe 
w dzisiejszych czasach, w których większość ludzi jakiekol-
wiek, nawet najmniejsze, podejmowane przez siebie działania 
podkreśla po wielekroć. Być może to potrzeba podkreślania 
swojej wagi i roli w życiu zawodowym, być może sztuczna 
presja sukcesu. Żyjemy w dziwnym momencie – zawieszeni, 

Druga edycja konkursu „GENialna szkoła” ma już finalistów. 
Niezależnie od kategorii przyznanych nagród podkreślamy, że 
wszystkie zgłoszone w tym roku szkolnym placówki edukacyj-
ne zasługują na miano GENialnych. W uzasadnieniach, opisach, 
nadesłanych zdjęciach i materiałach filmowych przede wszyst-
kim widać dziecko – raz młodsze, bo w wieku przedszkol-
nym, raz starsze, a nieraz gimnazjalną młodzież. Wszystkie te 
dzieci wymagają zrozumienia oraz właściwej opieki i w każdej 
z placówek tę opiekę, a także serce i miłość otrzymują. Nasz 
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Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
18 czerwca w budynku ministerstwa edukacji 
narodowej przy al. J. ch. Szucha 25 w Warszawie. 
Gratulujemy rodzicom i uczniom tak wspaniałych 
nauczycieli, a nauczycielom życzymy wielu lat 
satysfakcji i radości z pracy!

obciążeni koniecznością „robienia” kariery, koniecznością ry-
walizacji, zestresowani nieustanną koniecznością podkreślania 
własnych dokonań, odnoszenia ułudnego sukcesu. Ludzie, 
jakich dane mi było poznać – poprzez czytanie nadesłanych 
tekstów – są wyjątkowi. Skromność, a jednocześnie pewność 
własnych wyborów, czasem trudnych, bo idących pod prąd 
ze znakami czasów. To ludzie silni, mający poczucie godności 
i znający znaczenie słowa „szacunek” – szacunek wobec siebie 
i wobec innych. Oni wiedzą, że ich praca, ich działanie nie musi 
zyskiwać nieustannego poklasku. Cenią siebie i potrafią dzielić 
się tym, co mają najlepszego. Własnym doświadczeniem, umie-
jętnością współodczuwania. Wszystko po prostu – by działanie 
przynosiło wymierne efekty, by czuć satysfakcję, widząc, jak ich 
praca daje owoce. To większa samodzielność chorych dzieci, 
czasami przejawiająca się w prostych gestach, słowach, czasami 
w możliwości wprowadzenia chorego dziecka w życie.

Konkurs „GENialna szkoła” obejmuje wiele jednostek cho-
robowych. Dotyczy placówek, w których uczą się dzieci chore 
na choroby rzadkie, o podłożu genetycznym, neurologicznym 
lub im pokrewnych. To skrót, bo pisać o mukowiscydozie, 
zespole Prasera i Williego, zespole Downa, zespole Kleefstra, 
dystrofii mięśniowej Duchenne’a, zespole Retta, zespole 
Wolfa-Hirschorna, zespole Aspergera, autyzmie, złożonych 
niepełnosprawnościach wynikających z wad wrodzonych 
i wielu innych, można by bardzo długo. Tu jednak nie chodzi 
o porównywanie jednostek chorobowych, tu wartością jest 
pokazywanie ludzi, którzy umieją i chcą pomagać. W kolej-
nych numerach kwartalnika przedstawimy Wam wielu fascy-
nujących ludzi, którzy widzą przede wszystkim dziecko, a nie 
jego chorobę. Ale najpierw wyniki konkursu:

I miejsce 
– dwie równorzędne nagrody
z  Szkoła Podstawowa im. m. Konopnickiej w Wierzbnie, 

Wierzbno 31, 66-340 Przytoczna, dyrektor: mgr Katarzyna 
Śmigiel

z  zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 
im.  Stanisława mikołajczyka, ul. Kcyńska 48, 62-100 
Wągrowiec, dyrektor: mgr Jarosław Berendt

II miejsce
zespół Szkół Ogólnokształcących integracyjnych nr 1 
im. Janusza Korczaka, Al. Kijowska 3, 30-079 Kraków, 
dyrektor: mgr Magdalena Mazur

III miejsce
Szkoła Podstawowa Fundacji „elementarz” w Soli 
Kiczorze, Kiczora 297, 34-370 Rajcza, dyrektor: mgr Teresa 
Czupajło

Równorzędne wyróżnienia 
specjalne
z  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olim-

pijczyków w Opolu, ul. Katowicka 35, 45-061 Opole, 
dyrektor: mgr Mirosław Śnigórski

z  miejskie Przedszkole nr 3 w zgierzu – integracyjne 
z Oddziałami Specjalnymi, ul. Mielczarskiego 26, 95-100 
Zgierz, dyrektor: mgr Zofia Owczarczyk

Wszystkim pozostałym placówkom 
zostało przyznane wyróżnienie :)
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z nimi. Nie zapominałam również o moich ukochanych ariach 
operowych. To było silniejsze ode mnie. Czułam, że muszę 
do tego wrócić, bo jeśli nie podejmę żadnej próby, to będę 
potem żałować do końca życia.

–  i  zdecydowałaś się na śpiew operowy, niezwykle 
trudny i wymagający.

– Nie ma co się oszukiwać, że miłośników opery jest 
równie wielu, co choćby muzyki pop. To bardzo trudny, ale 
przez to prawdziwy rodzaj śpiewu. Wykonawca nie posiłkuje 
się mikrofonem, cała siła jego głosu leży w nim samym. To 
pozwala autentycznie poczuć te dźwięki.

– z drugiej strony jest choroba, która w znaczny spo-
sób wpływa na układ oddechowy, tak ważny przy wyko-

nywaniu tego rodzaju muzyki.
– Z początku było to dla mnie 

nie lada wyzwanie. Nie mogłam 
zaśpiewać choćby jednej frazy bez 
ataku kaszlu. Jednak intensywne 
ćwiczenia zrobiły swoje. Cztery mie-
siące później potrafiłam już całkiem 
nieźle kontrolować kaszel. Obecnie 
każdy występ wymaga ode mnie 
specjalnych przygotowań. Muszę 
znacznie bardziej przykładać się 
do występów, niż robi to zdrowy 
śpiewak operowy. Proszę pamiętać, 
że kaszel, który towarzyszy mi za-
wsze, ma zgubny wpływ na struny 

– Świat pełen dźwięków towarzyszy mi, odkąd pamiętam. 
Jako córka akordeonisty i śpiewaka musiałam tę miłość odzie-
dziczyć w genach. Razem z ojcem oglądaliśmy filmy operowe 
i słuchaliśmy wielu pięknych arii. To musiało na mnie w ja-
kiś sposób wpłynąć. W wieku 8 lat zaczęłam uczęszczać na 
lekcje śpiewu klasycznego, a rok później wygrałam konkurs 
dla młodych talentów.

– czym zatem jest dla ciebie muzyka?
– Ona jest dla mnie wszystkim. Jest pasją i sposobem życia. 

To moje powołanie. Kiedy śpiewam, to czuję, że ta muzyka 
jest we mnie. To są wszystkie moje emocje, radości, smutki. 
Śpiewając, opowiadam siebie.

– O mukowiscydozie też?
– Też. Skłamałabym, gdybym 

powiedziała, że mukowiscydoza 
w realizowaniu mojej pasji pozostaje 
bez echa. Już jako 11-latka musiałam 
porzucić lekcje śpiewu. Choroba za 
mocno dawała się we znaki. Uciąż-
liwy kaszel, zmęczenie, to było nie 
do pokonania.

– a jednak możemy dziś słyszeć 
twój piękny głos…

– Śpiewałam zawsze. Nawet kiedy 
musiałam przestać chodzić na lekcje. 
Wystarczyło, bym była sama w domu, 
sięgałam po płyty Celine Dion czy 
Whitney Houston i śpiewałam wraz 

  Choroba
zaklęta w dźwiękach
Wiktoria to piękna, młoda, utalentowana kobieta. Na pierwszy rzut oka każdy pomyśli – okaz zdrowia. Do 
pierwszego napadu kaszlu. Wiktoria Lachowski, 27-letnia Kanadyjka z Calgary, od urodzenia zmaga się 
z mukowiscydozą. Jednak choroba nie przeszkadza jej w realizowaniu największej pasji jej życia, jaką jest 
śpiew operowy.

19



M
AT

IO
 2

/2
01

5

20

głosowe. Muszę zatem o nie szczególnie zadbać. Na trzy dni 
przed planowanym występem staram się nie mówić. Płuczę 
również gardło olejkiem goździkowym. Pozwala to wyelimi-
nować wszelkie bakterie i przygotować struny głosowe do 
wysiłku. Bardzo pomagają mi inhalacje z hipertonicznego 
roztworu soli. Oczyszczają płuca z zalegającej wydzieliny, 
dzięki czemu mniej kaszlę. To jest szczególnie ważne, kiedy 
przede mną jest występ dla szerszej publiczności. Muszę być 
dobrze przygotowana i muszę mieć czysty głos.

– Jednak cały ten wysiłek musi jakoś negatywnie od-
bijać się na twoim zdrowiu.

– Wręcz przeciwnie! Ten rodzaj śpiewu wymaga nakładu 
ogromnej siły. Regularne ćwiczenia sprawiają, że mój układ 
oddechowy staje się coraz mocniejszy. Odkąd regularnie 
śpiewam, wydolność moich płuc znacznie się poprawiła i od 
kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. To ogromny 

sukces. Choć nie ukrywam, że z nadzieją wyczekuję prze-
szczepienia płuc. To znacznie poprawiłoby nie tylko jakość 
mojego życia, ale i śpiewu.

– to, co robisz, z całą pewnością nie przechodzi bez 
echa w środowisku chorych na mukowiscydozę. Jak oni 
reagują na twoją pasję?

– Cieszą się razem ze mną. Choć zdarzają się i tacy, którzy 
nie do końca wierzą, że regularne śpiewanie tego rodzaju 
muzyki jest możliwe.

– Jakie są zatem twoje dalsze plany muzyczne?
– Ambitne – od września planuję rozpocząć naukę w szkole 

muzycznej w klasie opery.
– zatem pozostaje życzyć ci wielu sukcesów. Będziemy 

trzymać kciuki za twoją muzyczną karierę.
– Dziękuję bardzo.

Rozmawiała Ewelina Moks
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Śpiewa
i walczy

w wielokrotnie nagradzanym filmie krótkometrażowym „Is 
it the Design on the Wrapper?”, jako nastolatka pojawiła 
się u boku Johnny’ego Deppa w hollywoodzkiej superpro-
dukcji „Jeździec bez głowy”. W tym czasie stwierdziła, że 
największą pasją jej życia jest muzyka. Śpiewała w różnych 
miejscach – od koncertów charytatywnych począwszy, 
a na dworze królewskim skończywszy. Jej pojawienie się 
w programie muzycznym „The Voice of UK” zaowocowało 
znacznie większą rozpoznawalnością i popularnością artystki. 
Element programu „Przesłuchania w ciemno” z jej udziałem 
miał ponad 250 000 odsłon na YouTube. Od tego czasu gra 
wiele koncertów, pojawia się w brytyjskich mediach, co za-
owocowało występem w duecie z Alexem Larke jako Electro 
Velvet w Konkursie Piosenki Eurowizji 2015.

DK

28 maja ponad 180-milioniowa publiczność telewizyjna 
miała okazję obejrzeć 60. Konkurs Piosenki Eurowizji. Polskę 
reprezentowała Monika Kuszyńska, zyskując bardzo dobre 
noty widzów, lepsze od not jurorów.

Świat mukowiscydozy nie mógł nie zauważyć innej ko-
biety – reprezentantki Wielkiej Brytanii, śpiewającej w duecie 
Electro Velvet Bianki Nicholas. Ta 26-letnia wokalistka wspiera 
brytyjskie kampanie edukacyjne służące podnoszeniu wiedzy 
o mukowiscydozie, świadomości jej istnienia i problemów 
chorych. Bianca Nicholas ma wiele energii i siłę woli do wal-
ki z chorobą. „Mam mukowiscydozę, ale ona nie ma mnie” 
(I have CF, but CF doesn’t have me), powtarza i pokazuje, 
jak wiele czyni wola spełniania marzeń.

Bianca urodziła się w Beckenham, w Kent. Od najmłod-
szych lat interesowała się sztuką. W wieku 5 lat zagrała 
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Edukacja, 
czyli pasja

która dotyka wielu obszarów medycyny, psychologii i opieki 
społecznej. Zainteresowanie tematem było ogromne, czego 
dowodem stało się mnóstwo pytań od słuchaczy. Uczestnicy 
wykładu otrzymali materiały, które pozwolą im jeszcze lepiej 
poznać tę rzadką chorobę.

Wszyscy, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w wykła-
dzie, z całą pewnością nie żałują poświęconego na to czasu. 

Kampania społeczna „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydo-
zy” to zawsze okazja do stałych działań edukacyjnych. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, i tym razem akcja trwa znacznie 
dłużej. 8 kwietnia byliśmy gośćmi bydgoskich studentów.

Organizatorem wydarzenia była Młoda Farmacja Byd-
goszcz. Wykład i spotkanie zatytułowane „Mukowiscydoza. 
Masz ją w genach. GEN = PRZYSZŁOŚĆ” przybliżało studen-
tom kierunków medycznych, takich jak farmacja, medycyna 
i fizjoterapia, problem, jakim jest ta choroba, oraz świadomość 
możliwości jej leczenia, przeciwdziałania rozwojowi i szanse 
na dorosłość. Mimo że program nauczania uczelni medycz-
nych przewiduje naukę dotyczącą genetyki oraz mukowiscy-
dozy, młodzi adepci nauk medycznych przybyli licznie, aby 
pogłębić swoją wiedzę.

Wykłady wygłosili: prezes fundacji MATIO Paweł Wójto-
wicz, dr Radosława Staszak-Kowalska, od wielu lat zajmująca 
się leczeniem i opieką nad chorymi na mukowiscydozę, 
głównie z rejonu województwa kujawsko-pomorskiego, mgr 
Mikołaj Kowalski – fizjoterapeuta, oraz Paweł Piwecki – oj-
ciec chorej na mukowiscydozę dziewczynki. Każdy z wykła-
dowców przedstawił inny aspekt choroby, dzielił się swoją 
niezwykle bogatą wiedzą, pokazując studentom jej złożoność, 

MUKOWISCYDOZA. 
MASZ JĄ W GENACH?

Zapraszamy na spotkanie dotyczące 
przedstawienia medycznych problemów 

chorych na mukowiscydozę, 
zasad diagnostyki i leczenia, 

codzienności życia z chorobą

8 kwietnia 2015 r. godz. 17.00
aula A Rondo Jagiellonów
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
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temat tego wydarzenia, są bardzo pozytywne. Wiele z nich już 
dziś wie, w jaki sposób zaproponować konsultację na temat 
mukowiscydozy w przypadku braku reakcji organizmu osoby 
z podejrzeniem choroby na antybiotykoterapię. Być może 
ktoś z obecnych tego dnia na sali zajmie się w przyszłości 
badaniami dotyczącymi podłoża genetycznego lub leczenia 
mukowiscydozy?

Mateusz Sawicki
z Młodej Farmacji

fot. Justyna Listwoń

naUKa PrzySzłOścią
„Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi” – 

to motto Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizowała 
program POMOST, skierowany do rodziców wracających do 
pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad dziec-
kiem. W 2012 r. grant przyznawany mamom – naukowcom 
otrzymała dr Izabela Chincinska. Próbuje ona opracować nową 
metodę wytwarzania białek rekombinowanych (tzw. biofar-
maceutyków, używanych głównie do celów terapeutycznych) 
przy wykorzystaniu tkanki łyka roślin dyniowatych. W dużym 
uproszczeniu – wykorzystując niezwykłe właściwości leczni-
cze jednego z gatunków dyniowatych, chce stworzyć z nich 
lekarstwa. Jak dotąd nikt nie wytwarzał biofarmaceutyków 
w ten sposób. Dzięki nim w ciągu kilku, kilkunastu godzin 
będzie można pozyskać dobrej jakości białka terapeutyczne. 
W ten sposób doktor Chincinska chce wyprodukować re-
kombinowaną ludzką deoksyrybonukleazę, którą stosuje się 
w terapii mukowiscydozy. Jeśli jej się uda, to może być szansa 
na zmniejszenie kosztów terapii tym lekiem.

za: fundusze eu.wp.pl

dOBre Wieści z USa
Dobre wiadomości dla chorych na mukowiscydozę docie-

rają z USA. Doradczy panel ekspertów FDA (Food and Drug 
Administration – federalnej agencji zatwierdzającej nowe leki 
w USA) zaopiniował pozytywnie dla pacjentów chorych na 
mukowiscydozę kombinację leków firmy Vertex. Pisaliśmy 
o tych planach kilkakrotnie. Nowy lek będzie się nazywał 
Orkambi. Ostateczna pozytywna decyzja FDA, nie tylko 
panelu ekspertów, spodziewana jest w lipcu 2015. Orkambi 
będzie mógł być stosowany u pacjentów z podwójną najpo-
pularniejszą mutacją Fdel508, w wieku co najmniej 12 lat. 
Trwają badania kliniczne nad stosowaniem leku u pacjentów 
w wieku co najmniej 6 lat. Roczna terapia Orkambi w USA 
będzie kosztowała 225 000–250 000 dolarów. Dotychczas 
stosowana terapia innym produktem firmy Vertex o nazwie 
Kalydeco prowadzona w USA, Kanadzie i UK wśród pacjentów 
z rzadszymi mutacjami, daje fantastyczne efekty.
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Mount Everest 

zadrżał
Informacje o trzęsieniu ziemi, które z końcem kwietnia 

nawiedziło Nepal, powodując ogromne zniszczenia i śmierć 
tysięcy ludzi, zwróciły uwagę świata także na Mount Eve-
rest. Wstrząsy wywołały lawinę na tym najwyższym szczycie 
Ziemi, pogrążając w śniegu wielu himalaistów, sherpów 
i trakkerów.

W tym czasie po raz drugi wyzwanie Mount Everestowi 
rzucił chory na mukowiscydozę Nick Talbot. Pierwszą próbę 
zdobycia szczytu podjął w ubiegłym roku. Dotarł do obozu 
bazowego, ale lawina nie pozwoliła mu na dalsze podejście. 
Tegoroczna próba okazała się o wiele bardziej dramatyczna. 
Base Camp zatonął w zwałach śniegu, budząc przerażenie. 
Grono osób, zwłaszcza chorych na mukowiscydozę, kibicu-
jących Nickowi, bało się o jego życie. Na szczęście góra nie 
okazała się wobec niego tak okrutna, jak wobec wielu innych 
himalaistów. Nick wrócił do Wielkiej Brytanii lekko ranny. 
Siła jego charakteru jest ogromna, wola walki wielka, ale jak 
widać – przyroda pokazuje, że człowiek jest od niej słabszy. 
Nie wiemy, czy Nick podejmie trzecią próbę, ale tragedia 
w Nepalu pokazała, że warto dziękować za dar życia, który 
jest bardzo ulotny.

DK

dr JUlian zielenSKi  
– WSPOmnienie
Dr Julian Zielenski dołączył do personelu 
Szpitala dla Chorych Dzieci (the Hospital for 
Sick Children; SickKids) w Toronto w 1989 
roku, rozpoczynając pracę w dziale badań laboratorium 
Tsui. W roku 2002 został głównym naukowcem projektu, 
a w 2007 pracownikiem naukowym w SickKids. Uczestniczył 
w wielu projektach badawczych poświęconych CFTR 
i mukowiscydozie, obejmujących korelacje genotypowo-
fenotypowe. Z powodu choroby opuścił SickKids w 2010 
roku. Zmarł w swoim domu 10 czerwca 2014 roku.
Wspominamy go jako osobę wprowadzają w tajniki 
zawodu wiele pokoleń genetyków, także tych, 
którzy dzisiaj wspaniale opiekują się chorymi na 
mukowiscydozę. Dr Julian Zielenski był w 2008 roku 
gościem międzynarodowej Konferencji Naukowo-Medycznej 
V4-CF „Lepiej? Dlaczego nie? Razem możemy więcej”. Jej 
celem było wypracowanie nowoczesnych i jednolitych 
standardów diagnozowania oraz leczenia mukowiscydozy 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatorami Konferencji 
V4-CF były organizacje pozarządowe zajmujące się sytuacją 
chorych na mukowiscydozę ze wszystkich krajów Grupy 
Wyszehradzkiej – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na 
Mukowiscydozę MATIO oraz Stowarzyszenia Chorych na 
Mukowiscydozę z Czech, Węgier i Słowacji.
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MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę

nr KRS: 00 000 97 900
mukowiscydoza.pl

ul. Celna 6, 30-507 Kraków 
tel./fax. (12) 292 31 80
BNP Paribas Polska 
86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

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

Pomagamy chorym 
na mukowiscydozę
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WielKanOcne 
zaJączKi
Święta Wielkanocne już dawno za 
nami, ale nawet u progu lata warto 
przypominać sobie miłe chwile. Fundacja 
MATIO wraz z silną grupą rodziców 
z województwa zachodniopomorskiego 
zorganizowała „zajączka” dla swoich 
podopiecznych. Skąd się wziął zajączek 
w wielkanocnej symbolice?
„Bez wątpienia obrzędowość 
chrześcijańska symbolikę zająca 
przyswoiła sobie z wierzeń pogańskich 
i w konsekwencji stworzyła 
kompozycję dość niezwykłą. Znany 
z popularnej świątecznej ikonografii 
wielkanocny zajączek „znoszący” jajo 
stał się zwielokrotnionym w planie 
przedstawienia symbolem wiosennej 
odnowy życia” – pisał Piotr Kowalski 
w książce „Znaki świata”. Już kilka 
wieków temu pojawiły się obrazki 
przedstawiające zwierzątko w sąsiedztwie 
jajek wielkanocnych, jednak na temat 
źródła tej symboliki krążą różne teorie. 
Najbardziej rozpowszechnione są dwie. 
Pierwsza uznaje, że to nawiązanie do 

tradycji składania podatków w naturze, druga, że pojawienie się zajączka 
zwiastuje wiosnę, a więc i Wielkanoc, ściśle związaną z tą porą roku. 
W Polsce istnieje tradycja zajączka wielkanocnego przynoszącego dzieciom 
prezenty. To miłe, puszyste zwierzątko we wszystkich budzi pozytywne 
emocje. Zwyczaj trafił do Polski z Niemiec – po śniadaniu wielkanocnym 
domownicy, najczęściej dzieci, udają się na poszukiwanie ukrytych 
prezentów. Ponoć najmocniej kultywowany jest na Śląsku i w Wielkopolsce, 
ale migracja sprawiła, że chętnie jest przyjmowany we wszystkich regionach. 
Zajączki w zachodniopomorskim nie zapomniały o drobnych prezentach 
i wzbudziły wiosnę w wielu dziecięcych serduszkach.
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Złotówka 
    za złotówkę

z 36 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń 
i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,

z 27 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy,

z 18 zł – w przypadku emerytury częściowej.

renciści Od marca mOGą 
WięceJ dOrOBić

Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe kwoty najniższych 
świadczeń i nowe gwarantowane najniższe świadczenia 
emerytalno-rentowe. Zmieniają się także kwoty przycho-
dów, po osiągnięciu których renty będą zmniejszane lub 
zawieszane.

Gwarantowane najniższe świadczenia to:
z emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

i renta rodzinna: 880,45 zł brutto,
z renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 675,13 zł 

brutto,
z renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna 
wypadkowa: 1056,54 zł brutto,

z renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową: 810,16 zł brutto.
Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie zmniejszana 

po osiągnięciu przychodu w wysokości 2759,90 zł, natomiast 
zawieszana po osiągnięciu przychodu w wysokości 5125,50 zł 
miesięcznie. Renta socjalna od marca wynosić będzie nato-
miast 739,58 zł. Prawo do niej zawieszane będzie po osią-
gnięciu przychodu w wysokości 2 759,90zł.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych. Rodziny, które przekroczą próg docho-
dowy, nie stracą zasiłków rodzinnych i dodatków z tytułu 
urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu 
wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem 
zamieszkania. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za 
złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz 
ze zwiększeniem dochodów. Dzięki nowemu rozwiązaniu 
łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku 
rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo 
zmniejszana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium 
dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszyst-
kich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy 
kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka 
za złotówkę” nie będzie mniejsza niż 20 zł. Zmiany obejmą 
również rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu 
przekroczenia progu dochodowego. Rodziny te muszą jed-
nak ponownie wystąpić z wnioskiem o zasiłek po 1 stycznia 
2016 roku, kiedy nowe rozwiązanie ma wejść w życie. Dla 
przypomnienia: kryterium dochodowe zasiłków rodzinnych 
to obecnie 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin 
z niepełnosprawnym dzieckiem.

WalOryzacJa rent 
SOcJalnych

Od 1 marca 2015 roku podwyższono kwoty świadczeń. 
Waloryzacja będzie tym razem kwotowo-procentowa. Renty 
i emerytury wzrosną o 0,68%, jednak nie mniej niż o 36 zł 
brutto w przypadku rent i emerytur oraz 27 zł w przypadku 
rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Tegoroczny 
wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 100,68%

27



M
AT

IO
 2

/2
01

5

28


