
�

MUKOWISCYDOZA nr 23 (2008 r.)
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Redaktor Naczelna:
Małgorzata Kaczmarek

Zespół Redakcyjny:
Alina Grzeszczuk
Gabriel Paduszyński
Andrzej Pogorzelski
Alicja Rostocka
Danuta Sajdok
Urszula Stylska
Teresa Trojanowicz

Adres Redakcji:
Polskie Towarzystwo 
Walki z Mukowiscydozą
Zarząd Główny
ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój
tel. (0-�8) 26 76 060
wew. 33�, 342, 349

Nr konta
PKO BP SA O/Rabka
49 �020 3466 0000 9302 0002 3473

KRS 0000064892

e-mail: poczta@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Bezpłatna infolinia
0 800 111 169

ISSN 1428-8303

Ten numer „Mukowiscydozy” został 
dofinansowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Zamieszczone teksty są własnością 
PTWM, ich przetwarzanie i ko-
piowanie tylko za pisemną zgodą 
wydawcy.

SPIS TREŚCI 

  
�. Od Redakcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Podziękowania za �%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Farmakologiczne metody poprawy łaknienia – część 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Zastosowanie systemu oczyszczania dróg oddechowych The Vest ™
 u osób chorych na mukowiscydozę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. Medyczne nowinki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �0
6. Aktywność ruchowa dla wszystkich – dziecko przewlekle chore
 na lekcjach wychowania fizycznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �4
7. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w orzecznictwie
 Sądu Najwyższego i sądów powszechnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�7
8. Nagrody, kary, obowiązki – czyli jak postępować z chorym dzieckiem . . . . . . . . . 26
9. Wywiad z Igą Hedwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
�0. Kierunek Wiedeń - refleksje po przeszczepie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
��. Przegląd prasy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 a. Anioły znad Dunaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 b. Kazik, oddaj mi gumkę! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
�2. Pasje naszych dzieci – Szaleństwa Oli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
�3. Nasza córka została aktorką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
�4. Nasze doświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 a. Kamizelka drenażowa - opinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 b. Droga do pozyskania Systemu The Vest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 c. Marzenia o AquaADEK’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 d. Doświadczenia z wypożyczalnią – czy warto korzystać?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
�5. „Kein Kind darf mehr an Mukoviszidose sterben!“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
�6. Ciąża i macierzyństwo chorej na mukowiscydozę, mieszkającej w Wielkiej Brytanii 4�
�7. „Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
�8. Szkolne początki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
�9. Kącik poetycki – o przyjaźni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
20. Komiks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2�. Z Oddziału Terenowego Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 a. Wieczór marzeń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 b. Sominy 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 c. Obóz w Sominach  – okiem uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
22. Z życia PTWM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 a. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTWM . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 b. Bezpłatna Infolinia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 c. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 d. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie” . . . 56
 e. Tanie Nutridrinki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 f. Zamówienie Nutridrinków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 g. Tani Ensure Plus HN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 h. Zamówienie Ensure Plus HN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
23. Regulamin konkursu literackiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�
24. Podziękowania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 a. Dziękujemy wam siostry! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 b. Dziękujemy!!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
25. Z ostatniej chwili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 a. Wolontariusze o wolontariacie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 b. Mikołaj w Rabce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 c. Mikołajki w Połczynie-Zdroju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



2

OD REDAKCJI

Od redakcji

Zespół Redakcyjny

Witajcie,

To już ostatni numer „Mukowiscydozy” A.D. 2008. 
Jak co roku, tak i teraz, w okolicach świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku wspominamy to, co minęło. 
„Czas zatoczył koło”, a co za tym idzie każdy z nas stał się 
bogatszy o kolejne doświadczenia – te dobre i, niestety, 
te złe również. 

Święta tuż-tuż! Czegóż Wam życzyć, Drodzy? Zdrowia 
koszyk (gwarantowanych świadczeń) cały, wytrwałości, 
cierpliwości i wiary w lepsze jutro. Ktoś kiedyś napisał: 
„Wierz w cuda, ale na nich nie polegaj”. Czy tak jest 
faktycznie? Przecież udało się przeszczepić płuca u kolej-
nych chorych. Polskie stadko osób mających Second Life 
powiększyło się o następne osoby. Jest nas coraz więcej, 
a wierzymy, że każdy potrzebujący otrzyma Dar Życia. 
Wiara czyni cuda!  

Aha! I pamiętajcie, aby przy świątecznym stole pró-
bować zachować umiar w jedzeniu i piciu!  ;-) 

Co jest tematem wiodącym tego numeru? Danie Dnia 
to PRZYJAŹŃ. Ile jest warta, co wnosi w naszą codzien-
ność, czy można żyć w pełni bez przyjaciół? Odpowiedzi 
na te pytania zna tylko ten, kto swoim zachowaniem po-
trafił zjednać sobie ludzi. Na przyjaźń trzeba zapracować; 
jednak, gdy już się ją pozyska, to ta prawdziwa jest na stałe. 

A jak się o tym przekonać? Po prostu: „przyjaciół poznaje 
się w biedzie”. O tym poczytacie w „Kąciku poetyckim” 
i komiksie Tomiego. Natomiast motywem przewodnim 
konkursu ogłoszonego przez ZG i redakcję „Mukowiscy-
dozy” są marzenia.  

Brzmi smakowicie! A co nas jeszcze czeka? Z następ-
nych stron dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach 
z życia Towarzystwa, czyli o rejestracji statutu PTWM, 
o uruchomieniu bezpłatnej infolinii, dzięki której można 
rozwiać własne wątpliwości dotyczące wypożyczenia 
sprzętu rehabilitacyjnego, dopytać się o przepisy prawa 
podatkowego oraz zasięgnąć porady medycznej. 

Zatem odstawiamy Przystawki i przystępujemy do 
Dania Głównego! 

My, Zespół Redakcyjny, mamy skromną nadzieję 
 iż menu skompilowane przez nas w tym numerze cza-
sopisma będzie Państwu smakować! 

A więc bon apetit’e! 

Dziękujemy Wam wszystkim,

którzy przekazaliście 1% swojego podatku 
Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą. 

 
Zmiana przepisów przekazywania podatku spowodowała, że staliście się dla nas anonimowi. 

 
Nie możemy przesłać Wam pisemnych podziękowań ani naszych wydawnictw,

tak jak to czyniliśmy w latach poprzednich. 

Za pośrednictwem naszego czasopisma dziękujemy  
Wam za to, że przekazując część swojego podatku wsparliście chorych na mukowiscydozę

w walce o oddech. 

To dla Nas wiele znaczy!

Dziękując Wam z całego serca dzisiaj, prosimy nie zapominajcie o Nas jutro i w latach następnych.

W imieniu chorych i ich rodzin
Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
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faRmakologiczne metody popRawy 
ŁaKNieNia – częŚć 2
Andrzej Pogorzelski 
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Oddział Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Na zaburzenia łaknienia i spadek lub opóźniony przyrost 
masy ciała u chorych na mukowiscydozę może wpływać wiele 
czynników, zarówno zależnych od samej choroby jak i z nią 
niezwiązanych. Należą do nich: 
•	 polipy nosa – zaburzające odczuwanie smaku oraz utrud-

niające jednoczesne jedzenie i oddychanie,
•	 zapalenie zatok – wywołujące bóle przy gryzieniu i przeżu-

waniu oraz wypaczające smak,
•	 zaostrzenia zmian oskrzelowo-płucnych – obniżające 

łaknienie i nasilające katabolizm (m.in. produkcja 
TNFα),

•	 zaparcia i DIOS (zespół dystalnej niedrożności jelit) – wy-
wołujące nudności i bóle brzucha,

•	 refluks żołądkowo-przełykowy – bóle przy połykaniu, 
zgaga,

•	 zaburzona motoryka żołądka – wczesne i długotrwałe uczu-
cie sytości,

•	 stany zapalne jelit – zaburzenia wytwarzania neurotransmi-
terów odpowiadających za apetyt (grelina, leptyna, peptyd 
Y, insulina),

•	 bóle brzucha i wzdęcia – przerost bakteryjny, nieprawidłowa 
suplementacja enzymów, współistniejąca celiakia lub nieto-
lerancja laktozy,

•	 stan psychiczny – depresja, smutek, stres,
•	 akceptacja niedożywienia – brak motywacji do jedzenia, 

świadome lub podświadome ograniczanie przyjmowanych 
pokarmów w celu utrzymania niskiej masy ciała, w skrajnej 
formie anoreksja,

•	 fałszywe przekonania – np. błędne uznawanie wielu pro-
duktów za szkodliwe w mukowiscydozie („węglowodany 
wywołują cukrzycę”, „tłuszcze powodują bóle brzucha”, 
„mleko wywołuje biegunkę” itd.),

•	 niepożądane działania leków – zwłaszcza niektóre leki prze-
ciwdepresyjne, np. fluoksetyna.

Jeżeli wykluczy się wymienione wyżej przyczyny zabu-
rzeń łaknienia, a próby zastosowania diety wysokokalorycznej 
i doustnych suplementów, np. Nutridrinków, nie dają efektu, 
wówczas często rozważa się zastosowanie leków pobudzających 
łaknienie. 

W numerze �9/2006 omówiono trzy leki umożliwiające 
przyrost masy ciała u niedożywionych chorych na mukowi-
scydozę: octan megestrolu, cyproheptadynę, hormon wzrostu.
W tym artykule omawiam doświadczenia z kolejnymi, znacznie 
rzadziej stosowanymi lekami: 
•	 dronabinol,
•	 leki przeciwdepresyjne,
•	 leki przeciwpsychotyczne,
•	 sterydy anaboliczne.

Dronabinol (Marinol®) 
Marihuana wytwarzana z kwiatostanów konopi indyjskich 

jest powszechnie znaną używką. Jednak okazuje się, że sub-
stancje chemiczne zawarte w konopiach indyjskich wykazują 
wiele działań leczniczych. Są wykorzystywane w leczeniu bólów 
neuropatycznych w stwardnieniu rozsianym i nie reagujących 
na morfinę bólach nowotworowych. 

Dronabinol (delta-9-tetrahydrokannabinol), o budowie 
chemicznej podobnej do głównej substancji odpowiadającej za 
działanie psychotropowe marihuany, jest bezpośrednio synte-
tyzowany w laboratoriach chemicznych, a do jego uzyskania nie 
są potrzebne konopie indyjskie. W USA i Kanadzie dronabinol 
został zarejestrowany pod handlową nazwą Marinol® jako lek 
przeciwwymiotny dla chorych z nowotworami poddawanych 
chemioterapii oraz w leczeniu anoreksji w przebiegu AIDS. Jest 
produkowany w formie żelatynowych kapsułek do podawania 
doustnego, w których znajduje się lek rozpuszczony w oleju 
sezamowym. W Polsce lek jest niedostępny. 

Jak dotąd przeprowadzono jedno, niewielkie badanie 
kliniczne (�), w którym oceniano skuteczność dronabinolu
u chorych na mukowiscydozę. Lek podawano �� chorym,
w wieku od �4 do 44 lat, z ciężkim niedożywieniem nie podda-
jącym się standardowemu leczeniu, których średnia masa wstęp-
na wynosiła 43,8 kg, a średnia wartość FEV� – 26%. Leczenie 
prowadzono od � do 6 miesięcy (średnio 3 miesiące). Wstępna 
dawka wynosiła 2,5 mg, a maksymalna 5 mg, dwa razy dziennie. 
Dronabinol spowodował istotny przyrost masy ciała (p=0,03),
a średnia masa ciała po zakończeniu leczenia wzrosła do 47 kg. 
U trzech chorych zaobserwowano pojedyncze objawy uboczne
w postaci euforii, halucynacji, nadmiernej senności, które ustą-
piły po zmniejszeniu dawki leku. 

leki przeciwdepresyjne
Jeżeli przyczyną zaburzeń łaknienia jest depresja chorego, 

wówczas zasadnicze działanie tej grupy leków może wpłynąć 
na poprawę stanu odżywienia. Okazuje się, że niektóre z nich 
wywołują również inne efekty, niepożądane z punktu widzenia 
podstawowego wskazania do ich stosowania:
•	 leki blokujące tzw. receptor serotoniny 5-HT2c prowadzą do 

pobudzenia łaknienia, 
•	 blokowanie innego receptora serotoniny 5-HT3 zapobiega 

nudnościom i wymiotom. 
Mirtazapina (Mirtamerck, Mirtastad, Mirtazapine Teva, 

Mirtor, Mirzaten, Remeron, Remirta) jest lekiem przeciwde-
presyjnym blokującym receptory serotoninergiczne, którego 
najpoważniejszym działaniem ubocznym jest przyrost masy 
ciała. 

Pilotażowe badanie (2) pięciu niedożywionych chorych na 
mukowiscydozę w wieku �4-�9 lat, przyjmujących raz dziennie 
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po �5 mg mirtazapiny, przez średnio 96 dni (od 29 do �42), 
wykazało znamienny przyrost masy ciała – o 5,8 kg (p<0,0�) 
oraz wzrost jego szybkości (z -3,9 kg/rok przed leczeniem do 
27,4 kg/rok po leczeniu). Wszyscy chorzy odczuwali łagodne 
uspokojenie, suchość w ustach i wzmożone pragnienie, które 
ustąpiły po zakończeniu leczenia. 

Drugie badanie, retrospektywne, dotyczyło sześciu cho-
rych, w wieku od �0 do �7 lat, którym podawano od �5 do 75 
mg mirtazapiny, przez średnio �4,2 miesiąca (8-28 miesięcy). 
U wszystkich chorych zaobserwowano przyrost masy ciała
i wzrost wskaźnika BMI wyrażonego w percentylach o średnio 
�0,3% (od 2 do 25%). Senność była jedynym objawem niepo-
żądanym (3). 

leki przeciwpsychotyczne
Nadmierny przyrost masy ciała jest znanym efektem niepo-

żądanym przy stosowaniu tej grupy leków w leczeniu schizofrenii 
czy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Jak dotąd nie 
ustalono mechanizmu, w jaki pobudzają łaknienie. Obserwuje 
się je głównie w nowej grupie leków przeciwpsychotycznych, 
zwanych atypowymi, do której należą:
•	 olanzapina,
•	 klozapina,
•	 rysperydon.

Olanzapinę zastosowano u �2 ciężko niedożywionych 
chorych na mukowiscydozę w wieku od �8 do 40 lat (śr. 2�),
u których standardowym leczeniem nie udało się uzyskać 
przyrostu masy ciała. Zastosowano niewielką dawkę leku, 5 mg 
na dzień, podczas gdy dawka standardowa w leczeniu psychia-
trycznym to �0-20 mg dziennie. Zaburzenia czynności wątroby 
u dwóch chorych były powodem przerwania podawania leku. 
Dziesięciu pozostałych stosowało lek przez pół roku uzyskując 
wzrost wskaźnika BMI z �6,65 na �8,6� kg/m2. Czterech cho-
rych podawało senność jako uchwytny objaw niepożądanego 
działania leku (4). 

Sterydy anaboliczne 
Z testosteronu, podstawowego męskiego, steroidowego 

hormonu płciowego, wytworzono różne nowe związki chemicz-
ne mające działania anaboliczne i androgenne. Właściwości 
anaboliczne to pobudzanie syntezy białka i wzrost mięśni szkie-
letowych. Właściwości androgenne to stymulowanie powstawa-
nia pierwszo- i drugorzędowych cech płciowych u mężczyzn.
U kobiet działania androgenne powodują obniżenie głosu, 
wzrost owłosienia twarzy, łysienie typu męskiego. 

Oksandrolon to jeden ze sterydów, wykazujący w porów-
naniu do testosteronu wysoką aktywność anaboliczną przy 
niewielkich efektach androgennych (w proporcji �0:�). Został 
zaakceptowany w USA do poprawy odżywienia po ciężkich 
urazach i oparzeniach, po rozległych zabiegach chirurgicznych, 
w ciężkich dystrofiach mięśniowych, przewlekłych zakażeniach 
oraz w niedożywieniu przy poalkoholowej marskości wątroby. 
Jest używany do leczenia niskorosłości i opóźnienia rozwoju
w zespole Turnera, niedożywienia w AIDS, chorobie Crohna czy 
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Najczęstsze 
dawkowanie to 0,� mg na kg masy ciała na dobę, podzielone 
na dwie części. 

Do najważniejszych działań ubocznych tego leku zali-
cza się zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie stężenia 
transaminaz) i wcześniej opisane efekty androgenne. Jednak 

różnych form niepożądanego działania tego leku jest znacznie 
więcej. 

Jak dotąd brak opublikowanych badań klinicznych nad za-
stosowaniem oksandrolonu w leczeniu niedożywienia u chorych 
na mukowiscydozę. Nie ma również obecnie prowadzonych 
badań w tej dziedzinie. 

Oksandrolon nie został zarejestrowany w Polsce. Inne 
sterydy anaboliczne wykorzystywane w podobnych celach,
a dostępne w Polsce to:
•	 metandienon (Metanabol®),
•	 nandrolon (Deca-Durabolin®).

Ze sterydów anabolicznych często korzystają pseudosportow-
cy, zwłaszcza trenujący kulturystykę, którym zależy na szybszym 
przyroście masy ciała. Ze względu na liczne działania uboczne takie 
postępowanie jest nierozsądne. Przestrzegam przed pozyskiwaniem 
sterydów anabolicznych „na własną rękę” z różnych, niepewnych 
źródeł oraz ich stosowaniem bez nadzoru lekarza. 

Kiedy stosować?
Leki pobudzające łaknienie, omówione w obu częściach 

artykułu, można stosować tylko i wyłącznie pod nadzorem leka-
rza. Przed ich zastosowaniem należy upewnić się, że u podłoża 
zaburzeń łaknienia nie leżą czynniki omówione we wstępie. Ich 
zastosowanie powinno być rozważane dopiero po niepowodze-
niu działań modyfikujących dietę, przy braku efektu wsparcia 
psychologicznego i nieskutecznej suplementacji kalorycznej. 
Wybór leku zależy od wieku pacjenta, zmian narządowych 
w przebiegu mukowiscydozy, działań niepożądanych, ceny, 
dostępności itd. Niezbędne jest ścisłe monitorowanie działań 
niepożądanych leków podawanych dla poprawy łaknienia. 

Dużym problemem w wyborze najlepszego leku jest 
niewielki zakres wiedzy na temat ich stosowania w mukowi-
scydozie. Omówione powyżej badania były prowadzone na 
małych grupach chorych, stąd ich wyniki muszą być oceniane 
z bardzo dużą ostrożnością. Miejmy nadzieję, że najbliższe lata 
przyniosą więcej informacji. Obecnie trwają trzy badania nad 
zastosowaniem hormonu wzrostu w mukowiscydozie. Niestety, 
brak informacji o testowaniu pozostałych z opisanych leków. 

Prednizon
Jednym z działań ubocznych stosowania prednizonu 

(Encorton®) jest znaczny wzrost łaknienia i następczy przyrost 
masy ciała. Chorzy, znając ten efekt uboczny, często pytają
o możliwość zastosowania Encortonu lub jego pochodnych, np. 
Metypredu, w leczeniu niedożywienia. 

Prednizon, syntetyczna pochodna kortyzonu, jest wykorzy-
stywany w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych. Hamujący 
wpływ tego leku na aktywność stanu zapalnego w układzie 
oddechowym był wskazaniem do przeprowadzenia na początku 
lat osiemdziesiątych, u 45 chorych na mukowiscydozę kontro-
lowanego placebo badania klinicznego, w którym podawano 
doustnie przez 4 lata, co drugi dzień, po 2 mg prednizonu na 
kilogram masy ciała. Chorzy stosujący prednizon mieli lepszy 
stan układu oddechowego i byli lepiej odżywieni niż grupa 
otrzymująca placebo. Nie obserwowano również istotnych 
działań niepożądanych tego leczenia. W oparciu o tak korzyst-
ne wyniki w latach �986/�987 rozpoczęto czteroletnie badanie 
nad skutecznością prednizonu w mukowiscydozie (5). Wzięło 
w nim udział 285 chorych, których podzielono na trzy grupy, 
w zależności od otrzymywanego leczenia:
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zastosowanie systemu oczyszczania 
dRÓg oddechowych THe VeST™
U OSób chORych Na mUKOwiScydOzę
Kinga Dobosz 
Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym w Bydgoszczy

•	 placebo (śr. 36,8 miesięcy),
•	 prednizon � mg/kg m.c. co drugi dzień (śr. 35,3 miesięcy),
•	 prednizon 2 mg/kg m.c. co drugi dzień (śr. 33,9 miesięcy). 

Niestety, długotrwałe podawanie wysokich dawek predni-
zonu okazało się niebezpieczne, ze względu na występowanie 
zaćmy, opóźnienia wzrostu i zaburzeń tolerancji glukozy. Oce-
na, przeprowadzona po 6-7 latach od zakończenia podawania 
leku wykazała, że u chłopców zahamowanie wzrostu wywołane 
prednizonem utrzymywało się długotrwale. Nie stwierdzano 
różnic w stanie odżywienia pomiędzy poszczególnymi grupami 
chorych (7). 

Z powyższych względów oraz z uwagi na jego liczne inne 
działania niepożądane, stosowanie prednizonu do leczenia 
niedożywienia nie jest uzasadnione. 

Piśmiennictwo
�. Anstead M.I. i wsp.: Dronabinol, an effective and safe appetite stimulant in 

cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 2003; 36; 343.
2. Boas S.R. i wsp.: The role of mirtazapine as an appetite stimulant in mal-

nourished individuals with CF. Pediatr Pulmonol 2000; 30; 325.
3. Sykes R. i wsp.: Mirtazapine for appetite stimulation in children with cystic 

fibrosis. Pediatr Pulmonol 2006; 40; 389.
4. Ross E. i wsp.: Weight gain associated with low dose olanzapine therapy in 

severely underweight adults with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 2005; 
40; 350.

5. Eigen H. i wsp.: A multicenter study of alternate-day prednisone therapy 
in patients with cystic fibrosis. Cystic fibrosis foundation prednisone trial 
group. J Pediatr �995; �26: 5�5-523. 

6. Lai H. i wsp.: Risk of persistent growth impairment after alternate-day 
prednisone treatment in children with cystic fibrosis. N Engl J Med 2000; 
23; 342: 85�-859.

Utrudnione odkrztuszanie wydzieliny z dolnych dróg odde-
chowych u chorych na mukowiscydozę prowadzi do zwiększenia 
ryzyka rozwoju infekcji układu oddechowego, pogorszenia 
czynności płuc i zwiększenia częstości hospitalizacji. 

Dla ograniczenia tych powikłań, oprócz klasycznych 
technik drenażowych, opracowany został unikalny system 
przeznaczony do oczyszczania dróg oddechowych: The Vest™, 
wspomagający ewakuację treści oskrzelowej poprzez wysokiej 
częstotliwości oscylację ściany klatki piersiowej (ang. high fre-
quency chest wall oscillation - HFCWO). 

Co to jest system The vest™? 
System oczyszczania dróg oddechowych The Vest™ – popu-

larnie zwany kamizelką drenażową, służy do efektywnego oczysz-
czania dróg oddechowych. Składa się z kamizelki pneumatycznej 
podłączonej rurami do generatora impulsów powietrza (Fot.�). 

W jaki sposób działa system The vest™?
Generator impulsów powietrza szybko wdmuchuje i równie 

szybko odciąga powietrze z kamizelki. Cyklicznie zmieniając 
swoją objętość kamizelka naprzemiennie delikatnie ściska
i rozluźnia klatkę piersiową, z częstotliwością do 20 razy na se-
kundę. Wprawia to klatkę piersiową w drgania, które przenosząc 
się na płuca powodują ruch powietrza w oskrzelach. Przepływ 
powietrza jest podobny do wyzwalanego przy niewielkim poka-
sływaniu (Rys. �). W tym naśladującym kaszel procesie śluz jest 
rozrzedzany i przesuwany do głównych dróg oddechowych, skąd 
można go usunąć, wywołując kaszel. The Vest™ działa jednakowo 
na wszystkie części płuc niezależnie od ustawień aparatu. 

Fot.�. System The Vest™

Rys. �. „Mini kaszel” wyzwalany działaniem systemu The Vest™ 

leczenie jest łatwe
Większość chorych jest w stanie samodzielnie obsługiwać 

urządzenie, bez konieczności korzystania z pomocy. W przeci-
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wieństwie do ręcznej fizjoterapii klatki piersiowej, system The 
Vest™ nie wymaga układania się w pozycjach drenażowych.

Leczenie systemem The Vest™ można połączyć z innymi 
technikami oczyszczania dróg oddechowych, takimi jak aktywny 
cykl oddechowy czy drenaż autogeniczny. 

Technika wykonywania zabiegu
Przygotowując się do zabiegu należy założyć kamizelkę

i zapiąć ją na kilka rzepów. Nie może być założona zbyt ściśle, po-
nieważ wówczas wzrost jej objętości po napełnieniu powietrzem 
mógłby znacznie utrudnić oddychanie. Zaleca się pozostawienie 
luzu pozwalającego na łatwe włożenie dłoni pod kamizelkę. Po 
połączeniu kamizelki z generatorem przez dwie rury można 
rozpoczynać zabieg. 

Kamizelka działa niezależnie od ułożenia chorego i nie 
wymaga przyjmowania specjalnych pozycji. Zalecane jest 
jednak, aby w czasie zabiegu pacjent był rozluźniony, najlepiej
w wygodnej pozycji siedzącej (Fot. 2). Dla zwiększenia efektów 
terapeutycznych można również wykorzystać pozycje drenażowe 
np. w ułożeniu na plecach z głową skierowaną w dół (Fot. 3). 

Odpowiednie przyciski pozwalają na regulowanie często-
tliwości drgań od 5 do 20 Hz (cyklów na sekundę), a ciśnienie 
w kamizelce może przyjmować wartości od � do �0 (liczbowe 
oznaczenie natężenia). 

Parametry częstotliwości i ciśnienia w kamizelce dobierane 
są przez fizjoterapeutę, indywidualnie dla każdego pacjenta. 
Wskazane jest, aby zabieg rozpoczynać od niższych ustawień 
częstotliwości drgań i ciśnienia. 

Czas trwania każdego zabiegu oraz ich liczba w ciągu dnia 
zależą od stopnia zaawansowania choroby. Zwykle wykonuje się 
je 2-3 razy dziennie. U niemowląt do � roku życia czas zabiegu 
jest nieco krótszy - wynosi 5-�0 minut, u dzieci młodszych �0-�5 
minut, a u starszych dzieci i dorosłych �5-30 minut. 

Zabiegów nie należy wykonywać bezpośrednio po posił-
kach. Zaleca się przynajmniej 2-3 godziny przerwy w przyjmo-
waniu pokarmów przed planowaną fizjoterapią.

Wskazania
System The Vest™ jest przeznaczony dla chorych z po-

wikłaniami oddechowymi związanymi z wieloma chorobami
i stanami, obejmującymi m.in.: 
•	 stwardnienie zanikowe boczne,
•	 dziecięce porażenie mózgowe,
•	 przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
•	 mukowiscydozę,
•	 dystrofie mięśniowe�,
•	 stany po przeszczepie płuc,
•	 urazy rdzenia kręgowego,
•	 zależność od respiratora.

Przeciwwskazania 
Systemu oczyszczania dróg oddechowych The Vest™ nie 

wolno używać u chorych z następującymi dolegliwościami: 
•	 nieustabilizowane obrażenia głowy i (lub) szyi,
•	 czynny krwotok z niestabilnością hemodynamiczną.

Względne przeciwwskazania
System oczyszczania dróg oddechowych The Vest™ może 

być przeciwwskazany w niżej wymienionych sytuacjach: 
•	 ciśnienie wewnątrzczaszkowe > 20 mm Hg lub pacjenci,

u których należy unikać zwiększonego ciśnienia wewnątrz-
czaszkowego,

•	 świeżo przebyta operacja chirurgiczna rdzenia kręgowego 
lub poważne jego uszkodzenie,

•	 przetoka oskrzelowo–opłucnowa,
•	 obrzęk płuc związany z zatorową chorobą serca,
•	 wysięk opłucnowy lub ropniak,
•	 zator płucny,
•	 obrażenia żeber z wiotką klatką piersiową,
•	 rana pooperacyjna bądź gojąca się tkanka, niedawne prze-

szczepy skóry na klatce piersiowej,
•	 niekontrolowane nadciśnienie,
•	 wzdęcia brzucha,
•	 świeżo przeprowadzony zabieg chirurgiczny przełyku,
•	 czynne lub niedawne krwioplucie znacznego stopnia,
•	 zwiększone ryzyko aspiracji, np. karmienie przez sondę lub 

świeżo spożyty posiłek,
•	 odma podskórna,

Fot. 2. Pozycja wyjściowa: siedząca 

Fot. 3. Pozycja drenażowa (w ułożeniu na plecach z głową skierowaną w dół) 

Naciśnięcie przycisku rozpoczyna pompowanie kamizelki; 
tym samym przyciskiem możemy zatrzymać pracę generatora 
impulsów powietrza. � Dystrofie mięśniowe – zaniki mięśni. 
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•	 niedawno przeprowadzony wlew zewnątrzoponowy lub 
znieczulenie rdzeniowe,

•	 oparzenia, rany otwarte, infekcja skóry klatki piersiowej,
•	 stymulator serca,
•	 niestabilność hemodynamiczna,
•	 podejrzenie gruźlicy płuc,
•	 stłuczenie płuca,
•	 skurcz oskrzeli,
•	 osteoporoza lub zapalenie szpiku kostnego żeber,
•	 koagulopatia2,
•	 bóle ściany klatki piersiowej.

W powyższych stanach, przed zastosowaniem kamizelki, 
wymagana jest dokładna ocena chorego, zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi drenażu ułożeniowego wydanymi przez Ame-
rykańskie Stowarzyszenie Nadzoru Oddechowego (American 
Association for Respiratory Care - AARC). 

badania dowodzą bezpieczeństwa i skuteczności 
systemu

System The Vest™ stosowany jest już od roku �988. Ponad 
80 prób klinicznych wykazuje skuteczność terapii HFCWO
w wielu stanach chorobowych. Ponadto, w ponad �2 opubliko-
wanych badaniach wykazano, że system The Vest™ skuteczniej 
niż tradycyjna fizjoterapia klatki piersiowej usuwa śluz i wspo-
maga utrzymanie lub zwiększenie wydolności płuc. 

Hansen i Warwick (Minneapolis, 1989)
opisali pierwsze próby zastosowania w fizjoterapii układu 

oddechowego metody mechanicznego uciskania klatki piersio-
wej prowadzonego z dużą częstotliwością przy użyciu prototypu 
obecnego systemu The Vest™. Wprowadzenie zaworu obro-
towego i wydajnej pompy powietrza umożliwiło uzyskiwanie 
szybkich zmian objętości kamizelki. Już ten prototypowy zestaw 
był bardzo skuteczny, prawie dwukrotnie zwiększając objętość 
plwociny wykrztuszanej w czasie jednego zabiegu w porównaniu 
do klasycznego drenażu. 

Kolejne badania Warwick i Hansen przeprowadzili w gru-
pie chorych na mukowiscydozę, oceniając wpływ długotrwałego 
stosowania HFCWO na czynność płuc. 

Warwick i Hansen (Minneapolis, 1991)
•	 Badanie retrospektywne, przeprowadzono u �6 chorych na 

mukowiscydozę, porównując ich stan w okresie dwóch lat 
przed wprowadzeniem HFCWO, kiedy prowadzono klasycz-
ny drenaż, z dwoma latami stosowania HFCWO.

•	 Oceniono szybkość postępu zmian płucnych mierzoną 
spadkiem wartości FEV� (objętość powietrza wydychanego 
w pierwszej sekundzie forsownego wydechu) i FVC (natę-
żona pojemność życiowa – maksymalna objętość powietrza 
wydychanego po wcześniejszym maksymalnym wdechu). 

•	 U �5 osób z �6 badanych (94%) spadek czynności płuc był 
znacznie wolniejszy w okresie stosowania HFCWO.

Kluft (Washington D.C., 1996)*
•	 Czterodniowe badanie w grupach skrzyżowanych (termin 

wyjaśniony w Mukowiscydozie nr 2�, strona 6) porównujące 
skuteczność klasycznego drenażu z HFCWO u 29 chorych 
na mukowiscydozę.

•	 W losowej kolejności każdy z chorych miał przez 2 dni sto-
sowany klasyczny drenaż, i przez 2 dni HFCWO. Zbierano 
i ważono plwocinę odkrztuszaną w czasie fizjoterapii oraz 
przez �5 minut po niej. 

•	 Plwocinę ważono, a dodatkowo oceniano również jej suchą 
masę (po odparowaniu wody). 

•	 Chorzy odkrztuszali zdecydowanie więcej plwociny przy 
stosowaniu systemu The Vest™.

Ohnsorg (St. Paul, 1994)
•	 Oceniono całkowite wydatki związane z opieką medyczną 

23 pacjentów z mukowiscydozą przed i po zastosowaniu 
HFCWO.

•	 Stwierdzono 49% redukcję wydatków na opiekę zdro-
wotną.

Wen et al. (Los Angeles, 1996)
•	 Badano czynność płuc u chorych na astmę oraz reakcję na 

podanie leku rozszerzającego oskrzela przed i po zastoso-
waniu HFCWO. 

•	 Nie stwierdzono, by HFCWO indukowała skurcz oskrzeli.
•	 Nie odnotowano żadnych niekorzystnych efektów stosowa-

nia HFCWO.

Allan, et al (Boston, MA 2003)
•	 Badaniu poddano chorych po operacjach klatki piersiowej, 

u których stosowano klasyczny drenaż i HFCWO.
•	 25 pacjentów otrzymywało HFCWO – �2 Hz przez �0 mi-

nut.
•	 Nie zgłoszono zdarzeń niekorzystnych, 84% pacjentów 

zgłosiło lekki lub całkowity brak dyskomfortu w czasie 
leczenia.

•	 HFCWO był preferowany w porównaniu do konwencjonal-
nej terapia klatki piersiowej w stosunku 2:�.

•	 HFCWO jest bezpieczny i dobrze tolerowany w przypadku 
rutynowego pooperacyjnego leczenia po planowanych ope-
racjach klatki piersiowej.

Ndukwu, et al. (Chicago, 1999)*
•	 54 przewlekle wentylowanych mechanicznie pacjentów

z oddziału długotrwałej opieki medycznej wybranych losowo 
do zastosowania HFCWO.

•	 Długość leczenia – �5 minut, 4x dziennie, przez 40 dni.
•	 Po 2� dniach, pacjenci z HFCWO odkrztuszali większą ilość 

plwociny.
•	 Zakończenie mechanicznej wentylacji było łatwiejsze

u chorych poddanych fizjoterapii z HFCWO.

Często zadawane pytania:
– Czy system oczyszczania dróg oskrzelowych The Vest™ jest 

tak skuteczny jak fizykoterapia?
•	 Według badań system jest prawie trzy razy skuteczniej-

szy w usuwaniu wydzieliny z układu oddechowego niż 
fizykoterapia klatki piersiowej.

– Czy system oczyszczania dróg oddechowych The Vest™ 
skutecznie leczy wszystkie obszary płuc?
•	 Tak. Ponieważ system przesyła drgania na całą klatkę 

piersiową, wytwarza przepływ powietrza w całych płu-
cach, jednocześnie oczyszczając ich wszystkie części.

2 Koagulopatia – zaburzenia krzepnięcia krwi. 
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– Czy system oczyszczania dróg oddechowych The Vest™ 
wpływa pozytywnie na stan zdrowia? 
•	 Po zastosowaniu terapii HFCWO chorzy często stwier-

dzają zmniejszenie problemów z oddychaniem i odczu-
wają poprawę samopoczucia.

– Ile kosztuje system oczyszczania dróg oddechowych The 
Vest™? 
•	 Cena za model �05 (do domowego użytku) wynosi 

ok. 27 tys. zł i obowiązuje do 0�.04.2009 r. W cenę 
wliczony jest generator impulsów powietrza, kami-
zelka wielorazowego użytku ,,czarna’’ lub ,,niebieska’’, 
transport i 8% VAT-u. 

Podsumowanie
Terapia systemem oczyszczania dróg oddechowych The 

Vest™ jest sprawdzonym i skutecznym sposobem usuwania 
wydzieliny z płuc. 

Na podstawie badań klinicznych, systemu The Vest™ można 
używać do: 
•	 usuwania wydzieliny,
•	 stabilizacji i poprawy funkcji płuc, 
•	 poprawy tolerancji wysiłku, 
•	 zmniejszenia częstości zapaleń płuc i hospitalizacji,
•	 zwiększenia satysfakcji pacjenta ze stosowanej terapii, 
•	 zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Kontakt do dystrybutora sytemu The vest™
Richter Med
Al. Szucha 8 
00-580 Warszawa 
Tel.: ++48 (0) 22 375 74 80
Fax: ++48 (0) 22 375 74 8�
Email: richtermed@richtermed.pl
http://www.richtermed.pl
http://www.hill-rom.com
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* * *

Na stronach 36-37 znajdziecie Państwo opinie użytkowników na temat zastosowania systemu oczyszczania 
dróg oddechowych The Vest ™ u osób chorych na mukowiscydozę (przyp. redakcji).
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The Vest® System – Model 105 oraz 205

Zaawansowana terapia oczyszczania dróg oddechowych
Łatwiejsze Oddychanie

www.thevest.com

Kamizelka owijana SPU

Kamizelka piersiowa SPU

Kamizelka pełna

Kamizelka piersiowa

Richter Med | Al. Szucha 8|00-580 Warszawa| Tel.: +48 (0)22 375 74 80 | Fax: +48 (0)22 375 74 81 |www.richtermed.pl
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Badania kliniczne potwierdzają, że System Oczysz-
czania Dróg Oddechowych The Vest® wpływa 
korzystnie na usuwanie zalegających wydzielin 
zarówno w przypadku ostrych jak i chronicznych 
problemów z układem oddechowym.

Terapia Systemem The Vest® wspomaga oczyszczanie 
dróg oddechowych u pacjentów cierpiących na:

-

oddechowych związaną z unierucho-

Szeroki zakres zastosowań

System The Vest® jest przeznaczony szcze-
gólnie dla osób z następującymi problemami:
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Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean.
   Isaac Newton

MANNITOl

Dwutygodniowe, dwukrotne w ciągu dnia wdychanie 420 
mg mannitolu w proszku, poprawia czynność płuc u chorych 
na mukowiscydozę ze średnim i małym zaawansowaniem 
choroby.

Mannitol to polihydroksylowy alkohol cukrowy 
[C6H8(OH)6], używany dotychczas w medycynie jako środek 
moczopędny. Podawany dożylnie w 20% roztworze zwiększa ci-
śnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego, co powoduje 
przedostawanie się wody z komórek do osocza. Jest podawany 
przy skąpomoczu, obrzęku mózgu, w zatruciach. 

Mannitol, zainhalowany do oskrzeli w postaci suchego 
proszku, wytwarza gradient osmotyczny (wyjaśnienie pojęcia 
w „Mukowiscydozie”, nr �8, strona �3), ułatwiający napływ 
wody do światła dróg oddechowych. Dzięki temu zwiększa się 
zawartość wody w płynie pokrywającym nabłonek migawkowy, 
rozrywane są wiązania pomiędzy łańcuchami mucyn, poprawia-
ją się właściwości fizyczne śluzu. Te zmiany ułatwiają usuwanie 
śluzu przez aktywność rzęsek i kaszel. We wstępnych badaniach 
wykazywano, że inhalowany mannitol zwiększa oczyszczanie 
dróg oddechowych ze śluzu u chorych z astmą, z rozstrzeniami 
oskrzeli, z mukowiscydozą. 

Anna Jaques z zespołem opublikowała w czerwcowym 
numerze CHEST artykuł podsumowujący wyniki zastosowania 
mannitolu w mukowiscydozie. W badaniu II fazy, randomi-
zowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo,
w grupach skrzyżowanych (szczegółowe wyjaśnienie tych ter-
minów w „Mukowiscydozie” nr 2�, na stronie 6), wzięło udział 
39 chorych na mukowiscydozę z siedmiu ośrodków w Australii
i Nowej Zelandii, w wieku od 8 do 48 lat, ze średnim FEV� ≈ 64% 
(od 4� do 9�%). Uczestnicy eksperymentu byli sześciokrotnie 
badani, w odstępach dwutygodniowych. 

Chorym, po wstępnym przyjęciu 400 µg salbutamolu 
wziewnie, podawano dwa razy dziennie placebo lub 420 mg 
mannitolu w formie suchego proszku. Każda dawka składała 
się z �4 kapsułek (po 30 mg) – po szybkim wdechu zawartości 
każdej z nich zalecano  pięciosekundowe wstrzymanie oddechu. 
Czas poświęcany na przyjęcie pełnej dawki mannitolu wyno-
sił przeciętnie 5 minut. Lek był podawany przed fizjoterapią
i innymi inhalacjami. Badanie prowadzono łącznie przez sześć 
tygodni: dwa tygodnie podawania leku, dwa tygodnie  przerwy 
(„wypłukania leku”) i dwa tygodnie podawania placebo. 

Mannitol spowodował zwiększenie FEV� o średnio 7%
w stosunku do wartości wyjściowej (95% przedział ufności [CI]: 
3,3 do �0,7; p<0,00�). Zmiany te były znamiennie większe niż 
po zastosowaniu placebo (0,3%; 95% CI: -3,4 do 4,0; p<0,0�). 
Średnia wartość wzrostu FEV� w czasie podawania mannitolu 

wyniosła �2� ml, podczas gdy w czasie podawania placebo 
tylko 2 ml. Również wartość wskaźnika MEF25-75 zdecydowanie 
poprawiła się (�5,5%; 95% CI: -6,5 do 24,6) w porównaniu do 
placebo (0,7%; 95% CI: -8,3 do 9,7; p<0,02), a jej średni wzrost 
wyniósł �50 ml/s, przy zmniejszeniu w okresie stosowania 
placebo o �0 ml/s. 

Mannitol zmniejszał nasilenie objawów ze strony układu 
oddechowego, chorzy odczuwali ułatwienie odkrztuszania ze 
zmniejszeniem częstości kaszlu i męczliwości oraz poprawę 
oddychania. Leczenie było bezpieczne i ogólnie dobrze tole-
rowane. 

Mannitol jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego przez 
bakterie węgla. Z tego względu jest powszechnie dodawany do 
podłóż hodowlanych, np. dla gronkowca złocistego (podłoże 
wg Chapmana). Ta właściwość budziła obawy o możliwość 
pobudzania rozwoju bakterii w układzie oddechowym chorych 
na mukowiscydozę. Jednak, jak dotąd, nie potwierdzono tego 
niebezpieczeństwa. 

Powyższe wyniki stały się podstawą do rozpoczęcia, trwa-
jącego obecnie badania III fazy, „Long Term Administration of 
Inhaled Dry Powder Mannitol In Cystic Fibrosis - A Safety and 
Efficacy Study”. Chorzy otrzymują w nim dwa razy dziennie po 
400 mg mannitolu. Przez 6 miesięcy badanie będzie kontrolo-
wane placebo, a przez kolejne 6 miesięcy będzie kontynuowane 
w formie otwartej. Ostateczne wyniki, będące podstawą ewen-
tualnego wprowadzenia mannitolu do aptek, spodziewane są 
w marcu 2009 r. 
Jaques A. i wsp.: Inhaled mannitol improves lung function in cystic fibrosis. Chest 
2008;�33(6):�388-�396. 

PUlMOZYME A fIZJOTERAPIA

Dornaza alfa działa skuteczniej jeżeli wydłuża się czas pomię-
dzy jej podaniem a fizjoterapią.

Istota działania ludzkiej rekombinowanej deoksyrybo-
nukleazy (dornazy alfa) polega na „cięciu” cząsteczek kwasu 
deoksyrybonukleinowego (DNA) na drobne fragmenty. DNA 
jest bardzo lepką substancją, znacznie zwiększającą gęstość śluzu 
oskrzelowego. W zdecydowanej większości pochodzi z jąder 
komórkowych białych krwinek ginących w procesie zapalnym 
dróg oddechowych. 

Dornaza alfa jest enzymem, czyli katalizatorem, miliony 
razy przyspieszającym przebieg chemicznej reakcji rozkładu 
DNA. Z tej samej zasady korzystają proszki do prania, do 
których dodaje się różne enzymy (proteazy, lipazę, amylazę) 
używane w praniu wstępnym i namaczaniu, a także podczas 
prania zasadniczego, które wspomagają usuwanie z ubrań plam 
z białka, tłuszczu i skrobi.

Dla skutecznego zadziałania enzymu niezbędny jest 
czas – podobnie jak do wyprania zabrudzonego ubrania. 
Każdy enzym wykazuje charakterystyczną dla siebie szyb-
kość katalizy, określaną jako liczba obrotów jednego miejsca 
aktywnego enzymu w czasie jednej sekundy (liczba reakcji 

medyczne nowinki
Andrzej Pogorzelski
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
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przeprowadzana przez jedno miejsce aktywne w czasie 
jednej sekundy). 

Jak dotąd nie określono optymalnego czasu, jaki powinien 
upływać między inhalacją Pulmozyme® a wykonaniem fizjote-
rapii. W „Informacjach dla pacjenta”, dołączanych do każdego 
opakowania leku, producent nie wspomina o czasie działania 
leku. Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy, w swoim stanowi-
sku z 2002 r. zalecała: „Fizjoterapia powinna być wykonywana 
bezpośrednio przed inhalacją, a po podaniu leku nie wcześniej 
niż po 2 godzinach.” 

Ponieważ działanie Pulmozyme utrzymuje się przez 6-�� 
godzin Wilson C.J. i wsp. postawili hipotezę, że dłuższy czas 
między inhalacją a fizjoterapią poprawi skuteczność dornazy 
alfa. Przeprowadzili pojedynczo zaślepione badanie, w grupach 
skrzyżowanych, wśród 20 chorych w wieku 7-40 lat, którzy 
w dwóch dwutygodniowych cyklach inhalowali Pulmozyme, 
w jednym okresie rano, w drugim okresie wieczorem. Krótki 
odstęp czasowy, od inhalacji z Pulmozyme do fizjoterapii, wy-
niósł średnio 0,25 godziny, a długi odstęp czasowy ��,� godziny. 
Stwierdzono znamienną poprawę wskaźnika MEF25-75 i jakości 
życia ocenianej metodą kwestionariuszową. Autorzy badania 
stwierdzili, że wydłużanie czasu między podaniem Pulmozyme 
a fizjoterapią jest skuteczniejsze niż jego skracanie. 
Wilson C.J. i wsp.: Is a longer time interval between recombinant human deoxyribonuclease 
(dornase alfa) and chest physiotherapy better? A multi-center, randomized crossover trial. 
Pediatric Pulmonology 2007;42(�2):���0-6. 

SÓl hIPERTONICZNA –
lEK NA PSEUDOMONAS?

Hipertoniczne roztwory soli w warunkach laboratoryjnych 
hamują ruchliwość Pseudomonas, jego wzrost i tworzenie 
biofilmu. W planowanych badaniach oceniających skutecz-
ność aerozoloterapii należy uwzględnić również określenie 
tych działań. 

W ostatnich dwóch latach coraz większa liczba chorych 
na mukowiscydozę stosuje aerozoloterapię hipertonicznymi 
roztworami soli (5-�0% NaCl). Zaleca się ją przede wszystkim ze 
względu na możliwość modyfikacji właściwości fizykochemicz-
nych płynu pokrywającego powierzchnię nabłonka oskrzelowe-
go, co prowadzi do ułatwienia odkrztuszania (więcej w numerze 
�8/2006 Mukowiscydozy, na stronach �0-�3). 

Badania przeprowadzone przez Viktorię Havasi i wsp. 
przemawiają za dodatkowymi korzyściami ze stosowania soli 
hipertonicznej. Dla lepszego zrozumienia ich działania koniecz-
ne jest krótkie wprowadzenie. 

Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jest 
najważniejszą bakterią uszkadzającą płuca u chorych na muko-
wiscydozę. Większość szczepów tej bakterii zawiera na swoim 
końcu tzw. flagelle, czyli wici, które umożliwiają im poruszanie 
się w środowisku. Dzięki tej zdolności bakterie mogą prze-
mieszczać się w miejsca o lepszych warunkach dla ich rozwoju, 
ze słabszą odpornością i łatwiejszych do zainfekowania. W ba-
daniach na zwierzętach wielokrotnie wykazywano, że szczepy, 
które w wyniku mutacji zostały pozbawione wici, są znacznie 
mniej inwazyjne, a zaatakowanym organizmom łatwiej się 
przed nimi bronić. Aktywność wici wydaje się również istotnym 
elementem niezbędnym do tworzenia przez Pseudomonas tzw. 
biofilmu – formy wzrostowej bardzo odpornej na antybiotyki
i ludzkie mechanizmy obronne. 

Okazuje się, że zwiększanie stężenia NaCl w środowisku 
bakterii powoduje ich unieruchomienie oraz zmniejszenie 
syntezy białek wici już przy stężeniach 500 mOsm/l. Natomiast 
sól w stężeniu 7% całkowicie hamuje rozwój Pseudomonas. 
Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, że Pseudomonas nie 
rośnie w morskiej wodzie (średnie stężenie NaCl w wodzie 
Atlantyku wynosi 3,5%, a w Morzu Martwym 27,6%). Havasi 
i wsp. wykazali, że nawet 2% roztwory zdecydowanie hamują 
ruchomość Pseudomonas, a nasilenie i czas trwania tego efektu 
zależy od stężenia NaCl w środowisku. 

Inhalacje soli hipertonicznej powodują wzrost stężenia 
NaCl w płynie pokrywającym nabłonek oskrzelowy oraz
w śluzie oskrzelowym. Jednak podając do inhalacji 5 ml roz-
tworu musimy przyjąć, że do oskrzeli może dostać się najwyżej 
30% tej objętości, czyli około �,5 ml. Zatem wzrost stężenia 
soli nie może być zbyt duży. Wywołany chwilowym wzrostem 
stężenia NaCl napływ wody do płynu pokrywającego nabłonek 
oddechowy na krótko przywraca mu prawidłową grubość. Po-
dobne zjawisko prawdopodobnie nie zachodzi równie szybko
i efektywnie w śluzie oskrzelowym. 

Wyniki badań jak na razie stawiają więcej pytań niż dają 
odpowiedzi. Odpowiedzi na najważniejsze z nich: 
•	 czy sól hipertoniczna może mieć działanie chroniące przed 

zakażeniem przez P. aeruginosa?
•	 czy może wspomagać antybiotykoterapię?
- uzyskamy zapewne dopiero w przyszłości. 

Obok już udowodnionych zalet, omówione wyżej poten-
cjalne korzyści aerozoloterapii solą hipertoniczną zachęcają do 
coraz szerszego stosowania tej metody leczenia. 
Havasi V. i wsp.: Inhibitory effects of hypertonic saline on P. aeruginosa motility. J Cystic 
Fibrosis 2008;7(4):267-269. 

PROfIlAKTYKA ZAKAżEŃ RSv –
RÓWNIEż W MUKOWISCYDOZIE?

Immunoprofilaktyka zakażeń wywoływanych przez wirusy 
syncytialne (RSV) może być korzystna dla niemowląt chorych 
na mukowiscydozę. 

Zakażenia układu oddechowego wywoływane przez wirusy 
syncytialne nabłonka oddechowego (ang. RSV – respiratory 
syncytial virus) są częstą przyczyną stanów zapalnych ukła-
du oddechowego u niemowląt i dzieci w drugim roku życia.
W okresie od listopada do marca te zakażenia występują 
znacznie częściej, w formie epidemicznej. Jeżeli zakażenie ma 
przebieg ciężki, najczęściej w postaci tzw. zapalenia oskrzelików, 
wówczas niezbędne jest leczenie szpitalne. Szczególnie podatne 
na ciężki przebieg zakażenia są dzieci z wadami serca oraz dzieci 
przedwcześnie urodzone, zwłaszcza te z bardzo niską masą ciała, 
które cierpią na tzw. przewlekłą chorobę płuc. 

Obecnie brak szczepionki chroniącej przed zakażeniami 
RSV. Od �2 lat jest jednak dostępna inna metoda immunopro-
filaktyki, polegająca na domięśniowym podawaniu przeciwciał 
monoklonalnych przeciwko RSV o nazwie palivizumab –
w Polsce są dostępne pod handlową nazwą Synagis. Dzieci
z grup ryzyka w okresie epidemicznym otrzymują co miesiąc 
kolejną dawkę przeciwciał, zwykle przez pięć kolejnych miesięcy. 
Obecnie takie postępowanie jest rekomendowane np. w USA dla 
dzieci poniżej 24 miesiąca życia z przewlekłą chorobą płuc, które
w okresie 6 miesięcy poprzedzających sezon epidemiczny wyma-
gały leczenia, dla dzieci z wadami serca (istotnymi hemodyna-
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micznie) i niektórych wcześniaków. W Polsce AOTM (Agencja 
Oceny Technologii Medycznych) dwukrotnie negatywnie 
oceniała skuteczność Synagisu i dopiero �6 października 2008 
roku wydała pozytywną rekomendację. Otworzyło to drogę do 
refundacji tego bardzo drogiego preparatu (jedna dawka 5 000 
zł) Ministerstwu Zdrowia, które przeznaczyło 8 mln zł na refun-
dację Synagisu dla wcześniaków w najbliższych miesiącach. 

Jak dotąd żadne rekomendacje na świecie nie zalecały 
stosowania palivizumabu u chorych na mukowiscydozę, mimo, 
że jego podawanie w tej grupie chorych rozważano już wiele 
lat temu. Od dawna bowiem wiadomo, że zakażenia wirusowe 
układu oddechowego, w tym wywołane przez RSV, wiążą się 
z zaostrzeniami zmian płucnych w mukowiscydozie. Ryzyko 
hospitalizacji po zakażeniu RSV jest czterokrotnie wyższe 
u niemowląt chorych na mukowiscydozę w porównaniu ze 
zdrowymi. Jedna trzecia wszystkich hospitalizacji niemowląt 
z mukowiscydozą jest spowodowana zakażeniem RSV, które 
powoduje wydłużenie czasu pobytu w szpitalu i często wymaga 
wentylacji mechanicznej. Nasilenie zmian wywołanych przez 
RSV w mukowiscydozie jest porównywalne ze stwierdzanym
w przewlekłej chorobie płuc wcześniaków. Następstwem zaka-
żenia RSV jest utrzymujące się przez wiele miesięcy pogorszenie 
czynności płuc. Wszystkie te dane okazały się niewystarczające 
do rekomendowania podawania Synagisu chorym na mukowi-
scydozę. Podstawowym problemem był brak badań oceniających 
skuteczność tej metody leczenia.

Karin Giebels i wsp. przeprowadzili w Kanadzie retro-
spektywne badania oceniające 75 dzieci w wieku poniżej �8 
miesięcy, urodzonych w okresie od �997 do 2005 r., chorych na 
mukowiscydozę rozpoznaną średnio w wieku 2,5 miesiąca (od 
� do �6 miesięcy). Wśród nich 35 otrzymywało palivizumab, 
większość z nich urodziła się po 200� r. Spośród 40 dzieci nie 
otrzymujących immunoprofilaktyki 7 było leczonych szpitalnie 
w okresie epidemii RSV z powodu zmian płucnych. U 3 wykryto 
RSV, u 3 nie badano tej etiologii, u jednego nie stwierdzono RSV. 
Spośród 35 dzieci otrzymujących palivizumab troje wymagało 
leczenia szpitalnego, jednak u żadnego z nich nie stwierdzono 
zakażenia RSV. Uzyskane różnice między obu grupami dzieci 
nie są znamienne statystycznie, zatem na tej małej grupie dzieci 
nie udało się jednoznacznie udowodnić skuteczności immuno-
profilaktyki. 

Stwierdzenie, że żadne spośród leczonych szpitalnie dzieci 
z grupy szczepionych nie było zakażone przez RSV sugeruje, że 
palivizumab może być skuteczny w zapobieganiu ciężkim zaka-
żeniom wywoływanym RSV. Staje się to podstawą do poszerzenia 
grupy badanych dzieci celem ostatecznej oceny skuteczności 
immunoprofilaktyki.  
Giebels K. i wsp.: Prophylaxis against respiratory syncytial virus in young children with 
cystic fibrosis. Pediatric Pulmonology 2008;43(2):�69-�74. 

PRZESZCZEP PŁUC I TRZUSTKI

Pierwsze doświadczenia - obarczone poważnymi powikłania-
mi, ale z obiecującymi efektami.

Przeszczep płuc u chorego na mukowiscydozę nie rozwią-
zuje wielu problemów zdrowotnych związanych z uszkodzeniami 
innych niż płuca narządów. Nieodwracalne uszkodzenie trzustki 
odpowiada za zaburzenia trawienia i wtórne niedożywienie oraz 
zaburzenia tolerancji glukozy lub pełnoobjawową cukrzycę.
Z tych względów stosowanie leków immunosupresyjnych, nie-

zbędnych po przeszczepie płuc, jest utrudnione - ze względu 
na zaburzenia ich wchłaniania w przewodzie pokarmowym. 
Znacznie trudniejsza staje się również prawidłowa kontrola 
cukrzycy. 

Jonathan Fridell i wsp., z Indianapolis w USA, opublikowali 
opis pierwszych na świecie prób jednoczesnego przeszczepu 
płuc i trzustki u trzech chorych na mukowiscydozę ze współ-
istniejącą zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki, cu-
krzycą i niedożywieniem. Transplantacji poddano 25-letniego 
mężczyznę, 26-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. W czasie 
przeszczepiania płuc drugi zespół medyczny pobierał od tego 
samego dawcy trzustkę. Po zakończeniu transplantacji płuc roz-
poczynano zabieg wszczepienia trzustki w sposób zapewniający 
dostarczanie soku trzustkowego do jelita cienkiego.

Przeszczepione trzustki szybko podejmowały swoje dzia-
łanie, które objawiało się prawidłową tolerancją glukozy bez 
konieczności podawania insuliny oraz ustąpieniem zaburzeń 
trawienia bez konieczności podawania enzymów trzustko-
wych. Niestety, zabiegi były obarczone wieloma poważnymi 
powikłaniami. 

U pierwszego chorego niezbędne było ponowne otwarcie 
jamy brzusznej z powodu zaburzeń drożności jelita, a następnie 
doszło do rozejścia się rany pooperacyjnej i jej długotrwałego 
ropienia, wymagającego ostatecznie przeszczepu skóry. U cho-
rej doszło do zatoru tętnicy płucnej i całkowitego uszkodzenia 
lewego, przeszczepionego płuca, co wymagało jego usunięcia 
w tydzień po transplantacji. Pacjentka, pielęgniarka z zawodu, 
wróciła jednak do pracy na pełnym etacie, dysponując tylko 
jednym przeszczepionym płucem. Trzeci chory był ponownie 
operowany w 5 dni po przeszczepie z powodu krwawienia do 
otrzewnej i jeszcze raz, po 3 tygodniach, z powodu rozejścia się 
szwu zespalającego oskrzele biorcy z oskrzelem przeszczepio-
nego płuca. 

Pomimo opisanych powikłań, cała trójka, w okresie ob-
serwacji po przeszczepie wynoszącym odpowiednio �6, 6 i 4 
miesiące, nie wymagała stosowania ani tlenu, ani insuliny, ani 
enzymów trzustkowych. 

Autorzy prognozują, że wraz z rozwojem tej techniki 
medycznej, jednoczesne przeszczepy płuc i trzustki staną się 
rutynową metodą leczenia chorych na mukowiscydozę ze 
współistniejącą cukrzycą i zewnątrzwydzielniczą niewydolno-
ścią trzustki. 
Fridell J.A. i wsp.: Bilateral sequential lung and simultaneous pancreas transplant: A new 
approach for the recipient with cystic fibrosis. J Cystic Fibrosis 2008;7(4):280-284.

bURKhOlDERIA A PRZESZCZEPY PŁUC

Rokowanie po przeszczepie płuc u chorych zakażonych bakte-
riami z rodzaju Burkholderia różni się w zależności od gatunku. 
Zakażenie Burkholderia cenocepacia i Burkholderia gladioli 
znacznie pogarsza rokowanie. 

Za dużą część zachorowań oraz zgonów po przeszczepie 
płuc u chorych na mukowiscydozę odpowiadają powikłania 
infekcyjne. Największy problem sprawiają drobnoustroje
o dużej oporności na leki. Kilka badań przeprowadzonych
w latach dziewięćdziesiątych dostarczyło informacji o szczegól-
nym znaczeniu w tej dziedzinie bakterii z rodzaju Burkholderia. 
Wykazano, że zakażeni nimi chorzy mają zdecydowanie gorsze 
rokowanie co do przeżycia w porównaniu z chorymi zakażonymi 
innymi bakteriami. Wskaźnik śmiertelności w pierwszym roku 
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po przeszczepie oceniano bardzo różnie, od �5% do nawet 85%. 
Z tego względu, mimo braku oficjalnych wytycznych, wiele 
ośrodków transplantacyjnych wciąż traktuje zakażenie przez 
Burkholderia jako bezwzględne przeciwwskazanie do przeszcze-
pu, uniemożliwiające wykonanie zabiegu. Jest to zagadnienie 
kontrowersyjne, ponieważ w innych szpitalach podejmowane 
są próby przeszczepów. 

Rodzaj Burkholderia skupia wiele gatunków bakterii,
w tym B. gladioli oraz najlepiej znany w środowisku chorych na 
mukowiscydozę tzw. Burkholderia cepacia complex, grupujący 
dziewięć różnych gatunków. W USA 85% zakażeń B. c. complex 
wywołują B. cenocepacia i B. multivorans. Więcej przydatnych 
informacji znajdziesz w „Mukowiscydozie” nr �4 (2000 r.), 
strony 24-33.

Susan Murray i wsp. dokonali analizy danych dostępnych 
w USA oceniając wpływ zakażenia przez Burkholderia na efekty 
przeszczepów płuc. W okresie dziesięciu lat, od � stycznia �997 
r. do 3� grudnia 2006 r., zidentyfikowano � 54� chorych zaka-
żonych bakteriami z rodzaju Burkholderia. �7� z nich (��,�%), 
wszyscy powyżej �2 r.ż., zostało w tym okresie zakwalifikowa-
nych do przeszczepu płuc. W tym samym czasie do przeszczepu 
zakwalifikowano również 2 �05 chorych na mukowiscydozę 
(>�2 r.ż.), którzy nie byli zakażeni przez Burkholderia. W ana-
lizowanym dziesięcioleciu, ostatecznie wykonano przeszczep 
płuc u � 5�4 chorych na mukowiscydozę, z tego w 23 różnych 
ośrodkach transplantacyjnych u 88 chorych (5,8%) zakażonych 
przez Burkholderia. �4 chorych było zakażonych przez B. gladioli 
a 74 przez B. c. complex, w tym 32 przez B. multivorans, 3� przez 
B. cenocepacia i �� przez inne gatunki. 

Analiza zebranych danych pozwoliła na stwierdzenie wielu 
ciekawych faktów:
•	 zakażenie przez Burkholderia nie miało istotnego wpływu 

na przeżywalność chorych oczekujących na przeszczep,
•	 zakażenie B. multivorans nie wpływa na rokowanie po trans-

plantacji,
•	 ryzyko zgonu jest 2,52 razy większe w przypadku zakażenia 

nieepidemicznymi szczepami B. cenocepacia i 2,23 razy 
większe w przypadku B. gladioli, w porównaniu do chorych 
nie zakażonych przez Burkholderia, 

•	 w rok po przeszczepie żyło 80,3% chorych nie zakażonych 
wstępnie przez Burkholderia oraz 68,6% spośród zakażonych 
przez B. gladioli i 59,6% zakażonych przez B. cenocepacia. 

Wyniki przedstawionego badania jednoznacznie przema-
wiają za odrzuceniem zasady dyskwalifikowania od przeszczepu 
każdego chorego zakażonego przez Burkholderia. W ocenie 
przedoperacyjnej i kwalifikacji do transplantacji bardzo duże 
znaczenie ma prawidłowa klasyfikacja mikrobiologiczna flory 
bakteryjnej chorego na mukowiscydozę. 
Murray S. i wsp.: Impact of Burkholderia infection on lung transplantation in cystic fibrosis. 
Am J Respir Crit Care Med 2008;�78(4):363–37�.

Doświadczenia z jednego ośrodka transplantacyjnego 
(Duke University School of Medicine, Durham) zebrane
w okresie od września �992 do sierpnia 2002 są jeszcze mniej 
optymistyczne. Przeszczepowi płuc poddano tam 75 chorych na 
mukowiscydozę, w tym �6 (2�%) zakażonych przez B. c. complex, 
z czego 7 przez B. cenocepacia. Po przeszczepie u �4 chorych 
nadal hodowano B. c. c. W jeden miesiąc, jeden rok, 3 lata i 5 lat 
po przeszczepie, spośród chorych nie zakażonych Burkholderia 
żyło odpowiednio 97%, 92%, 76% i 63%; spośród zakażonych 
przez Burkholderia, inne niż B. cenocepacia, żyło odpowiednio 

89%, 89%, 67%, 56%, natomiast dla chorych zakażonych przez 
B. cenocepacia: 7�% 29%, 29%, 29%. 

Chorzy zakażeni B. cenocepacia mieli 8 razy większe ryzyko 
śmierci w ciągu � roku po przeszczepie niż osoby nie zakażone 
przez Burkholderia (p<0,00005). 
Alexander B.D. i wsp.: Survival after lung transplantation of cystic fibrosis patients infected 
with Burkholderia cepacia complex. Am J Transplant 2008;8(5):�025-30.

Analiza danych za okres od stycznia �990 do września 
2006, przeprowadzona w dwóch paryskich ośrodkach trans-
plantacyjnych, wykazała, że 22 (8,9%) spośród 247 chorych 
na mukowiscydozę poddanych w tym okresie przeszczepowi 
płuc, było zakażonych przez B. c. complex. Wśród nich 8 miało 
B. cenocepacia, �� - B. multivorans, 2 - B. vietnamiensis i jeden 
- B. stabilis. Po transplantacji zakażenie płuc wystąpiło u �7
z 22 chorych zakażonych przez Burkholderia i u żadnego spośród 
zakażonych innymi bakteriami. Ryzyko śmierci po przeszczepie
u chorych zakażonych przez B. cenocepacia było 3,2 razy większe niż 
przy zakażeniu innymi gatunkami Burkholderia (p=0,04). Autorzy 
stwierdzają, że zakażenie przez gatunki Burkholderia inne niż B. ce-
nocepacia nie może stanowić przeciwwskazania do przeszczepu. 
Boussaud V. i wsp.: Clinical outcome following lung transplantation in patients with cystic 
fibrosis colonised with Burkholderia cepacia complex: results from two French centres. 
Thorax 2008;63(8):732-7.

Meachery i wsp., zespół transplantacyjny z Newcastle 
w Wielkiej Brytanii, opublikował niedawno podsumowanie 
przeszczepów płuc wykonanych u chorych na mukowiscydo-
zę. W tym ośrodku przeszczepy zaczęto wykonywać w �987 r.,
a pierwszy chory na mukowiscydozę był zoperowany w �989 
r. Do roku 2007 przeprowadzono tam łącznie 575 transplan-
tacji płuc, z czego �76 (30%) u chorych na mukowiscydozę,
w tym �67 u dorosłych i 9 u dzieci (�2,5-�7 lat), których średni 
wiek w momencie przeszczepu wyniósł 26,2 lat (�2,5-49,5). 
Wykonano �68 przeszczepów obustronnych (sekwencyjnych),
4 przeszczepy płuc i serca, jeden przeszczep od żyjącego dawcy 
i dwa przeszczepy jednego płuca. �9 chorych było zakażonych 
przez Burkholderia - 7 z nich zmarło wkrótce po przeszczepie
z powodu zakażenia. Aż 40% chorych miało przed przeszczepem 
rozpoznawaną cukrzycę. 

U �76 chorych na mukowiscydozę poddanych przeszcze-
powi płuc w Newcastle wyniki leczenia przedstawiają się nastę-
pująco: � rok przeżyło 82%; 3 lata przeżyło 70%; 5 lat przeżyło 
62%; �0 lat przeżyło 5�% chorych. 

Obecnie żyje �07 chorych na mukowiscydozę po przeszcze-
pie (6�%). Dominujące przyczyny zgonów po przeszczepie to 
zarostowe zapalenie oskrzelików (5�%) i zakażenia (26%).
Meachery G. i wsp.: Outcomes of lung transplantation for cystic fibrosis in a large UK 
cohort. Thorax 2008;63(8):725-3�.

gENY REgUlATOROWE

Na czas wystąpienia zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa 
i tempo rozwoju zmian płucnych znaczący wpływ wydają się 
mieć różnice w budowie genów odpowiedzialnych za wytwa-
rzanie niektórych białek. 

To zagadnienie było już sygnalizowane na łamach „Mu-
kowiscydozy” (numer 2�, strona �4). Badania prowadzone na 
grupie bliźniąt i rodzeństw z mukowiscydozą sugerują, że geny 
modyfikujące odpowiadają za większość różnic w przebiegu 
zmian płucnych. 
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Białko wiążące mannozę (ang. mannose binding lectine, 
MBL), to jedno z wielu białek odpornościowych wytwarza-
nych przez człowieka. MBL „rozpoznaje” reszty cukrowe 
na powierzchni drobnoustrojów i wiążąc się z nimi ułatwia 
komórkom układu odpornościowego pochłanianie i zabijanie 
bakterii. MBL ma również zdolność aktywowania jednego
z ważniejszych mechanizmów odpornościowych, tzw. układu 
dopełniacza. 

Syntezę MBL koduje gen mbl, położony na chromosomie 
�0. Mutacje tego genu mogą wpływać na aktywność MBL i tym 
samym na stan układu odpornościowego. Uważa się, że muta-
cje mbl są przyczyną najczęściej obserwowanych pierwotnych 
niedoborów odporności. 

TGFβ� (ang. transforming growth factor beta 1) jest czyn-
nikiem wzrostowym odgrywającym ważną i wielokierunkową 
rolę w procesach zapalnych układu oddechowego. Między in-
nymi zapobiega aktywacji makrofagów i wydzielaniu substancji 
prozapalnych (tzw.cytokin), ale również wywołuje stan zapalny 
i włóknienie płuc. 

Dorman i wsp. przedstawili badania, przeprowadzone na 
grupie � 0�9 chorych na mukowiscydozę, określające związek 
między różnymi genotypami MBL2 a rozwojem zmian płucnych. 
W zależności od genotypu ludzki organizm wytwarza inną ilość 
MBL2. Badacze podzielili badaną grupę na chorych z niskim, 
średnim i wysokim stężeniem MBL2. Okazało się, że niedobór 

MBL2 kojarzy się ze zdecydowanie wcześniejszym występowa-
niem zakażeń układu oddechowego przez Pseudomonas aeru-
ginosa oraz wiąże się również z szybszym postępem uszkodzeń 
płuc. Dodatkowo okazało się, że współistnienie niedoboru MBL2 
z jednoczesnym wysokim stężeniem TGFβ� powoduje nasilenie 
drugiego z efektów. Powyższe obserwacje dostarczają dowodów 
na to, że interakcje między różnymi genami, innymi niż CFTR 
(odpowiadający za wystąpienie mukowiscydozy), mają istotny 
wpływ na przebieg choroby. 

Wyniki powyższych badań mogą stać się podstawą do 
wprowadzenia poszerzonej diagnostyki genetycznej chorych na 
mukowiscydozę. Stwierdzenie określonych odmian genów mbl2 
i TGFβ1 być może pozwoli na wczesną identyfikację pacjentów 
szczególnego ryzyka i tym samym objęcie ich intensywniejszym 
nadzorem klinicznym i mikrobiologicznym oraz wcześniejszą 
antybiotykoterapię. 

Lepsza znajomość odmienności genetycznych może pomóc 
w właściwszym grupowaniu chorych do nowych badań klinicz-
nych. Jak na razie hipotetyczne są rozważania o ewentualnym 
leczeniu niedoboru MBL2 poprzez podawanie tego białka cho-
rym, szczególnie najmłodszym - przed wystąpieniem zakażenia 
przez Pseudomonas aeruginosa – celem jego opóźnienia. 
Dorfman R. i wsp.: Complex two-gene modulation of lung disease severity in children with 
cystic fibrosis. J Clin Invest 2008;��8(3):�040-9. 

Organizm każdego człowieka, a więc i dziecka został zapro-
gramowany na aktywny sposób życia. Ruch jest zatem naturalną 
potrzebą ludzkiego organizmu. Aktywność ruchowa może być
i jest lekarstwem na wiele chorób, bowiem poprawia lub doskonali 
sprawne działanie układu nerwowego, krwionośnego, oddecho-
wego, kostnego. Korzystnie wpływa na samopoczucie psychiczne, 
pozwala rozładować stres i poprawia nastrój. Organizm ludzki 
rozwija się i doskonali dzięki ruchowi. Jak ważna dla prawidłowego 
rozwoju organizmu człowieka jest wielokierunkowa aktywność fi-
zyczna zauważył już w XIX wieku Tissot. Powiedział on: Ruch może 
zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie 
zastąpić ruchu. Warto jednak uzupełnić tę myśl: tak jak każdy lek 
powinien być odpowiednio dobrany i właściwie dozowany.

W ostatnich latach obserwuje się zastój w aktywności fizycz-
nej dzieci i młodzieży. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii 
komputerowej wpływa na nasilanie się tego zjawiska. Kształtowa-
nie postaw związanych ze zdrowym stylem życia, a tym samym
z aktywnym trybem życia, należy rozpocząć już od najmłod-
szych lat. Zadanie to ma realizować między innymi wychowanie 

fizyczne, ale rozumiane nie tylko jako usprawnianie ciała, lecz 
przede wszystkim wyposażenie ucznia w zasób wiadomości
i umiejętności, które pozwolą mu dbać o zdrowie, a przejawem 
tej dbałości powinna być właśnie aktywność fizyczna. 

Kolejne reformy wychowania fizycznego zmieniały jego 
cele i zadania. Była już mowa o wychowaniu fizycznym, kul-
turze fizycznej, a w ostatnim czasie o kulturze ruchu. Kultura 
ruchu, czyli pojęcie rozumiane jako umiejętność dobrania od-
powiedniej formy ruchowej i dawkowania ruchu w zależności 
od indywidualnych predyspozycji. 

Podkreślając jeszcze raz wpływ ruchu na zdrowie dzieci, 
możemy wskazać na następujące funkcje nowoczesnego wy-
chowania fizycznego:
•	 stymulatywna, która polega na wspomaganiu naturalnego biolo-

gicznego rozwoju człowieka. Ruch jest bowiem głównym stymu-
latorem biologicznym, wzmacnia organizm, kształtuje i uspraw-
nia wszystkie jego układy. Jest stymulatorem życia psychiczne-
go, ważnym ośrodkiem wychowania moralnego, estetycznego 
i społecznego,

aKtywNOŚć RUchOwa dLa wSzyStKich 
– dziecKO PRzewLeKLe chORe
na lekcjach wychowania fizycznego
Ewa Sprawka
Doradca metodyczny wychowania fizycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z klasami integracyjnymi
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•	 kompensacyjna, która polega na wyrównywaniu braków
w rozwoju fizycznym człowieka powstałych wskutek długo-
trwałego siedzenia,

•	 korektywna, polegająca na likwidowaniu i ograniczaniu 
odchyleń w rozwoju człowieka wykraczających poza przy-
jętą normę. Poprzez ćwiczenia można wpływać na budowę 
i postawę ciała, odpowiednio kształtować układ ruchu, 
korygować powstałe wady lub zapobiegać ich nasilaniu,

•	 adaptacyjna, czyli przystosowanie człowieka do wysiłku fizyczne-
go, długotrwałej pracy, zmieniających się warunków otoczenia.

Nietrudno zorientować się, że tak rozumiane wychowanie 
fizyczne dostępne powinno być dla wszystkich dzieci. Nie każde 
dziecko z dysfunkcją powinno być od razu zwalniane z lekcji 
wf. Należy przypomnieć, że nauczyciele wychowania fizycznego
w toku studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne
i w pewnym sensie medyczne, co nie jest bez znaczenia, gdyż
w szkołach jest coraz więcej dzieci przewlekle chorych. Przyby-
wa dzieci z astmą oskrzelową, cukrzycą, nadciśnieniem czy też
z mukowiscydozą. Korzyści zdrowotne wynikające z aktywności 
fizycznej mają dla nich ogromne znaczenie. O niektórych już 
wspomniałam wcześniej, jednak należy tu jeszcze wymienić: 
•	 usprawnienie czynności serca i naczyń krwionośnych,
•	 usprawnienie układu oddechowego i krwiotwórczego,
•	 poprawę regulacji procesów metabolicznych,
•	 większą koncentrację uwagi oraz większą sprawność inte-

lektualną,
•	 zwiększenie odporności biologicznej organizmu,
•	 wzmocnienie układu mięśniowego odpowiedzialnego za 

utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
•	 wzmocnienie układu kostno-stawowo-więzadłowego, co 

zwiększa odporność na urazy,
•	 zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych 

(choroby wieńcowej, nadciśnienia, osteoporozy, nadwagi, 
choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa).

U osób chorych na mukowiscydozę aktywność fizyczna 
pomaga w ewakuacji zalegającej wydzieliny. Oczywiście dawka 
ruchu powinna być odpowiednio dozowana, dostosowana do 
aktualnego stanu zdrowia. 

Kompetentny, świadomy nauczyciel wychowania fizycz-
nego nie będzie wymuszał zwolnień lekarskich na rodzicach 
chorych dzieci, ale przede wszystkim rzetelnie przygotuje się do 
realizacji procesu dydaktycznego. W przygotowaniach do pracy 
z dziećmi chorymi do najważniejszych zadań należą: wybór od-
powiedniego programu nauczania, permanentne doskonalenie 
się w zakresie specyfiki choroby oraz współpraca z rodzicami.

Reforma daje nauczycielom możliwość wyboru programu, 
który uwzględniać powinien specyfikę placówki, ale przede 
wszystkim możliwości i potrzeby uczniów. Wskazane jest, żeby 
taki program zawierał elementy edukacji prozdrowotnej, a jego 
podstawowym celem winno być przygotowanie dzieci do zdrowego 
stylu życia, a tym samym wyrobienie nawyku aktywności fizycznej 
indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej, towarzyskiej, 
społecznej), i co najważniejsze, pomoc uczniowi w wyborze takiej 
aktywności ruchowej, która uwzględnia jego potrzeby i możliwo-
ści. Program powinien opierać się na naturalnych formach ruchu,
a wyznacznikiem oceny ucznia powinien być jego postęp i zaanga-
żowanie, a nie wyłącznie uzyskiwane wyniki. Takim programem 
jest np. Program Wychowania Fizycznego dla II Etapu Kształcenia 

autorstwa Mirosławy Śmiglewskiej, zatwierdzony do realizacji 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a więc może być wybrany
i realizowany w każdej szkole, przez każdego nauczyciela.

Pamiętać należy, że najtrudniej jest przełamać stereotypy, 
a niewątpliwie takim stereotypem jest zwalnianie dzieci z zajęć 
wychowania fizycznego. Przekonanie o konieczności zwalniania 
uczniów reprezentuje większość rodziców mających dziecko prze-
wlekle chore, ale również, niestety i sami nauczyciele. Nauczyciel 
natomiast powinien być kompetentny, czyli posiadać odpowied-
nią wiedzę na temat choroby dziecka, umieć użyć właściwych 
argumentów, ale przede wszystkim udowodnić, że dziecko na 
jego lekcjach będzie traktowane indywidualnie, a zajęcia będą 
dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Tylko taki nauczyciel 
wzbudzi zaufanie rodziców i dziecka. Dlatego nieodzowne jest 
organizowanie w szkole konsultacji dla wszystkich nauczycieli 
w zakresie postępowania z dziećmi chorymi, nie tylko na muko-
wiscydozę, ale i na inne choroby, których jest coraz więcej wśród 
dzieci i młodzieży, np. cukrzyca. Takie szkolenia mogą odbywać się 
w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, a więc 
spotkań dla rady pedagogicznej danej szkoły. Można je organizo-
wać z udziałem specjalistów, ale również samych rodziców, często
z ich inicjatywy. Ważne jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego 
ściśle współpracował z pielęgniarką szkolną, która nie tylko prze-
kazuje niezbędne informacje na temat dziecka, ale również tworzy 
odpowiednie warunki do zażycia leków. Należy podkreślić fakt, 
że każdy nauczyciel przed przystąpieniem do planowania pracy 
powinien przeanalizować Karty Zdrowia ucznia (znajdujące się
u pielęgniarki szkolnej) pod kątem kwalifikacji do lekcji wf. Infor-
macja ta znajduje się na pierwszej stronie i jest wyrażona symbolem 
literowym: A, As, B, Bk, C, C1. Symbole te nanoszone powinny 
być przez pielęgniarkę szkolną na podstawie informacji zawartych
w Karcie Zdrowia ucznia, dlatego bardzo ważne jest uzupełnianie 
tych kart przez rodziców aktualnymi badaniami. A oznacza, że 
dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w lek-
cjach wychowania fizycznego. Bk oznacza, że dziecko posiada wadę 
postawy. B to symbol innych przewlekłych chorób i w końcu C to 
zupełne zwolnienie dziecka z zajęć, natomiast C1 to zwolnienie 
z jednoczesną rehabilitacją. Symbol As dotyczy kwalifikowania 
dzieci do klas sportowych. Dużym utrudnieniem dla nauczyciela 
jest Ustawa o ochronie danych osobowych, uniemożliwiająca na-
uczycielowi wgląd do Karty Zdrowia, co niewątpliwie wydłuża 
czas pozyskania niezbędnych danych na temat choroby dziecka. 
Nietrudno się zorientować, że przyjęta forma kwalifikowania dzieci 
do zajęć wf ma charakter bardzo ogólny. Jest jednak sygnałem, 
że dziecko, które ma inną grupę niż A, powinno być traktowane 
bardzo indywidualnie, a nauczyciel powinien zadbać o zebranie 
jak największej ilości informacji na temat choroby. Sprawdza się 
tutaj metoda, gdzie rodzice podpisują zgodę na przeglądanie przez 
nauczyciela Kart Zdrowia uczniów. Należy dodać, że Instytut Matki 
i Dziecka w Warszawie opracował wykaz chorób objętych grupą B 
ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do uczestniczenia w lekcjach 
wf. Biorąc pod uwagę przygotowanie nauczyciela w toku pełnych, 
kierunkowych studiów oraz wymieniony materiał możemy uznać, 
że nauczyciel posiada pełne przygotowanie do pracy z dziećmi 
przewlekle chorymi. Niestety, w tym wykazie brakuje mukowiscy-
dozy, dlatego jeszcze raz podkreślam konieczność systematycznej 
współpracy z rodzicami. Zdarzają się też przypadki, że rodzice nie 
życzą sobie ujawniania choroby dziecka obawiając się, że będzie ono 
wyśmiewane i inaczej traktowane. Z wieloletniej pracy w zawodzie 
nauczyciela wiem, że dzieci chore często przychodzą do szkoły
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z przeświadczeniem, że są inne, co w konsekwencji powoduje 
postawę wycofującą. Niestety jest to duży błąd rodziców. Dziecko 
powinno być świadome swojej choroby, powinno brać za nią 
współodpowiedzialność, ale jednocześnie wiedzieć, że nie ma 
dzieci idealnych. Jedno ma krzywy kręgosłup, inne nadwagę,
a jeszcze inne po prostu trądzik. Każdy ma prawo w związku 
z tym do indywidualnych zachowań, a tym samym do indywi-
dualnego traktowania. Ukształtowanie takiej postawy dziecka 
jest trudne, ale możliwe. Nie da się tu przecenić roli rodziców, 
ale podkreślić należy również rolę nauczyciela. 

Kolejnym elementem mającym wpływ na zwalnianie dzieci
z wychowania fizycznego jest ocena. Jeszcze raz jednak podkre-
ślam konieczność systematycznej współpracy z rodzicami. Dosto-
sowanie ćwiczeń oraz daleko idąca indywidualizacja na lekcji wf 
jest koniecznością i nie powinna mieć wpływu na ocenę dziecka. 
W szkole zasady oceniania z wychowania fizycznego powinny 
uwzględniać postęp dziecka, jego zaangażowanie, systematycz-
ność, aktywność, a nie aktualny poziom umiejętności ruchowych. 
Sprawdziany niewskazane dla dziecka chorego, powinny być zastą-
pione innymi. Pozwolę sobie przytoczyć fragment rozporządzenia 
MEN z dnia 7.09.2004 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, w którym czytamy: „Przy ustalaniu oceny z wychowania 
fizycznego (…) - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć”. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności zwolnienia 
ucznia z lekcji wf, rodzice powinni wystąpić do dyrektora szkoły 
z wnioskiem o zwolnienie dziecka. Mówi o tym wspomniane 
wcześniej rozporządzenie: „W uzasadnionych przypadkach uczeń 
może być zwolniony na czas określony z zajęć  wychowania fizycz-
nego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego 
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza.” W rozporządzeniu nie określa się specjalności lekarza. 
Może to być również lekarz pierwszego kontaktu. 

Zdarza się, że szkoła w ramach godzin wychowania fizycz-
nego realizuje zajęcia na pływalni. Decyzja o tym powinna zawsze 
zostać podjęta po konsultacji z rodzicami. Najczęściej jednak 
decyduje większość głosów. Dyrekcja szkoły powinna zapewnić 
dzieciom, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, możliwość 
realizacji takich godzin w inny sposób. Praktykuje się utworzenie 
grupy ćwiczebnej, składającej się z dzieci zwolnionych z zajęć 
pływania, która w zamian bierze udział, we wskazanym, dogod-
nym dla nich terminie, w lekcjach na sali gimnastycznej. Każde 
dziecko ma z jednej strony obowiązek, z drugiej strony prawo 
do uczestniczenia w czterech godzinach wychowania fizycznego. 
Zdecydowanie nie można dopuścić do sytuacji, kiedy dziecko nie 
uczestniczy w zajęciach (nie ze swojej winy), a w dzienniku ma 
zaznaczaną nieobecność. We wspomnianym już rozporządzeniu 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów, wyraźnie mówi się, że uczeń, który posiada 
ponad 50% nieobecności na danych zajęciach, nie jest z tych zajęć 
klasyfikowany. 

Ważnym zagadnieniem i wartym poruszenia są organizowa-
ne w szkołach zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Obecnie wiele szkół 
szczyci się organizacją takich zajęć. Niestety, rzadko kiedy są one 
organizowane zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia �9 listopada �996 r. w sprawie zasad organizowania 

przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz 
nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Zarządzenie 
jest stosunkowo stare, jednak do tej pory nie ukazało się żadne 
inne, dlatego nadal obowiązuje. Określa ono jakich uczniów moż-
na objąć zajęciami gimnastyki korekcyjnej oraz kto ich kwalifikuje. 
Zarządzenie określa również wymiar czasu zajęć: „Gimnastyka dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej prowadzona jest w ramach 
obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze nie mniejszym 
niż 2 godziny tygodniowo. Gimnastyka dla uczniów klas IV-VIII 
(tak jak wspomniałam zarządzenie nie było aktualizowane) może 
być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych, w wymiarze 
określonym przez organ prowadzący szkołę lub jej dyrektora, zgod-
nie z odrębnymi przepisami.” Najważniejszy aspekt dotyczy liczby 
uczniów na zajęciach: „Zajęcia gimnastyki dla uczniów z odchy-
leniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle 
chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób. 
Zajęcia gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną 
powinny odbywać się w grupach liczących od 10 do 15 osób.” 

Niestety, w wielu szkołach na zajęcia gimnastyki korekcyj-
nej uczęszcza cała klasa, często dwudziestokilkuosobowa, raz
w tygodniu. Takie zajęcia z pewnością nie są zajęciami gimna-
styki korekcyjnej, albo jak kto woli są, organizowane niezgodnie 
z przepisami prawa. 

Niewątpliwie polskim szkołom daleko jeszcze do ideału. 
Jednak rodzic, który zna swoje prawa i nauczyciel, dla którego 
dobro dziecka jest najważniejsze - wspólnie mogą dużo więcej 
osiągnąć. Myślę, że warto podejmować taki trud, gdyż rezultaty 
mogą być nieocenione. Wszystkim rodzicom dzieci przewlekle 
chorych życzę, żeby trafili na takiego nauczyciela, dla którego 
kryterium sukcesu nie będą tylko wyniki w zawodach sporto-
wych, ale przede wszystkim uśmiech na twarzy dzieci przeła-
mujących kolejne słabości.

Dziecko z mukowiscydozą na wychowaniu fizycz-
nym – zadania dla rodziców:

•	 skonsultuj z lekarzem prowadzącym wskazania i przeciw-
wskazania do uczestnictwa Twojego dziecka w zajęciach 
wychowania fizycznego,

•	 poproś lekarza o pisemną opinię zawierającą sugestie i zale-
cenia dla nauczyciela wychowania fizycznego,

•	 przekaż opinię lekarską pielęgniarce szkolnej, dyrektorowi
i nauczycielowi wf,

•	 przekaż nauczycielowi podstawowe materiały informacyjne 
dotyczące mukowiscydozy (np. „kartka dla nauczyciela”
z numeru 2�, strona 65 i 66),

•	 ustal z nauczycielem wf realne możliwości dostosowania za-
kresu ćwiczeń i wymogów do aktualnej sprawności fizycznej 
Twojego dziecka,

•	 poproś o wymagania na poszczególne oceny, sprawdź czy 
zaplanowane sprawdziany uwzględniają specyfikę choroby 
Twojego dziecka,

•	 poproś nauczyciela o numer telefonu pod którym mogłabyś 
zgłaszać uwagi o stanie zdrowia Twojego dziecka,

•	 przekaż nauczycielowi najważniejsze numery telefonów: 
Twój, lekarza prowadzącego, lekarza rodzinnego,

•	 poinformuj nauczyciela o bezpłatnej Infolinii PTWM i moż-
liwości rozmowy z lekarzem (harmonogram pracy Infolinii 
dostępny w tym numerze oraz na stronie internetowej

 www.ptwm.org.pl).



�7

PRAWO DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOlNOŚCI DO PRACY

Autor: mgr n. praw. Patryk Jan Jastrzębski, były Wiceprezes 
Zarządu Transparency International Polska, dyrektor Ośrodka 
Ochrony Praw Człowieka przy Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Warszawie (EWSPA), doktorant
w zakresie nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, 
doktorant w zakresie nauk pedagogicznych w Instytucie Ba-
dań Edukacyjnych MEN, asystent w Katedrze Teorii Państwa
i Prawa na Wydziale Prawa EWSPA, magistrant w zakresie nauk 
politycznych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjali-
zacji Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik-specjalista prawa 
i procesu karnego, prawa europejskiego instytucjonalnego, 
międzynarodowego prawa praw człowieka oraz problematyki 
przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, problematyki prze-
stępczości seksualnej i przeciwko obyczajności, problematyki 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; nauczyciel i wychowawca 
w Zespole Szkół Społecznych w Warszawie im. Maharadży Jam 
Saheba Digvijay Sinhji; dziennikarz, członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich i Zrzeszenia Prawników Polskich; autor 
książki: Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem. Komentarz 
(Warszawa 2008: Wydawnictwo EWSPA), współautor książki: 
Prawo dla obywatela. Podręcznik (Warszawa 2007: Transparency 
International Polska; red. Anna Kądziela); autor artykułów, prac 
naukowych i glos (komentarzy) do orzeczeń Sądu Najwyższego, 
Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu.

Wykaz niektórych skrótów i pojęć wraz z objaśnieniami:

Dz.U.  ..............Dziennik Ustaw;
FUS .................Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;
Ibidem ...........tamże;
MOP ...............Międzynarodowa Organizacja Pracy;
NSA ................Naczelny Sąd Administracyjny;
op.cit.  .............opus citatum (dzieło cytowane);
OSA ................Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych;
OSNP..............Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izby Pracy,  

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych;
OTK ZU .........Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór 

Urzędowy;
SA ...................Sąd Apelacyjny;
SN ...................Sąd Najwyższy;
sprost.  ............ sprostowanie;
tekst jedn.  ...... tekst jednolity;
tekst pierw.  .... tekst pierwotny;
TK ...................Trybunał Konstytucyjny;
WSA ...............Wojewódzki Sąd Administracyjny;
w/w .................wyżej wymieniony / wymieniona / wymienione;
zd.  .................. zdanie;
zm.  ................. zmiany;
ZUS .................Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Wstęp
1. Zagadnienia wiążące się z prawem do renty z tytułu nie-

zdolności do pracy są zawsze aktualne; nie brak bowiem osób, dla 
których utrata zdolności do pracy to albo ich dotykająca rzeczy-
wistość, albo wizja tego, co może nieuchronnie nastąpić. Prawo 
do renty z tytułu niezdolności do pracy w sposób szczególny jest 
aktualne w przypadku osób chorych na mukowiscydozę, jako że 
jest to choroba nieuleczalna, wyniszczająca, a co istotne niezwy-
kle absorbująca, sukcesywnie i stopniowo wyłączająca chorego
z coraz to większej liczby obszarów aktywności życiowej.

Jednocześnie wypada podkreślić, iż dostęp do tego prawa 
jest ograniczony; nierzadko – niestety – bywa, iż jest on unie-
możliwiony, i to bynajmniej nie z powodu wadliwego prawa 
ubezpieczeń społecznych, co niewłaściwego jego stosowania 
przez organy rentowe; w przypadku wnioskodawców chorych 
na mukowiscydozę problem ten jest szczególnie doniosły i po 
częstokroć bywa przyczyną wielu dramatów i tragedii, jako że 
obiektywna niezdolność chorego do podjęcia jakiejkolwiek pracy 
przy jednoczesnym braku dostatecznego wsparcia finansowego 
ze strony państwa, oznacza niezdolność do zaspokajania podsta-
wowych potrzeb materialnych, a w tym do finansowania leczenia, 
co w rezultacie prowadzi do braku leczenia chorego z powodów 
finansowych; to zaś oznacza drastyczny postęp choroby, którego 
konsekwencją może być nawet przedwczesny zgon.

Przyczyn powyższego stanu jest wiele; najpoważniejszą 
jednak przyczynę stanowi nieznajomość i niezrozumienie istoty 
choroby po stronie lekarzy orzeczników, zaś ze strony lekarzy 
prowadzących chorych na mukowiscydozę – nieznajomość
i niezrozumienie zasad orzekania o zdolności do pracy.

2. Przedmiot analizy i metoda: W niniejszym opraco-
waniu dokonano ogólnego zarysu zagadnień związanych ze 
zdolnością do pracy przede wszystkim na gruncie materialnym; 
z powodów „objętościowych” niestety pominięto zagadnienia 
procesowe; w powyższym zarysie dokonano analizy: aksjologicz-
nej, funkcjonalno-teleologicznej i semantycznej najważniejszych 
regulacji związanych z prawem do renty z tytułu niezdolności 
do pracy; analizę tę uzupełniono o analizę orzecznictwa Izby 
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu 
Najwyższego, oraz sądów apelacyjnych – sądów pracy i ubez-
pieczeń społecznych.

3. Rozważania, o których wyżej mowa poprzedzono uwa-
gami ogólnymi dotyczącymi prawa każdej osoby do ochrony 
zdrowia i prawa do zabezpieczenia społecznego – na tle wy-
branych systemów konstytucyjnych Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej, a także na tle prawa międzynarodowego 
publicznego oraz polskiego prawa konstytucyjnego.

2. Zagadnienia wstępne
1. Prawo do ochrony zdrowia w chwili obecnej należy 

do kanonu praw podstawowych gwarantowanych każdemu 
człowiekowi, zarówno na płaszczyźnie konstytucyjnej, jak

PRawO dO ReNty z tytUŁU NiezdOLNOŚci 
dO PRacy w ORzeczNictwie SądU
NaJwyżSzegO i Sądów POwSzechNych
Patryk Jan Jastrzębski
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i prawnomiędzynarodowej. Na gruncie europejskich, krajo-
wych systemów konstytucyjnych prawo do ochrony zdrowia 
gwarantowane jest m.in. przez: Konstytucję belgii w art. 23 
stanowiącym, iż: „Każdy ma prawo prowadzić życie odpowia-
dające wymogom godności ludzkiej. W tym celu ustawa, dekret 
lub norma wskazana w art. �34 gwarantują, przy uwzględnie-
niu odpowiednich zobowiązań, prawa ekonomiczne, socjalne
i kulturalne oraz określają warunki ich wykorzystania. Prawa te 
obejmują (…) 2) prawo do zabezpieczenia socjalnego, do ochro-
ny zdrowia, do pomocy socjalnej, medycznej i prawnej (…).”1; 
Kartę Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej
w art. 3� stanowiącym, iż: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 
Obywatele mają, na podstawie powszechnego ubezpieczenia, 
prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i do pomocy zdrowotnej 
na zasadach określonych w ustawie.”2; Konstytucję finlandii 
w § �9 zd. 3 stanowiącym, iż: „Władze publiczne zapewniają 
każdemu, zgodnie ze szczegółowymi przepisami zawartymi
w ustawie, wystarczające świadczenia socjalne, chorobowe 
i usługi medyczne, jak również dbają o zdrowie ludności.”3; 
Konstytucję holandii w art. 22 ust. � stanowiącym, iż: „Władze 
podejmują działania dla popierania stanu zdrowotności [ludno-
ści].”4; Konstytucję Rosji w art. 4� ust. � stanowiącym, iż: „Każdy 
ma prawo do ochrony zdrowia i pomocy lekarskiej.”5.

Pochodną prawa do ochrony zdrowia niewątpliwie stanowi 
prawo do zabezpieczenia społecznego; co ważne, prawo to 
podobnie jak wspomniane prawo do ochrony zdrowia, przez 
coraz więcej krajowych systemów konstytucyjnych zaczyna być 
traktowane nie tylko jako prawo obywatelskie, ale również jako 
prawo człowieka bądź też jako element tzw. praw podstawo-
wych, a więc jako prawo przysługujące każdej osobie fizycznej 
niezależnie od posiadanego przez nią obywatelstwa, jak również 
niezależnie od jakichkolwiek innych cech różnicujących, a w tym 
przykładowo: rasy, koloru skóry, płci, religii, światopoglądu et 
caetera. Przykładem wspomnianej tendencji na gruncie euro-
pejskich krajowych systemów konstytucyjnych stanowić mogą 
m.in. przywołane już: Karta Podstawowych Praw i Wolności 
Republiki Czeskiej w art. 30 stanowiącym w ust. �, iż: „Obywa-
tele mają prawo do odpowiedniego materialnego zabezpieczenia 
na starość, w przypadku niezdolności do pracy, jak również
w przypadku utraty żywiciela.”6, w ust. 2: „Każdy kto znajdzie się 
w niedostatku materialnym ma prawo do pomocy, niezbędnej 
do zapewnienia podstawowych warunków życia.”7; Konstytucja 
finlandii, która w § �9 zd. � ustanawia prawo do bezpieczeństwa 
socjalnego: „Każdy, kto nie jest w stanie zapewnić sobie środków 
potrzebnych do godnego życia, ma prawo do uzyskania nie-

� Konstytucja Belgii wedle tekstu jednolitego z �4 II �994 r. (Moniteur Belge 
z �7 II �994 r., Nr 35); przekład na język polski: Skrzydło Wiesław (tłum.
i wstęp) (�996), Konstytucja Belgii, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, art. 
23, str. 25-26.
2  Uchwała Prezydium Czeskiej Rady Narodowej z �6 XII �992 r. o ogłoszeniu 
Karty Podstawowych Praw i Wolności jako części porządku konstytucyjnego 
Republiki Czeskiej – na podstawie: Kruk Maria (2000), Konstytucja Czech, 
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, str. 78.
3  Osiński Joachim (tłum. i wstęp) (2003), Konstytucja Finlandii z 1999 r., 
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, § �9, str. 7�.
4  Konstytucja Królestwa Holandii z 28 III �8�4 r. według stanu prawnego na 
dzień 2� III 2002 r. (Verzameling Nederlandse Wetgeving, Deel �, �998/99); 
przekład na język polski: Głowacki Andrzej (tłum. i wstęp) (2003), Konstytucja 
Królestwa Holandii, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, art. 22, str. 37.
5  Bosiacki Adam (wstęp), Kubik Andrzej (tłum.) (2000), Konstytucja Rosji, 
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, art. 4�, str. 50.
6  Kruk Maria, op.cit., str. 78.
7  Ibidem.

zbędnych środków i opieki.”8; Konstytucja Danii, która w § 75 
ust. 2 stanowi: „Każdy, kto nie jest zdolny do utrzymania siebie 
i osób pozostających pod jego pieczą, ma prawo do otrzymania 
pomocy społecznej, o ile nikt inny nie ponosi odpowiedzialności 
za jego i ich utrzymanie, i gdy spełni obowiązki nałożone przez 
ustawę w tym zakresie.”9; Konstytucja Rosji, która w art. 39 ust. 
� stanowi: „Każdemu gwarantuje się zabezpieczenie społeczne na 
starość, na wypadek choroby, inwalidztwa, utraty żywiciela, na 
wychowanie dzieci, oraz w innych przypadkach przewidzianych 
przez ustawę.”10.

Prawo do ochrony zdrowia i prawo do zabezpieczenia 
społecznego w dokumentach Rady Europy: Jeśli chodzi
o akty prawa międzynarodowego publicznego w zakresie praw-
nomiędzynarodowych gwarancji prawa do ochrony zdrowia 
oraz prawa do zabezpieczenia społecznego – szczególną uwagę 
zwraca w tym miejscu Europejska Karta Społeczna sporządzona 
w Turynie �8 października �96� r., będąca dokumentem Rady 
Europy, która ustanawia następujące prawa: art. �� – prawo do 
ochrony zdrowia, art. �2 – prawo do zabezpieczenia społecz-
nego, art. �3 – prawo do pomocy społecznej i medycznej, art. 
�4 – prawo do korzystania ze służb opieki społecznej, art. �5 
– prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do 
szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej 
i społecznej, art. �6 – prawo rodziny do ochrony społecznej, 
prawnej i ekonomicznej.

Prawo do zabezpieczenia społecznego w dokumen-
tach MOP: Na podobną uwagę zasługuje Konwencja Nr �02 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: MOP) dotycząca 
minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta
w Genewie 28 czerwca �952 r., ratyfikowana przez RP na mocy 
ustawy z 24 kwietnia 2003 r.11, a która ustanawia m.in.: obo-
wiązek sprawowania opieki zdrowotnej (część II), obowiązek 
świadczeń rodzinnych (część VII), obowiązek świadczeń w razie 
inwalidztwa (część IX).

Prawo do ochrony zdrowia i prawo do zabezpieczenia 
społecznego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 
Wspominając o prawie każdego człowieka do ochrony zdrowia 
oraz do zabezpieczenia społecznego, wypada także przywołać 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka – przyjętą i proklamo-
waną rezolucją nr 2�7A (III) Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
dnia �0 grudnia �948 r., stanowiącą w art. 25 ust. �, iż: „Każdy 
człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie 
i dobrobyt jemu i jego rodzinie, włączając w to wyżywienie, 
odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i niezbędne świadczenia 
socjalne oraz prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty 
środków do życia w sposób od niego niezależny.”.

Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji RP: Prawo do 
ochrony zdrowia na gruncie polskiej Konstytucji gwarantowane 
jest na mocy art. 68 stanowiącego, w ust. �: „Każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia.”, w ust. 2: „Obywatelom, niezależnie od ich 
sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-
blicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa usta-

8  Osiński Joachim, op.cit., § �9, str. 7�.
9  Konstytucja Królestwa Danii z 5 VI �953 r. (Lovtidende for Kongeriget Dan-
mark z �953 r., cz. A, Nr XVII, lov [ustawa] Nr �69); przekład na język polski: 
Grzybowski Marian (tłum. i wstęp) (2002), Konstytucja Danii, Warszawa: 
Wydawnictwo Sejmowe, § 75 ust. 2, str. 59.
�0  Kubik Andrzej, Bosiacki Adam, op.cit., art. 39, str. 49.
��  Dz.U. z 2003 r., Nr ��3, poz. �065.



�9

PRAWO DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOlNOŚCI DO PRACY

wa.”, w ust. 3: „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, 
osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.”,
w ust. 4: „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób 
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom 
degradacji środowiska.”, w ust. 5: „Władze publiczne popierają 
rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.”.

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP: 
Natomiast prawo do zabezpieczenia społecznego gwarantowane 
jest w polskiej Konstytucji w art. 67 ust. �: „Obywatel ma prawo 
do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 
ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego 
określa ustawa.”.

2. Prawo do zabezpieczenia społecznego w relacji jed-
nostka-państwo: Jak z powyższych rozważań wynika, prawo do 
zabezpieczenia społecznego bynajmniej nie jest ani problemem 
marginalnym, ani mało istotnym; z punktu widzenia jednostki: 
prawo to stanowi jedno z ważniejszych praw każdego człowieka, 
które w żadnym wypadku nie jest jakimkolwiek przywilejem, 
czy „luksusem”, lecz jest prawem, którego faktycznej realizacji 
może domagać się każdy – niezależnie od tego kim jest i jaki 
posiada status prawny, ekonomiczny, czy społeczny.

Prawo do zabezpieczenia społecznego w relacji pań-
stwo-jednostka: Z kolei, prawo do zabezpieczenia społecznego 
z punktu widzenia państwa: w żadnym wypadku nie jest ani 
jakimkolwiek szlachetnym „gestem”, ani „aktem miłosierdzia” 
ze strony państwa, lecz jest takim samym obowiązkiem (po-
winnością), jak obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawa 
własności czy obrotu prawnego sensu largo przez organa władzy 
publicznej wobec obywateli, jak i wobec wszelkich innych pod-
miotów znajdujących się pod jurysdykcją RP.

Trafność powyższej tezy w pełni potwierdza orzecznictwo; 
zob. m.in. teza III. 5 do uzasadnienia wyroku TK z 4 grudnia 
2000 r. (sygn. akt: K. 9/00)12; podobnie: wyrok TK z �9 paź-
dziernika �999 r. (sygn. akt: SK 4/99)13; wyrok TK z 8 maja 
2000 r. (sygn. akt: SK 22/99)14; wyrok TK z �2 grudnia 200� r. 
(sygn. akt: SK 26/0�)15; wyrok TK z 20 listopada 200� r. (sygn. 
akt: SK �5/0�)16.

3. Aksjologia i teleologia prawa ubezpieczeń społecz-
nych: Adresatami prawa zabezpieczenia społecznego (prawa 
ubezpieczeń społecznych) są wszystkie osoby, które wymagają 
częściowego lub pełnego zabezpieczenia ich materialnych, by-
towych i socjalnych potrzeb, gdzie źródłem faktycznym owego 
zabezpieczenia są m.in. wiek, stan zdrowia pozbawiający lub 
ograniczający daną jednostkę w jej zdolności do podjęcia pracy, 
a także inne czynniki nie mające związku z wiekiem lub stanem 
zdrowia, a więc przykładowo problemy jednostki z jej przysto-
sowaniem społecznym.

Co ważne, wspominając o systemie zabezpieczenia społecz-
nego mówimy o obowiązkach państwa w zakresie świadczenia 
pomocy materialnej i socjalnej względem wymagających tej 
pomocy osób fizycznych. Ideą wspólną znakomitej większości 
systemów zabezpieczenia społecznego jest uczynienie tej formy 

�2  Wyrok TK z 4 XII 2000 r., K. 9/00, Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospo-
darczych z 200� r., Nr 9, poz. 96, str. 3, OTK ZU z 2000 r., Nr 8, poz. 294.
�3  Wyrok TK z �9 X �999 r., SK 4/99, Glosa z 2000 r., Nr 5, str. 32, OTK ZU
z �999 r., Nr 6, poz. ��9.
�4  Wyrok TK z 8 V 2000 r., SK 22/99, OTK ZU z 2000 r., Nr 4, poz. �07.
�5  Wyrok TK z �2 XII 200� r., SK 26/0�, OTK ZU z 200� r., Nr 8, poz. 258.
�6  Wyrok TK z 20 XI 200� r., SK �5/0�, OTK ZU z 200� r., Nr 8, poz. 252.

pomocy jako swoistego ultima ratio w rozwiązywaniu proble-
mów jednostki – „stawiając” tym samym na maksymalizację 
możliwości i zdolności jednostki w jej aktywności społecznej
i zawodowej; konsekwencją powyższego rozumowania jest regla-
mentacja wspomnianego wsparcia przez system zabezpieczenia 
społecznego; reglamentacja ta jednak nie może odbywać się
w „oderwaniu” od rzeczywistości; biorąc pod uwagę konstytu-
cyjne normy ustrojowe RP, a zwłaszcza treść art. 2 Konstytucji RP 
stanowiącego, iż: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej” – stwierdzić należy, iż dostęp do świadczeń 
z zakresu ubezpieczeń społecznych winien uwzględniać wspo-
mniane zasady demokratycznego państwa prawnego, jako też 
państwa urzeczywistniającego sprawiedliwość społeczną sensu 
largo.

4. Na koniec powyższych rozważań, należy podkreślić, 
iż we wszystkich społecznościach występują grupy osób wy-
magających z przyczyn obiektywnych i od nich niezależnych 
– wspomnianej pomocy czy też wsparcia ze strony państwa. 
Niewątpliwie taką grupą są osoby przewlekle chore, a w tym 
zwłaszcza osoby chore na mukowiscydozę.

3. Zagadnienia prawno materialne

3.1. Źródła prawa materialnego
Od strony prawnomaterialnej najważniejszymi źródła-

mi prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP w sprawach
o rentę z tytułu niezdolności do pracy, stanowią następujące akty 
prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia �997 
r.17 (dalej: Konstytucja RP), ustawa z �3 października �998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych18, ustawa z �7 grudnia �998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych19 (dalej: ustawa o emeryturach i rentach z FUS), a także: 
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z �4 grudnia 2004 
r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy20 – wydane na 
podstawie art. �4 ust. 6 ustawy z �7 grudnia �998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3.2. Przesłanki przyznania renty z tytułu niezdol-
ności do pracy

3.2.1. Uwagi ogólne
Przesłanki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy 

zostały w sposób precyzyjny określone w art. 57 ust. � ustawy
o emeryturach i rentach z FUS; mianowicie: „Renta z tytułu nie-
zdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił 
łącznie następujące warunki:
�) jest niezdolny do pracy;
2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa 

w art. 6 ust. � pkt � i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 
�, 3-8 i 9 lit. a), pkt �0 lit. a), pkt ��-�2, �3 lit. a), pkt �4 lit. 
a) i pkt �5-�7 oraz art. 7 pkt �-4, 5 lit. a), pkt 6 i �2, albo nie 
później niż w ciągu �8 miesięcy od ustania tych okresów.”.

�7  Tekst pierw.: Dz.U. z �997 r., Nr 78, poz. 483; sprost.: Dz.U. z 200� r., Nr 28, 
poz. 3�9; zm.: Dz.U. z 2006 r., Nr 200, poz. �47�.
�8  Tekst pierw.: Dz.U. z �998 r., Nr �37, poz. 887; tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r., 
Nr ��, poz. 74; ze zm.
�9  Tekst pierw.: Dz.U. z �998 r., Nr �62, poz. ���8; tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., 
Nr 39, poz. 353; ze zm.
20  Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 27��.
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Jak wyjaśnił SN w wyroku z 20 maja 2004 r. (sygn. akt: II UK 
395/03): „Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy określone w art. 57 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(…) muszą być spełnione łącznie w chwili wydania decyzji 
przez organ rentowy. W postępowaniu odwoławczym od decyzji 
odmawiającej prawa do tej renty sąd ubezpieczeń społecznych 
ocenia legalność decyzji według stanu rzeczy istniejącego
w chwili jej wydania.”21.

3.2.2. Niezdolność do pracy

3.2.2.1. Uwagi ogólne

Definicja
Pojęcie niezdolności do pracy zostało zdefiniowane w art. 

�2 ust. � ustawy o emeryturach i rentach z FUS: „Niezdolną 
do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub 
częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu 
naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania 
zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.”; jak wynika z treści 
powyższego przepisu, ustawa dzieli niezdolność do pracy na: 
całkowitą i częściową.

Ocena stopnia i przewidywanego okresu niezdol-
ności do pracy oraz rokowania co do odzyskania 
zdolności do pracy

Zasady dokonywania przez organ rentowy oceny stopnia
i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania 
co do odzyskania zdolności do pracy – zostały określone w art. 
�3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który stanowi w ust. 
�: „Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności 
do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy 
uwzględnia się: �) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz 
możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze lecze-
nia i rehabilitacji; 2) możliwość wykonywania dotychczasowej 
pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania 
zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas 
wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje 
psychofizyczne.”; ust. 2: „Niezdolność do pracy orzeka się na okres 
nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3.”; ust. 3: „Niezdolność 
do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wie-
dzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy 
przed upływem tego okresu.”; ust. 3a: „Jeżeli osobie uprawnionej 
do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej 
ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje 
mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego 
w art. 24 ust. �, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolno-
ści do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia 
osiągnięcia tego wieku.”; ust. 4: „Zachowanie zdolności do pracy
w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie 
stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do 
pracy.”; ust. 5: „W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności 
organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub dłu-
gotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej 
egzystencji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio”.

2�  Wyrok SN z 20 V 2004 r., II UK 395/03, OSNP z 2005 r., Nr 3, poz. 43.

Tezy z orzecznictwa
1. Pogorszenie się stanu zdrowia w stopniu uniemożli-

wiającym wykonywanie pracy: wyrok SN z �9 lutego 2002 r. 
(sygn. akt: II UKN ��5/0�): „Dla spełnienia warunku określone-
go w art. 57 pkt 3 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) przez osobę 
częściowo niezdolną do pracy przed podjęciem zatrudnienia 
i wykonującą pracę odpowiednią do jej możliwości zdrowot-
nych wymagane jest pogorszenie się stanu zdrowia w stopniu 
uniemożliwiającym wykonywanie pracy w dotychczasowym, 
ograniczonym zakresie”22.

2. Odsunięcie pracownika ze względów profilaktycz-
nych od wykonywania dotychczasowej pracy a niezdolność do 
pracy: wyrok SN z �9 grudnia 200� r. (sygn. akt: II UKN 684/00): 
„Odsunięcie pracownika ze względów profilaktycznych od wy-
konywania dotychczasowej pracy w wyuczonym zawodzie, przy 
zachowaniu zdolności do wykonywania innego zatrudnienia, nie 
jest równoznaczne z niezdolnością do pracy w rozumieniu art. 
�2 i �3 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…).”23; podobnie: wyrok 
SN z �6 sierpnia 2005 r. (sygn. akt: I UK 362/04): „Zalecenie 
lekarskie odsunięcia pracownika od wykonywanej pracy ze 
względów profilaktycznych nie jest wystarczającą przesłanką 
uznania go za niezdolnego do pracy w rozumieniu art. �2 ustawy 
z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (…)”24.

3. Niezdolność do wykonywania dotychczasowego 
zatrudnienia, oraz zdolność do podjęcia innej pracy lub do 
przekwalifikowania: wyrok SA w Katowicach z �4 sierpnia 2007 
r. (sygn. akt: III AUa �300/06): „Niezdolność do wykonywania 
dotychczasowego zatrudnienia nie jest wystarczającą przesłanką 
nabycia prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i pre-
dyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo 
upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej 
pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu”25.

4. Niemożność wykonywania czynności zgodnych
z wyuczonym zawodem jako przesłanka niezdolności do pra-
cy: wyrok SN z 2 lutego 2006 r. (sygn. akt: I UK �88/05): „Usta-
lenie, że wykonywanie pracy zgodnej z kwalifikacjami przez 
osobę z ograniczoną sprawnością nie naraża jej na pogorszenie 
stanu zdrowia, nie jest wystarczające do stwierdzenia zachowania 
zdolności do pracy. Niezdolną do pracy w rozumieniu art. �2 
ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych jest bowiem osoba, która wobec 
naruszenia sprawności organizmu nie jest w stanie wykonywać 
prawidłowo czynności związanych z jej zawodem”26.

5. Zatrudnienie niezdolnego do pracy a postępowanie o 
rentę z tytułu niezdolności do pracy: wyrok SN z �7 stycznia 
2002 r. (sygn. akt: II UKN 709/00)27: „Wykonywanie zatrudnie-
nia przez ubezpieczonego, który kwalifikuje się do osób trwale 
niezdolnych do pracy, nie pozbawia go prawa ubiegania się
o świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

22  Wyrok SN z �9 II 2002 r., II UKN ��5/0�, OSNP z 2003 r., Nr 24, poz. 598.
23  Wyrok SN z �9 XII 200� r., II UKN 684/00, OSNP (wkładka) z 2002 r., Nr 
6, poz. 5.
24 Wyrok SN z �6 VIII 2005 r., I UK 362/04, OSNP z 2006 r., Nr ��-�2, poz. 
�93.
25  Teza druga wyroku SA w Katowicach z �4 VIII 2007 r., III AUa �300/06, 
LEX nr 339737.
26  Wyrok SN z 2 II 2006 r., I UK �88/05, LEX nr 272573.
27 Wyrok SN z �7 I 2002 r., II UKN 709/00, OSNP z 2003 r., Nr 20, poz. 497.
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6. Skutki niezdolności do pracy w zakresie zatrudnienia 
uprawnionego: wyrok SN z 8 grudnia 2000 r. (sygn. akt: II UKN 
�34/00): „Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi 
się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie 
stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowa-
nych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu 
(art. 23 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia �4 grudnia 
�982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, 
Dz. U. Nr 40, poz. 267 ze zm., w brzmieniu ustalonym art. � pkt 
2 ustawy z dnia 28 czerwca �996 r. o zmianie niektórych ustaw 
o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym, 
Dz. U. Nr �00, poz. 46� i art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia �997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz. U. Nr �23, poz. 776 ze zm.).”28.

7. Możliwość podjęcia dotychczasowego lub innego 
zatrudnienia: wyrok SN z �0 czerwca �999 r. (sygn. akt: II 
UKN 675/98): „Ocena, czy pobierający rentę jest nadal nie-
zdolny do pracy (art. 78 ust. � ustawy z dnia �4 grudnia �982 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz. 
U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) powinna, poza aspektem biologicz-
nym (medycznym), uwzględniać także obiektywną możliwość 
podjęcia przez niego dotychczasowego lub innego zatrudnienia, 
zgodnie z poziomem jego kwalifikacji, wykształcenia, wieku
i predyspozycji psychofizycznych.”29.

8. Inne przyczyny niemożności wykonywania pracy niż 
naruszenie sprawności organizmu nie stanowią ustawowej 
przesłanki niezdolności do pracy: wyrok SN z 28 stycznia 2004 
r. (sygn. akt: II UK �67/03): „Niemożność wykonywania pracy 
spowodowana innymi przyczynami niż naruszenie sprawności 
organizmu w stopniu powodującym niezdolność do zarobko-
wania nie jest niezdolnością do pracy w rozumieniu art. �2 ust. 
� ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…).”30.

3.2.2.2. Całkowita niezdolność do pracy.

Definicja
Pojęcie całkowitej niezdolności do pracy zostało zdefinio-

wane w ust. 2 art. �2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS: 
„Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdol-
ność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.”

Komentarz
Mając na uwadze zarówno powyższą definicję, jak również 

powołany wcześniej art. �3 ust. � ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, stwierdzić należy, iż osobą niezdolną do pracy w stopniu 
całkowitym jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania 
jakiejkolwiek pracy, a dokładnie osoba, u której stopień narusze-
nia sprawności organizmu powoduje niezdolność do wykony-
wania jakiejkolwiek pracy, przy jednoczesnym braku możliwości 
przywrócenia niezbędnej sprawności prowadzącej do zdolności 
do pracy, w drodze leczenia i rehabilitacji; a jednocześnie gdy 
osoba ta nie jest zdolna wykonywać dotychczasowej pracy lub 
podjąć inną pracę, oraz gdy ewentualne przekwalifikowanie 
również nie przywróciłoby owej zdolności do pracy; co istotne, 
ustawa mówi o naruszeniu sprawności organizmu; nie mówi zaś 
o chorobie; stąd, jest możliwe orzeczenie niezdolności do pracy 

28 Wyrok SN z 8 XII 2000 r., II UKN �34/00, OSNP z 2002 r., Nr �5, poz. 369.
29 Wyrok SN z �0 VI �999 r., II UKN 675/98, OSNP z 2000 r., Nr �6, poz. 624.
30 Wyrok SN z 28 I 2004 r., II UK �67/03, OSNP z 2004 r., Nr �8, poz. 320.

u osoby zdrowej, ale mającej naruszoną sprawność organizmu 
innym czynnikiem niż choroba, np. brakiem kończyn.

Tezy z orzecznictwa
1. Zdolność do wykonywania prac lekkich a całkowita 

niezdolność do pracy: Zdolność osoby do wykonywania lek-
kich prac nie wyklucza orzeczenia względem niej całkowitej 
niezdolności do pracy, pod warunkiem, że osoba ta nie jest 
zdolna wykonywać dotychczasowej pracy lub podjąć inną pracę; 
a nadto, u osoby tej zarówno leczenie jak i rehabilitacja nie są
w stanie przywrócić niezbędnej sprawności organizmu koniecz-
nej do wykonywania pracy, a także nie jest możliwe przekwali-
fikowanie; trafność tej tezy potwierdza wyrok SN z �5 września 
2006 r. (sygn. akt: I UK �03/06), w którym to orzeczeniu sąd ten 
wyjaśnił: „Wykwalifikowany pracownik, który w wyniku wypad-
ku częściowo stracił wzrok, co uniemożliwia wykonywanie jego 
zawodu, ma prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy. Przysługuje mu ona nawet wtedy, gdy może wykonywać 
proste prace.”31.

2. Świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy tylko dla całkowicie niezdolnych do pracy: wyrok WSA
w Warszawie z 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt: II SA/Wa �46�/06): 
„Orzeczona u ubezpieczonego częściowa niezdolność do pracy 
wyklucza możliwość przyznania mu świadczenia skierowanego 
wyłącznie do osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zgodnie
z treścią art. �4 ust. 3 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) organ 
jest związany tym orzeczeniem i nie ma możliwości uznania, 
że skarżący mimo braku orzeczenia całkowitej niezdolności do 
pracy jest osobą całkowicie niezdolną do pracy.”32.

3.2.2.3. Częściowa niezdolność do pracy

Definicja
Pojęcie częściowej niezdolności do pracy zostało zdefi-

niowane w ust. 3 art. �2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS: 
„Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym 
stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posia-
danych kwalifikacji.”.

Komentarz
Z powyższego przepisu wynika, iż osobą częściowo zdolną 

do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność 
do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji; tym 
samym, osoba częściowo niezdolna do pracy w rozumieniu 
art. �2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – jest zdolna do 
wykonywania innych prac niż ta, która jest zgodna z posiada-
nymi przez nią kwalifikacjami oraz jest zdolna do wykonywania 
pracy zgodnej z jej kwalifikacjami, ale w stopniu częściowym; 
podkreślić bowiem należy, iż komentowany przepis nie mówi 
o całkowitym braku zdolności do pracy zgodnej z poziomem 
posiadanych kwalifikacji, lecz o znacznym stopniu utraty zdol-
ności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji; 
pojęcie znacznej utraty zdolności nie jest tożsame z pojęciem 
utraty zdolności.

3� Wyrok SN z �5 IX 2006 r., I UK �03/06, „Rzeczpospolita” z 2007 r., Nr 29, 
str. C3.
32 Wyrok WSA w Warszawie z 23 I 2007 r., II SA/Wa �46�/06, LEX nr 
32886�.
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Tezy z orzecznictwa
1. Częściowa niezdolność do pracy a zdolność do pod-

jęcia pracy niżej kwalifikowanej: wyrok SN z 7 lutego 2006 r. 
(sygn. akt: I PK �53/05): „Częściowej niezdolności do pracy, 
polegającej na utracie w znacznym stopniu zdolności do pracy 
zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, nie wyklucza 
możliwość podjęcia przez ubezpieczonego pracy niżej kwali-
fikowanej.”33.

2. Praca na stanowisku specjalnie dostosowanym do 
niepełnosprawności a uzyskanie nowych kwalifikacji i odzy-
skanie zdolności do pracy: wyrok SN z 7 października 2003 r. 
(sygn. akt: II UK 79/03): „Wykonywanie pracy na stanowisku 
specjalnie dostosowanym do możliwości pracownika nie może 
być traktowane jako uzyskanie nowych kwalifikacji i nie oznacza 
odzyskania zdolności do pracy.”34.

3. Podjęcie jakiejkolwiek prostej pracy a przekwalifiko-
wanie i zdolność do pracy: wyrok SA w Łodzi z �4 listopada 
2000 r. (sygn. akt: III AUa 836/00): „Podjęcie jakiejkolwiek 
prostej pracy, w sytuacji, gdy zainteresowany utracił zdolność 
do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, nie oznacza 
przekwalifikowania warunkującego odzyskanie zdolności do 
pracy zarobkowej, o jakim mowa w art. �2 ust. � ustawy z dnia 
�7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (…) i nie stanowi przeszkody do uznania 
nadal częściowej niezdolności do pracy w rozumieniu art. �2 
ust. 3 tej ustawy.”35.

4. Zmiana stopnia niezdolności do pracy z całkowitego 
na częściowy: skutki: wyrok SA w Katowicach z 22 lutego 2007 r. 
(sygn. akt: III AUa 263�/05)36: „W sytuacji, gdy następuje zmiana 
stopnia niezdolności do pracy – z całkowitej na częściową – od-
pada jedna z przesłanek warunkujących przyznanie renty, a więc 
ustaje prawo do tego świadczenia (przyznanego na podstawie 
art. 57 ust. 2 - por. art. �0� pkt � ustawy z �998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Jeżeli jednocze-
śnie ubezpieczony nie spełnia warunków do przyznania renty na 
podstawie ust. � tego artykułu, brak jest podstaw do przyznania 
mu prawa do tego świadczenia na dalszy okres.”.

5. Częściowa niezdolność do pracy a inwalidztwo 
trzeciej grupy: wyrok SA w Katowicach z �4 sierpnia 2007 r. 
(sygn. akt: III AUa �300/06): „Częściowa niezdolność do pracy 
art. �2, �3 ustawy z �998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych nie jest pojęciem równoznacznym
z dawnym inwalidztwem trzeciej grupy (art. 23 ustawy z �982 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą zmieniającą
z daty 28 czerwca �996 r. (Dz. U. z �996 r. Nr �00, poz. 46�).”37.

3.2.2.4. Niezdolność do pracy a choroba
1. Jednym z najpoważniejszych błędów popełnianych 

przez lekarzy prowadzących i jednocześnie formułujących za-
świadczenia o stanie zdrowia osobom chorym wnioskującym
o rentę z tytułu niezdolności do pracy – jest „podkreślanie” 
w tych zaświadczeniach „na pierwszym miejscu” choroby, 

33 Wyrok SN z 7 II 2006 r., I PK �53/05, „Gazeta Prawna” z 2006 r., Nr 40, str. 
26, OSNP z 2007 r., Nr �-2, poz. 27.
34 Wyrok SN z 7 X 2003 r., II UK 79/03, OSNP z 2004 r., Nr �3, poz. 234.
35 Wyrok SA w Łodzi z �4 XI 2000 r., III AUa 836/00, OSA z 200� r., Nr 6, poz. 
26, str. 83.
36 Wyrok SA w Katowicach z 22 II 2007 r., III AUa 263�/05, LEX nr 339753.
37 Teza pierwsza do wyroku SA w Katowicach z �4 VIII 2007 r., III AUa �300/06, 
LEX nr 339737.

jej ciężkości, oraz samego faktu, iż chory jest chory. Błąd ten 
równocześnie powoduje przyjęcie niewłaściwej metodologii
i kierunku postępowania diagnostycznego poprzedzającego 
sformułowanie wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy 
– w postaci przeprowadzania niewłaściwych lub niewystarcza-
jących badań medycznych.

Efektem powyższego jest dostarczenie organowi rento-
wemu dowodów na chorobę wnioskodawcy, a nie na jego nie-
zdolność do pracy, która to niezdolność do pracy jest przecież 
kwestią pierwszorzędną; choroba bowiem stanowi ważne, acz 
drugorzędne zagadnienie w powyższej kategorii postępowań.

2. Tytułem uzupełnienia wypada dodać, iż sam fakt 
choroby bynajmniej nie powoduje niejako „automatycznie” 
wystąpienia u chorego niezdolności do pracy czy to w stopniu 
częściowym, czy całkowitym; podobnie, występowanie u danej 
osoby niezdolności do pracy czy to częściowej, czy całkowitej 
– nie oznacza, iż w każdym przypadku owej niezdolności mamy 
do czynienia z chorobą. W pierwszym przypadku, choroba o ile 
powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu, o tyle 
nie w każdym przypadku ogranicza chorego, czy też pozbawia 
zdolności do wykonywania pracy; z kolei, w drugim przypadku 
stwierdzenie przez organ rentowy niezdolności do pracy nie 
zawsze oznacza, iż osoba ta na cokolwiek choruje; może ona 
bowiem być pod względem medycznym zdrowa, jednak jej 
przypadłości, czy też ewentualne dość specyficzne o charakterze 
patologicznym cechy fizyczne (np. brak lub paraliż kończyn gór-
nych) – mogą powodować ograniczenie lub wręcz pozbawienie 
zdolności do wykonywania pracy.

W tym świetle przestają być „dziwnymi” orzeczenia orga-
nów rentowych uznających przykładowo za w pełni zdolne do 
pracy osoby dotknięte chorobami nowotworowymi, chorobami 
serca, cukrzycą, epilepsją itp., jako że podstawą przyznania renty 
z tytułu niezdolności do pracy nie jest sama choroba, lecz nie-
zdolność do wykonywania pracy; bardzo wiele można wskazać 
przykładów, w których chorzy są zdolni do wykonywania pracy 
mimo choroby, a tym samym braku występowania zarówno 
podstawy faktycznej jak i prawnej orzeczenia niezdolności do 
pracy, a w konsekwencji przyznania świadczenia rentowego
z tego tytułu.

Poza tym, dla jeszcze czytelniejszego przedstawienia 
problemu, wypada podkreślić, iż mówimy w tym miejscu
o „rencie z tytułu niezdolności do pracy”, a nie o „rencie z tytułu 
choroby”; logiczną tego konsekwencją jest więc konieczność 
„postawienia” zawsze „na pierwszym” miejscu „niezdolności 
do pracy”, a nie „choroby”.

3. Zasadność powyższych rozważań w pełni potwierdza 
orzecznictwo: w wyroku z �2 lipca 2005 r. (sygn. akt: II UK 
288/04) SN wyjaśnił, iż: „Istnienie schorzeń powodujących 
konieczność pozostawania w stałym leczeniu nie stanowi samo-
dzielnej przyczyny uznania częściowej niezdolności do pracy, 
chociaż w pewnych okresach wymaga czasowych zwolnień 
lekarskich.”38; podobnie, stwierdził: SA w Warszawie w wyroku 
z 8 lutego 2005 r. (sygn. akt: III AUa ��2�/04): „O częściowej 
niezdolności do pracy nie decyduje sam fakt występowania 
schorzeń, ale ocena, czy i w jakim zakresie wpływają one na 
utratę zdolności do pracy zgodnej z kwalifikacjami.”39, a także: 
SN w wyroku z � grudnia 2000 r. (sygn. akt: II UKN ��3/00)40: 

38 Wyrok SN z �2 VII 2005 r., II UK 288/04, OSNP z 2006 r., Nr 5-6, poz. 99.
39 Wyrok SA w Warszawie z 8 II 2005 r., III AUa ��2�/04.
40 Wyrok SN z � XII 2000 r., II UKN ��3/00, OSNP z 2002 r., Nr �4, poz. 343.
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„O częściowej niezdolności do pracy nie decyduje sam fakt 
występowania schorzeń, lecz ocena, czy i w jakim zakresie wpły-
wają one na utratę zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi 
kwalifikacjami (…).”.

4. Oczywiście, powyższe rozważania należy poszerzyć
o jeszcze jedną niezwykle istotną dla przedmiotu niniejszej pracy 
– uwagę; mianowicie, istnieją choroby, które niejako fakultatyw-
nie powodują niezdolność do pracy chorego i istnieją choroby, 
które obligatoryjnie (zawsze) powodują niezdolność do pracy. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż do tej drugiej kategorii 
chorób zalicza się mukowiscydoza.

Istnienie powyższych zależności winno tkwić w świado-
mości zarówno samych lekarzy prowadzących, jak i pacjentów, 
jako ewentualnych wnioskodawców w postępowaniach o rentę 
z tytułu niezdolności do pracy – nie mówiąc już o lekarzach 
orzecznikach.

Niestety, z przykrością należy stwierdzić, iż brak jest regu-
lacji prawnych jednoznacznie przesądzających o każdorazowym 
obligatoryjnym orzekaniu o niezdolności do pracy w przypadku 
osób chorych na mukowiscydozę; z kolei, jeśli chodzi o lekarzy 
orzeczników, to w znakomitej większości brak jest wśród nich 
dostatecznej wiedzy na temat mukowiscydozy, a tym samym 
brak jest zrozumienia wpływu tej choroby na zdolność do pra-
cy chorego; zaś w przypadku lekarzy prowadzących mających 
pełną wiedzę na temat mukowiscydozy i jej skutków – z ich 
strony w znakomitej większości występuje brak dostatecznej 
wiedzy na temat zasad orzekania o zdolności do pracy, oraz brak 
„pokory” wobec istnienia zjawiska braku wiedzy i świadomości 
na temat istnienia mukowiscydozy nie tylko w społeczeństwie, 
ale niestety również w środowisku lekarskim niezajmującym 
się na co dzień mukowiscydozą; większość bowiem lekarzy 
prowadzących chorych na mukowiscydozę wychodzi z założe-
nia, iż mukowiscydoza i wpływ tej choroby na życie chorego, 
powinny być faktami oczywistymi i znanymi każdej osobie
z wykształceniem medycznym; tym czasem, jak „życie pokazuje”, 
owe kwestie wcale nie są tak oczywiste i znane; niestety dość 
częstym zjawiskiem wśród lekarzy nie zajmujących się muko-
wiscydozą jest pytanie: „co to jest ta mukowiscydoza?”; lekarze 
prowadzący chorych na mukowiscydozę powinni fakt istnienia 
powyższego zjawiska niezależnie od swoich osobistych poglądów 
i przekonań, w żywotnym interesie swoich pacjentów – chorych 
na mukowiscydozę – najzwyczajniej „przyjąć do wiadomości” 
i uwzględniać przygotowując dokumentację medyczną, czy to 
– przykładowo – na potrzeby postępowania przed organem 
rentowym, czy na potrzeby postępowania przed wojskowymi 
komisjami uzupełnień, czy na potrzeby innych postępowań.

Nie ulega wątpliwości, iż powyższy stan to nie tylko efekt 
wadliwego prawa i wadliwie działającego systemu orzekania
o zdolności do pracy, ale przede wszystkim wadliwego systemu 
kształcenia lekarzy; fakt ten w pełni potwierdza niekompetencję 
i nadal zbyt niski poziom polskich ośrodków akademickich
i instytucji naukowo-badawczych odpowiadających za kształ-
cenie lekarzy; sytuacje bowiem, w których chory na mukowi-
scydozę uznawany jest za w pełni zdolnego do pracy winny 
stanowić wyjątek, a nie regułę; istnienia tych sytuacji bynajmniej 
nie można uznawać za przypadek, a za naturalną konsekwencję 
niewłaściwego systemu kształcenia; w tym świetle pod dużym 
znakiem zapytania stoi podstawa faktyczna przyznawania 
polskim medycznym ośrodkom akademickim i instytucjom 
naukowo-badawczym certyfikatów jakości kształcenia; wszak

o poziomie kształcenia powinny świadczyć nie tylko spekta-
kularne i doniosłe dla ludzkości odkrycia, osiągnięcia i coraz 
większa rzesza lekarzy posiadających konieczne najwyższe 
kwalifikacje do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych 
i najnowocześniejszych procedur medycznych, ale również zdol-
ność lekarzy do prawidłowego uczestnictwa w postępowaniach 
z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych – w taki sposób by 
chorzy mieli zapewniony dostęp do praw oferowanych im przez 
system ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującą wiedzą 
medyczną; brak należytej kompetencji w powyższym zakresie ze 
strony środowiska lekarskiego nie jest w stanie w żaden sposób 
zrekompensować jakiekolwiek zmiany w prawie ubezpieczeń 
społecznych; wszelkie więc postulaty zarówno de lege lata, jak
i de lege ferenda są bezprzedmiotowe wobec braku jakiejkolwiek 
refleksji ze strony środowiska lekarskiego; nie ma bowiem sensu 
zastanawiać się nad „narzędziem” jakim w tym wypadku jest pra-
wo, skoro jego „użytkownik” czyli lekarze prowadzący i lekarze 
orzecznicy są kompetentni w stopniu niewystarczającym.

3.2.2.5. Nierokowanie odzyskania zdolności do 
pracy po przekwalifikowaniu

Definicja
Nierokowanie w przedmiocie odzyskania zdolności do 

pracy po przekwalifikowaniu jest jedną z przesłanek stwierdze-
nia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, określonych
w art. �2 ust. � ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Tezy z orzecznictwa
1. Możliwość podjęcia innej pracy w tym samym zawo-

dzie albo po przekwalifikowaniu a prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy: wyrok SN z 29 czerwca 2005 r. (sygn. 
akt: I UK 299/04): „Niezdolność do wykonywania pracy do-
tychczasowej nie jest wystarczająca do nabycia prawa do renty
z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli wiek, poziom wykształcenia 
i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowanie, 
że mimo upośledzenia organizmu możliwe jest podjęcie innej 
pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu 
zawodowym.”41.

2. Zdolność do przekwalifikowania zawodowego a zdol-
ność do pracy: wyrok SN z 30 listopada 2000 r. (sygn. akt: II UKN 
99/00): „Brak możliwości wykonywania pracy dotychczasowej nie 
jest wystarczający do stwierdzenia częściowej niezdolności do pra-
cy w sytuacji, gdy jest możliwe podjęcie innej pracy w tym samym 
zawodzie bez przekwalifikowania lub przy pozytywnym rokowa-
niu co do możliwości przekwalifikowania zawodowego.”42.

3. Wykonywanie prostej pracy a zdolność do przekwa-
lifikowania: wyrok SA w Łodzi z �4 listopada 2000 r. (sygn. 
akt: III AUa 836/00): „Podjęcie jakiejkolwiek prostej pracy,
w sytuacji, gdy zainteresowany utracił zdolność do pracy zgodnej 
z posiadanymi kwalifikacjami, nie oznacza przekwalifikowania 
warunkującego odzyskanie zdolności do pracy zarobkowej
o jakim mowa w art. �2 ust. � ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(…) i nie stanowi przeszkody do uznania nadal częściowej nie-
zdolności do pracy w rozumieniu art. �2 ust. 3 tej ustawy.”43.

4� Wyrok SN z 29 VI 2005 r., I UK 299/04, OSNP z 2006 r., Nr 5-6, poz. 93.
42 Wyrok SN z 30 XI 2000 r., II UKN 99/00, OSNP z 2002 r., Nr �4, poz. 340.
43 Wyrok SA w Łodzi z �4 XI 2000 r., III AUa 836/00, OSA z 200� r., Nr 6, 
poz. 26.



24

PRAWO DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOlNOŚCI DO PRACY

4. Specjalnie dostosowane stanowisko pracy a naby-
cie nowych kwalifikacji i odzyskanie zdolności do pracy: 
wyrok SN z 7 października 2003 r. (sygn. akt: II UK 79/03)44: 
„Wykonywanie pracy na stanowisku specjalnie dostosowanym 
do możliwości pracownika nie może być traktowane jako uzy-
skanie nowych kwalifikacji i nie oznacza odzyskania zdolności 
do pracy.”.

5. brak rokowania odzyskania zdolności do pracy jako 
przesłanka stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy: 
wyrok SN z �� stycznia 2007 r. (sygn. akt: II UK �56/06): „Dla 
stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy (art. �2 ust. �
i 3 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…)) decydująca jest nie 
tylko utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powo-
du naruszenia sprawności organizmu, ale także brak rokowania 
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.”45.

3.3. Okres składkowy i nieskładkowy

Definicja
Okres składkowy i nieskładkowy został precyzyjnie okre-

ślony w art. 58 ust. � ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 
który stanowi, iż: „Warunek posiadania wymaganego okresu 
składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. � pkt 2, uważa 
się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy
i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:
�) � rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończe-

niem 20 lat;
2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 

20 do 22 lat;
3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 

22 do 25 lat;
4)  4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 

25 do 30 lat;
5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 

30 lat.”.
Nadto, jak stanowi ust. 2 w/w artykułu: „Okres, o którym 

mowa w ust. � pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed 
dniem powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięciolet-
niego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.”.

Poza tym, mając na uwadze treść art. 57 ust. � pkt. 3 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, w którym jest mowa o powstaniu 
niezdolności do pracy w okresach wskazanych w tym przepisie, 
to chodzi o okresy składkowe i nieskładkowe; stosownie do ode-
słania zawartego w powyższym przepisie, tj. okresy składkowe 
wymienione w art. 6 ust. � pkt � i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4, 6, 7 i 9, 
ust. 2 pkt �, 3-8 i 9 lit. a), pkt �0 lit. a), pkt ��-�2, �3 lit. a), pkt 
�4 lit. a) i pkt �5-�7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, oraz 
okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 pkt �-4, 5 lit. a), pkt 
6 i �2 w/w ustawy.

Ubezpieczeni, którzy nie osiągnęli okresu składko-
wego i nieskładkowego

Wymaganie ustanowione w art. 57 ust. � pkt 2 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, względem wnioskodawców ubie-
gających się o przyznanie świadczenia w postaci renty z tytułu 

44 Wyrok SN z 7 X 2003 r., II UK 79/03, OSNP z 2004 r., Nr �3, poz. 234.
45 Wyrok SN z �� I 2007 r., II UK �56/06, OSNP z 2008 r., Nr 3-4, poz. 45.

niezdolności do pracy – polegające na konieczności posiadania 
wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, o którym 
to okresie mowa w ust. � art. 58 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, jest problemem niezwykle poważnym w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest osoba obarczona od urodzenia przewlekłą 
chorobą lub niepełnosprawnością skutkującą niezdolnością 
do pracy, a więc osoba, która de facto nigdy nie podjęła pracy, 
bo nie miała z przyczyn zdrowotnych na to jakichkolwiek 
szans i tym samym osoba, która z powyższych przyczyn nie 
miała możliwości uzyskania wymaganego okresu składkowego
i nieskładkowego.

Co jest rzeczą oczywistą, powyższy problem dotyczy zna-
komitej większości chorych na mukowiscydozę, jako że choroba 
ta bywa wielokrotnie określana mianem „choroby wieku dzie-
cięcego”, czy też „choroby wieku młodzieńczego” – z powodu 
średniej maksymalnej długości życia wynoszącej wedle różnych 
źródeł od 25 do 30 lat46.

Wobec powyższego niezwykle poważnego problemu doty-
kającego bardzo wielu wnioskodawców obarczonych podobnymi 
do mukowiscydozy w skutkach zdrowotnych chorobami – na 
pomoc przyszedł ustawodawca; mianowicie: nowelizacją z 200� 
r.47 dodano ustęp 3 do art. 58 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, który stanowi: „Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu 
składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w ust. �, wa-
runek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, 
gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed 
ukończeniem �8 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki 
w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole 
wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, 
bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, 
okresy składkowe i nieskładkowe.”.

Jak wyjaśnił SN w wyroku z 20 września 2005 r. (sygn. 
akt: II UK 30/05): „Warunki określone w art. 58 ust. 3 ustawy 
z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (…) spełnia osoba zgłoszona do 
ubezpieczenia przed ukończeniem �8 lat lub w ciągu 6 miesięcy 
po ukończeniu nauki, posiadająca okres składkowy i nieskładko-
wy krótszy od wymaganego, jeżeli stała się niezdolna do pracy
w czasie trwania tego okresu, a także po jego ustaniu, jednak 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy.”48.

Innymi słowy: z powyższego przepisu wynika, iż warunek 
posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego 
jest również spełniony, gdy ubezpieczony:
•	 albo: został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 

�8 lat,
•	 albo: w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole po-

46 Szerzej zob. Kuś Jan, Rowińska-Zakrzewska Ewa Maria (red.) (2004), Choroby 
układu oddechowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Fundacja 
Matio (2004), Biuletyn Informacyjny Mukowiscydoza, Kraków: Fundacja Matio; 
Mazurek Henryk, Mukowiscydoza, (w:) Szczeklik Andrzej (red.) (2005), Cho-
roby wewnętrzne, wyd. �, Kraków: Medycyna Praktyczna, str. 543; Milanowski 
Andrzej (red.) (2000), Choroby układu oddechowego, wyd. �, Warszawa: Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL; Olszewska Paulina (2008), Jakość życia chorych 
na mukowiscydozę w porównaniu do osób zdrowych, Warszawa: praca niepubl.; 
Passarge Eberhard (2004), Genetyka. Ilustrowany przewodnik, wyd. �, Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 276.
47 Dodany na mocy art. �8 ustawy z 23 VIII 200� r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (tekst pierw.: Dz.U. Nr ���, 
poz. ��94; zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 4�, poz. 362).
48 Wyrok SN z 20 IX 2005 r., II UK 30/05, „Gazeta Prawna” z 2005 r., Nr �85, 
str. 26, OSNP z 2006 r., Nr �5-�6, poz. 246.
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nadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej 
oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez 
przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, 
okresy składkowe i nieskładkowe.

Tezy z orzecznictwa
1. Niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie

a prawo do renty: wyrok SA w Białymstoku z �� marca 2003 r. 
(sygn. akt: III AUa �62/03): „Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia �7 
grudnia �998 r. o emeryturach i rentach z FUS (…), możliwe 
jest nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, je-
żeli niezdolność do pracy powstała od dzieciństwa, a następnie
w okresie zatrudnienia uległa pogorszeniu nawet w ramach tego 
samego stopnia niezdolności”49.

2. Uczęszczający do szkoły, pojęcie: wyrok SN z �5 lipca 
�999 r. (sygn. akt: II UKN 46/99)50: „Za uczęszczającego do 
szkoły w rozumieniu art. 63 ust. � ustawy z dnia �4 grudnia 
�982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) uważa się także ucznia, który
z obiektywnie usprawiedliwionych przyczyn doznaje przeszkód 
w codziennym, regularnym uczestniczeniu w lekcjach, jeżeli nie 
został skreślony z listy uczniów.”.

3. Uczęszczający do szkoły, pojęcie: wyrok SN z �6 
kwietnia �999 r. (sygn. akt: II UKN 57�/98): „Uczeń przyjęty do 
szkoły ponadpodstawowej nabywa od daty wpisu status osoby 
uczęszczającej do szkoły.”51.

4. Okres wakacji szkolnych lub akademickich a okres 
uczęszczania do szkoły lub uczelni: wyrok SA w Białymstoku 
z 2� kwietnia �999 r. (sygn. akt: III AUa �75/99): „Okres wakacji 
szkolnych lub studenckich zalicza się do okresu uczęszczania 
do szkoły ponadpodstawowej lub odbywania studiów w rozu-
mieniu przepisu art. 63 ust. � ustawy z dnia �4 grudnia �982 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 40, poz. 267 ze zm.).”52.

 
3.4. Niezdolność do pracy a stopień niepełno-
sprawności

1. Niezdolność do pracy oraz stopień niepełnosprawności 
to dwie różne względem siebie kategorie pojęciowe, które mogą 
być względem siebie co najwyżej komplementarne; w żadnym 
wypadku zaś nie subsydiarne, ani tym bardziej tożsame. Ozna-
cza to, iż orzeczenie u danej osoby stopnia niepełnosprawności
w żadnym wypadku nie powoduje „automatycznego” orzeczenia 
przez organ rentowy niezdolności do pracy, a zwłaszcza nie usta-
nawia obowiązku orzeczenia niezdolności do pracy przez organ 
rentowy w przypadku orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 
Jak trafnie zauważył SN w wyroku z 2004 r. (sygn. akt: II UK 
68/04): „Orzekanie niepełnosprawności, nawet znacznego stop-
nia, nie oznacza, że organy rentowe muszą w stosunku do takiej 
osoby orzekać automatycznie także niezdolność do pracy.”53.

2. Tym niemniej, SN w wyroku z �� lutego 2005 r. (sygn. 
akt: I UK �77/04) zwrócił uwagę, iż: „Przy ocenie niezdolności 
do pracy określonej w art. �2 ustawy z dnia �7 grudnia �998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

49 Wyrok SA w Białymstoku z �� III 2003 r., III AUa �62/03, OSA z 2003 r., 
Nr 8, poz. 30.
50 Wyrok SN z �5 VII �999 r., II UKN 46/99, OSNP z 2000 r., Nr 2�, poz. 800.
5� Wyrok SN z �6 IV �999 r., II UKN 57�/98, OSNP z 2000 r., Nr �2, poz. 477.
52 Wyrok SA w Białymstoku z 2� IV �999 r., III AUa �75/99, OSA z �999 r., 
Nr �0, poz. 54.
53 Wyrok SN z 2004 r., II UK 68/04, „Rzeczpospolita” z 2004, Nr 290, str. C2.

nych (…) nie można pomijać stopnia niepełnosprawności 
ubezpieczonego ustalonego na podstawie art. 3, art. 4 i art. 
6 ustawy z dnia 27 sierpnia �997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. �997 r. Nr �23 poz. 776 ze zm.).”54; podobnie: wyrok SN 
z 28 stycznia 2004 r. (sygn. akt: II UK 222/03): „Przy ocenie 
niezdolności do pracy warunkującej prawo do renty nie 
może być pomijane orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.”55.

3.5. Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Zgodnie z art. �3 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS: „W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności 
organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub 
długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do 
samodzielnej egzystencji.”.

Jak wyjaśnił SA w Katowicach w wyroku z 2� lutego 2002 
r. (sygn. akt: III AUa �333/0�): „Sam termin „niezdolność do 
samodzielnej egzystencji” zdefiniowany został w art. �3 ust. 
5 ustawy z dnia �7 grudnia �998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) jako spowodowana 
naruszeniem sprawności organizmu konieczność stałej lub 
długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. Pojęcie to ma zatem sze-
roki zakres przedmiotowy. Trzeba bowiem odróżnić opiekę, 
oznaczającą pielęgnację, czyli zapewnienie ubezpieczonemu 
możliwości poruszania się, odżywiania, zaspokajania potrzeb 
fizjologicznych, utrzymywania higieny osobistej itp. od pomocy 
w załatwianiu elementarnych spraw życia codziennego, takich 
jak robienie zakupów, uiszczanie opłat, składanie wizyt u leka-
rza. Wszystkie zaś powyższe czynniki łącznie wyczerpują treść 
terminu „niezdolność do samodzielnej egzystencji”.”56; podobnie: 
wyrok SA w Katowicach z �9 listopada �998 r. (sygn. akt: III AUa 
�035/98): „Niezdolna do samodzielnej egzystencji jest zarówno 
osoba, która ze względu na naruszenie sprawności organizmu 
wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby, jak i osoba, 
która ze względu na naruszenie sprawności organizmu wymaga 
stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.”57.

3.6. Rodzaje rent
Jeśli chodzi o renty z tytułu niezdolności do pracy, to są ich 

następujące dwa rodzaje: renta stała i renta okresowa.

4. Pozostałe zagadnienia

4.1. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do 
pracy.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa 
się na formularzu ZUS Rp-�; formularz dostępny jest na ofi-
cjalnej stronie ZUS w formie dokumentu PDF (http://www.
zus.pl/pliki/formularze/rp_�.pdf); wniosek rozpoznawany jest 
przez właściwy miejscowo dla wnioskodawcy Oddział ZUS 
(Inspektorat ZUS).

54 Wyrok SN z �� II 2005 r., I UK �77/04, OSNP z 2005 r., Nr �8, poz. 290.
55 Wyrok SN z 28 I 2004 r., II UK 222/03, OSNP z 2004 r., Nr �9, poz. 340.
56 Wyrok SA w Katowicach z 2� II 2002 r., III AUa �333/0�, OSA z 2003 r., Nr 
7, poz. 28.
57 Wyrok SA w Katowicach z �9 XI �998 r., III AUa �035/98, „Prawo Pracy”
z �999 r., Nr ��, poz. 44.
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4.2. Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty 
z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy składa się na formularzu ZUS Rp-�a; formu-
larz dostępny jest na oficjalnej stronie ZUS w formie dokumentu 
PDF (http://www.zus.pl/pliki/formularze/rp_�a.pdf); wniosek 
rozpoznawany jest przez właściwy miejscowo dla wnioskodawcy 
Oddział ZUS (Inspektorat ZUS).

4.3. Wymagane dokumenty
Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy 

dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
prowadzącego; ankietę wypełnioną przez zakład pracy (formu-
larz ZUS N-�0); dokumenty potwierdzające przebyte okresy 
składkowe i nieskładkowe; zaświadczenie wystawione przez 
zakład pracy (formularz ZUS Rp-7).
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Jednym z największych wyzwań dla rodziny z przewlekle 
chorym dzieckiem jest takie podejście do życia, aby nie było ono 
zdeterminowane przez chorobę. Chodzi o to, żeby nie wpaść
w pułapkę życia w cieniu choroby, lecz by po prostu żyć.

Zapewne wielu rodziców poszukuje równowagi między 
wychowaniem zbyt pobłażliwym a zbyt surowym. Poszukiwania 
te stają się o wiele trudniejsze, kiedy dodatkowym czynnikiem 
jest ciężka choroba dziecka, jaką jest mukowiscydoza.

Zadawanie sobie pytań: czy moje chore dziecko powinno 
mieć jakieś obowiązki, czy kiedy łamie ustalone zasady powinno 
być ukarane, a może sama choroba jest już wystarczająco dużą 
karą?, często nie doprowadza rodzica do satysfakcjonującej 
odpowiedzi.

A może pytanie powinno brzmieć: jak wychować szczęśliwe 
dziecko? Można by odpowiedzieć – żeby wychować szczęśliwe 
dziecko, samemu trzeba być szczęśliwym. To mogłaby być cała 
odpowiedź, ale przecież wszyscy wiemy, że troska o dziecko 
to takie trudne zadanie. Niejednokrotnie bywa tak, że kiedy 
zaczynamy panować nad sytuacją na jakimś kolejnym etapie 
rozwoju dziecka, ono wchodzi już w następny. Zdarza się, że 
chore dziecko ma nadwrażliwy system nerwowy, jest impul-
sywne, sprawia więcej kłopotów. Absorbuje więcej naszej uwagi 

i czasu, trudniej jest wtedy nim kierować. Natomiast łatwiej
w takiej sytuacji popełnić błędy wychowawcze, stosując nad-
mierną ilość kar lub nadmiernie szukając usprawiedliwienia 
dla złego zachowania naszego chorego dziecka.

Czy można jednak wychowywać bez stawiania wymagań, 
kontrolowania i nagradzania? Zapewne gdybyśmy mówili
o zdrowych dzieciach wielu odpowiedziałoby – zdecydowanie 
nie można. Czy więc dla chorych powinniśmy stworzyć inne za-
sady? Moje kilkunastoletnie kontakty z chorymi i ich rodzinami 
pozwalają mi wysunąć tezę: Chore dziecko marzy o tym, żeby 
pomimo swojej niepełnosprawności móc żyć tak, jak jego zdrowi 
rówieśnicy. Rodzice natomiast pragną, aby ich córka lub syn 
byli kiedyś niezależnymi, samodzielnymi i szczęśliwymi ludźmi, 
potrafiącymi nawiązać dobre, przyjazne relacje z innymi.

Czy zatem można to osiągnąć stosując jakieś odrębne za-
sady? Zapewne nie, ale w tym przypadku system kar i nagród 
musi być szczególnie dobrze przemyślany. A zakres obowiązków 
dziecka musi zakładać pewną elastyczność, która uwzględnia 
okresy gorszego samopoczucia fizycznego lub psychicznego.

Jednym z warunków, o którym trzeba pamiętać stawiając 
wymagania jest to, czy dziecko akceptuje i uznaje za słuszne 
normy ustalone przez rodziców. Kiedy dziecko nie rozumie 

NagROdy, KaRy, ObOwiązKi – czyLi JaK 
POStęPOwać z chORym dziecKiem
Maria Wacławik
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Oddział Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
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stawianych mu wymagań, wtedy jest mu niezwykle trudno 
przestrzegać ustalonych zasad. Dlatego przeanalizowanie, wraz 
z dzieckiem, powodów jego nagannego zachowania przynosi 
czasami większą skuteczność niż sama kara, ponieważ pozwala 
na usunięcie przyczyn, a nie tylko skutków. Jeżeli już zdecy-
dujemy się zastosować karę, to musi ona być sprawiedliwa, 
a sprawiedliwa kara to taka, która jest proporcjonalna do prze-
winienia i dostosowana do możliwości zrozumienia jej przez 
dziecko. Karcenie nie powinno odbywać się w gniewie, gdyż jest 
on złym doradcą. Decyzje podjęte pod wpływem silnych emocji 
mogą być błędne i szkodliwe dla dziecka. Jeżeli rodzicowi trudno 
jest opanować złość i wybucha przy każdym nieposłuszeństwie 
dziecka, musi liczyć się z tym, że ono również będzie złośliwe 
i gwałtowne, reagując podobnie w kontaktach z rówieśnikami.

Przewinienie powoduje, że u dziecka pojawia się poczu-
cie winy, jednak kara nie powinna zamieniać go w poczucie 
krzywdy lub upokorzenia. W przeżyciu dziecka znacznie bar-
dziej dotkliwym i niebezpiecznym dla rozwoju emocjonalnego, 
jest stworzenie wrażenia, że za jego złe zachowanie została mu 
odebrana jakaś część miłości rodzica, niż wypełnienie jakiegoś 
nawet nieprzyjemnego zakazu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w postępowaniu wychowaw-
czym, tak zdrowego jak i chorego dziecka, niezwykle istotna 
jest konsekwencja. Do prawidłowego rozwoju niezbędne są 
jasne zasady. Jeżeli mama lub tata są niekonsekwentni i raz 
pozwalają na omijanie zasad, zaś innym razem za ich prze-
kroczenie wymierzają kary, wówczas dziecko jest zagubione, 
przeżywa poczucie krzywdy oraz nie uczy się poszanowania 
i przestrzegania norm.

Naturalnie równolegle do wymagań należy stosować prze-
myślany system nagród. Jednym z czynników decydujących 
o skuteczności stosowanej nagrody jest wzmocnienie pozy-
tywnej motywacji do działania. Nie nagradzamy dziecka za 
sukces, a raczej za wysiłek, jaki wkłada w to, żeby go osiągnąć. 
Nie należy też nagradzać (np. drogimi prezentami) dlatego, że 
wcześniej nie udało się nam zapanować nad złością i nakrzy-
czeliśmy na nie.

Podsumowując:
•	 Nie obawiajmy się stawiać naszemu choremu dziecku wy-

magań, jednocześnie pamiętając o tym, by nie przekraczały 
jego aktualnych możliwości.

•	 Pamiętajmy o nagradzaniu jego wysiłku, a nie tylko efektu 
końcowego.

•	 Kiedy zdarzy nam się popełnić błąd wychowawczy - nie oba-
wiajmy się do tego przyznać. Będzie to dla naszego dziecka 
piękna lekcja mądrości i odpowiedzialności za własne słowa 
i czyny.

•	 Mówmy dzieciom, tak często jak to możliwe, że są mądre, 
piękne i kochane. Niektórzy rodzice tego nie potrafią, po-
nieważ nie słyszeli tego od swoich rodziców lub uważają, że 
to może „ zepsuć” dziecko.

Dzieci chore na mukowiscydozę na ogół wcześniej niż ich 
zdrowi rówieśnicy osiągają pewien poziom dojrzałości emo-
cjonalnej. To jednak nie oznacza, że na co dzień nie potrzebują 
tzw. „normalności”, czyli życia na podobnych zasadach jak ich 
koledzy z sąsiedztwa lub ze szkoły.

SZEfUNIO MA MOC!

g.P. Iga hedwig, zamieszkała w Wielogłowach koło 
Nowego Sącza. Urodzona dnia...? No właśnie, jak to jest z tą 
Twoją datą urodzin? Ile ty masz właściwie lat?

I.h. Iga Hedwig zamieszkała w Wielogłowach koło Nowego 
Sącza. Urodzona 3� lipca �987 roku w Nowym Sączu. Po do-
kładnym obliczeniu wychodzi, że mam juz 2� lat i 20 dni heheh 
(wywiad przeprowadzony 20 sierpnia 2008 r.)

g.P. A czym dla ciebie jest data 16 stycznia 2006 roku?
I.h. �6 stycznia 2006 roku jest dla mnie magiczną datą. Tego 

dnia narodziłam się ponownie. Zaczęłam nowe, inne życie. Wszyst-
ko zmieniło się w ułamku sekundy, jak za pomocą czarodziejskiej 
różdżki:) Moje marzenia stały się bardzo realne, nie są już tylko wes-
tchnieniem... �6 stycznia był niezwykłym dniem nie tylko dlatego, 
że się narodziłam, ale dlatego, że ktoś darował mi swoje życie. Bo 
żebym ja mogła żyć ktoś musiał odejść! To coś niesamowitego.

g.P. Jak mówisz zaczęłaś nowe życie - inne niż to sprzed 16 
stycznia 2006 roku. Ale tych dziewiętnastu lat nie da się wymazać 
z życiorysu, czy wracasz myślami do swojego starego życia? Co 
chciałabyś z niego zapomnieć, a co szczególnie zapamiętać?

I.h. Jasne, że tych �9 lat nie da się wymazać z pamięci, ale 
myślę, że ma to swoje plusy jak i minusy. Bardzo często wracam 

do tych chwil, ponieważ �9 lat to bardzo długi okres. Zaprzyjaź-
niłam się z wieloma osobami, które „BYŁY” i „SĄ” dla mnie jak 
rodzina. Natomiast Rabka stała się dla mnie drugim domem. 
Często wspominam chwile spędzone w Rabce wśród chorych... 
Wspomnienia są różne, w zależności od sytuacji. Nieraz, kiedy 
patrzę na moją kochaną Juleczkę (siostra Igi, przyp. red.), jak 
szaleje z innymi dziećmi, przelatuje taka mała mgiełka stra-
chu. Przypominam sobie siebie, kiedy ja miałam 5 lat. Jednak 
z większością wspomnień kojarzy się Rabka: kroplówki, we-
nflony, które psuły się codziennie, niedobre odżywki itp., ale 
są również miłe wspomnienia, kiedy wariowało się po oddzia-
le, jeździło na wycieczki, podrywało chłopaków:) Wtedy to 
było normalne, czysta rutyna. Tak musi być i tyle. Z biegiem 
czasu, kiedy człowiek dojrzewa, zaczyna analizować swoje 
życie krok po kroku. Ale nie żałuję ani sekundy z mojego 
życia przed przeszczepem. Dużo mnie to nauczyło i myślę, 
że dzięki temu inaczej patrzę na życie. Potrafię cieszyć się 
z małych rzeczy, które dla przeciętnego młodego człowieka 
nie są niczym ważnym.

g.P. A te ostatnie chwile? Te, które zdawało się, że są 
ostatnimi na tej ziemi. I wszystko zostało w rękach boga! 
Wracasz do tych chwil?

I.h. Bardzo często powracam do tych ciężkich chwil, w któ-
rych wydawało się, że to koniec. To jest po prostu niesamowite, 

wywiad z igą hedwig
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jaką Szefunio ma moc. Byłam gotowa na odejście, przecież po 
ludzku to było oczywiste. Ale gdzieś w głębi serca ufałam, że Bóg 
może wszystko, że dla niego nie ma nic niemożliwego. Każdego 
dnia prosiłam by mnie uzdrowił, jeśli taka jest jego wola. Jeśli nato-
miast Jego wola jest inna, niech się stanie jak chce. Tych chwil nie 
da się wymazać z pamięci, a co dopiero z serca, one będą towarzy-
szyły mi do końca moich dni. Bardzo dużo mnie nauczyły. Teraz, 
kiedy moje skrzydła nie są już skrępowane i swobodnie szybuję po 
niebie życia, ludzie mówią baw się, żyj pełnią życia, nadrabiaj, co 
straciłaś. Fakt to całkiem inne życie, ale zawsze trzeba pamiętać, 
dzięki komu je mam i szanować każdą jego sekundę.

g.P. Razem z Tobą było wtedy wiele życzliwych Ci osób, 
ale najbardziej wspierała cię Twoja rodzina: charyzmatyczna 
mama - Dorota, opiekuńczy tato - Jarek, wspaniali bracia - 
grzesiek, Maciek, Szymon, i ulubienica wszystkich Julka. To 
oni najgorliwiej wstawiali się za Tobą do boga.

I.h. Rodzina dawała niesamowitą moc, jak to mówi mój tata 
- „Bo rodzina to jest siła”, i zgadzam się z nim w �00 %. Mama, 
tata, jak i całe rodzeństwo bez wyjątków, stanęli na wysokości 
zadania. Czułam ich miłość na każdym kroku, nigdy nie dali mi 
odczuć, że jestem niepotrzebna, czy że zawadzam ich życiowym 
planom. Poza rodziną otaczało mnie mnóstwo wspaniałych 
ludzi, trudno mi tu teraz wymieniać wszystkich, ale najbliżsi 
byli mi moja niezastąpiona przyjaciółka Ola Kosińska, ks. Rafał 
(„Dziadzia”), który był zawsze, kiedy go potrzebowałam, dbał 
o mój stan psychiczny i duchowy, wiele mnie nauczył, kochany 
doktor Andrzej, Mateusz Mordal, Marcin Michalik („braciszek”), 
Patryk Dziekiewicz, siostra Lidzia. Wszystkim dziękuję z całego 
serca. Każdego dnia mobilizowali mnie do walki i walczyli razem 
ze mną. Oczywiście tych życzliwych osób było i jest dużo więcej, 
ale już brakłoby miejsca do ich wypisywania. Eh

g.P. Muszę jeszcze Cię zapytać o jedną postać, która 
miała niebagatelny wpływ na cud Twojego życia - Ojciec Pio 
i tajemniczy Krzyż.

I.h. Oj, oj! Padre Pio jest „prze agent”. Bardzo dużo mu zawdzię-
czam. Wiem, że codziennie nade mną czuwał i czuwa. Jeśli może, 
zawsze pomaga, ale nie rozpieszcza. Sprowadza na ziemię, kiedy za 
bardzo się rozleniwię. Tajemniczy Krzyż dostałam od zaprzyjaźnio-
nej siostry zakonnej Anny, którą poznałam we Włoszech. Kiedy 
dowiedziała się o moim kiepskim stanie zdrowia przekazała, przez 
naszych wspólnych znajomych Krzyż, który miał niesamowitą 
moc. Od tamtej pory nie rozstawałam się z nim na przysłowiowy 
krok. Kiedy stan zdrowia gwałtownie się pogarszał, modliłam się 
ściskając mocno ten Krzyż i czułam niesamowitą ulgę. Nie bałam 
się śmierci. Po przeszczepie zajął honorowe miejsce na ścianie 
w moim pokoju. Do czasu, kiedy dowiedziałam się, że Mati gaśnie 
z dnia na dzień. Nie myśląc wiele ściągnęłam go ze ściany 
i zawiozłam Matiemu. Chciałam, aby pomógł mu tak jak mnie. 
Niestety Mati odszedł, ale wiem, że przeszedł niesamowitą 
zmianę przed odejściem. Wierzę, że jest już szczęśliwy, choć 
nam bardzo go brakuje.

g.P. Mówi się, że osoby po przeszczepie odczuwają pewne 
zmiany w swojej psychice, zachowaniu. Przyłapują się, że robią 
pewne rzeczy, których nie robili przed przeszczepem. Wiem też, 
że kliniki nie ujawniają, kim był dawca, więc biorcy nie mogą 
skonfrontować swoich nowych zachowań z zachowaniami tych 
osób. Czy Ty też zauważyłaś w sobie jakieś zmiany?

I.h. Faktem jest, że słyszy się, że ludzie po przeszczepach, 
często odczuwają jakieś zmiany w swoim zachowaniu czy 
przyzwyczajeniach. Zmieniają swoje zainteresowania, nawyki 
itp. Ja natomiast nie zauważyłam w moim zachowaniu czegoś 
nadzwyczajnego. Robię to, co zawsze chciałam robić. Choć nie 
ukrywam, że lubię też dreszczyk emocji i adrenalinę. Motorki 
i F�, aaaaajć to jest coś:)

g.P. Jak widzę i Ty zaraziłaś się Kubicomanią. Ale po-
przednie moje pytanie padło nie bez powodu. Ostatni raz, 
gdy Cię widziałem, a było to w 2007 roku w Spytkowicach, 
widziałem Igę hedwig jak biegła!!!, po schodach, przeskakując 
po trzy stopnie!!! Pomyślałem wtedy, że coś musiało w Ciebie 
wstąpić;-)! A tak a propos masz prawo jazdy?

I.h. Mam prawo jazdy już od 2 lat i nie wyobrażam sobie 
go nie mieć. Uwielbiam śmigać autkiem:)

g.P. Jakie jeszcze marzenia spełniłaś w ciągu tych ostat-
nich dwóch lat?

I.h. Moje marzenia, które udało mi się spełnić to prawo 
jazdy, pomyślnie zdana matura, pokończone kursy, samodzielne 
wypady ze znajomymi. Mam jeszcze kilka marzeń, na których 
spełnienie niestety muszę poczekać, ale spokojnie:)

g.P. Z tego, co mówisz ktoś mógłby wywnioskować, że 
jesteś już w pełni zdrowa, ale Ty przecież jesteś dalej chora na 
mukowiscydozę. Jak wygląda dzień chorego na mukowiscy-
dozę po przeszczepie płuc? Inhalacje? Oklepywanie?

I.h. Opisywać dzień to tak trochę dziwnie, bo każdy wygląda 
troszkę inaczej. Ale przyznam, że żaden z nich nie sprawia mi kło-
potu. To oczywiste, że są dni gorsze lub lepsze, ale to jak u każdego. 
Muszę tylko pamiętać o lekach, ale to dla mnie „pikuś”. Inhalacje 
i oklepywanie hm... ostatni raz w zeszłym roku jak się przeziębi-
łam. Te zabiegi towarzyszą mi tylko, kiedy dopadnie mnie przezię-
bienie. Nie myślcie jednak, że jeśli nie robię inhalacji i nie drenuję 
się to nie mam innych obowiązków. Muszę pamiętać o lekach, 
które są bardzo ważne i łykam je „garściami”. Powinnam pamiętać, 
aby każdego dnia wypijać min. 2 - 3 litry płynów i jeszcze kilka 
innych rzeczy, które wydają się banalne, ale w gruncie rzeczy są 
bardzo istotne. Płuca są OK, ale trzeba pamiętać o pozostałych 
organach, które każdego dnia są osłabiane przez leki.

g.P. Takiej szansy jak obecnie, chorzy na mukowiscy-
dozę nie mieli nigdy. Dzięki wspaniałemu sponsorowi od 
przeszczepów, nowym lekom, wielu z nich ma szansę dożyć 
sędziwych lat! 

I.h. Zgadzam się z tym;) Oby jednak taka sytuacja nie 
uśpiła ich czujności, więc tym bardziej powinni dbać o stan 
swojego zdrowia, żeby w jak najlepszej kondycji dotrwać do 
przeszczepu.

g.P. Jeśli tak, to zgodzisz się również, że w niedługiej 
przyszłości mogą dożyć 100 lat?!

I.h. No jasne, co to jest �00 lat, He He, sama mam zamiar 
pobić ten rekord:)

g.P. Zatem, w imieniu czytelników naszego czasopisma 
życzę Ci tego z całego serca. Dziękuję za wywiad:)

I.h. Ja również bardzo dziękuje, oczywiście za wywiad, bo 
za to drugie podobno się nie dziękuje:)
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WSZYSTKIM, KTÓRZY CZEKAJą

Nie lubię wspominać tego, co działo się dwa lata temu. Wte-
dy miałam przeszczep płuc, a po nim długą rekonwalescencję. 
I chociaż to już dwa lata, bardzo dobrze pamiętam jak trudny 
to był dla mnie czas i przez ile musiałam przejść, by nabrać sił 
i wrócić do normalnego życia.

Moja kondycja zaczęła się pogarszać na długo przed 
przeszczepem, ale najgorszy był ostatni rok. Bardzo szybko 
traciłam siły, chudłam a moje mięśnie były coraz słabsze. Nie 
mogłam się już obyć bez tlenu i przestałam w końcu wycho-
dzić z domu. Ostatnie miesiące spędziłam między domem 
a szpitalem w Rabce, a ostatnie tygodnie - nie wychodząc 
ze szpitalnego łóżka, podłączona do kroplówek i BiPAP-u, 
który miał mi ułatwić oddychanie. Nie miałam już nawet 
siły odkasływać. 

Kiedy więc po przeszczepie zaczęto rehabilitację, okazało 
się, że nie jestem w stanie wstać z łóżka a nawet samodzielnie 
jeść. Operacja przecież dodatkowo wyczerpała mój organizm. 
Do wcześniejszej bezsilności doszedł też mocny ból w klatce 
piersiowej. Odczuwa go każdy pacjent po przeszczepie. Czasem 
mocniej, czasem mniej. Uczucie podobne jest do zaciśniętej 
wokół klatki piersiowej obręczy. To ból po przekrojeniu mostka 
w czasie operacji.

Doktorzy w Wiedniu po kilku dniach odstawiają środki 
znieczulające, by ich działanie nie wpływało na inne lekarstwa 
podawane pacjentom. Wtedy ból bardzo się nasila. I tak pierwsze 
kilkanaście dni to była walka z tym bólem połączona z nauką 
chodzenia, wstawania, jedzenia. 

Pamiętam jak cieszyłam się, kiedy wreszcie udało mi się 
utrzymać w dłoni łyżkę. To był mój pierwszy sukces. Ręce bar-
dzo mi się trzęsły od leków i jeszcze długo potem wylewałam 
na siebie herbatę. 

Pamiętam, że w nauce chodzenia najtrudniejsze oka-
zało się wstawanie i siadanie. Wyjaśniono mi wtedy, że 
przy wstawaniu i siadaniu więcej mięśni jest w ruchu, niż 
w trakcie chodzenia. Dlatego nauczyłam się wstawać dopiero 
wtedy, gdy już od kilku dni nieźle radziłam sobie z cho-
dzeniem. Pamiętam, że najpierw chodziłam na sztywnych 
nogach, lekko się zataczając, bo mięśnie były zbyt słabe do 
sprężystego chodu. Wyglądałam jak drewniana, podpita 
laleczka. Miałam też ciągle problemy z równowagą i często 
wpadałam na ścianę. 

Kiedy wróciłam do domu, już po operacji, ciągle jeszcze 
bałam się sama wychodzić na spacer, w obawie przed nagłą 
wywrotką. Dziś myślę, że to była bardziej sprawa psychiki niż 
mojej kondycji. 

Kolejnym sukcesem po operacji było odstawienie tlenu. 
Wydaje się to proste i oczywiste, ale wtedy takie nie było. 
Wszystkie moje mięśnie były osłabione, nie tylko te w nogach 

i rękach. Przecież przez lata choroby oddychałam coraz płycej, 
aż w końcu przestałam używać przepony i także większości 
mięśni w klatce piersiowej. Oddechy nowymi płucami wy-
magały więc nie lada trudu i …treningu. A właśnie o tym, by 
samodzielnie oddychać, marzyłam najbardziej. 

Długo nie mogłam nabrać powietrza pełną piersią i musia-
łam ćwiczyć przeponę każdego dnia. Austriackie rehabilitantki 
okazały mi nadzwyczajną cierpliwość. 

Przez pierwsze dwa tygodnie oddychałam przez spe-
cjalną maskę CIPAP, która wymuszała bardzo równomierny 
i głęboki oddech. Dla moich płuc to było jak ćwiczenia 
na siłowni: trudne i wyczerpujące. Ale przecież za nic nie 
chciałam wracać do dawnego, płytkiego oddechu. Ponieważ 
tak trudno oddychało mi się nowymi płucami, bardzo ba-
łam się odstawienia tlenu. Zresztą, każdy chory po operacji 
oddycha jeszcze przez jakiś czas podłączonym tlenem. Na-
wet ci w rewelacyjnym stanie. Niektórym wystarcza kilka, 
a innym kilkanaście dni do nabrania sił i przekonania, że 
tlen nie jest już potrzebny. Nie pomagają w tym stare przy-
zwyczajenia. 

Ponieważ i ja nawykłam do oddychania tlenem, to po 
wyjęciu tlenowych wąsów popadałam w panikę - wydawało mi 
się, że zaraz się uduszę. 

Nawet gdy już w ciągu dnia nie używałam tlenu, to spałam 
z nim jeszcze w nocy przekonana, że inaczej się nie da. 

Pamiętam z kliniki w Wiedniu dziewczynę, która po 2 
miesiącach od operacji nadal chodziła z wąsami wetkniętymi 
w nos, podczas gdy druga końcówka tkwiła w …kieszeni jej 
spodni. Najwyraźniej wąsy w nosie dawały jej poczucie bezpie-
czeństwa, były stanem, do którego nawykła.

Przytoczyłam tu tylko część problemów z jakimi musiałam 
sobie poradzić po przeszczepie. Podkreślam – to wyłącznie moje 
doświadczenia. Są pewnie i tacy, którzy przeszli ten okres lżej, 
inaczej, z mniejszymi przeżyciami i w łatwiejszy sposób. To oczy-
wiste, bo każdy ze szczęściarzy, którym pisany jest przeszczep, 
trafia do Wiednia w innej kondycji. Każdy też ma inną psychikę 
i inną odporność na ból i stres. 

Dlatego moja opowieść nie powinna nikogo przerażać. 
Chciałam wam tylko uzmysłowić, że wszystko można przeżyć 
gdy los da najważniejsze – nowe płuca!!!

Przeszczep to bardzo poważna operacja. Ale warta każdego 
wysiłku. Bo dostajemy nowe życie, na które tak czekaliśmy. Tyle 
tylko, że jesteśmy bardzo wycieńczeni starym. Dlatego potrzeba 
trochę czasu, cierpliwości i wysiłku zanim organizm nauczy się 
znów pracować na pełnych obrotach. 

Ale życie na pełnych obrotach to przecież to, o czym ma-
rzyliśmy przez wszystkie lata naszej choroby, prawda?

I właśnie życia na pełnym gazie życzę i sobie i Wam. 
Wam wszystkim, którzy jeszcze czekacie…

Sandra – Ptasia Mama

KieRUNeK wiedeŃ –
Refleksje po pRzeszczepie
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* * *

      W austriackiej gazecie „POLONIKA” znaleźliśmy tekst który, 
za zgodą autorki, przedrukowujemy poniżej.
    „POLONIKA” - to poczytny, popularny, najbardziej opi-
niotwórczy miesięcznik austriackiej Polonii. Ukazuje się 
w Wiedniu. 
     Sandra - to druga, po Idze, pacjentka z Rabki, której przeszcze-
piono płuca w wiedeńskiej klinice. Swoje teksty, publikowane cza-
sem w naszym Biuletynie, podpisuje: „Sandra – Ptasia Mama”. 

PRzegLąd PRaSy
     Ksywkę tę nadał jej dr Pogorzelski jeszcze wtedy, gdy po-
mieszkiwała w rabczańskich izolatkach i słonecznikiem wabiła 
na parapet tłumy sikorek i gili z prześlicznymi, pomarańczowymi 
brzuszkami. Wtedy to one były dla niej wielką radością. 
     A dziś Sandra cieszy się nowymi płucami. Dostała je 
w Wiedniu. I w wiedeńskiej gazecie opisała tych, którzy stanęli 
tam na jej drodze, niosąc jej bezinteresowną pomoc, pociechę 
i radość. 

„aNiOŁy zNad dUNaJU”

Słyszy się czasem, 
że na emigracji „Po-
lak Polakowi wilkiem”. 
Może gdzieś, ale nie 
w Wiedniu! Albo nasza 
emigracja jest tu wyjąt-
kowa, albo ja miałam 
szczęście spotkać tu 
wyjątkowych rodaków. 

I to dla Polaków w Austrii spisałam swoją historię. Moja 
historia  zadaje kłam uogólnieniom, jest inna niż te  o rodakach, 
których należy się wstydzić.  Dowodzi, jak wielkiej, bezintere-
sownej wielkoduszności doświadczyłam od Polaków miesz-
kających nad Dunajem. Uwierzcie,  że potraficie być wielcy, 
wspaniali i pomocni. Chcę Wam za to podziękować…

Nocą z 5 na 6 października 2006 roku było w Wiedniu  
cieplej niż w Rabce. Właśnie z rabczańskiego Instytutu Pediatrii 
transportowano mnie karetką pogotowia do wiedeńskiej klini-
ki  AKH. Znalazłam się sama, w obcym kraju, w największym 
szpitalu w Europie,  zagubiona, ale pełna nadziei na nowe płuca. 
Bo jedyną nadzieją na życie był dla mnie wtedy przeszczep płuc. 
Czułam się coraz gorzej. Już �0 miesięcy czekałam na dawcę, gdy 
wreszcie pojawiła się nadzieja. 

Byłam przerażona. Musiałam jak najlepiej wytłumaczyć 
lekarzom jak się czuję i jakie  brałam leki.  Nie znam niemiec-
kiego, mówiliśmy po angielsku. 

Czekałam na swoją szansę na intensywnej terapii, byłam 
coraz słabsza, coraz trudniej oddychałam i miałam coraz mniej 
nadziei… 

Ale też każdego dnia budziłam się wierząc, że może jest to 
akurat ten szczęśliwy dzień, kiedy dostanę nowe życie. Mimo 
zwątpienia nie opuszczała mnie nadzieja i… optymizm. 

Dziś wiem, że najtrudniejsze chwile przetrwałam dzięki 
tym, których dobry los postawił na mojej drodze. 

Zadziwiające, jak dobrze i swobodnie można czuć się 
z obcymi ludźmi już po kilku  godzinach znajomości. Ile 

radości sprawić może uśmiech, deklaracja pomocy, odruch 
serca.  

- Nie, Polak Polakowi nie wilkiem, ale aniołem – myślałam 
niejednokrotnie.

PIERWSZY
Anioł Pierwszy  odwiedził mnie natychmiast po przy-

jeździe. To śliczna, polska siostra Agnieszka, pracująca od lat 
w tej klinice. Mimo natłoku pacjentów na własnym oddziale, 
Agnieszka każdego dnia od-
wiedzała mnie na intensywnej 
terapii. 

Spotkałam ją po raz 
pierwszy przy kwalifikacji do 
przeszczepu. To ona sprowa-
dziła dla mnie wózek i butlę 
z tlenem, żebym z mniejszym 
wysiłkiem dotarła na 7 piętro 
ogromnego szpitala. A teraz, 
każdego dnia, znowu wspierała 
mnie słowami otuchy, uśmie-
chem i… słodkościami. Znaj-
dowałam je, niespodziewanie,  
na swojej nocnej szafce, bo sio-
stra Agnieszka podrzucała mi 
te łakocie nie wiedzieć kiedy. 

Pamiętam jej zapewnie-
nia: „nie wypuszczą Cię stąd bez nowych płuc!”. Powtarzałam 
to sobie w chwilach utraty nadziei, te słowa przywracały mi 
wiarę w cud…

I cud się zdarzył. W październiku 2006 r. dostałam nowe 
płuca. 

Już po operacji, siostra Agnieszka niestrudzenie mo-
bilizowała mnie do rehabilitacji, dopingowała do wysiłku, 
chwaliła najmniejszy postęp w rekonwalescencji. I dodawała 
sił, zapraszając na pyszne domowe obiadki. Jej mąż i dzieci 
zawsze  wyrozumiale dzielą się ze mną wolnym czasem swojej 
zapracowanej mamy. 

 DRUgI
Mój Drugi Anioł, to ksiądz Bartek, duszpasterz  z polskiego 

kościoła w Wiedniu, tego na Renwegu – jak mówią miejscowi. 
Ksiądz Bartek często odwiedza wielu chorych w AKH, ale ja 

Siostra Agnieszka
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czuję się wyróżniona, 
pamiętając ile serca 
i zatroskania okazał 
właśnie mnie. To ko-
lejny Anioł, którego 
skrzydło musnęło 
mnie przypadkiem, 
b e z i nt e r e s ow n i e 
przecież…

Nie udało się 
nasze pierwsze spo-
tkanie. Księdza Bart-
ka nie wpuszczono 
na intensywną tera-
pię, bo nie zawsze jest 
to możliwe. Pomachał mi tylko z daleka i przesłał swój pogodny 
uśmiech.  Nigdy wcześniej go nie widziałam, ale czułam, że 
odwiedził mnie ktoś znajomy i bliski… Nie powiedział, kto 
przysłał  Go do mnie ze słowami otuchy i wiary w Opatrzność  
Boską. Może siostra Agnieszka?

Ks. Bartek odwiedzał mnie w AKH, kiedy tylko mógł 
i zawsze przynosił dobre, mądre słowa i pogodę ducha. Rzadko 
zdarzają się takie rozmowy, jakie  my prowadziliśmy. Bo musicie 
wiedzieć, że Bartek jest nie tylko księdzem, ale też świetnym dys-
kutantem. Zawsze można usłyszeć od niego coś nadzwyczajnego; 
swoim optymizmem mógłby obdzielić kilkunastu pacjentów.  
Przy nim trzeba myśleć pozytywnie! 

Ilekroć jadę do Wiednia, na kontrolę, muszę odwiedzić 
księdza Bartka, a jego szczególny uśmiech zawsze poprawia 
mi humor.

TRZECI
Kiedy ksiądz Bartek wracał do swoich obowiązków 

w kościele, przy moim łóżku pojawiał się, całkiem znienacka,  
mój Trzeci Anioł.  Ma na imię Robert. Jest kardiotechnikiem 
w AKH. 

Trochę trwało zanim Robert, świetnie wykształcony 
w Polsce, zdobył zaufanie, a w końcu i wielkie uznanie tutejszych 
sław medycznych. 
Teraz jego asysto-
wanie przy opera-
cji gwarantuje spo-
kojny jej przebieg. 
Przekonano się już, 
że Robert zadba 
o każdy szczegół, 
że można mu ufać 
i być pewnym jego 
znakomitych kwa-
lifikacji. Chirurdzy 
lubią z nim pracować. Wiem to od ludzi, których spotkałam na 
intensywnej terapii.  

Roberta przy moim przeszczepie nie było. Ale znalazł się 
przy moim łóżku natychmiast, gdy usłyszał, że jestem z Polski.  
I zawsze jakoś wykroił  chwilkę, między operacjami, żeby zapy-
tać mnie o zdrówko. A że oboje jesteśmy wielbicielami talentu 
Joanny Chmielewskiej, nasze rozmówki miały też często literacki 
charakter. Inni pacjenci na sali dziwili się naszym wybuchom 
śmiechu. I dodam też, że zazdrościli mi takich gości. A ja byłam 
z nich dumna.

CZWARTY
Czwarty Anioł – to siostra Basia,  kolejna Polka znad Du-

naju, przecząca stereotypowi, że Polak Polakowi wilkiem. Jest 
cenioną instrumentariuszką, asystującą przy najpoważniejszych 
operacjach, także przy 
przeszczepach płuc. 

Nie znała mnie, 
nigdy przedtem nie 
widziała,  nie mia-
ła powodów odwie-
dzać mnie przy każdej 
sposobności, niosąc 
pociechę,  nadzieję 
i radosny uśmiech. 
A jednak siostra Basia 
stanęła przy moim łóżku, a potem odwiedzała mnie nieustannie. 
Dlaczego? 

– Przecież jesteś Polką – dziwiła się mojemu zdziwieniu.
Basi recepta na mój stres była prosta: opowiadała o różnych 

operacjach, dowodząc w efekcie, że moja słabość jest całkiem 
normalna i szybko minie. Basia miała też bogaty repertuar  
rozrywkowy. Opowiadała mi anegdoty o Wiedniu, historię 
tego  miasta, opisywała jego zabytki i urocze zakątki. Basia zna 
Wiedeń doskonale, mieszka tu bowiem od wielu lat i zawodową 
pracę łączy ze swoją pasją. Jest licencjonowanym przewodnikiem 
po Austrii.  

Kiedy wreszcie opuściłam szpital, to właśnie dzięki 
opowieściom Basi, Wiedeń wydał mi się miastem znajomym 
i przyjaznym. 

Pamiętam też, że marzyłam o wspięciu się na wzgórze nad 
Dunajem, gdzie jest dom Basi, o którym mi tyle opowiadała. 
Prowadzą tam schody ze �20 stopniami. Chciałam ten dom 
zobaczyć, ale też czułam, że wycieczka doń będzie testem na 
wydolność moich nowych płuc. 

I któregoś dnia - udało się!! 
Podziwiałam śliczny widok z tarasu u Basi, z jej mężem 

i trójką ślicznych dzieci. Basia nagrodziła mój trud pysznym 
obiadem, a latorośle - ślicznymi laurkami. Dom jest przepiękny 
a widok na Dunaj zapiera dech w piersiach. Wspinamy się tam 
z mamą za każdym razem, gdy odwiedzam Wiedeń. Na górze 
zawsze czeka na nas Basia – Czwarty Anioł - z rodziną, pełną 
ciepła i serdeczności.

Bo co jakiś czas muszę jednak odwiedzać Wiedeń, przy-
jeżdżać do AKH na rutynowe kontrole. 

PIąTY
Wtedy zatrzymujemy się w uroczym hoteliku blisko AKH. 

Z radością i uśmiechem wita nas tu zawsze Magda – mój Piąty 
Anioł znad Dunaju.

Magda, to urocza 
recepcjonistka, ulu-
biona przez wszyst-
kich gości. Niektórzy 
z nich, wracając do 
Wiednia, zawsze za-
trzymują się tu, gdzie 
ona pracuje. Myślę, że 
to dzięki niej, w tym 
hoteliku rzadko jest 
wolny pokój. Dla nas 

Ksiądz Bartek

Kardiotechnik Robert

Siostra Basia

Recepcjonistka Magda
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jednak zawsze jakiś się znajdzie. Nawet wtedy, gdy moja mama 
zjawiła się  tu nagle i bez zapowiedzi, podążając autokarem za 
karetką pogotowia, wiozącą mnie do Wiednia z Rabki. Pokoju 
w hoteliku już nie dostała, ale Magda zabrała ją do swojego 
mieszkania, oferując wygodne łóżko i obfite śniadanie. Bo 
w sytuacjach bez wyjścia, Magda zawsze znajduje jakieś roz-
wiązanie. 

- Jesteście naszymi ulubionymi gośćmi – zapewnia 
nas. -Dlaczego?  Przecież jesteście z Polski – mówi zdecy-
dowanie.  

Uwielbiam śniadania w tym hotelu, kiedy Magda przysiada 
się do naszego stolika i opowiada o najnowszych wydarzeniach 
w Wiedniu, o swojej córeczce  i jej zwariowanym psiaku. 
A kiedy wyniki moich badań nie są najlepsze, Magda jakoś 
zawsze potrafi mnie pocieszyć. 

Rodzinny dom Magdy jest pod Wałbrzychem, ale kilkana-
ście lat temu los rzucił ją do Wiednia. Założyła tu rodzinę, ma 

kochającego męża, udaną córkę i ciepły dom. I w tym domu, 
ilekroć jesteśmy w Wiedniu, gości nas serdecznie. A my, bez 
zbytniej żenady, wpraszamy się tam na pyszny sernik. 

Dzięki Magdzie, Basi, Agnieszce, Bartkowi i Robertowi  
moje przymusowe wizyty w Wiedniu zawsze są wyjątkowe, miłe 
i … wyczekiwane. Każdy z nich to przyjazna oaza na nieznanym 
lądzie. Dzięki nim mój Wiedeń jest piękny, przyjazny, wyjątko-
wy. Mój Wiedeń to miasto, gdzie genialni lekarze dali mi nowe 
życie, a cudowni Polacy pokazali, że można żyć także po to, by 
pomagać innym i cieszyć się ich szczęściem.

Moim Aniołom znad Dunaju dziękuję i proszę: wybaczcie, 
że bez waszej zgody i wiedzy podzieliłam się moim szczęściem 
z Czytelnikami. Bałam się, że ze skromności nie zgodzicie się 
na upublicznienie mojej wdzięczności. 

A przecież to piękne, że dzięki Wam  Anioły w Wiedniu 
noszą także polskie imiona.

Sandra z Polski

* * *

Rozmowa o ofiarach i dręczycielach. Psycholog Elżbieta 
Zubrzycka mówi o tym, jak najmłodsi mogą się wyćwiczyć, by 
dawać sobie radę z przemocą

Monika Janusz-lorkowska: Skąd się biorą dręczy-
ciele? 

Elżbieta Zubrzycka: Są nimi dzieci, które przepełnia 
mnóstwo złych emocji. Poprzez atakowanie innych próbują 
je z siebie wyrzucić. Przyczyny frustracji są różne. Problemy 
w domu, zazdrość, żal, że inne dzieci mają coś, czego „dręczy-
ciel” nie ma – wakacje, rower, lepsze oceny. Najczęściej jednak 
dzieci, które atakują inne dzieci, występują w podwójnej roli. 
W klasie są dręczycielami, a w innym środowisku, najczęściej 
domowym – ofiarami. A więc biją dzieci bite, wyśmiewają się 
z innych dzieci wyśmiewane, krytykują – krytykowane, upoka-
rzają – upokarzane itd.

Nie twierdzę, że wszyscy dręczyciele muszą być źle trakto-
wani przez rodziców. Wystarczy, że dokucza im w domu starsze 
rodzeństwo. Potem dziecko, gdy znajdzie słabszych od siebie, 
rozładowuje przykrości w taki sam sposób, w jaki ich doznaje.

Ofiarami są zawsze najsłabsi?
Niekoniecznie. Zwykle są to po prostu dzieci, za którymi 

nikt nie stoi. Nie słyszałam jeszcze o tym, by ofiarą w klasie był 
ktoś, kto ma np. brata w starszej klasie.

Ofiarami są często dzieci z dobrych domów, bardzo grzecz-
ne. Nie mają pojęcia, jak odpowiada się na zaczepki, chamskie 
odzywki, bo nigdy nie miały z nimi do czynienia. W domu 
były traktowane z szacunkiem. W szkole muszą nauczyć się, jak 
funkcjonować wśród osób brutalnych. 

Generalnie ofiara to dziecko, które znalazło się w niewłaści-
wym czasie w niewłaściwym miejscu. Większość z nas, niestety, 

nie żywi wobec ofiary należytego szacunku. Mówi się, że ofiara 
sama się prosi o nieszczęście, że sprowokowała. Czasem mylona 
jest z dręczycielem. Dzieje się tak wtedy, gdy dręczyciel dogryza 
potajemnie upatrzonemu dziecku, które w końcu wybucha, eks-
ploduje emocjonalnie. Jest wówczas postrzegane jako sprawca 
konfliktu i za wybuch przez dorosłych karane. 

Jak ma reagować, by nie być ofiarą?
O tym, że dziecko może wyćwiczyć w sobie mechanizmy 

obronne, opowiada świetna książeczka Catherine DePino 
„Śmierdzący ser, czyli jak bronić się przed przemocą w szkole” 
(GWP 2007). Zawiera proste, a bardzo skuteczne rady typu: 
stój prosto, bądź duży, oddychaj! Ta ostatnia jest szczególnie 
ważna, bo dzieci ze strachu nie oddychają, przez co ich ciało 
kuli się, kurczy i wizualnie stawia je w pozycji ofiary. Inne ważne 
wskazówki: mów stanowczo i nazywaj dręczyciela po imieniu. 
Dręczyciel tego nie lubi. Dzieci nie definiują głośno, nawet same 
przed sobą, kto jest źródłem problemu. Trzeba głośno mówić 
„Kazik, oddaj mi moją gumkę”, a nie tylko „Oddaj mi gumkę”. 
Albo „Kazik, nie bij mnie!”, a nie tylko „Nie bij mnie”, czy też 
„Kazik, zastawiasz mi drogę, przepuść mnie!”, a nie tylko i to 
najczęściej ze spuszczoną głową i cichutkim głosem: „Przepuść 
mnie”.

Ważny jest też żart. Żartowanie wspaniale rozładowuje 
konflikty między dziećmi. Gdy wszystko to nie pomaga, trzeba 
głośno krzyczeć do dręczyciela – tak by wszyscy słyszeli. 

Skąd siła dręczycieli? Mają często władzę nad całą 
klasą, dużą grupą

Jest kilka powodów. Dzieci w rolę dręczycieli wcielają się 
już w szkole podstawowej. Jest to zazwyczaj czwarta, piąta klasa. 
Ale zachowania dręczycielskie – i nie chodzi tu tylko o przemoc 

Artykuł pochodzi ze strony internetowej „Rzeczpospolitej”: http://www.rp.pl/artykul/2�8006.html, wyd. �2 listopada 2008 r.
i został przedrukowany za zgodą wydawcy. Dziękujemy! 

KaziK, OddaJ mi gUmKę! 
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fizyczną, ale przede wszystkim psychiczną – dziecko wyrabia 
w sobie przez lata. W szkole jest już zazwyczaj superspecjalistą 
w tym, co robi. Bo proces wykształcania się dręczyciela może 
zacząć się w przedszkolu. Wtedy dorośli na ogół nie reagują na 
agresję. Myślą, że to taki etap. Maluchy się kłócą, ale wyrosną 
z tego. Są tak małe, że nie zrobią sobie krzywdy.

Dzieci już wtedy mają poczucie, że dorosły nie interweniuje, 
nie mogą na niego liczyć. To ma wpływ na proces, z którym 
mamy do czynienia później, a który daje dręczycielowi siłę. To 
tzw. zmowa milczenia.

W praktyce wygląda to tak: jest dręczyciel, który upa-
truje sobie w grupie ofiarę, ma kilku popleczników, którzy 
dla jakichś korzyści go popierają, a pozostali są biernymi 
obserwatorami. Wszyscy w grupie szybko się do tej sytuacji 
przyzwyczają. Nikt nic nie mówi. „Bierni” się za ofiarą nie 
wstawiają, bo sami nie chcą ofiarami zostać. Między sobą o tym 
nie rozmawiają i nawet nie wiedzą, że większość z nich jest tej 
sytuacji przeciwna. Nie wtajemniczają w problem dorosłych, 
ci bowiem nie nauczyli ich, jak odróżnić skarżenie od wołania 
o pomoc. Dręczyciel jest więc bezkarny i ma rzeczywistą władzę 
w klasie. Dzieci są o tym w miarę upływu czasu coraz bardziej 
przekonane. I rzadko wierzą, że interwencja dorosłych może 
to skutecznie zmienić. 

A może zmienić?
Pod kilkoma warunkami. Dzieci nie mogą się dowiedzieć, 

od kogo nauczyciel wie o dręczycielu. Milczenie w tej sprawie 
powinno obowiązywać jak tajemnica spowiedzi. Druga sprawa, 
dość przykra, ale konieczna – ewidentnego dręczyciela trzeba 
na jakiś czas odizolować. Ustawiać mu zajęcia w ten sposób, by 
nie mógł przychodzić i wracać z lekcji wraz z innymi dziećmi. 
W drodze do i ze szkoły dokucza bowiem najbardziej. A inne 
dzieci muszą się przestać bać. Wówczas dopiero zaczną mówić 
i przyglądać się osobie, która była ofiarą. Zobaczą, że prócz 
wyszydzanych przez dręczyciela wad ma również zalety: cechy 
atrakcyjne dla grupy. 

W swoich książkach zauważa pani, że koniec pro-
blemów z dręczeniem w klasie nie kończy proble-
mów ofiary

Jeśli dręczenie trwa dłużej, to w psychice ofiary do-
konuje się potworna, niszczycielska robota. Nie można 
takiego dziecka pozostawiać samemu sobie na zasadzie: 
dręczyciel przyłapany i ukarany, więc problem się skończył. 
Należy dziecko, które było ofiarą, przywrócić do życia spo-
łecznego. Odbudowywać jego wiarę w siebie, nagradzając 
za osiągnięcia, chwaląc publicznie, stawiając w centrum 
zainteresowania. 

Ale dodam tu, że opieka również i dręczycielowi się na-
leży. Pozycja dziecka-dręczyciela jest bowiem bardzo krótko 
fajna. Dziecko ma w danym momencie władzę, poczucie, 

że część dzieci mu się podlizuje. Ale tak naprawdę nie jest 
przez nikogo lubiane. W krytycznym momencie z fałszy-
wych przyjaciół nie pozostanie przy nim nikt. Dziecko w roli 
dręczyciela społecznie znajduje się na równi pochyłej. Całą 
swoją energię przeznacza na utrzymanie pozycji wątpliwego 
lidera w klasie, a nie inwestuje w siebie. Nie koncentruje 
się na wynikach w nauce. Jego stopnie są coraz gorsze, a on 
coraz bardziej sfrustrowany, zły na otoczenie i agresywny. 

To jakiś nieodwracalny, psychologiczny mecha-
nizm?

Tak. Potem złe na świat dziecko zaczyna łączyć się 
z podobnymi sobie i zaczyna być aspołeczne. Nigdy nie 
zdobędzie miłości, bo ktoś, kto wymusza, nigdy nie będzie 
kochany. Nieuczone empatii, już jako nastolatek nie będzie 
posiadało sumienia, więc trudno będzie się do jego sumie-
nia odwoływać. Ostatecznie będzie czuć, że tylko dzięki 
sile wypływającej z krzywdzenia innych ma jakąś pozycję 
i poważanie. Dopóki więc dręczyciel jest dzieckiem, trzeba 
robić wszystko, by jego energię skoncentrować na rozwija-
niu jego talentów. Nie pozwalać na to, by się po tej równi 
pochyłej toczył. 

Media donoszą o ofiarach agresji w szkołach. Wie-
rzy pani, że seria książek, którą właśnie wydaje 
gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, może 
temu problemowi zaradzić? 

Książki mogą sprowokować temat do rozmowy. Dzi-
wimy się, że dzieci, a potem nastolatki, nie zachowują się 
w sposób, jakiego oczekujemy, ale nikt ich tego nie uczy. 
Nikt ich nie zaznajamia z mechanizmami rządzącymi grupą 
– z pobudkami dręczyciela, z problemem ofiary, ze współ-
odpowiedzialnością obserwatorów. One często nawet nie 
rozróżniają pozornie oczywistych spraw: kiedy mamy do 
czynienia z uczciwą bójką, a kiedy z przemocą fizyczną, co 
jest żartem, a co szyderstwem itd. Nikt im nie mówi, więc 
skąd mają wiedzieć, że słabszy nie oznacza gorszy? Uczmy 
dzieci, że jeśli ktoś jest ofiarą, to tę osobę tym bardziej należy 
zapraszać na urodziny. 

Tymczasem dzieci w pierwszych trzech klasach szkoły 
podstawowej są bardzo chłonne. Nauczyciel ma wtedy ogromny 
autorytet. Silna jest jeszcze władza rodzicielska. Już nigdy potem, 
a zwłaszcza w wieku nastoletnim, dorośli nie będą mieli tak 
dużego wpływu na dziecko.

– rozmawiała Monika Janusz-Lorkowska

Dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog i pedagog, wykładowca 
akademicki, autorka książek edukacyjnych dla dzieci i rodziców, 
inicjatorka programu „Bezpieczne dziecko”.
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SzaLeŃStwa OLi
Ola jest szaloną ��-latką, chorą na mukowiscydozę, którą 

rozpoznano u niej zaraz po urodzeniu. Szalone pomysły mojej cór-
ki, to jest to, co daje mi siłę napędową do walki o jej zdrowie. 

Ola uwielbia tańczyć i śpiewać w szkole oraz na konkursach. 
Za estradę może służyć nawet szpitalne łóżko. Skoki na linach 
i gumowej trampolinie, jazda na wysokich karuzelach – wszystko 
to sprawia jej ogromną radość, która uwidacznia się w błysz-
czących oczach, krzykach, piskach. Bardzo lubi podróżować, 
a szczególnie ciężarówkami. Na razie są to podróże po kraju 
(Szczecin, Bydgoszcz, Piła), ale miała również wielką ochotę 
pojechać w wakacje do Grecji. Po wielu rozmowach okazało 

Fot. �. Ola z panem Zbyszkiem Nowakiem z zespołu Happy End 
tuż przed występem na 3�- Dniach Tomaszowa  

pasje naszych dzieci
się to niemożliwe, gdyż jazda ciężarówką przez pięć dni w 40 
stopniowej temperaturze mogłaby się okazać wycieńczająca. 

W dniu 8 listopada 2008 r. odbył się XVIII ogólnopolski 
konkurs piosenki ekologicznej w Przedborzu. Był to pierwszy 
wyjazd dla Oli na konkurs poza miejscem zamieszkania. Mimo 
wielkich emocji, możemy go uznać za zakończony sukcesem, 
efekty widać na zdjęciu. 

 Ola ma wiele kolejnych pomysłów. Jeśli dojdzie do ich re-
alizacji, podzielimy się z Wami radosnymi wspomnieniami. Dla 
mnie - matki - ważne jest to, że gdy Ola czegoś bardzo pragnie, 
potrafi zwalczyć rozpoczynającą się infekcję. Pomysły udaje się 
realizować przy pomocy przyjaciół oraz dobrych znajomych, ale 
również przypadkowo poznanych osób. Wszystkim serdecznie 
DZIĘKUJĘ. 

Mama Oli   

Fot. 2. Ola po konkursie piosenki ekologicznej

Fundacja „Mam Marzenie”, zjawiła się w naszym domu 
nieoczekiwanie w pewne niedzielne popołudnie. Trójka młodych 
wolontariuszy przyjechała poznać Marzenkę, a właściwie jej 
najskrytsze marzenie, aby je spełnić i tym samym uszczęśliwić 
tak moją piętnastoletnią córkę jak i nas wszystkich.

Ku zaskoczeniu domowników okazało się, że Marzenka 
pragnie zostać aktorką i zagrać w swoim ukochanym serialu 
jakim jest „Pierwsza miłość”.

Wszyscy podeszliśmy do tego marzenia z rezerwą, czekając 
na dalszy rozwój wypadków. Po kilku tygodniach zadzwoniła do 
nas wolontariuszka fundacji i oznajmiła, że oto za kilka dni speł-
ni się największe marzenie mojej córki, zostanie aktorką i zagra 
w swoim ulubionym serialu. Jadąc do Wrocławia nikt z nas nawet 

NaSza cóRKa zOStaŁa aKtORKą
nie przypuszczał jak ogromna będzie to przygoda, i jak wielu 
wzruszeń i radości dostarczą nam te trzy przepiękne dni. 

Już pierwszego dnia w hotelu Novotel zostaliśmy przywi-
tani listami od Prezesa ATM Grupy, firmy produkującej serial. 
Marzenka i jej siostry zostały zaskoczone jeszcze bardziej wspa-
niałymi upominkami, które czekały na nie w pokoju. 

Prawdziwych emocji dostarczył nam kolejny, jakże niezwykły 
dzień. Wszyscy wstaliśmy wcześnie rano, aby udać się do siedziby 
firmy ATM, gdzie czekała na nas wspaniała niespodzianka. Pan 
Prezes, specjalnie dla Marzenki, przygotował swój prywatny 
helikopter, by pokazać nam panoramę Wrocławia, i aby przyszła 
aktorka zrelaksowała się przed wizytą na planie. To było niezwykłe 
przeżycie, wszyscy pierwszy raz w życiu mieliśmy okazję lecieć 
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helikopterem - widoki były przepiękne. Kolejnym punktem naszej 
wycieczki był plan filmowy, gdzie Marzenka miała zagrać jedną 
z postaci serialu. Wszyscy na planie przyjęli nas serdecznie i ciepło. 
Nasza córka została ucharakteryzowana a następnie odbyła sesję 
zdjęciową z profesjonalnym fotografem planu, tak jak każdy z boha-
terów serialu. Wszyscy mogliśmy poznać ciężką pracę aktorów oraz 
całej ekipy. Jednak największym przeżyciem był występ Marzenki. 
Reżyser bardzo ją chwalił i wspierał, jak zresztą wszyscy członko-
wie ekipy filmowej. Kiedy na planie padł ostatni klaps i spełniło 
się marzenie mojej córki, cała ekipa zebrała się wokół niej, zaczęła 
bić brawa, a reżyser osobiście wręczył bukiet czerwonych róż, aby 
podziękować za współpracę. Łzy same cisnęły się do oczu, nawet 
Agnieszka, która jest wolontariuszem w fundacji od ponad dwóch 
lat, pierwszy raz zapłakała podczas spełniania marzenia, pomimo 
tego, że brała udział już w nie jednym. Tego dnia czekało nas jeszcze 
wiele niespodzianek, kolejną było spotkanie z głównymi bohaterami 
serialu. Zostaliśmy przez nich miło przywitani, a Marzenka jako 
ich nowa koleżanka po fachu, na dzień dobry otrzymała ogromny 
plakat z autografami oraz równie wielkiego pluszowego misia. Wraz 
z aktorami i ekipą zjedliśmy obiad, rozmawialiśmy a dziewczynki 
uradowane zbierały autografy. Po obejrzeniu całego planu filmo-
wego, rozmowach, zdjęciach i wszystkich tych emocjach, udaliśmy 
się na zwiedzanie Wrocławia. Prezes ATM Grupy zaprosił nas na 
rejs łodzią po Odrze, mogliśmy podziwiać to wspaniałe miasto 
i uspokoić się po tak wielu przeżyciach. Dodatkową atrakcją było 
zwiedzanie ogromnego, przepięknego jachtu, zakotwiczonego 
w zatoce. Cała nasza rodzina była ogromnie szczęśliwa. Przez cały 
czas naszej podróży towarzyszyła nam asystentka producenta - pani 
Monika Salińska, która otaczała nas opieką i życzliwością na każdym 
kroku. Dbała, aby nam jak i Marzence, bohaterce całej tej wyprawy, 
niczego nie brakowało. Kiedy późnym wieczorem dotarliśmy do 
hotelu, myśleliśmy, że to już koniec wszelkich atrakcji, skupiliśmy się 
na odpoczynku i pakowaniu rzeczy, gdyż następnego dnia mieliśmy 
wyruszyć do domu. Nikt nawet nie przypuszczał, że następnego 
dnia - córkę jak i całą rodzinę - czeka równie miła niespodzianka. 
Okazało się, iż gościem specjalnym, który tylko dla Marzenki zjawił 
się na śniadaniu, był jej ukochany aktor serialu „Pierwsza Miłość” 
pan Łukasz Płoszajski. Kiedy Marzenka ujrzała go w restauracji łzy 
ze wzruszenia i szczęścia same popłynęły z oczu. Oto jej marzenie 
spełniło się w całości, została aktorką i poznała swojego idola. 

To była niezwykła przygoda, nadal nie możemy uwierzyć 
w to co się stało. Spełniło się największe marzenie Marzenki i to 

Fot. �. Od lewej: Agnieszka Piejko, pani Monika Salińska - kierownik produkcji, 
Karolina Piejko, Marzena Piejko, pani Agnieszka Tylutka - przedstawicielka 
fundacji oddział - Rzeszów, oraz rodzice czyli: Małgorzata i Marian Piejko

w tak przepiękny sposób, dzięki tylu wspaniałym osobom. Ma-
rzenka całą drogę do Przemyśla wspominała te cudowne chwile: 
ludzi, grę na planie, wizytę jej idola, znajomości z aktorami, lot 
helikopterem, rejs po Odrze, upominki i serdeczności. To było 
dla niej jak i dla nas wszystkich niezapomniane przeżycie. Jej 
marzenie mogło się spełnić dzięki fundacji „Mam Marzenie” 
oraz firmie ATM Grupa z Wrocławia. 

Małgorzata i Marian Piejko 

Fot. 2. Rejs po Odrze we Wrocławiu 

Fot. 3. Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk z siostrami Marzenki 

Fot. 4. Marzenka z kwiatami 
od reżysera i dyplomem speł-
nionego marzenia
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Osobiście uważam, że System The Vest™ jest skuteczną 
terapią. Dzieci chętnie poddają się drenażowi, chociaż często, 
zwłaszcza na początku stosowania kamizelki, zgłaszają nie-
przyjemne odczucia podczas zabiegu. Po kilku sesjach pacjenci 
przyzwyczajali się do nieprzyjemnych odczuć i chętnie zgadzali 
się na terapię.

W przypadku dzieci starszych, u których jest duże zale-
ganie wydzieliny w drogach oddechowych, obserwowałam, że 
już podczas drenowania kamizelką dzieci odkrztuszały duże 
ilości wydzieliny.

Niemowlaki, od około 6 miesiąca życia, również dobrze 
znosiły terapię, nie płakały i nie manifestowały niepokoju. 
Po skończeniu pracy kamizelki, obserwowałam wilgotne od-
krztuszanie wydzieliny. 

Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiedni rozmiar kami-
zelki dla pacjenta - nie może być za mała ani za ciasna - ponieważ 
po nadmuchaniu nadmiernie uciska klatkę piersiową i narządy 
wewnętrzne jamy brzusznej, a pacjenci zgłaszają dyskomfort 
i trudności w oddychaniu. 

Częstotliwość i ciśnienie w kamizelce dawkowałam ostroż-
nie, zaczynając od niższych wartości, w celu przyzwyczajenia 
i nie zniechęcenia pacjenta do terapii. Po kilku minutach jej 
działania, stopniowo zwiększałam wartości ustawień. 

Podsumowując, system The Vest™ jest efektywną terapią 
u pacjentów z mukowiscydozą i innymi przewlekłymi cho-
robami układu oddechowego, skutecznie usuwającą śluz przy 
jednoczesnym łatwym jej stosowaniu.

      Kinga 
   fizjoterapeutka z Wojewódzkiego 

Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy 

Mam na imię Ania i mam �3 lat. Od niedawna korzystam 
z kamizelki The Vest. Uważam, że korzystanie z niej jest niezbyt 
przyjemne, ale skuteczne, ponieważ ułatwia mi ona odkrztusza-
nie wydzieliny. 

Dzięki niej, nie muszę mieć mocnego drenażu, gdyż jest 
ona bardzo skuteczna.

Ania 

Mam na imię Marta, mam �8 lat. Mukowiscydozę rozpo-
znano u mnie �0 lat temu. Spotkałam się z różnymi metodami 
rehabilitacji, jednak ta przypadła mi do gustu najbardziej. 

System The Vest mimo swoich małych wymiarów, potrafi 
pomóc w oderwaniu się zalegającej wydzieliny.

Marta 

Nazywam się Mariola, mam �2 lat. Kamizelka rehabilitacyj-
na The Vest bardzo pomaga mi podczas codziennej rehabilitacji. 
Oczywiście mogę jej używać tylko w szpitalu. Nie jest przyjemna 
w użyciu, ale efekty widać od razu. Przed kamizelką The Vest 
mieliśmy inną, mniej skuteczną. Bardzo mi pomaga i cieszę się, 
że nasz szpital może ją mieć. 

      Mariola 

Jestem mamą 5-letniego Filipka. Kamizelka rehabilitacyjna 
pomaga synowi w rehabilitacji. Cieszę się, że moje dziecko może 
z niej korzystać. Jestem bardzo zadowolona i bardzo bym chciała 
taki sprzęt posiadać w domu. 

      Justyna 

NaSze dOŚwiadczeNia

KamizeLKa dReNażOwa - OPiNie

Witajcie mukole!!! Korzystając z możliwości jaką dał nam 
zespół redakcyjny „Mukowiscydozy” chcielibyśmy podzielić się 
z Wami swoimi przeżyciami, związanymi z zakupem systemu 
The Vest firmy HILL-ROM - „kamizelki wibracyjnej”. Ma to 
być dla Was przykład, a jednocześnie promyk nadziei na to, że 
nawet nierealna na pierwszy rzut oka sprawa może ujrzeć swój 
szczęśliwy koniec. 

Na większe efekty stosowania tejże kamizelki przyjdzie 
nam jeszcze poczekać, ale to, że mamy możliwość wykorzy-
stywać ją do rehabilitacji naszego dwuletniego synka jest 
swoistego rodzaju zbawieniem. Do tej pory cała „marszruta” 
z codziennymi zabiegami sprowadzała się raczej do biegania 
za dzieckiem, kilkuminutowego „pozorowanego” klepania, 

gdyż nasz synek jest strasznie energiczną osóbką i ciężko 
było go przysposobić do odbywania poprawnych zabiegów. 
Z pomocą kamizelki udaje się nam przeprowadzać stosowne 
sesje rehabilitacyjne, gwarantujące równomierną i poprawną 
terapię. Już na pierwszy rzut oka widać, że wprowadzenie 
urządzenia spowodowało lepsze odkrztuszanie zalegającej 
wydzieliny, daje duży komfort zarówno dla osoby rehabili-
tującej jak i synka, który jest z takiego rozwiązania bardzo 
zadowolony, gdyż z terapią może połączyć zabawę np. po-
gadać przerywanym głosem. Droga jaką przebyliśmy w celu 
pozyskania kamizelki to prawdziwy „bieg z przeszkodami”. 
Zaczęło się od tego, że usłyszeliśmy o takim urządzeniu, ale 
nie wiedzieliśmy gdzie i kogo pytać, by ewentualnie zakupić 

dRoga do pozyskania systemu
the Vest
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ten sprzęt. Dzięki Internetowi i pomocy rodziny z Kanady 
namierzyliśmy przedstawicielkę producenta w Polsce, panią 
Karolinę Fenicką (tel. 692-4�4-826). Uzyskaliśmy wówczas 
szereg pełniejszych informacji oraz ofertę cenową. Koszt 
kamizelki, czyli 26 806,�0 złotych był dla nas niewyobrażalny 
i dalsze decyzje odłożyliśmy na później, czekając na coroczne 
„gruntowne” badania Pawełka. Po roku, z obrazu płuc wynik-
nęło posunięcie się choroby i zakup kamizelki potraktowali-
śmy poważnie. Głównym problemem było zebranie środków 
na zakup. Najważniejszą z dróg pozyskania pieniędzy stało 
się dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach zakupu 
urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 
i likwidacji barier technicznych. Pomoc jaką otrzymaliśmy 
w ramach tego programu była dla nas bardzo poważna, gdyż 
stanowiła 80% wartości kupowanego sprzętu. Oto najważniej-
sze informacje dla ubiegających się o dofinansowanie:
�. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać 

się osoby, które posiadają schorzenia utrudniające komu-
nikowanie się z otoczeniem lub wykonywanie codzien-
nych podstawowych czynności, wynikające z orzeczenia 
o niepełnosprawności i udokumentowane zaświadczeniem 
lekarskim.

2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowa-
niu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzię-
cia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa 
GUS.

3. Dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier 
nie przysługuje, jeżeli:
a. ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec 

Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed 
złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem 
i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego pod-
miotu,

b. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku osoba 
ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała odpo-
wiednio na ten cel dofinansowanie ze środków 
Funduszu,

c. koszty realizacji przedsięwzięcia związanego 
z likwidacją barier zostały poniesione przed 
przyznaniem środków finansowych i zawar-
ciem umowy o dofinansowanie.

Oprócz wypełnienia stosownego wniosku 
konieczne jest przedłożenie następujących załącz-
ników:
�. Kopia orzeczenia (oryginał do wglądu), potwier-

dzającego niepełnosprawność.
2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, najlepiej wy-

stawione przez lekarza prowadzącego chorego 
w poradni mukowiscydozy, zawierające informa-
cję o rodzaju schorzenia, w którym to koniecznie 
musi znaleźć się sformułowanie, które brzmi 
mniej więcej tak: „zakup oraz zastosowanie 
systemu The Vest - kamizelki w rehabilitacji 
pacjenta jest niezbędne w związku z postępują-
cymi zmianami chorobowymi w obrębie płuc, 
ten zaś spowolni proces chorobowy i przedłuży 
życie pacjenta”.

3. Oferta cenowa od sprzedawcy.

Dodatkowo poza wymaganymi dokumentami dołączyliśmy 
broszurę opisującą kamizelkę: 
http://richtermed.pl/pliki/�2�7928620-�53-0-FOLDER_
The_Vest_pl.pdf, oraz krótki opis sytuacji rodzinnej z prośbą 
o szybkie i pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Do programu przydzielania środków PFRON włączone 
są w większych miastach Działy Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przy MOPS-ach, zaś w miastach powiatowych 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jedynym dystrybu-
torem w Polsce, który prowadzi sprzedaż kamizelki jest 
firma RICHTERMED w Warszawie przy ulicy Szucha 8 tel. 
22/3757480.

Oprócz środków przydzielonych z PFRON szukaliśmy 
innych źródeł dofinansowania Wysłaliśmy dziesiątki listów 
do firm z prośbą o wsparcie, chodziliśmy osobiście po innych 
firmach. Warto też poprosić którąś z fundacji np. TVN czy 
POLSAT o wsparcie, one z pewnością dołączą się do zbiórki. 
Życzymy zatem wszystkim wytrwałości, wiary, determinacji 
w działaniu, by było nas więcej, mogących korzystać z pełni 
nowinek technicznych, bo póki co jesteśmy pierwsi w Polsce, 
którzy korzystają z tego rodzaju urządzenia wspomagającego 
rehabilitację naszych mukoli. Co ważne, nie poprzestaliśmy 
stosowania także konwencjonalnych metod rehabilitacji.

Rodzice Pawełka Przyborowskiego

Pawełek podczas drenażu w kamizelce
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Miesiąc temu otrzymaliśmy w końcu wymarzony Aqu-
aADEK’s. Dlaczego wymarzony? – tyle się o nim w ostatnim 
roku mówiło i słyszało: doniesienie z konferencji w Belek, 
opublikowane w numerze 2� „Mukowiscydozy”, informacja 
w „Aktualnościach” na stronie PTWM, w końcu dyskusje 
w „Księdze gości”. Nowy preparat ma zastąpić dotychczas produ-
kowany przez firmę Yasoo Health Inc. ADEK’s. Uznaliśmy więc, 
że nasze dzieci powinny dostawać nowy preparat, ponieważ z tego 
co się dowiedzieliśmy, doszliśmy do wniosku, że jest lepszy. 

Czy tak jest pod względem medycznym? – efekty trudno mi 
ocenić po tak krótkim czasie przyjmowania go przez dzieci. 

Chciałabym się skupić natomiast na samej formie nowego 
preparatu witaminowego i jego ocenie przez dzieci. 

Porównanie tabletek: 

maRzenia o aquaadek´s 

Preparat/ oceniana cecha ADEK´s AquaADEK´s
Forma tabletki Dosyć duże, twarde tabletki Miękkie, owalne tabletki, nieco większe 

od ADEK´su
Kolor Kremowy, przyjemny w odbiorze Ciemno-brązowy  
Zalecany sposób przyjmowania Żucie lub ssanie tabletki Połykanie
Zapach Przyjemny (raczej nieokreślony) Typowo „witaminowy”
Odbijanie Nie Tak 

 
Dwójka naszych dzieci – lat 7 i �0 – stwierdziła, że: kolor im 
się nie podoba, są za duże, oni woleli tabletki do ssania (miały 
przyjemny smak). Syn dodatkowo stwierdził, że mu się po nich 
(jako dziesięciolatek dostaje 2 dziennie) nieprzyjemnie odbija. 

Z innych uwag: AquaADEK’s jest wyraźnie droższy – nie 
będę tu podawać jednak ceny, bo to w dużej mierze zależy od 
sposobu nabycia preparatu. Trudniej go było również w USA 
kupić. Z jakich powodów – nie wiem. 

Nie chcę tu oczywiście twierdzić, że nie warto kupować 
AquaADEK´su. Na pewno warto, skoro – jak podaje producent 
– ma wiele zalet w stosunku do swego poprzednika. Tyle tylko, że 
może nie warto się śpieszyć, jeżeli ktoś ma jeszcze zapasy starego 
preparatu. Należałoby zwrócić uwagę, że młodszym dzieciom 
– wszak tabletki można podawać już od 4 roku życia – może 
on się po prostu nie podobać. Niby nie takie to ważne, ale sami 
wiemy ile tabletek dziennie muszą przyjmować nasze dzieci. 
Tak duża, dodatkowa i do tego czarna - może się nie spodobać. 
Młodsze pociechy mogą też mieć trudności z jej połykaniem. 

Tak więc nie śpieszmy się z zakupem dużej ilości nowego 
preparatu, zwłaszcza jeżeli mamy możliwość nabycia jego po-
przednika. 

  Mama 7-latki i �0-latka 

Witam serdecznie!
Chciałam zachęcić wszystkich do korzystania z naszej 

wypożyczalni!
Na wstępie składam podziękowanie Pani Violi Gacek oraz 

Zarządowi Towarzystwa za wsparcie jakiego udzielają naszym 
dzieciom i osobom dorosłym. 

Jednym z przykrych doświadczeń związanych z mukowi-
scydozą jest brak wystarczających środków finansowych. Ich 
niedobór niejednokrotnie stanowi barierę, która uniemożliwia 
prawidłowe leczenie i rehabilitację naszych pociech. Niestety 
nie każdego stać na drogi sprzęt, jaki potrzebny jest naszym 
dzieciom oraz osobom dorosłym.

Mam na imię Małgorzata, pochodzę z Włocławka, moje 
kłopoty finansowe zaczęły się z chwilą narodzin córki Na-
talki. Mam jeszcze starszego synka Mateusza, oboje chorują 
na mukowiscydozę. Mateusz w tej chwili ma duże problemy 
z oddychaniem, więc potrzebowaliśmy dla niego koncentra-
tora tlenu. Niestety nie było nas stać na tak kosztowny sprzęt. 

dOŚwiadczeNia z wyPOżyczaLNią – 
czy waRtO KORzyStać? 

Fot. �. Mateusz podczas ćwiczeń na trampolinie 
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Dzięki pomocy naszej wypożyczalni, sprzęt ten stał się realny 
do zdobycia, a my mogliśmy zaoszczędzić pieniądze. W tej 
chwili oczywiście nie muszę się martwić o to, że Mateuszowi 
zabraknie tak potrzebnego tlenu jaki wytwarza koncentrator. 
Zawdzięczam to tylko i wyłącznie naszemu Towarzystwu oraz 
utworzonej tam wypożyczalni, którą prowadzi nieoceniona Pani 
Violetta Gacek.

Mateusz i Natalka w tej chwili posiadają niezbędne do 
rehabilitacji liczne sprzęty, zdobyte dzięki naszej wypożyczalni 
np.: trampolinę, na której ćwiczą mięśnie, piłkę na której mogą 
poharcować, Acapellę do drenażu oskrzeli, wyparzacz drobnego 
sprzętu, klin do drenażu ułożeniowego.

Szanowni Państwo, na pewno każdy docenia łatwość zama-
wiania i dostępność sprzętu, i każdy powinien wspierać naszą 
wypożyczalnię, bo to co posiadamy pomaga naprawdę wielu 
chorym oraz pozwala zaoszczędzić na wydatkach na leczenie. 
Dzięki temu, że istnieją takie możliwości, jesteśmy w stanie 
wesprzeć nasze dzieci jak i osoby dorosłe w ich cierpieniu.

Podsumowując, chciałabym również zachęcić naszych 
sponsorów, aby nadal wspierali nasze Towarzystwo, które prze-
znacza środki na tak potrzebny cel.

Fot. 3. Natalka na klinie drenażowymFot. 2. Mateusz z koncentratorem  tlenu 

Fot. 4. Natalka podczas ćwiczeń z piłką 

Korzystajcie Państwo z naszej wypożyczalni.

Z wyrazami szacunku 
Małgorzata Kwiatkowska

„kein kind daRf mehR an
mUKOviSzidOSe SteRbeN!“

Kiedy kilka lat temu moja córka Zuzanka pierwszy raz 
znalazła się w szpitalu w Katowicach, na ścianach był rozwie-
szony plakat „Ogólnopolski tydzień mukowiscydozy”. Wtedy 
nie znałam tego słowa i po przeczytaniu afisza nie mogłam go 
wypowiedzieć z pamięci. Wkrótce okazało się, że ten nieznany 
mi wyraz będę odmieniać przez wszystkie przypadki i, że będę 
to robić również według niemieckiej gramatyki.

Mukowiscydozę zdiagnozowano u naszej córki w trze-
cim miesiącu życia, na podstawie objawów ze strony układu 
pokarmowego. Na szczęście dość szybko trafiliśmy do Kliniki 
Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce. Znaleźliśmy się 
pod opieką doktora Pogorzelskiego. Po uświadomieniu nas 

z czym będziemy żyć, doktor skierował córkę pod opiekę pani 
Antoniny Krawczyk-Wyględacz, która jest pediatrą i specjalistą 
chorób płuc. Przy jej pomocy mieliśmy od tej pory pokonywać 
codzienne trudności. Córka rozwijała się prawidłowo i rzadko 
chorowała. Po pewnym czasie zdecydowałam się przeprowadzić 
do Niemiec, gdzie od dłuższego już czasu mieszkał i pracował 
mój mąż. Było to jednak tak blisko granicy, że chcieliśmy leczyć 
Zuzankę dalej w Polsce. Dzięki uprzejmości i wyrozumiałości 
wymienionych przeze mnie lekarzy, sytuacja ta ciągnęła się 
przez kilka lat, aż do momentu, w którym musieliśmy kolejny 
raz spakować walizki i przenieść się do Odenwaldu, ponad tysiąc 
kilometrów od Katowic.
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Tutaj zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę.
Córka czuła się świetnie i potrzebowała kontaktu z innymi 

dziećmi. Ze względu na naukę języka zapisaliśmy ją do przed-
szkola. Wymogiem uczęszczania było zaświadczenie lekarskie. 
Jednak najpierw musieliśmy znaleźć lekarza, który podejmie 
się leczenia. 

Trafiliśmy do pediatry, który w swojej karierze leczył 
już pacjentów z CF i znał się na sprawie. Zastrzegł nam, że 
w trudniejszych momentach choroby zostaniemy skierowani 
do centrum mukowiscydozy w Heidelbergu. Los chciał, że stało 
się to wkrótce. W wymazie wykryto Pseudomonas aeruginosa. 
Tak trafiliśmy do profesora Müllera, który w klinice dziecięcej 
w Heidelbergu zajmuje się mukowiscydozą.

Wszystkie wyniki w zeszycie, który kazał nam założyć 
doktor Pogorzelski (i chwała mu za to), były w języku polskim. 
Musieliśmy tłumaczyć wypisy ze szpitala. Kiedy profesor już 
zorientował się w sytuacji - zaproponował córce terapię antybio-
tykową trwającą dwa tygodnie i cyklicznie powtarzaną co trzy 
miesiące. Ponadto inhalacje z kolistyny i tobramycyny. Zuzanka 
trafiła więc na oddział w umówionym terminie.

Klinika dziecięca w ogóle nie przypomina szpitala. Prawdę 
mówiąc, będąc tam z córką w czerwcu, obie czułyśmy się jak na 
wakacjach. Szpital jest usytuowany naprzeciwko zoo i w pobliżu 
ogrodu botanicznego, ma piękny plac zabaw, bibliotekę, klub 
dziecięcy. Jeśli pacjenci mają ochotę mogą wyjść na spacer, 
a nawet na kilka godzin udać się do domu.

Pokoje są z reguły dwuosobowe, jednak dzieci z zakaże-
niami są w jednoosobowych salach. W każdej sali jest łazienka 
ze środkami do pielęgnacji małych pacjentów. Dla rodziców 
dostępne są łóżka i kuchnia, w której mogą posiedzieć przy 
kawie, porozmawiać lub zwyczajnie odpocząć. Porcje ży-
wieniowe są przygotowywane dla pacjenta i jego opiekuna. 
Zuzanka miała oczywiście dietę wysokoenergetyczną. To co 
mnie również pozytywnie zaskoczyło to bardzo duża dbałość 
o czystość wykonywanych zabiegów. Przy każdym wejściu do sali 
personel dezynfekuje ręce i takie same zalecenia mają rodzice 
i odwiedzający. I co jest najważniejsze wszyscy tego przestrzega-
ją. W klinice nie ma szatni, wchodzi się w ubraniu wierzchnim. 
Szpital jest jednak bardzo czysty. Córka przy każdym wyjściu na 
korytarz miała obowiązek założyć maseczkę na twarz. Prakty-
kujemy to także przy wizytach kontrolnych w klinice. Podejście 
personelu medycznego do dzieci jest niezwykłe. Wykazują dużą 
cierpliwość, a po każdym zabiegu czy badaniu mały pacjent jest 
nagradzany słodyczami lub zabawką.

Córce wykonano wszystkie badania, między innymi kilka-
krotnie badano funkcje płuc, zrobiono rezonans magnetyczny, 
USG jamy brzusznej, powtórzono chlorki w pocie, wykonano 
bilans pokarmowy. Pobrano też krew do badań genetycznych. 
Zuzanka nie ma określonej jednej mutacji i dlatego można 
wykonać jeszcze tylko sekwencjonowanie genów. Dodatkowo 
każdy pacjent jest objęty opieką psychologa, dietetyka, fizyko-
terapeuty, z którymi ma kilka spotkań w ciągu pobytu w klinice. 
Te dodatkowe spotkania mają na celu skorygowanie błędów 
popełnianych w pielęgnacji i nauczenie czegoś nowego, np. 
różnych technik oddychania.

Z kliniki wyszłyśmy bogatsze w nowe doświadczenia 
i gadżety, pomagające dziecku, podczas zabawy, wykonywać 
codzienną porcję ćwiczeń. 

W tej chwili jesteśmy na etapie drugiej serii antybioty-
koterapii. I chociaż u córki nie wykryto bakterii, profesor jest 

zwolennikiem intensywnej terapii i uważa, że trzeba zadziałać 
jak najsilniejszymi środkami. Zuzanka w ogóle nie kaszle, 
dlatego nie można pobrać próbki wydzieliny i sprawdzić, czy 
Pseudomonas nie zagnieździł się w płucach. 

Antybiotyki w kroplówce podajemy córce sami w domu. 
Był to nasz wybór. Pierwszy dzień antybiotykoterapii Zuzia spę-
dziła w klinice, gdzie założono jej wenflon i zrobiono badania. 
W szpitalu działają przy oddziałach szpitalnych kliniki dzienne, 
gdzie obsługiwani są właśnie pacjenci zakwalifikowani do lecze-
nia domowego. Do domu przywieziono nam kroplówki, które 
są w małych plastikowych buteleczkach oraz inne środki, przy 
pomocy których podajemy leki. Dostaliśmy też małą lodówkę 
do przechowywania antybiotyków. Buteleczki są opisane, mają 
naniesiony dzień tygodnia i godzinę o której należy podać lek. 
Poza tym różne leki mają różne kolory butelek, co znacznie 
ułatwia nam życie. Pielęgniarka, która dostarczyła nam za-
opatrzenie z apteki, współpracuje z poradnią mukowiscydozy 
i kliniką w Heidelbergu. Objaśniła nam jak wykonywać infuzje 
i przedstawiła ich plan na poszczególne dni. Dostaliśmy też 
zestaw ratunkowy, czyli wszystkie leki potrzebne w razie szoku 
polekowego i instrukcję jak się zachować w takim przypadku.

Po pięciu dniach antybiotykoterapii Zuzia znów musiała 
pojawić się w klinice, aby zbadać poziom leków we krwi. Okazało 
się, że ma za wysoki poziom tobramycyny i musieliśmy pojechać 
zmierzyć go powtórnie. W tym czasie apteka już wiedziała, 
że prawdopodobnie będzie inna dawka leku. Jednym słowem 
maksymalna kontrola. 

Dzieci i dorośli chorzy robiący infuzje w domu mogą 
chodzić do szkoły i do pracy, a więc prowadzić normalne ży-
cie. Jedynie przy takich maluchach jak nasza córka zaleca się 
pozostanie pod opieką rodziców. No cóż - przedszkolaki są 
nieobliczalne.

Wszystkie leki, które dostaje Zuzanka są bezpłatne. Inhala-
tory i inny sprzęt medyczny potrzebny do leczenia jest również 
refundowany w całości. Każdy chory ma co tydzień zajęcia 
z fizykoterapeutą. Moja córka uwielbia te zabawy, bo tak wygląda 
właśnie „Krankengimnastik”�. Ciekawe jest to, że nie propaguje 
się tutaj drenażu, tylko skupia się na różnych technikach oddy-
chania i masażu.

Chorzy na mukowiscydozę mogą wyjechać na kuracje, 
które są refundowane, również dla osób towarzyszących. Kuracje 
organizuje się na terenie Niemiec i na Wyspach Kanaryjskich, 
gdzie jak przekonywał nas lekarz, jest doskonały klimat dla osób 
z CF. Te wyjazdy są możliwe także dzięki licznym sponsorom. 

W Niemczech każdy chory może dostać Pflegegeld2. Trzeba 
złożyć podanie do kasy chorych i to lekarz odwiedza nas w domu 
i zapoznaje się z sytuacją chorego i jego rodziny.

Jeśli chodzi o witaminy podaje się preparaty wielowita-
minowe, jednak nam polecono zostać przy pojedynczych wi-
taminach, bo lekarz doszedł do wniosku, że ta dawka dobrana 
w Polsce, jest idealna dla naszego dziecka.

Długo wahaliśmy się, czy podjąć decyzję o przeniesieniu 
naszej córki na leczenie do Niemiec. Uważam, że zupełnie 
niepotrzebnie. Różnica między polskim systemem leczenia 
a niemieckim jest oczywista. Zamyka się w jednym słowie: 
pieniądze. To one odgrywają tutaj podstawową rolę. Nakłady 
na leczenie chorych na mukowiscydozę w Niemczech są bardzo 
duże. Sieć ośrodków pomagających chorym w różnych sprawach 
jest bardzo dobrze zorganizowana. W każdym landzie3 znajduje 
się centrum leczenia mukowiscydozy i sieć poradni. Prowadzone 
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są też badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowi-
scydozy. Na dobrą kondycję chorego pracuje wiele osób: lekarz, 
fizykoterapeuta, dietetyk, psycholog, a przede wszystkim on 
sam. Samopoczucie jest na pewno lepsze, gdy ma się poczucie 
bezpieczeństwa i pewność, że jutro też będzie ktoś, kto się nami 
zaopiekuje.

Bardzo wysoko cenię również świadomość społeczną. 
Niemcy w większości wiedzą czego dotyczy ta choroba i jak 
można pomóc chorym. Jest to wynikiem akcji prowadzonych 

w mediach, które pokazują jak można żyć z CF. Dzięki temu 
hasło: „Kein Kind darf mehr an Mukoviszidose sterben!“(Żad-
ne dziecko nie powinno więcej umrzeć na mukowiscydozę) na 
pewno znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Renata Mnich

� Krankengimnastik – gimnastyka chorych 
2 Pflegegeld – dodatek pielęgnacyjny (pieniądze na pielęgnację)
3 Land – odpowiednik naszego województwa

W artykule tym chciałabym przedstawić jak wygląda sytu-
acja kobiety ciężarnej w Anglii. 

O tym, że jestem w ciąży dowiedziałam się wykonując test 
ciążowy. Następnym krokiem było zarejestrowanie się do położ-
nej. To ona zakłada kartę ciąży, pobiera krew na badania ogólne 
i zaleca mnóstwo rzeczy, które kobieta w ciąży robić powinna 
(np. co jeść) a czego nie wolno itd. Dostałam również skiero-
wanie na �2 weeks scann, czyli na badania w �2 tygodniu ciąży. 
Wszystko to jest normą zarówno dla zdrowych kobiet jak i kobiet 
z CF. Różnica polega na tym, że my z CF musimy dodatkowo 
widywać ginekologa-położnika co 4 tygodnie. Badania też są 
wykonywane co 4 tygodnie, natomiast zdrowe kobiety mają tylko 
2 badania usg w ciągu całej ciąży: w dwunastym i dwudziestym 
tygodniu, i to wszystko. Nam z CF sprawdzają, czy dzieciątko 
dobrze rośnie, przybiera na wadze, czy nie ma jakichś anomalii 
w rozwoju itd. Jeśli miałabym jakiekolwiek wątpliwości, każde 
badanie mogłam mieć wykonane natychmiast. Swoją kartę ciąży 
zawsze miałam ze sobą, właściwie to nie karta tylko książka, 
w którą wpisywane są wszystkie adnotacje, wyniki badań 
i zalecenia odpowiadające każdemu tygodniowi ciąży. W razie 
zaniepokojenia czymkolwiek, mogłam udać się do najbliższego 
szpitala i natychmiast zostałyby wykonane potrzebne badania.

Lekarz absolutnie nie lekceważył żadnych lęków, sprawdzał 
wszystko bardzo dokładnie, monitorował moje ciśnienie krwi 
i bicie serca dziecka przez cały czas. Pod tym względem byłam 
spokojna.

Między tymi badaniami i wizytami u lekarza, mamy jeszcze 
wizyty u położnej, co 4 tygodnie i w klinice CF, co 3 tygodnie. Tak 
więc trzeba sobie dobrze rozplanować czas. Praktycznie w każ-
dym tygodniu miałam jakąś wizytę. Ogólnie opieka jest bardzo 
dobra, mnóstwo badań, a my z CF lubimy, żeby wszystko było 
pod kontrolą:-). Poza tym miałam jeszcze jedną wizytę u ane-
stezjologa, ponieważ początkowo planowano u mnie cesarskie 
cięcie. Po prostu większości kobiet z CF robią cesarskie cięcie. 
U mnie też tak miało być, stąd ta wizyta. Ustalony został rodzaj 
znieczulenia w przypadku cesarskiego cięcia. Gdyby jednak 
udało się rodzić naturalnie, to zostałoby mi zaaplikowane znie-
czulenie zewnątrzoponowe, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
problemów z oddychaniem. Lekarz zaznaczył, iż w przypadku 
porodu naturalnego nie powinnam przeć dłużej niż godzinę. 

Stwierdził, że gdyby etap ten wydłużył się ponad planowany 
czas, to trzeba będzie mi pomóc w inny sposób.

Chciałabym też wspomnieć, że angielskie szpitale prowadzą 
nieodpłatne szkoły rodzenia, które trwają miesiąc, ale tylko przez 
3 godzinki raz w tygodniu.

W moim przypadku wszystko szło świetnie, ładnie przybie-
rałam na wadze (podczas całej ciąży przytyłam �2,5 kg), dobrze 
się czułam, nie miałam kłopotów z jedzeniem i wypróżnianiem. 
Nigdy nie czułam się tak świetnie, jak w okresie ciąży. Moje 
wyniki na spirometrii również zachwycały:-), krótko mówiąc, 
ciąża sprzyja:-)!!!

Termin porodu miałam ustalony na 27. marca i w tym 
samym dniu miałam wizytę u położnika, z którym ustaliliśmy, 
że 4. kwietnia zgłoszę się do szpitala na wywołanie porodu. Tak 
się złożyło, że nie musiałam tego robić, ponieważ �. kwietnia po 
wizycie u położnej dostałam pierwszych skurczy. Nie zostałam 
jednak w szpitalu. Wróciłam jeszcze do domu, wzięłam kąpiel, 
spakowałam się, zjadłam obiad (robiłam to wszystko co zalecano 
w szkole rodzenia:-)). Mój mąż mnie ponaglał, a ja mu cierpliwie 
tłumaczyłam – spokojnie, w szpitalu mówili przecież, że pierw-
sze dziecko może się rodzić nawet przez �2-�6 godzin, to po co 
tak wcześnie pojadę. Ale ugięłam się i pojechaliśmy do kliniki. 
Tam od razu dostałam znieczulenie, pomyślałam - teraz trochę 
odpocznę, zdrzemnę się. Byłam przygotowana na długi poród 
(zabrałam ze sobą przekąski i płyty z muzyką relaksacyjną), 
a położna powiedziała mi, że rodzimy! Szok! Jednak po półtorej 
godziny o 23:55 urodził się mój skarbuś! Byłam wykończona, 
lecz nie mogłam usnąć, by odpocząć. Ta bezsenność była chyba 
wynikiem emocjonujących i męczących przeżyć, ale „efekt” 
mojej ciężkiej pracy wart był tego wszystkiego. Zdziwiło mnie 
to, że jak Leanne się urodziła, położna dała mi ją do karmienia 
i poszła sobie, ani jej nie zmierzyła, nie zważyła, zostawiła nas 
tak na godzinkę. Fajnie, bo mogliśmy się cieszyć naszą córeczką 
sami, zadzwonić do znajomych i rodziny. Po godzince położna 
wróciła, wtedy zrobiła wszystkie pomiary, ubrała Leanne, dała 
ją tacie i znów sobie poszła. Leanne ważyła 3530 gram, miała 53 
cm długości i dostała �0 punktów w skali Apgar. Położna wró-
ciła dopiero po dwóch godzinach, zabrała mnie pod prysznic, 
a następnie przenieśli nas na salę poporodową. O ósmej rano 
przyszedł pediatra, zbadał Leanne, a położna zapytała nas, czy 

ciąża i macieRzyŃStwO chOReJ
Na mUKOwiScydOzę, mieSzKaJąceJ
w wielkiej BRytanii 
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chcemy zostać, czy jechać do domu. Wybrałam tę drugą opcję. 
Po południu byłyśmy już w domu i cieszyliśmy się wszyscy. 

Obie jesteśmy pod opieką lokalnej przychodni. Ja jak po-
przednio jeżdżę na wizyty do kliniki CF co 3 miesiące. Leanne 
jest zdrowa, więc nie było potrzeby rejestrować jej w klinice 
CF. Położna odwiedziła nas 24 godziny po przybyciu do domu. 
Szpital automatycznie informuje lokalną położną, że matka 
z dzieckiem zostały już wypisane ze szpitala. Podczas tej wizyty 
położna sprawdza stan zdrowia dziecka i mamy. Waży dziecko 
i zadaje całą serię pytań, typu, czy dziecko dobrze je, jak czę-
sto, jak długo śpi, czy zrobiło kupkę czy zażółcenie skóry jest 
silniejsze itp. Standardowe pytania. I co jest bardzo fajne moim 
zdaniem, była zainteresowana tym, czy jest ktoś ze mną, czy 
mogę dobrze się wyspać, czy ktoś mi pomaga w opiece nad 
dzieckiem. Ja też mogłam zapytać o co tylko chciałam. Nie mia-
łam zbyt wielu pytań, wiedziałam czego mogę się spodziewać 
i jak reagować, dzięki szkole rodzenia. Ale położna jest bardzo 
pomocna. Następna wizyta położnej rutynowo ma miejsce po 
5 dniach, ale my miałyśmy jedną dodatkowo po 3 dniach, tak 
dla pewności, że wszystko jest w porządku. Po 5 dniach położna 
pobiera krew z pięty dziecka i wysyła na badanie przesiewowe 
w kierunku fenyloketonurii i mukowiscydozy. Po tygodniu 
przejęła nas health visitor, która opiekuje się dzieckiem od �-go 
miesiąca do 5-go roku życia. Na pierwszej wizycie sprawdza 
słuch dziecka, przynosi książeczkę zdrowia dziecka i wyjaśnia 
cały cykl związany ze szczepieniami. Jeśli rodzą się jakieś wąt-
pliwości prosi o kontakt. Nasza pani health visitor jest przemiła, 
wiedząc że jestem chora zaproponowała nawet, że może do nas 

przyjeżdżać w razie jakichś problemów czy wątpliwości. Normal-
nie musiałybyśmy jechać do przychodni. Po sześciu tygodniach 
i mama, i dziecko idą na wizytę do lekarza rodzinnego tzw. GP 
(ang. general practitioner). Lekarz bada i waży dziecko, sprawdza 
kolor skóry dziecka i w razie mocnego zażółcenia kieruje do 
szpitala na badanie krwi.

Karmię moją córeczkę piersią. Nie miałam z tym żadnych 
problemów. Od 6. miesiąca ciąży miałam już dość pokaźną 
ilość mleka. Nie byłam pewna, czy będę mogła to robić, więc 
kiedy położna zapytała jak zamierzam karmić dziecko to powie-
działam, że jeśli będę mogła to chciałabym piersią, na co ona 
odpowiedziała pytaniem - a czemu nie mogłabyś? Obawiałam 
się, że będą jakieś przeciwwskazania dla CF ale takich nie było:). 
Zarówno ja jak i Leanne jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego po-
wodu. Karmienie piersią jest bardzo zalecane, również dla kobiet 
z CF. Tylko nie za długo. Karmienie jej piersią sprawia mi tak 
ogromną przyjemność, że chciałabym to robić jak najdłużej. 
Leanne ma już pół roku, wiec powoli ją odstawiam, ponieważ 
lekarze obawiają się, że mogę zbytnio spaść na wadze. A dla 
dziecka te 6 miesięcy karmienia piersią jest już wystarczające.

Zarówno ciążę jak i poród wspominam bardzo dobrze. Dziś 
Leanne ma 6 miesięcy - jest zdrową, uśmiechniętą dziewczynką 
i daje nam mnóstwo radości. Ja czuję się świetnie, wyniki mam 
lepsze niż przed ciążą. Oby tak dalej. A niedługo postaramy się, 
by Leanne nie była jedynaczką :-).

                                                                                                             
Pozdrawiam wszystkich

Emilka

Codziennie przechodzę obok małej, sympatycznej ka-
wiarenki, nawet nie patrząc w jej stronę. W głowie przemykają 
szybkie myśli, niepoukładane. Nawet na moment trudno pod-
nieść głowę znad ziemi. Wokół byle jak, brud i absurd. Cały czas 
w pełnej gotowości, jak na wojnie, gdzie nie wejść 
„mina” a „u bram wróg” - mukowiscydoza.

Moim towarzyszem jest strach. Jak to zrobić, by lęki 
nie paraliżowały i nie wykluczały mnie z życia? Jak nie 
bać się zmierzyć z trudnymi wyzwaniami i nie uciekać 
w samotność, nie rezygnować z pragnień i marzeń? 
Pewnego dnia podniosłam głowę w stronę cukierenki 
i oniemiałam, czytając cytat wypisany na szybie okna: 
„Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności”. Tekst zrobił 
na mnie duże wrażenie, był tak szczerze prawdziwy.

W ciągłym biegu zapominamy, że życie to także 
przyjemności.

Jak ze zwykłego dnia uczynić święto? Jak oderwać 
się od monotonii? Może pójść do teatru? Albo sprawić 
sobie prezent, a może nic nie robić? Sama sobie nie 
potrafiłam odpowiedzieć, co tak naprawdę sprawiłoby 
mi przyjemność. A jednak… 

Postanowiłam spotkać się z przyjaciółkami. Zda-
niem amerykańskich psychologów Argylea i Handerso-

na: „Przyjaciele to ludzie, których lubimy, których towarzystwo 
sprawia nam przyjemność, z którymi mamy wspólne zaintere-
sowania, robimy różne rzeczy, którzy są nam pomocni, którym 
możemy zaufać, z którymi czujemy się dobrze i swobodnie 

„SzczęŚcia Nie ma,
aLe iStNieJą PRzyJemNOŚci” 
AlbERT SChWEITZER
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oraz dają nam wsparcie emocjonalne.” Jednym z fundamentów 
przyjaźni jest wspólnota doświadczeń. Ironia losu, nieszczęścia 
zbliżają ludzi bardziej niż radosne momenty. 

Łatwiej jest nam się identyfikować z osobami, które 
przeżyły albo właśnie przeżywają sytuację przykrą, której i my 
doświadczyliśmy.

Drogie przyjaciółki! Spotykamy się w szpitalach, na konfe-
rencjach, szkoleniach, wymieniamy adresy, numery telefonów, 
obiecując, że się spotkamy, bo dobrze by było pogadać. I co? 
I nic. Znowu się spotykamy, obiecujemy, a czas leci nieubłaga-
nie. A my często cierpimy w samotności. Pomyślałam „koniec” 
i podniosłam słuchawkę… Propozycja spotkania była jakby 

oczekiwana, bez oporów została przyjęta i w piękny sierpniowy 
weekend, przeżyłam coś bardzo przyjemnego. Rozmowy przy 
ognisku ciągnęły się do rana. Był śmiech, a i łza tocząca się po 
policzku nikogo nie dziwiła. Wyjechałam na spotkanie w kolorze 
listopadowej chandry, a wróciłam w majowym rozkwicie.

Namawiam do spotkań prywatnych i wyjazdów w grupie 
osób zaprzyjaźnionych. Jeśli takie spotkanie pomoże choć jednej 
osobie, to warto się spotkać.

Nawet Winston Churchil mawiał: „ Nie boję się działania, 
lecz bezczynności”. Działajmy.

Danuta Sajdok

Początki szkolnej edukacji nie były dla mojej córeczki 
łatwe...

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszego dziecka 
zapisaliśmy je do szkoły społecznej. 

Szkoła wcześniej znana nam była z relacji znajomych. Mało 
liczne klasy, monitoring, ochrona, dobra kadra nauczycielska. 
Wydała nam się najbardziej właściwa. 

Bez żadnych zahamowań, w przekonaniu, że lepiej być nie 
może, szybko uiściliśmy wszelkie opłaty i razem z dzieckiem nie 
mogliśmy doczekać się pierwszych szkolnych dni. 

Nadszedł poniedziałek � września. Całą rodzinką, na cze-
le z pierwszoklasistką, ruszyliśmy na uroczystą Mszę świętą, 
a później rozpoczęcie roku szkolnego. W związku z tymi wyda-
rzeniami cały ten dzień był miły i sympatyczny. Przez myśl nam 
nie przeszło, że to będzie niestety jedyny dzień naszego dziecka 
w nowej szkole, który będzie mile wspominać.

Przez kolejne trzy dni, codziennie rano, przekazywaliśmy 
dziecko pod opiekę wyżej wspomnianych, wykwalifikowanych 
nauczycieli. W ciągu tych dni obserwowaliśmy u Małgosi coraz 
mniejszy entuzjazm w uczęszczania do szkoły. W czwartym dniu 
okazało się, że nasze dziecko w wybranej przez nas szkole czuję 
się źle. Bardzo źle. 

Zaczęła płakać i prosić, aby do miejsca tego już nie 
wracać. 

Nasza Małgosia wychowana jest bardzo rodzinnie 
i uczuciowo. W tejże szkole zetknęła się z zimnym szkolnym 
murem i zimnym ludzkim sercem. To była nowość, z którym 
córeczka nasza nie mogła sobie poradzić w swoim ciepłym 
nastawieniu do życia, dzieci i dorosłych. Bijący chłód był 
odrażający. 

Tego samego dnia z przykrością uświadomiliśmy sobie, 
że jako rodzice byliśmy ślepi. Głupio nam było, że nasze małe 
siedmioletnie dziecko, nam dorosłym obrazuje sytuację widocz-
ną gołym okiem! 

Nasza decyzja była natychmiastowa. Trzeba znaleźć 
szkołę taką, aby dziecko z ochotą i optymizmem patrzyło 
w przyszłość. 

Nie trzeba było rozglądać się daleko. Mieszkamy w mieście, 
ale patrząc geograficznie to już skraj miasta - początek wsi. Wieś, 
z którą sąsiadujemy nie jest duża, ale ma szkołę podstawową. Do 
tej właśnie szkoły, żona pojechała, aby spotkać się z dyrektorem 
w celu przeniesienia dziecka. 

Inny świat, 
inni ludzie. Po 
ciepłej i wyrozu-
miałej rozmowie, 
bez żadnego pro-
blemu przyjęto 
naszą Małgosię 
w poczet pierw-
szoklasistów. 

Z n i e c h ę -
cona pierwszą 
szkołą i strachem 
przed powrotem 
do niej, córeczka 
chętnie ruszyła 
do nowej szkoły.

Ku nasze-
mu zdziwieniu 
o d  p o c z ą t k u 
nowa placówka 
przypadła naszej 
córce do gustu. 
Ładny, nieduży 

SzKOLNe POczątKi

budynek, pośród pięknej wiejskiej roślinności, z daleka od 
miejskiego gwaru - napawał spokojem. Nieduża klasa z miej-
scowymi dziećmi. Miła, sympatyczna pani nauczycielka i równie 
przyjaźnie nastawiona dyrektor szkoły. Od pierwszego momentu 
akceptowano Małgosię, a ona w pełni to odwzajemniała. Po 
pierwszym dniu nauki, który był jednocześnie pierwszym dniem 
pobytu w murach nowej szkoły, córka nasza już nigdy potem 
nie wspomniała o poprzedniej szkole. W nowej poczuła się tak 
dobrze, jakby tej pierwszej nigdy nie było.

Dzisiaj jest szczęśliwym pierwszakiem. Wśród innych �9 
dzieci chętnie uczęszcza na zajęcia, które zaczynają się codzien-
nie o 7.30. Cała nasza rodzina żyje jej szkołą. Trzeba też przyznać, 
że i ta szkoła żyje z naszą rodziną. Żona często kontaktuje się 
osobiście z nauczycielami, a jak nam tego brakuje to możemy za 
pomocą Internetu wymieniać poglądy i spostrzeżenia z dyrekcją 
szkoły w dzienniku elektronicznym. 

Słoneczko nasze znów świeci jasno. Chętnie chodzi do 
szkoły, odrabia lekcje, spotyka się z rówieśnikami. Inhalacja, 
leki, czy klepanie? W tym wszystkim to barwny element dnia 
codziennego. Żyje! A my z żoną? Jesteśmy szczęśliwi jej szczę-
ściem. 

Rodzice Małgosi

Z radością do szkoły…
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KąciK POetycKi – O PRzyJaŹNi

ANNA WIÓREK - mama Patryka 

(wiersz dedykuję przyjaciółkom: Ani Konowadzie
i Grażynie Celer oraz Mamie)

Moje Anioły

Kiedy mrok zabiera dzień, 
kiedy w matni znów znajduję się, 
gdy nie widzę już nic prócz strachu i łez 
One pojawiają się... 
jak Anioły co oddechem odganiają czarne chmury z mej duszy, 
jak Anioły, które każda ma najmniejsza łezka wzruszy, 
jak Anioły co czuwają wciąż bym nie zgubiła się w tunelu swej 
rozpaczy, 
jak Anioły, które rodzącą się z bólu mą nienawiść mi wybaczą, 
jak Anioły, które razem ze mną płaczą.... 
i dźwigam się po raz kolejny dzięki Nim wysoko, z uśmiechem 
unosząc głowę, 
i znowu walczę z chorobą, bezsilnością pokonując samą siebie...
bo wiem, że gdy ciemność znowu wciągnie mnie w rozpaczy doły, 
One nie pozwolą mi zginać, moje Anioły....       
                                                               
                                                         

ERNEST bRYll

bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają 

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają 
I co chwila nam ziemia pęka pod stopami 
A te okrawki 
Kraju na którym stoimy 
Z hukiem od siebie w ciemność odpływają 

Bądźmy dla siebie bliscy kiedy się boimy 
Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny 
Bądźmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry 
Odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym 

Bądźmy dla siebie wierni kiedy rosną mury 
Bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego 

Lilla Latus

Które weźmiemy od kogoś drugiego 
A drugi od nas weźmie i w sobie zatai 

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają 

WISŁAWA SZYMBORSKA

Przyjaciołom

Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.

Jest międzyplanetarne
od żalu do łzy.
W drodze z fałszu ku prawdzie
przestajesz być młody.

Śmieszą nas odrzutowce,
ta szczelina ciszy
między lotem a głosem
- jako rekord świata.

Były szybsze odloty.
Ich spóźniony głos
wyszarpuje nas ze snu
dopiero po latach.

Rozlega się wołanie:
Jesteśmy niewinni!
Kto to woła? Biegniemy,
okna otwieramy.

Głos urywa się nagle.
Za oknami gwiazdy
spadają, jak po salwie
tynk spada ze ściany.

Przyjaźń to uczucie, bez którego człowiekowi trudno funk-
cjonować. Świadczy o tym choćby powodzenie różnych 
portali internetowych i komunikatorów ułatwiających po-
znawanie się. Jest w nas głęboka potrzeba tworzenia więzi 
i poczucia wspólnoty na różnych płaszczyznach. Człowiek 
to stworzenie stadne i do szczęścia potrzebny mu po prostu 
drugi człowiek. Są tacy, którzy nawet twierdzą, że przyjaźń 
jest uczuciem doskonalszym niż miłość, bo – jak pisał 

ksiądz Jan Twardowski – „Można kochać i chodzić samemu 
po ciemku; z przyjaźnią jest inaczej - ta zawsze wzajemna”. 
Dobry przyjaciel spełnia w naszym życiu rolę anioła stróża, 
spowiednika, powiernika, jest z nami w chwilach radości
i smutku, pośród wzlotów i upadków. Prawdziwi przyjaciele 
to dar bezcenny. I dobrze byśmy ich poznawali nie tylko
-w biedzie.

KąCIK POETYCKI
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Alina Czarnecka
OT Gdańsk 

6 czerwca 2008 roku, już po raz trzeci, odbył 
się w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym „Wie-
czór marzeń” dla niepełnosprawnych dzieci. 

„Wieczór marzeń” to impreza, która odbywa 
się co roku, w pierwszy piątek czerwca, w każdym 
zoo, w całej Europie. 

Tego wieczoru dzieją się same miłe i radosne 
rzeczy. Wszystko po to, aby na twarzach chorych 
dzieci zagościł choć na chwilę uśmiech.

Podopieczni OT Gdańsk, chorzy na 
mukowiscydozę, mogli po raz drugi uczest-

z OddziaŁU teReNOwegO gdaŃSK

niczyć w tej wspaniałej zabawie. Dzieci były 
zachwycone możliwością skorzystania z wielu 
atrakcji. Najbardziej podobał się pokaz mo-
torów oraz przejażdżka na nich. Zawrotna 
prędkość i wiatr we włosach zrobiły ogromne 
wrażenie.

Bardzo interesujące było również zwiedza-
nie zoo. Można się było wiele dowiedzieć o życiu 
i obyczajach różnych zwierząt, a niektóre z nich 
pozwolono nawet pogłaskać i nakarmić.

Na uwagę zasługiwali również strażacy ze 
swoim pokazem ratownictwa oraz dzielne psy 
- ratownicy.

Każdy chętny mógł pod opieką Indian po-
strzelać z łuku lub pojeździć na kucykach. Fot. 3. „Make up”  à la puma czy może pantera?

Nie brakowało konkursów z cennymi nagro-
dami, tradycyjnego malowania twarzy, od którego 
w całym zoo zrobiło się jeszcze bardziej kolorowo 
i wesoło.

Dookoła rozbrzmiewała muzyka, a ten 
fantastyczny wieczór zakończył się wspólnym 
ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i innymi 
przysmakami.

Liczymy, iż spotkamy się znów za rok, bo to 
piękna i szlachetna inicjatywa.

Fot. �. Indianie i „blada twarz” 

Fot. 2. Przejażdżka Harleyem 

„wieczóR maRzeŃ”

Z ODDZIAŁU TERENOWEgO gDAŃSK
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I znowu – jak co roku w sierpniu – przyjechaliśmy do pięk-
nych kaszubskich Somin. Grupa podopiecznych Poradni Muko-
wiscydozy w Gdańsku, młodzież z I Zespołu Szkół Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku oraz inni zaprzyjaźnieni 
uczestnicy spędzają drugą połowę sierpnia w niezmienny spo-
sób, na niezwykłym obozie, we wspaniałym kaszubskim lesie. 
Podczas jazdy konnej, kąpieli w pięknym jeziorze, różnych gier, 
zabaw i atrakcji, zawiązują się nowe i kwitną stare przyjaźnie. 
Kto raz przyjechał wraca bowiem za rok i znowu…

W tym roku uczestnicy brali między innymi udział w szkole 
przetrwania. To brzmi trochę groźnie – ale przetrwali wszyscy. 
Natomiast zabawy było co niemiara podczas rywalizacji trzech 
drużyn „pomarańczowych”, „plażowiczów” i „czarnych”. Zabawne 
i pełne emocji były różne zadania – rywalizowano w takich kon-
kurencjach jak „mumia z papieru toaletowego”, czy „najdłuższy 
łańcuch z własnej garderoby”, nie wspominając o bardziej klasycz-
nych konkurencjach jak rzucanie jajkiem, czy drużynowe opróż-
nianie jeziora przy pomocy wiadra. Innym nowym - tegorocznym 
punktem programu była trzydniowa nauka tańca nowoczesnego 
prowadzona przez niezwykłego instruktora – pana Roberta.

Oczywiście nie wszystkie atrakcje są nowościami, niektóre 
powracają co roku: kąpiele i przejażdżki różnymi środkami 
wodnej lokomocji po jeziorze, opalanie się na molo (a pogoda 
była lepsza niż przed rokiem), jazda konna na placu i w lesie, 
obozowy chrzest nowych uczestników (nie opisujemy go z uwagi 
na drastyczne fragmenty) i dzień na opak (nosimy wszystkie 
części garderoby „na lewą stronę”). Uczestnicy szczególnie 
kochają konie, a one odwzajemniają tę miłość. Ważna, jak 
zawsze część obozowego dnia, to wyprawa do domku pełnego 

smakołyków. Bo chociaż w ośrodku karmią nas bardzo dobrze, 
zawsze po obiedzie wszyscy uczestnicy obozu przychodzą do 
domku-spiżarni i wybierają sobie jakieś smakołyki – czeko-
ladę, batonik, herbatniki, paluszki, do tego obowiązkowo sok. 
Ważnym elementem obozu jest bowiem wysokokaloryczna 
dieta (szczególnie dla pacjentów Poradni – w ten sposób można 
połączyć przyjemne z pożytecznym). 

Kilkoro uczestników w trakcie obozu obchodzi swoje 
urodziny. Są zawsze pełne oryginalnych atrakcji i pozwalają 
spełnić skryte marzenia – jak przejażdżka quadem, czy pojedy-
nek taneczny z panem Robertem – wspomnianym niezwykłym 
instruktorem tańca. Zasłużona obozowiczka – Iwonka oprócz 
tego miała okazję przejechać się kucykiem i dostała w prezencie 
prawdziwe bryczesy.

Na następny obóz czekamy z utęsknieniem aż do sierpnia 
przyszłego roku.

TT

SOmiNy 2008

Fot. �. Nauka jazdy konno była najfajniejsza

Fot. 2. Drużyna „pomarańczowych” Fot. 3. Drużyna „plażowiczów” 

Obóz w SOmiNach  – OKiem UczeStNiKa
Na obozie w Sominach było wiele atrakcji. Nauka jazdy na 

koniach była najfajniejsza, a w szczególności dla tych, którzy 
lubią zwierzęta. Miłośnicy wody mogli poszaleć w jeziorze. 
Można było wypożyczyć rower wodny lub kajak. Opiekunki or-
ganizowały ciekawe zabawy w grupach, a wieczorami odbywały 
się dyskoteki. Pod koniec obozu starsi obozowicze wyprawili 
chrzest tym, którzy byli po raz pierwszy. Trzech uczestników 

obchodziło urodziny w trakcie pobytu na kolonii. Dwóm chłop-
com opiekunowie zorganizowali jazdę na quadach, a koleżance 
uszyto specjalne spodnie do jazdy konnej. Pani psycholog zrobiła 
mnóstwo zdjęć, niektóre są bardzo śmieszne, gdyż osoby nie 
wiedziały, że są fotografowane.

Obóz w Sominach był świetny. 
AA

Z ODDZIAŁU TERENOWEgO gDAŃSK
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAlNOŚCI ZARZąDU
gŁÓWNEgO PTWM

Od ukazania się ostatniego numeru „Mukowiscydozy” 
Zarząd Główny spotkał się na jednym zebraniu w dniach �3-
�4 września, podejmując 7 uchwał. Sprawozdanie z zebrania 
jest dostępne na naszej stronie internetowej (www.ptwm.org.
pl), w zakładce „O Towarzystwie”. Kolejne zebranie planowane 
jest na �3 grudnia, już po oddaniu do druku obecnego numeru 
czasopisma. Oto najważniejsze wydarzenia z ostatnich pięciu 
miesięcy działalności PTWM.

Statut PTWM
Walne Zebranie Członków Towarzystwa w dniach 23-25 

maja uchwaliło zmiany w statucie PTWM, wykładni naszej 
działalności. Zmiany potrzebne były do poszerzenia zakresu 
pracy na rzecz chorych na mukowiscydozę. Rejestracją zmian 
statutu zajęła się pani Agnieszka Wydmańska, nasz pełnomocnik 
i rodzic dziecka chorego. Procedura rejestracji była czasochłonna 
i wymagająca, ostatecznie uzyskaliśmy wpis zmian do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Tekst zmienionego statutu został umiesz-
czony na naszej stronie internetowej. 

Infolinia
�0 września ruszyła bezpłatna infolinia PTWM dla rodzi-

ców i chorych na mukowiscydozę, dofinansowana przez PFRON. 
Infolinia działa z połączeń sieci stacjonarnych (TP SA, Dialog, 
Netia, Tele 2) oraz połączeń Orange. Na stronie 54 przedstawia-
my harmonogram działania infolinii. Numer infolinii – 0-800-
111-169 - jest dostępny tylko w dni powszednie, od poniedziałku 
do piątku. Infolinia cieszy się dużym powodzeniem.

Odpis 1 % podatku
Efekty naszej wspólnej akcji propagowania idei przeka-

zywania �% podatku dochodowego na rzecz PTWM przeszły 
nasze najśmielsze marzenia. 

W bieżącym roku podatnicy zdecydowali się przekazać 
odpisy �% swojego podatku dochodowego za rok 2007 na rzecz 
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą na łączną kwotę 
947 329,44 zł. 

Powyższe środki uzyskaliśmy do dnia 30 września 2008 r.
z 4 �75 przelewów bankowych, z 364 urzędów skarbowych (US). 
Najniższa wpłata to 0,�0 zł z US w Pajęcznie, a najwyższa wpłata 
to 42 798,90 zł z US w Nowym Targu. 

W tabeli przedstawiono w ujęciu alfabetycznym zestawienie 
sumarycznych wpłat z urzędów skarbowych w poszczególnych 
województwach. 

województwo suma wpłat
dolnośląskie 22 624,90 zł 
kujawsko -pomorskie 37 99�,60 zł 
lubelskie �2 690,90 zł
lubuskie 7 68�,70 zł 
łódzkie 32 8�0,70 zł 
małopolskie 2�� 765,58 zł 

mazowieckie �92 364,6� zł 
opolskie 5 065,70 zł 
podkarpackie 33 207,�0 zł 
podlaskie �� �68,80 zł 
pomorskie 80 8�5,�8 zł 
śląskie �44 383,4� zł 
świętokrzyskie 39 432,74 zł 
warmińsko-mazurskie �� 683,�8 zł 
wielkopolskie 72 632,50 zł 
zachodnio-pomorskie 30 2�4,54 zł 
brak danych 796,30 zł 
CAŁA POLSKA 947 329,44 zł 

 
Cała zebrana kwota dzieli się na dwie części. Wpłaty bez 

dodatkowych informacji z US są księgowane jako środki na 
działalność statutową – na ten cel otrzymaliśmy 795 2�2,35 zł. 

W przypadku wpłat opatrzonych dopiskiem naczelnika US, 
szczegółowo określającym sposób wykorzystania przekazanej 
kwoty, środki były księgowane oddzielnie – na te cele otrzyma-
liśmy łącznie �52 ��7,09 zł, w tym: 
•	 21 wpłat z dopiskiem „Gdańsk” na łączną kwotę 8 122,67 zł, 
•	 5 wpłat z dopiskiem „Poznań” na łączną kwotę 544,30 zł, 
•	 286 wpłat dla 109 chorych podanych z imienia i nazwiska, 

od 1 do 29 wpłat na chorego (średnio 2,6 wpłaty na osobę), 
na łączną kwotę 143 450,12 zł, średnio 1 316,06 zł na osobę, 
w przedziale od 2,4 zł do 19 112,70 zł na osobę. 

Urzędy skarbowe wciąż jeszcze wpłacają niewielkie kwoty
z odpisów �% podatku dochodowego za rok 2007, stąd powyższe 
dane nie są ostateczne. 

W związku ze zmianami przekazywania wpłat na orga-
nizacje pożytku publicznego nie możemy osobiście podzięko-
wać osobom pomagającym naszym podopiecznym. Dlatego 
składamy podziękowania na łamach naszego czasopisma 
– znajdziecie je na str. 2, a w tym miejscu jeszcze raz dzię-
kujemy za pamięć i troskę o dobro chorych, a także wyraża-
my nadzieję, że nie zapomnicie o nas w latach następnych. 
DZIĘKUJEMY!!!

Subkonta 1%
Zgodnie z regulaminem subkont �% przyjętym na Walnym 

Zebraniu Członków PTWM zostały założone pierwsze subkon-
ta �%, na których gromadzone są wpłaty dla indywidualnych 
osób, przekazane przez podatników. Subkonta zakładane są na 
pisemne prośby członków Towarzystwa. Regulamin wewnętrzny 
„Subkonto �%” zamieszczono w poprzednim numerze „Muko-
wiscydozy”, na stronie 36.

Przeszczepy
W Wiedeńskiej Klinice Torakochirurgii przeprowadzono 

kolejne trzy udane przeszczepy płuc u chorych na mukowiscy-
dozę: w dniu � sierpnia operację przeszła Alina, 30 września 
Małgorzata, a 22 października – Marcelina. Obecnie czują się 
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dobrze, stopniowo dochodząc do pełni sił. W przeciągu niespeł-
na trzech lat tak wiele się dla naszych chorych wydarzyło. 

Przypomnijmy sobie, jak to się działo:
�. �6 stycznia 2006 r. – Iga
2. �2 października 2006 r. – Sandra
3. 27 listopada 2006 r. – Patryk (8 grudnia 2007 r. zmarł)
4. 8 czerwca 2007 r. – Piotrek
5. �2 sierpnia 2007 r. – Jola
6. 25 stycznia 2008 r. – Marta
7. �0 maja 2008 r. – Magda (przeszczep w Madrycie)
8. �6 maja 2008 r. - Janek
9. � sierpnia 2008 r. – Alina
�0. 30 września 2008 r. - Małgosia
��. 22 października 2008 r. – Marcelina.

W sumie więc przeprowadzono �� przeszczepów, w tym 
�0 w Wiedniu – te dzięki hojności i ogromnemu sercu na-
szych Wielkich Darczyńców - Państwa Anity i Przemysława 
Sztuczkowskich. Jesteśmy Im dozgonnie wdzięczni za dar życia 
podarowany chorym na mukowiscydozę.

Strona internetowa
Nasz webmaster Adam pracuje obecnie nad nowym 

projektem serwisu informacyjnego Towarzystwa. Będzie to 
nowoczesna witryna internetowa z wieloma nowymi funkcja-
mi. Mamy nadzieję, że zostanie ciepło przyjęta przez naszych 
internautów.

listy do Ministerstwa Zdrowia

Podczas wakacji przeżywaliśmy gorący okres związany 
ze zmianami na liście leków refundowanych oraz tworzonym 
koszykiem świadczeń zdrowotnych. NFZ wycenił hospitaliza-
cję chorego przyporządkowanego do grupy o symbolu D.2�,
z rozpoznaniem zwłóknienie torbielowate (tak przetłumaczono 
na język polski angielskie określenie mukowiscydozy: Cystic 
Fibrosis), na �25 punktów, co daje szpitalowi 6 000 zł na lecze-
nie. Usunięto również proponowany podział na wiek chorego 
- obecnie nie ma znaczenia, czy leczony jest noworodek czy 
trzydziestolatek, wycena jest jednakowa. Mamy nadzieję, że NFZ 
podwyższy wycenę hospitalizacji do poziomu obowiązującego 
przez ostatnie lata - było to 9 000 zł.

Pani Prezes - Dorota Hedwig przeprowadziła rozmowy
w Ministerstwie Zdrowia w sprawie poprawy standardów leczenia 
chorych na mukowiscydozę w Polsce do poziomu ogólnoświa-
towego oraz możliwości przeprowadzania w naszym kraju prze-
szczepów płuc chorym na mukowiscydozę. Obecnie czekamy 
na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy coraz bardziej 
zauważalni i miejmy nadzieję, że będziemy mieli coraz większy 
wpływ na poprawę poziomu leczenia i życia naszych chorych.

Poniżej drukujemy teksty pism wysłanych do Ministerstwa 
Zdrowia, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Krajowego 
Konsultanta do spraw Chorób Płuc.

Szanowny Pan
MarekTwardowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

Szanowny Panie, 
W imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Muko-

wiscydozą, zwracamy się za Pana pośrednictwem do Ministerstwa 
Zdrowia o zmianę organizacji i warunków leczenia polskich 
chorych na mukowiscydozę. 

1. W pierwszej kolejności prosimy o wydanie rozporządzeń 
dotyczących warunków hospitalizacji chorych na mukowiscydozę, 
które powinny zapewniać ich wzajemną izolację, a tym samym 
przybliżyć nas do światowych standardów leczenia.

Uzasadnienie:
Chorzy na mukowiscydozę nie powinni stykać się ze sobą ze 

względu na bardzo wysokie ryzyko infekcji krzyżowych. W chwili 
przyjęcia chorego na mukowiscydozę do szpitala zwykle nigdy nie 
jest pewne, jakimi bakteriami jest zakażony. 

Choremu na mukowiscydozę bardzo łatwo zakazić się od 
innego pacjenta np. Pseudomonas aeruginosa czy metycylino-
opornymi szczepami Staphylococcus aureus – MRSA. Zakażenie 
układu oddechowego nową bakterią z reguły staje się przewlekłe, 
a antybiotykoterapia nie pozwala na jego pełne wyleczenie, łago-
dząc jedynie objawy. Zakażenia znacznie skracają czas przeżycia 
chorych na mukowiscydozę, a równocześnie zwiększają ogromnie 
koszty ich leczenia. Zakażenie bakterią Burkholderia cepacia
z reguły powoduje śmierć chorego na mukowiscydozę w bardzo 
krótkim czasie. 

W polskich szpitalach chorzy na mukowiscydozę umiesz-
czani są zwykle razem, w wieloosobowych salach, bez względu 

na florę bakteryjną, którą są zakażeni. W krajach, w których 
przestrzegana jest zasada izolacji, chorzy na mukowiscydozę 
dożywają 50-tego roku życia. W Polsce 30-latek jest rzadkością. 
Większość umiera przed ukończeniem 25 roku życia.

W Klinice Pneumonologii i Mukowiscydozy Oddziału Tere-
nowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju leczy 
się najwięcej chorych na mukowiscydozę w Polsce, a pacjenci 
pochodzą z terenu całego kraju. Bywa, że jednorazowo przebywa 
tam nawet 30 chorych na mukowiscydozę. Obecnie hospitalizo-
wani są w starym budynku, w którym leżą po czworo, a nawet 
pięcioro w jednej sali, wspólne są łazienki, inhalatorium, sala do 
fizykoterapii, stołówka i świetlica.

Tymczasem prowadzony obecnie remont innego budynku 
Instytutu, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, w którym 
docelowo ma się mieścić również Klinika Pneumonologii i Muko-
wiscydozy przewiduje w całym budynku tylko trzy (sic!) izolatki.

Na remont przeznaczono ze środków publicznych kilka-
dziesiąt milionów złotych. W przypadku braku zapewnienia
w wyremontowanym budynku większej liczby izolatek, z punktu 
widzenia skuteczności leczenia chorych na mukowiscydozę, 
środki te zostaną w zasadzie zmarnowane. Zostanie wprawdzie 
odnowiony budynek, ale hospitalizowane w nim osoby dalej będą 
narażone na zakażenia krzyżowe, co oprócz pogorszenia ich stanu 
zdrowia, prowadzić będzie również do zwiększania wydatków ze 
środków NZF na dalsze leczenie. 

Dlatego Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wi-
dzi konieczność wprowadzenia zmian w planach remontowych 
Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-
Zdroju, które powinny uwzględniać światowe standardy leczenia 
mukowiscydozy. Państwa polskiego nie stać na marnotrawienie 
pieniędzy podatników i budowę ośrodka, w którym nie można 
skutecznie leczyć polskich chorych na mukowiscydozę. Dlatego 
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wspólnie z Panem Podsekretarzem Stanu i całym Ministerstwem 
Zdrowia mamy nadzieję temu zapobiec.

Wobec powyższego prosimy o:
•	 wydanie rozporządzeń dotyczących warunków hospitaliza-

cji chorych na mukowiscydozę, które powinny zapewniać 
ich wzajemną izolację i przestrzeganie reżimu sanitarnego 
jak przy chorobach zakaźnych 

•	 wprowadzenie niezbędnych zmian w plany remontowe 
Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju.

2. Drugą sprawą, z którą zwracamy się do Pana, jest prawne 
umożliwienie prowadzenia i finansowania antybiotykoterapii do-
żylnej u chorych na mukowiscydozę w warunkach domowych. 

Uzasadnienie:
Ten sposób leczenia jest stosowany we wszystkich krajach 

tzw. wysokorozwiniętych. Jego podstawową zaletą jest unikanie 
zakażeń krzyżowych i ograniczenie kosztów leczenia. 

Przy takim trybie leczenia, pacjent rozpoczyna leczenie 
dożylne w szpitalu, a po otrzymaniu jednej-dwóch dawek anty-
biotyków i sprawdzeniu bezpieczeństwa ich podawania choremu 
wydaje się lek do domu, gdzie proces leczenia jest nadzorowany 
przez odpowiednio przeszkoloną pielęgniarkę. Ponieważ czas po-
bytu chorego w szpitalu jest wówczas ograniczony do kilku godzin 
koszty leczenia ponoszone przez NFZ byłyby znacznie niższe. 

Trzeba zaznaczyć, że pacjenci chorzy na mukowiscydozę 
wymagają zwykle dwutygodniowej antybiotykoterapii –na-
wet do sześciu razy w roku. Umożliwienie antybiotykoterapii
w warunkach domowych spowoduje, że do leczenia stacjo-
narnego trafialiby tylko chorzy na mukowiscydozę w ciężkich 
stanach, zatem osób hospitalizowanych byłoby znacząco mniej 
niż obecnie. Dożylne leczenie chorych w domu, zwłaszcza
w przypadku dzieci, pozwoliłoby na uniknięcie traumy zwią-
zanej z pobytem w szpitalu, przyczyniając się do większej 
skuteczności leczenia. 

Dlatego prosimy o wydanie przepisów umożliwiają-
cych finansowanie i przeprowadzanie antybiotykoterapii 

dożylnej u chorych na mukowiscydozę w warunkach do-
mowych.

3. Po trzecie, prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie przeszcze-
pów płuc u chorych na mukowiscydozę, dla których jest to ostateczna 
metoda leczenia, niestety dotychczas niedostępna w Polsce. 

Uzasadnienie:
Przeszczep płuc to leczenie rutynowo stosowane w innych 

krajach u chorych na mukowiscydozę – np. w Belgii rocznie wy-
konuje się około 40 przeszczepów płuc. W Polsce nie wykonano 
dotychczas żadnego (u chorego na mukowiscydozę). Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą pozyskało sponsora, który 
pokrywa koszty takiej operacji w ośrodku transplantacyjnym
w Wiedniu. Jednorazowy koszt to ok. 93 000 euro. Uratowano już 9 
polskich młodych ludzi, którzy bez przeszczepu płuc nie mieli szans 
na dalsze życie. Są obecnie w bardzo dobrym stanie – „odzyskali 
oddech” – ale czyż nie są ubezpieczeni w Polsce? 

Naszym zdaniem, z uwagi na brak możliwości wykonania 
przeszczepu płuc w Polsce, przeszczepy zagraniczne powinny być 
finansowane ze środków NFZ. Należy się zatem liczyć z wystą-
pieniem chorych o sfinansowanie zagranicznych przeszczepów, 
zwłaszcza, jeżeli nie będzie możliwości pozyskania stosownych 
środków od sponsora. 

Polska dysponuje wspaniałym ośrodkiem transplantolo-
gicznym w Zabrzu i wyspecjalizowaną kadrą lekarzy, a profesor 
Marian Zembala jest bardzo przychylny ewentualnej współpracy 
z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą obejmującej 
wykonywanie przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę. 
Ale do tej współpracy niezbędna jest dobra wola Ministerstwa 
Zdrowia. 

Bardzo liczymy na Pana przychylność wiedząc, że los wielu 
polskich chorych na mukowiscydozę – w większości młodych ludzi, 
walczących o życie, w tak dużym stopniu zależy od stanowiska 
Minister Zdrowia.

Z wyrazami szacunku, 
podpisała prezes PTWM – pani Dorota Hedwig

Szanowny Pan Prezydent RP
Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowi-
scydozą, zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o  poparcie nas
w walce o zmianę organizacji i warunków leczenia polskich cho-
rych na mukowiscydozę. 

W piśmie wystosowanym do Ministerstwa Zdrowia (pismo 
w załączeniu o numerze 3658 z dn.16-10-2008) uzasadniamy 
konieczność wprowadzenia zmian leczenia chorych na mukowi-
scydozę w Polsce.

Angażując się w pomoc dla podopiecznych PTWM, zdaliśmy 
sobie sprawę z ogromu potrzeb, oraz bezwzględnej konieczności 
poprawienia sytuacji w jakiej znajdują się polscy chorzy na muko-
wiscydozę. W krajach zachodnich, gdzie problem mukowiscydozy 

jest doskonale znany nieomal całej społeczności a opieka zdrowot-
na spełnia standardy europejskie, chorzy dożywają 50-tego roku 
życia. W Polsce 30-latek jest rzadkością. Większość umiera przed 
ukończeniem 25 roku życia. Dlatego apelujemy o wprowadzenie 
zmian w leczeniu chorych na mukowiscydozę, co pozwoli tym 
młodym, okrutnie skrzywdzonym przez los ludziom, na lepsze 
i dłuższe życie. 

Wiele pozostało do zrobienia…to nas nie zniechęca, po-
nieważ otaczają nas dobrzy ludzie a pomoc jaką niesiemy, oraz 
wdzięczność z jaką się ona spotyka, napełniają nas siłą i radością... 
Pisząc do Pana Prezydenta, mamy przede wszystkim świadomość 
faktów, ale również wiarę w lepsze jutro dla chorych na muko-
wiscydozę w Polsce. 

Poparcie Pana Prezydenta może mieć duży wpływ na los 
setek chorych na mukowiscydozę, walczących każdego dnia
o życie. 

       
Z wyrazami szacunku,

Podpisała Prezes PTWM - pani Dorota Hedwig
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Szanowny Pan
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Konsultant Krajowy ds. Chorób Płuc
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,

W dniu 21.10.2008 r., z inicjatywy Polskiego Towarzystwa 
Walki z Mukowiscydozą w Rabce – Zdroju, odbyło się spotkanie 
w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli Podsekretarz 
Stanu, Pan Marek Twardowski, oraz Prezes Towarzystwa, Pani 
Dorota Hedwig. 

Pani Prezes przedstawiła najistotniejsze problemy związane 
z leczeniem polskich chorych na mukowiscydozę, czyli brak na-
leżytych warunków hospitalizacji, niemożność przeprowadzenia 
antybiotykoterapii dożylnej w warunkach domowych oraz brak 
możliwości wykonania przeszczepu płuc u tych chorych w Polsce. 

W załączeniu przedstawiamy pismo dotyczące tych proble-
mów, jakie zostało złożone na ręce Pana Podsekretarza Stanu 
podczas spotkania.

Pan Marek Twardowski stwierdził, że oficjalne stanowisko 
Ministerstwa w poruszonych kwestiach zostanie przedstawione po 
zasięgnięciu opinii Pana Profesora, jako Krajowego Konsultanta 
do spraw Chorób Płuc.

Wobec tego, przyłączając się do prośby o wyrażenie opi-
nii Pana Profesora w powołanych sprawach, przedstawiamy
w załączeniu Europejskie Standardy Leczenia Mukowiscydozy, 
które według naszej najlepszej wiedzy wynikającej z wieloletniego 
doświadczenia w leczeniu naszych Podopiecznych nadal nie są 
spełniane w ramach polskiego systemu leczenia. Mamy nadzieję, że 
Pan Profesor, doskonale znając zarówno specyfikę mukowiscydozy, 
jak też polskie warunki leczenia tej choroby, wyrazi w swojej opinii 
poparcie dla podejmowanych przez nas inicjatyw. 

Walczymy o lepsze i dłuższe życie dla naszych Podopiecznych 
i wierzymy, że Polska również w zakresie opieki medycznej nad 
chorymi na mukowiscydozę może stać się krajem rzeczywiście 
europejskim.

Z poważaniem
Podpisała Prezes PTWM - pani Dorota Hedwig

* * *
KONTROlA DZIAŁAlNOŚCI ZARZąDU 
gŁÓWNEgO PTWM

W dniach 22-23 sierpnia b.r. została przeprowadzona kon-
trola działalności ZG przez Główną Komisję Rewizyjną. Celem 
kontroli była m.in. zgodność realizacji uchwał ZG PTWM ze 
statutem, dokumentacja finansowa, dokumentacja rozpoczętych 
i zrealizowanych projektów, pomoc chorym, akcja 1 %, sytuacja 
oddziałów terenowych, organizacja szkoleń dla chorych i ich 
rodzin. Główna Komisja Rewizyjna stwierdziła, że uchwały są 
podejmowane i realizowane zgodnie z celami Towarzystwa.

Szkolenia
Pani Alicja Rostocka 30 sierpnia 2008 r. wzięła udział

w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdro-
wia, zorganizowanym w Krakowie przez Polskie Towarzystwo 
Mukowiscydozy, a poświęconym wprowadzeniu terapeutyczne-
go programu zdrowotnego umożliwiającego refundację kosztów 
leczenia wziewnymi preparatami tobramycyny. 

W dniach 28-30 listopada b.r. w Krakowie odbyła się Konfe-
rencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo w Mukowiscydo-
zie”, organizowana przez PTWM przy współpracy z Małopolską 
Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem 
Mukowiscydozy. Celem szkolenia było poszerzenie i aktualizacja 
wiedzy pielęgniarek o chorobie i zasadach jej leczenia. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć na str. 56. 

W dniach �-3 maja 2009 w Falentach koło Warszawy zostanie 
zorganizowane kolejne szkolenie dla rodzin osób chorych na mu-
kowiscydozę. Lokalizacja szkolenia pozwoli na łatwiejszy dojazd 
zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o mukowiscydozie.

Z pracy sekretariatu
W sekretariacie od czerwca odbywa zastępczą służbę woj-

skową poborowy - pan Mariusz Ślusarczyk, który jest bardzo 
pomocny w wielu pracach, m.in. podczas pakowania Nutridrin-
ków lub sprzętu rehabilitacyjnego do wysyłki.

Dzięki pomocy jednego z chorych udało się uzyskać do 
sekretariatu nowe, bardzo wygodne fotele.

Do wypożyczalni zakupiono �0 koncentratorów stacjonar-
nych i otrzymano w darze 20 nebulizatorów Pari LC Plus. 

W dniu 6 lipca b.r. podczas koncertów, organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju, zostały przepro-
wadzone zbiórki na rzecz chorych na mukowiscydozę, podczas 
których zebrano łącznie 270 zł. Ze strony Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Mukowiscydozą swój wolny czas poświęcili: pani 
Violetta Gacek i chorzy przebywający na oddziale pawilonu III. 
Wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Pani Monika Żurek zajmuje się przyjmowaniem zamówień 
na Nutridrinki. Od czerwca wysłano 976 kartonów Nutridrin-
ków, które otrzymało 3�0 osób. Pozyskiwane są również dary 
rzeczowe, które przekazujemy chorym, m.in. z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia.

W dniach 07-08.�0.2008 r. w Warszawie odbyło się szko-
lenie dla księgowych organizacji pozarządowych, p.t. „Rachun-
kowość i podatki w Organizacjach Pozarządowych”, w którym 
udział wzięła pani Bożena Książek. 

 Od dnia � lipca 2008 kolejna grupa 60 chorych została 
objęta całoroczną pomocą w postaci refundacji leków. 

 Fundacja Agora przekazała Towarzystwu kwotę 40 000 zł 
z przeznaczeniem na zakup leków i odżywek. Środki przezna-
czono na zakup Nutridrinków dla 4� osób.

We wrześniu na wniosek OT Gdańsk został zakupiony 
Audiometr AD 226 - urządzenie badające słuch - za kwotę 
8 827, 50 zł i przekazany do użytku w Poradni Mukowiscydozy 
w Gdańsku. Oddział Terenowy Gdańsk otrzymał również �0 
kartonów Nutridrinków na kwotę � 072, 80 zł. 

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi zwróciła 
się do nas z prośbą, w imieniu rodziców dzieci chorych, o pomoc 
finansową na prowadzenie zajęć z psychologiem. Przez dwa lata 
trwały cykliczne spotkania rodziców z psycholog, Panią Agnieszką 
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Grodzicką, odbywały się one dwa razy w miesiącu. W chwili obec-
nej nie mają możliwości finansować podobnych zajęć, a rodzice 
czują potrzebę dalszych spotkań. Zarząd Główny Towarzystwa 
podpisał umowę - zlecenie z psycholog Alicją Grodzicką na pro-
wadzenie grupy wsparcia na okres 6 miesięcy od października 
2008 r. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu. 

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zwróciło się do ZG 
PTWM z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji projektu 
organizowania spotkania mikołajkowego dla chorych na muko-
wiscydozę i ich rodzin. Współorganizatorem jest pani Grażyna 
Celer, matka chorego Alana. Zarząd Główny przychylił się do 
prośby i przeznaczył � 000 zł na wsparcie.

Informujemy o stałym dostępie do przyrządu Jala–Neti, sto-
sowanego do płukania jam nosowych. O skuteczności stosowania 
Jala–Neti pisaliśmy w nr �8 „Mukowiscydozy”, na str. 5.

Dnia 05.�2.2008 r. w Nowym Targu odbył się Drugi No-
wotarski Dzień Wolontariusza. Towarzystwo reprezentowali 
Violetta Gacek, Monika Żurek i Mariusz Ślusarczyk. 

Przedstawili następujące materiały o Towarzystwie:
•	 Prezentację w formie slajdów „Milowe Kroki”, 
•	 Materiały prasowe, takie jak: biuletyny, ulotki. 

Przedstawione materiały spotkały się z wielkim zaintereso-
waniem zebranych. Więcej na ten temat na stronie 63.

bEZPŁATNA INfOlINIA 
POlSKIEgO TOWARZYSTWA WAlKI Z MUKOWISCYDOZą 

0 800 111 169 
dostępna z telefonów stacjonarnych i sieci Orange tylko w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku

 hARMONOgRAM DZIAŁANIA INfOlINII 

Poniedziałek - piątek
09:00 – 11:00 Monika żurek – pracownik Sekretariatu 

PTWM deklaracje i składki członkowskie, sub-
konta, zamówienia Nutridrinków, zgłoszenia na 
konferencje, uwagi do działalności PTWM.

11:00 – 12:00 bożena Książek  – Główna Księgowa PTWM-
realizacja płatności PTWM (faktury za leki), 
podstawowe informacje  podatkowe (nie prowa-
dzimy doradztwa podatkowego!!), formalności 
związane z wykorzystaniem pomocy PTWM,  
rozliczenia finansowe z aptekami itp.

12:00 – 14:00 violetta gacek  – pracownik wypożyczalni sprzę-
tu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, 
dostępność sprzętu, możliwość  skorzystania

                           z wypożyczalni, reklamacje. 

violetta gacek - pracownik socjalny 
Poniedziałek �7:00 - 20:00 
Wtorek �8:00 - �9:00 
Środa �8:00 - 20:00 
Czwartek �9:00 - 22:00 

Fot. �. Pani Bożena Książek – księgowa PTWM

orzekanie niepełnosprawności, renty, formy pomocy socjalnej, 
źródła informacji, zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

Artur leżański - fizjoterapeuta 
Wtorek �9:00 - 22:00 
Czwartek �8:00 - �9:00 
podstawy fizjoterapii, zasady korzystania z urządzeń pomocniczych, 
dostępność i wybór sprzętu, postępowanie w powikłaniach. 

Maria Wacławik - pedagog specjalny/pielęgniarka 
Wtorek �4:45 - �6:45
Czwartek �4:45 - �6:45 
trudy chorowania, problemy wychowawcze, zaburzenia emo-
cjonalne. 

Andrzej Pogorzelski - lekarz 
Poniedziałek 20:00 - 22:00
Środa 20:00 - 22:00
Piątek 20:00 - 22:00 
wątpliwości diagnostyczne, dostępność leczenia, rehabilitacja, 
stany nagłe, aerozoloterapia, dezynfekcja, pytania ogólne.

Panie z sekretariatu PTWM podczas pracy na infolinii

Fot. 2. Pani Violetta Gacek – pracownik wypożyczalni 
sprzętu, pracownik socjalny 

Fot. 3. Pani Monika Żurek – pracownik sekre-
tariatu 
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Poniedziałek - piątek
 – pracownik Sekretariatu 

PTWM deklaracje i składki członkowskie, sub-
konta, zamówienia Nutridrinków, zgłoszenia na 
konferencje, uwagi do działalności PTWM.

  – Główna Księgowa PTWM-
realizacja płatności PTWM (faktury za leki), 
podstawowe informacje  podatkowe (nie prowa-
dzimy doradztwa podatkowego!!), formalności 
związane z wykorzystaniem pomocy PTWM,  
rozliczenia finansowe z aptekami itp.

 – pracownik wypożyczalni sprzę-
tu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, 
dostępność sprzętu, możliwość  skorzystania

                           z wypożyczalni, reklamacje. 

orzekanie niepełnosprawności, renty, formy pomocy socjalnej, 
źródła informacji, zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

Artur leżański - fizjoterapeuta 
Wtorek �9:00 - 22:00 
Czwartek �8:00 - �9:00 
podstawy fizjoterapii, zasady korzystania z urządzeń pomocniczych, 
dostępność i wybór sprzętu, postępowanie w powikłaniach. 

Maria Wacławik - pedagog specjalny/pielęgniarka Maria Wacławik - pedagog specjalny/pielęgniarka Maria Wacławik
Wtorek �4:45 - �6:45
Czwartek �4:45 - �6:45 
trudy chorowania, problemy wychowawcze, zaburzenia emo-
cjonalne. 
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(!! rozmowa telefoniczna nie zastępuje badania lekar-
skiego !!) 

Przed rozpoczęciem rozmowy prosimy o podanie następujących 
informacji:

• imię i nazwisko telefonującej osoby oraz miejscowość 
i województwo zamieszkania, 

• imię i nazwisko osoby chorej (jeżeli dotyczy), 
• czy problem dotyczy osoby niepełnosprawnej, 
• czy problem dotyczy dziecka czy dorosłego. 

lp. SPRZęT REhAbIlITACYJNY
NA STANIE MAgAZYNU

I WYPOżYCZAlNI
(SZT.)

NA DZIEŃ*
30.11.2008

DOSTęPNE/
NIEDOSTęPNE

� Koncentratory tlenu 23 dostępne
2 Wózki inwalidzkie 4 dostępne
3 Rowerki treningowe 80 niedostępne
4 Trampoliny treningowe �35 niedostępne
5 Piłki rehabilitacyjne �50 niedostępne
6 Kliny do drenażu 75 niedostępne
7 Butle tlenowe po 2, 5, �0 litrów 50 dostępne
8 Reduktory do butli tlenowych 35 dostępne
9 Ssaki 5 niedostępne

�0 Fluttery 200 dostępne
�� Acapelle 265 niedostępne
�2 RC Cornety 250 dostępne
�3 Maski PEP 35 niedostępne

�4 Sprzęt do dezynfekcji drobnego sprzętu 
(np. Flutter, nebulizator), tzw. wyparzacze 320 niedostępne

�5 Pulsoksymetry 35 niedostępne

ZAOPATRZENIE I DZIAŁAlNOŚĆ WYPOżYCZAlNI SPRZęTU REhAbIlITACYJNEgO
PROWADZONEJ PRZEZ ZARZąD gŁÓWNY

POlSKIEgO TOWARZYSTWA WAlKI Z MUKOWISCYDOZą

Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem Działalności Wypożyczalni”, oraz z „Zasadami Udostępniania Sprzętu”.
Pisemne wnioski o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocniczego wraz z zaświadczeniem lekarskim

(zgodnie z § 3 pkt.� „Zasad udostępniania Sprzętu”) prosimy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b

34-700 Rabka-Zdrój

SPRZęT REhAbIlITACYJNY WYPOżYCZAMY
PO PRZESŁANIU KOMPlETU WNIOSKÓW I ZAŚWIADCZEŃ

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z prowadzącą 
wypożyczalnię panią Violettą Gacek,  

tel: 0-18 26-76-060 wew. 331  
infolinia: 0 800-111-169  w godzinach od 12:00 do 14:00   

Życzymy owocnego wykorzystywania wypożyczonego sprzętu.

Zarząd Główny PTWM

* aktualizacja �5 każdego miesiąca (dotyczy informacji zamieszczanych na stronie internetowej).

Z żYCIA PTWM
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Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, we 
współpracy z Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy oraz 
Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych, zorganizowało 
pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
na temat: „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie”. Głównym 
sponsorem konferencji była firma Roche Polska. Szkolenie 
odbyło się w dniach 28-30 listopada 2008 r. w hotelu Artur 
w Krakowie.

Szkolenie było adresowane do pielęgniarek zatrudnionych 
w oddziałach zajmujących się leczeniem chorych na mukowi-

KONfERENCJA NAUKOWO-SZKOlENIOWA
„PIElęgNIARSTWO W MUKOWISCYDOZIE”

scydozę. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc możliwe było 
zgłoszenie nie więcej niż czterech osób z jednego ośrodka. 

Udział w szkoleniu był bezpłatny. Organizatorzy za-
pewnili bezpłatne noclegi z 28 na 29 i z 29 na 30 listopada, 
całodzienne wyżywienie 29 listopada oraz śniadanie i obiad 
w dniu 30 listopada. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali zwrot kosztów prze-
jazdu z miejsca zamieszkania do Krakowa i z powrotem na 
podstawie dostarczonych biletów kolejowych (II klasy) i/lub 
autobusowych. 

Z żYCIA PTWM

Tematyka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie”: 

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.   
Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy. 
Międzynarodowe organizacje mukowiscydozy.  
Wsparcie socjalne dla chorych na mukowiscydozę. 
Mukowiscydoza – wykład podstawowy.  
Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z mukowiscydozą.  
Ocena jakości życia w mukowiscydozie.    
Zasady stosowania enzymów trzustkowych.    
Metody poprawy stanu odżywienia.      
Technika zbiórki kału, ocena utraty tłuszczu. 
Suplementacja witamin i mikroelementów.   
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po założeniu przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG).
Preparaty wysokokaloryczne w żywieniu chorych na mukowiscydozę.
Aerozoloterapia praktyczna.
Podstawy fizjoterapii układu oddechowego.
Tlenoterapia. 
Badania mechaniki wentylacji (przygotowanie pacjenta podstawowe pomiary).
Zasady stosowania leków wziewnych (MDI, Dysk, Turbuhaler). 
Zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie.   
Pobieranie, transport i przechowywanie próbek biologicznych do badań bakteriologicznych. 
Zasady izolacji chorych wg standardów międzynarodowych.   
Zasady dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń.    
Cukrzyca w mukowiscydozie.    
Czysty nos – jak to zrobić?     
Zasady pielęgnacji chorego z portem naczyniowym.  
Procedura założenia obwodowego cewnika naczyniowego.   
Monitoring wkłuć dożylnych.      
Emocje negatywne u młodzieży hospitalizowanej z powodu mukowiscydozy.
Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem przewlekle i nieuleczalnie chorym.
Wybrane interakcje lekowe. 
Wsparcie chorego w czasie hospitalizacji.    
Opieka paliatywna nad chorymi na mukowiscydozę. 
Obciążenie zespołem wypalenia zawodowego w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

       W szkoleniu udział wzięło 74 pielęgniarek, z różnych stron Polski (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Karpacz, Katowice, Kielce, 
Lublin, Łódź, Poznań, Rabka–Zdrój, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław) oraz �7 wykładowców. 

Uczestniczki szkolenia w anonimowych ankietach bardzo wysoko oceniły wykłady i ich zawartość merytoryczną, jak również 
przebieg i organizację całego szkolenia.
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!! TaNie NUTridriNki !!
Jeżeli chcesz zaoszczędzić kupując Nutridrinki albo nie stać Cię na ich zakup w aptekach,

możesz skorzystać z oferty Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. 

Oferujemy możliwość zakupu Nutridrinków
w cenie 4,47 zł za 1 opakowanie (po 200 ml)

Ze względów organizacyjnych prowadzimy sprzedaż w opakowaniach zbiorczych – są to kartonowe pudełka  
zawierające po 24 buteleczki Nutridrinków.

Jak zamówić:

Prześlij do PTWM, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, 
list z następującymi informacjami:

• liczba zamawianych zbiorczych opakowań Nutridrinków 
(po 24 buteleczki), z rozbiciem na smaki (czekoladowy, 
truskawkowy, waniliowy, owoców tropikalnych, Fat Free 
jabłko*, jogurtowy o smaku malinowym*, multifibre 
pomarańczowy*, multifibre truskawkowy*, multifibre 
waniliowy*, neutralny*, zupa o smaku kurczaka**), 

• łączna liczba zamawianych zbiorczych opakowań Nutri-
drinków (po 24 buteleczki),

• szczegółowe dane do rachunku: imię i nazwisko kupują-
cego, dokładny adres, 

• oświadczenie, że płatność zostanie dokonana na konto 
PTWM w okresie do �4 dni od otrzymania rachunku, 

• w przypadku finansowania zakupu ze środków PTWM 
dokładne określenie z jakiego programu korzysta chory 
(subkonto, roczne wsparcie, jednorazowe wsparcie, Re-
klama Dzieciom itd.),

• dokładny adres do wysyłki Nutridrinków,
• numer telefonu. 

Proponujmy korzystać z wzoru zamówienia zamieszczo-
nego w tym numerze „Mukowiscydozy” oraz zamieszczonego 
na stronie internetowej www.ptwm.org.pl. 

* Nowe smaki Nutridrinków zostały zamówione w niewielkiej liczbie kartonów.
W przypadku zainteresowania ich kupnem będą sukcesywnie domawiane

** Cena brutto jednej miseczki Nutridrinka zupa o smaku kurczaka to 6,36 zł

W przypadku zainteresowania zakupem Nutridrinków dla cukrzyków (tzw. Diasip) prosimy o kontakt z Towarzystwem.

Z żYCIA PTWM
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Proszę Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (PTWM) o sprzedaż Nutridrinków w opakowaniach 
zbiorczych (w cenie �07,28 zł), zawierających po 24 opakowania jednostkowe (buteleczki 200 ml – po 4,47 zł), 
według poniższej specyfikacji: 

(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku truskawkowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku czekoladowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku waniliowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku owoców tropikalnych, 
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku Fat Free jabłko,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów jogurtowych o smaku malinowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku multifibre truskawkowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku multifibre waniliowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku multifibre pomarańczowym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów o smaku neutralnym,
(wpisz liczbę) .............. (słownie .............................) kartonów - zupa o smaku kurczaka*,

Czyli łącznie zamawiam (wpisz liczbę) ………… (słownie …………………………………) kartonów
(po 24 opakowania à 200 ml). 

DANE DO RACHUNKU:
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .........................  Miejscowość: .................................................................................................
Ulica: ......................................................... Nr domu i mieszkania: .............. Nr telefonu .............................
Oświadczam, że płatności dokonam na konto PTWM w terminie �4 dni od otrzymania rachunku. 

 .....................................................................    ....................................................................
            data       czytelny podpis

W przypadku finansowania zakupu ze środków PTWM prosimy o dokładne określenie z jakiego
programu korzysta chory (subkonto, roczne wsparcie, jednorazowe wsparcie, subkonto �% itd.):

................................................................................................................................................................................

 .....................................................................    ....................................................................
            data       czytelny podpis

DANE DO DOSTARCZENIA NUTRIDRINKÓW:
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .........................  Miejscowość: .................................................................................................
Ulica: ......................................................................................... Nr domu i mieszkania: .................................

*Cena brutto jednej miseczki Nutridrinka zupa o smaku kurczaka to 6,36 zł

W przypadku zainteresowania zakupem Nutridrinków dla cukrzyków (tzw. Diasip) proszę o kontakt
z Towarzystwem. 

ZAMÓWIENIE NUTRIDRINKÓW

Z żYCIA PTWM
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REgUlAMIN KONKURSU lITERACKIEgO
„z marzeń powstał świat”

Organizatorem Konkursu jest
Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą 

oraz Redakcja czasopisma „Mukowiscydoza”

 
Uczestników konkursu literackiego prosimy o przysłanie krótkiej formy prozatorskiej na temat „Małymi kroczkami 
do wielkiego marzenia”. 

Może to być zapis zarówno swego jak i cudzego marzenia. 

 �. Konkurs literacki zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zaproszenie do udziału w Konkursie jest opublikowane w czasopiśmie PTWM „Mukowiscydoza” i na stronie in-
ternetowej www.ptwm.org.pl. 

 3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba chora na mukowiscydozę, która ukończyła �3 lat lub rodzic/opiekun 
osoby chorej. 

 4. Forma pracy: proza, objętość – do 5 000 słów. Prace prosimy przysyłać wydrukowane w formacie A4 a także zachować 
na nośniku elektronicznym, gdyby praca miała zostać wytypowana do druku (nagrody). 

 5. Termin nadsyłania prac upływa 3� marca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). 
 6. Prace prosimy przesyłać na adres: Sekretariat PTWM, ul. Profesora Jana Rudnika 3b; 34-700 Rabka-Zdrój, z dopi-

skiem: „Konkurs”.  
 7. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłonione przez Zarząd Główny PTWM i Redakcję „Mukowiscydozy” 

wybierze 3 laureatów. 
 8. Kryteria stosowane podczas oceny: 

•	 ujęcie tematu, 
•	 poprawność gramatyczna,
•	 zgodność z regulaminem, 
•	 estetyka pracy.

 9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną: I miejsce – 500 zł; II miejsce – 300 zł; III miejsce – 200 zł.
�0. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kolejnym numerze „Mukowiscydozy” i na stronach www.ptwm.org.pl 
��. Najciekawsze prace zostaną wydrukowane w czasopiśmie „Mukowiscydoza” oraz zamieszczone na stronie 

PTWM. 
�2. PTWM zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian redakcyjnych, gdyby praca miała zostać wydrukowana. Wspo-

mniane zmiany zostaną przesłane do akceptacji autora. 
�3. Zgłaszający, przystępując do Konkursu, wyrażają tym samym zgodę na publikacje swojego imienia, nazwiska 

i wieku oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej przez PTWM, bez roszczeń finansowych. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!! 
                                                                                                      

Zarząd Główny PTWM
Redakcja „Mukowiscydozy” 

 
 

 Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr �0�, poz. 923
 z późn. zm). Każda osoba ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

KONKURS lITERACKI
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Za pośrednictwem „Mukowiscydozy”, chciałabym 
złożyć serdeczne podziękowania Paniom pielęgniarkom 
z pawilonu III w Rabce-Zdroju za opiekę i życzliwość, 
okazaną mojemu synkowi Oskarkowi, który podczas 
ostatniego pobytu w trudnych chwilach mógł liczyć na 
wsparcie. Będąc z moim synem na oddziale ponownie 
przekonałam się jak wiele serca, ciepła, życzliwości oraz 
optymizmu dają nam - rodzicom oraz chorym nasze 
siostry. 

Szczególne podziękowanie chciałam złożyć siostrze Ma-
rzenie za całokształt, poczucie humoru, serce (to oczywiście 
dotyczy także kilku innych siostrzyczek) i tu pozwolę sobie na 
mały żart. Siostro Marzeno, skarbonka już jest, Oskar zbiera 
na obiecany pierścionek zaręczynowy (proszę o cierpliwość). 
Siostrze Marcie za nocne rozmowy (bardzo potrzebne) 
i śmiech, siostrze Janinie za mobilizację. Mogłabym jeszcze 
długo tak wymieniać i dziękować.

Więc w skrócie tylko napiszę 

                                               DZIĘKUJEMY WAM!
Edyta i Oskar Dobrzańscy

dzięKUJemy wam SiOStRy!

„Dla tych, którzy mają otwarte dłonie ku dawaniu,
 większą radością jest samo szukanie człowieka, 
który ich dar przyjmie.”

Khalil Gibran „Prorok” 

Drodzy Darczyńcy!

Pomagacie nam bezinteresownie. Angażujecie swój czas 
i finanse, nie oczekując nic w zamian. Czynicie dobro po 
cichu i bez afiszowania się, nie licząc na poklask tłumów. 
To o Was Jan Paweł II powiedział: „Nad każdym chorym 
winniśmy się pochylać z pełną miłości troską, naśladując 
przykład Dobrego Samarytanina”. Dla nas, chorych, robicie 
tak wiele. Możemy Wam tylko gorąco podziękować za Wasze 
dobre serca, empatię, uczuciowość i otwarcie na potrzeby 
drugiego człowieka. Dzięki Wam mamy szansę na lepsze, 
łatwiejsze życie. Choroba zabiera nam wiele, ale daje to, co 
najważniejsze: wiarę, że pomimo coraz powszechniej wystę-
pującej znieczulicy są wśród nas Szlachetni Ludzie, którym 
nasz los nie jest obojętny. 
DZIĘKUJEMY WAM ZA TO, ŻE JESTEŚCIE!!!

�. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. 
2. Ecolab 
3. Nutricia Polska Sp. z o.o.
4. Richter Med
5. Roche Polska 

6. Solvay Pharmaceuticals Gmbh Sp. z o.o.
7. Torrex Chiesi
8. Wyeth Sp. z o.o.
9. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
�0. Fundacja Agory
��. Fundacja „Dziecięca Fantazja”
�2. Fundacja „Mam Marzenie”
�3. Fundacja Polsat 
�4. Fundacja „Pomóżmy Marzeniom”
�5. Fundacja Ryszarda Krauze
�6. Fundacja TVN „Nie jesteś sam”
�7. Fundacja „Zdążyć na Czas”
�8. Komenda Policji w Rabce-Zdroju
�9. Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych
20. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju - Joanna 

Lelek
2�. Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Rabce–Zdroju
22. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych
23. PKO Bank Polski
24. Super Express
25. Virtual CF
26. Ania, Marta, Mariola, Justyna
27. Sławomir Anioł
28. Marek Bomba
29. Alina Czarnecka
30. Grażyna Celer
3�. Alicja Cymerys-Pogorzelska
32. Grażyna Dębska
33. Józef Figura

dzięKUJemy

DZIęKUJEMY
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34. Stanisław Gacek
35. Joanna Górecka - Konferencja Służb Ochrony Przyrody 

Zielonych Płuc Polski
36. Mariola Gwadera
37. Iga Hedwig
38. Jarosław Hedwig
39. Krzysztof Jabłoński
40. Patryk Jan Jastrzębski
4�. Wojciech Latawiec
42. Lilla Latus 
43. Maria Leśniak
44. Artur Leżański
45. Piotr Maciejewski
46. Damian Mazur i Apteka „Witaminka”
47. Renata Mnich
48. Magdalena Pawłowska
49. Małgorzata i Marian Piejko 

50. Jerzy Pflaum
5�. Personel  pawilonu III 
52. Sebastian Prządka
53. Michał Przyborowski 
54. Przyjaciele z Wiednia: Barbara Czerwińska, Robert 

Dzięcioł, Agnieszka Sterna, ks. Bartek
55. Emilia Rafińska 
56. Rodzice Małgosi
57. Sandra – Ptasia Mama
58. Józef Spytkowski
59. Adam Staszewski
60. Tomasz Tobis i AA
6�. Maria Wacławik
62. Marcelina Wójciak i jej tata
63. Anna i Artur Wójtowicz 
64. Agnieszka Wydmańska

DZIęKUJEMY / Z OSTATNIEJ ChWIlI

z ostatniej chwili

Nie mogło ich zabraknąć podczas II Dnia Wolon-
tariusza obchodzonego w Nowym Targu. Członkowie 
i przyjaciele Polskiego Towarzystwa Walki z Muko-
wiscydoza zaprezentowali się podczas imprezy, która 
odbyła się 5 grudnia.

Do nowotarskiego ośrodka kultury przyszli re-
prezentanci różnych organizacji pozarządowych - byli 
historycy, chórzyści, zespoły regionalne. Nie mogło 
zabraknąć tych, którzy niosą wymierną pomoc innym 
- a to przecież świadczy o istocie wolontariatu w ogó-
le. Swoją codzienną działalność zaprezentowali także 
przedstawiciele PTWM. 

jf

Panie z sekretariatu PTWM: Monika Żurek i Violetta Gacek
podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 

Autorem zdjęcia jest Józef Figura „Tygodnik Podhalański”

wolontaRiusze
o wolontaRiacie
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Dnia 5.�2.2008 r. w Klinice Pneumonologii i Mukowi-
scydozy w Rabce odbyły się Mikołajki. W akcji udział wzięli: 
Święty Mikołaj – w tej roli wystąpił już po raz drugi pan dr 
Żebrak:), pani prezes PTWM – Dorota Hedwig, pacjenci prze-
bywający w tym czasie na oddziale oraz nasze wspaniałe panie 
pielęgniarki. 

Mikołaja w paczki, dzięki firmie Auchan zaopatrzyła (jak 
co roku) pani Sienkiewicz, której w tym miejscu składamy ser-
deczne podziękowania. 

Jak widać na załączonych zdjęciach – wszyscy bawili się 
świetnie:  błyskały flesze, były żarty i uściski oraz, co najważ-
niejsze, dopisywały humory. Poniżej prezentujemy kilka fotek 

miKOŁaJKi w Rabce

5 grudnia 2008 r. miała miejsce impreza mikołajkowa
w Połczynie-Zdroju. Tak, jak i w latach ubiegłych organizatorami 
byli pani Grażyna Celer i Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
W imieniu ZG oraz uczestników – serdecznie dziękujemy organi-
zatorom. Poniżej zamieszczamy kilka „gorących” jeszcze wrażeń 
na ten temat z „Księgi gości”, ze strony internetowej PTWM. 

Właśnie wróciliśmy z mikołajek w Połczynie:) Grażynko 
serdeczne i cieplutkie „dziękuję” w imieniu swoim oraz Juniora
i Klaudii:) fajnie było popatrzeć na roześmiane beztroskie, choć 
zmęczone chorobą twarze „naszych” dzieciaczków, fajnie było 
spotkać się z rodzicami i tak naprawdę przyjaciółmi, bo jesteśmy 
jedną wielką rodziną muko:) Bardzo dziękuję za wyczerpujące 

miKOŁaJKi w POŁczyNie-zdROJU
odpowiedzi na pytania prof. Walkowiakowi, dr Kowalskiej oraz 
dr Pogorzelskiemu (doktorze świetnie Panu w garniturze;)) Mam 
nadzieję, że za rok znowu wszyscy się spotkamy:) pozdrawiam 
serdecznie:)

wpis od: angel 
***

Moja mam też była i mówi, że było super!! mi przywiozła 
prezenty, oczywiście od mikołaja:)

wpis od: Mukolinka 
***

My również dołączamy się do podziękowań. Mikołajki
w Połczynie jak zawsze rewelacyjne. Grażynko bardzo dzięku-
jemy. Pozdrawiamy

wpis od: Marlena Mielnicka 

Mikołajki w Połczynie-Zdroju – relacja na gorąco z wpisów w „Księdze gości”

Z OSTATNIEJ ChWIlI


