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Pojęcia nie mam czy mają patio
W tej naszej fundacji Matio

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.

Czarek Sochacki
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O naszej funacji Matio
Red.
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„Marzę

o kolejnym wyjeździe
na narty”
Piotr Bartoszek ma 42 lata, żonę i dwoje dzieci. Gdy
się go spotyka, trudno zauważyć, że boryka się z pewną
niepełnosprawnością i czeka na drugie przeszczepienie
płuc. Mukowiscydoza, nieuleczalna choroba genetyczna,
na którą cierpi, nie wyłączyła go z życia. „Nie była nigdy
wymówką, by się nie uczyć, nie studiować, nie pracować.”
– mówi. I marzy o kolejnym wyjeździe na narty.
Rozmawiamy w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II w Krakowie. Piotr Bartoszek pracuje tam
w dziale administracyjnym.
Kiedy zdiagnozowano u Pana mukowiscydozę?
W wieku przedszkolnym, mniej więcej w wieku 6 lat.
Co to wtedy dla Pana oznaczało?
Nic. Jeszcze nie byłem tego świadomy.
Jakie miał Pan wtedy objawy? Co zaniepokoiło
mamę?
Po prostu szybko się przeziębiałem. Wiem też, że
pociłem się bardziej niż inne dzieci. Mamę zaniepokoiły
też dysfunkcje ze strony układu pokarmowego, dlatego
zaczęła drążyć temat. Proszę pamiętać, że wtedy dużo
trudniej było znaleźć kogoś, kto pokierowałby leczenie
takiego pacjenta.
Co powiedziałby Pan dziś rodzicom dzieci, które
właśnie zostały zdiagnozowane?
Żeby nie panikowali i nie otaczali chorych dzieci takim
strasznym kloszem. Wiadomo, że w każdym przypadku
inaczej to wygląda, natomiast często ów klosz ochronny
jest większy od potrzeb. Kiedyś ktoś zapytał moją żonę,

jakie są nasze relacje. Powiedziała wtedy, że traktuje mnie
jak zdrowego człowieka. Choroba nie była też nigdy wymówką, by się nie uczyć, nie studiować, nie pracować.
Jeśli to tylko możliwe, nie powinna być.
Jak wyglądało Pańskie życie po diagnozie, gdy
rodzice wiedzieli już, że to mukowiscydoza? Kiedy
objawy się nasiliły?
Wieku przedszkolnego nie pamiętam, a przez całą
podstawówkę normalnie chodziłem do szkoły. Nic takiego
poważnego się nie działo. Po prostu częściej byłem na
zwolnieniu lekarskim. Poważniejsze problemy zaczęły się
tak naprawdę na studiach. Wtedy to zdarzały się dłuższe
hospitalizacje, leczenie dożylne, czasem duszności itd.
Wcześniej po prostu robiłem tylko inhalacje czy drenaże.
Moja choroba przebiegała bardzo łagodnie. Natomiast
mój brat (gdy mama dowiedziała się o mojej chorobie,
była w ciąży) znosił mukowiscydozę dużo gorzej, bo już
w wieku dziecięcym miał jej silne objawy.
Jak się potoczyły losy Pańskiego brata?
Zmarł, gdy miał 16 lat. Ja miałem wtedy 22.
Dziś ma Pan 42 lata, rodzinę i pracę. Co sprawia
Panu największą trudność w codziennym życiu?
Tak, mam dwoje dzieci. Jeśli chodzi o trudności, są
dość prozaiczne, nie mogę na przykład niczego z dużym
wyprzedzeniem zaplanować. Choćby wyjazdów na wakacje. Zawsze takie decyzje wyjazdowe zapadają w ostatniej
chwili, gdy mogę przewidzieć, że na przykład jeśli dzisiaj
czuję się dobrze, to za tydzień także będę się dobrze czuł.
Choroba przeszkadzała mi również w karierze zawodo-
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o połowę. Po prostu dobrze się czułem, byłem gotowy.
Wróciłem też na narty i na rower. Mogłem z rodziną po
prostu wyjść na spacer. To są rzeczy takie bardzo zwykłe,
ale dla mnie wyjątkowe. To była dla mnie wielka radość,
że nie jest dla mnie problemem wziąć samochód i jechać
za miasto, np. w góry. Złapałem się nawet na tym, że kiedyś zostawiłem telefon w mieszkaniu i musiałem po niego
wrócić. Przed przeszczepem taka sytuacja oznaczała panikę w oczach, bo jeśli w mieszkaniu nie było nikogo, kto
mógłby mi ten telefon przynieść, musiałem wyjść z butlą
z tlenem na pierwsze piętro. Był to dla mnie gigantyczny
wysiłek. Po przeszczepie mogłem po prostu wrócić po
telefon. Mała rzecz, a cieszy.
A jak się Pan czuje dziś?
Od marca 2016, czyli ponad rok temu, zmagam się z odrzutem, ostrym i przewlekłym. Intensywnie go leczyłem,
jeździłem do kliniki w Wiedniu dwa razy w miesiącu na
zabiegi fotoferezy. Polegało to na wypuszczaniu z organizmu krwi, którą następnie przepuszczano przez maszynę,
która światłem UV niszczyła agresywne leukocyty, żeby
nie mogły atakować płuc. Później tę oczyszczoną krew
wpuszczano z powrotem do organizmu. Udało się ten
odrzut zatrzymać, ale tylko na poziomie 30% wydolności
płuc. Jestem teraz na aktywnej liście do drugiego przeszczepu w Szczecinie i czekam. Mam cały czas naładowany telefon, dlatego go zawsze odbieram. Gdyby teraz
zadzwonili do mnie lekarze ze Szczecina, muszę tam być
za kilka godzin.
Jednak jeszcze rok temu intensywnie Pan biegał. Na
pańskiej stronie internetowej można znaleźć zdjęcia
z „Biegu po oddech”.
Zawsze przywiązywałem dużą wagę do aktywności
fizycznej i być może dzięki temu przez długi czas byłem
w stanie funkcjonować, nawet przy takiej małej wydolności. Może tak mi się organizm przyzwyczaił, że ja przy tej
małej wydolności dawałem radę jeździć na nartach. Później już trochę odpuściłem… Przygotowanie fizyczne do
przeszczepu też było bardzo ważne. Na miarę możliwości
człowieka będącego cały czas pod tlenem wykonywałem
na rowerku stacjonarnym pojedyncze ruchy, żeby mięśnie
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wej. Zawsze, gdy pojawiała się jakaś możliwość zmiany
pracy, dostawałem zaostrzenia i musiałem zrezygnować,
bo oznaczało to trzy tygodnie w szpitalu i czas na dojście
do siebie. Do wszystkich trudności, jakimi są inhalacje,
drenaże, leki, rehabilitacja, do całego tego chorobowego reżimu, udało mi się przyzwyczaić. Od zawsze było
wpisane w moje życie to, że muszę wstać dwie godziny
wcześniej niż inni, choć oczywiście czasem się z tego powodu denerwowałem. Ale nie utrudnia mi to życia tak, jak
zaostrzenia choroby pojawiające się znienacka, rujnujące
poczynione plany.
Czy takie zaostrzenia pojawiają się często? Jak
przebiegała Pańska choroba?
Jak wspomniałem, pierwsze problemy pojawiły się
w okresie studiów, ale powiedzmy, że kończyło się na
hospitalizacji i wracałem do siebie. Z tym, że po każdym
takim pobycie w szpitalu wydolność płuc spadała. Przez
długi czas moje płuca miały wydolność tylko 25%. Mimo to
jeździłem na nartach, co według lekarzy było niemożliwe.
Udowadniałem, że jednak się da, bo skoro to niemożliwe,
to jakim cudem właśnie wróciłem z Dolomitów (śmiech).
Najgorzej było w roku 2013. Byłem już wówczas kwalifikowany do przeszczepienia w Zabrzu, ale wtedy (było
to w połowie roku) lekarze uznali, że mój stan na razie
nie wymaga przeszczepienia. Kilka miesięcy później już
mnie w Zabrzu nie zakwalifikowali, bo słabo rokowałem
na przeżycie. W ciągu kilku miesięcy choroba poczyniła
ogromne spustoszenie w moim ciele. Wtedy było rzeczywiście najtrudniej. Do szpitala jechałem na sygnale, byłem
pod tlenem i nie mogłem mówić za siebie. Zaczęliśmy
z żoną załatwiać przeszczep w Wiedniu. Udało się, odbył
się w 2014 roku. I choć czekałem na niego bardzo krótko,
jechałem do Austrii z parametrami prawie nieboszczyka.
Wspaniały był rok po przeszczepieniu. Chyba był to najlepszy czas w moim życiu. Bez żadnych ograniczeń w końcu
mogłem pomagać, a nie tylko oczekiwać na pomoc.
Co Pan wtedy robił, jak wykorzystał Pan ten
czas?
Teraz myślę, że zbyt szybko wróciłem do pracy. Lekarze sugerowali, żeby zaczekać rok, ja skróciłem ten czas
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utrzymywać w jakimś w miarę przyzwoitym poziomie. No
a po przeszczepie to nawet przez jakiś czas trenowałem
crossfit. Byłem 5 razy w tygodniu na siłowni. Bieganie szło
mi słabo, ale zacząłem pokonywać coraz dłuższe dystanse
na rowerze. Wszystko przerwał ten odrzut i ponowne
chorowanie. Bieg, o którym Pani mówi, organizowało
PTWM. Przybiegłem na ostatnim miejscu, bo już wtedy
miałem duże duszności.
Nie miejsce się liczy.
No tak. Okazało się wtedy w ogóle, że mój odrzut jest
w zaawansowanym stadium, bo po tym biegu wylądowałem na miesiąc w szpitalu (śmiech).
Żałuje Pan?
Nie, ja w ogóle niewielu rzeczy w swoim życiu żałuję.
Jeśli chodzi o te aspekty, na które miałem wpływ, to podejmowałem dobre decyzje. Są też rzeczy, na które nie
mamy wpływu, nad tymi nie ma się co rozwodzić. Sport
cały czas mi towarzyszył. Po przeszczepie nieustannie
pytałem lekarzy, czy już mogę jechać na narty. W końcu
nie wytrzymali i powiedzieli: „To jedź i spróbuj, tylko
może delikatnie, tak żebyś chodził, spacerował”. No więc
zjechałem raz, drugi, a później jeździłem już po osiem
godzin. Sport po prostu zawsze był mi bliski, teraz też,
choć po wyjściu na pierwsze piętro potrzebuję kilku minut,
żeby do siebie dojść. Ćwiczę w domu, już nie na siłowni.
Trenuję mięśnie, bo po przeszczepie
będą mi bardzo potrzebne.
I żeby mógł Pan znowu pojechać
na narty.
No tak, już zbieram pieniądze na
wyjazd.
Porozmawiajmy jeszcze o samej
chorobie. Co przez 40 lat zmieniło
się w walce z chorobą, jaką jest
mukowiscydoza, w Polsce?
Bardzo dużo się zmieniło. To szczególnie kwestia przepływu informacji.
Gdy moja mama zaczynała interesować
się tą chorobą, nie miała dostępu do
fachowych źródeł. Dziś są badania,

o których możemy dowiedzieć się szybko, mamy Internet,
telefony, grupy na fecebooku… O mukowiscydozie więcej
słychać. Są tygodnie mukowiscydozy, dni mukowiscydozy czy wspomniane już biegi i inne wydarzenia na rzecz
chorych. Często pojawiają informacje o mukowiscydozie,
co, o dziwo, nie zawsze działa na lekarzy, bo zdarzają się
jeszcze tacy, którzy nie wiedzą, co to za choroba. Jest też
coraz lepszy dostęp do leków. Jednak dużo jeszcze mamy
do zrobienia. Po przeszczepie mieszkałem trzy miesiące
w Austrii i mam porównanie…
Jakieś najbardziej widoczne różnice w podejściu
do chorego?
Nie widzę wśród decydentów w Polsce zrozumienia,
że mukowiscydoza to choroba ogólnoustrojowa. Nie ma
opieki całościowej. Gdy się uda załatwić refundację jakiegoś leku, zaraz podrożeje inny, itp. Drastycznie brakuje
ośrodków leczenia mukowiscydozy dla dorosłych. Mamy
duże ograniczenia finansowe w dostępie do nowoczesnych
urządzeń rehabilitacyjnych czy nowoczesnej tlenoterapii.
W Austrii w bloku, w którym mieszkałem, żyła też chora
staruszka, na tlenie. My w Polsce mamy takie przenośne
koncentratory nie tylko ciężkie, ale i trudno dostępne. Ta
kobieta (ale nie tylko ona, bo spotykałem wielu pacjentów
w austriackich szpitalach) miała lekką butlę ze sprężonym
tlenem. Mogła sobie jeździć po osiedlu ze swoim wózeczkiem. Mogła robić sama niewielkie
zakupy. Te cięższe przywoził jej specjalny samochód organizacji typu PCK.
Czasami nawet nie chodzi o konkretną
pomoc medyczną, ale o jakąś formę
opieki ze strony państwa. Ta pani
ewidentnie była sama i ciężko chora,
ale była w stanie funkcjonować na
przyzwoitym poziomie.
To jeszcze zapytam o Pańskie
największe marzenie…
Parę lat spokoju. Żebym mógł zobaczyć, jak moje dzieci dorastają. I na
te narty jechać.
M.S.
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„V4-CF”

– druga Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Medyczna

o Mukowiscydozie
Konferencję otworzyli Paweł Wójtowicz – Prezes Fundacji MATIO, Jacqueline Noordhoek – Prezes CF Europe, i Katarína Štěpánková – Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy.
Następnie wykłady poprowadzili: prof. Tomasz Grodzicki,
prorektor UJ ds. Collegium Medicum w Krakowie, poruszając kwestie opieki zdrowotnej w chorobach rzadkich
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W dniach 16–18 listopada 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna o Mukowiscydozie „V4-CF”. Spotkanie rozpoczęło się w Kopalni
Soli w Wieliczce, nawiązując tym samym symbolicznie do
dawnej nazwy mukowiscydozy, określanej jako „choroba
słonych dzieci”.
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w kontekście dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów,
oraz dr n. med. Anna Pełkowska, prezentując informacje na
temat balneoterapii w kontekście prowadzonej w Uzdrowisku w Kopalni Soli w Wieliczce fizjoterapii.
Jacqueline Noordhoek – Prezes CF Europe, przedstawiła
projekt najnowszych badań dotyczących ultrarzadkich

konkretnego pacjenta. Daje to gwarancje dużej skuteczności terapii bez konieczności testowania skuteczności
poszczególnych leków na chorych.
Prof. Pavel Drevinek (ECFS) zaprezentował zalecenia
dotyczące chorych na mukowiscydozę w kontekście
ośrodków leczenia mukowiscydozy.

mutacji mukowiscydozy. Badanie odbędzie się z użyciem organoidów i obejmie około 500 osób z Europy
Wschodniej, w tym z Polski. Trwające 5 lat badanie będzie
prowadzone w Warszawie i polegać będzie na testowaniu
nowych leków na organoidach wytworzonych z komórek

Następnie przedstawiciele poszczególnych krajów
biorących udział w konferencji (Czechy, Polska, Słowacja,
Węgry, Ukraina, Litwa, Łotwa i Białoruś) zrelacjonowali,
jak wygląda sytuacja chorych na mukowiscydozę w ich
państwach.

V4-CF
17–18 November 2017
K r a k ó w, W i e l i c z k a
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w Polsce poruszyli lek. Zuzanna Kurtyka, dr Agnieszka
Sobczyńska i lek. med. Wojciech Skorupa.
Najważniejszym aspektem wykładów był europejski
rejestr pacjentów z mukowiscydozą oraz kwestia rejestru
w Polsce i w pozostałych krajach.
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Drugi dzień konferencji poświęcony był w głównej
mierze najnowszym formom leczenia i fizjoterapii. Prof.
Bartosz Kubisa opisał sukcesy programu transplantacyjnego prowadzonego w Szczecinie, a kwestie historii leczenia,
badań genetycznych i sytuacji chorych na mukowiscydozę
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Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Prezydent
Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

PARTNERZY

ZŁOTY
SPONSOR

ZŁOTY
SPONSOR

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY
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Terapia Simeox,

innowacyjnym

aparatem medycznym

Usuwanie wydzieliny z oskrzeli jest koniecznym składnikiem rehabilitacji oddechowej osób cierpiących na przewlekłe choroby płuc. Klinicysta może stosować w tym celu
różne techniki. W piśmiennictwie nie ma jednak dowodów
na wyższość którejkolwiek z nich nad innymi.
Śluz oskrzelowy jest żelem o dużej złożoności i swoistych cechach fizycznych. Od 2012 r. Physio-Assist współpracuje z CNRS (Narodowym Centrum Badań Naukowych)
i Inserm (Krajowym Instytutem Zdrowia i Badań
Biomedycznych) w badaniach nad właściwościami
reologicznymi i zachowaniem śluzu oskrzelowego. 1-3 Przeprowadzone
badania in vitro wykazały, że śluz jest tiksotropowy, co oznacza, że pod
wpływem określonego
bodźca w spektakularny
sposób zmienia konsystencję na płynną. Badania dowiodły również, że

przy zastosowaniu optymalnego bodźca śluz upłynnia się
w niespełna 2 sekundy, ale gdy bodziec przestaje działać, równie szybko wraca do pierwotnej postaci. W celu
skutecznej ewakuacji wydzieliny śluz trzeba stymulować
podczas samego drenażu.
W wyniku kolejnych etapów badań stworzono cyfrowy
model płuca, na którym weryfikowano prawidłowe rozprzestrzenianie się fal w płucach pacjenta i ich wpływ na
śluz zalegający w dystalnych odcinkach oskrzeli. Rezultaty badań nad
właściwościami reologicznymi śluzu oskrzelowego stały się kanwą
dla projektu urządzenia
Simeox.
Faza wdechu nie jest
wspomaga przez aparat,
dlatego pacjent musi być
zdolny do samodzielnego wzięcia głębokiego,
wolnego wdechu. Podczas wydechu pacjent za
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do usuwania wydzieliny
z oskrzeli
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pomocą pilota uruchamia Simeox, który zapewnia upłynnianie i przemieszczanie śluzu przez generowanie serii
podciśnień, stanowiących optymalny bodziec dla drzewa
oskrzelowego. Aparat sam kontroluje wysyłanie sygnałów,
bez udziału pacjenta. Po serii podciśnień następuje powrót
do ciśnienia atmosferycznego, co pozwala uniknąć zapadnięcia się oskrzeli. Wydech jest bierny, pacjent nie wkłada
w niego wysiłku, dzięki czemu sesja terapeutyczna jest nie
tylko skuteczna, ale również relaksująca.

1. Lafforgue O., Bouguerra N., Poncet S., Seyssiecq I., Favier J., Elkoun S.: Thermophysical properties of synthetic mucus for the study of airway clearance. J. Biomed.
Mater. Res. A. 2017; 105: 3025–3033. 10.1002/jbm.a.36161
2. Lafforgue O., Seyssiecq I., Poncet S., Favier J.: Rheological properties of synthetic
mucus for airway clearance. J. Biomed. Mater. Res. A. 2017. 10.1002/jbm.a.36 251
3. Lafforgue O., Poncet S., Seyssiecq I., Favier J.: Rheological characterization of
macromolecular colloidal gels as stimulant of bronch ial mucus. 2016
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Używam aparatu Simeox od około 2 lat i w tym czasie
przetestowałem go w pracy z pacjentami dorosłymi oraz
pediatrycznymi o różnych profilach (chorzy na mukowiscydozę, POChP, POChP i astmę itd.), którym pomagałem w skutecznym usuwaniu zalegającej wydzieliny
oskrzelowej.
Główną dolegliwością, na jaką uskarżają się pacjenci
niewydolni oddechowo, jest duszność skojarzona z dużą
męczliwością. Trudności oddechowe z komponentem
sensorycznym i afektywnym są często następstwem hiperinflacji płuc, zwłaszcza w zespołach obturacyjnych.
Podłożem hiperinflacji może być stan zapalny, skurcz,
nagromadzenie wydzieliny lub połączenie tych trzech
przyczyn.
Lekarze opanowują stany zapalne i skurcz oskrzeli,
a zarazem łagodzą objawy duszności za pomocą farmakoterapii. Usuwaniem wydzieliny zalegającej w drzewie
oskrzelowym zajmuje się fizjoterapia oddechowa. Drenaż
autogeniczny jest techniką zwalidowaną, uznaną w środowisku międzynarodowym i w pełni adekwatną do potrzeb
pacjentów wrażliwych.
Drenaż autogeniczny jest zgodny z fizjologią oddychania, a do jego prowadzenia nie ma przeciwwskazań, gdyż
dopasowuje się do warunków fizjopatologicznych każdego
pacjenta, nigdy nie potęgując duszności, niestabilności
oskrzelowej ani męczliwości. Ćwiczenia te, wykonywane
w stanie pełnego zrelaksowania, przywracają pacjentom
przyjemność oddychania.
Obecny stan wiedzy na temat mukowiscydozy, mięśni
oddechowych, śluzu i fizjologii skłania nas do ogromnej
ostrożności w kwestii rekrutowania obszarów słabo lub
źle upowietrznionych. Pierwszym krokiem we wszystkich
działaniach podejmowanych w celu usunięcia zalegającej
wydzieliny jest rozluźnienie śluzu. Służą do tego skuteczne
leki wziewne, dobre nawilżenie oraz aktywność fizyczna,
która – jak dowiedziono – poprawia transport przezbłonowy i blokuje kanał sodowy.

Kolejnym etapem przygotowawczym jest optymalizacja
ruchomości kostno-stawowej i mięśniowej zespołu mięśni
oddechowych (rozciąganie, joga, użycie aparatów). Warunkiem skutecznego usuwania wydzieliny oskrzelowej
jest uzyskanie idealnie równomiernego upowietrznienia
u pacjenta z zaburzoną mechaniką oddychania. Zależy to
od jakości wdechu. Konieczne jest wprowadzenie powietrza pod złogi wydzieliny. Jedną z funkcji pęcherzyków
płucnych jest indukowanie wydechu. Od wartości ciśnienia
pęcherzykowego uzyskanego podczas wdechu zależy
efektywność fazy wydechowej. Celem jest zapewnienie
równomiernego i synchronicznego przepływu powietrza
w docelowym obszarach nagromadzenia śluzu, z najwyższą możliwą prędkością, lecz bez wywołania kompresji
oskrzela prowadzącej do zmniejszenia przepływu.
Biorąc pod uwagę najnowszą wiedzę o własnościach
tiksotropowych śluzu, staram się upłynnić go w trakcie
samego drenażu. Taka jest zasada działania aparatu Simeox
i dlatego żywo się nim zainteresowałem.
Simeox jest doskonale przystosowany do drenażu
autogenicznego, toteż szybko włączyłem go do swojej
rutynowej praktyki.
Wykorzystanie aparatu Simeox podczas sesji terapeutycznych jest zgodne z zasadami drenażu autogenicznego:
są to wolne wdechy wykonywane pod kontrolą terapeuty
ze stopniowo zwiększanym oporem manualnym, a następnie przerwa pozwalająca optymalnie rozluźnić mięśnie
oddechowe w fazie biernej, podczas której pacjent trzyma
w ustach końcówkę aparatu. Nie powoduje to zwiększonego zmęczenia.
Stopniowo terapeuta uczy pacjenta przesuwać objętość
życiową w kierunku zapasowej objętości wydechowej.
Podczas wydechu biernego (odpowiadającego fazie
upłynniania i drenowania wydzieliny) Simeox wytwarza
bardzo szybką serię podciśnień przerywaną powrotami do
ciśnienia atmosferycznego, co pozwala uniknąć zwiększenia niestabilności i zapadnięcia oskrzeli.
Podczas fazy upłynniania i drenażu wydzieliny kaszel
powinien być opanowywany za pomocą wyuczonych
technik. Dopiero po zakończeniu sesji pacjent odksztusza
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wydzielinę przemieszczoną do oskrzeli głównych. Zbyt
wczesny kaszel może negatywnie wpływać na skuteczność
zabiegu i komfort oddechowy pacjenta.
Stwierdziłem również, że sesje z wykorzystaniem aparatu Simeox pozwalają znacznie zmniejszyć rozciągnięcie
klatki piersiowej u pacjentów. Przywrócenie pewnego
stopnia podatności klatki za pomocą aparatu Simeox
poprawia funkcjonowanie mięśni oddechowych, zmniejsza duszność i pozwala odzyskać sensoryczną percepcję
komfortu oddechowego.
Aparat Simeox jest doskonałym narzędziem wspomagającym usuwanie zalegającej wydzieliny oskrzelowej
u pacjentów cierpiących na chroniczne gromadzenie się

śluzu i upośledzenie czynności oddechowej. Umożliwia
prowadzenie skutecznych sesji terapii oddechowej i nie
powoduje działań niepożądanych, gdyż opór oddechowy
zostaje zachowany. Pod koniec sesji pacjenci są rozluźnieni, a energia, którą zaoszczędzili podczas drenażu, pozwala
im lepiej panować nad kaszlem i w spokoju poświęcać się
innym aktywnościom.
Skuteczne usuwanie wydzieliny za pomocą Simeoksu
wymaga bezwzględnie współpracy pacjenta z fizjoterapeutą
przeszkolonym w zakresie zasad stosowania tego aparatu
oraz podstaw drenażu autogenicznego. Sposób użycia Simeoksu dostosowuje się do potrzeb każdego pacjenta.
Hughes Gauchez
Fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji oddechowej – CKRF w Lille
Założyciel i przewodniczący Association Mucoviscidose et Kinésithérapie
(Stowarzyszenia Mukowiscydozy i Fizjoterapii)
Konsultant Fundancji Vaincre la Mucoviscidose (Pokonać Mukowiscydozę)
Przedstawiciel Francji w Międzynarodowym Komitecie Fizjoterapeutów przeciwko
Mukowiscydozie
Trener fizjoterapii oddechowej w P2R Formation

Natalia Jeneralska
Aleksandra, 17-letnia pacjentka chorująca na mukowiscydozę rozpoznaną w toku badań przesiewowych
noworodków (genotyp F508del/F508del), została przyjęta
na oddział w celu dożylnej antybiotykoterapii z powodu
przewlekłego zakażenia Pseudomonas aeruginosa.
Pacjentka mieszka na wsi w województwie mazowieckim. Uczęszcza do liceum ogólnokształcącego. Niechętnie
wykonuje codzienne zbiegi inhalacyjno-drenażowe, tłumacząc się brakiem czasu. Zdarza się jej ominąć drenaż
drzewa oskrzelowego w ciągu dnia. Jest aktywna fizycznie,
uczęszcza na zajęcia sportowe w szkole, chętnie jeździ na
rowerze i rolkach. Sporadycznie kaszle, nie wykrztusza
wydzieliny.
W dniu przyjęcia wykonano spirometrię: FEV1 80%,
FEV1%FVC% 99%.
W warunkach domowych pacjentka wykonywała
drenaż techniką zmiennego ciśnienia oskrzelowego (PEP
oscylacyjny).
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Rezultaty

pi, tym lepiej wykonuje
drenaż. Sama zauważyła
rezultaty. Powiedziała, że
bardzo chętnie pracowałaby z Simeox w rejonie
albo przy następnej hospitalizacji.
Okiem fizjoterapeuty
Simeox jest w Centrum
Leczenia Mukowiscydozy
od niedawna, dotychczas
pracowało na nim kilkoro
dzieci w wieku 16–17
lat. Według mnie jest to
urządzenie godne uwagi, ale wymagające bardzo dużej
współpracy ze strony pacjenta. Pacjent (nieletni) musi
wykonywać drenaż pod stałą kontrolą fizjoterapeuty.
Każda sesja jest inna, parametry dobiera się zawsze do
pacjenta i zawsze dokładnie tłumaczy, na czym polega
drenaż. Słuchamy pacjentów i ich odczuć. Wszyscy pacjenci, którzy pracowali z Simeox, wypowiadali się bardzo
pozytywnie o takiej formie drenażu drzewa oskrzelowego
i chętnie wdrożyliby go do codziennych zabiegów fizjoterapeutycznych.
Z naszych obserwacji wynika, że Simeox powinien być
poprzedzany nebulizacją z soli hipertonicznej oraz drenażem autogenicznym lub techniką zmiennego ciśnienia
oscylacyjnego.
Natalia Jeneralska
mgr fizjoterapii
Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Klinika Mukowiscydozy IMiDz,
Szpital w Dziekanowie Leśnym

Podczas 16-dniowej hospitalizacji i 10 dni drenaży
z użyciem Simeox udało nam się zwiększyć FEV1 do 87%,
a FEV1%FVC% do 103%. Ogólne samopoczucie pacjentki
uległo poprawie. Zauważyła, że sposób, w jaki wykonuje
codzienne drenaże, daje efekty. Twierdziła, że Simeox
„pokazał” jej, jak dużo zależy od niej – im bardziej się sku-
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Celem codziennych
drenaży drzewa oskrzelowego z użyciem Simeox
było zmotywowanie Aleksandry do prawidłowego
wykonywania drenaży
i inhalacji. Pacjentka nie
umiała odksztuszać wydzieliny (połykała ją).
Drenaże wykonywano
przez 10 dni roboczych
raz dziennie. Zabieg poprzedzony był nebulizacją
z soli hipertonicznej i drenażem techniką zmiennego ciśnienia oskrzelowego (PEP oscylacyjny).
Pacjentka na początku miała problem z wyizolowaniem
wibracji tylko w obrębie klatki piersiowej. Podczas wydechu mimowolnie próbowała dobierać powietrze przez nos.
Bardzo istotną rolę odgrywała również pozycja, w której
wykonywany był drenaż – w pozycji półsiedzącej i bocznej. Kluczem do sukcesu zgrania się oddechowo było
założenie klipsa na nos. Pacjentka zaczęła wykonywać
drenaże trwające około 20 minut. Podczas wydechu umiała
dostosować ustawienie głowy i ustnika w jamie ustnej do
siły wibracji, tak by nie drgały policzki i szyja. Nauczyła
się w odpowiednim momencie przerwać pracę, żeby nie
wywołać nieefektywnego kaszlu.
Po kilku dniach pracy z Simeox zauważyliśmy u pacjentki zwiększoną ilość wydzieliny. Kilkakrotnie odkrztusiła
plwocinę, której wcześniej nie odkrztuszała. Zmotywowało
ją to do dalszej chętnej pracy z Simeoxem.
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kącik socjalno-prawny

Zasiłek opiekuńczy
w 2018 r.
Zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która w wyniku sprawowania
koniecznej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny nie może wykonywać pracy zarobkowej. Kiedy
dokładnie można się o niego ubiegać i jakie dokumenty
należy złożyć? Czy trzeba przygotować się na kluczowe
zmiany w 2018 roku?
Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacjach ściśle określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. O świadczenie to można się
ubiegać, jeśli konieczna jest opieka nad chorym dzieckiem,
które nie ukończyło jeszcze 14 lat, a także zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, np. gdy nieoczekiwanie
został zamknięty żłobek lub inna placówka edukacyjna,
czy w przypadku choroby małżonka osoby ubezpieczonej.
Opieka nad dzieckiem przysługuje uprawnionemu na okres
60 dni w roku kalendarzowym. Ustawodawca dopuszcza
również możliwość opieki nad chorymi dziećmi starszymi
i innymi członkami rodziny, odpowiednio skracając okres
do 14 dni w roku kalendarzowym.
Gdy matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu i nie jest zdolna do sprawowania
opieki na dzieckiem, porzuciła dziecko albo nie jest w stanie prowadzić samodzielnej egzystencji, to zasiłek na okres
tych 8 tygodni przysługuje ojcu dziecka, jeśli zobowiązuje
się poświęcić ten czas na opiekę nad nim. Regulacja ta

ma charakter świadczenia dodatkowego, niezależnego od
wymiaru podstawowego (60 i 14 dni).

Wysokość samego świadczenia
Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80%
podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta wyliczana jest
z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
12 miesięcy poprzedzających miesiąc, gdy konieczne było
przerwanie pracy i podjęcie koniecznej opieki.
Podobnie jak w przypadku zasiłku chorobowego, przysługuje na każdy dzień niezdolności do pracy przeznaczonej na sprawowanie opieki, nie wyłączając dni ustawowo
wolnych od pracy.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?
Odmowę przyznania zasiłku następuje, gdy opiekę nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny może sprawować inny członek rodziny zamieszkujący razem z nami
we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy chcemy zaopiekować się chorym dzieckiem
niemającym więcej niż 2 lata. Z podobną sytuacją mamy do
czynienia w przypadku urlopu bezpłatnego i wychowawczego, a także gdy przysługuje nam prawo do wynagrodzenia określone w przepisach szczególnych. Zasiłek nie
obowiązuje również osób tymczasowo aresztowanych lub
tych, które odbywają karę pozbawienia wolności, chyba

15

żeprawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego
osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia
wolności lub tymczasowego aresztowania. Ponadto jeśli
w okresie objętym zaświadczeniem lekarskim podejmie
się pracę zarobkową lub wykorzysta zwolnienie od pracy
w sposób niezgodny z celem zwolnienia, również traci się

prawo do zasiłku opiekuńczego na okres obowiązywania
zwolnienia.
Dokumenty w związku z ustaleniem prawa do zasiłku
składa się do oddziału ZUS
Źródło: Gazeta Prawna

Wspomaganie

fizjoterapii oddechowej
przez wykorzystanie
W ostatnim czasie w środowisku polskiej mukowiscydozy zrobiło się głośno o pasach wykorzystywanych do
drenażu drzewa oskrzelowego. Temat został szeroko omówiony na XVIII Warsztatach Szkoleniowo-Edukacyjnych
„Mukowiscydoza 2017” (Kraków, 24–26 listopada). Rodzice
chętnie stosują nowe metody w warunkach domowych,
jednak popełniają przy tym błędy. Chciałbym omówić rodzaje pasów, jakie można zastosować u pacjenta chorego
na mukowiscydozę, a także ich wpływ na efektywność
drenażu.
Na wstępie należy wyjaśnić, w jakim celu stosuje się
pasy. Ich podstawowym zadaniem jest wspomaganie
i torowanie prawidłowego toru oddechowego podczas
fizjoterapii oddechowej, z wykorzystaniem różnych metod
drenażu. Z codziennej pracy z pacjentem wiem, że jest

to niezwykle trudne, wymaga współpracy i niemałego
wysiłku.
W swojej praktyce stosuję dwa rodzaje pasów. Pierwszy
jest bardzo elastyczny i szeroki (10–15 cm szerokości i ok.
100 cm długości). Stosuje się go u dzieci od pierwszych
tygodni życia. Drugi, znacznie mniej elastyczny, jest wąski
i dość długi (5 cm szerokości i ok. 125 cm długości). Wykorzystywany jest u pacjentów starszych – współpracujących. Celowo nie wspominam o wieku pacjenta, ponieważ
współpraca jest cechą indywidualną i zmienną. Podczas
warsztatów wielokrotnie z ust rodziców pada pytanie: „Czy
ja już mogę tę metodę stosować i czy pasy sprawdzą się
u mojego dziecka?” Zawsze odpowiadam tak samo: „Nie
wiem”. Trzeba pamiętać, że każdy pacjent w indywidualnym dla siebie czasie zaczyna w pełni współpracować
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z terapeutą i rodzicem. Decyzję o możliwości zastosowania
pasa i jego rodzaju powinien podjąć wykwalifikowany
fizjoterapeuta.
Wykonując codzienną fizjoterapię u najmłodszych
pacjentów, najczęściej stosuję wspomniany wcześniej pas
elastyczny. Należy go założyć z umiarkowanym rozciągnięciem na okolicę brzuszną pacjenta, tak aby dosłownie
zahaczył o dolne żebra od góry, a o górną część miednicy
od dołu (fot. 1.). Tak założony pas ma przede wszystkim ograniczyć zjawisko spłaszczania głównego mięśnia
wdechowego, jakim jest przepona. Toruje również ruch
klatki piersiowej pacjenta tak, by proces oddychania był
jak najbardziej efektywny. Pas można, a wręcz powinno
się stosować już u najmłodszych pacjentów. Zakłada się
go przed inhalacją i zdejmuje dopiero po skończonym drenażu płuc. Zaznaczam, że zastosowanie pasa
w trakcie inhalacji nie zwalnia z obowiązku wykonania
efektywnego drenażu drzewa oskrzelowego. Pas stanowi
bardzo dobre uzupełnienie takich metod, jak drenaż autogeniczny wspomagany czy maska PEP, nie ma jednak
żadnych przeciwwskazań do wykorzystania go również
w innych metodach drenażowych. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wspomagania fizjoterapii przez pas
elastyczny jest natomiast przezskórna gastrostomia endoskopowa (port PEG) oraz przetoka jelitowa (stomia).
Decyzję o możliwości zastosowania opisywanej metody
po zespoleniu jelita powinien podjąć lekarz prowadzący.
Pas ma zastosowanie do momentu, gdy pacjent w sposób
świadomy zacznie kontrolować własny oddech podczas
codziennej fizjoterapii. Mowa tu o oddychaniu przeponowym oraz torem piersiowo-żebrowym.
Drugi rodzaj pasów wykorzystuje się u dzieci w pełni
współpracujących i chorych dorosłych. Słowo „w pełni” ma
tu kluczowe znaczenie, gdyż zastosowanie pasa wymaga
od pacjenta maksymalnego skupienia w trakcie drenażu
oraz koncentracji podczas wydechu. Pasy te są cieńsze
i w znacznym stopniu mniej elastyczne, a ich rozciągliwość
jest minimalna. Zakłada się je na klatkę piersiową pacjenta
na dwóch możliwych poziomach – górnożebrowym i/lub
dolnożebrowym (fot. 2., jeden poziom). Docelowo powin-

Fot. 1. Elastyczny pas o szerokości 10–15 cm

no się stosować oba pasy jednocześnie, jednak w swojej
praktyce zaobserwowałem, iż założenie dwóch pasów
jednocześnie znacząco obciąża pacjenta i początkowa
tolerancja jest niewielka. Lepiej zatem zacząć od jednego
pasa, np. w okolicy dolnożebrowej, a dopiero po pewnym
czasie przejść do stosowania dwóch jednocześnie.
Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę,
jest sposób zakładania pasa. Umieszczając pas na ustalonym poziomie górno- lub dolnożebrowym, dociąga
się go wraz z maksymalnym wydechem pacjenta w 3
etapach (wydech – dociągnięcie pasa i zapięcie – płytki
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Fot. 2. Pas o małej elastyczności, szerokości 5 cm

pacjenta i zaawansowania choroby. Kluczową sprawą jest
obserwacja uzyskiwanych efektów, umiejętność słuchania
własnego dziecka oraz ewentualna modyfikacja stosowanej
fizjoterapii. W sprawach wątpliwych należy się skonsultować z wykwalifikowanym fizjoterapeutą.
Mikołaj Kowalski
mgr fizjoterapii
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

Pasy prezentowane w artykule są dostępne dla podopiecznych fundacji
MATIO w sklepie MATIO-MED (informacja o sklepie na ostatniej stronie).

18

MATIO 4/2017

wdech – pogłębiony wydech – dociągnięcie pasa i zapięcie
– płytki wdech – maksymalny wydech – dociągnięcie pasa
i zapięcie). Tak założone pasy w znaczący sposób ograniczają możliwości wdechu pacjenta, wymuszając pracę na
małej objętości oddechowej w trakcie drenażu płuc.
Jest to metoda trudna i wymaga przyzwyczajenia się
do „nowego” sposobu oddychania w trakcie fizjoterapii.
Praca oddechem na małej objętości jest świetnym uzupełnieniem wcześniej znanych i stosowanych metod, takich
jak drenaż autogeniczny czy wykorzystanie urządzeń
typu PEP/PEP oscylacyjny, takich jak Pari PEP System S,
Pari Flutter O-PEP, Aerobika. Instruktaż powinien przeprowadzić wykwalifikowany fizjoterapeuta. Z własnego
doświadczenia wiem, że jest to metoda bardzo trudna
i ciężko samodzielnie uzyskać oczekiwany efekt. Jednak
po kilku/kilkunastu dniach pracy pacjent przyzwyczaja
się do pasa. W rezultacie drenaż staje się dużo bardziej
produktywny, a przy tym mniej męczący. Pacjent uczy się
lokalizować wydzielinę i sprawnie ją przesuwać, tak aby na
samym końcu ją wykrztusić. Moi pacjenci, którzy w sposób
świadomy żyją z chorobą i rozumieją znaczenie fizjoterapii,
dostrzegają jej efekty po wprowadzeniu pasów. Jednogłośnie twierdzą, że nie wróciliby do poprzedniego sposobu
oddychania w trakcie drenażu. Z moich obserwacji wynika,
że fizjoterapia jest dużo bardziej produktywna, zmniejsza
się duszność i w znaczący sposób zostaje ograniczony
nieefektywny, przewlekły i duszący kaszel,
Podsumowując, mamy do dyspozycji dwa rodzaje
pasów, które różnią się pod względem budowy, umiejscowienia na ciele pacjenta, zastosowania i w końcu
oczekiwanego efektu. Należy pamiętać, że elastycznego
pasa używa się tylko i wyłącznie na okolicę brzucha małego pacjenta, który jeszcze nie kontroluje prawidłowego
toru oddechowego. Zastosowanie go do stabilizacji klatki
piersiowej jest dużym błędem, gdyż nie uzyska się oczekiwanego efektu. Ponadto wykorzystanie pasów ma na celu
wspomaganie drenażu drzewa oskrzelowego, a nie jego
zastąpienie. Podstawą fizjoterapii układu oddechowego
jest prawidłowa technika inhalacji, dobór odpowiedniej
metody drenażowej adekwatnej do wieku, współpracy
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Warsztaty
szkoleniowo-edukacyjne

„Mukowiscydoza 2017”
Już po raz 18. Fundacja MATIO zorganizowała Warsztaty
Szkoleniowo-Edukacyjne „Mukowiscydoza 2017”. W Hotelu Best Western w Krakowie odbyły się wykłady dla niemal
150 słuchaczy – rodziców oraz opiekunów osób chorych
na mukowiscydozę.
Podobnie jak w latach ubiegłych, wykłady odbyły się
dla trzech grup wiekowych. Opiekunowie chorych mogli
posłuchać wykładów dr Agnieszki Sobczyńskiej-Tomaszewskiej, dr Zuzanny Kurtyki, prof. Wojciecha Cichego,
mgr Anety Proszkowiec, mgr Iwony Nawary, dr. Wojciecha

Skorupy, dr. Łukasza Woźniackiego, mgr Mikołaja Kowalskiego, dr Marii Piotrowskiej, mgr Anny Ziółko, mgr Marty
Szynalskiej oraz dr Sabiny Więcek. Po raz pierwszy w tym
roku odbyły się wykłady na temat możliwości pozyskiwania środków pieniężnych w Internecie. Jeden z wykładów
poświęconych tej tematyce poprowadziła mgr Marta Szynalska, która w lipcu tego roku rozpoczęła akcję pomocy
chorym na mukowiscydozę, przemierzając ponad 1000 km
trasą Green Velo. W ten właśnie sposób Pani Marta dzielnie
walczyła o każdą złotówkę na leczenie naszej podopiecz-
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opiecznych. Dzięki fotografowi Michałowi Wiśnios już
niedługo będziemy mogli się pochwalić rezultatem tej akcji.
Tradycyjnie wykład zamykający warsztaty poprowadził
Prezes Fundacji, Pan Paweł Wójtowicz.
Warsztaty MUKOWISCYDOZA 2017 finansowane były
ze środków 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji
MATIO, darowizn przeznaczonych na ten cel oraz wsparcia
finansowego ze strony firm. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wykładowcom oraz wystawcom za te niezwykłe
dni. W imieniu zarządu i pracowników Fundacji MATIO
gorąco dziękujemy wszystkim podopiecznym za przybycie oraz wszelkie wyrazy sympatii i uznania dla naszych
działań. Mamy nadzieję, że będziemy mogli na Was liczyć
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nej, Karoliny Szychulskiej. Kolejny wykład przybliżający
słuchaczom możliwość wszelkich działań pomocowych
w Internecie poprowadził Pan Michał Kosowicz.
Przez cały czas trwania warsztatów można było przetestować sprzęt medyczny naszych wystawców i skorzystać z ich
wiedzy. Mieliśmy zaszczyt gościć takie firmy, jak PROMED
i SecuraNova, przedstawicieli firmy Pari, Matio Med Sp. z o.o.,
BG BHU Medyczny dla dzieci, NUTRICIA, TlenHelp24, Norsa
Pharma Sp. z o.o., Intec Medical oraz firmę Oriflame, która
zapewniła chwilę relaksu naszym gościom, wykonując paniom makijaże i zabiegi pielęgnacyjne dłoni.
Drugi dzień warsztatów zakończyliśmy sesją zdjęciową
do Kalendarza Fundacji MATIO z mamami naszych pod-
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sponsorzy

w kolejnych latach. Wasza obecność to potwierdzenie
sensu naszych działań. Ma to dla nas ogromne znaczenie
i odczuwamy wielką radość, gdy możemy Wam pomóc!
A.R.
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Projekt współfinansowany
ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Nie znam

Nie wiem dokładnie, co sprawia, że często słyszę
o sobie, że jestem silny, że dobrze sobie radzę z chorobą
mojego syna, a nawet że jestem „bohaterem”, „super-tatą”.
W istocie zawsze staram się to prostować, bo wcale się
tak nie czuję. Uważam, że sprostanie takim oczekiwaniom
jest ponad moje siły.
Jedyna sensowna rzecz, jaką możemy zrobić w obliczu
życiowych wyzwań, które nas przerastają, to nie poddawać się i dać sobie czas. Cała reszta jest tylko efektem tej
jednej decyzji – żeby się nie poddawać – decyzji prostej,
choć niełatwej.
Nie chodzi wcale o to, żeby sobie „radzić”, a już na
pewno nie o to, żeby sobie „świetnie radzić”. Z czasem
chyba wszyscy radzą sobie coraz lepiej – każdy na swój
sposób.
Choroba zaskakuje każdego w innym momencie życia,
w innym kontekście. Dla jednych jest to choroba, z którą
żyją „od zawsze”, dla innych zdiagnozowana później, dla
kolejnych choroba pierwszego dziecka, a dla mnie choroba
trzeciego – każda z tych sytuacji jest inna i niesie ze sobą
korzyści i problemy.
Każdy ma też swoją historię – swoje zasoby intelektualne, emocjonalne, osobowościowe, przyjaciół i rodzinę
oraz sytuację materialną. W końcu o przebiegu choroby
w znacznym stopniu decydują „cechy osobnicze”, takie jak
odporność organizmu, sprzężone choroby i inne. Dlatego nie ma sensu ocenianie kogokolwiek bez znajomości
tych wszystkich czynników – bez tego ocena nie będzie
wiarygodna.
Zamiast porównywać się, oceniać, proponuję wyrobić
w sobie akceptację dla siebie i innych, którzy przeżywają
swoje życie na swój sposób i z takimi samymi problema-

mi jak my radzą sobie zupełnie inaczej. Każdy ma prawo
układać sobie życie tak, jak tego potrzebuje – w obliczu
poważnej choroby szczególnie.
Jeśli mam powiedzieć, co sprawia, że jestem „silny”, to
właśnie akceptacja własnych ograniczeń. To właśnie to, że
co jakiś czas muszę wyrwać się na piwo, żeby moje życie
nie zamykało się wokół dzieci. To również to, że czasem
kładę się w środku dnia do łóżka i czekam, aż znów będę
w stanie z niego wyjść, że czasem zamiast spać, potrzebuję pooglądać w spokoju telewizję. Także to, że kiedy
wszystko idzie dobrze, cieszę się spokojnie, a kiedy jest
naprawdę źle, wiem, że to też minie.
Nie jestem twardy, bo twardy często oznacza kruchy.
Jestem elastyczny, jak sprężyna wyginana na wszystkie
strony, korzystająca z każdej okazji, by wrócić do normy
– do tej normy, którą stanowię sobie sam.
Jednocześnie wiem, że mam ograniczony wpływ na
swoje życie – nie panuję nad wszystkim, co mnie dotyczy.
W istocie pierwszy rok życia mojego syna to była walka
o jego życie, w której na pierwszej linii stał on i lekarze,
a my w drugim szeregu. Dopiero kiedy Józef ma półtora
roku, a od kilku miesięcy nie byliśmy w szpitalu, zaczynamy uczyć się żyć z mukowiscydozą. Piszę o tym, żeby
podkreślić rolę lekarzy w leczeniu mukowiscydozy. Nie
chodzi tylko o to, żeby oni byli, żeby byli kompetentni,
ale o zaufanie i współpracę z nimi.
Nie oczekiwaliśmy, żeby lekarze byli dla nas – rodziców – wsparciem, ale kiedy relacja z lekarzem zaczynała
być wroga, zmieniliśmy go. Później okazało się, że była to
najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić dla Józka. Uciekając
od tego, co było dla nas niekomfortowe, podążając za naszą intuicją, uniknęliśmy poważnych błędów w leczeniu,
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o czym nie mogliśmy wiedzieć, podejmując tę decyzję.
Kiedy po niedrożności smółkowej Józek miał wyłonioną ileostomię i po 6 tygodniach pierwszy raz wyszedł
do domu, postanowiliśmy prowadzić dalej bilans płynów
i posiłków. Tak nam podpowiadała intuicja, bo była to
jedna z niewielu rzeczy, które mogliśmy zrobić. Dzięki
temu lekarze mogli wprowadzić zmiany w jego leczeniu,
a współpraca z dietetykiem była znacznie ułatwiona. Takich sytuacji, gdzie podążanie za własną intuicją okazywało
się po czasie najlepszym rozwiązaniem, było wiele.
Nie ulegliśmy pokusie stworzenia naszemu dziecku
sterylnego środowiska. Uważam, że daje to tylko pozory
bezpieczeństwa i buduje obraz, w którym nad czymś
panujemy – a tak nie jest. To nie jest nasza wina, że nasze dziecko jest chore. Jedni powiedzą: „Bóg tak chciał”,
a inni: „Tak po prostu jest”. Niezależne od przekonań
światopoglądowych i religijnych w obliczu diagnozy trzeba przyjąć, że nie nad wszystkim zachowujemy kontrolę.
Takie kompulsywne sprzątanie nie jest dobre dla dziecka,
które nie ma możliwości nabrać naturalnej odporności.
Oczywiście trzeba zachować najwyższe standardy czystości w szczególnych sytuacjach, np. po operacjach czy
antybiotykoterapii.
Jedną z najbardziej niesamowitych cech mojego syna jest
jego nieposkromiony apetyt. On może cały dzień jeść. Do
tego zjada naprawdę dużo. Niemniej jednak mierzyliśmy
się również ze spadkami apetytu. Najgorzej było, kiedy
dostawał bardzo duże ilości leków i suplementów. Wiem,
że potrafią one skutecznie zapchać i rozleniwić układ trawienny, dlatego w normalnych warunkach podchodzimy
do nich ostrożnie. Oczywiście, jak we wszystkim, doradzam zdrowy rozsądek i wiarę w swoją intuicję.
Dobrze odżywiony organizm to pierwsza część, potem
ten organizm trzeba wyćwiczyć. Wybiegać, wyskakać,
wytańczyć, wyśmiać się. Tak, aby w czasie zaostrzenia
choroby miał on nadwyżki sił do walki z nią. Dlatego
zachęcamy małego do aktywności fizycznej, biegania, tańczenia, podnoszenia i przenoszenia różnych ciężkich dla
niego rzeczy (takich, które wymagają od niego wysiłku),
a nawet wspinania się na palce. Cieszymy się, kiedy robi

bałagan – kiedy robiły to starsze córki, nie wzbudzało to
w nas entuzjazmu.
W obliczu choroby, w której wystarczy przestać walczyć,
żeby dokonać „eutanazji”, wola walki jest kluczową rzeczą,
którą możemy zaszczepić chorym. Żeby żyć, trzeba mieć
po co żyć. Trzeba znaleźć w całym tym bałaganie własną
drogę i własny cel – własny sens.
Czy jest coś smutniejszego niż kilkuletnie dziecko, którego jedynym marzeniem jest, żeby było zdrowe? Każdy,
kto choć przez chwilę pokazuje mu, że warto żyć, jest
przez tę małą chwilę superbohaterem.
M.K.

Kącik poezji
Wiersze nadesłane na konkurs (krótki wiersz o fundacji Matio) ogłoszony w mediach
społecznościowych (wrzesień 2017). Za nadesłane prace serdecznie dziękujemy.

Jest taka fajna OPP
Co nazywa się MATIO Fundacja.
Pomagają małym i dużym motylom
Aby mogli się cieszyć każdą chwilą.
Więc zostań jak Oni – naszymi Supermanami,
I działaj na rzecz Muko razem z nami!
Daria Joniec

W świecie MATIO – mukosprawy.
Jest odwaga, są obawy.
Jest kwartalnik, chęć działania…
Ale świeczka warta grania:
Dwa tysiące – jest nas tyle.
Delikatni jak motyle,
Wspólnie silni, zjednoczeni,
Z czubka drzewa do korzeni
Z muko nie jesteśmy sami,
Bo Fundację Matio mamy.
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Justyna Dęby

Mikołaj w Fundacji MATIO
Jak co roku pracownicy i wolontariusze Fundacji MATIO
zamieniają się w śnieżynki, elfy, a nawet renifery. Pomocnicy Świętego Mikołaja czytają skrupulatnie wszystkie listy
nadsyłane przez dzieci – te małe i te duże – i sprawdzają
oczywiście, które dzieci były grzeczne przez cały rok.
Statystyki wskazują, że 99,9% z nich, co nas ogromnie
cieszy, jak i to, że wśród pomocników Świętego Mikołaja
znajdują się tacy, którzy nie znając choroby z własnego
doświadczenia, chcą zrobić coś dobrego i spełnić dziecięce
marzenia. A marzenia bywają konkretne: „Święty Mikołaju,
prosiłbym Cię o czerwony tramwaj albo o traktor z przyczepą do zwożenia kukurydzy na kiszonkę dla moich krówek”
albo „Cokolwiek, tylko nie książkę”. Czasami to marzenia
dla innych: „W brzuchu mojej mamy jest siostrzyczka,
czy mógłbyś przynieść też coś dla niej, żeby nie było jej
smutno”. Kochani, Święty Mikołaj czyta wszystkie listy od
Waszych pociech, także te, które piszecie w ich imieniu,
bo są jeszcze zbyt małe, by napisać je samodzielnie. Święty
Mikołaj bardzo cieszy się z otrzymywanych rysunków,
własnoręcznie wykonywanych ozdób na choinkę, kartek
pocztowych czy słodyczy i dziękuje za zapewnienie, że
podczas mrozów i śniegów będzie na niego czekało mleko
i ciasteczka. Przynosząc prezent pod choinkę, na pewno
z każdego zaproszenia skorzysta!

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, która nie daje
objawów zewnętrznych. Jednak rozwija się i rujnuje życie
chorych w każdym wymiarze: fizycznym, psychicznym
i rodzinnym. Chorzy żyją z widmem nieuchronnej śmierci,
która może nadejść nagle i zawsze za wcześnie. Niemal
połowę swojego krótkiego życia poświęcają na codzienną
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#NieWidaćPrawda 
– zwiększenie
świadomości o chorobie
w społeczeństwie
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rehabilitację, rygorystyczną dietę i przyjmowanie tysięcy
leków rocznie. A w ostatnim stadium choroby praktycznie
nie opuszczają szpitalnego łóżka.
Spot Fundacji MATIO kończy się słowami: Mam na
imię Weronika. Choruję na mukowiscydozę. Nie widać,
prawda?
Chcesz włączyć się do akcji? Pokazać swoje wsparcie dla
chorych? A może wśród Twoich znajomych jest ktoś, kto
choruje na tę chorobę i walczy z nią samotnie? Napisz na
kartce: #NieWidaćPrawda, zrób sobie z nią zdjęcie i opublikuj je na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.
Bądź z nami i pomóż zrozumieć innym!

Konsultacje telefoniczne
(i nie tylko) w Fundacji
Jeśli macie pytania, chętnie na nie odpowiemy
z konsultacje socjalne – 697 145 430
z konsultacje dietetyczne (poniedziałki 18.00–20.00)
– 663 824 585
z konsultacje fizjoterapeutyczne – 887 666 555
(Od 6 listopada 2017 roku można skorzystać z porad
fizjoterapeuty Pauliny Katarzyńskiej. Wizyty odbywają
się na terenie Krakowa i okolic u pacjenta w domu
po uprzednim ustaleniu terminu.)
Pani Paulina Katarzyńska w 2016 roku ukończyła 3-letnie studia licencjackie na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji
Zdrowia. Obecnie jest studentką 2 roku studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Koncert w Niepołomicach
14 listopada w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa
w Niepołomicach odbył się koncert charytatywny Krakowskiej Młodej Filharmonii pod batutą Tomasza Chmiela.
Zabrzmiały utwory polskiej i zagranicznej muzyki klasycznej, a także muzyka filmowa. Dochód z koncertu wesprze
leczenie i rehabilitację chorych.
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Kto otrzymuje nasze pismo?
1. Chorzy i ich rodziny, którzy wyrazili zgodę na
umieszczenie ich nazwisk w bazie danych fundacji.
Jeśli chcesz otrzymywać nasze pismo, prześlij pod adresem
fundacji (Fundacja MATIO, 30-507 Kraków, ul. Celna 6)
następujące dane: imię i nazwisko chorego, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz imię, nazwisko i adres osoby,
do której będzie przesyłany magazyn MATIO (przesłane in
formacje są objęte prawem o ochronie danych osobowych
– pozostaną do wyłącznej dyspozycji fundacji).
2. Pediatrzy – prenumeratorzy MEDYCYNY PRAK
TYCZNEJ. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogólnie dostępnym
– wg własnego uznania.
3. Instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i darczyńcy otrzymują bezpłatnie aktualny numer.

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.

Podzielmy się ciepłem
Już od 11 lat Kraków realizuje program społeczny
„Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje
pozarządowe otrzymują dofinansowanie do rachunków
za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami
pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz
KHK i CEZ Skawina. W tym roku wsparcie otrzymały
52 organizacje pozarządowe, wśród których znalazła
się Fundacja MATIO. 23 listopada w magistracie odbyła
się uroczysta gala, podczas której wręczono czeki na
dofinansowanie.
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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
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MATIO Fundacja Pomocy

BGŻ BNP Paribas
86 1600 1013 0002
0011 6035 0001

KRS: 00 000 97 900

Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
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