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

głosu?
Zaburzenia głosu lub dysfonie mogą być wynikiem
neurologicznych, strukturalnych lub funkcjonalnych zaburzeń wpływających na oddychanie, fonację, artykulację
lub wytwarzanie dźwięków na poziomie krtani. Zaburzenia
układu oddechowego, w tym przewlekły kaszel i napięcie
krtaniowe, mogą prowadzić do obniżenia jakości głosu.
Dysfonie mogą powodować poważne wady w komunikacji i znacząco pogarszać jakość życia. Biorąc pod uwagę
znaczenie komunikacji wokalnej w interakcji z ludźmi,
osoby o nieprawidłowych wzorach głosowych są narażone
na duże ryzyko zaburzeń lękowych i depresji. Pacjenci
z zaburzeniami głosu osiągają znacząco niższy poziom we
wszystkich badaniach określających stan zdrowia.
Zakłada się, że chorzy na mukowiscydozę, biorąc pod
uwagę ich zaburzenia oddechowe, również przedstawiają
wewnętrzne zmiany głosu. Jeśli to prawda, pacjenci mogą
potencjalnie skorzystać z terapii głosowej jako sposobu
na poprawę jakości życia. Przeprowadzono więc badania
mające na celu porównanie parametrów wokalnych u kobiet i mężczyzn chorych na mukowiscydozę poddanych
konwencjonalnej terapii głosowej z osobami zdrowymi
z grupy kontrolnej. Osoby w wieku 10–30 lat podzielono
na cztery grupy: męską grupę kontrolną (n = 25), żeńską
grupę kontrolną (n = 16), mężczyzn chorych (n = 15)
oraz chore kobiety (n = 8). W niektórych badaniach grupę chorych (n = 23) i osoby z grupy kontrolnej (n = 41)
badano niezależnie od płci. Chorych na mukowiscydozę
do badania przydzielono w oparciu o standardowy test
potu, historię rodziny i przewlekłą niewydolność płuc oraz
występującą niewydolność trzustkową. Wcześniejsze ba-

danie laryngoskopowe (prowadzone profilaktycznie jako
część monitorowania klinicznego pacjentów) potwierdziło,
że wybrani chorzy nie posiadali nieprawidłowej budowy
narządu mowy ani chorób krtaniowych, takich jak polipy
wieńcowe, rak krtani lub paraliż krtani. Chorzy i osoby
z grupy kontrolnej nigdy nie korzystali z terapii głosem.
Pacjenci byli poddani regularnej indywidualnej terapii
przez zespół składający się z lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa. W czasie badania żaden z pacjentów
nie miał objawów zakażenia i nie był leczony antybiotykami inhalacyjnymi lub solą fizjologiczną. Badanie zostało
zatwierdzone przez komitet etyki badawczej Szpitala
Uniwersyteckiego im. João de Barrosa Barreto, a wszystkie osoby uczestniczące w badaniu lub ich opiekunowie
prawni podpisali formularz świadomej zgody.
W wyniku tego uczestnicy badania zostali poproszeni
o sporządzenie fonacji z długotrwałych/samodzielnych
samogłosek o normalnej intensywności, aby uzyskać
maksymalny czas wypowiedzi. Nagrania głosowe prowadzono z użyciem mikrofonu ręcznego umieszczonego
w odległości 6 cm od ustnika pacjenta i pod kątem 45°,
w celu zapewnienia porównywalnych pomiarów intensywności. Początkowe nagranie zawsze było wykluczane
z analizy, a parametry mierzono w ciągu 3 sekund po
upływie tego okresu. Sygnały rejestrowano przy częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i analizowano przy użyciu
oprogramowania Praat 5.1.36.
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Podczas badania zmierzono następujące ilościowe parametry wokalne: częstotliwość podstawową (F0), intensywność, jitter (indeks zmienności F0), migotanie (indeks
zmienności intensywności) i współczynnik harmonicznych
do hałasu (HNR, indeks szumów i hałasu turbulencji glottal). Parametry te zostały w znacznym stopniu sprawdzone
jako ilościowe, obiektywne wskaźniki jakości wokalnej

i są rutynowo stosowane przez specjalistów ds. opieki
głosowej jako narzędzia diagnostyczne. Niska wartość
intensywności wokalu i HNR, wysokie wartości jitteru
i migotania oraz zmienione F0 są potencjalnymi oznakami
dysfonii. Dodatkowo przeprowadzono ocenę jakości głosu u chorych i osób z grupy kontrolnej z zastosowaniem
skali GRBAS (stopnia, chropowatości, oddechu, astenii,
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Ryc. 1. Reprezentatywne nagrania głosowe oraz spektrogramy kobiet chorych (czerwony) i zdrowych z grupy kontrolnej (niebieski). Nagrania dźwiękowe fonacji kobiet z grupy kontrolnej (A1) i kobiet z mukowiscydozą (A2); wyraźnie obniżony zakres amplitudy sygnału kobiet chorych w stosunku
do grupy kontrolnej. Nieprawidłowość sygnału głosowego u kobiet chorych w stosunku do zdrowych (B). Spektrum (domena częstotliwości), wyższy
poziom szumu tła i niska segregacja u chorych.
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Ryc. 2. Reprezentatywne nagrania głosowe i spektrogramy mężczyzn chorych (czerwony) i zdrowych (niebieski). Nagrania dźwiękowe fonacji mężczyzn z grupy kontrolnej (A1) i mężczyzn z mukowiscydozą (A2); widoczne wyraźnie podobieństwa, jak w przypadku chorych kobiet.

skręcenia). Metoda umożliwia ocenę całkowitej dysfonii
pacjenta (litera G) przez cztery parametry subiektywne:
chropowatość (R), oddychanie (B), astenię (A) i szczep
(S). Zmienne te określają specjaliści z dziedziny opieki
głosowej, oceniający postrzeganie pacjentów jako zero
(normalne), jedno (łagodne zmiany), dwie (umiarkowane zmiany) lub trzy (poważne zmiany) na każdy z wyżej
wspomnianych czynników.

Aby uniknąć posądzenia o stronniczość w analizach,
poproszono niezależnego praktykującego klinicznego
terapeutę głosu, bez powiązań z projektem badawczym,
o przeprowadzenie oceny GRBAS wszystkich naszych
nagrań. Oceniający otrzymał nagrania w kolejności pseudolosowej i był całkowicie ślepy na strukturę protokołu
eksperymentalnego, cel projektu, identyfikację i diagnozę
każdego przedmiotu.
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Otrzymanie nagrania sygnałów głosowych i spektogramy zaprezentowano na rycinach 1. i 2. W grupie kontrolnej
zauważono wyraźne cechy głosu eufonicznego, takie jak
wysoka częstotliwość i szerokie zakresy amplitudy. Natomiast sygnały u osób chorych na mukowiscydozę wykazywały niezwykłą aperiodliwość i zmniejszoną amplitudę.
Spektrogramy chorych wykazują również wysokie poziomy
hałasu i utratę harmonicznych wysokiej częstotliwości.
Wyniki pokazują, że osoby chore wykazują znacząco zmienione parametry wokalne. Wiedza literaturowa
sugeruje, że dysfonia jest istotną patologią występującą
u chorych. Zmiany parametrów wokalnych u osób chorych
można zaobserwować w przypadku mikroagresji wokalnej, zaburzeń neurologicznych i obturacyjnych chorób
układu oddechowego. Intensywność wokalna zależy
przede wszystkim od ciśnienia powietrza podgrupowego, przepływu powietrza górnego oddechowego i oporu
glutationu. Zaobserwowane zmniejszenie intensywności

u chorych można wyjaśnić nieefektywną funkcją płuc
oraz częściową charakterystyką zaporową górnych dróg
oddechowych typową dla fizjopatologii CF. Może się to
również przyczynić do przewlekłego kaszlu, głównego
objawu mukowiscydozy.
Podsumowując, wykazano, że chorzy na mukowiscydozę wykazują objawy dysfonii ze zmianami obiektywnych
i subiektywnych parametrów wokalnych. Może to być
istotna cecha patologii i zachorowalności. Zmiany głosu są
wyraźniejsze u kobiet, które wykazały znaczne zmniejszenie zarówno poziomu jakości głosu, jak i ogólnej jakości
głosu. Wyniki sugerują, że pacjenci mogą potencjalnie
korzystać z terapii głosowej, a poziom dysfonii uzależniony
jest od stanu ogólnego pacjenta.
Źródło: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0 096769

Magdalena Chojdacka

Niezwykła

Zespół lekarski z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacyjnej w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Zdunowie przeszczepił płuca
wysokiego mężczyzny znacznie niższej kobiecie. Chora
na mukowiscydozę 24-latka o wzroście 150 cm miała
niewielkie szanse na znalezienie odpowiedniego dawcy
o podobnych gabarytach. „Na około 550 dawców wielonarządowych w Polsce niskiego wzrostu jest może 10–20
w ciągu całego roku. Do tego i tak tylko co piąty nadaje
się do tego, by w ogóle pobrać płuca – mówi dr hab. n.
med. Bartosz Kubisa, kierownik zespołu ds. przeszczepiania płuc w Zdunowie. – Niestety tacy niscy pacjenci często
umierali, zanim doczekali przeszczepienia.”

Lekarze zdecydowali się na pionierską operację. „Pobraliśmy płuca od dużo wyższego (o około 30 cm) zmarłego
dawcy i wykonaliśmy redukcję przeszczepu – wyjaśnia
docent. – Odcięliśmy płaty górne i wszczepiliśmy tylko
dolne płaty dawcy w miejsce całych płuc małego biorcy”.
Operacja odbyła się 19 czerwca. Na chwilę obecną pacjentka oddycha sama i stanęła już na nogi. Ta niezwykła
metoda daje szanse na przeszczepienia płuc u pacjentów
o każdym wzroście. Operacje tego typu odbywają się na
świecie od dawna, jednak ta w Zdunowie została wykonana w Polsce po raz pierwszy.
źródło: http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/dwa-wyjatkowe-przeszczepieniapluc-w-zdunowie,12 206 275/

MZ
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Dzień Dziecka
...w Fundacji MATIO

...w Połczynie-Zdroju

W tym roku udało się wysłać 120
paczek do naszych podopiecznych!
Staraliśmy się, by tym razem paczki
otrzymały osoby, które w poprzednich latach nie prosiły o prezenty.
Niezliczone puzzle, gry, książki,
kolorowanki, lalki, misie, piłki i inne
zabawki trafiły także do rodzeństwa
naszych podopiecznych. Również
w tym roku postanowiliśmy potraktować Dzień Dziecka z przymrużeniem oka i wysłać paczki także do
naszych najstarszych podopiecznych.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, hurtowniom, wolontariuszom
oraz wszystkim tym, którzy zechcieli podzielić się swoim
sercem z innymi! I pamiętajcie: „Uśmiech dziecka lekarstwem na wszystkie zawirowania świata”.

1 czerwca odbyła się 17. już edycja imprezy integracyjno-kulturalnej
„Radość bez granic”. Od wielu już
lat Fundacja MATIO ma niezwykłą przyjemność brać udział w tej
imprezie plenerowej. W tym roku
uczestniczyło w niej około 1400
osób z województwa zachodniopomorskiego, a uroczystego otwarcia
spotkania dokonał Wiceburmistrz
Połczyna-Zdroju Mirosław Pierz,
przekazując delegacji dzieci i młodzieży klucze do miasta. Podczas
imprezy nie zabrakło rozrywki dla
najstarszych i najmłodszych. Zorganizowano Olimpiadę Przedszkolaka
o przechodni Puchar Burmistrza Połczyna-Zdroju, starszych
zaproszono do udziału w Międzyszkolnych Zawodach
Ratownictwa Medycznego „Młody Ratownik” i w Miejskiej
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Grze Filmowej. Przygotowano także specjalne stoiska
literackie, nawiązujące do „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”
L. Franka Bauma, a także konkursy rekreacyjno-artystyczne
i sportowe dla dzieci. Jedną z licznych atrakcji była ścianka
wspinaczkowa z OSP Połczyn-Zdrój.
Przez cały czas trwania imprezy można było odwiedzić
stoiska edukacyjne organizacji społecznych. Swoje stoiska
przygotowały m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy
„Radość” w Połczynie-Zdroju, Środowiskowe Ognisko Integracyjne, Nadleśnictwo Połczyn, Dom Wczasów Dziecięcych, Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie oraz – jak
co roku – Fundacja MATIO. Dziękujemy organizatorom
za możliwość uczestniczenia w tej niezwykłej imprezie,
a wolontariuszom za nieocenioną pomoc i oczywiście do
zobaczenia za rok!
Źródło zdjęć: http://www.ckpolczyn.pl/radosc-bez-granic-2017/

piknik. Można było wziąć udział w Rodzinnym Marszu na
Orientację, obejrzeć występy dzieci na scenie OKiS, występy z muzyczne uczniów SP nr 2 i Zespołu Tanecznego
Creative: Mai Sztabnik i Adriana Zawadzkiego oraz Alex
With Revenge. Inne atrakcje to gry, zabawy i konkursy
z animatorami Teatru Forma oraz wybuchowe eksperymenty naukowe. Na dzieci czekały: dmuchany MEGAplac
zabaw, Teatr megabaniek mydlanych, skręcanie balonów
z klownem, spotkanie z bohaterami z bajek oraz malowanie
twarzy i tatuaży. Dla starszej widowni w sali widowiskowej
przygotowano koncert z włoskimi przebojami Luigiego
Pagano. Podczas festynu Fundacja MATIO prowadziła
zbiórkę na rzecz swoich podopiecznych, dzięki której udało się uzbierać prawie 1700 zł. Szczególne podziękowania
dla Ośrodka Kultury i Sportu Zielonka, Fabryki Królika,
IFMSA-Poland Oddział Warszawa, Gepcio Zielonka, Top
classic oraz naszych wspaniałych Wolontariuszy.

...w Zielonce

MZ
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Z okazji Dnia Dziecka 4.06 w Zielonce w Ośrodku
Kultury i Sportu oraz na przyległych boiskach odbył się
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Nowości naukowe
Dzieci chore 
na mukowiscydozę
częściej cierpią
na bezsenność

PEG może być źródłem
zakażeń niebezpiecznymi
bakteriami

Badania przeprowadzone przez lekarzy z Uniwersytetu
w Monash pokazują, że chociaż dzieci z mukowiscydozą
spędzały w łóżku tyle samo czasu, co dzieci zdrowe,
to jednak zdecydowanie częściej się budziły. Badaniem
przeprowadzono w grupie 87 dzieci chorych na mukowiscydozę i 55 zdrowych z wykorzystaniem zegarków
wykrywających ruch.
http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/children-with-cystic-fibrosis-sufferingmore-sleepless-nights/news-story/0f756d3f66a3e68073b8fcab8a048d3d

Prątki niegruźlicze (NTM) mogą powodować wiele
zakażeń tkanek miękkich, a także infekcje płuc. Częstość
zakażenia NTM u chorych na mukowiscydozę to aż 32,7%
(w zależności od regionu geograficznego i populacji).
Kompleks NTM Mycobacterium abscessus (MABSC) jest
głównym patogenem układu oddechowego u chorych na
mukowiscydozę i wywołuje ciężkie infekcje płuc. Pomiędzy chorymi na mukowiscydozę prątki mogą przenosić
się drogą kropelkową, poprzez komórki skóry, odzież,
pościel w szpitalu, wydzielinę płucną (nawet niewielką jej
ilość). Ostatnie badania wskazują, że do infekcji może dojść
również poprzez przezskórną gastrostomię endoskopową
(PEG). U wszystkich 16 badanych pacjentów wykryto
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https://cysticfibrosisnewstoday.com/2017/05/02/study-says-tube-feeding-could-besource-of-drug-resistant-bacteria-in-cf-patients/

Bakterie w płucach
szkodzą i pomagają
jednocześnie
Substancje wytwarzane przez szkodliwe bakterie rozwijające się w płucach mogą wspomóc wzrost innych bakterii, które z kolei hamują szkodliwe działanie patogenów.
Bakterie Pseudomonas aeruginosa podczas infekcji tworzą
biofilm, przylegając do siebie i do ścian struktur w drogach
oddechowych. Macierzą dla ich biofilmu jest substancja
węglowodanowa – alginian, która sprzyja powstawaniu
biofilmu innych bakterii, Streptococcus parasanguinis. Jednocześnie formowanie biofilmu tego paciorkowca, który
zwykle bytuje na powierzchni zębów, ogranicza wzrost
P. aeruginosa. Dalsze badania będą prowadzone.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170 427 141 719.htm

„Cudowne”
nanocząsteczki
Naukowcy odkryli nanocząsteczki, które są w stanie
pokonywać bariery śluzowe i dostarczać leki do dolnych
dróg oddechowych u osób chorych na mukowiscydozę
i astmę. Cząstki penetrujące śluz (MPP) zamiast przyklejać
się do powierzchni, przechodzą przez warstwę śluzu i docierają do miejsc niedostępnych dla leków. Badanie przeprowadzone zostało na myszach, skuteczność podawanych
leków była znacznie większa, gdy zastosowano MPP.
http://www.ibtimes.co.uk/cystic-fibrosis-nanoparticle-penetrates-mucus-deliverdrugs-deep-airways-1 615 549

Witaminy mogą ochraniać
antybiotyki
Naukowcy z Belfastu w Irlandii Północnej odkryli, jak
zmniejszyć antybiotykooporność Burkholderia cenocepacia – opornego szczepu powodującego ciężkie zakażenie
płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Bakterie te wytwarzają białka – lipocalins – które wychwytują i eliminują
antybiotyki. Jednak naukowcy odkryli, że białka te wiążą
się chętniej z rozpuszczalnymi w tłuszczu witaminami, co
oznacza, że witaminy (np. wit. E) mogą ochraniać antybiotyki, zajmując ich miejsce i łącząc się z niebezpiecznymi
białkami bakterii. Tym samym antybiotyk może trafić
w odpowiednie miejsce, niszcząc bakterie.
https://cysticfibrosisnewstoday.com/2017/03/31/cf-patients-resistance-antibioticsovercome-fat-soluble-vitamins/

chorzy na mukowiscydozę
w Kanadzie żyją średnio
o 10 lat dłużej niż w USA
Zespół amerykańskich i kanadyjskich naukowców po
skorygowaniu różnic w ocenie stanu zdrowia i czynników
klinicznych wykazał, że średni wiek życia osób chorych
na mukowiscydozę w Kanadzie to 50,9 roku, a w USA to
40,6 roku. I choć badanie nie wskazuje bezpośrednio na
przyczyny tej różnicy, naukowcy zauważyli, że znaczącą
rolę odgrywa lepszy dostęp do przeszczepień płuc i opieki
zdrowotnej.
https://arstechnica.com/science/2017/03/cystic-fibrosis-patients-live-10-yearslonger-in-canada-than-in-the-us/

Antybiotyki
aminoglikozydowe mogą
powodować głuchotę
Badania pokazują, że pacjenci stosujący duże dawki
tych antybiotyków są 4,79 razy bardziej narażeni na trwa-
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bakterie i grzyby zarówno w sokach żołądkowych, jak
i w wydzielinie płucnej. MABSC wykryto u 7 badanych
pacjentów w plwocinie, soku żołądkowym i PEG. Badania skupiające się na nowej drodze zakażania – chorobie
refluksowej, aspiracji i kaszlu – będą kontynuowane.

MATIO 2/2017

łą utratę słuchu. Aminoglikozydy hamują syntezę białek
bakterii, usuwając groźne dla zdrowia infekcje, niestety
mogą pogarszać słuch i funkcjonowanie nerek. Badanie
przeprowadzone zostało w grupie 81 pacjentów z mukowiscydozą w wieku 15–63 lat.
http://www.thehealthsite.com/news/antibiotics-treating-cystic-fibrosis-may-causedeafness-ag0217/

długoterminowe 
wsparcie oddychania
Naukowcy opracowują kompaktowe urządzenie wspomagające oddychanie, które pozwoli dzieciom z mukowiscydozą i innymi schorzeniami na swobodne oddychanie,
zwłaszcza podczas oczekiwania na przeszczepienei. P-PAL
(bo tak się nazywa) będzie urządzeniem minimalnie inwazyjnym – to całkowicie zintegrowana pompa krwi i moduł
wymiany gazu, które zapewnią dzieciom długoterminowe
wsparcie oddychania podczas pobytu w szpitalu.
https://cysticfibrosisnewstoday.com/2017/02/10/researchers-developing-mobilerespiratory-assist-device-for-children-with-lung-failure/

6 dni bez płuc
Lekarze z Toronto postanowili uratować życie chorej
na mukowiscydozę 32-letniej Melissie Benoit. W ostatnim
czasie stan jej zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu –
konieczne było przeszczepienie płuc, ale nie było dawcy.
Jedynym rozwiązaniem ratującym życie było usunięcie płuc
pacjentki i utrzymywanie jej przy życiu tak długo, jak to
będzie możliwe, w nadziei, że znajdą się dla niej nowe
płuca. Przez 6 dni Melissa podłączona była do dwóch
urządzeń – Novalung, dostarczającego tlenu do krwi i usuwającego dwutlenek węgla, oraz ECMO, które pomaga
sercu pompować krew. Po 6 dniach przeszła operację,
dzięki której zyskała nowe płuca i nowe życie – przed
nią jeszcze długa rehabilitacja, ale z każdym dniem coraz
bardziej odzyskuje siły.
http://cnews.canoe.com/CNEWS/Canada/2017/01/25/22 699 588.html

groźne 45 minut
Podczas ostatnich badań naukowcy odkryli, że bakterie
Pseudomonas aeruginosa wyrzucone z organizmu ludzkiego poprzez kaszel lub kichnięcie obecne są w powietrzu
nawet przez 45 minut. Wcześniejsze badania wskazywały,
że bakterie te mogą przenosić się na odległość nawet 4
metrów. Gdy kropelki z kaszlu dostają się do powietrza,
szybko wysychają i stają się wystarczająco lekkie, by utrzymać się w powietrzu. Następnie częściowo rozpadają się
poprzez kontakt z tlenem, ale wysychanie większych kropel
trwa znacznie dłużej. Bakterie P. aeruginosa są wyjątkowo
odporne na gwałtowny rozkład i pozostają w powietrzu
wystarczająco długo, by zwiększać ryzyko infekcji.
https://www.sciencealert.com/bacteria-in-your-coughs-and-sneezes-can-stay-alivein-the-air-for-up-to-45-minutes

przeszczepienie kilku
organów jednocześnie
27-letnia Stephanie Dundas, chora na mukowiscydozę,
przeszła zabieg jednoczesnego przeszczepienia pięciu organów: wątroby, nerki, dwunastnicy, trzustki i jelita grubego.
Wcześniejsze przeszczepienie wątroby i lata transfuzji krwi
oznaczały, że w organizmie Stephanie było tyle przeciwciał,
że organy od 98% potencjalnych dawców nie nadawały się
do przeszczepienia. Po 2 latach oczekiwania udało się jednak znaleźć jednego dawcę wszystkich organów. Stephanie
czuje się lepiej i pomału wraca do zdrowia.
http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/worldfirst-quintuple-organ-transplantperformed-at-austin-health-in-melbourne/news-story/752db1125bda9f0448189774
6adffa57

Genomtec ID – polskie 
urządzenie diagnostyczne
Polscy naukowcy z firmy Genomtec opracowali urządzenie umożliwiające lekarzom szybkie wykrycie wielu
zakaźnych patogenów, takich jak gronkowiec złocisty
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https://www.pb.pl/polacy-tworza-szybki-test-na-wirusy-i-bakterie-863 421

inteligentny stetoskop 
Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu we współpracy z firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania oraz prof. Anną Bręborowicz z Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii

Klinicznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
w Poznaniu opracowali inteligentny stetoskop – StethoMe.
Urządzenie jest w stanie nagrywać i interpretować dźwięki,
które słyszy, gdy bada się za jego pomocą pracę serca czy
płuc. Badanie za pomocą StethoMe rozpoczyna się od
uruchomienia specjalnej aplikacji i wypełnienia ankiety
na smartfonie. Pomysł na jego stworzenie pojawił się po
zapoznaniu się z wynikami badania przeprowadzonego
w USA. W badaniu wzięło udział 600 lekarzy rodzinnych,
ale tylko 25% z nich po osłuchaniu pacjentów za pomocą
stetoskopu było w stanie prawidłowo zidentyfikować
dźwięki, które są charakterystyczne dla zapalenia płuc.
Badanie zostało powtórzone w Polce na grupie 200 lekarzy – wyniki były równie niepokojące. Prototyp urządzenia
jest już gotowy, czeka na zgodę komisji bioetycznej na
testowanie w szpitalu i w domu.
http://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/stethome-inteligentnystetoskop/vbwlwvm
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oporny na metycylinę (MRSA), wirus HCV wywołujący
zapalenie wątroby typu C, a także bakterie będące przyczyną chorób przenoszonych droga płciową (Chlamydia
trachomatis, dwoinka rzeżączki). Nowy sprzęt jest całkowicie mobilny, a badanie polegać będzie na analizie
krótkich fragmentów kwasów nukleinowych (DNA lub
RNA) pochodzących z próbek pobranych od pacjentów.
Genomtec ID – bo tak nazywa się nowe urządzenie –
można stosować poza laboratorium, obsługiwać je mogą
osoby niemające doświadczenie diagnostycznego, a całość
badania trwać będzie zaledwie 20–40 min.
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Struktura
wydzieliny płucnej
Wydzielina w płucach pełni ważną rolę, a jej występowanie utrzymuje płuca w dobrej kondycji. Wraz z powietrzem każdy z nas wdycha bakterie i wirusy, które są
zatrzymywane w wydzielinie. Z wykorzystaniem rzęsek
znajdujących się na powierzchni nabłonka w drogach
oddechowych wydzielina, potocznie nazwana śluzem, jest
oczyszczana i transportowana w układzie oddechowym.
Opisany proces przebiega sprawnie w zdrowym układzie
oddechowym, ale u osób chorych na mukowiscydozę
struktura śluzu jest nieprawidłowa, a proces oczyszczania
przebiega niewłaściwie. Problem ten przyczynia się do
częstszych infekcji płuc i rozwoju zapalenia, które ma
poważne konsekwencje dla chorych.
Naukowcy z Uniwersytetu Iowa przeprowadzili badanie
dotyczące zmiany struktury śluzu u osób chorych na mukowiscydozę. Badania koncentrowały się na stworzeniu
żelu przypominającego wydzielinę. W jego skład wchodziły
dwa rodzaje białek mucyny, MUC5B i MUC5AC, które są
głównymi składnikami śluzu. Analiza wybranych białek
wykazała, że mają różne struktury i pochodzenie. MUC5B
wytwarzane jest w gruczołach podśluzówkowych w postaci nici, natomiast MUC5AC jest wydzielane przez komórki
kubkowe w postaci cienkich nici i płatów. Zauważono
także, że w zdrowym organizmie te dwa rodzaje białek
łączą się na powierzchni dróg oddechowych w taki sposób, że nici MUC5B zostają częściowo pokryte przez płaty
MUC5AC. Ogólna konstrukcja łączenia białek może być
pomocna w wychwytywaniu i usuwaniu niepożądanych
cząstek wziewnych. Tak przeprowadzoną charakterystykę
prawidłowej wydzieliny porównano ze śluzem z dróg
oddechowych świń dotkniętych mukowiscydozą. Okazało
się, że pasma MUC5B są zaplątane i wypełniają przewody
gruczołów podśluzówkowych, a ich struktura jest więk-

sza i bardziej obfita. Takie porównanie i wiedza pozwolą
w przyszłości na ocenę wpływu struktury wydzieliny na
rozwój infekcji u chorych.
Przeprowadzone badanie porównawcze pokazuje, że
śluz z gruczołów podśluzówkowych i śluz z komórek kubkowych mają różne struktury morfologiczne. Struktury te
mogą służyć do usuwania różnych cząstek stałych i bakterii
z naszych płuc. Badania wskazują również, w jaki sposób
struktury białek w wyniku mukowiscydozy mają nieprawidłowe ułożenie w układzie oddechowym, co wyjaśnia,
dlaczego osoby chore mają trudności z usunięciem śluzu
z płuc. Następnym krokiem naukowców z uniwersytetu
będzie zrozumienie, dlaczego nasz organizm produkuje
różne typy białek, i sprawdzenie, czy różne struktury faktycznie odgrywają dużą rolę w infekcjach u osób chorych
na mukowiscydozę, a także inne przewlekłe choroby
układu oddechowego, takie jak astma czy POChP.
Obserwacje naukowców z Iowa pozwalają popatrzeć
na sposób funkcjonowania śluzu w płucach pod innym
kątem. Wyniki ich badań ukazują, w jaki sposób struktura
białek wydzieliny może zmienić swoją postać w przypadku chorób płuc, takich jak mukowiscydoza. Lepsze
zrozumienie struktury i prawidłowego funkcjonowania
śluzu w drogach oddechowych może pomóc w ustaleniu,
w jaki sposób nieprawidłowy śluz rozwija się u chorych na
mukowiscydozę, a nawet wskazać nowe sposoby leczenia
lub zapobiegania zapaleniom płuc.
Zachęcamy do śledzenia wątku badań na stronie
Uniwersytety Iowa. Pełny artykuł i informacje na temat
metodyki badań dostępne są na: www.sciencedaily.com/
releases/2017/06/170 628 095 825.htm.
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Tegoroczne święto największej krakowskiej dzielnicy
odbyło się 10 czerwca na Łąkach Nowohuckich obok
Nowohuckiego Centrum Kultury.
Na terenie między NCK a Os. Centrum E wyrosły karuzele i dmuchane zjeżdżalnie. Na najmłodszych czekały
gry, zabawy i konkursy, a także prezentacje tresury psów

policyjnych. Oprócz ogromu atrakcji dla dzieci można
było obejrzeć występy wielu artystów, m.in. Stachurskiego.
W trakcie trwania całej imprezy Fundacja MATIO prowadziła loterię fantową, dzięki której mogliśmy zbierać datki
na rzecz podopiecznych.
AR
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Piknik lotniczy
Już po raz trzynasty
w Krakowie odbył się Małopolski Piknik Lotniczy.
24–25 czerwca 2017 r. na
krakowskim niebie zagościli doskonali piloci w niezwykłych samolotach. Podczas obydwu dni pokazów
w powietrzu zaprezentowali się mistrzowie akrobacji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, oraz
licznie przybyłe samoloty
historyczne. W powietrzu
nie zabrakło również maszyn dumnie noszących biało-czerwone szachownice reprezentujących najbardziej wypróbowanego Partnera Muzeum, jakim są Siły Powietrzne
Rzeczpospolitej Polskiej. Pokazy tradycyjnie odbywały się
na historycznym lotnisku Rakowice-Czyżyny, siedzibie
Muzeum Lotnictwa Polskiego, i jak co roku stały się wiel-

kim lotniczym świętem.
Małopolski Piknik Lotniczy
to okazja zarówno do podziwiania kunsztu najlepszych pilotów i pięknych
samolotów, jak i do radosnej zabawy w gronie całej
rodziny. Oprócz śledzenia
pokazów lotniczych goście
mogli skorzystać z licznych atrakcji: inscenizacji
z udziałem grup rekonstrukcyjnych, prezentacji
sprzętu wojskowego, wesołego miasteczka, stoisk gastronomicznych, handlowych
i wystawowych. My też tam byliśmy. Fundacja MATIO jak
co roku podczas imprezy Lotniczej zorganizowała zbiórkę
na rzecz swoich podopiecznych. Serdecznie wszystkim
dziękujemy.
AR
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Pracowite

półrocze

27 maja w Telewizji Polskiej w Warszawie odbył się Piknik z okazji Dnia Mamy i Dziecka. Na scenie występowały
utalentowane dzieci, które brały już udział w programie
Petersburski Music Show. Wśród trzech zaproszonych
przez pana Jerzego Petersburskiego na tę imprezę wokalistek była Ania Dąbrowska, uczennica Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie, pracująca pod kierunkiem pani

Anny Czenczek. Ania zaśpiewała dwie piosenki – autorską
eurowizyjną „Fryzurkę” oraz znaną „Meluzynę”.
Tydzień później – 3 czerwca – Ania wystąpiła przed
Premier Beatą Szydło na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie.
Ania, zaproszona przez władze Telewizji Polskiej oraz
Jerzego Petersburskiego, jako jedna z dwojga najbar-
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dziej utalentowanych dzieci
w Polsce promowała kanał
TVP ABC i program Petersburski Mucic Show. W tym
samym dniu Ania wzięła
udział w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Anny
Dymnej w Krakowie. Intensywny czerwcowy weekend
zakończyła spotkaniem
z przyjaciółmi, aktorami
i wokalistami.
Całe ostatnie półrocze
Ani było bardzo intensywne
i pracowite. Rozwija swój
talent w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
i w Szkole Muzycznej w Dynowie. Bierze udział w konkursach i koncertach.
Ostatnie jej sukcesy to: Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, II Nagroda na Festiwalu
„Śpiewaj razem z nami”, Występ na Scenie Talentów w lutowym odcinku programu TVP ABC „Petersburski Music
Show”, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patrio-

tycznych w Kielcach, gdzie
odebrała z rak europosła
Bogdana Wenty główną
nagrodę festiwalu – wycieczkę do Brukseli.
Po przejściu eliminacji
znalazła się również w ścisłym finale Ogólnopolskiego Festiwalu Wygraj Sukces
w Tarnobrzegu. Wystąpiła
w koncertach trzeciomajowych w WDK w Rzeszowie
oraz w Radiu Rzeszów.
Wzięła udział w nagraniu
płyty z piosenkami patriotycznymi, która była
dodatkiem do majowego
wydania „Nowin” oraz czasopisma „Nasz Rzeszów”.
Na YouTube piosenki Ani zyskują coraz większą oglądalność. Eurowizyjne wykonanie piosenki „Fryzurka” miało
już ponad 230 tysięcy odsłon.
Relacje z wydarzeń i całej drogi artystycznej – na stronie Ani Dąbrowskiej www.aniamariadabrowska.blogspot.
com.
MZ
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Pokaż się
w SOCIAL MEDIA
Social media to potoczne określenie wszystkich portali
społecznościowych funkcjonujących w Internecie. Nie bez
powodu mówi się, że jeżeli nie ma Cię w social mediach,
to nie istniejesz. Według danych statystycznych z 2016 roku
aż 75% ludzkości ma co najmniej jedno konto na portalu
społecznościowym. Nie od dziś wiadomo, że największym
portalem jest Facebook. Skupia on 34% Polaków, którzy
mają aktywne konto w tym serwisie. Jak wynika z poniższych danych, Polacy coraz częściej korzystają z serwisów
społecznościowych. Takie zadanie umożliwia pokazanie
się w sieci, stworzenie bloga, a także zaprezentowanie
swojej firmy innym użytkownikom. Jest to wykonalne
dzięki sprecyzowaniu grupy odbiorczej danego konta.

Jako największe zalety korzystania z mediów społecznościowych wymienia się:
z bezpośredni kontakt,
z duży zasięg informacji,
z dużą grupę potencjalnych odbiorców,
z szybkość rozprzestrzeniania się informacji.
Do wad zaliczyć można:
z możliwość powstania sytuacji kryzysowej,
z duży szum informacyjny,
z brak kontroli nad przekazywanymi informacjami.
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1. Chorzy i ich rodziny, którzy wyrazili zgodę na
umieszczenie ich nazwisk w bazie danych fundacji.
Jeśli chcesz otrzymywać nasze pismo, prześlij pod adresem
fundacji (Fundacja MATIO, 30-507 Kraków, ul. Celna 6)
następujące dane: imię i nazwisko chorego, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz imię, nazwisko i adres osoby,
do której będzie przesyłany magazyn MATIO (przesłane in
formacje są objęte prawem o ochronie danych osobowych
– pozostaną do wyłącznej dyspozycji fundacji).
2. Pediatrzy – prenumeratorzy MEDYCYNY PRAK
TYCZNEJ. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogólnie dostępnym
– wg własnego uznania.
3. Instytucje zajmujące się osobami niepełnospraw
nymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i dar
czyńcy otrzymują bezpłatnie aktualny numer.
Wpłaty na rzecz fundacji prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscy
dozę – „MATIO”, 30–507 Kraków, ul. Celna 6, Fortis
Bank Polska S.A. I Oddział/Kraków, Nr: 86 1600 1013
0002 0011 6035 0001

Dane osobowe
Dane osobowe osób otrzymujących kwartalnik są
zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych
w posiadaniu fundacji. Nie są udostępniane nikomu, z wyjątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.

Czy warto pokazywać się
w Internecie?
Odpowiedz jest oczywista – Tak. Dzięki temu zdobywamy informacje i pokazujemy siebie. Jeżeli nie mamy
na tyle odwagi, możemy zostać anonimowi i tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Można usłyszeć, że
to pochłania dużo czasu. Tak, to prawda, ale patrząc na
rozwój techniki, zauważamy, że coraz więcej ludzi chce
się uwidocznić i swój wolny czas poświęcić na kreowanie
siebie lub innych członków rodziny. Dlaczego? Bo wtedy
zwiększa się świadomość społeczeństwa o innych ludziach,
pokazuje problemy, z jakimi ludzie się borykają, opisuje
wyzwania, którym ludzie stawiają czoła. Pomimo takiej
otwartości należy pamiętać, że tylko od nas zależy, czy
portale społecznościowe wykorzystamy w pełni umiejętnie
i czy nie spotkamy się z falą hejtu. Nie zapominajmy, że
w Internecie każdy ma swoje zdanie.
MC
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Kto otrzymuje nasze pismo?

W Internecie mamy dostęp do różnego typu portali
społecznościowych, dzięki którym możemy zrobić naprawdę wszystko. Nie można jednak tak po omacku tworzyć
stron, które będą przedstawiać określony cel. Większość
z Was prowadzi stronę swoją lub dzieci w postaci bloga
na Facebooku. Istnieją jednak również inne portale, które
można bezpośrednio połączyć z Facebookiem. Jednym
z nich jest Instagram. Umożliwia on pokazanie się w społeczności za pomocą hasztagów (#). Dzięki nim możemy
szukać tego, co nasz interesuje, a także pokazywać siebie.
Jest to dość przydatne, ponieważ umożliwia ukazanie
zdjęć danego profilu na Instagramie i kontakt z takimi
osobami. Można także korzystać z Twittera. Tutaj przy
tworzeniu informacji mamy do wykorzystania 140 znaków,
co wymusza tworzenie krótkich dynamicznych informacji,
które mają szansę na ściągnięcie uwagi użytkowników.
Wykorzystuje się go również do wstawiania odnośników
do innych portali, na których zamieszcza się pozostałą
część przekazu. Twitter pod koniec roku 2012 osiągnął
200 mln użytkowników (!).
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Mała Ikar
Nie jest to wesoła książka wprowadzająca w letni nastrój, ale myślę, że zasługuje na uwagę. Tym bardziej, że
porusza problematykę wykluczenia, poczucia obcości,
inności, którą od jakiegoś czasu zajmujemy się w naszym
kwartalniku. Dlatego MATIO, której temat dyskryminacji
(choć pod wieloma względami innej) jest bardzo bliski,
również i „Małej Ikar” poświęci nieco miejsca.
Helen Oyeyemi napisała swoją książkę, gdy chodziła
jeszcze do szkoły. Udało jej się tego dokonać w niespełna
siedem tygodni. Pisarka pochodzenia nigeryjskiego studiowała później nauki polityczne w Cambridge. Urodzona
w 1984 roku, już w 2005 została nominowana do British
Book Award. Oszałamiająca kariera, rozwijająca się w bardzo
szybkim tempie, nie sparaliżowała młodej autorki, która do
dziś tworzy i wciąż uważana jest
za jedną z najbardziej obiecujących pisarek. Obecnie mieszka
w Pradze.
„Mała Ikar” rozpoczyna się
dość niewinnie. Poznajemy
kilkuletnią Jessamy Harrison,
zamkniętą w sobie dziewczynkę
urodzoną w Nigerii, która mieszka i uczy się w Anglii. To właśnie
zagubienie międzykulturowe
i wynikające z niego lęki oraz
zagrożenia stanowić będą główny wątek powieści Oyeyemi.
Jessamy miewa napady paniki,
nie zyskuje wśród rówieśników
wielu przyjaciół, a zamiast bawić
się na świeżym powietrzu, woli
zamknąć się w pokoju i czytać.

Zaniepokojeni rodzice postanawiają zabrać ją do Nigerii,
miejsca, z którego pochodzi, z nadzieją, że podróż do
korzeni pozytywnie wpłynie na dziewczynkę, ewidentnie
pogubioną w świecie, nieustannie poszukującą swojego
w nim miejsca.
W swoim rodzinnym kraju Jess poznaje pierwszą
przyjaciółkę, niejaką Tilly Tilly. Tu kończy się niewinna
historia, a zaczyna budząca strach opowieść pełna niewytłumaczalnych zdarzeń z pogranicza rzeczywistości i świata
fantastycznego. Po powrocie do Anglii okazuje się, że Tilly
Tilly odwiedza nową znajomą i zaczyna mieć coraz większy
wpływ na jej życie. Urocza dziecięca przyjaźń przekształca
się stopniowo w trudną do zdefiniowania, przybierającą
cechy toksycznej relację, w którą Mała Ikar zapętla się
i z której trudno jej się będzie
wyswobodzić. W tle całej historii
pojawiać się będzie w naszych
głowach pytanie o tożsamość
Tilly Tilly, a nawet o to, czy
przyjaciółka tytułowej bohaterki
naprawdę istnieje. Zostaniemy
pozostawieni z wieloma refleksjami dotyczącymi tożsamości
i stosunku do tradycji. Z pytaniem, czy od własnych korzeni
można skutecznie uciec. I jak
wiele w naszym życiu zależy od
tego, co irracjonalne.
„Mała Ikar” to trudna, ale
bardzo wartościowa lektura,
obok której nie można przejść
obojętne. MATIO zachęca do
czytania.
MS
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kącik socjalno-prawny

Dlaczego warto

prosić o pomoc
Rodzice dowiadują się o chorobie dziecka. To moment, w którym świat się załamuje. Jednak trzeba żyć
dalej. Leczenie i rehabilitacja wymagają pieniędzy. I jak
tu je zdobyć, gdy koszty sięgają kilku tysięcy miesięcznie?
Oczywiście, można liczyć na dotacje z NFZ, ale to nigdy
nie wystarcza. Dlatego trzeba zacząć zbierać pieniądze.
I to od obcych ludzi. Jak to robić dobrze?

1. Nawiążcie współpracę
z organizacją pozarządową
Najlepiej taką, która zajmuje się chorymi na taką chorobę, na którą cierpi Wasze dziecko. Oprócz dedykowanego
subkonta (konta, na które możecie zbierać pieniądze na
leczenie Waszego dziecka), zyskujecie także wsparcie
i doświadczenie organizacji, która ma zazwyczaj sprawdzone informacje.
Organizacja dysponuje także zapleczem do zbierania
środków, które może Wam udostępnić – sprawdzone
metody działania, bazy mailingowe, profile w mediach
społecznościowych, często współpracuje z celebrytami,
którzy pomagają konkretnym podopiecznym, nagłaśniając
akcję lub angażując się osobiście.
Wpłaty dokonywane na konto organizacji są zwol
nione z podatku, dzięki czemu Wy nie musicie go
płacić. Ponadto subkonto w organizacji zwiększa zaufanie
do Waszej akcji wśród potencjalnych darczyńców.

2. Opowiedzcie historię
Znacie historię Waszego dziecka, od urodzenia było
blisko Was. Wiecie, co lubi robić, o czym marzy, w co
się lubi bawić. Znacie też historię choroby – jej pierwsze
symptomy, przebieg, Wasze zaangażowanie w leczenie,
rokowania.
Przedstawcie Wasze dziecko, pokażcie jego świat –
jego chorobę, ale też jego marzenia. Nie skupiajcie się na
cierpieniach, bo to może zniechęcić Waszych odbiorców.
Pokazujcie ścieżkę, którą chcecie wspólnie podążać –
ścieżkę zwycięstwa. Darczyńcy dużo chętniej Was wesprą,
jeżeli będą widzieli cel, do którego wspólnie zdążacie.
Przedstawcie to, co już się udało – nawet malutkie postępy
pokażą, że ciężko pracujecie.
Nie bójcie się prosić o pomoc. Bo już sami nie dajecie
rady, bo te kwoty Was przerosły. Ale pamiętajcie, nie prosicie dla siebie, więcej – zapraszacie Waszych darczyńców
do fascynującego wyzwania – zmiany świata konkretnego
dziecka na lepsze. Pomaganie konkretnej osobie dużo
bardziej angażuje darczyńcę.

3. Komunikujcie koszty
Jeżeli chcecie poprosić o wsparcie obce osoby, to musicie pokazywać, ile to kosztuje. Podanie ogólnej kwoty,
np. 100 000 zł nie wystarczy – potencjalny darczyńca
chce wiedzieć, co się na to składa. Więc jeżeli przed-
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stawicie, że tyle kosztuje dawka leku, tyle operacja, tyle
miesięczne przejazdy do klinki, to dużo łatwiej będzie
to sobie wyobrazić. Duże kwoty dla większości z nas są
abstrakcyjne, ale jeżeli darczyńca będzie wiedział, że 30
złotych to kwota, za którą jesteście w stanie dojechać do
klinki, to będzie świadomy, na co wydaje swoje pieniądze.

Przypominamy, iż regulamin zbiórek znajduje się na
stronie www.mukowiscydoza.pl, wszelkich informacji
udzielamy również telefonicznie pod numerem 12 296
41 46.
AR

Odwołanie

od orzeczenia

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest
zadowolona z wydanej decyzji (art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeżeli nie zgadzamy się z którąś
konkretną częścią decyzji i/lub mamy argumenty na poparcie, warto je przedstawić w odwołaniu. Odwołanie od
urzędowej decyzji jest oficjalnym pismem, dlatego nie warto wdawać się w dygresje ani dawać upustu emocjom.

Akty prawne
Podstawowym dokumentem regulującym postępowanie organów administracji publicznej jest Kodeks postępowania administracyjnego. Uchwalony w 1960 roku,
jest regularnie aktualizowany. Kodeks określa sposób
postępowania m.in. przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia
rodzinne.
Kodeks stanowi, że każda decyzja administracyjna powinna zawierać informację, czy i w jakim trybie przysługuje
od niej odwołanie (rozdz. 7, art. 107, par. 1 Kodeksu).
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Składanie odwołań jest bezpłatne, wymaga jedynie
przygotowania odpowiedniego pisma. Nie jest wymagany żaden specjalistyczny dokument, ale odwołanie musi
być poprawne pod względem formalnym, tzn. urzędnik
musi się z niego dowiedzieć, kto i w jakiej sprawie się do
niego zwraca. W odwołaniu powinny zatem znaleźć się
następujące elementy:
z nasze dane personalne oraz adresowe (można też podać
numer telefonu; ułatwi to urzędnikowi skontaktowanie
się z nami, jeżeli jakaś kwestia będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień),
z dane urzędu, do którego się zwracamy, oraz dane
urzędu, za pośrednictwem którego się zwracamy,
z numer lub nazwę sprawy („odwołanie od decyzji nr X
z dnia Y”),
z treść odwołania, czyli co chcemy osiągnąć (ewentualnie
dlaczego),
z nasz podpis.
Pismo musi być czytelne, logiczne, możliwie jasno
sformułowane.

MATIO 2/2017

Oznacza to, że jeżeli chcemy się odwołać, „instrukcję postępowania” znajdziemy bezpośrednio w decyzji. Odwołać
się możemy od decyzji w całości lub tylko jej części.
Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są natomiast na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Postępowanie orzecznicze jest
zespołowe i dwuinstancyjne.
Oznacza to, że w przypadku, gdy nie zgadzamy się
z treścią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności, odwołanie składamy do wyższej instancji za pośrednictwem niższej, czyli pismo odwoławcze
adresujemy do wojewódzkiego zespołu orzekającego, ale
składamy je w zespole powiatowym.
Jeżeli nie zgodzimy się z decyzją zespołu wojewódzkiego, kolejne odwołanie składamy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego, który wydał niesatysfakcjonujące nas orzeczenie.

Terminy
Przede wszystkim należy bardzo dokładnie przeczytać
samą decyzję, jej uzasadnienie oraz pouczenie. Tam bowiem znajdują się wszystkie wytyczne dotyczące tego, jak
i do kiedy można składać odwołania.
Zwyczajowo czas na wniesienie odwołania to 14 dni od
dnia doręczenia lub ustnego ogłoszenia decyzji (liczone od
dnia następnego po dniu, w którym dostarczono decyzję).
Jednak w poszczególnych przypadkach może to wyglądać
różnie, np. petent ma 30 dni na wniesienie odwołania od
decyzji wojewódzkiego zespołu do sądu, liczone od dnia
doręczenia decyzji. Podkreślamy zatem ponownie, aby
bardzo dokładnie przeczytać to, co napisano w decyzji
i pouczeniu.
Terminu odwołania należy bezwzględnie pilnować. Jeśli
termin minął, można go przywrócić jedynie w szczególnych przypadkach, które zaistniały bez naszej winy, jak
nagła hospitalizacja, śmierć członka rodziny. Najlepiej, aby
były one możliwe do udokumentowania (wypis ze szpitala,
akt zgonu itp.). W ciągu 7 dni od ustania przyczyny, która

uniemożliwiła nam wniesienie odwołania, należy wnieść
do urzędu prośbę o przywrócenie terminu. Odwołanie
należy złożyć jednocześnie z tą prośbą. Nie czekamy
na decyzję urzędu o przywróceniu lub nieprzywróceniu
terminu.
Decyzja nie zostanie wcielona w życie do dnia, kiedy
upływa termin na złożenie odwołania. Jeżeli odwołanie
zostanie złożone w terminie, wykonanie decyzji zostaje
wstrzymane. Wyjątkiem są sytuacje, gdy decyzji został
nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Właściwy urząd ma 7 dni na przekazanie naszego odwołania wyższej instancji.

Jak składać odwołanie?
Generalną zasadą składania wszelkich pism urzędowych jest zachowanie dowodu ich złożenia. Odwołanie
możemy zatem:
z złożyć osobiście w odpowiedniej kancelarii urzędu – potwierdzenie (pieczątka i/lub podpis osoby przyjmującej)
przyjmujemy najlepiej na kopii naszego pisma,
z wysłać pocztą – listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru (potwierdzenie nadania najlepiej
przechować do zakończenia sprawy),
z wysłać pocztą elektroniczną na skrzynkę podawczą
urzędu – dowodem złożenia jest wówczas automatyczny
e-mail zwrotny z urzędu lub nasza oryginalna wiadomość, którą znajdziemy w folderze „wysłane”.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu
z naszą Fundacją pod numerem 12 292 31 80, krakow@
mukowiscydoza.pl
AR
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Nowe legitymacje
Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje osoby z niepełnosprawnością. Będą wystawione na
okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Legitymacje będą wydawane
bezpłatnie bez konieczności ponownego orzekania się.

Jakie świadczenia

przysługują

opiekunom osób

niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne
To obecnie 1406 zł netto plus składki. Świadczenie to
nie jest obwarowane kryterium dochodowym.
Przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub innym osobom, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny (z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności), które rezygnują z pracy lub jej nie
podejmują, by opiekować się:

z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,
z albo osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przysługuje, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała przed 18. rokiem życia lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku trwania nauki.

26

MATIO 2/2017

Przepisy nie pozwalają łączyć pracy zarobkowej
z pobieraniem świadczeń z tytułu rezygnacji z pracy lub
niepodejmowania jej w celu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Obecnie wielu rodziców i opiekunów nie
pracuje, tylko pobiera jedno z trzech świadczeń.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek dla opiekuna

Istnieje od 2013 r. w niezmiennej kwocie 520 zł netto.
Obwarowany jest kryterium dochodowym w wysokości
764 zł na osobę.
Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, którzy nie podejmują pracy lub rezygnują z niej, by sprawować stałą opiekę nad:
z osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.

Kwota zasiłku to 520 zł. Nie ma tu kryterium dochodowego.
Przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które na skutek
nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły
w lipcu 2013 r. prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do
otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając
bez wsparcia państwa.
Wszystkie te świadczenia, związane z koniecznością
sprawowania stałej opieki, wykluczają aktywność zawodową rodziców i opiekunów.
AR
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