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Szanowni Państwo
Jeszcze dokładnie nie przetrawiłem wigilijnych potraw, a już u progu nowy 2018
rok. I tak rozpoczynam 93. wiosnę! Więc, jak u początku każdego – w jego noworoczną niezgłębioną otchłań wlewam: swe nowe plany, marzenia, oczekiwania
oraz różne wytyczne, a to tak, jakbym wysiewał ziarno na wiosnę, z którego ma
wyrosnąć obfity plon. Sięgając wstecz, gdzie niewyklute pomysły zalegają jak
starocie w Desie, próbuję wyciągnąć zbawcze wnioski z minionego roku i ponownie przebiegam kręte uliczki przeszłości, labirynt bez wyjścia. Ale! Przecież
jest nowe dziś oraz nowe nadzieje na spełnienie. A że wczoraj zgniłym spowite
odorem doświadczeń, a węch stał się bardziej ostrożny i obawy aż na wyrost
mnoży. Ponieważ to wszystko w nas zakotwiczone, niech umysł pracujący jako
tako ostrzega przed zapaścią i pozostanie naszą wizytówką. W tym chaosie
pragnień jest niewątpliwie mroczna głębia. A czas ucieka, nie czekając, on ze
mną czy bez ku nieznanemu wybiega. I tak już jest od wieków. Każdy Nowy
Rok to ogrom oczekiwań, nowości – bo ten miniony zwykle uwiera jak ciasny
kołnierzyk koszuli. Zaczynam się sceptycznie uśmiechać: bo jak obsesyjną

Współpraca:
Renata Dropińska, Marcin Gazda,
Paulina Katarzyńska, Martyna Szpaczek,
Jarosław Zadrożny, Magdalena Zgraj
Adres redakcji:
30-507 Kraków, ul. Celna 6
tel./fax (12) 292 31 80
www.mukowiscydoza.pl
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
Opracowanie graficzne:
Jacek Zieliński
Druk:
Drukarnia Technet, Kraków
Wydawca:
Fundacja MATIO (nakład: 6000 egz.)
Fundacja dziękuje Medycynie Praktycznej
za dystrybucję czasopisma.
Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam.
Czasopismo dofinansowane ze środków
PFRON w ramach programu „Aktywność
i wiedza” ZAPEWNIENIE OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM DOSTĘPU
DO INFORMACJI.

wielkość pragnień powstrzymać. Chyba podejdę do okna i przez nie wykrzyczę, że oddam grymas oczekiwań (marzeń) albo przekłuję zgryz wytycznych
w tańczący pieniądz złoty; do upojenia. Ba! Ale ileż razy przez moment życia
naszego można być wiecznym kolosem bez siły. Ja mniej lub bardziej trzeźwo
myślący, ja, jednako od urodzenia do śmierci goły – zejdę w dużym procencie
spragniony tego, co nieosiągalne. Stąd też muszę sobie powiedzieć, że z podstawić, wypuścić się w niewiadome kolejnego roku. Każdy Nowy Rok wymaga
odwagi i odporności – więc o to Boga proszę – by było zawsze zrozumienie,
a nie będzie uczucia chwilowości, nawet niechcący.
Stanisław Sitko
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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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ręcznika życia mądrości czerpać nie potrafię. Ale muszę w ciemność nowy krok
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Finansowanie
leczenia
chorób rzadkich w Polsce
Zdrowie jest wartością samą w sobie. Zgodnie z definicją zawartą w preambule Konstytucji WHO „zdrowie jest
stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności. (…)
Korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia
jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej
bez różnic rasy, religii, przekonań politycznych, warunków
ekonomicznych lub społecznych. (…) Nierówny rozwój
różnych krajów w dziedzinie ochrony zdrowia i walki
z chorobami, zwłaszcza zakaźnymi, stanowi wspólne
niebezpieczeństwo.” (…)
Definicja ta do dnia dzisiejszego jest definicją obowiązującą na świecie i wydaje się, że nie straciła na znaczeniu.
(…)
Zdrowie, poza byciem niepodważalną wartością indywidualną człowieka, jest też szczególnym dobrem ekonomicznym, mającym wartość wynikającą z bezpośredniego
i pośredniego wpływu na osiągany przez człowieka poziom zadowolenia, a tym samym na wartość jego funkcji
użyteczności. Zdrowie stanowi również wstępny warunek
dobrobytu gospodarczego, gdyż stan zdrowia obywateli
wpływa na wyniki gospodarcze w zakresie produktywności, podaży pracy, kapitału ludzkiego i wydatków publicznych. W szerszym aspekcie ma więc konsekwencje
finansowe dla krajowych systemów opieki zdrowotnej.
Inwestycje w zdrowie mogą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, umożliwiając obywatelom zachowanie dobrego
stanu zdrowia i pracę przez więcej lat. (…)

Sprawa zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego stała
się podstawą funkcjonowania polityki Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO), która
w 1946 roku ogłosiła swoją Konstytucję. Zdrowie zostało
potraktowane jako dobro publiczne i prawo przysługujące
każdemu obywatelowi. Konstytucja WHO określa zasady
polityki zdrowotnej i podkreśla, że to rządy poszczególnych krajów są odpowiedzialne za zdrowie swoich
obywateli. (…) Nakłady na rozwój ochrony zdrowia to
obok edukacji jedna z najważniejszych inwestycji na rzecz
rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. (…)
Nowa konstytucja RP z 1997 roku w rozdz. II, art. 68
zakłada, że „każdy ma prawo do ochrony zdrowia niezależnie od swojej sytuacji materialnej, gdyż władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. Prawo do ochrony
zdrowia należy do grup wolności i praw ekonomicznych,
socjalnych oraz kulturalnych, a zatem obecnie państwo
ma obowiązek zapewnienia równości realizacji potrzeb
zdrowotnych obywateli w ramach przeznaczonych na ten
cel środków publicznych”. Konstytucja nakłada na państwo
obowiązek zapewnienia obywatelom równego dostępu
do opieki zdrowotnej bez względu na wiek, płeć, miejsce
zamieszkania i zamożność. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym
i osobom w podeszłym wieku, jak również do zwalczania
chorób epidemicznych. (…)
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W Polsce przed 1989 rokiem funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia było oparte na arbitralnych decyzjach
niekontrolowanych organów państwowych i przez wiele
lat obowiązywał system budżetowy (model Siemaszki).
Obecnie, po przejściu transformacji, oparty jest na modelu
ubezpieczeniowym. (…)
W 2008 roku ze źródeł publicznych w Polsce na ochronę
zdrowia przeznaczono łącznie 60 mld złotych, co stanowi
równowartość 4,73% PKB. Największa część tej kwoty
pochodziła z ubezpieczenia społecznego (53 mld zł), pozostałymi źródłami zasobów finansowych ochrony zdrowia
kwalifikowanymi jako publiczne były: budżet centralny,
budżety samorządów terytorialnych, wydatki prywatne
oraz wydatki na inwestycje, co łącznie ustaliło poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na poziomie 7% PKB
(71,6% średniego poziomu dla „starej” Unii Europejskiej).
W porównaniu z rokiem 1999, kiedy wydatkowano kwoty
odpowiadające 5,7% PKB (65,7% średniego finansowania
dla „starych” członków Unii, 8,64% PKB), różnica względem krajów zamożniejszych została w Polsce zredukowana
jedynie nieznacznie. (…)
Ryc. 1. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce i wybranych krajach Europy w 2008 roku (% PKB)

Źródło: Krajewski-Siuda K., Romaniuk P.: Zdrowie publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy. Instytut Sobieskiego 2011
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Musimy jednak pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony zdrowia w Polsce nie stanowią samodzielnej i odrębnej
dziedziny prawa, tylko zawarte są w różnych ustawach.
Ustawy te dotyczą zarówno funkcjonowania struktur organizacyjnych i administracyjnych ochrony zdrowia, jak
i wykonywania zawodów medycznych oraz określających
uprawnienia pacjentów w zakresie przysługujących im
świadczeń leczniczych. (…)
Zdrowie jest szczególnym dobrem ekonomicznym,
posiadającym wartość wynikającą z bezpośredniego i pośredniego wpływu na osiągany przez człowieka poziom
zadowolenia, a tym samym na wartość jego funkcji użyteczności. (…)
Na stan zdrowia społeczeństwa ma wpływ realizowana
przez państwo polityka zdrowotna. Nadrzędnymi celami
systemu ochrony zdrowia jest zmniejszenie liczby zgonów
i wyeliminowanie niesprawności systemu poprzez podniesienie jakości życia oraz jego wydłużenie przy zachowanej
sprawności, a także wyeliminowanie różnic w stanie zdrowia różnych grup społecznych. Powyższe sprawia, że dla
właściwej ochrony zdrowia niezbędne jest funkcjonowanie
dobrze zorganizowanego i sprawnie zarządzanego systemu
opieki zdrowotnej. Sektor ochrony zdrowia jest częścią całej gospodarki, a zatem model służby zdrowia realizowany
w danym państwie jest ściśle związany z poziomem jego
rozwoju ekonomicznego, a co za tym idzie z poziomem
świadczonych usług zdrowotnych. (…)
Podkreślane w unijnych i międzynarodowych dokumentach wartości i ich poszanowanie nie zawsze mają szanse na
realne odzwierciedlenie w praktyce. Współczesna ochrona
zdrowia jest bowiem zdeterminowana warunkami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi. Na poziomach poszczególnych państw jej ramy wyznaczają krajowe regulacje
prawne oraz związany z tym poziom finansowania (…).
W krajach europejskich cele zdrowotne są wspólne
i obejmują przede wszystkim: odpowiedzialność i sprawiedliwość w dostępie do opieki zdrowotnej, ochronę
dochodów, efektywność makroekonomiczną i mikroekonomiczną, swobodę wyboru przez pacjentów świadczeniodawców i płatników. (…)
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Ryc. 2. Trendy w wydatkach na ochronę zdrowia na osobę (w USD PPP)
w Polsce i w wybranych krajach, lata 1990–2009

Źródło: Health Systems in Transition: Poland Health system review. European Observatory on Health Systems and Policies, 2011; 13 (8)

Budżet NFZ w 2011 roku wyniósł 58,2 mld zł. Koszty
sfinansowania świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych były przeznaczone głównie na lecznictwo szpitalne
(47,3%), refundację leków aptecznych (15,2%) oraz podstawową opiekę zdrowotną (12,6%)*.
Ryc. 3. Świadczenia finansowane przez NFZ w 2011 roku (% udziału
w całości)

Źródło: Sprawozdanie NFZ, 2012

Jak pokazano powyżej, blisko połowa środków była
przeznaczona na sfinansowania lecznictwa szpitalnego,
w ramach którego rozliczane są hospitalizacje pacjentów,
programy lekowe oraz katalog chemioterapii. (…)
*Pozostałe rodzaje świadczeń to: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie stomatologiczne,
profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, lecznictwo
uzdrowiskowe, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Finansowanie leków w Polsce
O znaczeniu tej sfery polityki państwa świadczy wielkość
wydatków na leki. W 2002 roku wydatki na refundację
leków wynosiły około 5,5 mld, już w roku następnym przekroczyły 6 mld. W 2011 roku łączna kwota refundacji leków
wyniosła blisko 11 mld zł, co stanowiło około 18% kosztów
wszystkich świadczeń finansowanych przez NFZ. (…)
W świetle obowiązujących przepisów w Polsce refundacja leków odbywa się w ramach kilku zakresów świadczeń
finansowanych ze środków publicznych:
z leki refundowane dostępne w aptece (wydawane
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub odpłatnością
30%/50%),
z leki dostępne dla pacjentów w ramach leczenia szpitalnego (procedury Jednorodnych Grup Pacjentów)
– podstawowe i specjalistyczne leki niezbędne do
prawidłowego wykonania wszystkich niezbędnych
procedur,
z leki finansowane w ramach katalogu chemioterapii
(procedura szpitalna) – standardowe i powszechne
substancje cytostatyczne oraz wspomagające stosowane
w terapii nowotworów,
z leki finansowane w ramach programów lekowych
(procedura szpitalna) – innowacyjne i wysokokosztowe
substancje, których podawanie wiąże się ze spełnieniem
szczegółowych kryteriów włączenia do terapii, a proces
leczenia jest ściśle monitorowany; w ten sposób finansowane są również choroby rzadkie,
z leki finansowane w ramach procedury „chemioterapia
niestandardowa” – indywidualne, spersonalizowane
decyzje podejmowane przez dyrektorów oddziałów
wojewódzkich na wniosek konsultantów wojewódzkich; terapia dotyczy innowacyjnych, niefinansowanych
systemowo leków,
z leki finansowane w ramach programów ministra zdrowia (leczenie hemofilii A i B, AIDS),
z leki finansowane w ramach „importu docelowego” (nie
może istnieć zarejestrowany w Polsce i UE odpowiednik
z tą samą substancją czynną). (…)

5

Choroby rzadkie (rare diseases) to całe spektrum różnorodnych przewlekłych chorób, najczęściej o podłożu
genetycznym, których wspólnym mianownikiem jest mała
bądź bardzo mała częstość ich występowania. Zagrażają
życiu lub powodują chroniczny ubytek zdrowia i wyniszczenie organizmu, prowadząc do nieodwracalnych zmian
w komórkach i narządach. Pogarszają również znamiennie
jakość życia, powodują postępującą i przewlekłą niepełnosprawność. Choroby te mają znaczny wkład we wskaźniki
chorobowości i umieralności, ale są niewidoczne w systemach informacyjnych opieki zdrowotnej ze względu na
brak odpowiednich systemów kodowania i klasyfikacji. Dla
tysięcy rzadkich chorób nie ma dostępnych leków, terapii
czy nawet standardów dobrej praktyki klinicznej. (…)
Polska nie stworzyła i nie posiada strategii narodowej
odnoszącej się do chorób rzadkich, która wyznaczałaby
standardy leczenia i opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami i która odnosiłaby się do specyficznych wyzwań
stawianych przez te choroby. (…)
Pacjenci chorujący na część chorób rzadkich mają
w Polsce zagwarantowane leczenie w ramach programów
terapeutycznych (programów lekowych) finansowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (…)
Zgodnie z polskim prawodawstwem decyzje o finansowaniu poszczególnych terapii ze środków publicznych
podejmowane są przez ministra zdrowia. Jednocześnie
kluczową instytucją merytoryczną mającą znaczący wpływ
na to, jakie świadczenia zdrowotne, technologie medyczne, wyroby medyczne i leki będą powszechnie dostępne
dla pacjentów w Polsce, jest Agencja Oceny Technologii
Medycznych (AOTM). (…)
Obowiązująca od stycznia 2012 roku ustawa refundacyjna wprowadza transparentne zasady i wytyczne dotyczące
procedury oceny oraz finansowania leków ze środków
publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy, producent jest
zobligowany do przygotowania i dostarczenia ministrowi
zdrowia kompletnej dokumentacji farmakoekonomicznej
(raporty oceny technologii medycznej [Health Technology
Assessment – HTA] dla leku ubiegającego się o refunda-

cję). Sieroce produkty lecznicze podlegają takiej samej
procedurze oceny i ustalania ceny, jak wszystkie inne
leki, ustawodawca w żaden sposób nie zmniejszył ani nie
zwiększył względem nich wymagań. (…)
W ramach programów lekowych finansowane są terapie
innowacyjne i wysokokosztowe. W programach tych zdefiniowane są szczegółowe kryteria włączenia i wyłączenia
z leczenia, prowadzony jest również ścisły monitoring
skuteczności i bezpieczeństwa terapii. (…)
Umieszczenie leku w programie lekowym pozwala
na skierowanie leczenia do populacji, która potencjalnie
najlepiej na nie odpowie. W ten sposób w 2011 roku finansowanych było 19 substancji zarejestrowanych przez
EMA jako orphan drug (łącznie zarejestrowanych było 62),
tj. 27% zarejestrowanych leków sierocych. Pięć z finansowanych terapii dotyczy chorób ultrarzadkich. Terapia
lekami sierocymi jest droga (porównywalna z terapiami
innowacyjnymi lekami onkologicznymi stosowanymi
w chorobach częstych) lub bardzo droga, co producenci
uzasadniają dużymi kosztami badań i niewielką liczbą
pacjentów. (…)
Koszty refundacji leków w 2011 roku
Opublikowana przez NFZ analiza faktycznego poziomu
finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia
pacjentów, których terapie charakteryzowały się największymi kosztami jednostkowymi w 2011 roku, wskazują, że
do terapii najbardziej kosztochłonnych zalicza się leczenie
chorób ultrarzadkich o podłożu genetycznym. (…)
Tabela 1. Koszty refundacji leków w 2011 roku
obszar refundacji

kwota refundacji

leczenie szpitalne, w tym:

2,07 mln zł

leki stosowane w programach lekowych

1,4 mln zł

leki stosowanych w chemioterapii

661,4 tys. zł

koszty refundacji w lecznictwie otwartym (wykazy
refundacyjne)

8,83 mln zł

razem

10,9 mln zł

Źródło: NFZ. Komunikat DEF Koszty refundacji leków w okresie styczeń–grudzień
2011 roku (2.04.2012 r.)
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Choroby rzadkie i ultrarzadkie
Istotną z punktu widzenia ekonomicznego i klinicznego
chorobą rzadką układu oddechowego (dotyczącą przede
wszystkim, ale nie tylko, dzieci) jest mukowiscydoza, najczęstsza śmiertelna choroba dziedziczna rasy kaukaskiej.
Na świecie choruje na nią około 60 tys. osób, z czego 2/3
to dzieci. Dzięki wczesnemu wykrywaniu i postępom w leczeniu coraz więcej pacjentów dożywa wieku dorosłego.
W Polsce występuje z częstością 1:6000 urodzeń, w Europie
chorobowość szacuje się na od 1/100 tys. Co 25. osoba jest
nosicielem nieprawidłowego genu CFTR. Bardzo znacząco
wydłużył się czas przeżycia chorych na mukowiscydozę
– obecnie wynosi on w krajach europejskich przeciętnie
32 lata, z tego względu mukowiscydoza przestała już być
problemem wyłącznie pediatrycznym. (…)
Leczenie szpitalne pacjentów z chorobami rzadkimi jest
znacznie bardziej kosztochłonne niż pacjentów z chorobami występującymi powszechnie. (…)
Poniższe zestawienie ma na celu przybliżenie skali
problemu, zwłaszcza w kontekście dokonywania wyborów, pamiętając, że budżet NFZ jest ograniczony. Podział

środków wiąże się niekiedy z bardzo trudnymi decyzjami, zwłaszcza kiedy nie stać nas na zagwarantowanie
wszystkim prawidłowej opieki. Leczenie jednego pacjenta
z chorobą ultarzadką może mieć równowartość:
z rocznego kontraktu, jaki duży wojewódzki szpital zawarł
z NFZ na całą klinikę chorób zakaźnych i neurologii
dziecięcej,
z rocznego kontraktu zawartego przez szpital powiatowy
z NFZ na oddział położniczo-ginekologiczny.
Albo za tą samą cenę (leczenia jednego pacjenta)
„kupimy”:
z prawie 400 przeszczepów rogówki,
z hospitalizację 2 tys. pacjentów z nadciśnieniem tętniczym,
z wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu
u 70 pacjentów.
Wybory bywają trudne, zwłaszcza kiedy mamy świadomość, że decydując się na wysoce kosztowne leczenie
pacjentów z chorobami rzadkimi, musimy szukać oszczędności w innych obszarach terapeutycznych. Za wygraną
jednych pacjentów zawsze cenę zapłacą inni. (…)

Tabela 2. Średnie koszty jednostkowe leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych (koszty ponoszone przez NFZ w ramach leczenia szpitalnego)
wskazanie

liczba pacjentów ogółem

koszty leczenia szpitalnego
ogółem dla rozpoznania

średni roczny koszt
leczenia 1 pacjenta

mukopolisacharydoza, typ VI

19

12,9 mln zł

679 tys. zł

mukopolisacharydoza, typ I

20

13, 3 mln zł

664 tys. zł

leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym
niedoborem IGF-1

20

1,5 mln zł

76 tys. zł

mukopolisacharydoza, typ II

44

104,2 mln zł

2,4 mln zł

choroba Wilsona

63

174 981 zł

2,8 tys. zł

choroba Pompego

64

15,2 mln zł

236 tys. zł

choroba Gauchera

80

38,5 mln zł

481 tys. zł

leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

299

1,9 mln zł

6,4 tys. zł

zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

401

72,4 mln zł

180 tys. zł

ciężka patologia noworodka >30 dni

1412

117,5 mln zł

83 tys. zł

zwłóknienie wielotorbielowate/mukowiscydoza

1720

28,5 mln zł

16 tys. zł

leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

2265

355,2 mln zł

157 tys. zł

leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową
niedoczynnością przysadki

2590

14,5 mln zł

5,6 tys. zł

7

Rola organizacji pacjenckich
Choroby rzadkie potrzebują wspólnego działania. Przełomem w podejściu do problemu chorób rzadkich było
potraktowanie ich wszystkich, także formalnie, przez UE
jako całości. Mimo iż różnią się objawami, przebiegiem
i patogenezą, to mają zbliżoną charakterystykę z punktu
widzenia medycznego, społecznego, organizacyjnego
i ekonomicznego. Ta zbliżona charakterystyka to podobieństwa w specyfice problemów, jakie te choroby ze sobą
niosą: ograniczona wiedza medyczna i brak specjalistów,
utrudniony dostęp do diagnostyki i leczenia, niezrozumienie społeczeństwa i bariery organizacyjno-prawne. (…)
Polacy słabo się zrzeszają, rzadko sami podejmują działania na rzecz innych ludzi, organizacji i własnych społeczności, niechętnie się zbierają, by coś wspólnie postanowić,
a potem zrobić. W Polsce ludzi, którzy chcą coś robić dla
swojej społeczności, jest niewielu, niechętnie też łączą się
w tym celu w związki formalne. Polacy nie umieją się organizować i skutecznie działać wspólnie, chyba że chodzi
o strajk lub protest – przeciw budowie drogi w sąsiedztwie,
urządzeniu w ich gminie wysypiska cudzych śmieci czy
budowie w ich miejscowości hospicjum. Trudno oszacować, ile w Polsce jest wszystkich organizacji pacjenckich.
Na koniec 2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowanych było 81 619 podmiotów zaliczanych
do sektora pozarządowego. Wśród nich dominowały
podmioty posiadające formę prawną stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych oraz stowarzyszeń kultury
fizycznej i związków sportowych. W 2008 roku ochrona
zdrowia jako dziedzina działalności statutowej fundacji,
stowarzyszenia czy innej organizacji społecznej wymieniana jest w 4,1%, prawo i jego ochrona, prawa człowieka
w 1,5%, działalność naukowo-badawcza, badania naukowe – 0,9%. Partnerskie współdziałanie pacjentów i ich
rodziców, zwłaszcza w odniesieniu do chorób rzadkich,
ze środowiskiem medycznym, naukowym, decyzyjnym,
medialnym, jak również przemysłem farmaceutycznym,
może być niezwykle istotne w pracach na rzecz poprawy
jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych oraz
edukacji i promocji wiedzy w Polsce. (…)
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We współczesnym świecie szybkiego postępu nauki,
rozwijającej się medycyny, dokonań biotechnologii i inżynierii genetycznej w zakresie nowoczesnych technologii,
pojawia się kwestia sposobu zapewnienia społeczeństwom
dostępu do innowacyjnych terapii. Potrzeby są ogromne
i niezaspokajalne. Jednocześnie środki na ochronę zdrowia zawsze będą ograniczone i nigdy nie będzie możliwe
zaspokojenie wszystkich potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. (…)
Ograniczone zasoby i niewystarczające środki wskazują na konieczność ich racjonowania, czyli właściwej
alokacji i dystrybucji. To racjonowanie może przybierać
różne formy.
W sytuacji, w której nie ma możliwości zaspokojenia
potrzeb wszystkich, ktoś musi podjąć decyzję, na co przeznaczyć posiadane środki. Oznacza to, że choć każdy ma
potrzeby zdrowotne (mniejsze lub większe), niektórzy
dostaną mniej niż inni. To często „tragiczne wybory”, termin podkreślający cierpienia, które będzie spowodowane
przez odmowę leczenia osobom, których choroba znalazła
się najniżej w hierarchii priorytetów. Bo decyzja, komu
dać, czasem oznacza, że komuś innemu należy zabrać.
A jednak ten wybór musi zostać dokonany. (…) Przeznaczanie znacznych środków finansowych na leczenie
chorób rzadkich można uznać za nieetyczne z utylitarnego
punktu widzenia, ponieważ nie jest to maksymalizacja
korzyści ogółu społeczeństwa, a jego koszt alternatywny
w zakresie korzyści utraconych jest znaczny. Z drugiej
strony wielu będzie utrzymywać, że społeczeństwo ma
moralny obowiązek nie opuszczać osób, które zostały
dotknięte poważną, ale rzadką chorobą, na którą leczenie
wprawdzie istnieje, ale jest bardzo drogie, lub nie istnieje
wcale bądź dostępne leki stanowią często nieudowodnioną
w działaniu profilaktykę. Sprawiedliwość alokacji dostępnych środków dąży do zapewnienia pacjentom takiego
wyboru, na ile jest to możliwe, do maksymalizacji korzyści w ramach dostępnych zasobów. Wszystkie te kryteria
sprawiedliwej alokacji zasobów opieki zdrowotnej mogą
być moralnie uzasadnione, ale nie wszystkie mogą być
w pełni spełnione jednocześnie.(…)
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W Europie istnieje ponad 1700 organizacji pacjentów
z chorobami rzadkimi. Wiele z nich łączy się w krajowe
alianse bądź jest zrzeszonych w unijnych organizacjach
parasolowych, zajmujących się określoną chorobą, np.
w Europejskiej Organizacji ds. Chorób Rzadkich (Eurordis). Eurordis jest najsłynniejszą tego rodzaju organizacją,
zrzeszającą 33 kraje, umożliwiającą bezpośredni dialog
pomiędzy Komisją Europejską, innymi stronami zainteresowanymi a środowiskiem pacjentów. (…)
W Polsce w obszarze chorób rzadkich również funkcjonuje wiele stowarzyszeń i fundacji. Praktycznie każda
z tych chorób ma powołaną, dedykowaną swojemu
wskazaniu, organizację. Funkcjonuje między innymi Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera, Stowarzyszenie
Chorych na Mukopolisacharydozę, Stowarzyszenie Rodzin
z Chorobą Fabry’ego, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę. Większość z nich wspólnie
tworzy i jest członkami Krajowego Forum na rzecz terapii
chorób rzadkich – Orphan i Choroby Rzadkie (www.
rzadkiechoroby.pl). Powyższe wskazuje, (…) że w środowisku chorujących na rzadkie choroby istnieje silna chęć
organizacji, wspólnego działania i mówienia jednym silnym
głosem. Zapewne związane jest to z licznymi problemami,
jakie na swojej drodze napotykają pacjenci, a pojedyncze
działanie niewielkich stowarzyszeń ma niewielką szanse
przebicia się ze swoimi postulatami. (…)
Warto jednak zauważyć, że są obszary terapeutyczne,
gdzie nie ma organizacji zrzeszających chorych pacjentów lub organizacje te są niemal niewidoczne. W Polsce
występuje jednak inny kluczowy problem – brak dialogu
pomiędzy stronami zainteresowanymi (stowarzyszeniami
pacjenckimi i decydentami). Powyższe pozwala wnioskować, że w Polsce nie ma woli ze strony decydentów, by
taki dialog prowadzić. A jest on niezbędny. (…)

Podsumowanie
Wzrastające koszty leczenia przy ograniczonych budżetach wywołują kontrowersje, konflikty i dyskusje wokół

poszukiwania metod sprawiedliwego dystrybuowania
usług medycznych.
W obliczu perspektywy racjonowania opieki zdrowotnej niezbędne są rozwiązania, które umożliwią właściwe
traktowanie wszystkich pacjentów. Pacjentów z chorobami
rzadkimi jest niewielu, a ich leczenie pochłania niewspółmiernie duży budżet. Dlatego rozwiązań musimy szukać
nie tylko w regulacjach i wytycznych prawnych, ale również w etycznym ujęciu sprawiedliwości, rozumianej jako
bezstronne, równe traktowanie ludzi bez względu na to,
kim są i co sobą reprezentują.(…)
Polityka UE dotycząca obszaru chorób rzadkich jest
jedną z najbardziej udanych polityk UE. Niemniej jednak,
mimo podkreślania istotności tej sfery terapeutycznej,
nadal nierozwiązany pozostaje problem niejednorodnego
dostępu obywateli poszczególnych krajów członkowskich
do leczenia, diagnostyki, rehabilitacji, świadczeń socjalnych
czy lekarzy specjalistów. W Polsce prawo obywatela do
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie ustawodawstwo
ochrony zdrowia zawarte jest w różnych ustawach i podobnie jak w innych państwach, jego ramy wyznaczane
są przez poziom finansowania i nakładów pieniężnych.
Finansowanie leczenia chorób rzadkich, w tym nowych
kosztownych technologii lekowych, stanowi ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi finansowane jest w ramach programów
lekowych, w których zawarte i opisane są szczegółowe
kryteria kwalifikacji oraz wyłączenia z terapii. W Polsce brak jest sprawiedliwych, systemowych rozwiązań
odnoszących się do finansowania leczenia chorób rzadkich. System prawny nie gwarantuje tej grupie chorych
uprzywilejowanej pozycji. Niespójność w podejmowaniu
decyzji odnośnie do finansowania poszczególnych terapii
wynika z braku równego, transparentnego podejścia do
tej szczególnej grupy pacjentów. Wydaje się, że rozwiązanie w postaci wyodrębnienia budżetu na finansowanie
leczenia chorób rzadkich byłoby racjonalne i umożliwiło
właściwe i transparentne procedowanie w tym obszarze.
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Wnioski
Szeroka analiza przedmiotowej tematyki wskazuje, że:
z niezbędne jest podjęcie działań w kierunku właściwego
zdefiniowania obszaru chorób rzadkich,
z skuteczność terapii powinna być oceniana na podstawie najwyższej jakości badań RCT oraz wiarygodnych,
długofalowych badań obserwacyjnych i rejestrowych,
których na chwilę obecną jest znikoma ilość,
z koszty pośrednie w chorobach rzadkich są najpewniej
znacznie większe niż w chorobach powszechnych
i powinny być uwzględnione w analizach ekonomicznych,
z media i organizacje zrzeszające pacjentów powinny
współdziałać w zakresie szerzenia wiarygodnych i racjonalnych informacji, a nie ograniczać się do publikowania
ich subiektywnych fragmentów z ogromnym ładunkiem
emocji, przekazując w ten sposób zafałszowany obraz
rzeczywistości,
z finansowane powinny być wyłącznie terapie o udowodnionej skuteczności – wyłącznie u pacjentów, którzy
na takie leczenie mają szanse odpowiedzieć i u których
może być ono skuteczne; tylko takie działania będą
sprawiedliwe w odniesieniu do pacjentów z chorobami
występującymi powszechnie.
opracowała R.D.
Źródło: Rozprawa na stopień naukowy
doktora nauk o zdrowiu Gabrieli Ofierskiej-Sujkowskiej
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Nie ma wątpliwości, że terapie chorób rzadkich powinny
być finansowane. Nie wszystkie i nie dla każdego pacjenta,
ale powyższe powinno zostać zdefiniowane w racjonalny,
przejrzysty sposób. Pacjenci mają prawo do skutecznego
i bezpiecznego leczenia. Mają również prawo do informacji i uzasadnienia decyzji, że ich leczenie nie będzie
finansowane. W odniesieniu do terapii chorób rzadkich
potrzebne są rozwiązania systemowe. Zawsze będzie bowiem konieczność priorytetyzacji, ktoś musi podejmować
trudne decyzje, w jaki sposób środki będą lokowane.
Innowacyjne terapie stosowane w chorobach rzadkich są
najczęściej nieefektywne kosztowo – za minimalny efekt
zdrowotny producenci żądają niewspółmiernie wysokiej
ceny. To najtrudniejszy dylemat etyczny – kiedy i pod jakimi warunkami powinniśmy je finansować. Bez wątpienia
najłatwiej byłoby płacić tylko za leki, które są skuteczne
i które działają. (…)
Kilkadziesiąt lat temu średni wiek przeżycia dzieci
z mukowiscydozą wynosił 6 miesięcy, teraz jest to ponad
36 lat. To wielkie osiągnięcie oraz sukces medycyny, i choć
leczenie związane jest z ogromnymi kosztami, dziś nikt
nie powie, że to były źle wykorzystane środki. Chorzy na
mukowiscydozę mogą w miarę normalnie funkcjonować,
uczyć się i pracować. (…)
Na program zwalczania HIV i AIDS Ministerstwo Zdrowia wydaje 191 mln zł rocznie – kwota ta wystarczy na
roczne leczenie antyretrowirusowe (ARV) 4,5 tys. pacjentów. Nikt nie ma wątpliwości, że to słusznie wydane pieniądze. Podobna kwota wydawana jest przez ministerstwo
na leczenie chorych na hemofilię. Być może właściwe
byłoby wyodrębnienie na podobnej zasadzie budżetu na
leczenie chorób rzadkich, z transparentnymi i przejrzystymi zapisami, jaka terapia i dlaczego jest refundowana. Ze
ścisłymi kryteriami włączenia do terapii, aby dać szanse
tym, dla których to leczenie potencjalnie przyniesie największe korzyści.
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Nowości

naukowe
Bioniczna trzustka
Grupa polskich naukowców pod kierownictwem transplantologa dr hab. n. med. Michała Wszoły prowadzi prace
nad bioniczną trzustką. Organ taki ma być drukowany na
specjalnej drukarce 3D i spersonalizowany – przygotowany
dla konkretnego chorego. Według naukowców taka bioniczna trzustka nie tylko zapobiegnie rozwojowi powikłań
związanych z cukrzycą, ale przede wszystkim sprawi, że
chory nie będzie musiał czekać na narząd do przeszczepu
ani brać leków zabezpieczających przed odrzuceniem.
Źródło: www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Polscy-naukowcy-pracuja-nadstworzeniem-bionicznej-trzustki,185 007,11.html

Witamina A –
nowy antybiotyk
Bakterie uodporniają się na działanie antybiotyków poprzez dające im odporność zmiany w DNA. Drugą metodą
jest przechodzenie bakterii w stan „uśpienia” – wtedy stają
się nieaktywne metabolicznie. Większość antybiotyków
hamuje wzrost bakterii, więc w stanie „uśpienia” te antybiotyki na nie nie działają. Zespół naukowców z Uniwersytetu Browna w USA odkrył nowy związek należący do
retinoidów – pochodnych witaminy A, który ma zdolność
zabijania uśpionych komórek MRSA. Badacze podejrzewają, że komórki nieaktywne metabolicznie potraktowane
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Źródło: www.wyborcza.pl/7,75 400,23 203 432,uczeni-znalezli-sposob-na-spiacebakterie-na-ktore-nie-dzialaly.html

Wysokiej częstotliwości
oscylacja ściany klatki
piersiowej (HFCWO)
Naukowcy z All Wales Adult Cystic Fibrosis Centre
w Cardiff w Anglii przeprowadzili badanie na 6 osobach
chorych na mukowiscydozę (wiek 19–42 lata). Badanie
trwało 12 miesięcy przed rozpoczęciem stosowania urzą-

dzenia HFCWO jako znaczącej części fizjoterapii drenażowej oraz 12 miesięcy po rozpoczęciu jego stosowania.
Porównano FEV1(%), FVC(%), BMI (kg/m2), FFMI (kg/m2),
a także liczbę pobytów w szpitalu (HA), długość przebytych infekcji (IE) oraz liczbę dni stosowania dożylnej
antybiotykoterapii (Number of IV days). Uzyskano następujące wyniki: FEV1 – 45,3% przed i 42,2% po, FVC – 67%
przed i 68% po, BMI – 23,3 kg/m2 przed i 23,4 kg/m2 po,
FFMI – 17 kg/m2 przed i 17,4 kg/m2 po, Number of IV
days – 69,5 przed i 62,5 po, IE – 4,3 przed i 3,3 po, HA –
2,2 przed i 1,5 po. Wyniki te potwierdzają, że konieczne
są dalsze badania z użyciem HFCWO w celu znalezienia
słusznego miejsca w fizjoterapii drenażowej.
Źródło: Bridges C., Carter H., Ketchell R.I. i wsp.: EPS6.01 Shaking it up: a look at our
centre experience with high frequency chest wall oscillation (HFCWO). J. Cystic
Fibrosis 2018; 17 (supl. 3): S48
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retinoidami „budzą się” i stają się tym samym bardziej
podatne na „zwykły” antybiotyk. Dlatego też planowane
jest połączenie nowego antybiotyku z gentamycyną, która
nie wykazuje aktywności wobec komórek uśpionych (jest
„zwykłym” antybiotykiem).
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kącik socjalno-prawny

300+

w pigułce

1 lipca wystartował program Dobry Start 300+. Nowe
świadczenie ma być wsparciem dla rodzin, które wychowują dzieci i ponoszą wydatki związane z rozpoczęciem
roku szkolnego. Świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym będzie przyznawane raz
w roku. Pomoc taka obejmie 4,6 miliona uczniów.

Kto może otrzymać świadczenie?
Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć:
z jeden z rodziców,
z opiekun prawny,
z opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie
opiekująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem
do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
z rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
z pełnoletni uczeń (czyli pełnoletnia osoba ucząca się,
niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony).

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje do ukończenia:
z 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się,
a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca
się ukończyła 20. rok życia przed rozpoczęciem roku

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
lub osoba ucząca się kończy 20 lat,
z 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24.
rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się
kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie
wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej
lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)
właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego
się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów
świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra
pomocy rodzinie).

Jakie dokumenty będą potrzebne
do otrzymania świadczenia?
Potrzebny będzie prawidłowo wypełniony wniosek
o przyznanie wyprawki. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością konieczne będzie również orzeczenie
o niepełnosprawności lub dokument o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Czy przyznane świadczenie
podlega opodatkowaniu?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie
będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu
przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Czy świadczenie przysługuje,
gdy jedno z rodziców pracuje
za granicą?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później
niż do 30 września.

Czy świadczenie będzie
wypłacane dla dzieci uczących
się w każdym rodzaju szkoły?
Pieniądze z programu otrzymają uczniowie placówek,
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Są to: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa,
a także dotychczasowe gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. W przypadku szkoły artystycznej 300 zł będzie
przysługiwać pod warunkiem, że w tej placówce realizowany jest obowiązek szkolny. Świadczenia nie otrzymają
uczniowie szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz
szkół artystycznych (np. muzycznych, aktorskich), które
nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Jeśli we wniosku napiszemy, że jeden z rodziców pracuje lub przebywa za granicą, gmina przekaże wniosek
do wojewody. Sprawdzone wówczas zostanie, czy podobnego świadczenia rodzic nie pobiera już na dziecko za
granicą. Jeśli świadczenia nie pobiera, zostanie wypłacone
w kraju.

Czy świadczenie w ramach
programu „Dobry start” może
być przyznane w innej wysokości
niż 300 zł?
Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.
Jedynie w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem
sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających
się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się
każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.
Źródło: www.mpips.gov.pl, www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Czy po otrzymaniu pieniędzy
trzeba będzie udokumentować
gminie, na co zostały wydane?
Gmina nie będzie wymagać rozliczenia wyprawki. Żadne rachunki ani faktury nie będą potrzebne.
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Kiedy złożyć wniosek?

MATIO 1/2018

Częste błędy
popełniane

podczas
fizjoterapii

Jako fizjoterapeuta fundacji MATIO otrzymałam możliwość prowadzenia domowych konsultacji fizjoterapeutycznych dla podopiecznych fundacji. Konsultacje udzielane są
niezwłocznie po rozpoznaniu choroby zarówno rodzinom,
dzieciom, nastolatkom, jak i osobom chorym dorosłym.
Wiek podopiecznych jest więc bardzo zróżnicowany.
Świadomość pacjentów na temat choroby, doświadczenie
w prowadzeniu fizjoterapii mają charakter indywidualny,
a każde spotkanie z rodziną i podopiecznymi jest inne.
Celem spotkań jest edukacja pacjentów i ich rodzin, a także
korygowanie błędów pojawiających się w czasie zabiegów
fizjoterapeutycznych. Poproszono mnie zatem o przybliżenie problemu błędów popełnianych podczas fizjoterapii. Ze
względu na obszar zagadnienia postanowiłam się skupić
na problemach związanych z fizjoterapią u dzieci.
Przyczyn błędów jest wiele. Większość z nich jest nam
doskonale znana – to między innymi niechęć, lenistwo,
brak systematyczności w działaniu, poczucie straty czasu,
monotonia, ale również brak stałej opieki fizjoterapeuty,
która umożliwiałaby zwiększenie efektywności zabiegów.
Rozpoczęcie fizjoterapii i stosowanie jej regularnie nie

jest proste. Pomocną formą w motywowaniu dziecka jest
stosowanie nagród w postaci oklasków, naklejek, ulubionej bajki itp. Niezależnie od wieku dziecka powinno mu
się wyjaśniać, w jakim celu prowadzona jest rehabilitacja.
Przeplatajmy drenaż ćwiczeniami oddechowymi, rozciągającymi klatkę piersiową, o charakterze zabawy – można
wykorzystać bańki mydlane, wiatraki, piłeczki, papierki,
piórka, piłki gumowe. Im więcej atrakcji, tym chętniej
dziecko rozpocznie z nami współpracę, a fizjoterapia stanie
się dla niego przyjemną częścią dnia. Pamiętajmy również,
że aktywność ruchowa jest bardzo ważnym elementem
wspomagającym drenaż. Wszelkie zabawy ruchowe,
podskoki, trampoliny są mile widziane, należy jednak
pamiętać, że aktywność fizyczna nie zastąpi drenażu.
Pierwszym zaniedbywanym elementem postępowania
fizjoterapeutycznego u chorych na mukowiscydozę jest
inhalacja oraz pozycja w trakcie jej wykonywania. Pacjenci,
a zwłaszcza dzieci, uwielbiają leżeć albo siedzieć na kanapie z głową pochyloną w dół, z ramionami wysuniętymi
do przodu, które „zamykają” klatkę piersiową.
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z inhalację z soli hipertonicznej wykonuje się przed
drenażem, a drenaż bezpośrednio po jej zakończeniu
(najlepsze efekty działania soli obserwuje się do 30
minut od zakończonej inhalacji z soli),
z drenaż wykonuje się przed inhalacją z Pulmozyme oraz
nie wcześniej niż 2–3 godziny po zakończonej inhalacji,
z inhalacje z leku rozszerzającego drogi oddechowe (np.
Berodualu) wykonujemy 15 min przed wykonaniem
inhalacji z soli hipertonicznej.
Pamiętajmy też o przerwach między drenażem a spożywanym posiłkiem. Nie należy rozpoczynać technik
drenażowych bezpośrednio po jedzeniu ze względu na
ryzyko zwiększenia objawów refluksowych.
Ogromny problem stanowi również utrzymanie prawidłowej higieny sprzętu. Sprzęt należy umyć, a następnie
wyparzyć i dokładnie osuszyć. Obecnie na rynku mamy
dostęp do urządzeń wyparzających z funkcją suszenia, np.
Mamajoo, który stanowi duże ułatwienie w utrzymaniu
higieny. Sprzęt najlepiej przechowywać w zamkniętym
pudełku, aby ograniczyć dostęp drobnoustrojów. Pamiętajmy, by czynności higieniczne wykonywać zaraz po
użyciu sprzętu, a nie pozostawiać go np. do wieczornych
zabiegów fizjoterapeutycznych.
Unikajmy zatem rutyny, wpadania w mechanizm codzienności i odkładania higieny na ostatnią chwilę, nie
popadając przy tym w niepotrzebny stres. Spróbujmy potraktować te zabiegi jak normalne czynności dnia codziennego, które wymagają takiego samego zaangażowania,
jak pozostałe. Bo przecież czego się nie robi dla naszych
ukochanych pociech.
Paulina Katarzyńska
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Starajmy się unikać czynników, które rozpraszają dziecko i utrudniają przeprowadzenie poprawnej inhalacji.
Ważne jest dbanie o prawidłową pozycję ciała podczas
zabiegów. Pilnujmy zatem, by pacjent nie leżał, lecz
siedział wyprostowany, by głowa nie była wysunięta do
przodu, broda nie spoczywała na mostku, barki nie były
uniesione ku górze, klatka piersiowa była otwarta, a miednica ustawiona osiowo w stosunku do barków dziecka.
Często inhalacja odbywa się podczas oglądania bajki lub
filmu, podczas których mali pacjenci dekoncentrują się
i nie chcą współpracować. Oczywiście mam tu na myśli
dzieci, z którymi współpraca jest już możliwa.
Starajmy się egzekwować od dziecka przerwę w czasie
wykonywania inhalacji. Dokonujmy próby zachęcenia
dziecka, aby po wykonaniu wdechu zatrzymało powietrze
(policzmy do 3), a następnie wykonało spokojny wydech.
Dzięki temu umożliwiamy cząsteczkom leku transport do
drobnych oskrzelików płuc. Starajmy się, by dziecko w czasie inhalacji było spokojne i nie płakało. Jeżeli inhalację
wykonujemy za pomocą maski, pamiętajmy, by jej rozmiar
był odpowiednio dobrany, a maska przylegała do twarzy
(zwłaszcza u nasady nosa). W przypadku użycia ustnika
należy pamiętać, by był objęty szczelnie ustami – ma się
znajdować na języku pomiędzy zębami. Pilnujmy, by dziecko trzymało go prosto, nie wkładało go zbyt głęboko, nie
zagryzało gumeczki na ustniku i nie przygryzało go. Nie
zapominajmy, że w czasie inhalacji za pomocą nebulizatora
z ustnikiem należy zastosować klips na nos. Natomiast jeśli
dziecko nie toleruje klipsa, podłużmy palec pod nozdrza
i zatkajmy nos palcami albo wybierzmy klips, który będzie
wizualnie odpowiadał dziecku. Obecnie na rynku mamy
bardzo duży wybór klipsów.
Podobne problemy pojawiają się w czasie drenażu
drzewa oskrzelowego. Pilnujmy pozycji, w jakiej układamy
dziecko; dbajmy o poprawne użycie sprzętu do rehabilitacji, pamiętajmy o spokojnym oddychaniu, o przerwie na
szczycie wdechu i o spokojnym wydechu.
Często spotykam się z pytaniem, w jakiej kolejności
powinny być wykonywane techniki fizjoterapeutyczne.
Przypominam więc prawidłową kolejność:
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Inhalator

siateczkowy

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na
dwa pytania: dlaczego podając leki w nebulizacji, należy
wybierać inhalator siateczkowy (membranowy), i dlaczego
powinien to być właśnie inhalator Intec Twister Mesh?
Nebulizacja jest aktualnie bardzo popularną metodą
podawania leków wziewnych do układu oddechowego.
Wykorzystywana jest przez wielu lekarzy specjalistów (pediatrów, pulmonologów, alergologów, lekarzy rodzinnych,
anestezjologów). Jest też podstawową metodą podawania
leków wziewnych dzieciom do 6. roku życia.
Leki wziewne podawane są w tak poważnych jednostkach chorobowych, jak astma czy mukowiscydoza,
i niejednokrotnie są bardzo drogie. Jakiego więc sprzętu
należy używać, by ograniczyć straty leku i zapewnić jak
najlepszą jego depozycję w układzie oddechowym?
Jak dotąd najczęściej stosowane były inhalatory
pneumatyczne (kompresorowe), które tak naprawdę nie zmieniły się technologicznie od początku XX
wieku. Wszystkie zbudowane są tak samo i składają się
z pompki (kompresora) oraz wężyka doprowadzającego
powietrze do nebulizatora (pojemnika na lek).
Zasadniczą wadą inhalatorów pneumatycznych jest posiadanie tzw. przestrzeni rezydualnej oraz fakt tworzenia
przez nie tzw. polidyspersyjnego aerozolu. Przestrzenią
rezydualną nazywamy ilość leku, która po zakończeniu
nebulizacji pozostaje w nebulizatorze. Jest ona różna dla
różnego rodzaju inhalatorów pneumatycznych i najczęściej
producenci nie podają jej wartości.
Polidyspersyjny aerozol wytwarzany przez inhalatory
pneumatyczne charakteryzuje się szerokim zakresem
produkowanych cząstek. Jeśli na przykład producent podaje, że jego urządzenie ma średnią wielkość cząsteczki
(MMAD) 3 μm, to produkowany przezeń aerozol zawiera
cząsteczki o rozmiarach 1–10 μm. Zgodnie z zasadami
fizyki duże cząsteczki przyciągają mniejsze, co powoduje

szybki rozpad takiego aerozolu i w efekcie utrudnia jego
prawidłowe zdeponowanie w drogach oddechowych.
Opisane powyżej wady inhalatorów pneumatycznych
przekładają się na straty leku oraz na jego słabą depozycję
w układzie oddechowym.
Drugą grupą stosowanych obecnie inhalatorów są
inhalatory ultradźwiękowe (ryc. 1.), które pojawiły
się w połowie lat 20. Ubiegłego wieku. W inhalatorach
tych za tworzenie aerozolu odpowiedzialna jest fala
dźwiękowa.

Ryc. 1.

Niestety w tym urządzeniu destrukcji mogą ulegać
cząstki podawanych przezeń leków, dlatego inhalatory
ultradźwiękowe wykorzystywane są obecnie jedynie do
nawilżania bądź podawania soli fizjologicznej. Leków nie
wolno w nich podawać.
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Najnowszą technologią, która pojawiła się pod
koniec lat 90. XX wieku, jest tzw. mesh technology,
która zapoczątkowała erę tzw. inhalatorów siateczkowych, zwanych także inhalatorami membranowymi
(ryc. 2.).

Inhalatory te cechuje brak wspomnianej wcześniej przestrzeni rezydualnej, co oznacza, że nalany do pojemnika
lek wyemitowany jest do ostatniej kropli.
Tutaj też pojawia się odpowiedź na pierwsze pytanie –
dlaczego podając leki w nebulizacji, powinniśmy wybierać
inhalator siateczkowy (membranowy).

Ryc. 2.

W inhalatorach tego typu ciekły roztwór leku przepychany jest przez membranę zawierającą do 10 000 jednakowych otworów. Wytworzona chmura aerozolu zbudowana
jest z niemalże jednorodnych kropli, tworząc tym samym
tzw. monodyspersyjny aerozol.

Otóż dzięki zerowej przestrzeni rezydualnej (martwej)
ogranicza się straty leku, natomiast aerozol monodyspersyjny zapewnia lepszą depozycję leku w układzie
oddechowym, co pokazano na rycinie 3. Na rycinie 4.
zobrazowano natomiast, na czym polega różnica w aerozolach wyprodukowanych przez inhalator siateczkowy
i pneumatyczny (kompresorowy).
Proste doświadczenie: dwie identyczne zlewki napełniamy aerozolem z inhalatora siateczkowego i inhalatora
pneumatycznego. Do inhalatorów nalano uprzednio takie
same objętości soli fizjologicznej. Jak widać, monodyspersyjny aerozol uzyskany z inhalatora siateczkowego znacznie dłużej zachowuje swoją strukturę, pozwalając wylać się
ze zlewki niczym krem. Natomiast polidyspersyjny aerozol
z inhalatora pneumatycznego rozpadł się. Doświadczenie
to pokazuje, dlaczego monodyspersyjny aerozol daje po-
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Ryc. 3.
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Czy kropelki aerozolu o MMAD ok. 4–5 μm nie są za duże?

Ryc. 4.

nadtrzykrotnie lepszą depozycję w stosunku do aerozolu
polidyspersyjnego.
Warto zastanowić się nad tym, który z parametrów
inhalatorów do nebulizacji jest najważniejszy. Dotyczy
to zarówno inhalatorów siateczkowych, jak i pneumatycznych.
Dotychczas producenci próbowali się licytować, czyje
urządzenie produkuje mniejszą cząsteczkę (mniejsze
MMAD), zapewniając lepszą penetrację do układu oddechowego. Czy najmniejsze MMAD jest takie dobre dla
nebulizacji, gdy zamierza się podać budezonid (najczęściej
podawany lek w nebulizacji), który jest zawiesiną? Pokazuje to poniższy obraz (ryc. 5.).
W przypadku inhalatorów do nebulizacji ważne jest, by
cząstki produkowanego aerozolu były mniejsze niż 5 μm,
natomiast odsetek cząstek poniżej tej wartości był jak
największy (tzw. frakcja cząstek drobnych). Zbyt drobne
cząstki aerozolu mogą zadziałać jak sito, zatrzymując większe drobiny zmikronizowanego leku. Wielkość MMAD jest
ważnym parametrem przy inhalacji z inhalatorów proszkowych, gdzie pacjent musi wygenerować odpowiednio
silny wdech, by zainhalować lek. W takim przypadku,
jeśli cząstki są zbyt duże, część zainhalowanego proszku
będzie się zatrzymywać w górnej partii układu oddechowego. W przypadku nebulizacji, gdzie pobór leku odbywa

Dla zawiesin (np. budezonid) krople nie mogą być za małe
– muszą zmieścić cząstkę leku

Ryc. 5.

się przy tzw. oddychaniu spoczynkowym, ważniejszym
parametrem jest tzw. frakcja cząstek drobnych.
Wiemy, jaką przewagę nad inhalatorem pneumatycznym
ma inhalator siateczkowy, a także jaki parametr jest tak
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naprawdę ważny przy doborze inhalatora do nebulizacji.
Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy wybierać inhalator Intec Twister Mesh.
Badania wykazują, że każdy inhalator siateczkowy
z każdym podawanym przezeń lekiem daje inną frakcję
cząstek drobnych. Jest to bardzo ważny parametr, mający
wpływ na kalkulację dawki leku, jaką zamierza się podać.
Dotyczy to nawet tej samej substancji czynnej, np. budezonidu. W Polsce mamy aktualnie pięciu dystrybutorów
tej substancji i okazuje się, że każda postać handlowa daje
inne wyniki.
Wniosek jest prosty – każdy inhalator siateczkowy
powinien być przebadany na wszystkich formach
leków do nebulizacji. Takie badania istnieją jedynie
w przypadku Intec Twister Mesh. Ich wyniki, pozwalające na wyliczenie precyzyjnej dawki leku, jaki zamierza
się podać, znajdziemy w specjalnym kalkulatorze dawek
przygotowanym dla tego inhalatora. Znajduje się on pod
adresem: www.zdrowiewmodzie.pl/content/11-kalkulator-dawek-z-inhalatorow-siateczkowych.
I na koniec najważniejsze.
Intec Twister Mesh jest jedynym inhalatorem
siateczkowym, który ma funkcję tzw. odwrotnego
czyszczenia membrany (ryc. 6.).

Kiedy nalewa się wodę do dyszy inhalatora, uruchamia
się funkcję tzw. odwrotnego czyszczenia membrany, pozwalającą na przepłukanie membrany w stronę odwrotną do
kierunku jej pracy, co pozwoli na wypłukanie drobin, które
nie mogąc przejść przez membranę, zatrzymały się na niej.
W przypadku wszystkich innych inhalatorów siateczkowych, które działają tylko „w jedną stronę“,
zalecana jest wymiana głowicy zawierającej membranę co 6 miesięcy. Taka membrana bowiem działa tylko
w jednym kierunku, więc nawet jeśli jest płukana po każdej
nebulizacji, zatyka się i nie nadaje się do użytku ze względu
na pozostałości leku, które na niej osiadają. Potwierdza to
badanie membrany takiego inhalatora.
Na rycinie 7. pokazano w powiększeniu membranę inhalatora siateczkowego bez funkcji odwrotnego czyszczenia, która uległa całkowitemu zatkaniu i nie produkowała
już aerozolu. Na zdjęciach widać wyraźnie okluzje z substancji podawanych przez to urządzenie. Analiza w chromatografie cieczowym zebranych z tej membrany okluzji
wykazała ślady leków podawanych przez ten inhalator
oraz innych niezidentyfikowanych chemicznie substancji,
co widać na wydruku z chromatogramu (ryc. 8.).
Pacjent, który używał takiego inhalatora, zanim uległ
on całkowitemu zatkaniu, inhalował przez niego nie tylko
aktualnie stosowany lek, ale również „historię“ wcześniejszych nebulizacji…

Ryc. 6.

Wiemy, dlaczego podając leki w nebulizacji, powinniśmy wybierać inhalator siateczkowy – jest on trzykrotnie
skuteczniejszy niż inhalator pneumatyczny i nie generuje
strat leku.
Wiemy również, dlaczego powinien to być inhalator
Intec Twister Mesh:
z to jedyny na polskim rynku inhalator siateczkowy przebadany na wszystkich dostępnych do nebulizacji lekach
w Polsce, posiadający swój kalkulator dawek (www.
zdrowiewmodzie.pl/content/11-kalkulator-dawek-zinhalatorow-siateczkowych):
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Wnioski końcowe
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Ryc. 7.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pulmicort,
Nebbud,
Benodil,
Budixon Neb,
Ventolin,
Atrovent,
Berodual,
Flixotide,
Mucosolvan,

– Pulmozyme,
– Bramitob,
z to jedyny inhalator siateczkowy z funkcją odwrotnego
czyszczenia, zabezpieczający inhalator przed zatkaniem
oraz gwarantujący produkcję aerozolu bez zanieczyszczeń powstających w wyniku poprzednich nebulizacji.
Jarosław Zadrożny
Dyrektor Intec Medical sp. z o.o.
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Rowerem z Tajlandii,

czyli pokonać słabości
urodziny. Następnie dotarła do Chin, gdzie podjęła decyzję
o przelocie do Stambułu. Po opuszczeniu Turcji odwiedziła Bułgarię, Rumunię, Węgry i Słowację. 28 kwietnia
wjechała do Polski. Tego samego dnia dotarła do Suchej
Beskidzkiej.
– Pojechałam bez żadnego przygotowania kondycyjnego, na żywioł. Pomyślałam, że chcę zrobić coś ekstremalnego w swoim życiu. Chciałam, żeby to było jakieś wyzwanie,
stąd ten kompletny brak przygotowania. Zamierzałam
pokonać swoje słabości – opisuje.

Walka z chorobą
2761 zł – to kwota zebrana podczas zbiórki charytatywnej, która towarzyszyła wyprawie „Rowerem z Tajlandii”.
Chętni mogli wpłacać pieniądze do 15 maja. W ten sposób
wsparcie zyskały sześcioletnia Łucja oraz Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO z Krakowa. U dziewczynki zdiagnozowano dziecięce porażenie
mózgowe i padaczkę lekooporną. Podopieczna Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko potrze-
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Wyprawa „Rowerem z Tajlandii” zakończyła się sukcesem. Aneta Trzaska potrzebowała ponad trzech miesięcy
na dotarcie z wyspy Phuket do Suchej Beskidzkiej (woj.
małopolskie). W tym czasie pokonała około 8 tys. km na
dwóch kółkach i 8 tys. km, korzystając z innych środków
transportu. W trakcie podróży i po jej zakończeniu trwała
zbiórka charytatywna.
– Po wjeździe do Polski były łzy i ogromna radość.
Poklepałam się po ramieniu, powiedziałam „Super, udało
się”. Teraz, jak patrzę na całą podróż, to sama nie mogę
uwierzyć, że naprawdę tego dokonałam – mówi Aneta.
Wyprawę „Rowerem z Tajlandii” rozpoczęła 18 stycznia,
kiedy wyruszyła z wyspy Phuket. Tego dnia pokonała
70 km, głównie wzdłuż plaż. Szybko przekonała się, że
sakwy zapinane na rzepy nie zdadzą egzaminu i konieczna
będzie ich wymiana w Bangkoku. W Tajlandii przez kilka
dni podróżowała wspólnie z Niemcem Arvidem. Stamtąd
udała się do Kambodży, gdzie znalazła czas na jedną ze
swoich pasji, tj. pokera. Kolejne etapy wyprawy prowadziły przez Wietnam. Tam 9 marca świętowała swoje 24.
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buje środków na sprzęt i turnusy rehabilitacyjne, a także
na leczenie epilepsji.
– Pomysł zorganizowania zbiórki zrodził się bardzo
spontanicznie. Wyszłam z założenia, że skoro jadę, to
warto coś takiego zrobić. Dzieci, które będą czytać o mojej
wyprawie, może zyskają więcej motywacji i uśmiechu. One
każdego dnia muszą walczyć z chorobą, więc dla mnie to
był dodatkowy bodziec, żeby się nie poddawać i ciągnąć to
wszystko – opowiada Aneta Trzaska. Sama jest nosicielem
genu, który może wywołać mukowiscydozę.
24-latka myślała o wystawieniu roweru na aukcję, aby
zyskać dodatkowe środki na wsparcie potrzebujących.
Ostatecznie przekaże go jednej z podopiecznych Fundacji
MATIO.

Kierunek Azja
Pomysł na wyprawę zrodził się latem 2017 roku. Aneta
Trzaska nie miała wtedy własnego roweru. Kupiła standardowy model, przeznaczyła na niego 900 zł. Przed wylotem
z Polski wymieniła w nim tylko opony na lepsze.
Wybór kierunku nie był przypadkowy. Do Azji pojechała po ukończeniu liceum. Wówczas zrobiła sobie
rok przerwy przed pójściem na studia. Postanowiła tam
powrócić. W kraju ustaliła trasę, dystanse do pokonania
na konkretne dni. Jednak w trakcie wyprawy nie zabrakło
zmian. Najważniejsza nastąpiła w Chinach. Stamtąd chciała
wjechać do Kazachstanu, a następnie promem dostać się
do Azerbejdżanu. Plan zakładał przejazd do Gruzji i kolejną
przeprawę morską, tym razem
na Ukrainę. Zza wschodniej
granicy miała już do dotrzeć
w rodzinne strony.
– Na początku myślałam,
że tak będzie najlepiej, ale
musiałabym 2 razy wchodzić
na prom, który niestety nie ma
żadnego rozkładu. Mogłabym
czekać tydzień lub dwa, a tam
obowiązują wizy. Na tym etapie

podróży byłam już dosyć zmęczona, Chiny mnie troszkę
psychicznie wykończyły. Wiedziałam, że będzie to też
zdecydowanie droższa trasa, więc zdecydowałam się na
przelot do Stambułu i stamtąd bezpośredni przejazd do
Polski − opowiada.
Planowała też podróżować w okolicach granicy z Tybetem. Zrezygnowała z tego planu ze względu na zmienne warunki atmosferyczne panujące na wysokości 4 tys. m n.p.m.
Wówczas temperatura mogła tam wynosić około 0°C.

Od strachu do siły
Aneta Trzaska przyznaje, że przed wyprawą stres mieszał
się z ekscytacją. Nerwowo było podczas pakowania się, musiała pamiętać między innymi o ograniczeniach związanych
z bagażem lotniczym. Z Polski zabrała tylko podstawowe
rzeczy. „Zaplecze serwisowe” składało się z klucza, dętki
i pompki. Liczyła, że w przypadku awarii ktoś jej pomoże
na miejscu. Jednak sprzęt działał bez zarzutu.
Pierwsze dni po przylocie do Tajlandii były fatalne dla
pomysłodawczyni wyprawy.
– Dzwoniłam do siostry, mówiłam, że nie dam rady
i wracam do domu, bo nie potrafię przejechać nawet
50 km. Usłyszałam, żebym została jeszcze tydzień i dopiero
wtedy zadecydowała. Tak też zrobiłam, a te dni zmieniły
wszystko. Początkowy strach, że sobie nie poradzę, zaczął
zamieniać się w siłę, kiedy dojeżdżałam do kolejnego
wyznaczonego miejsca − wspomina.
Dodaje, że później też zmagała się z kryzysami, głównie
psychicznymi. Często jechała
trasami, zwłaszcza w Chinach,
gdzie nikogo nie mijała na
drodze. Ludzi spotykała w miasteczkach, w których nocowała.
Motywowała ją chęć powrotu
do domu.
Na samym początku podróży musiała radzić sobie ze
skutkami oparzeń słonecznych.
W Kambodży plany pokrzyżo-
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wało zatrucie pokarmowe. Później walczyła z ogromnym
bólem, m.in. kolan i nadgarstków. Starała się go ignorować.
Wyszła z założenia, że zatrzymanie się w danym miejscu
nic nie pomoże. Nikt jej nie odbierze ani nie podwiezie
do najbliższego miasta, ponieważ problemem byłoby
zabranie roweru.
– Wszystkie problemy okazały się budujące i potrzebne. Z perspektywy czasu nie chciałabym ich uniknąć.
One jak najbardziej powinny być podczas takiej podróży,
nadają sens wyjazdowi, więc nie zmieniłabym niczego –
przekonuje.

Koszulki
Fundacja MATIO posiada w sprzedaży koszulki damskie
i męskie w rozmiarach od S do XL
Cena koszulki to 24,99 zł + koszt przesyłki.
Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych.

Przełomowa podróż
Wyprawa z Tajlandii nie należała do łatwych, a sił
i pozytywnej energii dodawała postawa nieznanych osób.
Aneta Trzaska ma w głowie mnóstwo miłych wspomnień,
obrazów bezinteresownej pomocy.
– Na przykład podróżowałam rowerem i ktoś podjechał
skuterem, żeby wręczyć mi butelkę wody i życzyć miłego
dnia. Byli też ludzie, którzy jechali za mną 10 czy 20 km
tylko po to, by pokazać, gdzie jest mój hostel czy hotel. Nic
złego mi się nie stało, wszyscy byli do mnie pozytywnie
nastawieni – opowiada.
Po wyprawie bardziej docenia obecność innych osób
i to, co ma wokół siebie. Możliwość skorzystania z prysznica czy własnego łóżka była dla niej luksusem po powrocie
do kraju. W drodze do Polski nocowała w różnych warunkach, w tym w namiocie obok stacji benzynowej.
24-latka planuje zrobić sobie dłuższą przerwę w podróżowaniu. Myśli o spokojniejszym trybie życia. W tym roku
wybiera się do pracy, a w przyszłym zamierza powrócić
do studiowania medycyny.
– Dzięki wyprawie „Rowerem z Tajlandii” zaczęłam doceniać siebie, wcześniej brakowało wiary we własnej siły.
Teraz wiem, że jakikolwiek cel sobie postawię, to jestem
w stanie go osiągnąć – podsumowuje.

koszulka damska

Marcin Gazda
Źródło: Magazyn „Nasze Sprawy” – www.naszesprawy.eu

24

MATIO 1/2018

koszulka męska

kącik rozrywki

Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią
się poniższe rysunki
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Gotuj z MukoDietą

Poleca Martyna
Kto otrzymuje nasze pismo?
1. Chorzy i ich rodziny, którzy wyrazili zgodę na
umieszczenie ich nazwisk w bazie danych fundacji.
Jeśli chcesz otrzymywać nasze pismo, prześlij pod adresem
fundacji (Fundacja MATIO, 30-507 Kraków, ul. Celna 6)
następujące dane: imię i nazwisko chorego, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz imię, nazwisko i adres osoby,
do której będzie przesyłany magazyn MATIO (przesłane in
formacje są objęte prawem o ochronie danych osobowych
– pozostaną do wyłącznej dyspozycji fundacji).
2. Pediatrzy – prenumeratorzy MEDYCYNY PRAK
TYCZNEJ. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogólnie dostępnym
– wg własnego uznania.
3. Instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i darczyńcy otrzymują bezpłatnie aktualny numer.
Wpłaty na rzecz fundacji prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscy
dozę – „MATIO”, 30–507 Kraków, ul. Celna 6, BGŻ BNP 
Paribas Polska o/Kraków, Nr: 86 1600 1013 0002 0011
6035 0001

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.

Wakacyjne placuszki z nektarynką
i jogurtem
Idealne na lato, pyszne i proste w przygotowaniu, a co
najważniejsze – zdrowe!
Składniki
2 jajka
mąka żytnia (30 g)
wiórki kokosowe (25 g)
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Dane osobowe

Hejka! Mam na imię Martyna i jestem dietetykiem oraz
osobą chorującą na mukowiscydozę! Przygotowałam dla
Was kilka przepisów, które są ze mną na co dzień, i mam
nadzieję, że zagoszczą też na Waszym stole! Zapraszam
Was do polubienia mojej strony na facebooku – MukoDieta. Zachęcam również do kontaktu – mukodieta@gmail.
com. Smacznego!
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Składniki

1 łyżka miodu
nektaryna lub brzoskwinia
1 łyżka jogurtu naturalnego

1/2 szklanki migdałów
1/2 szklanki nerkowców
1/2 szklanki nasion słonecznika
1/2 szklanki orzechów włoskich
szklanka daktyli
szklanka płatków owsianych
dodatki to obtoczenia kulek (wiórki kokosowe, czarny
sezam, kakao)
Sposób przygotowania
Migdały, nerkowce, nasiona słonecznika i orzechy włoskie blendujemy na w miarę gładką masę. To samo robimy
z płatkami owsianymi. W międzyczasie daktyle zalewamy
wrzątkiem i moczymy przez godzinę. Po godzinie łączymy
zblendowane orzechy i nasiona z daktylami, ugniatając
rękoma, stopniowo dodajemy zmielone płatki owsiane.
Masa musi być plastyczna, ale nie może się kleić do rąk.
Na końcu formujemy kulki i obtaczamy je w dodatkach.
Jest to perfekcyjna przekąska dla chorych na mukowiscydozę, ponieważ obfituje w tłuszcze i witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu!

Sposób przygotowania
Jajka mieszamy z mąką i wiórkami kokosowymi do
uzyskania jednolitej konsystencji, następnie dodajemy
miód i mieszamy. Placuszki smażymy na rozgrzanej patelni
z obu stron, aż się zarumienią. Podajemy z nektarynką lub
brzoskwinią i jogurtem.
Jest to idealna opcja dla osób chorych na mukowiscydozę, gdyż wiórki kokosowe są dobrym źródłem tłuszczu!

Tłuszczowe kulki energii
Perfekcyjna przekąska dla zabieganych! Prosta w przygotowaniu, wymaga trochę czasu, ale za to kulki wystarczają spokojnie na kilka dni.
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