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Boże,
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i mądrości,
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość  
oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was 
pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd i Pracownicy Fundacji MATIO

Czasopismo dofinansowane  
ze środków PFRON.
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Od 27 lutego do 5 marca 
odbył się „XVI Ogólnopolski 
Tydzień Mukowiscydozy”.

Fundacja MATIO już po raz 
16. zorganizowała doroczną 
kampanię społeczną „Ogólno-
polski Tydzień Mukowiscydo-
zy”, służącą upowszechnianiu 
wiedzy o mukowiscydozie, 
jej objawach, diagnozowaniu, 
leczeniu, a przede wszystkim 
możliwościach godnego i do-
brego życia. W tym roku hasło 
tygodnia „Mukowiscydoza – 
Niewidoczna Choroba”, miało 
na celu pokazanie chorych na 
mukowiscydozę jako łamiących 
stereotypy dotyczące osób nie-
pełnosprawnych. Mówiąc „nie-
pełnosprawny”, szukamy kogoś 
z widoczną dysfunkcją ruchową. Mówiąc „choroba gene-
tyczna”, szukamy osoby z widoczną deformacją. Mówiąc 
„choroba nieuleczalna”, wypatrujemy osoby, która będzie 
leżeć w łóżku i potrzebować pomocy hospicyjnej. Tymcza-
sem ich niepełnosprawności nie widać. Ale choroba jest 
w nich i rujnuje im życie w każdym wymiarze: fizycznym, 
psychicznym i rodzinnym. Żyją z widmem nieuchronnej 
śmierci, która może nadjeść nagle i zawsze za wcześnie. 
Prawie połowę swojego krótkiego życia poświęcają na 

codzienną rehabilitację, rygo-
rystyczną dietę i przyjmowa-
nie tysięcy tabletek rocznie. 
W ostatnim stadium choroby 
praktycznie nie opuszczają 
szpitalnego łóżka. Dlatego 
też Fundacja MATIO od 16 lat 
prowadzi działania informacyj-
no-edukacyjne, by zwiększać 
świadomość społeczeństwa 
o chorobie i problemach, z któ-
rymi muszą borykać się tysiące 
ludzi w Polsce.

Jak pokazują badania prze-
prowadzone w lutym 2017 
roku przez partnera naszej 
kampanii społecznej, między-
narodową agencję badawczą 
Millward Brown, niemal 86% 
respondentów słyszało o mu-

kowiscydozie (w 2016 – 54%), a 48% z nich bez wahania 
wymienia przyczyny genetyczne jako czynnik wywołujący 
chorobę (29% twierdzi, że mukowiscydoza jest wywoły-
wana przez bakterie i wirusy). Zaledwie 57% responden-
tów twierdzi, że choroba jest uleczalna (w 2016 – 65%). 
Niestety w dalszym ciągu niewielka jest świadomość ludzi 
dotycząca widoczności objawów choroby – zaledwie 44% 
osób twierdzi, że objawy są widoczne (27% – nie). Rów-
nież opinia o niepełnosprawności osób z mukowiscydozą 

   Niewidoczna 
               choroba
Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy



4

jest niezadowalająca. Na pytanie: „Czy według Pani/Pana 
osoby chore na mukowiscyodzę można uznać za niepełno-
sprawne”, aż co trzecia osoba odpowiada, że nie lub raczej 
nie. Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne dają 
budujące efekty – „mukowiscydoza” przestaje być termi-
nem enigmatycznym i coraz większa część społeczeństwa 
potrafi ją właściwie sklasyfikować. Niestety ciągle niewy-
starczająca jest wiedza na temat widoczności objawów tej 
choroby oraz niepełnosprawności osób chorych.

Prowadzone w trakcie kampanii działania PR pozwo-
liły na osiągnięcie dużego przekazu medialnego – in-
formacje o Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy 
ukazały się w wielu mediach elektronicznych i drukowa-
nych, m.in. w TVP Białystok, TVP Szczecin i TVP Kraków, 
w Radio Kraków, Redio Eska, RMF FM, Radio Zet Chilli, 
na portalu krakow.pl, w Medycynie Praktycznej oraz 
prasie informacyjnej i branżowej, a także wielu portalach 
informacyjnych.

Także w tym roku w 19 ośrodkach medycznych w całej 
Polsce można było skorzystać z bezpłatnych telefonicznych 
konsultacji medycznych, a dzięki współpracy z firmą MED-

GEN zainteresowani mogli wykonać badania genetyczne 
w genie CFTR.

W czasie kampanii społecznej odbyło się wiele wyda-
rzeń artystycznych i koncertów, a w całej Polsce pojawiło 
się kilka tysięcy plakatów i ulotek informacyjnych. W tym 
roku nie zabrakło także kwest, m.in. tej, która odbyła się od 
27 lutego do 3 marca w Krakowie w specjalnym tramwaju 
nr 8, w którym wolontariusze i pracownicy Fundacji MATIO 
oraz wolontariusze PCK zbierali datki na rzecz podopiecz-
nych. Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy 
nie zabrakło również spotkań edukacyjnych – w szkołach, 
szpitalach i na uczelniach.

W sobotę 25 lutego w Centrum Dydaktycznym Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie 
edukacyjne – ABC mukowiscydozy, którego współorgani-
zatorem była Warszawska Akademia Pediatrii. O mukowi-
scydozie mówili: dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko 
z Instytutu Matki i Dziecka, dr n. med. Agnieszka Sobczyń-
ska-Tomaszewska z Medgen, dr n. med. Katarzyna Zybert 
z Instytutu Matki i Dziecka, dr n. med. Robert Piotrowski 
z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, dr Łukasz Woźniacki 
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z Instytutu Matki i Dziecka oraz Przemysław Marszałek 
z Fundacji MATIO.

26 lutego odbyło się spotkanie edukacyjne w Uniwersy-
teckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa 
w Białymstoku. Na spotkanie przyjechali rodzice z całego 

regionu, a patronat nad spotkaniem objęli: Rektor Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski 
oraz TVP oddział Białystok. Na spotkaniu obecny był 
przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkow-
skiego – Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do Spraw 
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Równego Traktowania Monika 
Syczewska. Wykłady poprowa-
dzili przedstawiciele oddziału 
północno-wschodniego Funda-
cji MATIO, a najnowsze aspekty 
medyczne – w tym standardy 
leczenia CF – przybliżyli nam 
doc. Alina Minarowska oraz dr 
Łukasz Minarowski.

W dniach 25–26 lutego fun-
dusze na leczenie dzieci z mu-
kowiscydozą zbierane były 
podczas akcji edukacyjno-chary-
tatywnej „Dolina Mukolinków”, 
odbywającej się na terenie Au-
chan Janki w Warszawie. Akcja 
została zorganizowana przez 
Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Medycyny IFMSA-Poland 
o. Warszawa oraz pracowników 
i dyrekcję Auchan Janki. Podczas dwóch dni można było 
skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (pomiar 
glikemii, ciśnienia, badanie składu masy ciała). W sumie 
wykonano niemal 100 pomiarów. Dla najmłodszych za-
planowano Szpital Pluszowego Misia. Zorganizowano 
kiermasz rękodzieła i słodkości, z którego cały dochód 
został przekazany na leczenie dzieci chorych na muko-
wiscydozę.

27 lutego miała miejsce 
inaugurująca XVI Ogólnopol-
ski Tydzień Mukowiscydozy 
konferencja prasowa. Obyła 
się w Szpitalu św. Ludwika 
w Krakowie. W konferencji 
wzięli udział Dyrektor Szpi-
tala Stanisław Stępniewski, dr 
Zuzanna Kurtyka oraz Paweł 
Wójtowicz. Wieczorem odbyło 
się spotkanie Krakowskiego 
Oddziału Młodej Farmacji 
w auli Wydziału Farmacji CM. 
Spotkanie edukacyjne zgroma-
dziło dużą grupę studentów 
zainteresowanych tematyką 
związaną z leczeniem muko-
wiscydozy, a także rodziców 
i chorych dorosłych. Wykłady 
poprowadziła dietetyk, mgr 

Patrycja Kłysz, opowiadając o diecie osób cierpiących na 
mukowiscydozę, oraz lek. med. Zuzanna Kurtyka, mówiąc 
o opiece medycznej osób chorych na mukowiscydozę.

28 lutego już po raz szósty w Polsce obchodziliśmy 
Światowy Dzień Chorób Rzadkich. I tym razem spotkaliśmy 
się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Spotkanie 
poprowadzili przewodniczący i wiceprzewodniczący Kra-
jowego Forum na Rzecz Terapii w Chorobach Rzadkich, 

6
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a ma spotkaniu obecny był wiceminister Krzysztof Łanda, 
który przedstawił szczegółowe działania mające dopro-
wadzić jeszcze w tym roku do wpisania Narodowego 
Planu na Rzecz Chorób Rzadkich jako projektu rządo-
wego. 2 marca w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
WL odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne. Tym razem 
IFMSA-Poland o. Kraków przy szczególnym udziale Pana 
Kamila Rapacza wraz z Fundacją MATIO poprowadziło 
wykłady dla przyszłych lekarzy.

Podczas Tygodnia nie zabrakło również koncertów 
charytatywnych. W Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Krakowie im. Mieczysława Karłowicza 
zagrała Krakowska Młoda Filharmonia pod batutą Tomasza 
Chmiela, a w Nowohuckim Centrum Kultury Orkiestra 
Garnizonowa Wojsk Lądowych w Krakowie pod batutą 
kapelmistrza – majora Dariusza Byliny. Całkowity dochód 
z obu koncertów został przekazany na leczenie i rehabili-
tację najbiedniejszych podopiecznych Fundacji.

7
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Po raz pierwszy Fundacja MATIO postanowiła w tym 
roku uczcić Dzień Dinozaura (26.02) – święto swoich naj-
starszych podopiecznych, wysyłając im słodki upominek 
wraz z życzeniami.

4 marca po raz szósty odbyła się akcja charytatywna 
„Dolina Mukolinków” w Galerii Handlowej Turzyn. Organi-
zatorami akcji byli: Iwona Ostrowska – pomysłodawczyni, 
na co dzień wspaniały lekarz opiekujący się Mukolinkami, 
IFMSA-Poland o. Szczecin oraz wolontariusze. Podczas 

akcji na odwiedzających czekały liczne atrakcje: konkursy, 
zabawy przedstawienie grupy WilkArt, Cyrk Zodiak, Klaun, 
Szpital Pluszowego Misia oraz pomiary glikemii, ciśnienia 
i pojemności płuc. Część bez występów wypełniły zabawy 
i konkursy dla dzieci, m.in. karaoke i kalambury. Podczas 
akcji odbył się również kiermasz rozmaitości, a dochód 
z niego został przekazany na rzecz osób z mukowiscydozą 
z województwa zachodniopomorskiego.

8
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Na zakończenie tygodnia w Samodzielnym Publicznym 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odbyło się 
spotkanie edukacyjne IFMSA-Poland o. Warszawa, podczas 
którego studenci medycyny poznawali aspekty mukowi-
scydozy związane z żywieniem.

Te wszystkie wydarzenia nie mogłyby się odbyć bez 
bezinteresownej pomocy, bez wyciągniętych pomocnych 
dłoni, dzięki którym byliśmy w stanie być w tak wielu miej-
scach naraz. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim ro-
dzicom dzieci chorych na mukowiscydozę za nieocenioną 

pomoc i rozpowszechnianie informacji o Ogólnopolskim 
Tygodniu Mukowiscydozy, dziennikarzom zainteresowa-
nym tematem za rzeczowe podejście i zrozumienie idei 
kampanii, lekarzom – za profesjonalne wsparcie, studen-
tom – przyszłym lekarzom i farmaceutom za nieocenioną 
pomoc, a wolontariuszom za to, że zawsze możemy na 
nich liczyć. Bez Was wszystkich ta kampania społeczna 
nie byłaby tak wielkim sukcesem. Dziękujemy!

MZ
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28 lutego po raz siódmy już odbył się w Polsce Dzień 
Chorób Rzadkich. Jest to święto obchodzone w ponad 100 
krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Tegorocz-
ne obchody odbyły się pod hasłem „Niesiemy nadzieję”. 
Jak podkreśla organizator wydarzenia, Krajowe Forum na 
Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, jest to szczególny moment 
w roku, gdy pacjenci mówią wspólnym głosem w swojej 
sprawie – a jest o czym mówić. Jednym z takich powodów 
było objęcie akcji patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Tegoroczne obchody Dnia Chorób Rzadkich rozpoczęły 
się akcją w mediach społecznościowych #NiesiemyNadzie-
ję. Celem akcji było zwrócenie uwagi na choroby rzadkie 
i problemy polskich pacjentów. Jako pierwsi udział w akcji 
wzięli piłkarze Legii Warszawa i Ruchu Chorzów, poprzez 

rozegranie meczu 22. kolejki LOTTO Ekstraklasy. Został 
on rozegrany w celu budowania świadomości o choro-
bach rzadkich w społeczeństwie oraz wsparcia pacjentów. 
Kolejnym etapem obchodów Dnia Chorób Rzadkich była 
konferencja prasowa, na której pacjenci i opiekunowie 
oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia dyskutowali 
o poprawie sytuacji Polaków dotkniętych chorobami 
rzadkimi.

Głównym tematem rozważań podczas konferencji 
było zwrócenie uwagi na ograniczoną liczbę programów 
przesiewowych, które mogą skrócić wieloletni czas ocze-
kiwania na właściwą diagnozę, a co za tym idzie pozwolić 
uzyskać pomoc medyczną. Dodatkowo zwrócono uwagę 
na potrzeby określenia ośrodków referencyjnych, w któ-

    Dzień Chorób Rzadkich  

                 Niesiemy  
   nadzieję
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lekarzy wyspecjalizowanych w konkretnych jednostkach 
chorobowych. Z tym wiążą się przede wszystkim apele 
o stworzenie rejestru chorób rzadkich, który byłby bazą 
wiedzy dla wszystkich lekarzy, pacjentów, a także jedno-
stek organizacyjnych zaangażowanych w opiekę medycz-
ną nad chorobami rzadkimi w Polsce. Pacjenci podczas 
spotkania z wiceministrem zdrowia Krzysztofem Łandą 
zwracali także uwagę na potrzebę edukacji o chorobach 
rzadkich – zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Bez specja-
listów w danej dziedzinie trudno mówić o efektywnym 
leczeniu pacjentów.

Zauważyć także można, że w Europie wydłuża się lista 
leków dopuszczonych do terapii. Obecnie jest to 200 te-
rapii w Europie; w Polsce zaledwie 11. Powoli zwiększa 
się ich liczba, jednak nadal znajdujemy się na ostatnim 
miejscu w dostępie do leków sierocych. Opracowywanie 
nowych terapii jest szansą dla chorych i ich rodzin, bo 
do tej pory mogli liczyć jedynie na łagodzenie skutków 
choroby i podtrzymywanie dobrego stanu zdrowia. Jak 
podkreślają pacjenci i ich opiekunowie, w Polsce potrzeb-
ne jest wyrównanie szans dla osób zmagających się z tymi 
chorobami. Choć Ministerstwo Zdrowia przyznało, że prace 
nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich przeciągnęły 
się w czasie, dokument systematyzujący opiekę medyczna 
i socjalną jest już w końcowej fazie przygotowań, a do jego 
finalizacji zostały 2 miesiące.

Projekt Narodowego Planu ma zostać przedstawiony 
Komisji Europejskiej, która rekomendowała wszystkim kra-
jom członkowskim UE wypracowanie takiego dokumentu 
do końca 2013 r. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia 
dokument ma zostać zaakceptowany do końca roku 2017. 
Niestety założenia przedstawione w Narodowym Planie 
będą wymagały przygotowania planu wdrożenia dostoso-
wanego do realiów polskiej służby zdrowia. W ostatnim 
czasie opracowano ustawę o ratunkowym dostępie do 
technologii lekowych, która została przyjęta z aprobatą 
przez rząd. Ustawa daje możliwość refundowania leków 
zarejestrowanych w centralnej procedurze europejskiej 
nawet w takich przypadkach, gdy leki nie są dostępne na 

terenie Polski. Taka procedura podlegać będzie ocenie, 
czy lek faktycznie jest skuteczny, bezpieczny, a pacjent 
musi mieć uzasadnienie jego zastosowania. W ramach tej 
procedury możliwe będą rozmowy z producentem leku 
o obniżeniu ceny za terapię lub częściowym refundowa-
niu przez producenta – dziś nie ma do tego podstawy 
prawnej. Nie ma też podstaw do finansowania takich 
terapii, ale kiedy ustawa wejdzie w życie, taka podstawa 
będzie prawnie umocowana i w pełni akceptowalna przez 
ministra zdrowia.

Zapewni to dostęp do leczenia i odpowie na wyjątkowe 
i indywidualne potrzeby pacjentów z konkretną jednostką 
chorobową. Funkcjonujący w Polsce docelowy import 
leków dotyczy jedynie konkretnej osoby na postawie 
złożonego przez nią wniosku. Po wprowadzeniu ustawy 
zgoda na leczenie jednego pacjenta otwiera innym pa-
cjentom z tą samą chorobą drogę do uzyskania dostępu 
do terapii. Będzie to procedura zgodna z Konstytucją RP, 
która mówi o równym dostępie do świadczeń i technologii 
medycznych.

Równolegle Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad 
stworzeniem sieci referencyjnych dla chorób rzadkich. 
Przygotowany został projekt ustawy certyfikującej szpitale 
jako ośrodki medyczne zajmujące się konkretnymi choro-
bami rzadkimi lub grupami chorób. Ośrodki takie mają być 
równomiernie rozmieszczone w Polsce, odpowiadając na 
demografię występowania chorób rzadkich. W przypadku 
niektórych chorób rzadkich polscy pacjenci będą mogli 
korzystać z opieki na poziomie międzynarodowym. Jeśli 
w kraju UE będzie ośrodek specjalizujący się w danej 
jednostce chorobowej, to właśnie tam pacjent otrzyma 
specjalistyczną pomoc.

W ramach konferencji ministerstwo potwierdziło, że 
toczą się prace nad projektem ustawy o badaniach kli-
nicznych.

Czekamy z niecierpliwością.
Magdalena Chojdacka

Dowiedz się więcej: 
http://www.rzadkiechoroby.pl/ 
http://www.chorobyrzadkie.com/schorzenia/narodowy-plan-zacznie-funkcjonowac-
od-2017-r
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MATIO Fundacja Pomocy  
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 00 000 97 900

mukowiscydoza.pl

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną i na razie jest 

nieuleczalna, ale chorym oraz ich rodzinom nie wolno odbierać 

nadziei. Fundacja MATIO walczy o to codziennie od 21 lat.

ul. Celna 6,  
30-507 Kraków 
tel./fax. (12) 292 31 80

BGŻ BNP Paribas 
86 1600 1013 0002  
0011 6035 0001

Pomagamy chorym

na mukowiscydozę
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słów kilka

Problemy z pamięcią i koncentracją, niepokój, stany 
depresyjne, udar mózgu, zawał serca, nadciśnienie tętni-
cze, zaburzenia rytmu serca czy rak płuc to tylko niektóre 
z zagrożeń, które wywołane są zanieczyszczeniami powie-
trza. Przez smog dzieci mogą urodzić się z niedowagą czy 
przedwcześnie, a w skrajnych przypadkach mogą umrzeć, 
nim wezmą pierwszy oddech. Lista wszystkiego złego, co 
nas może spotkać, nieco przeraża, choć tej zimy trudno 
narzekać na brak informacji o zagrożeniu. W związku z tym 
większość nas jest już oswojona z kolejnymi ostrzeżeniami 
i ewentualnymi konsekwencjami, co, niestety, paradoksal-
nie, może uśpić czujność i sprawić, że smog będzie już tak 
powszednim tematem, że w nikim nie będzie wzbudzał 
większych emocji, a wraz z nadejściem wiosny i poprawą 
jakości powietrza zniknie z mediów, może poza skrajnie 
niepokojącymi komentarzami o tym, że niektórzy tęsknią 
za smogiem, gdyż mogli wtedy za darmo jeździć komu-
nikacją miejską…

Warto na spokojnie przyjrzeć się tematowi. Statystyki 
są nieubłagane. Polska ma najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w całej Unii Europejskiej. Już w 2013 roku wśród 
pięćdziesięciu miejscowości o największym stężeniu pyłu 
zawieszonego (PM) było aż trzydzieści polskich miast.

Zanieczyszczenie powietrza jako przyczynę większej 
umieralności zaczęto dostrzegać już na początku XX wieku. 
W 1930 r. w pewnej miejscowości we wschodniej Belgii 
zanieczyszczenia powietrza były bezpośrednią przyczyną 
śmierci około 60 osób. Rok 1952 to Wielki Smog Londyński 
(przez niektórych, jak piszą naukowcy z Krakowskiego 
Alarmu Smogowego, niesłusznie porównywany z obecnym 
stanem powietrza w… Warszawie), który zebrał znacznie 
większe żniwo – życie straciło wtedy około 4000 osób. Że 
zmniejszenie zanieczyszczenia wpływa na długość życia, 
pokazuje historia z Utah Valley, USA, kiedy to podczas 
strajków metalurgicznych (lata 1986/1987) umieralność 

15
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zmniejszyła się o 3,2%. Widać więc, że pewne działania 
mogą bardzo wymiernie wpłynąć na zdrowie i życie ludzi 
obok nas. Przez zanieczyszczone powietrze w 2012 roku 
zmarły 44 tysiące osób w Polsce.

Warto podkreślić, że smog to problem całej Polski. Nie 
jest tak, że problem ze smogiem mają jedynie Kraków 
czy Warszawa, gdzie głośno się o tym mówi. W więk-
szości miejsc w naszym kraju liczba dni ze zwiększonym 
stężeniem pyłu przekracza normy WHO, ale też normy 
unijne. Zanieczyszczenie wydychanego powietrza odpo-
wiada wypaleniu od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy 
papierosów rocznie.

Co możemy zrobić, by uchronić się przed tak groźnym 
dla nas smogiem?

Należy unikać przebywania na zewnątrz oraz wietrzenia 
pomieszczeń w dniach, kiedy stężenie pyłu jest największe. 
Przesiąść się z samochodu do komunikacji miejskiej, nosić 
maskę (ale nie chirurgiczną, gdyż ta nie jest skuteczna) 
czy zakupić oczyszczacz powietrza albo roślinkę, która 
spełni tę funkcję.

Władze Krakowa niedawno wpadły na pomysł, by 
zainstalować w mieście panel z mchem, który będzie 
pochłaniał zanieczyszczenia. Kibicujemy tej inicjatywie 
i zachęcamy do zapoznania się z badaniami na temat 
smogu, które opublikował ostatnio Krakowski Alarm 
Smogowy, a które dostępne są w Internecie pod adresem 
www.krakowskialarmsmogowy.pl. Książka wydana przez 
to stowarzyszenie – „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie” – uświadamia i informuje bez wywoływania nie-
potrzebnej paniki. Bo tym, czego wszyscy potrzebujemy, 
jest spokój i troska o oddech.

Dla MATIO temat smogu jest dość szczególny. Można 
powiedzieć, że – podobnie jak mukowiscydoza – zagro-
żenia, które ze sobą niesie, są niewidoczne, ale przecież 
bardzo realne. Warto też wspomnieć o współpracującej 
z fundacją Kopalni Soli w Wieliczce – jedynym miejscu 
w Polsce z czystym powietrzem. Obyśmy nie musieli 
wszyscy do niej kiedyś uciekać.

MS

Kto otrzymuje nasze pismo?
1. Chorzy i  ich rodziny, któ rzy wy ra zi li zgodę na 

umiesz cze nie  ich nazwisk w ba zie da nych  fun da cji. 
Jeśli chcesz otrzy mywać na sze pi smo, prześlij pod ad re sem 
fun da cji (Fun da cja MA TIO, 30-507 Kra ków, ul. Cel na 6) 
następujące dane: imię i na zwi sko cho re go, datę uro dze nia, 
miej sce za miesz ka nia oraz imię, na zwi sko i ad res oso by, 
do któ rej będzie prze sy ła ny magazyn MA TIO (prze sła ne in-
for ma cje są objęte pra wem o ochro nie danych oso bo wych 
– po zo sta ną do wy łącz nej dys po zy cji fun da cji).

2. Pediatrzy – pre nu me ra to rzy ME DY CY NY PRAK
TYCZ NEJ. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma 
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogól nie do stęp nym 
– wg wła sne go uzna nia.

3. Instytucje zajmujące się osobami niepełnospraw
nymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i dar
czyńcy otrzymują bez płat nie aktualny numer.

Wpłaty na rzecz fundacji pro si my do ko ny wać na konto: 
Fun da cja Po mo cy Ro dzi nom i Cho rym na Mu ko wi scy
do zę – „MA TIO”, 30–507 Kraków, ul. Celna 6, Fortis 
Bank Polska S.A. I Od dział/Kra ków, 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 wy-
jątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku 
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy 
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.
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Dorosły z mukowiscydozą nadal brzmi jak abstrakcja 
w Polsce, ale mam wrażenie, że coś się zmieniło, że bywa 
lepiej. – Piotr jest nazywany przez kolegów dinozaurem, 
bo udaje mu się wygrywać z chorobą już grubo ponad 
30 lat. – Cieszy mnie wszystko, bo żyję na minie, która 
nagle może eksplodować. I stracę życie w parę chwil, 
a przy tym schorzeniu to częsty scenariusz. Niestety wiesz, 
bo pochowałaś męża, a Twój syn nadal się zmaga z tym 

samym. I coraz bardziej boi. Jak ja. I ta radość, o której 
wspomniałem na początku, pomieszana z takim samym 
lękiem, że ile jeszcze? Jak długo będę mężem i ukochanym 
tatusiem? Mam piękną żonę, dobrze trafiłem, szczęściarz 
ze mnie. Nie ukrywajmy, muko nas ogranicza, onieśmiela, 
zaszczuwa strachem przed miłością, bo jak tu kogoś tak 
obarczyć? I te zwykłe fizyczne sprawy, że ciągle kaszlę, 
że wiecznie za szczupły, że odpluwam wydzielinę. I są 

   Dorosły 
   chory na mukowiscydozę?
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momenty, gdy nie czuję się facetem, bo moja Asia zasuwa 
z zakupami. Dała mi syna, marzenie chorych ze względu 
na częstą bezpłodność. Jestem szczęśliwy, choć coraz czę-
ściej się obawiam. Bo ciągły brak pieniędzy nie zostawia ci 
wiele wyborów. I albo opłacisz rachunki i kupisz dziecku 
kurtkę, albo wydasz na leki, bo dorosłemu ciężko uprosić 
fundacje o wsparcie. Dzieciaki mają „większe szanse”, 
wiem, bo przecież kiedyś też nim byłem. I kombinujesz 
miesiąc w miesiąc, starasz pogodzić i nie zwariować.

Joanna uczy się żyć z mukowiscydozą już ponad 40 
lat. Uczy się, bo ta choroba jest podstępna, zaskakuje 
nagle, nie ma skrupułów. – Mnie boli wiele spraw, udało 
mi się przeżyć niewyobrażalnie długo jak na to wstrętne 
choróbsko, ale to nie jest szczęśliwe życie. Jestem coraz 

słabsza, dochodzą inne schorzenia i problemy. To z wątro-
bą, to z sercem i cukrzyca, bo z latami lista na wypisie się 
wydłuża. Ale chyba najbardziej boję się, że nie podołam. 
Przecież przez całe życie zajmowali się nami rodzice. To 
oni wozili nas po lekarzach, załatwiali leki, martwili o pie-
niądze. Zapewniali jak najlepsze warunki, robili co mogli. 
Dziś jestem coraz słabsza, choć trzymam się dzielnie i nie 
mam zamiaru poddawać. A moi rodzice, coraz starsi, coraz 
bardziej niedołężni, wymagający opieki. Mam ich oddać? 
Gdzie, zresztą jak? Mamę i tatę, dzięki którym jeszcze tu 
jestem? Tylko że ja nie dam rady się nimi zająć, mój mąż 
ma mnie i naszego syna. I tak się ciągle boję, że gdy bę-
dzie gorzej, trzeba będzie walczyć i liczyć ze wszystkim, 
to on z tym zostanie. Z domem, dzieckiem i pracą, jeszcze 
ci moi rodzice.

18
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7 I ciągłe żebranie, bo jak mam nazwać to wołanie o 1% 
podatku? O choćby drobną wpłatę, o każdą złotówkę, bo 
leki drogie, bo nigdy nie starcza. Bo renty masz łącznie 
900 zł i ani żyć, ani się leczyć. Ja zawsze myślę, jak żyją ci 
chorzy, którzy są sami, nie mają rodzin, mężów czy braci. 
Za te pieniądze i w tych warunkach, gdzie na miejsce 
w szpitalu często czekasz tygodniami. I brak placówek – 
stąd, gdzie mieszkam, do najbliższej jest ponad 200 kilo-
metrów, zawsze się boję, że nie zdążymy. A ja mam syna, 
nie chcę, żeby na to patrzył. I tak jest mu ciężko.

Piotr denerwuje się, gdy mówi o krwiopluciach. – Boję 
się każdego wykrztuszenia, takiej wydzieliny, że karetka 
nie dojedzie i się uduszę. Odejdę i zostawię ich samych, 
żonę i synka. Nie chciałbym też być „duchem”, wiesz, 
taki stan, że zostaje już tylko patrzenie przez okno. Albo 
w sufit. A co to za życie, gdy nie możesz wyjść na spacer, 
dotknąć trawy czy przytulić swoich bliskich. I wiesz, że 
jesteś ciężarem. Mimo to nie chcę i nie będę się nad sobą 
użalał, bo sobie radzę. Pracuję, choć mam nadzieję dożyć 
dni, kiedy renta nie będzie żartem, tylko gwarancją god-
nego życia. Kiedy przestanę czuć, że jestem wrzodem na 
zdrowym organizmie tego państwa, i czasem czuję się jak 
najgorszy pasożyt, bo jeszcze żyję. I ci lekarze, szczegól-
nie pierwszego kontaktu, z żenującym brakiem wiedzy. 
I ciągły brak miejsc w klinikach, bo powstają nowe, ale 
głównie dla dzieci. My nie rokujemy, nie opłaca się nas 
leczyć. To boli, bo ktoś o nas walczył, ktoś nie spał po 
nocach, nie myślał o sobie, bo się poświęcał. A dziś, gdy 
patrzę na mojego synka, to często smutnieję. Bo wierzę, 
że przetrwam, że jeszcze nie teraz, że wiele przed nami. 
Ale to kraj, w którym żyję, robi z naszych dzieci sieroty, 
bo nie gwarantuje nam prawa do normalnego życia.

Brak kasy to temat rzeka, to poniżanie się w aptece, 
kiedy pytasz, czy możesz zapłacić za tydzień. – Joanna nie 
potrafi zrozumieć, dlaczego w cywilizowanym, dobrze się 
rozwijającym kraju pacjenta traktuje się jak zło konieczne. – 
Kiedy nie pójdziesz, ciągle słyszysz to samo, że skierowań 
już nie ma, a prywatnie poczekasz z pół roku do specjalisty. 

No, jeśli oczywiście będzie cię stać, a to rzadkość. I ceny 
tych leków, z kosmosu, bo tak ogromne, że aż ciężko sobie 
wyobrazić. A sprzęt, inhalatory, wyjazdy na leczenie? To są 
setki, a częściej tysiące, co miesiąc. A na decyzji czytasz, że 
zasiłek pielęgnacyjny aż 153 złote, na paczkę tabletek albo 
względny nebulizator. I czujesz się poniżony do granic, aż 
wstyd ci się przyznać, kim jesteś i skąd pochodzisz. Bo kto 
się w tym państwie nami interesuje, szczególnie dorosłymi? 
A co będzie dalej, aż strach pomyśleć. Pocieszam się, że 
przeszczepów coraz więcej, że lepiej finansowo, bo u nas, 
na miejscu. I nie tylko Zabrze, ale też Szczecin. I tym się 
karmię, że skoro dziś, to może też jutro. I w końcu coś 
drgnie, bo my też chcielibyśmy żyć.

Mój syn skończy w tym roku 18 lat. Nie jest najgorzej, 
tak woli mówić, choć zna inną prawdę. – W ogóle mnie 
nie cieszy ta cała dorosłość, bo z czego? Teraz to widzę, 
że się nie bałem, bo byłem dzieckiem. To Ty o wszystko 
się starałaś. Na Twojej głowie rachunki, życie i leki. I to, 
że miałaś, nawet gdy nie było, gdy harowałaś ponad siły. 
I teraz co? Gdzie ja pójdę, z tą rentą, jeśli mi ją dadzą, 
bo znasz komisje od odbierania godności. Nie chcę całe 
życie cię męczyć, marzę, żebyś pożyła dla siebie, z kimś 
wyjechała. Ale się boję, że tu się nie da, bo Ty już teraz 
prosisz o miejsce, gdy mam zaostrzenie. Mam tyle marzeń, 
tak wiele celów, chciałbym pracować, móc się utrzymać. 
Nie płacić za leki, dostawać sprzęt do rehabilitacji, jak 
w innych krajach. Nie wisieć ze swoją twarzą na każdym 
facebookowym profilu i błagać o podatek albo każdą wpła-
tę. Jestem nastolatkiem, który nie wie, czy będzie mu dane 
się jutro obudzić. Przecież wiem, że sprawdzasz w nocy, 
czy oddycham, zwłaszcza teraz, gdy za tydzień wyjeżdżam. 
Urodziłem się chory i dość już tych kar. A mieszkam 
gdzieś, gdzie zamiast mi pomóc i dać szansę na kolejne 
dni, dobija się informacjami o następnej przedwczesnej 
śmierci. Pochowałem już tyle kolegów i koleżanek. Nikt 
nie chciałby mieć takich wspomnień.

Wysłuchała Anika Zadylak
* Dziękuję moim bohaterom za pomoc w realizacji artykułu.
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Bajki filozoficzne
„Nigdy nie jest zbyt wcześnie na stawianie pierwszych 

kroków na drodze mądrości, jaką jest filozofia”, pisze we 
wstępie do „Bajek filozoficznych” Michel Piquemal. To 
właśnie dzieci potrafią patrzeć na świat szeroko otwartymi 
oczyma i z prawdziwym zdziwieniem, o które tak trudno 
w dorosłym życiu. Prawdziwa filozofia to przecież nie są 
naukowe terminy i hermetyczny język zarezerwowany 
dla uniwersyteckich murów. Dlatego całym sercem po-
lecamy wydane przez wydawnictwo Muchomor „Bajki 
filozoficzne”.

Gdy pewien mężczyzna zgubił siekierę, zaczął przy-
glądać się swojemu sąsiadowi. Wyglądał on przecież jak 
typowy złodziej siekier. Miał twarz złodzieja siekier, to, co 
mówił, mogło być wypowiadane 
tylko przez złodzieja siekier, pa-
trzył jak złodziej siekier, jednym 
słowem wszystko przemawiało 
za tym, że ów sąsiad ukradł 
siekierę. Tymczasem mężczyzna 
chwilę potem odnalazł u siebie 
swoją siekierę. Wtedy, zupełnie 
nagle, sąsiad miał twarz przy-
jacielskiego sąsiada, patrzył jak 
dobry sąsiad, mówił jak dobry 
sąsiad i wszystko przemawiało za 
tym, że jest dobrym sąsiadem.

Dawno dawno temu niebo 
było na wyciągnięcie ręki, a lu-
dzie mogli nim się żywić. Lecz 
przyszedł czas, że ludzie przestali 
je szanować. Odrywali tak duże 
kawałki chmur, że nie dawali 
rady zjadać ich do końca, więc 
je wyrzucali. Mimo ostrzeżeń nie-
ba (zagroziło odejściem) ludzie 

postępowali wciąż tak samo, aż pewnego dnia przebrali 
miarę i niebo się oddaliło. Od tego czasu ludzie muszą 
pracować, by się wyżywić.

Pewnego dnia duży hipopotam doznał wypadku, prze-
prawiając się przez bagnisko. Wypadło mu oko. Bardzo 
się zmartwił i zdenerwował. Nerwowo zaczął szukać oka 
w bagnisku, wiercił się i kręcił, obracał we wszystkie 
strony, grzebał w błocie. Wszystko na nic. Zdenerwowany 
nie słuchał ptaków, które krzyczały do niego, by się uspo-
koił. Gdy wreszcie zatrzymał się i odetchnął, muł, który 
w swoim rozgorączkowaniu rozkopał, zaczął opadać na 
dno, a tuż pod sobą ujrzał poszukiwane oko.

Te i inne bajki odnaleźć można w dwóch zbiorach 
opowiadań: „Bajki filozoficzne” oraz „Bajki filozoficzne. 
Jak żyć razem?” Krótkie historyjki zebrane przez Michela 

Piquemala opatrzone są ko-
mentarzem autora. Napisane są 
przystępnym, obrazowym języ-
kiem, ułatwiającym zrozumienie 
wielu abstrakcyjnych pojęć 
czy terminów filozoficznych, 
które można później spotkać 
w szkole, ale też, i może przede 
wszystkim, w życiu. Bo choć fi-
lozofia stereotypowo nie należy 
do praktycznych dziedzin nauki, 
w trudnych momentach to wła-
śnie ona okazuje się przydatna. 
Warto więc zaznajamiać się z nią 
od małego. „Bajki filozoficzne” 
ułatwią to zadanie.

MS

mAtIO pOlECA
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„Za życiem”
u których występują wybrane choroby wg Międzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD-10. Program zakłada stworzenie sieci 
380 (także na bazie już działających placówek wczesnego 
wspomagania) ośrodków udzielających kompleksowego 
wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady roz-
wojowe, oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością. 
W każdym powiecie miałby powstać jeden taki ośrodek.

Powstać ma również Krajowy Ośrodek Koordynacyjno-
Rehabilitacyjny.

Uprawnienia osób 
ubezpieczonych chorobowo 
do zasiłku opiekuńczego 
w przypadku choroby dziecka 
do 18. roku życia

Aktywni zawodowo, podlegający ubezpieczeniu cho-
robowemu opiekunowie dzieci ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnospraw-
ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. Zmiana ustawy o świadczeniach pienięż
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa ma wydłużyć zasiłek opiekuńczy z 14 
do 30 dni w przypadku opieki nad ww. dziećmi. Przepis 
ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

KąCIK sOCJAlnO-pRAwny

Do tej pory szeroko opisywane było wsparcie dla kobiet 
w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziec-
ka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego 
życiu. My postaramy się opisać te elementy programu 
„Za życiem”, które dotyczą  już narodzonych dzieci 
z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Oto one.

W programie wymieniono trzy grupy odbiorców tego 
rodzaju wsparcia, wśród których znaleźli się między innymi 
pracownicy – rodzice dziecka z niepełnosprawnością 
lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

W myśl planowanych zmian w prawie pracodawcy 
mieliby obowiązek umożliwić rodzicom między innymi 
korzystanie z indywidualnego rozkładu czasu pracy czy 
ruchomego lub przerywanego czasu pracy. Rodzicom 
dzieci z niepełnosprawnością miałaby również przy
sługiwać możliwość zatrudnienia w formie telepra
cy. Pracodawca mógłby jednak odrzucić złożony przez 
pracownika wniosek w sprawie bardziej elastycznego 
czasu pracy, jeśli nie byłoby to możliwe ze względu na 
organizację lub rodzaj wykonywanej pracy.

Przewidziane  jest również utworzenie ośrodków 
koordynacyjnorehabilitacyjnoopiekuńczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności 
lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program ma objąć 
dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, 
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Opieka wytchnieniowa  
dla rodziców lub opiekunów 
osób z niepełnosprawnością

Celem jest zabezpieczenie opieki dla osób z niepełno-
sprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece 
nad dzieckiem z niepełnosprawnością poprzez możliwość 
uzyskania pomocy rodzinie w formie opieki wytchnienio-
wej w związku:
z ze zdarzeniem losowym,
z z pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub po-

trzebą odpoczynku opiekuna,
z z uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawo-

dowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy,
z z podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w peł-

nym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Opiekunowie (o dochodzie miesięcznym nieprzekra-

czającym 1200 zł netto na osobę w rodzinie) dzieci z orze-
czeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osób niepełno-
sprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez 
zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, 
placówkach  całodobowych,  jednostkach  systemu 
oświaty lub poprzez zawarcie umowy z organizacją 
pozarządową na usługi, w tym indywidualne. Opieka 
ta może być realizowana także poprzez uczestnictwo 
osoby z niepełnosprawnością w różnorodnych formach 
zorganizowanego wypoczynku.

W zależności od potrzeb usługi świadczone będą ca-
łodobowo lub przez kilka godzin dziennie. Decyzję co 
do wyboru formy opieki pozostawia się rodzinie. Opieka 
nad osobą z niepełnosprawnością ma być zapewniona 
w wymiarze do 120 godzin rocznie. Koszt jednej godziny 
usługi – maksymalnie 20 zł.

Jak zapisano w programie, „samorząd powiatowy ma 
obowiązek zapewnić opiekę we wszystkich wskazanych 
formach”. Samorząd lub organizacja pozarządowa będą 
mogły ubiegać się o uzyskanie wsparcia kadrowego w for-
mie subsydiowanego zatrudnienia osób bezrobotnych 
(o odpowiednich kwalifikacjach lub po przeszkoleniu) 
skierowanych przez powiatowy urząd pracy. Zadaniem tych 
osób będzie stała lub doraźna pomoc rodzinie z dzieckiem 
z niepełnosprawnością. Przepis ma wejść w życie 1 lipca 
2017 roku.

„Pomoc w domu” – w ramach 
prac społecznie użytecznych

Po pierwsze, chodzi tu o wsparcie rodziców i opieku-
nów osób z niepełnosprawnością w realizacji codziennych 
obowiązków domowych, a po drugie – aktywizację osób 
bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Rodzina lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością 
będą mogli wystąpić do MOPS o udzielenie wsparcia 
w realizacji domowych obowiązków w wymiarze nie 
więcej niż 10 godzin tygodniowo. MOPS, we współpra-
cy z powiatowym urzędem pracy, dobierze odpowiednią 
osobę wspierającą. Jej wynagrodzenie to minimum 8,10 zł 
za godzinę. Przepis ma wejść w życie 1 lipca 2017 r.

Wspieranie aktywizacji 
zawodowej opiekunów  
osób z niepełnosprawnością

Kto skorzysta?

Z kilku poniższych rodzajów działań będą mogli ko-
rzystać członkowie rodzin opiekujący się dziećmi z orze-

22
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konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności.

Wspieranie zatrudnienia członków rodzin 
opiekujących się osobą z niepełnosprawnością 
(od 1 stycznia 2018 r.)

Celem  jest umożliwienie opiekunom osób z nie
pełnosprawnością łączenia pracy ze sprawowaniem 
opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Wsparcie za-
trudnienia osób bezrobotnych opiekujących się ww. osobą 
z niepełnosprawnością odbywać się będzie poprzez:
z zatrudnienie subsydiowane – pracodawca zatrudniający 

osobę opiekującą się ww. osobą z niepełnosprawnością 
może otrzymać refundację części kosztów poniesionych 
na wynagrodzenie, w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do 
1 tys. zł miesięcznie,

z umożliwienie bezrobotnym opiekunom ww. osób z nie-
pełnosprawnością podjęcie pracy w domu, w ramach 
telepracy: pracodawca opiekuna będzie mógł otrzy-
mać grant na utworzenie stanowiska pracy w formie 
telepracy w wysokości do 12-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę brutto, umożliwienie wykony-
wania pracy w formie telepracy, na wniosek pracow-
nika-opiekuna, także w przypadkach, gdy taka forma 
wykonywania pracy nie jest stosowana u pracodawcy 
na podstawie porozumienia.

Dostęp do usług i instrumentów rynku pracy 
członków rodzin opiekujących się osobą 
z niepełnosprawnością (od 1 lipca 2017 r.)

Celem jest umożliwienie godzenia opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością z pracą zawodową poprzez umoż-
liwienie członkom rodziny, z wyłączeniem opiekunów 
pobierających świadczenie lub zasiłek opiekuńczy, nabycia 
umiejętności, jakich potrzebują (poprzez udział w szkole-

niu), albo podjęcia zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy, o ile opiekun lub opiekunowie 
tego chcą.

Opiekunowie będą mogli uzyskać status poszukujące-
go pracy niepozostającego w zatrudnieniu, co umożliwi 
im m.in. dostęp do pośrednictwa pracy, szkoleń czy 
zatrudnienia subsydiowanego, np. w formie prac inter-
wencyjnych.

Stworzenie preferencyjnych warunków  
do zakładania działalności gospodarczej 
przez członków rodzin opiekujących się osobą 
z niepełnosprawnością, na zakładanie żłobków 
lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci 
z niepełnosprawnością lub świadczenie dla nich 
usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania, 
w tym usług mobilnych (od 1 lipca 2017 r.)

Dostępne mają być dofinansowanie oraz pożyczki na 
podjęcie działalności gospodarczej. W ramach obowią-
zujących obecnie przepisów osoba bezrobotna może 
otrzymać na założenie firmy nawet 6-krotność przecięt-
nego wynagrodzenia. W przypadku osób bezrobotnych 
opiekujących się osobą z niepełnosprawnością, które 
zdecydują się na podjęcie działalności gospodarczej, oraz 
innych bezrobotnych, którzy zdecydują się na zakładanie 
działalności polegającej na prowadzeniu żłobków lub 
klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci z niepełno-
sprawnością albo świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla 
dzieci z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania, 
wprowadzone zostaną dodatkowe ułatwienia.

Dodatkowe programy aktywizacji zawodowej 
powracających na rynek pracy bezrobotnych 
rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością 
(od 1 stycznia 2017 r. – nowe formy wsparcia  
od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów)

Chodzi o przekazanie urzędom pracy dodatkowych 
środków  na  aktywizację  zawodową  bezrobotnych 
rodziców i opiekunów prawnych lub faktycznych osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo 
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pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności.

Zwiększenie dostępności 
mieszkań dla rodzin 
wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnością – budowa 
mieszkań na wynajem, w tym 
z możliwością docelowego 
uzyskania własności, 
m.in. z wykorzystaniem gruntów 
publicznych (I filar Programu 
Mieszkanie+)

Kto skorzysta?

Gospodarstwa domowe o dochodach uniemożliwiają-
cych zakup lub wynajem mieszkania na zasadach rynko-
wych, w tym rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością.

W jaki sposób?

O najem mieszkania wybudowanego w ramach I filaru 
Programu Mieszkanie+ będą się mogły ubiegać wszystkie 
zainteresowane gospodarstwa domowe. Zakłada się, że 
gdy będzie więcej chętnych niż mieszkań w danej lo-
kalizacji, pod uwagę brane będą kryteria zapewniające 
pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu m.in. rodzinom 
wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.

Wsparcie oszczędzania na cele 
mieszkaniowe rodzin wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnością (III filar Programu 
Mieszkanie+)

Gospodarstwa domowe oszczędzające na realizację 
celów mieszkaniowych, obejmujących zarówno uzyskanie 
samodzielnego mieszkania, jak i poprawę stanu tech-

nicznego zamieszkiwanego mieszkania, w tym rodziny 
z dziećmi z niepełnosprawnością.

Wśród osób, które oszczędzają na specjalnych Indy-
widualnych Kontach Mieszkaniowych, wprowadzone 
będą specjalne preferencje dla gospodarstw domowych 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Zakładanie 
Indywidualnych Kont Mieszkaniowych ma być możliwe 
w 2018 r., wypłaty premii od 2019 r.

Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wy
chowujących dzieci z niepełnosprawnością – najem 
mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy przez rodziny 
z osobami z niepełnosprawnością osiągające dochody nie-
przekraczające kryteriów dochodowych ustalonych przez 
daną gminę. Gminy zostaną zobligowane do uregulowania 
w uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób 
z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem ich potrzeb. 
Rada gminy będzie mogła zawrzeć w uchwale również 
preferencje dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.

Utworzenie bazy danych i portalu 
o formach wsparcia dla rodziny, 
osób z niepełnosprawnością 
i ich opiekunów

Centrum Informacyjne Rządu (KPRM CIR) zapewni 
informacje o dostępnych formach wsparcia. Powstanie 
stale aktualizowana baza danych, pozyskiwana od koor-
dynatorów powiatowych od 1 stycznia 2018 r.

„Pakiet alimentacyjny” – 
przeciwdziałanie zjawisku 
niealimentacji, które w znacznej 
mierze dotyka rodziców samotnie 
wychowujących dziecko 
z niepełnosprawnością

Osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzy-
mują przede wszystkim z powodu uchylania się od ich 
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niealimentacji w sposób szczególny dotyka samotnych 
rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością). 
Zapowiadane jest wprowadzenie szeregu rozwiązań praw-
nych mających na celu zwiększenie ściągalności alimen-
tów i poprawę sytuacji dzieci, które ich nie otrzymują od 
zobowiązanego do tego rodzica.

To tylko niektóre ze zmian wprowadzanych w ustawie 
„Za życiem”. Ze szczegółami ustawy można zapoznać się 
na http://www.dziennikustaw.gov.pl.

AR

   Bieżnia 

kontra Flutter
ich o udział przy rutynowej wizycie w klinice albo na 
koniec hospitalizacji.

Zbierano informacje z 4 badań. Podczas pierwszego 
badania u wszystkich pacjentów wykonano badanie spi-
rometryczne i pomiar objętości płuc. Następnie uczestnicy 
badania musieli przystąpić do testu oddechowo-wysiłko-
wego na bieżni. Wszystkie testy zostały sklasyfikowane 
jako ćwiczenia maksymalnego wysiłku, zgodnie z kry-
teriami wytycznych próby wysiłkowej wykorzystywanej 
w mukowiscydozie. Po zakończeniu wszystkich procedur 
uczestników losowo przydzielono do kolejnych badań 
i podzielono na 3 grupy. Dla każdej z grup zaplanowano 
tygodniowe pojedyncze sesje poranne, w czasie których 
badani musieli stawić się codziennie bez przeprowadzania 
porannych ćwiczeń, odksztuszania i terapii mukolitycz-
nej. Przy każdym spotkaniu zbierano próbki plwociny 
przed 20-minutowym badaniem i po nim, w zależności 
od przynależności do grupy. Jeżeli pacjentowi zdarzyło 
się spontanicznie splunąć przed zakończeniem zabiegu, 
to uwzględniano również tę próbkę. Badanie składało się 

Ćwiczenia oddechowe podczas korzystania z bieżni 
i fizjoterapia z użyciem Fluttera® zostały wskazane jako 
najlepsze metody usuwania śluzu u chorych na muko-
wiscydozę (CF), nigdy nie dokonano jednak ich porów-
nania. Dlatego nie wiadomo, czy ćwiczenia na bieżni są 
odpowiednią formą udrażniania dróg oddechowych, która 
mogłaby zastąpić tak złożoną fizjoterapię z użyciem sprzętu 
do indywidualnej fizjoterapii oddechowej, jak Flutter®.

Lekarze Tiffany J. Dwyer, Rahizan Zainuldin, Evangelia 
Daviskas, Peter T.P. Bye i Jennifer A. Alison ocenili wpływ 
ćwiczeń na bieżni oraz zastosowania Fluttera® na drożność 
układu oddechowego i właściwości plwociny. Badania 
miały umożliwić porównanie chorej grupy badanej, u któ-
rej zastosowano dwie różne metody fizjoterapii, z chorą 
grupą kontrolną znajdującą się w spoczynku.

Uczestnicy badania to chorzy na mukowiscydozę powy-
żej 17. roku życia, których stan uznany został za stabilny 
klinicznie. Z badania wykluczono osoby po przeszczepie-
niu płuc, a także zarażone bakterią Cepacia burkholderia. 
Potencjalni uczestnicy byli ochotnikami lub poproszono 
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z 3 etapów: spokojny oddech, ćwiczenia na bieżni ze stałą 
prędkością i ćwiczenia na Flutterze.

W pierwszej grupie uczestnicy siedzieli cicho i spokoj-
nie przez 20 minut. Druga grupa wykonywała ćwiczenia 
oddechowe na bieżni przez 20 minut w stałym wysiłku, 
która był równy pracy do 60% maksymalnego zużycia 
tlenu. Intensywność i czas trwania zostały dostosowane 
do typowego treningu fizycznego. W trzeciej grupie za-
stosowano terapię z użyciem Fluttera®, która polegała 
na 15 spokojnych oddechach przez sprzęt, a następnie 
spokojnym i głębokim oddechu aż do kaszlu i do prawi-
dłowej fizjoterapii z użyciem sprzętu. Taki cykl powtarzał 
się sześciokrotnie. Kąt nachylenia przyrządu dobrano dla 
każdego uczestnika indywidualnie, zmaksymalizowano 
odczucie wibracji w płucach i utrzymywano w stałym 
położeniu za pomocą zacisku.

Przeprowadzone w ten sposób badania wykazały, że 
wszyscy uczestnicy byli w stanie spontanicznie wypluć 
próbki plwociny w każdym żądanym punkcie czasowym. 
Nie stwierdzono istotnych różnic we właściwościach plwo-

ciny przed badaniem ani w jego trakcie. Żadne badanie nie 
wywoływało działań niepożądanych. W wyniku ćwiczeń 
oddechowych na bieżni badani uzyskiwali większy szczy-
towy przepływ wydechowy (PEF) niż grupa kontrolna. 
Zarówno ćwiczenia na bieżni, jak i ćwiczenia z użyciem 
Fluttera® spowodowały zmniejszenie wydzielania plwociny. 
Ćwiczenia na bieżni wpłynęły na poprawę odksztuszania 
w porównaniu z grupą kontrolną.

Najważniejszym odkryciem było to, że podczas fizjote-
rapii przeprowadzonej na bieżni zmniejszenie zawartości 
części stałych w plwocinie następuje już po 5 minutach 
od rozpoczęcia ćwiczeń. W czasie badań osoby objęte 
ćwiczeniami oddechowymi na bieżni zgodnie potwierdziły 
znaczną poprawę odksztuszania. Choć takie ćwiczenia uła-
twiają odksztuszanie, jednak nie są w stanie doprowadzić 
pacjenta do wyplucia wystarczająco dużo plwociny, by 
pozbył się uczucia zatoru w klatce piersiowej.

M. Chojdacka
Więcej na: 
https://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12 890-016-0360-8
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Diagnoza przez pocałunek,  
czyli „Z pamiętnika położnej”

„Knowledge is power” (wiedza jest mocą), przekonuje 
ciężarne kobiety lekarz podczas pogadanki dotyczącej 
porodów. I choć zdanie to dotyczy samego procesu wyda-
wania dzieci na świat, można je przełożyć również na inne 
dziedziny medycyny. Doskonale zdajemy sobie sprawę, 
o ile więcej wiemy o mukowiscydozie niż 20, a co dopiero 
60 lat temu, w latach, w których dzieje się akcja bijącego 
rekordy popularności serialu BBC „Z pamiętnika położnej” 
(„Call the midwife”), w którym zresztą tej właśnie chorobie 
poświęcono sporo miejsca.

Fabuła oparta jest na wspomnieniach Jennifer Worth, 
młodej położnej pracującej na londyńskim East Endzie. 
Każdy odcinek to nie tylko przyglądanie się porodom, 
ale również możliwość poczucia atmosfery Londynu lat 
50. ubiegłego wieku i dostrzeżenia ogromnych zmian, 
jakie nastąpiły w patrzeniu na medycynę i wszystko inne. 
Poznajemy młodą dziewczynę z dyplomem pielęgniarki, 
która po raz pierwszy styka się ze światem ludzi, którzy 
często nie mogą pozwolić sobie na luksus wody w domu. 
Bohaterka pomaga kobietom rodzącym często w nieludz-
kich warunkach. Poznajemy ich historie, radosne, ale często 
i traumatyczne, ale też przyglądamy się przemianie młodej 
dziewczyny, która dzięki swojej pracy poznaje trudy życia 
i dorasta na naszych oczach.

Trzeci sezon serialu rozpoczyna odcinek wzbogacony 
o wątek mukowiscydozy, która wtedy dopiero zaczynała 
być rozpoznawalna i nazywana. Młode małżeństwo nie 
wie, co dzieje się z ich dzieckiem, które kaszle i traci na 
wadze. Matka lęka się oskarżeń o to, że głodzi swoją po-
ciechę. Co więcej, główna bohaterka (położna) dowiaduje 
się, że dziecko miało brata, który zmarł w wieku 4 lat. Dla 
tych, którzy dziś zajmują się tematem, byłoby oczywiste, 
że należy zbadać takie maleństwo w kierunku mukowi-
scydozy. Jednak wtedy nie każdy lekarz miał ku temu wy-

starczającą wiedzę. Najstarsza i najbardziej doświadczona 
położna diagnozuje dziecko poprzez pocałunek – w ten 
sposób wyczuwa nienaturalnie słony pot i domyśla się, iż 
chodzi o tę, jak to określiła, chorobę, którą od niedawna 
zaczynają rozpoznawać. Wtedy młodszy i oczytany lekarz 
przyglądający się sytuacji stwierdza, że to na pewno cystic 
fibrosis (mukowiscydoza).

Ciekawa jest historia włączenia wątku mukowiscydo-
zy do „Z pamiętnika położnej”. Grająca w serialu Jenny 
Agutter przyznała, że pomysł zrodził się podczas zwykłej 
konwersacji ze scenarzystką, podczas której panie opo-
wiadały sobie o interesujących medycznych przypadkach, 
z którymi miały do czynienia. Sama Jenny, znana z takich 
hitów jak „Avengers” czy „Kapitan Ameryka”, jest nosi-
cielką genu mukowiscydozy i ambasadorem organizacji 
Cystic Fibrosis Trust. O swoim nosicielstwie dowiedziała 
się stosunkowo późno, bo choć we wczesnym dzieciń-
stwie straciła dwoje rodzeństwa (jak twierdzi dziś, oboje 
musieli mieć powikłania związane z mukowiscydozą), 
dopiero jej bratanica Rachel została zdiagnozowana. Le-
karze po porodzie oznajmili, że dziewczynka nie przeżyje 
12 lat. Kiedy była nastolatką, mówiono już o 28 latach. 
Tymczasem Rachel ma już ponad 40 lat, ma się całkiem 
dobrze i niedawno wyszła za mąż. Historia bratanicy i tak 
bliskie powiązanie aktorki z chorobą skłoniły ją do luźnej 
propozycji włączenia wątku w fabułę serialu, na co od 
razu przystała scenarzystka. Efekty możemy oglądać na 
ekranie.

Ogromny postęp w diagnozowaniu i leczeniu muko-
wiscydozy widoczny jest między innymi dzięki serialom 
takim jak ten. MATIO zachęca do oglądania.
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