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Od redakcji
Niniejszy 47 numer naszego czasopisma pozwala Czytelnikowi spojrzeć na chorobę, jaką jest mukowiscydoza, z różnych punktów widzenia. W tekście Szczepana
Cofty podjęty został temat współpracy chorego z lekarzem. Autor podkreśla, że
brak takiej współpracy staje się jednym z ważniejszych czynników powodujących
małą skuteczność terapii. Z kolei o potrzebie indywidualnego podejścia do leczenia
i partnerskiego traktowania pacjentów przez lekarzy pisze Robert Hellfeier w artykule Współpraca pacjenta z lekarzem – odczucia pacjentów. W swoim tekście Robert
porusza problem stosowania przez chorych terapii alternatywnych. O terapiach
tych traktuje również tekst Łukasza Woźniackiego Wzmocnić odporność – ale jak?
Autor przedstawia podejmowane przez chorych i ich opiekunów różnorakie działania prozdrowotne i ocenia ich wpływ na odporność organizmu, analizując wyniki
badań klinicznych.
Niezwykle ważny temat szukania pomocy w chorobie podejmuje Urszula Borawska-Kowalczyk. Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie: Czy warto informować
o chorobie dziecka i prosić o wsparcie nie jest jednoznaczna. Każdy powinien sam
zdecydować, czy i w jaki sposób mówić o chorobie oraz prosić o pomoc. Na pewno warto przygotować dziecko do tego, jak odpowiadać na pytania na temat jego
choroby, gdyż „jeśli choroba będzie elementem codziennego życia, o którym się
zwyczajnie rozmawia, dziecko również będzie czuło się z tym tematem swobodnie”.
Lucyna Maksymowicz w artykule poświęconym oficjalnemu otwarciu pododdziału mukowiscydozy dla chorych dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu apeluje, by rodzice, będący członkami
różnych towarzystw i fundacji, podjęli szeroko zakrojone działania, żeby podobne
oddziały pojawiły się także w innych regionach kraju. Przy takich szpitalach powinny także powstawać poradnie dla dorosłych chorych. W Polsce nadal nie ma ani
jednego centrum mukowiscydozy dla tej grupy chorych, a świadomość władz na
temat potrzeb dorosłych chorych jest niewielka.
Zapraszamy do przeczytania pasjonującego wywiadu z Andrzejem Bargielem,
ambasadorem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, przeprowadzonego przez Piotra Wyraza. Pan Andrzej ustanowił rekord czasowy w zdobywaniu
Śnieżnej Pantery, czyli wyróżnienia przyznawanego za wejście na pięć 7-tysięczników na terenie byłego ZSRR, a sprzęt z tej ekspedycji zlicytował na rzecz podopiecznych PTWM w charytatywnym serwisie Allegro za ponad 14 tysięcy złotych.
Panie Andrzeju, z całego serca dziękujemy Panu za ten niezwykły rekord i wspaniały
gest pomocy!
Rok szkolny 2016/2017 jest Rokiem Wolontariatu. O działalności wolontariackiej w swojej szkole i o jej pozytywnym wpływie na młodzież pisze Anna Maria
Sierecka. Rozśpiewaną Anię Dąbrowską zapewne znają już wszyscy . W tym numerze „Mukowiscydozy” podajemy więcej szczegółów dotyczących jej występu
podczas eliminacji do Eurowizji Junior. W innych tekstach zawartych w dziale Jacy
jesteśmy warto poznać inne wspaniałe osoby: Justynę, Ewelinę, Monikę oraz rodzinę Amelki i Wiktorii, która swoim pozytywnym nastawieniem pokazuje innym, jak
walczyć o zdrowie i wspólne szczęście.
W imieniu całego zespołu redakcyjnego składam naszym Czytelnikom serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. Życzymy Wam dużo zdrowia, jak najwięcej czasu dla siebie i bliskich, powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach
i spełnienia marzeń!
Olga Małecka-Malcew
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Problem zaburzeń glikemii oraz
cukrzycy związanej z mukowiscydozą
u dzieci i młodzieży
Marta Fulmańska1, Natalia Dąbek2,
Agnieszka Szadkowska1
1
I Katedra Pediatrii Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Marii
Konopnickiej w Łodzi
2
II Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wprowadzenie
Mukowiscydoza (CF – cystic fibrosis) to
w rasie kaukaskiej najczęstsza, dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba ogólnoustrojowa. Występuje z częstością 1:3800 żywo urodzonych dzieci.
Jeszcze 4 dekady temu osoby dorosłe
stanowiły zaledwie 10% populacji osób
dotkniętych mukowiscydozą. Ogromny
postęp, jaki dokonał się w zakresie leczenia tej choroby, sprawił, iż obecnie
prognozuje się, że w niedługim czasie
liczba dorosłych z CF zdecydowanie
przekroczy liczbę dzieci. Za sprawą zaawansowanych procedur leczniczych
coraz większa liczba osób przechodzi
pod opiekę oddziałów dla osób dorosłych z niemal prawidłowo zachowaną
funkcją układu oddechowego. Wraz
z wydłużeniem życia pacjentów zwiększa się jednak liczba osób, u których
rozpoznaje się choroby współistniejące
z CF. Najczęstszą z nich jest cukrzyca
związana z mukowiscydozą (cystic fibrosis-related diabetes – CFRD). Wśród osób
dorosłych stanowi ona 35% wszystkich
schorzeń współistniejących z chorobą
podstawową, a częstość jej występowa-
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nia wzrasta mniej więcej o 1% na rok1.
Zaburzenia tolerancji glukozy, które poprzedzają cukrzycę, są jeszcze częstsze
aniżeli sama CFRD i dotyczą nawet dzieci poniżej 10 r.ż. Ponad 20% z nich wykazuje upośledzenie tolerancji glukozy.

Jak dochodzi do wystąpienia
cukrzycy?
Patofizjologia CFRD jest w małym stopniu poznana, ale uważa się, że niewystarczające wydzielanie insuliny (aczkolwiek nie całkowity jej brak) jest główną
przyczyną CFRD2. Pacjenci z CF, nawet
ci z prawidłową tolerancją glukozy,
wykazują tendencję do spadku insulinosekrecji w czasie trwania choroby.
Już pod koniec pierwszej dekady życia
u części pacjentów obserwuje się opóźnione i zmniejszone wydzielanie insuliny w odpowiedzi na bodźce doustne
i dożylne oraz większe stężenia glukozy w porównaniu z grupą kontrolną.
Insulinowrażliwość jest zwykle prawidłowa lub tylko nieznacznie zmniejszona, za wyjątkiem okresów zaostrzeń
choroby podstawowej lub leczenia glikokortykosteroidami, kiedy to insulinooporność znacząco wzrasta3,4. A zatem
CFRD jest jednostką chorobową, która
łączy w sobie cechy cukrzycy typu 1
(diabetes mellitus type 1 – DM1) oraz
1
Quon B.S., Aitken M.L. Cystic Fibrosis:
What to Expect now in the Early Adult Years.
Paediatric Respiratory Reviews, Volume 13,
Issue 4, December 2012, s. 206–214.
2
Ode K.L., Moran A. New insights into cystic fibrosis-related diabetes in children. The
Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 1,
Issue 1, September 2013, s. 52–58.
3
Tamże, poz. 1.
4
Tamże, poz. 2.

cukrzycy typu 2 (diabetes mellitus type
2 – DM2)5.
Rozważa się również autoimmunologiczne podłoże CFRD – ważną rolę
odgrywają tu przeciwciała przeciwko
transporterowi cynku (ZnT8A), aczkolwiek dane literaturowe na ten temat
nie są zgodne6. Prowadzone były również badania genetyczne, których rezultaty wykazały brak związku CFRD
z występowaniem genów sprzyjających
pojawieniu się DM1. Odkryto jednak
korelacje między CFRD a genami predysponującymi do DM2, takimi jak: gen
dla TNF, heat shock protein i Calpain 10.
Ich obecność zwiększa ryzyko i obniża średni wiek zachorowania na CFRD.
Stwierdzono również, że mutacja ΔF508
genu CFTR wydaje się zwiększać ryzyko
wystąpienia CFRD, a mutacja N1303K
może je zmniejszać7.

Rozpoznanie – metody
i kryteria
Cukrzycę u chorych z mukowiscydozą
rozpoznaje się zgodnie z wytycznymi
WHO. Ze względu na dyskretny przebieg kliniczny cukrzycy w tej grupie pacjentów oraz wpływ wczesnych zabu5
Quon B.S., Aitken M.L. Cystic Fibrosis:
What to Expect now in the Early Adult Years.
Paediatric Respiratory Reviews, Volume 13,
Issue 4, December 2012, s. 206–214.
6
Bizzarri C., Giannone G., Benevento D.,
Montemitro E., Alghisi F., Cappa M., Lucidi V.
ZnT8 antibodies in patients with cystic fibrosis:
An expression of secondary beta-cell damage?
Journal of Cystic Fibrosis, Volume 12, Issue 6,
December 2013, s. 803–805.
7
Waugh N., Royle P., Craigie I. i wsp.
Screening for cystic fibrosis-related diabetes:
a systematic review. Health Technol Assess.
2012; 16: s. 1–179.
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rzeń gospodarki węglowodanowej na
przebieg kliniczny choroby podstawowej dokonuje się ciągłych modyfikacji
zasad prowadzenia badań przesiewowych oraz rozpoznawania wczesnych
zaburzeń tolerancji glukozy.
Obecnie standardowym badaniem diagnostycznym jest doustny test
obciążenia glukozą. Biorąc pod uwagę,
że zaburzenia glikemii poposiłkowych
wyprzedzają CFRD, w przypadku chorych z CF konieczne jest oznaczanie
glikemii nie tylko na czczo i po 2 godzinach, ale także po 1 godzinie od spożycia glukozy. Najoptymalniejsze jest
oznaczanie glikemii co 30 min przez
cały czas trwania testu.
Cukrzycę rozpoznaje się zgodnie
z ogólnymi zasadami, jeżeli glikemia
na czczo ≥ 126 mg/dl, a w 2 godzinie
≥ 200 mg/dl. Ostatnio jednakże wprowadzono stan INDET, który rozpoznaje
się u osób z prawidłowymi wynikami
w 0 i 120 minucie testu, ale z glikemią
> 200 mg/dl w jakimkolwiek momencie pomiędzy 30 a 90 min badania.
Kryterium wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) > 6,5% (47,5 mmol/mol)
nie jest odpowiednie dla rozpoznania
cukrzycy u pacjentów z CF, ale HbA1c
może być wykorzystywana do monitorowania rozpoznanego już CFRD8.

Jak objawia się cukrzyca
i jakie są jej skutki
Cukrzyca w przebiegu CF jest często asymptomatyczna. Objawy takie
jak: utrata masy ciała, uczucie zmęczenia i częste infekcje są wpisane
w obraz kliniczny mukowiscydozy
i mogą nie być kojarzone z cukrzycą,
dopóki nie dokona się pomiaru glikeBoudreau V., Reynaud Q., Lehoux Dubois C.,
Coriati A., Desjardins K., Durieu I., Rabasa-Lhoret R. Screening for Cystic Fibrosis-Related
Diabetes: Matching Pathophysiology and Addressing Current Challenges. Canadian Journal of Diabetes, Volume 40, Issue 5, October
2016, s. 466–470.
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Tab. 1. Kryteria rozpoznania CFRD a stan kliniczny pacjenta

Pacjenci leczeni
ambulatoryjnie

OGTT – z wyboru; kryteria rozpoznania:
– FPG ≥ 126 mg/dl
– po 2 godzinach OGTT ≥ 200 mg/dl
– HbA1c ≥ 6,5%
– kliniczne objawy cukrzycy oraz przygodny pomiar glukozy ≥ 200 mg/dl wszystkie, oprócz ostatniego, należy
powtórzyć

Ciągłe żywienie
pozajelitowe

diagnoza opiera się na średniej lub mierzonej bezpośrednio po karmieniu glikemii wynoszącej ≥ 200 mg/dl i powinna być potwierdzona pomiarami w czasie dwóch oddzielnych nocy;
jeśli pomiary dokonywane są metodą SMBG (self-monitoring of blood glucose), należy potwierdzić je wynikami
badań laboratoryjnych

Ostry przebieg
choroby,
stosowanie
steroidów
systemowo

diagnoza opiera się na stwierdzeniu hiperglikemii, która
utrzymuje się przez ponad 48 godzin; hiperglikemia jest
zdefiniowana jako:
– FPG ≥ 126 mg/dl
– w 120 minucie po posiłku stężenie glukozy ≥ 200 mg/dl;
jeśli glikemia mierzona jest metodą SMBG, należy potwierdzić uzyskane pomiary wynikami badań laboratoryjnych

Ciąża

diagnoza opiera się na wykonaniu testu OGGT z 75 g
glukozy; rozpoznanie ustala się w momencie stwierdzenia któregokolwiek z następujących stężeń glukozy:
– FPG ≥ 92 mg/dl
– po 1 godzinie ≥ 180 mg/dl
– po 2 godzinach ≥ 153 mg/dl

mii. Poliuria9 i polidypsja10 występują
stosunkowo późno. Zdarza się, że diagnoza stawiana jest dopiero po upływie
4–6 lat od pierwszych objawów11.
CFRD częściej dotyka płci żeńskiej,
jest związana z niewydolnością trzustki, pogarszającym się stanem odżywienia, ostrzejszym przebiegiem infekcji
układu oddechowego, częstszymi
zaostrzeniami choroby podstawowej
oraz zaburzeniami dotyczącymi funkcji
wątroby12.

Niezależnie od wieku chorych
współwystępowanie CFRD pogarsza czynność układu oddechowego
i zwiększa ryzyko śmierci z przyczyn
oddechowych. Pogorszenie stanu
klinicznego może nastąpić na kilka lat przed rozpoznaniem CFRD13.
Wcześnie pojawiające się zaburzenia
tolerancji glikemii u osób z mukowiscydozą są związane z mniejszym odsetkiem przeżyć i większą częstością
wykonywanych transplantacji płuc14.

9
Poliuria: wielomocz, zwiększenie częstości i ilości (powyżej 3 l) oddawanego moczu
na dobę (przyp. red.).
10
Nadmierne pragnienie; zwiększenie ilości przyjmowanych płynów (przyp. red.).
11
Noronha R.M., Calliari L.E., Damaceno N.
i wsp. Update of diagnosis and monitoring of
cystic fibrosis related diabetes mellitus (CFRD). Arq
Bras Endocrinol Metab, 2011; 55: s. 613–621.
12
Quon B.S., Aitken M.L. Cystic Fibrosis:
What to Expect now in the Early Adult Years.
Paediatric Respiratory Reviews, Volume 13,
Issue 4, December 2012, s. 206–214.

13
Ode K.L., Moran A. New insights into cystic
fibrosis-related diabetes in children. The Lancet
Diabetes & Endocrinology, Volume 1, Issue 1,
September 2013, s. 52–58. Kelly A., Moran A.
Update on cystic fibrosis-related diabetes, Journal of Cystic Fibrosis, Volume 12, Issue 4, July
2013, s. 318–331.
14
Lavie M., Fisher D., Vilozni D., Forschmidt R.,
Sarouk I., Kanety H., Hemi R., Efrati O., Modan-Moses D. Glucose intolerance in cystic fibrosis as
a determinant of pulmonary function and clinical
status Diabetes Research and Clinical Practice. Volume 110, Issue 3, December 2015, s. 276–284.
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Pogorszenie wydolności układu
oddechowego i obniżenie wskaźników stanu odżywienia na parę lat
przed rozpoznaniem cukrzycy są
większe w przypadku osób z upośledzoną tolerancją glukozy niż u pacjentów z prawidłową tolerancją
glukozy18. Wyniki badań wskazują, że
wczesne rozpoznanie i agresywne
leczenie zaburzeń tolerancji glukozy
odgrywają istotną rolę w poprawie
przeżycia u tych chorych.

Metody leczenia
Żywienie

Fot. David-i98 (źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blood_Glucose_Testing.JPG)

Wraz z pojawieniem się CFRD znacząco
wzrasta ryzyko śmierci u osób oczekujących na przeszczep płuc. Nie stwierdzono natomiast, by CFRD miała wpływ na
przeżycie po dokonanej transplantacji15.
Po około 10 latach trwania CFRD,
zwykle wraz z pojawieniem się hiperglikemii na czczo, ujawniają się pierwsze
zmiany mikroangiopatyczne. Aż u 40–
50% przypadków są to komplikacje neurologiczne – neuropatia autonomiczna
oraz gastropatia. Podobną częstość występowania problemów natury neurologicznej obserwuje się w DM1 oraz DM2.
Kolejnym powikłaniem mikroangiopatycznym jest nefropatia, która
u osób z CFRD występuje częściej aniżeli u chorych na DM1 i znacząco częściej,
w tej grupie chorych, doprowadza do
przewlekłej niewydolności nerek.
Hayes D. Jr., Patel A. V., Black S. M., McCoy
K.S., Kirkby S., Tobias J.D., Mansour H.M.,
Whitson B.A. Influence of diabetes on survival
in patients with cystic fibrosis before and after
lung transplantation. The Journal of Thoracic
and Cardiovascular Surgery, Volume 150,
Issue 3, September 2015, s. 707–713.e2
15
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Retinopatia u pacjentów z CFRD
pojawia się rzadziej aniżeli u chorych
z DM1.
Zmiany makroangiopatyczne, takie jak zawał mięśnia sercowego czy też
udar są rzadkością w przebiegu CFRD,
aczkolwiek – zważywszy na wydłużający się czas przeżycia chorych z CF, mogą
w przyszłości stanowić istotny problem
kliniczny16.
Wykazano także szkodliwy wpływ
cukrzycy oraz poprzedzających ją zaburzeń glikemii na funkcje poznawcze
u chorych – pamięć wzrokową i uczenie się, pamięć werbalną, umiejętność
skupiania uwagi oraz funkcje wykonawcze17.
Quon B.S., Aitken M.L. Cystic Fibrosis:
What to Expect now in the Early Adult Years.
Paediatric Respiratory Reviews, Volume 13,
Issue 4, December 2012, s. 206–214.
17
Chadwick H.K., Morton A.M., Driffill A.,
Wood A., Gillgrass L., Dye L., Lawton C.,
Mansfield M.W., Peckham D. Cognition in
adult patients with cystic fibrosis (CF) with
and without cystic fibrosis related diabetes
(CFRD). Journal of Cystic Fibrosis, Volume 14,
Supplement 1, June 2015, s. 133.
16

Ze względu na chorobę podstawową,
jaką jest CF, zapotrzebowanie żywieniowe osób z CFRD różni się od zapotrzebowania osób z DM1 czy też DM2.
W zależności od indywidualnego
stanu odżywienia pacjenta zaleca się
spożywanie wysokokalorycznej diety
(120–150% dziennego zapotrzebowanie dla płci i wieku), w której węglowodany stanowić będą 45–50% całkowitego zapotrzebowania energetycznego.
Zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi rozpoznanie CFRD nie zmienia niczego w dotychczasowej diecie pacjentów z CF. Jednakże warto ograniczyć
węglowodany o najwyższym indeksie
glikemicznym. Podaż kalorii u pacjentów z CF jest ściśle związana z koniecznością utrzymywania przez nich
odpowiedniego BMI. Utrata masy ciała
prowadzi do pogorszenia przebiegu klinicznego CF. Wskazane jest utrzymywanie BMI > 50 percentyla dla płci i wieku
u osób między 2 a 20 r.ż., a u osób dorosłych – > 22 kg/m2 dla kobiet i > 23
kg/m2 dla mężczyzn19.
Bridges N., Diabetes in Cystic Fibrosis.
Paediatric Respiratory Reviews, Volume 14,
Supplement 1, May 2013, s. 16–18.
19
O’Riordan S.M., Hindmarsh P., Hill N.R.
i wsp. Validation of continuous glucose monitoring in children and adolescents with cystic
fibrosis: a prospective cohort study. Diabetes
Care. 2009; 32: s. 1020–1022.
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Insulinoterapia
Insulinoterapia jest jedynym leczeniem, który stosuje się CFRD. Wczesne wprowadzenie leczenia insuliną może zmniejszyć śmiertelność
w związku z chorobą podstawową20.
U pacjentów z CFRD stosuje się różne
modele insulinoterapii, starając się dopasować do potrzeb pacjenta, w tym
do jego zapotrzebowania na węglowodany21. Często wykorzystywana jest metoda wielokrotnych wstrzyknięć z zastosowaniem insuliny bazalnej (insuliny
NPH lub analogi insulin długo działających) oraz doposiłkowo szybko działających analogów insulin – tzw. bolusów.
U pacjentów z CFRD dostrzega się
celowość zastosowania pomp insulinowych22. Szczególne wyzwania dotyczą
prowadzenia insulinoterapii u osób,
u których wymagane jest żywienie dojelitowe.
Zaleca się, aby osoby chorujące na
CFRD dokonywały pomiarów glukozy
minimum trzy razy dziennie, a w czasie
Zorrón Mei Hsia Pu M., Christensen-Adad F.C., Gonçalves A.C., Minicucci W.J.,
Ribeiro J.D., Ribeiro A.F., Insulin therapy in
patients with cystic fibrosis in the pre-diabetes
stage: a systematic review. Revista Paulista de
Pediatria (English Edition), Volume 34, Issue 3,
September 2016, s. 367–373.
21
Scheuing N., Thon A., Konrad K., Bauer M., Karsten C., Meissner T., Seufert J.,
Schönau E., Schöfl C., Woelfle J., Holl R.W.
Carbohydrate intake and insulin requirement
in children, adolescents and young adults with
cystic fibrosis-related diabetes: A multicenter
comparison to type 1 diabetes. German/Austrian Diabetes Prospective Documentation Initiative and the BMBF Competence
Network Diabetes Mellitus, Clinical Nutrition,
Volume 34, Issue 4, August 2015, s. 732–738.
O’Riordan S.M., Hindmarsh P., Hill N.R. i wsp.
Validation of continuous glucose monitoring
in children and adolescents with cystic fibrosis: a prospective cohort study. Diabetes Care.
2009; 32: s. 1020–1022.
22
Nousia-Arvanitakis S., Galli-Tsinopoulou A.,
Karamouzis M. Insulin improves clinical status
of patients with cystic-fibrosis-related diabetes
mellitus. Acta Paediatr. 2001; 90: s. 515–519.
O’Riordan S.M., Dattani M.T., Hindmarsh P.C.
Cystic fibrosis-related diabetes in childhood.
Horm Res Paediatr. 2010; 73: s. 15–24.
20

6

zaostrzeń choroby podstawowej częściej ze względu na większą skłonność
do hiperglikemii w tym okresie. Uważa
się, że u osób z CFRD zaostrzenie choroby podstawowej może spowodować
nawet czterokrotny wzrost zapotrzebowania na insulinę23.
Leki doustne
Terapia lekami doustnymi nie jest rekomendowana w przypadku CFRD24. Istnieją doniesienia na temat stosowania
leków doustnych w leczeniu pacjentów
z CFRD, z których wynika jednoznacznie, że prowadzona za ich pomocą terapia nie była skuteczna i nie przynosiła
pozytywnych efektów25.
Lumacaftor, ivacaftor – uleczyć
nieuleczalne
Najnowsze leki stosowane w przyczynowym leczeniu cukrzycy mogą skutkować zmniejszeniem zaburzeń tolerancji węglowodanów.
Ivacaftor i lumacaftor to pierwsze
leki, które umożliwiają przyczynowe
leczenie choroby genetycznej. Ich kombinacja (nazwa handlowa Orkambi)
stanowi lek, który jest stosowany w leczeniu osób, które mają dwie kopie mutacji F508del w genie kodującym białko
CFTR. Naprawiając uszkodzone białko
CFTR, są w stanie zmienić życie pacjentów cierpiących na mukowiscydozę.
W serii badań klinicznych udowodniono polepszenie stanu klinicznego
oraz jakości życia chorych – znaczącą
redukcję zaostrzeń ze strony układu
23
Sunni M., Bellin M.D., Moran A. Exogenous insulin requirements do not differ between
youth and adults with cystic fibrosis related
diabetes. Pediatr Diabetes. 2013; 14: s. 295–
298.
24
Moran A., Dunitz J., Nathan B. i wsp. Cystic fibrosis-related diabetes: current trends in
prevalence, incidence, and mortality. Diabetes
Care. 2009; 32: s. 1626–1631.
25
Noronha R.M., Calliari L.E., Damaceno N.
i wsp. Update of diagnosis and monitoring of
cystic fibrosis related diabetes mellitus (CFTR).
Arq Bras Endocrinol Metab, 2011; 55: s. 613–
621.

oddechowego, zmniejszenie ryzyka
hospitalizacji, częściowe przywrócenie
funkcji egzogennej trzustki, poprawę
wchłaniania jelitowego tłuszczów26.
W małym badaniu dotyczącym
pacjentów ze zwyrodnieniem torbielowatym w wieku 6–52 lat, które
otrzymywały ivacaftor, w ciągu 1 miesiąca poprawiła się sekrecja insuliny,
w odpowiedzi na doustne obciążenie
glukozą, o 66–178 %. Wyjątek stanowił
jeden pacjent, który miał rozpoznaną
cukrzycę od ponad 16 lat27.
Niestety, koszty terapii lumacaftorem/ivacaftorem (roczną terapię wyceniono na 259 000 dolarów na pacjenta)
są tak wysokie, iż bardzo niewielu osobom dane będzie obecnie skorzystać
z tego leku.

Wnioski
Należy jeszcze raz podkreślić wagę
przeprowadzania badań diagnostycznych u dzieci z mukowiscydozą w kierunku zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
Wiąże się to głównie z poprawą
jakości życia i, co za tym idzie, jego docelowym wydłużeniem, a także zmniejszeniem częstości oraz natężenia chorób współistniejących, takich jak CFRD.
W przypadku wykonania kilku prostych
badań (szczególnie OGTT) oraz wdrożenia stosunkowo szybkiego leczeReal-world outcomes in young (6- to
12-year-old) patients (pts) with cystic fibrosis
(CF) treated with ivacaftor (IVA): analysis of
2014 US and UK CF registries data. Journal of
Cystic Fibrosis, Volume 15, Supplement 1,
June 2016, s. 57–58. Zwolsman M.G., Koppelman G.H., Rottier B.L., Bodewes F.A.J.A.,
Bai Y., Higgins M., Volkova N., Bengtsson L.,
Tian S., Sewall A., Nyangoma S., Elbert A.,
Bilton D. Partial recovery of exocrine pancreatic function and intestinal fat absorption after
ivacaftor treatment. Journal of Cystic Fibrosis,
Volume 14, Supplement 1, June 2015, s. 142.
27
Ode K.L., Moran A. New insights into cystic fibrosis-related diabetes in children. The
Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 1,
Issue 1, September 2013, s. 52–58.
26
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nia, przewidywane powikłania mogą
w ogóle nie wystąpić.
Obecnie przeprowadzane jest
przez nas badanie dotyczące zastosowania insulinoterapii u dzieci chorych
na mukowiscydozę, z towarzyszącymi
zaburzeniami tolerancji glukozy oraz jej
wpływu na przebieg choroby podstawowej. Mamy nadzieję, iż dzięki temu
badaniu pomożemy ustalić standardy
postępowania oraz zasady odpowiedniego leczenia.
Projekt zakłada 12-miesięczną obserwację dzieci będących pod opieką
poradni mukowiscydozy w wieku od
6. do 17. roku życia, tworzących w ten
sposób grupę badawczą oraz kontrolną. Grupę badawczą stanowią dzieci
z zaburzeniami glikemii, które poddane są insulinoterapii, natomiast grupę
kontrolną dzieci z prawidłową glikemią, niewymagające leczenia insuliną.
Do drugiego etapu badania (wprowadzenie insulinoterapii) zostają zakwalifikowani ci pacjenci, u których zostanie
stwierdzone upośledzenie tolerancji
glukozy na podstawie zarówno OGTT,
MMT (mixed meal test), jak również ciągłego monitorowania glikemii (CGM
– continuous glucose monitoring, badanie prowadzone w warunkach ambulatoryjnych, podczas normalnego trybu życia i odżywiania się, przez 3 dni).
Następnie podczas odbywających się
co kwartał wizyt kontrolnych w poradni diabetologicznej prowadzony będzie nadzór glikemii, dalsza edukacja
pacjentów oraz wsparcie w zakresie
samokontroli gospodarki węglowodanowej.
Stosowanie insulinoterapii, tak
jak w przypadku stosowania każdego
leku, może wiązać się z objawami niepożądanymi. Należą do nich przede
wszystkim epizody hipoglikemii i związane z nią: nadmierna potliwość, drżenie rąk, kołatanie serca, uczucie głodu,
osłabienie, niepokój, jak również reakcje
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uczuleniowe (wysypka, świąd, pokrzywka). Część dzieci oraz ich opiekunowie
nie zgadzają się na udział w badaniu ze
względu na konieczność, szczególnie
w początkowym etapie badania, wielokrotnych nakłuć za pomocą glukometru
i związanych z tą czynnością dyskomfortem, bólem.
Z racji istnienia niepodważalnych
zalet wprowadzenia insulinoterapii
u osób w stadium prediabetes, jakimi
są m.in. poprawa funkcji układu oddechowego, zmniejszenie częstości występowania powikłań związanych z cukrzycą (retinopatia, mikroalbuminuria,
neuropatia autonomiczna czy gastropatia), mamy nadzieję, iż zarówno opiekunowie, jak i sami pacjenci dostrzegą
konieczność przeprowadzania badań
w kierunku zaburzeń węglowodanowych oraz jeśli to konieczne, wdrażania
odpowiedniego leczenia.
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Przeszczepienie płuc a wirusowe
zapalenie wątroby typu C
Bartosz Kubisa
Torakochirurg, transplantolog. Klinika
Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, Szczecin-Zdunowo
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
(w skrócie wzw C) jest spowodowane
zakażeniem jednoniciowym wirusem
RNA. Około 3% ludzi na świecie jest
nim zakażonych (ok. 130–160 mln),
a 350 tys. umiera rocznie z jego powodu. W Polsce zakażenie dotyczy ok.
1,5% populacji (ok. 700 tys. Polaków),
a przeciwciała anty-HCV wykrywa się
u 0,5% dawców krwi. Nieleczona infekcja wzw C prowadzi zawsze do powstania prędzej lub później marskości
wątroby i zgonu w jej wyniku. Ostre zakażenie wzw C zwykle jest bezobjawowe. U 55–85% zainfekowanych rozwija
się przewlekłe zakażenie wzw C, z czego u 15–45% dochodzi do marskości
wątroby w ciągu 20–30 lat. Chorzy na
marskość wątroby spowodowaną wzw
C są narażeni na zachorowanie na raka
wątrobowokomórkowego – co jest
głównym wskazaniem do przeszczepienia wątroby.
W przeciwieństwie do wzw typu B,
na wzw C nie ma szczepionki i nie można

8

się aktywnie zabezpieczyć przeciwko zakażeniu. Jednocześnie wiadomo, że wzw
C jest bardzo zakaźnym wirusem i łatwiej
dochodzi do zarażenia w porównaniu do
wirusa HIV powodującego AIDS. Wirus
wzw C jest bardziej odporny na wysychanie, wysoką temperaturę i ma większą wirulencję, czyli potencjał zakaźny.
Do niedawna wzw C było bezwzględnym przeciwwskazaniem do
przeszczepienia płuc, ponieważ nie
znano skutecznego leczenia tej infekcji, a immunosupresja po transplantacji nie tylko zapobiega odrzucaniu
przeszczepu, ale też obniża odporność pacjenta na wszelkie zakażenia.
Wszystkie utajone, zaleczone, a nie
wyleczone infekcje mogą się w pełni
rozwinąć ze zwielokrotnioną siłą. Dotyczy to nie tylko wzw C, ale też gruźlicy, zakażenia HIV oraz innych przewlekłych infekcji. Dlatego wszyscy
kandydaci do transplantacji płuc są
proszeni o wyleczenie zębów (likwidacja źródeł infekcji w jamie ustnej),
wykonanie płukania lub sanacji zatok
obocznych nosa oraz zaszczepienie,
czyli wytworzenie swoich własnych
komórek pamięci oraz przeciwciał
przeciwko powszechnie występującym bakteriom i wirusom: grypie,

pneumokokom, wzw B itd. W przypadku chorych na mukowiscydozę
dochodzą zakażenia różnymi bakteriami o różnej odporności na antybiotyki, tj. Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia i innymi. Niektórych
pacjentów nie można wyleczyć z tych
infekcji. Transplantolodzy muszą wiedzieć, jakie leki mogą zostać użyte
dla tych chorych po przeszczepieniu,
kiedy immunosupresja osłabia własną
odporność organizmu. W takim przypadku prosimy lekarzy opiekujących

Rys. 1 Położenie wątroby w ciele człowieka
(ilustrację wykonała Agnieszka Pogorzelska)
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się pacjentem o wykonanie badań
identyfikacji bakterii oraz antybiogramu. Czasem może wystąpić sytuacja,
w której żaden antybiotyk w żadnym
tolerowanym stężeniu nie jest w stanie samodzielnie zwalczyć zarazka.
Ratunkiem w takim wypadku jest zbadanie skuteczności kombinacji dwóch
lub trzech antybiotyków względem
danego patogenu. Część z tych badań
można wykonać w Polsce, a część odpłatnie za granicą, np. w laboratorium
bakteriologicznym w Wyższej Szkole
Medycznej w Hanowerze (MHH Hannover), Niemcy.
Wracając do wzw C – od listopada
2015 r. polskie Ministerstwo Zdrowia
finansuje leczenie chorych zakażonych
wirusem wzw C lekami nowej generacji, m.in. Sofosbuvirem. Więcej informacji na temat tego leku można znaleźć
na stronie http://noweleki.hepatitisc.
pl/2014/01/sofosbuvir-sovaldi-zrejestrowany-w.html.
Jak już pewnie Czytelnicy doskonale wiedzą, w ośrodku szczecińskim
przeszczepiliśmy płuca dwóm chorym
na mukowiscydozę, u których wcześniej potwierdzono infekcję wzw C, ale
po zastosowaniu 12-tygodniowej terapii sofosbuvirem z rybawiryną doszło
do całkowitej eradykacji, czyli zlikwidowania tego zakażenia. Pozwoliło to na
dopuszczenie tych chorych do przeszczepienia płuc – co z powodzeniem
wykonaliśmy.
Każda terapia przeciwzakaźna powinna być prowadzona przez specjalistę lekarza chorób zakaźnych. Ponadto
refundacja leczenia przez Narodowy
Fundusz Zdrowia dotyczy tylko oddziałów i klinik chorób zakaźnych i to tam
każdy z chorych na wzw C powinien się
zwrócić o leczenie.
Dokonano już porównania losów
chorych – nosicieli wirusa wzw C poddanych przeszczepieniu płuc (LuTx)
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Obraz wirusa zapalenia wątroby typu C z mikroskopu elektronowego (fot. Maria Teresa Catanese, Martina Kopp, Kunihiro Uryu, Charles Rice, źródło https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:HCV_pictures.png)

z chorymi bez tej infekcji1. Badanie
retrospektywne (wsteczne) dotyczyło 17 762 przeszczepień płuc w USA
w latach 1995–2011. Z tej liczby 319
pacjentów miało serologicznie potwierdzone nosicielstwo wzw C. Chorzy byli statystycznie 1,6 roku młodsi,
częściej Afroamerykanie oraz częściej
z współistniejącym zakażeniem wzw B.
W porównaniu do chorych bez wzw C,
grupa badana z wzw C była wypisywana do domu w podobnym odsetku
89%, także śmiertelność pooperacyjna
obu grup była podobna: 21% w jeden rok po przeszczepieniu oraz 30%
dwa lata po przeszczepieniu. Dopiero
w trzecim roku po LuTx następował
istotny wzrost śmiertelności u chorych
z wzw C wynoszący 42,5% w stosunku
do 36,5% chorych bez wzw C. Co ciekawe, nosicielstwo wzw C po LuTx nie
ma wpływu na przewlekłe odrzucanie
przeszczepu.
Koenig A., Stepanova M., Saab S., Ahmed
A., Wong R., Younossi ZM. Long-term outcomes of lung transplant recipients with hepatitis C infection: a retrospective study of the U.S.
transplant registry. Aliment Pharmacol Ther.
2016 Aug; 44 (3): 271–278. doi: 10.1111/
apt.13693.

1

Komentując ten artykuł, należy
stwierdzić, że obecnie dysponujemy
dokładniejszymi genetycznymi, a nie
tylko serologicznymi metodami diagnostycznymi wzw C. W badanym
okresie do leczenia wykorzystywano
interferon, który ma wiele działań niepożądanych, a także zwiększa częstość
odrzucania przeszczepu. Wcześniej
wspomniany Sofosbuvir jest lekiem
nowej generacji DAA (ang. Direct Acting Antivirals), charakteryzującym się
rzadszymi i mniej nasilonymi działaniami niepożądanymi, krótszym okresem
niezbędnej terapii oraz wyższym odsetkiem wyleczeń.
W kolejnej pracy z ośrodka w Albercie2, USA, porównano losy 27 chorych na wzw C poddanych przeszczepieniu płuc z 443 chorymi bez wzw C.
Z tych 27 chorych – 5 wyeradykowano
z zakażenia przed przeszczepieniem,
a 14 chorych przeszczepiono pomimo
dodatniego testu HCV RNA – biorcy
byli dalej zakażeni wzw C. Przeżycie
Doucette K.E., Halloran K., Kapasi A., Lien
D., Weinkauf J.G. Outcomes of Lung Transplantation in Recipients With Hepatitis C Virus
Infection. Am J Transplant. 2016 Aug; 16 (8):
2445–2452

2
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1-, 3- oraz 5-letnie różniło się w sposób nieistotny statystycznie pomiędzy
chorymi wzw C+ oraz wzw C-: 93–86%,
77–75% i 77–66%. Pozostałych 8 pacjentów w obserwacji długoterminowej nie wykazuje cech postępującej
marskości wątroby. W opinii autorów
zakażenie wzw C nie wpływa istotnie
na przeżywalność po LuTx, jeśli można
zastosować nowoczesną terapię antywirusową bez szkodliwszego interferonu (lek powszechnie stosowany do
walki z wzw C przed wprowadzeniem
Sofosbuviru).
Mówiąc o wzw C, nie sposób pominąć aspektu odnoszącego się do personelu medycznego opiekującego się
takim chorym. Medycy zwyczajnie boją
się infekcji, do której może łatwo dojść
w trakcie przygotowań do przeszczepienia, samej operacji oraz terapii po
przeszczepieniu. Aczkolwiek ryzyko zakażenia jest wpisane w nasz zawód i nie
powinno odstręczać od zajmowania się
chorymi z wzw C. Jednak krócej żyjący
z powodu wzw C lekarz czy pielęgniarka pomogą mniejszej liczbie chorych
wymagających przeszczepienia…
W badaniach nad wzw C w transplantacji narządów najwięcej danych
dotyczy przeszczepiania nerek3. Tutaj również nie stwierdza się różnicy
w przeżywalności po przeszczepieniu
nerek u chorych z wzw C do 5 lat od
zabiegu. Dopiero w 10. roku od przeszczepienia śmiertelność u chorych
z wzw C jest większa o 15%, a głównymi przyczynami zgonów jest niewydolność wątroby i posocznica (sepsa).
Ponadto zaobserwowano większą częstość występowania cukrzycy, powikłań zakaźnych, przewlekłego odrzucania oraz białkomoczu w przebiegu
zapalenia kłębuszków nerkowych.
3
Belga S., Doucette K.E. Hepatitis C in nonhepatic solid organ transplant candidates and
recipients: A new horizon. World J Gastroenterol. 2016 Jan 28; 22 (4): 1650–1663, doi:
10.3748/wjg.v22.i4.1650. Review.
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Zgodnie z zaleceniami ISHLT4 (International Society for Heart and Lung
Transplantation) z 2015 r., wzw C pozostaje względnym przeciwwskazaniem
do przeszczepienia płuc. ISHLT zaleca,
aby przeszczepienie płuc u chorych
z wzw C rozważyć tylko w przypadku
braku objawów marskości wątroby,
u chorych będących w trakcie właściwej terapii antywirusowej, leczonych
w ośrodkach z dużym doświadczeniem leczenia wirusowego zapalenia
wątroby. Niestety, brak jest tu bardziej
szczegółowych zaleceń dla prowadzących programy przeszczepiania płuc
zarówno co do selekcji pacjentów, jak
i leczenia kandydatów do przeszczepienia płuc.
Obecnie5 zaleca się kilka schematów leczenia wzw C wolnych od podawania interferonu, zależnych też od
genotypu wirusa wzw C: cztery schematy zawierają sofosbuvir w kombinacji z rybawiryną lub ledipasvirem, lub
simeprevirem, lub daclatasvirem. Dwa
schematy zalecają stosowanie parytaprewiru z rytonawirem w kombinacji
z ombitaswirem – z lub bez dasabuviru.
W zależności od genotypu wirusa wzw
C, leczenie powinno trwać od 8 tygodni (genotypy 1, 2, 4, 5) do 24 tygodni
(genotyp 3) u chorych bez marskości
wątroby. Pacjenci z marskością wątroby powinni być leczeni dłużej, ale nie
więcej niż 24 tygodnie. Dokładniejsze
dawkowanie leku – do przeczytania
Weill D., Benden C., Corris P.A., Dark J.H.,
Davis R.D., Keshavjee S., Lederer D.J., Mulligan
M.J., Patterson G.A., Singer L.G., Snell G.I.,
Verleden G.M., Zamora M.R., Glanville A.R.
A consensus document for the selection of
lung transplant candidates: 2014 – an update
from the Pulmonary Transplantation Council
of the International Society for Heart and Lung
Transplantation. J Heart Lung Transplant.
2015 Jan; 34(1): 1–15.
5
Belga S., Doucette K.E. Hepatitis C in nonhepatic solid organ transplant candidates and
recipients: A new horizon. World J Gastroenterol. 2016 Jan 28; 22 (4): 1650–1663, doi:
10.3748/wjg.v22.i4.1650. Review.
4

w artykule6. Nie będę tutaj streszczał
mechanizmu działania leków, to pozostawmy fachowcom – lekarzom z oddziałów i klinik chorób zakaźnych.
Lekarze zajmujący się chorymi po
przeszczepieniu płuc z wzw C powinni
zawsze brać pod uwagę interakcję leków antywirusowych z lekami immunosupresyjnymi, przeciwgrzybiczymi
i pozostałymi. Nie wdając się w szczegóły, najwięcej niekorzystnych interakcji przejawia simeprevir, zwłaszcza
z cyklosporyną oraz lekami przeciwgrzybiczymi. Najmniej interakcji powoduje przede wszystkim sofosbuvir, daclatasvir oraz ledipasvir. Nowoczesne leki
przeciwwirusowe nie wchodzą prawie
w ogóle w interakcje z mykofenolanem
mofetylu ani azatiopryną.
Nie jest dostatecznie jasne, czy leczenie przeciwwirusowe wzw C lepiej
stosować przed czy po przeszczepieniu
narządu innego niż wątroba. Generalnie
genotypy 1 i 4 wzw C lepiej jest leczyć
przed przeszczepieniem, a genotypy 2,
3, 5 i 6 – leczyć po przeszczepieniu. Wyleczenie przed przeszczepieniem jest
korzystniejsze dla ośrodka zajmującego się transplantacją, ale jednocześnie
może opóźnić sam moment przeszczepienia. Z kolei leczenie po przeszczepieniu wpływa na interakcje z lekami immunosupresyjnymi. Jak państwo widzą
– decyzja nie jest łatwa.
Ponadto należy rozważyć sytuację,
kiedy dostępny jest dawca narządu z infekcją wzw C. Obecnie nie poleca się
go biorcy wzw C ujemnemu, ale biorcy
z obecnym wzw C takie przeszczepienie mniej zaszkodzi. Udowodniono, że
biorca nerki wzw C dodatni po przeszczepieniu narządu od dawcy wzw
C dodatniego żyje dłużej i w lepszym
komforcie niż bez przeszczepienia.
Podsumowując, nowe schematy leczenia wzw C pozbawione interferonu dają większą szansę na wyle6

Tamże.
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czenie z choroby, mają mniej działań
niepożądanych i w większym odsetku
prowadzą do całkowitego wyleczenia infekcji. Wzw C nie jest już obecnie
bezwzględnym, a jedynie względnym
przeciwwskazaniem do przeszczepienia płuc. Należy dążyć do eradykacji
wirusa przed przeszczepieniem, ale
leczenie po przeszczepieniu płuc jest
także możliwe. Wydaje się, że okresie do
5 lat od przeszczepienia przeżywalność
pacjentów z i bez wzw C jest podobna,
a dopiero po 10 latach od przeszczepie-

nia chorzy z wzw C mają gorsze wyniki
przeżywalności, co w przypadku przeżyć po przeszczepieniu płuc ma drugorzędne znaczenie.
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Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
jako warunek poprawy wyników
leczenia mukowiscydozy
Szczepan Cofta
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital
Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Banalne, choć niezwykle prawdziwe
jest stwierdzenie, że leki nie działają
u chorych, którzy ich nie biorą. Faktem
jest, że większość naszych pacjentów
ma problemy ze stosowaniem się do
zaleceń lekarskich, w tym także z systematycznym przyjmowaniem zapisywanych preparatów. Jeślibyśmy gorszyli
się przestrzeganiem zaleceń przez innych, powinniśmy sami zapytać o nasze stosowanie się do zaleceń terapeutycznych. Pomoże w tym na przykład
test Morisky’ego-Greena (tab. 1).
W wielu chorobach przewlekłych
– a do takich należy przecież mukowiscydoza – brak współpracy chorego staje się jednym z najważniejszych
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czynników powodujących małą skuteczność terapii.

Teminologia przestrzegania
zaleceń terapeutycznych:
adherence, compliance,
persistence
Stajemy wobec problemu braku powszechnie przyjętych terminów określających stosowanie się do zaleceń,
zwłaszcza w języku polskim. Termin

adherence brzmi niezwykle tajemniczo.
Bardziej komunikatywnie określamy, że
przeciwieństwo przestrzegania zaleceń
terapeutycznych określane jest z angielskiego jako non-compliance.
Warunkiem powodzenia leczenia
jest systematyczne stosowanie się do zaleceń – zgodnie ze wskazaniami lekarza,
czyli współpraca bądź adherence. Bez stałej obecności cząsteczek leków w strukturach poddanych działaniu na ten lek, nie
można liczyć na jego działanie.

Tab. 1. Test Morisky’ego-Greena dla samooceny stopnia współpracy
ODPOWIEDZ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA
Czy kiedykolwiek zapomniałeś wziąć swoje lekarstwo?
Czy zdarza Ci się nie przestrzegać godzin przyjmowania leków?
Czy pomijasz kolejną dawkę leku, jeśli się dobrze czujesz?
Kiedy czujesz się źle i wiążesz to z lekiem, czy pomijasz kolejną dawkę?
Zaczerpnięte z: Morisky D.E., Green L.W., Levine M. Concurrent and predictive
validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24: s. 67–73.
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Tab. 2. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych – polskie propozycje
terminologiczne

yy współpraca – adherence
yy zgodność (postępowanie pacjenta zgodnie z zaleceniami) – compliance,
yy wytrwałość – persistence
Za: Gaciong Z., Kuna P. Adherence, compliance, persistence – współpraca,
zgodność i wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii, Medycyna po
Dyplomie, 2008, supl. 03/08: s. 2–3.

Termin adherence oznacza stopień, do jakiego zachowanie pacjenta
(w zakresie przyjmowania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian
w stylu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi (Bryan Haynes). Ujęcie
sprawy w węższym natomiast znaczeniu odnosi się do zgodnego z zaleceniami stosowania odpowiedniej dawki
i czasu przyjęcia leków, określane też
jako compliance.
Compliance to zakres, w jakim pacjent przestrzega dawki i czasu przyjęcia leku zgodnie ze zleconym schematem. Zwykle jako miarę podaje się
odsetek tabletek, które pacjent rzeczywiście przyjął w odniesieniu do liczby,
którą powinien był wziąć w określonym
czasie.
Wytrwałość w stosowaniu terapii
określa jako persistence. Takie jest tłumaczenie tajemniczych słów angielskich
określających opisywane zjawiska. W tabeli nr 2 zawarte są propozycje terminologiczne ujęcia zagadnień w języku
polskim.

Jak oceniamy przestrzeganie
zaleceń terapeutycznych?
Od kilkudziesięciu lat podejmuje się
próby naukowego opisu tego zjawiska,
jego skali, znaczenia dla skuteczności
terapii, a także poszukuje się sposobów
poprawy.
Istnieją kwestionariusze, które pozwalają oszacować stopień przestrze-

12

gania zaleceń przez chorego, a jednocześnie zwracają uwagę i pacjenta,
i lekarza na ten problem. Ocena oparta na ankietach wypełnianych przez
chorych zazwyczaj zawyża rzeczywistą
wielkość oceny przestrzegania zaleceń.
Nawet – w historii medycyny – Hipokrates kazał uważać na pacjentów, którzy
często kłamią, że przyjmują przepisane im
leki. Okazuje się jednak, że najczęstsza
przyczyna zawyżania tkwi nie w świadomym modyfikowaniu zleconej terapii
i oszukiwaniu lekarza, ale w zwykłym
zapominaniu. Często chory, który zapomniał przyjąć lek, nie pamięta tego, że
zapomniał.
W badaniach naukowych wartość przestrzegania zaleceń oblicza się,
stosując leki w opakowaniach, które
posiadają elektroniczne urządzenia
monitorujące fakt otwarcia pojemnika.
Inna metoda, stosowana w próbach
klinicznych, polega na liczeniu tabletek
w opakowaniach leków zwróconych

przez pacjenta (tzw. pill count – liczenie
tabletek). Ich nadmiar świadczy o gorszym przestrzeganiu zaleceń i pozwala
wyliczyć odsetek przyjętych dawek.
Oczywiście, stopień przestrzegania zaleceń można także określać metodami bezpośrednimi, poprzez ocenę
efektu działania leku czy oznaczanie
jego stężeń w płynach biologicznych.

Przestrzeganie zaleceń
w schorzeniach przewlekłych
Adherence jest sporym problemem
ochrony zdrowia i w przypadku chorób
przewlekłych oceniane jest w krajach
rozwiniętych na ok. 50% (Sackett D.,
1978). U około jednej trzeciej przestrzeganie zaleceń jest wzorcowe, u około
jednej trzeciej średnie, a u około jednej
trzeciej dramatycznie złe. Wykazano, że
po sześciu miesiącach leczenia mniej
niż połowa chorych zgłasza się po leki
w aptece.
Na marginesie warto zauważyć,
że niska adherence jest charakterystyczna dla palaczy papierosów. Czyżby nie zależało im na zdrowiu? Jest
też niższa u tych, którzy nie uprawiają
sportu. Także samotność zmniejsza
adherence.
W tabeli nr 3 ukazane są przyczyny
– próba wytłumaczenia – złego przestrzegania zaleceń. Wśród nich należy
wymienić: złożoność proponowanych
terapii, dużą częstość przyjmowania
leków w ciągu doby, wysokie koszty

Tab. 3. Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń lekarskich

yy
yy
yy
yy
yy

złożoność terapii
duża częstość przyjmowania leków w ciągu doby
wysokie koszty leczenia
wystąpienie objawów niepożądanych
brak przekonania o znaczeniu terapii

Zaczerpnięte z: Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, Medycyna po
Dyplomie, 2004; 13(2): s. 16–25.
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leczenia, pojawianie się objawów niepożądanych, brak przekonania o znaczeniu terapii lub uzyskanie poprawy
zniechęcające do dalszego stosowania
terapii.
W kontekście mukowiscydozy pojawia się problem niezwykłej złożoności
współczesnej terapii. Czynności związane z terapią mogą zajmować nawet
kilka godzin dziennie. Pacjenci średnio
stosują około siedmiu spośród wymienionych poniżej dwunastu dostępnych
rodzajów terapii:
1) bronchodilatatory wziewne: często
kilka razy dziennie;
2) dornaza alfa wziewnie: 1 x dz.;
3) tobramycyna lub kolistyna 2 x dz.;
4) hipertoniczna sól wziewnie: 2 x dz.;
5) doustne antybiotyki: okresowo lub
przewlekle;
6) ćwiczenia fizyczne: codziennie;
7) toaleta dróg oddechowych i inne
metody fizjoterapii – kilka razy
dziennie;
8) enzymy trzustkowe: kilka razy
dziennie z posiłkami i przekąskami;
9) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: codziennie;
10) odżywki wysokoenergetyczne:
codziennie u chorych z niedożywieniem;
11) inhibitory pompy protonowej:
w przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego codziennie;
12) insulina – jeśli jest cukrzyca
w przebiegu choroby – do kilku
razy dziennie;
13) płukanie nosa – codziennie.

Tab. 4. Metody poprawy współpracy pacjenta w terapii hipotensyjnej

yy Czytelne pisemne instrukcje
yy Uproszczenie schematu terapeutycznego (dawkowanie raz na dobę,
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

gotowe połączenia leków)
Organizacja grup wsparcia
Edukacja
Wcześniejsze rozkładanie/pakowanie leków zgodnie ze schematem
dawkowania
Przypominanie o wzięciu leku
Dostosowanie schematu dawkowania do czynności dnia codziennego
Podkreślanie korzyści z systematycznego leczenia
Samokontrola ciśnienia tętniczego
Zwiększenie częstości wizyt
Monitorowanie częstości wizyt i realizacji recept
Zaangażowanie członków rodziny/opiekunów

Za: Gaciong Z. Współpraca z pacjentem w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Medycyna po Dyplomie, 2008.

rie niewłaściwego stosowania leków
wziewnych? W pierwszej kolejności
trzeba wspomnieć o niezamierzonym zapominaniu. Stosowanie leków
wziewnych wymaga właściwej edukacji, odnośnie której istnieją niezwykle
istotne braki. Z czasem – jak dowiedziono – dochodzi do pogorszenia
techniki używania tych leków. Niezwykle istotne jest postrzeganie inhalatora
oraz leku przez chorego, co wpływa na
regularność stosowania. W relacjach
pacjent–lekarz ważna jest konieczność
przekonania o skuteczności długoterminowej, a nie tylko o krótkoterminowej stosowania leku.

Niekochane leki wziewne

Biorąc przykład od
hipertensjologów

Obarczone ułomnym stosowaniem są
szczególnie leki wziewne: stosowanie
ich jest dużym wyzwaniem. Adherence pacjentów podczas terapii lekami wziewnymi oscyluje pomiędzy 20
a 70% (30–60% według NICE). Zwykle
stosowanie leków wziewnych obniża
się z czasem. Jakie są główne katego-

Choć przebieg mukowiscydozy jako
choroby przewlekłej ma swoją specyfikę, to jednak warto wzorować się na
możliwościach modyfikowania terapii,
które weryfikowano w przypadku innych schorzeń. Przykładem posiadania
precyzyjnych wytycznych jest refleksja
prowadzona przez hipertensjologów,
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czyli leczących nadciśnienie tętnicze.
W tabeli nr 4 zawarte zostały przykłady
modyfikacji terapii proponowane przez
to właśnie środowisko.

Podsumowanie
Podsumowując wyzwania związane
z właściwym stosowaniem się do zaleceń terapeutycznych w mukowiscydozie, należy podkreślić pierwszoplanową konieczność zapewnienia lepszej
i optymalnej współpracy w zakresie
technik fizjoterapii.
Niezwykle istotna jest edukacja dotycząca metod terapii oraz zaproponowanie grup wsparcia. Pierwszoplanową
rolę odgrywa zapewnienie właściwej
relacji między pacjentem a zespołem
opiekującym się, a także precyzyjne
monitorowanie przebiegu choroby (polegające m.in. na wykonywaniu testów
czynnościowych, systematycznej oceny
klinicznej, badań obrazowych, monitorowaniu mikrobiologicznemu).
Wyzwaniem dla opiekujących się
jest dążenie do upraszczania schematów leczenia i możliwego zmniejszania
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obciążeń związanych z terapią mukowiscydozy. Niezwykle istotna jest rola systematycznych i wnikliwych wizyt ambulatoryjnych odbywanych co najmniej
co trzy miesiące, a także corocznych
ocen stanu naszych pacjentów.

2.

3.
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Wzmocnić odporność – ale jak?
Łukasz Woźniacki
Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut
Matki i Dziecka w Warszawie
lukasz.wozniacki@imid.med.pl
Zima w pełnej
k rasie. Właściwie
to jesienno-zimowa szaruga. Deszcz,
śnieg, wiatr i przenikliwe zimno to
aura, która jest szcze-

gólnie znienawidzona przez rodziców
dzieci z mukowiscydozą, bo to oznacza
nic innego jak okres infekcji. A infekcje
to nasilony kaszel, większa ilość odkrztuszanej wydzieliny, czasem gorączka,
zatkany nos, ból zatok, duszność, oczekiwanie na wizytę u swojego lekarza,
kolejny antybiotyk i obawa, czy infekcja
nie pójdzie dalej. A w radio i telewizji
zmasowany atak reklam „leków na odporność”. I pytanie – czy warto po nie
sięgnąć?

Układ immunologiczny to
więcej niż jeden narząd
We wspomnianych reklamach słowem kluczowym jest układ odpornościowy, zwany także układem
immunologicznym. Mało kto się zastanawia, co to właściwie takiego,
a przecież byłoby nad czym. Nie jest
to bowiem jeden narząd zlokalizowany w określonym miejscu, ale wiele
struktur organizmu, skomplikowane
związki chemiczne, miliardy rozsia-

Rys. 1
Główne narządy i struktury anatomiczne układu immunologicznego (oprac. własne)
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Rys. 2
Rozwój komórek odporności w szpiku kostnym. Komórki macierzyste dają początek limfocytom, komórkom NK, neutrofilom, makrofagom, komórkom dendytycznym i innym (oprac. własne)

Rys. 4
Pojedynczy neutrofil (żółty) pochłaniający bakterię
wąglika (pomarańczowy). Zdjęcie z elektronowego
mikroskopu skaningowego, Wikipedia

Rys. 3a
Przeciwciała mają na swoich końcach
miejsca, które łączą się swoiście z antygenem na zasadzie zamka do klucza. Różne
przeciwciała łączą się z różnymi antygenami. Na wytworzenie przeciwciał pasujących do konkretnego „przeciwnika” potrzeba czasu, zwykle 2–6 tygodni (oprac.
własne)

Rys. 3b
Przeciwdziała mogą występować w różnych klasach i w różnych układach (oprac.
własne)

nych komórek i zjawisk biologicznych.
Można powiedzieć, że układ immunologiczny znajduje się wszędzie, a jego
zadaniem jest obrona organizmu
przed wszelkimi mikroorganizmami
(bakteriami, wirusami, grzybami, pierwotniakami, robakami pasożytniczymi), ale także substancjami obcymi,
komórkami nowotworowymi i komórkami innego człowieka (rys. 1 i 2).

Na układ odpornościowy składa się
obrona nieswoista (wrodzona) taka
jak skóra, błona śluzowa, kwas solny
w żołądku, łzy, substancje wydzielnicze takie jak immunoglobuliny sIgA,
laktoferyna, lizozym, fosfolipaza i wiele innych. To pierwsza linia obrony
przed wrogiem. Druga linia to odporność swoista, czyli taka, która rozwija
się w trakcie infekcji.
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Nowo narodzone niemowlę posiada pewną zdolność do reakcji swoistej, jednak jest ona słaba. Dopiero
po kontakcie z bakterią lub wirusem
organizm uczy się, jak walczyć z wrogiem. A na to potrzeba czasu – miesięcy i lat. Im dziecko starsze, tym jest
mniej podatne na zakażenia, bowiem
układ odporności ma w swoich szeregach wyspecjalizowanych żołnierzy
– limfocyty i immunoglobuliny, które
łączą się z przeciwnikiem na zasadzie
klucza i zamka (rys. 3). Na tej zasadzie
działają szczepionki, po których podaniu organizm wytwarza długotrwałą
odporność.
Narządami, które uczestniczą
w powstawaniu odpowiedzi swoistej, są
śledziona, węzły chłonne, migdałki, kępki Peyera i wyrostek robaczkowy oraz
najważniejsze – szpik kostny oraz grasica. W szpiku kostnym powstają wszystkie komórki układu odpornościowego,
przy czym limfocty T dojrzewają w grasicy, a limfocyty B produkujące przeciwciała dojrzewają w węzłach chłonnych.
Pozostałe komórki to makrofagi, komórki NK („naturalni zabójcy”), komórki dendrytyczne, komórki plazmatyczne i inne
(rys. 4).
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Odporność a mukowiscydoza
Znanych jest wiele niedoborów odporności, które mogą być bardzo groźne.
Do najbardziej znanego wtórnego, czyli
nabytego zespołu niedoboru odporności wywołanego przez wirus HIV należy
AIDS. Również niedobór odporności
po przebytej ospie wietrznej to częste
zjawisko i może trwać nawet 3 miesiące. Dlatego tak ważne jest szczepienie
przeciwko tej chorobie. Pierwotne, czyli
wrodzone niedobory odporności są
chorobami rzadkimi, jednak najczęściej
bardzo groźnymi. Wśród nich można
wymienić zespół DiGeorge’a, ciężki złożony niedobór odporności (SCID), przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD)
czy neutropenie. Wszystkie objawiają
się nawracającymi infekcjami wymagającymi intensywnej antybiotykoterapii dożylnej w warunkach szpitalnych,
skomplikowanego i kosztownego leczenia, a ich diagnostyka prowadzona
jest w wyspecjalizowanych ośrodkach.
Na szczęście problem niedoboru
odporności nie dotyczy chorych na mukowiscydozę1. Wręcz odwrotnie. Często
nasze mukolki chorują rzadziej niż ich
rówieśnicy, między innymi dlatego, że
ich układ immunologiczny jest cały czas
stymulowany przez florę bakteryjną na
stałe kolonizującą nabłonek dróg oddechowych (częste nosicielstwo gronkowca złocistego czy Pseudomonas aeruginosa).
Obecnie większość pacjentów
ma wykonywane wszystkie szczepienia, zarówno te obowiązkowe, jak
i dodatkowe. Istotnym czynnikiem
jest także izolacja pacjentów przed
kontaktem z infekcjami (np. nieposyłanie do przedszkola) czy zastosowanie
wczesnej (profilaktycznej) antybiotykoterapii. Te wszystkie działania podejmowane świadomie przez lekarzy
Przy założeniu, że pacjent choruje tylko
na mukowiscydozę.
1
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i opiekunów przynoszą efekty w postaci zmniejszenia częstości infekcji.

Pieniądze, odpowiedzialność
i oszustwo
Z dużą uwagą przyglądam się reklamom produktów „na odporność”. Najczęściej nie są to leki, a suplementy
diety, których status prawny jest zgoła
odmienny od leków podlegających
regulacjom ustawy Prawo farmaceutyczne. Aby lek mógł wejść na rynek,
musi spełniać rygorystyczne wymogi,
przejść odpowiednie badania kliniczne,
wykazywać się odpowiednią skutecznością i bezpieczeństwem. Dotyczy
to w szczególności leków na receptę. W przypadku suplementów diety
produkty te nie podlegają rejestracji
w Urzędzie Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych, a jedynie, zgonie
z Ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, zgłoszeniu do Głównego
Inspektora Sanitarnego na zasadzie
deklaracji producenta. Szacuje się, że
koszty wprowadzenia nowego leku na
rynek to nawet 500 mln dolarów, podczas gdy odpowiednie koszty dla suplementu są nieporównywalnie mniejsze.
Nie zmienia to faktu, że w naszych aptekach cena suplementu często wynosi
tyle samo lub nawet przewyższa cenę
sprawdzonego leku. Rzecz jasna – zysk
na suplemencie jest dużo większy.
W przypadku produktów „na odporność” producenci często nie używają w reklamach jednoznacznego
stwierdzenia, że produkt poprawia odporność, ale „pomaga wzmocnić odporność”. Co to właściwie oznacza, trudno
powiedzieć, ale być może ma to na celu
uniknięcie odpowiedzialności prawnej
przez zarzutami o brak skuteczności.
W przeszłości mięliśmy już przecież do
czynienia z mijaniem się z prawdą.
W 2010 r. firma Dannon (w Polsce
Danone) zgodziła się wypłacić 21 mln
dolarów odszkodowania za wprowa-

dzające konsumentów w błąd reklamy
jej produktów – jogurtu Activia i napoju
DanActive2. Odszkodowanie było elementem ugody pozasądowej zawartej
z władzami stanowymi i federalnymi
w USA. Reklamy firmy Dannon głosiły,
że bakterie zawarte w jogurtach Activia
wspomagają regularne funkcjonowanie
przewodu pokarmowego, a napój DanActive podnosi odporność organizmu,
na co nie było wystarczających danych
naukowych. Amerykańska Federalna
Komisja Handlu podkreśliła, że firmie
nie wolno było posługiwać się w celach promocyjnych informacjami, które
nie zostały potwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków
(FDA). Można tylko wyrazić żal, że polskie instytucje zajmujące się zdrowiem
publicznym nie podejmują tak zdecydowanych kroków.

Pełnej szklanki nie można
dopełnić
Podstawowy błąd w dążeniu do poprawy odporności stanowi założenie,
że można to uczynić mimo braku deficytu immunologicznego. To tak, jakby
chcieć dopełnić szklankę wody, która
jest już pełna. Człowiek albo jest zdrowy i nie wymaga poprawy odporności,
albo ma jakiś niedobór immunologiczny, który można stwierdzić w specjalistycznych badaniach dodatkowych.
Zresztą nawet jeśli taki niedobór istnieje, tylko niekiedy udaje się go uzupełnić lub zastosować inną metodę
leczniczą (toczenie immunoglobulin,
przeszczepienie szpiku, przeszczepienie grasicy, leki biologiczne). Jogurty
z bakteriami tu nie wystarczą. Innymi
słowy zakres naszego oddziaływania
na układ odpornościowy jest ograniczony, daleko węższy niż oczekiwaliby
tego rodzice i sami lekarze.
2
http://wyborcza.pl/1,76842,8825688,Jogurty_nie_podnosza_odpornosci__Danone_zaplaci_21.html
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Witamina C
Na rynku mamy bardzo wiele preparatów, które rzekomo poprawiają odporność lub zmniejszają częstość infekcji.
Jednym z najbardziej znanych jest witamina C, która od 70 lat była uważana
za substancję profilaktyczną w przeziębieniu. Prawdziwość tego przekonania została podważona wielokrotnie,
w ostatnim czasie w 2007 i 2013 r.3 W metaanalizie kilkudziesięciu badań, w których uczestniczyło ponad 11 tysięcy
uczestników, nie stwierdzono korzystnego wpływu na częstość występowania,
czas trwania ani nasilenie objawów przeziębienia w populacji ogólnej. W świetle
tych badań brak jest zatem wskazań do
profilaktycznego podawania witaminy C
w celu zapobiegania infekcjom u dzieci. Również przyjmowanie preparatów
wielowitaminowych w ogólnej populacji pediatrycznej nie przynosi korzyści.
W przypadku dzieci źródłem wszystkich
witamin powinna być zbilansowana
dieta, a w przypadku chorych z mukowiscydozą dodatkowo suplementy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach o odpowiedniej formule zwiększającej ich
wchłanialność. Wskazane jest również
okresowe oznaczanie poziomu witamin
A, D, E i K. Przy uzupełnianiu wymienionych witamin preparatami takimi jak
Cystisorb ryzyko wystąpienia objawów
chorobowych związanych z niedoborem witamin u pacjenta z mukowiscydozą jest niewielkie.

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe i tran
Tran był i nadal jest bardzo popularną metodą poprawienia odporności.
Z pewnością to cenne źródło witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach (głównie
Hemilä H., Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;
(1): CD000980. doi: 10.1002/14651858.
CD000980.
3
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A i D). Obecnie brakuje jednak badań
klinicznych u ludzi, które uzasadniałyby przyjmowanie wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych w profilaktyce
lub leczeniu infekcji.

suplementacji witaminy D, ostatecznie
rozstrzygnięcie, czy witamina D zmniejsza częstość infekcji sezonowych, ma
drugorzędne znaczenie.

Witamina D

Wyciągi z jeżówki (Echinacea sp.) to jedne
z najczęściej stosowanych preparatów
immunomodulujących na rynku. W dużych metaanalizach z 2007 i 2014 r. autorzy wykazali brak korzyści z przyjmowania jeżówki w leczeniu przeziębienia6.
Również pozytywne właściwości w zapobieganiu infekcjom, nawet jeśli istnieją, są nieistotne klinicznie. Prace podkreślają natomiast możliwe skutki uboczne
przyjmowania tego typu preparatów
(reakcje alergiczne, pokrzywki).

Wbrew powszechnemu przekonaniu,
brak jest mocnych dowodów na skuteczność suplementacji witaminy D
w zapobieganiu infekcjom sezonowym.
W jednym z badań z 2010 r., w którym
uczestniczyło 430 dzieci szkolnych,
w grupie przyjmującej witaminę D
przez okres 4 miesięcy grypa A wystąpiła u 18 z pośród 167 uczestników,
a w grupie placebo u 31 spośród 167
osób4. Względne ryzyko zachorowania
zmniejszyło się o 42%. Uwagę zwraca
jednak duży odsetek uczestników, którzy nie ukończyli badania (96 osób, 22%
grupy wyjściowej), co mogło wpłynąć
na wyniki końcowe. W grupie przyjmującej witaminę D zaobserwowano
istotne statystycznie zmniejszenie liczby incydentów zaostrzeń astmy (2/167
vs. 12/167), jednak bez różnicy w liczbie zapaleń płuc, przyjęć do szpitala,
gorączki czy infekcji żołądkowo-jelitowych. W systematycznym przeglądzie
piśmiennictwa z 2016 r., do którego
włączono 4 badania randomizowane,
nie wykazano różnicy w częstości występowania zapalenia płuc lub biegunki
u dzieci poniżej 5. roku życia5.
Biorąc pod uwagę zarówno wytyczne europejskie, jak i zalecenia
Konsultanta Krajowego w dziedzinie
pediatrii, które wskazują na potrzebę
4
Urashima M., Segawa T., Okazaki M.,
Kurihara M., Wada Y., Ida H. Randomized trial
of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin
Nutr. 2010 May; 91 (5): 1255-60. doi: 10.3945/
ajcn.2009.29094.
5
Yakoob M.Y., Salam R.A., Khan F.R., Bhutta
Z.A. Vitamin D supplementation for preventing
infections in children under five years of age.
Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 9; 11:
CD008824.

Preparaty jeżówki

Homeopatia oraz inne
preparaty roślinne
Obecnie brakuje wiarygodnych danych
naukowych mogących uzasadniać stosowanie preparatów aronii, aloesu, żywotnika, grapefruita czy beta-glukanu.
Również brak jest dowodów na skuteczność powszechnie reklamowanego
pranobeksu inozyny w leczeniu i zapobieganiu infekcji. Wręcz odwrotnie – badania kliniczne (in vivo) wskazują na brak
takiej skuteczności7. Leczenie lekami
homeopatycznymi pozbawione jest jakichkolwiek podstaw naukowych i w XXI
wieku nie powinno się ich stosować.

Do rzeczy – co więc robić?
Badania kliniczne wskazują, że to, co
najbardziej skuteczne w profilaktyce
sezonowych infekcji, można osiągnąć
6
Linde K., Barrett B., Wolkart K. i wsp. Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst. Rev.,
2007; (1): CD000530. Echinacea for preventing
and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 20; (2): CD000530.
doi: 10.1002/14651858.CD000530.
7
Litzman J., Lokaj J., Krejcí M., Pesák S., Morgan G. Isoprinosine does not protect against frequent respiratory tract infections in childhood.
Eur J Pediatr. 1999 Jan; 158 (1): s. 32–37.
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„tu i teraz” i w dodatku za darmo. Okazuje się, że proste interwencje w zakresie higienicznego trybu życia przynoszą dużo większe efekty niż jakikolwiek
lek za setki złotych. Skuteczność wybranych metod postępowania w profilaktyce infekcji podsumowuje tabela
nr 18.
Fakt, że szczepienia są skuteczne, nie wymaga komentarza. Również
szczególnego uzasadnienia nie wymaga to, że w środowisku dziecka nie
wolno palić papierosów. Ponad wszelką wątpliwość udowodniono bowiem,
że dym tytoniowy zwiększa ryzyko
infekcji układu oddechowego, w tym
nawracających zapaleń płuc, wysiękowego zapalenia ucha oraz zaostrzeń
astmy.
Szczególnego podkreślenia wymaga natomiast kwestia snu. Współcześnie
dzieci i młodzież śpią znacznie krócej niż
było to jeszcze 30 lat temu. Oglądanie
telewizji czy granie w gry komputerowe
do późnych godzin nocnych sprawia,
że dziecko ma trudności ze wstaniem
do szkoły, pomija poranną fizjoterapię,
czuje się przez cały dzień zmęczone, nie
ma chęci do nauki i zabawy. Ograniczenie snu dla organizmu jest dużym stresem, co ma istotnie negatywny wpływ
na układ immunologiczny. Za przykład
może posłużyć nawracająca opryszczka w sytuacjach stresowych, dlatego
zwracajmy baczniejszą uwagę na tę
kwestię. Również ważnym czynnikiem
w zapobieganiu pospolitym infekcjom
jest wysiłek fizyczny, który nie tylko
przynosi radość i dobre samopoczucie
(hormony szczęścia – endorfiny), ale
także jest doskonałym sposobem na
fizjoterapię układu oddechowego. Obawa przed wysiłkiem fizycznym na świeżym powietrzu w chłodniejsze dni jest
Bernatowska E., Feleszko W., Cukrowska B.
et al. Immunomodulacja w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej – fakty i mity. Pediatr Dypl. 2013;
17 (1): s. 27–37.
8
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zwykle nieuzasadniona. Zagadnienie
to wymaga poświęcenia zupełnie oddzielnego artykułu, wspomnę jedynie,
że przy odpowiednim doborze ubioru
do intensywności wysiłku i panujących
warunków atmosferycznych nie powinniśmy złapać przeziębienia.
Kwestia odpowiedniego odżywienia jest dobrze znana nam wszystkim.
Na szczęście, dzięki całemu wachlarzowi wspomagania „jedzeniowego”, coraz rzadziej spotykamy niedożywienie
u pacjentów z mukowiscydozą. Wręcz
odwrotnie, czasem widzimy otyłość,
która jest również niekorzystnym czynnikiem, jeśli chodzi o odporność. Dbajmy więc o to, aby nasi podopieczni
mieli prawidłowy wskaźnik masy ciała
(BMI).
I w końcu kwestia higieny. Częste
mycie rąk, noszenie masek ochronnych,
regularne sprzątanie łazienek, czyszczenie lodówek czy mycie produktów spożywczych przed włożeniem ich do lodówki czy szafki (także np. przecieranie
puszek czy kartonów mleka) to proste,
ale jakże istotne sposoby ograniczenia
możliwości kontaktu z drobnoustrojami. Niestety, w praktyce opiekunowie
niechętnie stosują się do tych zaleceń.

Probiotyki i lizaty bakteryjne
Choć probiotyki są stosowane w wielu
sytuacjach klinicznych, jedynym udowodnionym wskazaniem do ich podania jest ostra biegunka. Według Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci zaleca stosowanie szczepów poddanych próbom
klinicznym (Lactobaciullus rhamnosus
GG9, Saccharomyces boulardii).
W ostatnich latach pojawiło się
kilka badań dobrej jakości, które pokazały umiarkowaną skuteczność
w zapobieganiu infekcji dróg oddechowych u dzieci. W pracy z 2013 r.
podsumowującej wyniki 4 badań ran9

W skrócie LGG.

domizowanych z udziałem 1805 pacjentów wykazano redukcję zapaleń
ucha środkowego o 24%, a jedno badanie wykazało zmniejszenie ryzyka
infekcji górnych dróg oddechowych
o 38%10. Inna metaanaliza z 2015 r.
również wskazuje na umiarkowany
efekt probiotyków, przy jednoczesnym
zastrzeżeniu, że uogólnienia dokonano
na podstawie zróżnicowanych danych
o słabej jakości11.
Lizaty bakteryjne to rodzaj doustnych szczepionek, które w sposób nieswoisty stymulują układ odpornościowy. Skład preparatów dostępnych na
rynku jest podobny – zawierają antygeny bakterii najczęściej wywołujących zakażenia nosa, gardła, uszu, oskrzeli i płuc
(Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis,
Streptococcus pneumoniae i inne). W dużych metaanalizach obejmujących kilka tysięcy dzieci odnotowano spadek
częstości infekcji o kilkadziesiąt procent,
w pojedynczych pracach obserwowano nawet 2-krotne zmniejszenie ryzyka
zakażeń12.

Podsumowanie
Prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy to skomplikowany sys10
Liu S., Hu P., Du X., Zhou T., Pei X. Lactobacillus rhamnosus GG supplementation for
preventing respiratory infections in children:
a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Indian Pediatr. 2013 Apr; 50 (4):
377–381.
11
Hao Q., Dong B.R., Wu T. Probiotics for
preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 3;
(2): CD006895. doi: 10.1002/14651858.
12
Del-Rio-Navarro B.E., Espinosa Rosales F.,
Flenady V., Sienra-Monge J.J. Immunostimulants for preventing respiratory tract infection
in children. Cochrane Database Syst Rev.
2006 Oct 18; (4): CD004974. Cazzola M., Anapurapu S., Page C.P. Polyvalent mechanical
bacterial lysate for the prevention of recurrent
respiratory infections: a meta-analysis. Pulm
Pharmacol Ther. 2012 Feb; 25 (1): 62-8. doi:
10.1016/j.pupt.2011.11.002.
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Medycyna: informacje, porady, nowinki
Tab.1. Skuteczność wybranych metod postępowania w profilaktyce infekcji. Na
podstawie Bernatowska E., Feleszko W., Cukrowska B. et al. Immunomodulacja
w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fakty i mity.
Pediatr Dypl. 2013; 17 (1): s. 27–37
Metoda

Skuteczność

Szczepienia ochronne
Suplementy diety
Zmniejszenie masy ciała (przy otyłości)
Umiarkowana aktywność fizyczna
Unikanie dymu papierosowego
Regularny i odpowiednio długi sen
Witamina C
Witamina D
Tran
Kwas dekozaheksaenowy (DHA)
Beta-glukan
Pranobeks inozyny
Jeżówka (Ecchinacea)
Aronia
Aloes
Homeopatia
Wybrane probiotyki
Lizaty bakteryjne

++
−
++
++
++
++
−
*
−
*
−
−
−
−
−
−
+/*
+

++ duża skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi o wysokiej wiarygodności
+ umiarkowana skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi o wysokiej wiarygodności
− brak skuteczności potwierdzony badaniami
* brak jednoznacznych danych naukowych z powodu zbyt małej liczby badań

2.

Cazzola M., Anapurapu S., Page C.P. Polyvalent mechanical bacterial lysate for the
prevention of recurrent respiratory infections: a meta-analysis. Pulm Pharmacol
Ther. 2012 Feb; 25 (1): 62-8. doi: 10.1016/j.
pupt.2011.11.002.
3. Del-Rio-Navarro B.E., Espinosa Rosales F.,
Flenady V., Sienra-Monge J.J. Immunostimulants for preventing respiratory tract infection
in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006
Oct 18; (4): CD004974.
4.
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nych warunków w środowisku dziecka
to także istotny czynnik ochrony przed
infekcjami. Większość reklamowanych
preparatów na odporność jest nieskuteczna, co zostało potwierdzone
badaniami, lub brak dowodów na ich
skuteczność. Stosowanie probiotyków
oraz lizatów bakteryjnych znajduje
swoje miejsce w prewencji zakażeń,
jednak ich skuteczność jest umiarkowana.
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Edukacja i psychologia na co dzień

Czy warto informować o chorobie
dziecka i prosić o wsparcie?
Urszula Borawska-Kowalczyk
Klinika Mukowiscydozy, IMiD
Kiedy w rodzinie pojawi się poważna,
przewlekła choroba dziecka, niezaprzeczalnie – wszystko się zmienia. Kontakty
z innymi ludźmi również. Niejednokrotnie zdarza się, że przychodzą myśli, że
znajomi nas nie rozumieją i pewnie nigdy nie zrozumieją, że nie mamy teraz
wspólnych tematów. Coś innego staje
się dla nas ważne, zmieniają się wartości, mamy dużo więcej ograniczeń
(finansowych, czasowych i innych).
Brakuje sił, żeby to wszystko każdemu
tłumaczyć. I tak powoli odsuwamy się
od ludzi. Często jest tak, że nasi znajomi,
osoby z dalszej rodziny, dzwonią i odwiedzają nas coraz rzadziej.
Jest to moment, kiedy łatwiej znaleźć zrozumienie i wspólny język z rodzicami innych dzieci z mukowiscydozą.
Udzielą oni wielu informacji, odpowiedzą na dręczące pytania, opowiedzą, jak
wygląda ich codzienne życie z chorobą.
Jest to szczególnie ważne wsparcie, którego nic nie zastąpi. Namawiam rodziców dzieci chorych do spotykania się,
dzielenia problemami, trudnościami, poszukiwania wspólnych rozwiązań. Co kilka głów to nie jedna, i razem można wygenerować więcej pomysłów. Z drugiej
strony na warsztatach, grupach wsparcia
znajdzie się także czas na luźne rozmowy, pogawędki, żarty i w pewien sposób
odreagowanie stresu, którego doświadczamy każdego dnia.
Jednakże relacje z rodzicami dzieci
chorych nie powinny zastępować kontaktów z innymi osobami. Warto o nie
zadbać, choć na początku może to być
trudne. Na pewno potrzebny jest czas

20

po diagnozie, kiedy w gronie najbliższych osób będzie można oswoić się
z informacją o chorobie, nauczyć wykonywania zabiegów związanych z leczeniem, odpowiednio zorganizować
dzień. Wtedy każdy człowiek ma inne
potrzeby. Niektórzy nie mówią o chorobie nikomu, inni informują wszystkich.
Jest to zupełnie indywidualne.

Czego można oczekiwać,
kiedy poinformujemy inne
osoby o chorobie dziecka?
Niektóre choroby przewlekłe są w pewien sposób wstydliwe lub źle odbierane społecznie i wiele osób nie ujawnia, że są na nie chore. Dotyczy to na
przykład AIDS i padaczki. Ale większość
chorób nie ma takiego negatywnego
odbioru. Jeśli powiemy, że dziecko ma
astmę lub cukrzycę, możemy liczyć na
dużą znajomość choroby. Natomiast
w przypadku mukowiscydozy nie jest
to takie oczywiste. Przede wszystkim
możemy spotkać się z nieznajomością
tej choroby. Zazwyczaj wiedza pochodzi z telewizji, ze spotów społecznych,
i jest bardzo niewielka. Tak że decydując
się na przekazanie informacji na temat
choroby dziecka, trzeba przede wszystkim być gotowym na odpowiadanie na
wiele pytań dotyczących mukowiscydozy. Czasami po wielu rozmowach rodzice mają już swój schemat, jak szybko
i w prosty sposób opowiedzieć o istocie
choroby i podstawowych objawach.
Natomiast warto przygotować się również do rozmowy na temat rokowania.
Pytanie: „Jak długo żyje się z tą chorobą?” jest dla rodziców niezwykle trudne,
a, niestety, może być jednym z częściej
zadawanych. Tak naprawdę nie ma

jednej odpowiedzi na to pytanie, gdyż
wiedza medyczna i leczenie zmieniają się w tak szybkim tempie, że trudno
jest przewidzieć, jak sytuacja będzie
wyglądała w przyszłości, za 10, 20 lat.
Namawiam do tego, żeby na początek
przemyśleć ten temat, samemu sobie
spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Warto także porozmawiać z kimś
bliskim, żeby w relacji, w której czujemy
się dobrze, omówić ten temat, zanim
zaczniemy rozmawiać z mniej znanymi
osobami.

Co mówić o chorobie?
Wszystko zależy od tego, z kim rozmawiamy, w jakim celu i sytuacji. Czasami,
na przykład w relacjach z dalszą rodziną,
można informacje o chorobie podawać
etapami. Na początku można tylko powiedzieć, że dziecko ma chorobę płuc,
nie podawać jej nazwy ani szczegółów.
Potem z upływem czasu i większego
oswojenia się z chorobą, można przekazywać więcej informacji.
Jeśli zależy nam, by poinformować
rodziców innych dzieci, z którymi przebywa nasze dziecko z mukowiscydozą,
warto jest powiedzieć o tym, że:
yy jest to choroba genetyczna,
yy nie można się nią zarazić,
yy kaszel dziecka nie jest groźny dla innych dzieci,
yy przeciwnie, infekcje innych dzieci
mogą być niebezpieczne dla dziecka z mukowiscydozą,
yy chory wymaga systematycznego
leczenia, wysokokalorycznej diety
(tutaj, zależnie od sytuacji, można
poprosić, aby np. umożliwić dziecku
dokończenie kanapki po zakończeniu przerwy w szkole).
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Z czym wiąże się
utrzymywanie choroby
w tajemnicy?
Głównym argumentem przemawiającym za tym, by nie mówić o chorobie,
jest fakt, że zazwyczaj jej nie widać.
Kiedy osoba potrzebuje tlenu (porusza
się z wąsami), od razu zwraca na siebie
uwagę i wszyscy wnioskują, że jest chora. Natomiast w większości przypadków
dzieci rozwijają się prawidłowo, mają
dość dobrą wagę i właściwie żadnych
widocznych objawów choroby. Pojawia
się więc pytanie, czy jest sens, by o niej
mówić?
Część rodziców nie informuje swojego otoczenia o chorobie dziecka, bo
nie chce współczucia i litości. Mają wrażenie, że staną się obiektem plotek i niezdrowego zainteresowania. Nie chcą,
by rodzina była traktowana inaczej niż
dotychczas. Faktycznie, nie mamy wpływu na to, co będą mówili o nas inni. Jeśli
zdarzy się środowisko, w którym choroba dziecka będzie traktowana jako sensacyjna wiadomość, np. wśród sąsiadek,
może być trudno znaleźć się w centrum
takiego zainteresowania. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że jeśli zdecydujemy się nie informować innych o chorobie dziecka, będzie to tajemnica, którą
trzeba będzie nieść i pamiętać o niej we
wszystkich rozmowach. Czasami szczątkowe informacje, jakie mogą dotrzeć do
tych osób, mogą spowodować, że wyciągną one własne wnioski, że z dzieckiem coś jest nie tak. A takie domysły
mogą być gorsze, niż jest rzeczywistość.
Dodatkowo uczymy dziecko, by
również dla niego choroba była tajemnicą, tematem, o którym się nie rozmawia publicznie. Dziecko musi się nauczyć, jak ukrywać chorobę, jak omijać
tematy z nią związane, np. jak brać enzymy trzustkowe tak, by nikt nie zauważył lub się nie domyślił. Co mówić kolegom, kiedy jest czas na inhalację? Jak
organizować dzień, by zabiegi fizjotera-
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peutyczne nie kolidowały w kontaktach
towarzyskich? Ale co ważniejsze, zatajanie choroby powoduje, że dziecko uczy
się, że choroba jest czymś wstydliwym,
czymś, co czyni je innym, gorszym. Dla
dzieci i młodzieży jest to bardzo trudne.
Szczególnie w sytuacjach, kiedy nawiązują bliższe relacje przyjacielskie czy
związki partnerskie. Powstaje wtedy pytanie, czy powiedzieć o chorobie i kiedy
jest odpowiedni moment?
Część obaw przed informowaniem
o chorobie dziecka związanych jest
z niechęcią nadawania dziecku etykietki

osoby chorej, innej. „Może nauczyciele
będą traktować moją córkę lub syna
inaczej, kiedy się dowiedzą, że jest poważnie chora (chory)”. „Może dzieci
będą się śmiały, przezywały”. Skoro choroby nie widać, to część osób woli nie
ryzykować i jej nie ujawniać.

Dlaczego pomoc jest istotna?
Proszenie o pomoc wcale nie jest łatwe.
Część osób zamyka się w sobie, twierdzi,
że poradzi sobie sama. Zdarza się, że
poproszenie o pomoc traktowane jest
jako okazywanie słabości. Jednakże cza-
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sami wsparcie jest bardzo potrzebne,
wręcz niezbędne. Może chodzić o pomoc finansową, materialną, ale także
organizacyjną czy emocjonalną. Można
zadać sobie pytanie: „Czy ja pomógłbym komuś innemu, kto znajdowałby
się w podobnej sytuacji? Przeszkadzałoby mi, gdyby ktoś poprosił mnie o pomoc?”. Prawda jest taka, że dużo ludzi
chce pomagać, ale nie wiedzą, czego
potrzebuje rodzina albo w jaki sposób to zaoferować. Warto jest samemu
zrobić pierwsze kroki, powiedzieć konkretnym osobom, czego potrzebujecie
i w czym mogłyby wam pomóc. Może
to dotyczyć np.:
yy wpłaty 1% na subkonto,
yy pomocy przy założeniu strony internetowej lub bloga,
yy przypilnowania dziecka (dzieci),
kiedy chcielibyście wyjść wspólnie
z mężem (żoną),
yy transportu do poradni (szpitala),
yy odbioru zdrowego dziecka ze szkoły
w dniu, kiedy jedziecie do poradni
z chorym dzieckiem,
yy wielu innych spraw, zależnych od
sytuacji, w jakiej się znajdujecie.
Pomyślcie o wszystkich osobach,
które mogą pomóc: o rodzinie, przyjaciołach, znajomych, kolegach z pracy,
sąsiadach, a także stowarzyszeniach pacjentów, rodziców, organizacjach społecznych i rządowych. Zastanówcie się,
o jaką pomoc można ich poprosić.
Rodzice mówią, że czasami są
wręcz zaskoczeni, jak wiele pomocy
otrzymali. Często pomoc ta pochodziła
od osób, od których się jej spodziewali
i na które liczyli. Natomiast nierzadko
zdarzała się pomoc od osób zupełnie
nieznajomych lub takich, o których
nigdy sami by nie pomyśleli, nie zna-
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li ich zbyt dobrze. Niestety, zdarza się
też tak, że ludzie nam bliscy nie oferują
wsparcia.
Trzeba się na to przygotować.
Może się tak zdarzyć, że spotkamy się
z odmową. Jeśli chodzi o instytucje
rządowe, tutaj, niestety, najbardziej
pomaga wiedza, co nam się należy,
jakie mamy prawa i przywileje. Czasami trzeba się odwoływać od decyzji,
wielokrotnie uczęszczać do urzędów
w celu załatwienia jednej sprawy. Może
na to brakować sił. Pomocne może być
wtedy przemyślenie: „Po co to robię,
dla kogo, jaki cel temu przyświeca?”.
Może to będzie w pewien sposób motywujące.
Czasami można się poczuć urażonym lub zezłoszczonym na bliskie
osoby, które nie proponują wsparcia.
Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do osób, od których w pewien
sposób oczekujecie pomocy (np. rodziców, teściów, rodzeństwa). Warto
o tym porozmawiać, dopytać, jakie są
tego powody. Być może te osoby są
w sytuacji, że faktycznie nie dysponują
czasem lub mają wiele własnych problemów. A może po prostu nie zdają
sobie sprawy, w jak ciężkiej sytuacji się
znajdujecie, nie rozumieją, jakiej pomocy potrzebujecie. Do momentu, aż
je bezpośrednio poprosicie. Czasami
nawet czują się bardzo niezręcznie, bo
chciałyby w czymś pomóc, ale nie wiedzą, jak o to zapytać.

Na zakończenie
Nie namawiam do tego, by z choroby
dziecka czynić informację publiczną
i opowiadać o tym wszystkim napotkanym osobom. Uważam, że jest to bardzo indywidualna sprawa i każdy radzi

sobie z chorobą na swój własny sposób. Jednakże trzeba być świadomym
tego, jaki obraz choroby przekazujemy
dziecku. A co za tym idzie – wpływamy
na jego obraz siebie jako osoby chorej
(„Czy jestem inny?”, „Czy moja choroba jest tematem tabu?”). Namawiam
do tego, by o chorobie rozmawiać jak
najbardziej naturalnie. Na początek ze
sobą, w najbliższej rodzinie, z dzieckiem. Jeśli choroba będzie elementem codziennego życia, o którym się
zwyczajnie rozmawia, dziecko również
będzie czuło się z tym tematem swobodnie. Uczmy także dzieci, jak rozmawiać z kolegami o chorobie, co mogą
powiedzieć o objawach i leczeniu, co
odpowiedzieć na konkretne pytania.
Czasami warto podsunąć dziecku gotowe zdania, których może użyć. Nie
w każdej sytuacji musimy udzielać wyczerpujących odpowiedzi, nie zawsze
musimy nawet podawać nazwę choroby. Ważne jest, by się przełamać, stopniowo zacząć mówić o problemach,
z jakimi się zmagamy. Oczywiście wiąże się to z tym, że ujawniając chorobę,
narażamy się na ocenę innych, komentarze, rozmowy innych osób o naszym
dziecku. Z drugiej strony możemy być
zaskoczeni, jak dużo jest wokół ludzi,
którzy chcą pomóc.
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Zawsze blisko gór – wywiad
z Andrzejem Bargielem
Piotr Wyraz: Przeczytałem taką
definicję Andrzeja Bargiela: „Jestem sportowcem. Uprawiam
narciarstwo ekstremalne. Wszystkie moje pasje są związane z górami. Jestem człowiekiem, który
bardzo ceni sobie to, żeby czerpać przyjemność z tego, co się
robi”. Czegoś brakuje?
Andrzej Bargiel: Tutaj nic się nie zmieniło. Ta definicja jest jak najbardziej
prawdziwa i w jasny sposób tłumaczy
moje podejście do sportu i do życia
w ogóle. W sporcie dochodzi oczywiście rywalizacja, ale koniec końców to
właśnie codzienna radość z tego, co się
robi, jest kluczowa do osiągania celów,
które się założyło. Nasza codzienność
to trening. Byłoby mi trudno w nim wytrwać, gdybym nie czerpał z tego, co
robię, przyjemności.
P.W.: A dlaczego nie mówisz o so-

bie per himalaista czy wspinacz
wysokogórski?

A.B.: Nigdy nie zależało mi na tym, żeby
być identyfikowanym z jakąś konkretną
dyscypliną sportu czy formą działalności w górach. Oczywiście, głównie
jeżdżę na nartach i to one są punktem
wyjścia, ale też w tym, co robię, są elementy wspinaczki czy innych form turystyki górskiej. To wszystko tworzy jedną
całość.
P.W.: Mam bardzo niespójne wy-

obrażenie Andrzeja Bargiela.
Z jednej strony profesjonalista,
który wydaje się mieć wszystko
dopięte na ostatni guzik, z drugiej za przeproszeniem małolat, który szaleje w maluchu po
ulicach Zakopanego wychylony
z auta od pasa w górę. Jak to jest?

A.B.: Na Podhalu jest mnóstwo ludzi
z temperamentem (śmiech). Bardzo
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sobie cenię, że wokół tego, co robimy,
panuje taka luźna atmosfera. Na pewno życie w Zakopanem nie płynie tak
intensywnie jak, dajmy na to, w Warszawie. Dlatego też bardzo lubię spędzać
tutaj czas. Z drugiej strony tego czasu
spędzanego tutaj jest coraz mniej. Na
co dzień prowadzę działalność biznesową w spółce, ale szukam też finansowania dla moich kolejnych projektów. Do
tego dochodzi trening, bez którego te
projekty nie mają szans powodzenia. To
wszystko wymaga ode mnie naprawdę
dużego zaangażowania, ale też żeby
wejść na najwyższe obroty, potrzebuję
konkretnego celu. Kiedy wkrada się za
dużo luzu, tracę motywację.
P.W.: Miałem okazję słuchać kiedyś Roberta Korzeniowskiego,
czterokrotnego mistrza olimpijskiego, który opowiadał o swoich
metodach treningowych. W świecie polskiej lekkiej atletyki przez
lata uchodził on za największego

profesjonalistę pod tym względem. Kiedy okazywało się, że
nie może wykonać jednostki treningowej zgodnie z planem, to
najpierw wpadał w szał, a potem
szukał kreatywnego rozwiązania
problemu i zwykle mu się udawało zrobić, co wcześniej zaplanował. Też tak masz?
A.B.: Na pewno muszę bardzo dobrze
planować moje codzienne aktywności.
Każdą wolną chwilę staram się spożytkować na trening. Najlepiej czuję się
w górach, tutaj jakość treningu jest
najlepsza, ale też nie zawsze mam do
nich dostęp. Kiedy jestem na nizinach
biegam, jeżdżę na rowerze, gram w piłkę, ćwiczę na siłowni. Często dnia nie
wystarcza. Zdarzało się, że wracałem
z Warszawy do Krakowa pociągiem,
tam wskakiwałem na rower i koło północy zajeżdżałem do Zakopanego. Nie
zawsze udaje się to aż tak dokładnie
zaplanować, ale kiedy mówimy o treningu ogólnorozwojowym, budowa-
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niu bazy wytrzymałościowej, aż tak dokładne planowanie nie jest konieczne.
Mogę sobie pozwolić na więcej spontaniczności i póki co to działa. Co innego trening specjalistyczny.
P.W.: „Wyczyny Bargiela to abso-

lutna rewelacja” – mówi o Twoich
osiągnięciach Ryszard Gajewski.
„Jędrek ma szansę na dokonanie w przyszłości ważnych rzeczy
w górach wysokich” – tak mówił
o Tobie Artur Hajzer. Twoje wyniki pokazują, że miał rację. Gdzie
leży źródło Twojego sukcesu?

A.B.: Na pewno kluczem jest wieloletni
trening narciarski i skiturowy. Nawet jeśli
to, co robię dziś, odbiega nieco od tego,
do czego się przez wiele lat przygotowywałem, tamten trening stanowi bazę dla
mojej bieżącej aktywności. Bez niego nie
byłbym w stanie realizować swoich celów, a już na pewno nie w sposób, który
uznawałbym za racjonalny i relatywnie
bezpieczny. Moja droga sportowa wcale
nie była łatwa i często musiałem mierzyć
się z różnymi ograniczeniami, choćby
brakiem odpowiedniej infrastruktury
sportowej. Wtedy pomagała pasja, bez
której nie byłbym w stanie przełamywać
kolejnych barier.

24

P.W.: Denis Urubko Cię chyba nie

lubi. Najpierw zabrałeś mu rekord
w biegu na Elbrus, teraz rekord
czasowy na Śnieżnej Panterze.
A.B.: Taki jest sport. Granice są po to,
żeby je przesuwać. Denis ma mnóstwo

powodów do tego, żeby być z siebie
dumnym. W swojej karierze dokonał
rzeczy, którymi zapisał się na stałe w historii eksploracji czy wspinaczki wysokogórskiej. Moje osiągnięcia niczego mu
nie ujmują. Z drugiej strony staram się
podchodzić do tego, co robię, z dużym
dystansem. Nie myślę o biciu rekordów,
bo to oznaczałoby dodatkową presję,
a ona w górach jeszcze nikomu nie
pomogła. Cały czas czerpię wewnętrzną radość ze swojej aktywności, a to
oznacza też, że nie jestem nastawiony
na osiągnięcie celu za wszelką cenę. Tak
jest na pewno zdrowiej.
P.W.: W 2012 roku po raz pierw-

szy atakowałeś Manaslu. W ataku
szczytowym kierownik zawrócił
Cię w pół drogi. Zabolało?

A.B.: Byłem wtedy młodym chłopakiem,
którego Artur Hajzer próbował wciągać
w himalaizm, który traktowałem wtedy
bardziej jak przygodę niż sport. Poje-

chałem, bo dostałem zaproszenie. Zabrałem ze sobą narty, bo było dla mnie
kluczowym móc sprawdzić, czy na tych
wysokościach da się w ogóle jeździć
i czerpać z tego przyjemność. Możliwość atakowania szczytu była dla mnie
ważna, szczególnie że wydawało się, iż
nic nie stoi na przeszkodzie, żebym miał
tam nie wejść. Wstałem o szóstej rano,
obudził mnie piękny wschód słońca,
pogoda zapowiadała się znakomicie,
do wierzchołka pozostawało około pięciuset metrów przewyższenia, czyli realnie kilka godzin wspinania. W trakcie
wspinaczki dostałem nakaz zjechania
na dół, co przypomniało mi, że nie jest
to moja własna wyprawa, że na dole jest
kierownik, są koledzy. Powiedziałem sobie: „OK” i zjechałem na dół. Nigdy nie
robiłem problemu z decyzji kierownika.
Z perspektywy czasu uważam, że najważniejsza była możliwość zobaczenia,
jak to wszystko funkcjonuje na miejscu.
P.W.: Wojtek Kurtyka w pewnym

momencie, chyba podobnie jak
Ty, stwierdził, że styl oblężniczy
w górach wysokich zupełnie go
nie interesuje. Postawił na szybkie, lekkie wspinanie. Jego osiągnięcia są po dziś dzień uznawane za jedne z najwybitniejszych
w historii. Z drugiej strony Kurtyka potrafił się wycofać z atakowania góry w najmniej spodziewanym dla swoich partnerów
momencie. Podobnie jak on, wybrałeś swoją drogę, wydawać by
się mogło trochę wbrew rozsądkowi. Tak jest lepiej?

A.B.: Na pewno klasyczny styl zdobywania gór wysokich z wielotygodniowym przesiadywaniem w namiotach,
wynoszeniem różnych gratów na górę,
nie za bardzo mi się podoba. Czułem, że
marnuję czas. Żyję intensywnie. Młody
człowiek może dziś wielu rzeczy próbować jednocześnie. Stwierdziłem, że
jeżeli mam działać w górach wysokich,
będę to robił po swojemu, w formie,
którą uznam za sensowną. Wybór tej
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drogi był w sumie dość naturalny. Jeżeli
mamy wyprawę, w której bierze udział
kilka czy kilkanaście osób, a tylko jedna z nich używa na górze nart, to taki
układ z punktu widzenia zespołu nie ma
prawa dobrze funkcjonować. To także
kwestia zarządzania ryzykiem. Przy dobrym przygotowaniu wydolnościowym
połączonym z możliwością szybkiego
– dzięki nartom – poruszania się na dużych wysokościach, mogę robić rzeczy,
które są dla innych trudno dostępne,
ale też mogę to robić w relatywnie bezpieczny sposób. Prosta prawda jest taka,
że im mniej czasu spędza się tam w górze, tym krócej eksponuje się na ryzyko.
To daje poczucie bezpieczeństwa.
P.W.: Cytat: „W tym środowisku

(himalaistów – przypis P.W.) skrajnie brakuje ludzi, którzy uprawialiby sport wyczynowo i dzięki
temu mieli świetną wydolność.
A przecież szybkość i wydolność
w tak ekstremalnych warunkach
jest na wagę złota. Gwarantuję,
że gdyby byli sportowcami, robiliby to wszystko dużo szybciej
i byłoby mniej trupów”. Nie narażasz się temu środowisku takimi
słowami?
A.B.: Przecież to prawda (śmiech). Nie są-

P.W.: Adam Bielecki, kiedy zdoby-

szczyt. Jeżeli ich nie poszukasz, będziesz
skazany na stanie w kolejce. Droga do
Morskiego Oka też jest zawsze zatłoczona, a wystarczy zejść na któryś z mniej
obleganych szlaków, żeby móc zaznać
spokoju nawet w tak kameralnych górach, jakimi są Tatry.

A.B.: Z jednej strony to jest w jakiś sposób przykre, że na K2 prowadzi się dziś
turystów. Z drugiej, nikt nie każe himalaistom stać w kolejce na najbardziej obleganych drogach. Góry są takie duże, że
każdy może znaleźć w nich miejsce dla
siebie, jakiś sposób na samorealizację.
Zawsze można szukać innych wariantów, nowych dróg, sąsiednich ścian czy
choćby innych terminów. To oczywiście
wymaga więcej wysiłku, bo nikt nie
przygotuje poręczówek, nie przetoruje
drogi w śniegu za ciebie. Agencje komercyjne zawsze będą prowadziły swoich klientów na ośmiotysięczniki po najłatwiejszych drogach, ale też nie trzeba
ich wizji czy rytmowi pracy ulegać. Inna
rzecz, że nie pamiętam, kiedy ostatnio
polski himalaista wytyczył nową drogę
na ośmiotysięczniku. Trzeba szukać nowych wyzwań. Są w górach wysokich
miejsca, w których nie ma kolejki na

P.W.: Mam w głowie jeszcze je-

wał K2 latem, opisywał, że w pewnym momencie na poręczówkach
zrobił się taki tłok, że sobie usiadł
i godzinkę zdrzemnął w oczekiwaniu, aż się rozluźni. Wszystko
odbywało się na wysokości powyżej 8000 m n.p.m. Wyobrażasz
sobie taką sytuację?

den obrazek z udziałem Adama
Bieleckiego. On siedzi na szczycie Makalu, Artur Hajzer do niego dochodzi. Przez chwilę łapie
oddech, rozgląda się dość beznamiętnie wokoło i rzuca tylko:
„Dobra, spadamy stąd”. W Twoim
przypadku też tak to wygląda?

A.B.: Dzięki temu, że mam więcej energii, być może mogę sobie na trochę więcej pozwolić, spędzić na szczycie trochę
więcej czasu, odpocząć, choć to zależy
też od tego, o której godzinie tam dotarłem i jakie są prognozy na najbliższe
godziny. Na pewno nie jest to jednak
miejsce, w którym można siedzieć godzinę czy dwie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi (śmiech). Oczywiście
to niesamowite uczucie stać na szczycie, ale też każdy z nas ma świadomość,
że trzeba jeszcze wrócić na dół. Droga
na wierzchołek jest tak długa, że można

dzę, żeby ktoś miał się o te słowa obrazić.
Wszyscy, którzy chodzą dziś w góry wysokie, mają świadomość, że tak to funkcjonuje. Ktoś może powiedzieć, że przecież nasi najwięksi himalaiści jak Krzysiek
Wielicki czy Jerzy Kukuczka nigdy nie trenowali. Tyle, że oni spędzali osiem–dziewięć miesięcy w roku w górach, a dzisiejsi himalaiści w góry jeżdżą weekendowo.
Proporcje się odwróciły. Jeżeli chcemy
mierzyć się z osiągnięciami naszych starszych kolegów, musimy więcej czasu poświęcić na trening, którego oni po prostu
nie potrzebowali w takim stopniu. Bez
tego nasze umiejętności byłyby gorsze,
a niebezpieczeństwo uprawiania sportów bądź co bądź ekstremalnych wyższe.
Rachunek jest prosty.
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się widokami, całą tą przestrzenią nasycić. Obcujesz z tą rzeczywistością przez
dłuższy czas. To nie jest tak, że dopiero
tam otwiera się człowiekowi widok na
inną planetę.
P.W.: Twoje życie w ostatnich la-

tach nabrało szalonego tempa.
Od chłopaka, który biega czy
jeździ po Tatrach, do mężczyzny,
który wbiega i zjeżdża z ośmiotysięczników. Jak sobie radzisz z tą
lawiną sukcesów i popularności?
Co czujesz, przejeżdżając przez
Biały Dunajec, gdzie stanęła
ostatnio wielka reklama z Twoim
wizerunkiem? Żaden kierowca
stojący w korku na „zakopiance”
nie może jej przeoczyć.

A.B.: Cały czas jestem w biegu, więc nie
mam czasu specjalnie się nad tym zastanawiać. To, co robię, wymaga finansowania, a takie bilbordy jak ten w Białym
Dunajcu są tej konieczności naturalną
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konsekwencją. Staram się minimalnie
w to wszystko angażować, na tyle, na ile
jest to potrzebne, żeby wszystko dobrze
działało, ale też dbam o to, żeby nie było
to specjalnie uciążliwe. Dlatego też nie
występuję zbyt często przed publicznością, raz, góra dwa razy w miesiącu.
P.W.: Masz 34 tysiące fanów na

FB. Widziałem zdjęcie, na którym
w pełnym rynsztunku, w namiocie stojącym w którymś z górnych
obozów, siedzisz przed komputerem i – jak wynika z opisu – odpisujesz na wiadomości, organizujesz życie po powrocie. Mógłbyś
żyć, działać w górach bez komputera? Krzysztof Wielicki mówi, że
to taki znak czasów. Że najważniejsze jest dobre selfie na szczycie. Zgadzasz się z taką oceną?

A.B.: Czasem trzeba zrobić zdjęcie dla
sponsora i dla siebie na starość (śmiech).
Dostęp do technologii jest dziś tak ła-

twy, że czasem trudno od nich uciec.
Inna rzecz, że po tym, jak wiele osób zostało przyłapanych na próbie oszustwa,
selfie na szczycie stało się poniekąd
obowiązkowym dowodem, że czegoś
się dokonało. Wbrew temu, co można
wnosić po zdjęciu, które opisałeś, w górach staram się od tego całego telekomunikacyjnego czy informacyjnego
zgiełku odpocząć. Dlatego też zabieram
ze sobą w góry ludzi, którzy robią to trochę za mnie. Ja staram się skupić na realizacji celu, który sobie założyłem.
P.W.: Powiedziałeś niedawno, że

zimowe K2 Cię nie kręci. Skoro
nie kręci Cię jedno z największych wyzwań współczesnego
himalaizmu, to co kręci Andrzeja
Bargiela?
A.B.: Zimowe wyprawy w praktyce
oznaczają trzy miesiące siedzenia

mukowiscydoza 47/2016

Wywiady i reportaże: ludzie, których warto poznać
i czekania na dobrą pogodę, a jak
już wcześniej ustaliliśmy, siedzenie
w namiocie nie jest moim wymarzonym sposobem na spędzanie czasu
w górach. Z mojego punktu widzenia
jest to marnowanie czasu. Warunki są
skrajnie nieprzyjazne. Temperatury
bardzo niskie, wieje wiatr, który czasami nie pozwala nawet wyjść z tego
namiotu. Poza tym zimą w górach
wysokich – paradoksalnie – są gorsze
warunki do uprawiania narciarstwa.
Śnieg jest wywiany, skała goła lub zalodzona. Dlatego wolę zimy spędzać
w Alpach czy Tatrach.
P.W.: Po śmierci Artura Hajzera

programem Polski Himalaizm
Zimowy kieruje Janusz Majer, który w przeciwieństwie
do swojego śp. przyjaciela nie
ogranicza się do myślenia o zimowych wyprawach na ośmio-
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tysięczniki. W ramach programu
organizowane są wyprawy, których celem są niższe góry, dotychczas niezdobyte lub takie,
na których mają być wytyczane
nowe drogi. Nie zobaczymy już
Andrzeja Bargiela w charakterystycznym kombinezonie z logo
PZA?

P.W.: Twoje imię i nazwisko stało

A.B.: Nigdy nie mówię nigdy. Jeżeli
w ramach programu znajdzie się jakiś
cel, który będzie mnie kręcił i będzie
wola współpracy ze strony kierownictwa, to możemy o tym porozmawiać.
Ale na pewno nie będzie to wyprawa
zimowa (śmiech). I wcale nie muszą to
być Himalaje. Może jakieś niższe góry,
jakaś piękna ściana. Jeżeli zaiskrzy, będziemy działać. Jeżeli dzisiaj robię coś
na własny rachunek, to nie dlatego, że
się na kogoś obraziłem, tylko dlatego,
że znalazłem własną przestrzeń, w której się realizuję.

A.B.: Na wyprawie jesteśmy na siebie
skazani czasami na długie tygodnie, dlatego też nie wyobrażam sobie zabierać
ze sobą takich ludzi, z którymi przebywanie nie sprawiałoby mi przyjemności.
Staram się obcować z ludźmi, którzy
w różnych dziedzinach są mądrzejsi
ode mnie. Dlatego mam w ekipie Darka Załuskiego, który oprócz tego, że jest
świetnym himalaistą, jest też utytułowanym filmowcem. Z tego samego powodu jest w ekipie jeden z najlepszych
polskich fotografów zajmujących się
sportami ekstremalnymi, jakim bez wąt-

się już marką. Andrzej Bargiel
jest solistą, ale stoi za nim silny zespół. Na swoje wyprawy
jeździsz ze sprawdzoną grupą
ludzi, wśród których jest m.in.
Dariusz Załuski. W dzisiejszym
himalaizmie to chyba wyjątkowa sytuacja.
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Wywiady i reportaże: ludzie, których warto poznać
pienia jest Marcin Kin. Połączenie specjalistów z różnych dyscyplin pozwala
nam robić różne niesamowite rzeczy
i to jest w tym wszystkim bardzo fajne.
Ostatnia wyprawa była takim wydarzeniem, w którym wzięła udział wyjątkowo duża liczba osób. Najfajniejsze było
to, że nikt nam ich nie przydzielił, tylko
mogliśmy sami dokonać wyboru. Dzięki temu udało się stworzyć ekipę, która
oprócz tego, że wykonała kawał profesjonalnej roboty, przeżyła też razem
świetną przygodę, świetnie się razem
bawiła. Takie przeżycia budują relacje
na całe życie.
P.W.: Twoje zmagania o tytuł

Śnieżnej Pantery były śledzone
przez ekipę filmową Canal Plus.
Wydawać by się mogło, że niemal każdy Twój krok był filmowany. Kiedy operatorzy nie byli
w stanie Ci towarzyszyć, do akcji
wkraczały drony. Z jednej strony
wyszedł z tego świetny materiał,
z drugiej jakoś trudno mi sobie
ten spektakl wyobrazić. Jak się
z tym czułeś?

A.B.: Na pewno było to nowe doświadczenie, ale też nie było tak, że cały czas
byłem pod okiem kamer czy obiektywów. Czasami decydowały o tym
względy techniczne. Po prostu ten
sprzęt jest mniej sprawny na określonych wysokościach. To nie jest też tak,
że mieliśmy tam jakiś scenariusz do zrealizowania. Działaliśmy spontanicznie
i to wszystko działo się w jakiś naturalny sposób. Głównie pewnie dlatego, że
za obiektywem stał kumpel, a nie jakiś
przypadkowy człowiek, który goni mnie
z kamerą po górach. Nie jest też tak, że
nie miałem tam prywatności. Było mnóstwo okazji do tego, żeby pobyć samemu ze sobą.
P.W.: „Dobrowolnie przyrzekam

pod słowem honoru, że póki
zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy – bez względu na porę roku,
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dnia i stan pogody – stawię się
w oznaczonym miejscu i godzinie
odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według
marszruty i wskazań Naczelnika
lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu
pomocy”. Co to dla Ciebie znaczy?
A.B.: Można powiedzieć, że zostanie
ratownikiem było moim marzeniem
z dzieciństwa. Etatowym toprowcem
jest mój brat, który jeździł też na moje
wyprawy, ale ostatnio urodziła mu się
córka i nie jest to już takie proste. Jak
się tutaj mieszka, spędza dużo czasu
w górach, a przy okazji ma się jakąś
dozę empatii i chęć niesienia pomocy
innym, to jest to też w pewien sposób
naturalne, że myśli się o zostaniu ratownikiem. W środowisku ratowników jest
wielu znakomitych ludzi, a TOPR jest
też świetną instytucją, która umożliwia
swoim członkom systematyczny rozwój
czysto górskich kompetencji. Trudno mi
sobie wyobrazić pracę na etacie w pogotowiu, ale społecznie na pewno będę
się angażował.
P.W.: Po tym jak zdobyłeś Broad

Peak dotarła do Ciebie informacja o wypadku Olka Ostrowskiego na sąsiednim Gaszerbrumie.
Natychmiast wyruszyłeś na ratunek, ale okazał się on bezskuteczny. Potem gazety pisały „Andrzej Bargiel oskarża” i „Afera
Broad Peak II”. Już wszystko wyjaśnione?

A.B.: Ludzie lubią szukać sensacji. Wspinacze, którzy działali wtedy w bazie, byli
na tyle niekompetentni, że nie potrafili
zorganizować akcji ratunkowej i to był
główny kłopot. Trudno mi zrozumieć,
żeby ludzie, którzy na co dzień się wspinają, nie znali się na prowadzeniu akcji
ratunkowych w górach, bo wbrew pozorom nie jest to jakoś strasznie skomplikowane. Czasami odnoszę wrażenie,
że ludzie szukają łatwych usprawiedliwień, że to nie są Alpy czy Tatry, że jest
wyżej i trudniej się oddycha. To są góry

i powinny obowiązywać te same zasady, a jak jesteś słaby, to powinieneś zostać w domu i nie narażać innych, bo oni
powinni móc na ciebie liczyć. W dzisiejszym wspinaniu często dominuje takie
egoistyczne myślenie: „Wyjdziemy, zrobimy jakiś wynik, ale całe otoczenie nas
nie interesuje”. A przecież najważniejsze
powinno być to, żeby każdy wrócił cało
do domu. Z perspektywy czasu nasze
ewentualne osiągnięcia będą blakły,
a przeświadczenie, że być może mogłeś
komuś pomóc, ale tego nie zrobiłeś, zostanie z tobą aż do śmierci.
P.W.: Przeczytałem gdzieś, że Two-

im zdaniem w górach najważniejsze jest oddychanie. Generalnie
wydaje się, że w odróżnieniu od
większości ludzi, dużą uwagę
przywiązujesz do oddychania
właśnie. Zaangażowałeś się w akcję Podhalański Alarm Smogowy,
pomagasz chorym na mukowiscydozę, którzy na co dzień o ten
oddech muszą walczyć. Czy właśnie dzięki temu, co robisz w górach, potrafisz docenić każdy oddech?

A.B.: Zawsze też jak mam możliwość
komuś pomóc, to po prostu to robię. Wierzę w moc sprawczą dobrych
uczynków. Z drugiej strony mam świadomość, że moje drobne gesty są ledwie kroplą w morzu potrzeb, że chorzy
walczą o oddech każdego dnia, że ludzie w różnych miejscach Polski muszą
oddychać powietrzem, które po prostu
ich zabija czy skraca życie.
P.W.: Rozmawiałem swego czasu

z Robertem Szymczakiem, lekarzem wypraw himalajskich i zdobywcą trzech ośmiotysięczników.
Zapytałem, czy można porównywać reakcje organizmu wspinacza na dużych wysokościach
z tym, co przeżywają chorzy na
mukowiscydozę w zaawansowanych stadiach choroby, kiedy wydolność płuc spada do minimum.
Powiedział, że to jest porównywalne.
mukowiscydoza 47/2016

Wywiady i reportaże: ludzie, których warto poznać
dzień. Czasami przygoda jest w zasięgu
kilku godzin. Rano wychodzę, wracam
wieczorem. Dlatego zawsze chciałbym
móc mieszkać blisko gór.
Z Andrzejem Bargielem rozmawiał
Piotr Wyraz

Lenka Wyraz w imieniu podopiecznych PTWM podziękowała Andrzejowi Bargielowi za
pomoc (fot. Piotr Wyraz)

A.B.: Warunki na dużych wysokościach
są ekstremalne i skrajnie nieludzkie. Jakkolwiek banalnie by to zabrzmiało, człowiek do życia potrzebuje tlenu, a tego
im wyżej, tym jest go mniej, przez co
nasza wydolność spada. Nie bez przyczyny obszar powyżej 7900 m n.p.m.
nazywa się strefą śmierci. Jest obliczone, że człowiek może w niej spędzić co
najwyżej kilka godzin, później organizm
zaczyna po prostu umierać, zatrzymują
się kolejne procesy życiowe. Wyobrażam sobie, że podobnie może wyglądać w pewnym stadium życie chorego
na mukowiscydozę. Różnica polega na
tym, że w przypadku himalaistów proces ten można zatrzymać, schodząc
niżej. W przypadku chorych nie jest to,
niestety, takie proste.
P.W.: Jutro kończy się aukcja

sprzętu, którego używałeś podczas wyprawy po Śnieżną Panterę, z której dochód będzie
przeznaczony dla chorych na
mukowiscydozę. Podglądasz licytację?

A.B.: Staram się podglądać. Na pewno
rzeczy, które przekazałem na licytację,
są bliskie mojemu sercu, w niejednej
przygodzie brały udział, dlatego liczę na
dobry wynik.
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P.W.: PTWM rozpoczyna wkrót-

ce kampanię, której hasłem jest:
„Wiemy, co to znaczy walczyć do
utraty tchu”. Chyba, jak mało kto,
potrafisz to zrozumieć?

A.B.: Dobre hasło. Tchu brakuje mi czasem nie tylko w górach, ale też w życiu
na nizinach, może nawet częściej. Tak,
myślę, że potrafię to zrozumieć.
P.W.: Twój projekt nosi nazwę

Hic Sunt Leones (łac., dosł. „tu są
lwy”). Tak oznaczano obszary nieodkryte, kraje nieznane. To gdzie
są te lwy?

A.B.: Lubię nazwę tego projektu i klimat
wokół niego. To jest jakaś moja droga
do spełniania marzeń. Kręci mnie odkrywanie nowych przestrzeni, nowych
terenów. Każda moja wyprawa to jest
przygoda, która zostawia mnóstwo
wspaniałych wspomnień.
P.W.: Piotrek Morawski zwykł mó-

wić, że kiedy jest w domu, myśli
o wyprawie, a na wyprawie nie
może przestać myśleć o domu.
Też tak masz?

A.B.: Na pewno najfajniejszym momentem na wyprawie jest powrót do
domu. Ja mam to szczęście, że moja
aktywność nie ogranicza się do wielotygodniowych wypraw. Mam góry na co

Andrzej Bargiel. Rocznik 1988. Jest
dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa.
Od małego rozsadzała go energia,
która ujście znalazła dopiero w sporcie.
Próbował jeździectwa i kolarstwa górskiego, w szkole sportowej grał w piłkę
nożną, ale to narty stały się jego pasją.
Zaczynał od górek otaczających rodzimą
Łętownię, z czasem zaczął trenować
skialpinizm, którym zainteresował go
brat, ratownik TOPR. Jako zawodnik
Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra
Team trzykrotnie stawał na najwyższym
stopniu podium mistrzostw Polski w skialpinizmie. W 2010 r. pobił rekord czasowy
w biegu na najwyższy szczyt Kaukazu –
Elbrus. W kolejnych latach uczestniczył
w wyprawach unifikacyjnych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu
w ramach programu Polski Himalaizm
Zimowy. Od 2013 r. tworzy projekt Hic
Sunt Leones, w ramach którego planuje
zjazdy z najwyższych szczytów Ziemi.
Zorganizował pierwszą polską narciarską
wyprawę w Himalaje, której celem było
zdobycie w jak najkrótszym czasie szczytu
Sziszapangmy (8013 m. n.p.m.) oraz zjazd
na nartach z samego wierzchołka góry.
Rok później w rekordowym czasie zdobył
Manaslu (8156 m n.p.m.), w kolejnym
stanął na szczycie Broad Peak (8051 m.
n.p.m.). W 2015 r. w ciągu 30 dni zdobył
pięć siedmiotysięczników należących
do tzw. Szczytów Śnieżnej Pantery, bijąc
rekord należący do Denisa Urubko. Jako
pierwszy człowiek na świecie zjechał
z wszystkich z nich na nartach. Człowiek
Roku 2015 w konkursie Travelery organizowanym przez National Geographic
Traveler. Ambasador Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
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Pododdział mukowiscydozy dla
dorosłych w Sosnowcu otwarty – i co
dalej?
Sosnowiec – jasny punkt na
mapie Polski dla dorosłych
chorych na mukowiscydozę
18 października 2016 r. oficjalnie dokonano otwarcia pododdziału mukowiscydozy w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu. To pierwszy ośrodek tego
typu dedykowany dorosłym. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz szpitala, regionu oraz zainteresowanych (wspierających) fundacji
i towarzystw. Spotkanie składało się
z dwóch części: zwiedzania szpitala oraz
konferencji.
To niewątpliwie był dzień wyjątkowy dla dorosłych osób chorych na
mukowiscydozę, bo pojawił się jasny
punkt na mapie Polski. Miałam osobiście możliwość wzięcia udziału w tym
wydarzeniu, towarzyszyłam bowiem
córce, która w imieniu chorych dziękowała wszystkim zebranym za utworze-

Marta Gliniecka w trakcie występu artystycznego w Sosnowcu (fot. 1–6 Mirosław
Gliniecki)
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nie tego pododdziału. Marta zwróciła
uwagę, że takie właśnie miejsca, spełniające standardy leczenia mukowiscydozy, to dla chorych szansa na dłuższe życie. Przywołała również słowa
znanego lekarza Pacha Adamsa, który
podkreślał, że istotą leczenia jest nie
tylko przedłużanie życia, ale także podnoszenie jego jakości, dbanie o samopoczucie chorego. Korzystając z okazji,
podziękowała wszystkim lekarzom,
którzy poświęcili bardzo wiele ze swego życia, wiele zaangażowania wnieśli
w to, aby chorym na mukowiscydozę
żyło się lepiej. Zamiast kwiatów w prezencie zaśpiewała. Jej wypowiedź była
szczera i poruszyła wiele osób zebranych na sali. Niektórzy z gości byli
zdziwieni, że wśród chorych na mukowiscydozę w Polsce są osoby w wieku
trzydziestu czy czterdziestu lat. Byli
wręcz zdumieni, że „taka osoba” pracuje i rozwija swoje artystyczne pasje.
Zastanawiali się, gdzie leczą się dorośli,
skoro według statystyk stanowią jedną trzecią ogólnej populacji chorych
na mukowiscydozę w Polsce? Ja także
byłam zaskoczona. Po pierwsze, że
wciąż dominuje stereotyp postrzegania osób z chorobą przewlekłą
(nawet wśród personelu medycznego), po drugie, że tak bardzo mała
jest świadomość władz na temat
potrzeb dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Sama konferencja składała się z kilku części, w pierwszej podziękowano
wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do powstania pododdziału, w kolejnej zaprezentowano

wykłady, a na koniec odbyła się część
artystyczna w wykonaniu Czesława Jakubca.
Informacje na temat pododdziału
pojawiły się już na stronie internetowej
naszego Towarzystwa, więc nie ma potrzeby ich powtarzać. Szpital jako budynek robi niesamowite wrażenie, imponuje także przestrzeń wydzielona dla
chorych na mukowiscydozę, jest więc
szansa na dobre warunki do leczenia. Kilka osób bez wątpienia miało szczególny
udział w realizacji tego przedsięwzięcia,
m.in. pani dyrektor placówki Iwona Łobejko, dr Tadeusz Bold (ordynator) czy
prof. Jerzy Kozielski (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc), a także przedstawiciele Zarządu PTWM – Dorota Hedwig i Jacek Juszczyński.
Dzięki wizycie w Sosnowcu zdałam sobie sprawę, że musimy jako rodzice, członkowie różnych towarzystw
i fundacji, podjąć oddolne starania,
aby podobne pododdziały powstały
także w innych regionach naszego
kraju, najlepiej równomiernie usytuowane, aby nie dzieliło nas aż 700 km,
bo tyle pokonaliśmy, jadąc z domu do
Sosnowca. Przy takich szpitalach powinny także powstawać poradnie
dla dorosłych chorych, zwrócił na to
również uwagę w swoim wystąpieniu
prof. Jerzy Kozielski. Jeśli w dalszym
ciągu będzie przychylność władz, jest
szansa, że taka poradnia w Sosnowcu
także w przyszłości zostanie utworzona.
Aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku,
w tak dużym kraju, jakim jest Polska,
nie ma ani jednego centrum mukowiscydozy!
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Występ artystyczny Czesława Jakubca wraz z zespołem (Karolina Zasada, Tomasz Śliwiński)

Kompleksowa opieka
nad dorosłym chorym na
mukowiscydozę w Polsce –
marzenie czy realna szansa?
W czasie konferencji mieliśmy okazję
wysłuchać wykładu prof. Doroty Sands
(m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa
Mukowiscydozy) na temat europejskich
standardów diagnozowania i leczenia
mukowiscydozy, wszystkim zainteresowanym polecam wrześniowy numer „Pediatrii Polskiej” (Tom 91 Nr S1)
z 2016 r. pod tym samym tytułem.
Dzięki Pani profesor mieliśmy
okazję dowiedzieć się, jak wygląda
opieka nad chorym w innych krajach
i nad czym trzeba pilnie popracować
u nas. Podsumuję krótko, stwierdzając, że, niestety, możliwości kompleksowej opieki nad dorosłymi
chorymi na mukowiscydozę są
wciąż w sferze marzeń. Wyzwaniem
jest nawet uzyskanie optymalnych
możliwości opieki nad większą grupą
pacjentów w Warszawie czy w Poznaniu. Prof. Dorota Sands pozytywnie
oceniła jakość sprawowanej opieki
nad dziećmi chorymi na mukowiscydozę, podkreśliła znaczenie rozwoju
ośrodków transplantologii płuc, jednocześnie podkreślając pilną potrzebę organizacji i wsparcia systemu
opieki nad dorosłymi. Chodzi bowiem
nie tylko o placówki spełniające europejskie standardy leczenia, ale także
o dostęp do leków i procedur, które
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tylko częściowo są refundowane lub
limitowane.
Mam nadzieję, że nie będziemy
zazdrościć tym chorym, którzy mieszkają na południu Polski i zrobimy
wszystko, aby takich miejsc jak pododdział w Sosnowcu przybywało!!! Póki
co wróciliśmy do domu i wracamy do
codzienności związanej z leczeniem,
czyli aktualnie szukamy ośrodka w Polsce, gdzie można usunąć polipy nosa.
Częsta przypadłość wśród chorych na

mukowiscydozę. Jakie byłoby to szczęście, gdyby zabieg taki był możliwy do
wykonania po kilku miesiącach, a nie
dwuletnim okresie oczekiwania! Nie
dość, że chory ma problemy z oddychaniem, to jeszcze dodatkowo niedrożny nos. Chyba, że ktoś ma na zbyciu 5–6 tysięcy złotych, wtedy korzysta
z opieki ośrodków prywatnych, ale czy
są tacy wśród chorych na mukowiscydozę? Pozostaje więc marzyć, że kiedyś
powstanie takie wielodyscyplinarne

Prof. Jerzy Kozielski (po prawej) wita zebranych

Uczestnicy konferencji, wśród nich m.in. Dorota Hedwig i Jacek Juszczyński
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Profesor Dorota Sands podczas wykładu w Sosnowcu

centrum, gdzie będzie można leczyć
różne dolegliwości związane z mukowiscydozą. Nie trzeba będzie poszukiwać specjalistów, nie trzeba będzie
reagować na uwagi typu: „Mukowiscydoza? Ta mukowiscydoza? Myślałam, że to choroba wieku dziecięcego”.
Chciałoby się odrzec: „Mnie się udało
dożyć dłużej – wbrew polskiemu systemowi. Więcej niż przewiduje ustawa!!!”.
Lucyna Maksymowicz
(członek zespołu redakcyjnego
„Mukowiscydozy”)

Współpraca pacjenta z lekarzem –
odczucia pacjentów
Mukowiscydoza jako choroba genetyczna i przede wszystkim wielonarządowa, zarówno od współczesnej
medycyny, jak i od lekarzy wymaga indywidualnego podejścia do jej leczenia
w przypadku konkretnego pacjenta.
To sprawia, że chorego nie można zamknąć w jakieś z góry określone ramy,
zaszufladkować i powiedzieć, że to, co
pomogło jednemu choremu (albo zaszkodziło), na pewno pomoże (albo też
zaszkodzi) komuś innemu.
Przez pierwsze kilkanaście lat życia
wybór pomiędzy tym, co pomaga albo
ewentualnie szkodzi, należy do naszych
rodziców, tak samo jak ich współpraca z lekarzem prowadzącym. Dopiero
po osiągnięciu przez chorego pełnoletniości, współpraca ta (przynajmniej
teoretycznie) przechodzi w relację pomiędzy nami pacjentami, a lekarzem.
Jest to czas, kiedy powinniśmy niejako
przejąć pałeczkę po swoich rodzicach,
wziąć sprawy w swoje ręce i się usamodzielnić. Przez te kilkanaście lat poświęcili nam oni sporo swojego czasu i dali
z siebie tyle, ile mogli.
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Przejmowanie obowiązków
Kiedy już dorosły chory przejmie po
swoich rodzicach – że tak to określę
– szeroko pojętą organizację spraw
związanych ze swoją chorobą, czeka
go z pewnością wiele nowych obowiązków. Na pewnym etapie obowiązki te nie kończą się na przyjmowaniu
leków, inhalowaniu się czy też kontrolnych wizytach u lekarza. Z biegiem lat
chory może mieć również styczność
z ogromem biurokracji, jaka wiąże się
m.in. z próbą uzyskania renty, z komisjami nadającymi stopień niepełnosprawności, z corocznymi rozliczeniami podatkowymi i związaną z tym
możliwością odliczania pewnych wydatków poniesionych ze względu na
fakt bycia osobą niepełnosprawną itd.,
itp. To wszystko sprawi, że odpowiedzialność za siebie i własne życie będzie jeszcze większa niż mogłoby się
początkowo wydawać.
Jednym z elementów takiej odpowiedzialności jest m.in. nasze ustosunkowanie się do kontaktów z lekarzem
i współuczestnictwo w procesie lecze-

nia. Jeśli o to chodzi, to chorych podzieliłbym na dwie grupy:
yy pierwszą z nich są osoby, które nie
wykazują ze swojej strony tego
współuczestnictwa i nie angażują
się zbytnio w aktywną współpracę
z lekarzem – w tym przypadku to,
co lekarz powie, jest święte i chory
przyjmuje wszystko do wiadomości,
jak i wykonuje (bądź też nie) jego
zalecenia;
yy drugą grupę stanowią osoby żądne wiedzy, ciekawe nowych metod
leczenia i radzenia sobie z chorobą,
a nawet skore do eksperymentowania. I tak naprawdę dopiero tutaj
będziemy w stanie przekonać się, na
ile nasz lekarz skłonny jest do współpracy z nami i słuchania tego, co
mamy mu do powiedzenia, włącznie z proponowaniem „alternatywnych” pomysłów na radzenie sobie
z chorobą.

Podejście alternatywne?
Od jakiegoś czasu za sprawą pewnych
osób i działań, zauważalny jest – przede
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wszystkich w Internecie – wzrost zainteresowania społeczeństwa nieco innym
podejściem do leczenia przewlekłych
chorób niż tylko te, które praktykowane są przez lekarzy. Zainteresowanie
to przenosi się również do grona osób
chorych na mukowiscydozę. W lutym
2013 r. na portalu społecznościowym
Facebook powstała grupa dotycząca
alternatywnego podejścia do leczenia
mukowiscydozy (Alternative Behandlung in Mukoviszidose), która liczy obecnie (połowa listopada 2016 r.) nieco
ponad 1030 członków. Grupa ta służy
przede wszystkim wymianie informacji
pomiędzy chorymi na mukowiscydozę
o swoich doświadczeniach związanych
z innym (alternatywnym) podejściem
do radzenia sobie z chorobą, niż tylko
te ogólnie znane. Odnalezienie tej grupy zachęciło mnie do utworzenia jej
polskiego odpowiednika, co uczyniłem
w sierpniu ubiegłego roku. Obecnie
polska „Mukowiscydoza »alternatywna«”
liczy ponad 220 członków. Oczywiście
same liczby nie mówią wiele, bo o ile
ilość członków danej grupy może być
duża, to już „praktyczne” zaangażowanie
się poszczególnych osób w jej aktywne
życie jest różne. Mimo tego jest to jakaś
oznaka rosnącego zainteresowania alternatywnym podejściem do radzenia
sobie z problemami zdrowotnymi osób,
które przynależą do tego typu grup.

Przed nowymi wyzwaniami
Powyższy fakt oraz otwarty dostęp do
informacji sprawia, że zainteresowanie tego typu podejściem do choroby
może być coraz większe. Jeśli tak się
stanie, to współczesna forma opieki nad
pacjentem przewlekle chorym stanie
przed nowym wyzwaniem, a sam model współpracy pomiędzy pacjentem
a lekarzem będzie musiał ulec zmianie.
Jeśli lekarz pod swoją opieką będzie
miał pacjenta rządnego wiedzy i skłonnego do eksperymentowania z jaki-
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miś niekonwencjonalnymi terapiami,
zostanie postawiony przed trudną dla
niego samego decyzją – co teraz? Zaakceptować taki fakt i współpracować
z chorym? Czy powiedzieć stanowcze
„nie” na tego typu „widzimisię” pacjenta? Teoretycznie sytuacja taka powinna
zakończyć się podjęciem stosownej
współpracy z pacjentem, bo nie po to
ktoś szuka innych metod pomocy, aby
na starcie to wszystko zostało zanegowane i zdeptane z ziemią – a tak, niestety, często się dzieje. Lekarz nie może
być jednak „szefem”, który nam jedynie
nakazuje, ale powinien być kimś, kto
z jednej strony postępuje wedle pewnych z góry określonych zasad i reguł,
a z drugiej strony osobą, która potrafi
wysłuchać chorego i próbuje zrównoważyć to wszystko. To jest oczywiście
jedna strona medalu – druga jest taka,
że w większości przypadków lekarz czuje się odpowiedzialny za pacjenta, i jeśli
uważa, że podjęte przez pacjenta działania mogą mu zaszkodzić, powinien
starać mu się to wytłumaczyć.
Jeśli zaś chodzi o pacjentów korzystających z „alternatywnych” metod
leczenia, powinni oni pamiętać, iż przed
wdrożeniem tego typu wspomagania swojego zdrowia powinni szeroko
zapoznać się z danym zagadnieniem
i mieć świadomość tego, że robiąc coś
na własną rękę, biorą za siebie całkowitą odpowiedzialność (to, co pomogło
jednej osobie, nie zawsze musi pomóc
komuś innemu).

Z doświadczenia pacjentów
Ogólnie rzecz biorąc współpraca, o której tutaj mowa, wygląda różnie – od skrajnie pozytywnej, do skrajnie negatywnej.
Są lekarze, którzy ze względu na natłok
obowiązków nie mają wystarczająco
dużo czasu dla pacjenta, jak i ci, którzy
z kolei nie szczędzą im swojego czasu.
„Wizyty wyglądają tak, że lekarz
zaprasza mnie na oddział. W drzwiach

gabinetu dostaję szybkie skierowania
na spirometrię i badanie krwi. Jak wyniki
mam dobre, to »do widzenia«, a jak złe,
to do szpitala. (…) Na oddział przychodzę, kiedy wiem, że muszę. Wtedy przyjmują mnie z dopiskiem »pilne« i doktor
przychodzi codziennie na maksymalnie
minutę zapytać się, czy »żyję«. (…) Rozmowy praktycznie nie istnieją. Staram
się go jakoś wciągnąć w rozmowę na
temat leczenia, ale jest tak zabiegany,
że się nie da. Pewnym razem, żeby dostać się na oddział, musiałam pisać do
koleżanki, która też tu jest, żeby mu
przekazała taką informację, bo nie miał,
niestety, czasu odebrać telefonu” – relacjonuje 21-letnia pacjentka chora na
mukowiscydozę. Pozornie negatywny
obraz, jaki wyłania się z powyższej relacji, zmienia swój wydźwięk, kiedy informatorka mówi o tym, jak lekarz prowadzący przejmuje się stanem zdrowia
pacjentów: „Kiedyś, jak byłam w złym
stanie, to nawet w nocy dzwonił co kilka
godzin pytać pielęgniarki, czy wszystko
jest ze mną OK. Bardzo się dla nas poświęca”.
Z kolei inna pacjentka (również
21-letnia) tak opisuje swoje doświadczenia w tej kwestii: „U mnie wygląda to
tak, że jestem pod stałą opieką jednej
pani doktor w poradni i drugiej podczas pobytu na oddziale. W poradniach
pojawiam się raczej sporadycznie. Po
prostu dzwonię, kiedy coś się dzieje,
i pod tym względem jest super, bo zawsze znajdzie się dla mnie jakiś nieodległy termin, a jeśli naprawdę coś mnie
mocno męczy, to nawet tego samego
dnia mogę przyjść i w tzw. międzyczasie robione mam wszystkie badania.
Dobrze nam się współpracuje, bo doktor zawsze stara się wynegocjować dla
mnie taki termin, który by mi najlepiej
odpowiadał (wiadomo – studia itd.). No
i czas, który muszę czekać na miejsce
w szpitalu. Wtedy jestem świetnie »obstawiona« lekami w domu, a jak się coś
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zacznie pogarszać, to od razu jestem
przyjmowana na oddział (jakbym mogła rozdawać medale, to w tej kwestii
na pewno złoty krążek). (…) Przyznam
szczerze, że opieka, jaką mnie otaczają
lekarze na pulmonologii w moim szpitalu, to coś, za co jestem im niesamowicie wdzięczna, bo naprawdę widzę,
że bardzo im zależy na tym, aby mi
pomóc. Mimo natłoku pacjentów lekarze zawsze doskonale pamiętają, co się
ostatnio ze mną działo, nawet jeśli przez
kilka miesięcy się nie pojawiałam”.

Tak wygląda to w Szkocji
Swoją opinią podzielił się również pochodzący z Polski 40-letni mieszkaniec
Szkocji, który bardzo chwali sobie panujące w tamtejszych szpitalach warunki
sprzętowe i medyczne, dostępność do
leków oraz podejście lekarzy do pacjenta. Jednak, jak sam zauważa, jedynym
ich minusem jest traktowanie antybiotyków (np. azytromycyny czy też kolistyny) oraz szczepień przeciwko grypie
jako profilaktyki w mukowiscydozie, co
w praktyce nie zawsze przynosi oczekiwane efekty.
On sam już jakiś czas temu odszedł
od takiego podejścia do leczenia i tak
opisuje swoje doświadczenia z tym
związane: „W pewnym momencie powiedziałem: »Dość!« Eksperymentuję
na sobie po swojemu, a nie, jak lekarze
zechcą. Zauważyłem, że w szpitalach
personel traktuje chorych jak towar
na półkach: bez emocji, bez uczuć
i nieprofesjonalnie. Lekarze stali się
marionetkami koncernów i lubią »zasypywać« pacjentów antybiotykami. Tak
więc słowo »zapobiegawczo« lub też
»profilaktycznie« u mnie ma znaczenie
równoznaczne z przekazem o treści:
»zgodnie z zaleceniem koncernu«. Niniejszym uznaję, że zlecanie ton antybiotyków jest bezzasadne. (…) Byłem
przez nie bardzo osłabiony. Odstawiłem je ponad rok temu i od tamtej pory
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czuję, że mój organizm jest silniejszy.
Zacząłem stosować dobrą dietę: posiłki
4 do 5 razy dziennie, niskotłuszczowe,
ale wysokowęglowodanowe i wysokobiałkowe, do tego warzywa, owoce
i witaminy (stosuję m.in. witaminę C).
Odporność wzrosła do tego stopnia, że
infekcje przechodzą po trzech dniach,
a katar po półtorej dnia (przy antybiotykach katar trwał zwykle 7–10 dni,
a infekcje od 5 do ponad 8 tygodni).
Lekarzom nie podoba się, że nie biorę
antybiotyków. Nawet wynik spirometrii ich nie interesuje. Kiedyś miałem
wynik 1,7, później 2,3, a teraz mam 3,2
– widać, że odstawienie antybiotyków
w moim przypadku dobrze działa. Ale
oni wolą nie zauważać takich wyników
i wbijać do głowy antybiotyki, uzasadniając, że taka profilaktyka to podstawa. Postanowiłem, że będę odwiedzać
klinikę tylko latem, a zimą nie, bo pora
zimowa to czas infekcji, a na oddziale
CF – wiadomo – mnóstwo bakterii. CF
wymaga izolacji, witamin i leczenia odporności. Antybiotyki zabijają chorych,
a szczepionki tym bardziej. Nieważne,
że lekarze się wkurzają. Ja decyduję
o swoim zdrowiu i życiu i oni muszą to
przyjąć – takie jest moje zdanie”.

Doświadczenia autora
artykułu
Mój pierwszy kontakt z lekarzem z kliniki leczenia mukowiscydozy (Mukoviszidose-Ambulanz) w Niemczech nie należał do udanych. Inny przebieg wizyty niż
wcześniej ustalono, zamieszanie związane z zagubieniem próbki plwociny do
badania, którą wysłałem kurierem, ustalanie wizyt w godzinach, które mi nie
odpowiadały (ze względu na problemy
z dojazdem) oraz brak bezpośredniego
kontaktu z samym lekarzem i personelem medycznym. To wszystko sprawiło,
że w nowej klinice nie zabawiłem długo.
Inaczej ma się sprawa z kliniką, w której
się leczę obecnie.

Kontakt z lekarzem i personelem
jest świetny, niezbędne sprawy można
załatwić telefonicznie bądź mailowo bez
zbędnej zwłoki, a wizyta kontrolna (raz
na 3 miesiące) trwa minimum godzinę
i wtedy mam wystarczająco dużo czasu,
aby porozmawiać z lekarzem o wszystkim, co mnie trapi albo co mnie interesuje. Podczas każdej wizyty omawiany
jest plan działań na kolejne trzy miesiące,
który chory powinien wdrożyć w życie
(np. zwiększenie swojej wagi, uprawianie
sportu itp.), a w trakcie kolejnej wizyty
analizuje się osiągnięte postępy. Także jeśli chodzi o czysto medyczne podejście
lekarza do pacjenta, to współpraca jest
na bardzo wysokim poziomie.
Nieco inaczej wygląda jednak kwestia leczenia się na własną rękę – przynajmniej w moim przypadku. Mimo
prób nie udało mi się przekonać lekarza
do wypróbowanej na sobie skuteczności przyjmowania zwiększonych dawek
witaminy C w trakcie stanów zapalnych
aniżeli oficjalnie się zaleca, czy też kuracji roztworem wody utlenionej w pewnych sytuacjach. Kiedy w 45. numerze
„Mukowiscydozy” ukazał się artykuł pt.
Witamina K2 pod lupą, zapytałem się
lekarza, co o tym sądzi? Co sądzi o różnicach pomiędzy witaminami K1 i K2
i czy słyszał o tym, że ta druga z nich jest
„lepsza” i skuteczniejsza? Moje pytanie
skwitował zdaniem, że jak sam coś na
ten temat przeczyta, to może mi polecić jej przyjmowanie, ale poza tym nic
o interesującej mnie kwestii nie wie.
Nieco gorzej sytuacja wyglądała
w przypadku innego mojego pomysłu,
a mianowicie kurkumy, tj. przyprawy
(do kupienia również w kapsułkach),
która – jak poinformował mnie ktoś
z grona mukowiscydozy – dzięki swoim właściwościom może pomóc mi
w zwiększeniu mojej wagi, co jest jednym z celów, jakie chce osiągnąć mój
lekarz prowadzący. Problem polega na
tym, że oprócz kurkumy jest jeszcze coś
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takiego jak kurkumina (jeden ze składników kurkumy). I tu moje pytanie do
lekarza brzmiało: „Co mam wybrać? Co
jest lepsze itd.?”. Czytając fora internetowe, czułem się nieco zagubiony w tym
temacie, dlatego swoje przemyślenia
postanowiłem skierować do lekarza.
Niestety, nie zdążyłem nawet dokończyć swojego pytania, kiedy on przerwał i skwitował to wszystko stwierdzeniem – jakby to rzec? – lepiej postawić
na ogólnie znane odżywki i nie eksperymentować z czymś, co jest nie do końca
poznane, mimo iż inni chorzy to stosują
i widzą pozytywne tego efekty. Także
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w tym przypadku nie było nawet dyskusji o zasadności mojego pytania.

Dokąd zmierzamy?
Jak widać z przytoczonych przykładów,
poruszony tutaj problem jest skomplikowany. W pewnym kwestiach to lekarze powinni przełamać bariery oraz
nawyki i zacząć słuchać pacjentów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – z obawy przed brakiem zrozumienia pacjent
może nastawić się negatywnie do lekarza i przestać go informować o swoich
poczynaniach. Jeśli komunikacja pomiędzy jednymi, a drugimi będzie prze-

biegać tylko jednokierunkowo i to tylko
pacjent będzie od słuchania, to w tej
kwestii na pewno nic się zmieni. Do
zmian potrzebny jest dialog i komunikacja dwukierunkowa, bo myślę i mam
taką nadzieję, że nie tylko pacjent chce
dla siebie dobrze, ale i lekarz chce dla
niego jak najlepiej.

Podziękowania
Na koniec dziękuję serdecznie osobom,
które na potrzeby niniejszego artykułu
podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Robert Hellfeier

Działalność szkolnego klubu
wolontariusza na rzecz drugiego
człowieka, w tym dzieci z mukowiscydozą,
na przykładzie wolontariuszy z miasta
i gminy Pleszew
Anna Maria Sierecka
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Lenartowicach

Słów kilka o istocie i sensie
wolontariatu
Współczesne organizacje obywatelskie, tak zwane organizacje pozarządowe, w strukturach których funkcjonują
w naszym kraju stowarzyszenia, fundacje oraz wolontariat, niosą ze sobą
samopomoc społeczną. Prowadzona
działalność w wymienionych sektorach
charakteryzuje się między innymi charytatywnością, niezależnością, pracą
ochotniczą. Dzięki działalności na rzecz
drugiego człowieka organizowany jest
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proces, którego cel stanowi zmiana
społecznej rzeczywistości. Podstawą
działalności fundacji, stowarzyszenia
czy wolontariatu jest rozpoznanie sił
i możliwości mieszkańców. Kolejny etap
stanowi ich aktywizowanie oraz ukierunkowywanie na twórcze kreowanie
własnego życia oraz środowiska, w którym się ono toczy.
W niniejszym artykule skoncentruję
się na wolontariacie na rzecz drugiego
człowieka, a także poruszę kwestie wolontariatu na rzecz dziecka z mukowiscydozą. Wolontariusze często angażują
się w prace na rzecz organizacji i ruchów
religijnych lub wspólnot parafialnych, organizacji charytatywnych oraz organizacji sportowych. Ważnym obszarem pracy

wolontariuszy jest edukacja, oświata,
wychowanie i opieka nad dziećmi1. Wolontariat jest to dobrowolne, świadome
i bezpłatne działanie na rzecz drugiego
człowieka. Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2016/2017
Rokiem Wolontariatu. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mają realizować
ideę wolontariatu w swoich szkołach.
W polskich placówkach oświatowych
powstaje wiele programów profilaktycznych, w których umieszcza się tematykę
związaną z działalnością szkolnych wolontariuszy. To przygotowanie uczniów
1
M. Gumkowska, J. Herbst, J. Wygnański,
Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań
2004, s. 7 (on-line, dostęp 24.10.2016 www.
portal.ngo.pl).
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do pełnienia wolontariatu społecznego
definiowanego jako „bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz
jest zawsze osobą pracującą na zasadzie
wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc
jest potrzebna, ale nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy”2. W realiach życia codziennego
pojawiają się osoby wrażliwe na krzywdę
ludzką, które motywowane chęcią niesienia pomocy chorym, ubogim, bezrobotnym, dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym czy niepełnosprawnym,
ochotniczo podejmują się wykonywania
świadczeń wolontariackich w różnych
dziedzinach życia. Motywów do niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka
jest z pewnością wiele, to na przykład
miłość do bliźniego czy chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, ideologia wolontariatu, altruizm czy
ucieczka przed nudą3.

Szkolny Klub Wolontariusza
Przykładem bezpośredniej działalności
wolontariackiej realizowanej w czasie
wolnym jest Szkolny Klub Wolontariusza
utworzony przez autorkę niniejszego
artykułu w Zespole Szkół Publicznych
w Lenartowicach oraz Niepublicznym
Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie (województwo wielkopolskie). Działalność podejmowana przez uczniów,
którzy dobrowolnie i ochotniczo się do
niej zgłosili, to przykład wolontariatu
promującego wartościową formę aktywności uczniów po lekcjach. UcznioM. Ochman, P. Jordan, Jak pracować
z wolontariuszami, Warszawa, 1997, s. 15.
3
J. Nowak, Potencjał aktywności społecznej
w procesie przemian środowiska lokalnego,
[w:] Zeszyty Naukowe 1/2008, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,
Wyższa Szkoła TWP w Warszawie Wydział
Zamiejscowy w Szczecinie, Szczecin, 2008,
s. 111.
2
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wie reprezentując humanistyczne wartości, stawiają na pierwszym miejscu
człowieka słabego, który wymaga pomocy i wsparcia. Bezinteresowna działalność wolontariuszy i ich aktywna postawa pozwalają ulepszyć warunki życia
i nauki poprzez rozwiązywanie środowiskowych i własnych problemów.
Główny cel Szkolnych Klubów
Wolontariuszy stanowi pomoc innym
dzieciom, będącym w trudnej sytuacji
życiowej. Inicjowanych jest wiele działań mających służyć wszechstronnemu
rozwojowi i edukacji oraz poprawie relacji międzyludzkich, a także wspieraniu
dzieci chorych w dostosowywaniu się
do nowych warunków nauki i życia.
Istota i sens pracy wolontariackiej są
szczególnie eksponowane w działalności Szkolnych Klubów Wolontariuszy
w mieście i gminie Pleszew. Uczniowie
koncentrują się na uwrażliwianiu na losy
ludzi i zwierząt potrzebujących pomocy
i wsparcia, budowaniu wspólnoty między ludźmi oraz braniu pełnej odpowiedzialności za życie społeczne uczniów.
Wśród różnorodnych form działalności
i aktywności wolontariuszy, między innymi takich jak pomoc w odrabianiu
lekcji słabszym uczniom w szkole, przygotowywanie imprez z okazji różnych
świąt, na przykład Dnia Babci i Dziadka,
zbiórki żywności, nakrętek dla hospicjum, zbiórki odzieży, wizyty w schronisku dla zwierząt.
Uczniowie, którzy zgłosili się do
Szkolnego Klubu Wolontariusza, zostali zapoznani z programem, zadaniami
oraz wstępnym planem pracy na nowy
rok szkolny. Podstawową formą działalności jest takie pokierowanie młodymi
ludźmi, by sami potrafili szukać sposobów organizowania się, udzielania
w najbliższej okolicy, w swojej miejscowości. Uwagę uczniów zwrócono na
promowanie postaw prospołecznych
oraz działanie na rzecz sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, grupy rówieśniczej.

Pomoc uczniom
z mukowiscydozą
Wśród projektów realizowanych przez
Szkolne Koło Wolontariatu znalazła się
pomoc dziecku z zaprzyjaźnionej szkoły, które choruje na mukowiscydozę.
Choroba bardzo angażuje rodziców
dziecka, a jego częste nieobecności
w szkole sprawiły, że w dziecku nagromadziło się wiele negatywnych emocji.
Podstawową propozycją było napisanie listu do dziecka i nawiązanie z nim
pierwszego kontaktu. Kolejnym etapem
było zapoznanie się wolontariuszy z informacjami na temat choroby dziecka. Dobrze poprowadzona rozmowa
o chorobie, zaangażowanie zdrowych
dzieci w niesienie opieki choremu koledze, adekwatnie do ich możliwości,
sprawiły, że pomiędzy uczniami nawiązała się silniejsza więź.
Uczniowi choremu na mukowiscydozę kontakt z dziećmi zdrowymi
pozwolił na szersze porozumiewanie
się, poszerzył przeżycia, pozwolił na
chwilowe zapomnienie o chorobie.
Młodzi wolontariusze poznali inny rodzaj wrażliwości. Fakt, że rówieśnik choruje przewlekle, sprawił, iż doceniają oni
bardziej własne zdrowie. Obserwowanie codzienności życia dzieci z chorobą
sprawiło, że uczniowie-wolontariusze
wystąpili z propozycjami wysłania kartek do szpitala do innych dzieci, zorganizowania zbiórki książek dla chorych
dzieci, a także balu karnawałowego, na
który zaproszono dzieci niepełnosprawne. W planach jest także przygotowanie
wspólnej Wigilii dla wolontariuszy oraz
osób, które zostały dotknięte przez los.

Inna działalność Szkolnego
Klubu Wolontariusza
Oprócz działań na rzecz uczniów przewlekle chorych wolontariusze wykonują wiele innych zadań. Jedną z akcji
prowadzonej przez wolontariuszy jest
sprzątanie parafialnego cmentarza,
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między innymi przed świętem Wszystkich Świętych. Kolejnym przedsięwzięciem młodych ludzi było nawiązanie
kontaktu z osobami starszymi, wspólne
rozmowy, spisywanie opowieści o ich
młodości, przeżyciach wojennych, historii miasta i gminy Pleszew. Inicjatywa ta jest godna uwagi, gdyż jej celem
było uczulenie dzieci na to, że starość to
bardzo ważny okres w życiu człowieka.
Osoby te nie mogą być marginalizowane, a powinny być włączone w codzienne życie.
Inną formą działalności jest nawiązanie współpracy z Domem Pomocy
Społecznej w Pleszewie i uczestniczenie
dzieci w koncercie dla seniorów. W ramach nawiązanej współpracy wolontariusze organizują spotkania międzypokoleniowe. Wolontariusze zaangażowali
się w promowanie akcji głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego
i zbieranie głosów na projekty zgłoszone przez swoją szkołę.

Podsumowanie

ci wrażliwości na drugiego człowieka
i niesienia pomocy. Wśród uczniów
rozwija się postawa zaangażowania na
rzecz drugiego człowieka potrzebującego pomocy. Buduje się otwartość
oraz wrażliwość na potrzeby innych,
a także życzliwość i bezinteresowność.
Wolontariusz, gdy bezinteresownie
może innym dać coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego
dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem
sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego
różne potrzeby4. Młodzi wolontariusze
mogą aktywnie działać w obszarze pomocy koleżeńskiej. Istotne jest umiejętne wykorzystanie przez szkolnych
opiekunów umiejętności wolontariuszy, ich zapału oraz zdolności, i wykorzystywanie ich na rzecz szkoły oraz
środowiska lokalnego. Należy wspierać
ciekawe inicjatywy i dbać o właściwą
promocję ich działań.

Szkolny Klub Wolontariusza to bardzo
dobra inicjatywa, która powinna zagościć na stałe w każdej szkole. Już od
najmłodszych lat musimy uczyć dzie-

A. M. Sierecka, Wolontariusz hospicyjny.
Posłaniec, pomocnik, profesjonalista, Wydawnictwo Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma, Fundacja Spem Donare, Licheń, 2015,
s. 74.
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Wolontariusze muszą wiedzieć
i uczyć się rozpoznawać potrzeby otaczającego ich środowiska lokalnego.
Trzeba pamiętać, iż okres nauki w szkole
jest najbardziej właściwym do programowania i kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat odciska dobroczynne
piętno we wszystkich dziedzinach życia
ludzkiego. Tendencja charakterystyczna dla XXI wieku, polegająca na konsumpcjonizmie i uzależnieniach, może
zostać skutecznie przerwana poprzez
propagowanie działalności w wolontariacie. Wolontariat to budowanie świata
wartości i pokazywanie uczniom, w jaki
sposób pożytecznie spędzać czas.
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Jeszcze raz o „Biegu po oddech”
i wysokości nad poziomem morza
Łukasz Woźniacki
Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki
i Dziecka w Warszawie
lukasz.wozniacki@imid.med.pl

Fot. z archiwum autora

Choć minęło już kilka miesięcy od tego
wydarzenia, wciąż bardzo miło wspominam wspaniałą atmosferę biegu
oraz niecodzienne spotkania z całą
„mukowiscydozową” wspólnotą. Niewątpliwie bieg okazał się być dużym
sukcesem, za co serdecznie dziękuję organizatorom, wolontariuszom, włodarzom miasta, opiekunom oraz chorym.
Sukces ten przełożył się także w wymia-

rze medialnym, co ma ogromne znaczenie dla promocji wiedzy o mukowiscydozie i zasadniczo o zdrowym trybu
życia. Jednocześnie z dużym zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że władze
PTWM już zapowiedziały kolejną edycję
biegu. Oby tak dalej!
Przy okazji chciałbym wyrazić słowa
dużego uznania dla wszystkich pacjentów, którzy podjęli wyzwanie i wystartowali w biegu. Był to nie lada wysiłek,
o czym wielu z Was może nawet nie zdawać sobie sprawy. Bieg rozpoczął się od
długiego, 1,5-kilimetrowego podbiegu,
ale to jeszcze nic. Prawdziwym wyzwaniem stanowiło położenie samej trasy.
Zakopane leży na wysokości około 850 m
n.p.m., co ma ogromne znaczenie, szczególnie dla pacjentów z chorobami płuc
i dla kogoś, kto, tak jak ja, przyjechał
z nizin. Dla przykładu Warszawa leży na
poziomie 80 m n.p.m., więc różnica poziomów to około 780 m, co już przekłada
się na stężenie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych i tym samym na wydolność organizmu (zob. tabela). Więc
jeśli ktoś nie zdołał pokonać „życiówki”,
miał zadyszkę lub mimo dobrego przygotowania nie był zadowolony ze swoich sportowych osiągnięć, głowa do
góry. To była iście olimpijska trasa!

Tab. 1. Zależność między wysokością
n.p.m. a ciśnieniem atmosferycznym.
Im wyżej, tym mniejsze ciśnienie i niższe stężenie parcjalne tlenu, które stanowi 21% składu powietrza

Muko-Tatromaniacy na Krywaniu
Kończący się rok 2016, a szczególnie
okres wiosenno-letni, „obfitował” w wyprawy górskie – zarówno rowerowe, jak
i piesze.
Maj był typowo rowerowy, traktowany troszkę jako rozgrzewka i powrót do
kondycji po zimowym lenistwie i przestoju. Rekreacyjnie Park Zdrojowy w Rabce-Zdroju, góra Krzywoń oraz Grzebień, na-
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stępnie Szczawnica oraz Gubałówka (od
strony miejscowości Ząb). W ostatnich
dniach maja cel odrobinę ambitniejszy –
Maciejowa oraz Stare Wierchy.
W czerwcu było więcej wycieczek
pieszych aniżeli eskapad rowerowych.
Na uwagę zasługuje wspinaczka na
majestatyczny Giewont (1894 m n.p.m.)
– zwany także śpiącym rycerzem oraz

będący naszą górą narodową, a także
urokliwa Rusinowa Polana i Gęsia Szyja
z przepięknymi widokami.
Z nastaniem lipca odwiedziłem
Czarny Staw Gąsienicowy oraz zdobyłem swój pierwszy dwutysięcznik –
Krywań (2494 m n.p.m.). Właśnie o tej
wyprawie, pieszczotliwie nazywanej
przeze mnie pielgrzymką, będzie teraz
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parę zdań. Ale od początku… Jak to
wszystko się zaczęło.
Kiedyś byłem w biurze PTWM
w Rabce, mając już za sobą pieszą wędrówkę z Anią Ligocką – wspólnie byliśmy na wspomnianym Giewoncie. Nagle
padło hasło, że może pójdziemy gdzieś
jeszcze, gdzieś wyżej, dalej i ambitniej…
Wtedy też zrodził się pomysł wyprawy na
Krywań. Ania Michalak miała szczęście już
być na tym słowackim szczycie, gorąco
nam polecała taką wycieczkę oraz zadeklarowała się, że sama z chęcią też by się
wybrała. Tym samym skład zespołu oraz
cel zostały ustalone, podobnie jak i termin
wyprawy, w dużej mierze uzależniony
od warunków pogodowych. Wypadło
na 30 lipca. I tak oto, chciałoby się napisać bladym świtem, a w rzeczywistości
ciemną nocą, o drugiej nad ranem, grupa
trojga śmiałków wyruszyła z Rabki-Zdroju
na podbój narodowej góry Słowaków.
Po dwóch godzinach spokojnej i przepisowej jazdy dotarliśmy na parking pod
Trzema Studniczkami, skąd pełni entuzjazmu i pozytywnej energii ruszyliśmy
na szlak. Niestety, Krywań skryty był jeszcze w ciemnościach oraz, jak się później
okazało, przysłonięty przez inny, bliższy
szczyt. Dopiero po godzinnej wędrówce
ujrzeliśmy cel naszej wyprawy. Odległy,

Fot. 1–3 z archiwum autora
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samotny szczyt, rzucający „cień wielkiej
góry” na skąpany w porannych mgłach
Poprad.
Około godziny 8.00 (czyli już po
4-godzinnej wędrówce) dotarliśmy do
rozstaju pod Krywaniem (2120 m n.p.m.),
gdzie łączą się szlaki i zaczyna „wspinaczka” na tzw. Mały Krywań (2334 m n.p.m.).
O ile wcześniej szlak był wytyczony, o tyle
praktycznie stąd aż po szczyt sami kreujemy trasę wspinaczki, sugerując się jedynie
rozmieszczonymi co kilka metrów naskalnymi „drogowskazami”. Na tym etapie
konieczne jest także wspomaganie się rękami. Szczyt zdobywam ok. godziny 9.00.
Tak, tak… Zdobywam, a nie zdobywamy,
ponieważ obie Anie już na nim są od dobrych kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu
minut. Bez obaw, nie zostawiły mnie, cały
czas mieliśmy kontakt wzrokowy, tym samym „nadzór rodzicielski” działał.
Widoki z wysokości bez mała 2500 m
zapierają dech w piersi, sprawiając, że
zapomina się o wysiłku, a zmęczenie
schodzi na dalszy plan. Praktycznie od

parkingu nie było metra po płaskim terenie, 6,5 km w jedną stronę, pod górę
powoduje zmęczenie organizmu, a zejście obciąża stawy.
Droga powrotna prowadziła tym
samym szlakiem, czyli kolejne 6,5 kilometra ciągłego, męczącego marszu
w dół. Na parking zawitaliśmy ok. 15.00,
jak łatwo policzyć, „operacja Krywań”
zajęła nam, bagatela, 11 godzin… (Plus
po dwie godziny na dojazd i powrót).
Patrząc z perspektywy wieku (32
lata – prawie geriatria ) oraz ograniczeń wydolnościowych (FEV1 na poziomie 55–60%) – mogę śmiało stwierdzić,
iż wyjście na Krywań nie jest nad wyraz
trudne technicznie, miejscami wręcz
monotonne, jednak bardzo męczące
i wymagające dobrej kondycji. Dzięki
miłemu towarzystwu oraz przepięknym
i urokliwym widokom wycieczkę uważam w pełni za udaną, wartą poświęconego czasu oraz włożonego trudu.
Polecam Wam – zdobywajcie góry .
Marcin
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Post scriptum od Muko-Tatromaniaków
Pewnie się zastanawiacie, po co chodzić
w góry? To przecież tylko kupa kamieni,
no może trochę fajnych widoków, pogoda jest nieprzewidywalna, a w dodatku
trzeba rano wstać, potem przy wchodzeniu sporo się namęczyć, czasem poprzeciskać w tłumie turystów i nieważne, jaki
macie sprzęt i jaką formę – nogi zawsze
bolą. Kiedy w góry idzie chory na mukowiscydozę, ma do pokonania jeszcze dodatkowe bariery – musi przecież znacznie
wcześniej wstać i zrobić inhalację, a jak ma
się już nieco nadwyrężone chorobą płuca,
to wysiłek przy wchodzeniu jest większy.
Tym bardziej podziwiam osoby, którym
się chce . Marcin nie napisał o naszym
wspólnym wyjściu na Giewont, a przejście tego jednego z najbardziej oklepanych szlaków w Tatrach (chyba tylko „ceprostrada” do Morskiego Oka jest bardziej
popularna), do którego co roku ustawiają
się kolejki pseudoturystów w klapkach,
okazało się ku mojemu zdziwieniu doświadczeniem wręcz metafizycznym.
Wyruszyliśmy pod koniec maja,
bardzo wcześnie – około 4.00 rano, było
chłodno, mgliście, wietrznie i oczywiście
całkowicie pusto. W Tatrach najpiękniej
na szlaku jest właśnie wtedy, kiedy jest
względnie pusto – można sobie pomilczeć, pomyśleć, trochę oczyścić głowę.
Ale akurat tego dnia spieszyłam się do
pracy, gdzie czekały sprawy organizacyjne

Fot. z archiwum autorki

związane z Falentami, więc starałam się
od początku narzucać dość szybkie, takie
trochę nerwowe tempo, a myśli krążyły
wokół konferencji. Wszystko zmieniło się,
kiedy dotarliśmy do Przełęczy Kondrackiej – wiatr rozwiał mgły i wyszło piękne
słońce, w którym pokazały się nam przepiękne tatrzańskie panoramy oraz charakterystyczny, znany chyba wszystkim
krzyż na szczycie Giewontu. To naprawdę przepiękny, wzruszający widok i niezwykłe uczucie, kiedy zdobywa się zwykłą kupę kamieni, a tak naprawdę całą
drogę widzi się i przybliża się do krzyża.
Stres i pędzące myśli po prostu minęły.
Tak właśnie działają góry…
Po drodze okazało się, że w Tatrach
można spotkać bardziej ekstremalnych
niż my turystów – na przełęczy minął nas
brodaty biegacz, który popędził w kierun-

ku Kopy Kondrackiej, na samym szczycie
spotkaliśmy fotografa, który zapewne
przyszedł na wschód słońca, a już w drodze powrotnej parę klasycznych„zdobywców Giewontu” w sandałkach, z puszką
piwa w ręce i z reklamówką z biedronki ;-).
Tego ostatniego stylu uprawiania turystyki górskiej akurat nie polecamy .
Na koniec jedna refleksja – wyjście
w góry to nie tylko żmudny wysiłek fizyczny: dla jednych góry są przygodą (czasem
naprawdę ekstremalną), pasją i wyzwaniem, dla innych sposobem na medytację,
ale tak naprawdę góry potrafią być magiczne i dlatego warto ich chociaż raz w życiu spróbować. Zapraszamy w nowym
sezonie wszystkich chętnych na wspólne
wyjścia w góry do sekcji Muko-Tatromaniaków. Informacje w biurze PTWM!
Anna Skoczylas-Ligocka

Przygoda Ani z Eurowizją
Wiadomość o wznowieniu Krajowych
Eliminacji do Eurowizji Junior, w której
Polska od 2004 r. nie wystawiała swojego reprezentanta, pojawiła się nagle.
Ania usłyszała o tym z reklamy telewizyjnej. Było 2 tygodnie czasu do pierwszych selekcji.
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Szybkie działania Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie, do której to
szkoły Ania uczęszcza, ucząc się wokalu pod kierunkiem Pani Anny Czenczek sprawiły, że w ciągu tych dwóch
tygodni Ania otrzymała autorską piosenkę pt. Fryzurka, do której słowa na-

pisał Maciej Sieklucki, muzykę Jarek
Babula, a aranżację do utworu zrobił
Tomasz Filipczak – i zdążyła ją przygotować. Po wstępnych preselekcjach
Ania została zaproszona do Warszawy
na przesłuchania „na żywo”. Tam pokazując swoje umiejętności i charyzmę
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sceniczną, została zakwalifikowana do
„złotej dziewiątki” wokalistów, którzy
15 października 2016 r. wzięli udział
w Krajowych Eliminacjach Eurowizji
Junior. Zwycięzca zostawał reprezentantem Polski w Eurowizji Junior, która
odbyła się na Malcie. W Finale emitowanym na żywo w TVP 1 zaprezentowało się dziewięcioro wokalistów
i zespołów muzycznych wybranych
spośród wielu zgłoszeń z całej Polski.
Produkcja Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie została doceniona i bardzo wysoko oceniona przez jurorów
i widzów. Ania wystąpiła w przepięknej sukni, skrojonej specjalnie na
ten występ przez Panią Ewelinę Dec
z AletteExclusive.
Sam występ i bardzo wysokie oceny sprawiły Ani niesamowitą radość.
Dodały jej energii i motywacji do dalszej pracy nad sobą, doskonaleniem
swojego talentu oraz walki ze swoimi
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słabościami i chorobą. Na YouTube
w ciągu miesiąca wykonanie Ani zgromadziło ponad 80 tys. wyświetleń. Niesamowite wykonanie Fryzurki dostrzegła i doceniła również publiczność
z Europy. W Europejskim Notowaniu
Piosenek Junior Second Chance 2016
– wśród 12 najlepszych europejskich
wykonań Ania ze swoją piosenką zajęła
7 miejsce.
Po przygodzie z Eurowizją Ania
nadal bardzo intensywnie pracuje
i rozwija swoje umiejętności. Rozpoczęła nagrania w Polskim Radiu Rzeszów do płyty patriotycznej Zakazane
Piosenki, którą tworzy Centrum Sztuki
Wokalnej, wzięła udział w widowisku
patriotycznym w Filharmonii Podkarpackiej, koncertuje i przygotowuje
nowy repertuar. Po prostu robi to, co
kocha najbardziej, i już myśli o następnych eliminacjach do Eurowizji
za rok.
Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydoza na
czele z Panem Prezesem Jackiem
Juszczyńskim:
– za wsparcie okazane Ani, za każdy oddany głos SMS, za wspaniałą akcję
PTWM,
– całemu Zarządowi PTWM za zaangażowanie oraz każdemu z Was, Kochani, którzy wsparli Anię w tej najpiękniejszej przygodzie jej życia – WIELKIE
DZIĘKI za każdy SMS!
Link do wykonania TV: https://www.
youtube.com/watch?v=Oyw1q5fv_ec
Link do wykonania radiowego:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=wWPuFLsSAQw
O Ani, jej sukcesach, talencie i codziennym zmaganiu się z chorobą można znaleźć na stronie: www.aniamariadabrowska.blogspot.com

Fot. 1–2 z archiwum autora
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Jeden dzień z życia Eweliny
Będąc na jednej z rabczańskich kuracji
postanowiłam, że coś skrobnę do biuletynu . Chciałam podzielić się z wami
moją historią . Jestem jedną z pacjentek zmagających się z mukowiscydozą, mój dzień do łatwych nie należy…
Mój stan jest na tyle poważny, że będę
kwalifikowana do przeszczepu płuc,
ale wróćmy do rozkładu dnia. Wstaję
rano, robię inhalacje, drenaż, przyjmuję
stos leków, robię pomiar cukru, wstrzykuję insulinę i dopiero jem śniadanie.
Jestem na stałej tlenoterapii i nocnej
wentylacji bipapem, wszystkie czynności dnia codziennego są męczące, ale
mimo to staram się, jak mogę, normalnie funkcjonować . Przyjedzie pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, znajomi
odwiedzą, więc jest z kim pogadać .
Po śniadaniu czas na kawusię i chwilkę
relaksu. Co potem, hmm… Lubię mieć

wszystko zaplanowane . Trzeba przyszykować obiad, zanim ukochany wróci
z pracy… Następnie znowu inhalacje,
leki, drenaż i czas na obiadek i w końcu
odpoczynek, troszkę telewizji obejrzę,
książki poczytam, jakoś to mija. Pora na
kolejne inhalacje, leki, pomiary i kolację.
Po całym dniu jestem tak zmęczona, że
marzę o łóżeczku, więc się kładę, zakładam bipap, podłączam nutrison i idę
spać . To tak w skrócie opisałam mój
dzień z życia z mukowiscydozą.
A teraz przejdźmy do mnie: jaka
jestem. Z reguły mówią, że śmieszka,
nie da się przy mnie nudzić. Waleczna,
ryzykantka, do cierpliwych nie należę,
czasem jak się zdenerwuję, to bez kija nie
podchodź. Szczera, a czasem złośnica.
Interesuje mnie moda, kosmetyki. Lubię
słuchać muzyki… Mimo mojego stanu
zdrowia udało mi się zostać dyplomo-

waną kosmetyczką (mogę wykonywać
następujące zawody: manikiurzystka, wizażystka, pedikiurzystka, kosmetyczka).
Prowadzę dom… Od roku mieszkam z ukochanym . A jak się z nim
poznałam? Kto by pomyślał… w szpitalu. Zepsuł mi się laptop i poprosiłam
o szpitalnego informatyka… Ja wzięłam
go za pana po 30-tce, on mnie za 16-latkę, potem pisaliśmy na FB i tak to się
potoczyło. Niektórzy pomyślą, że zwariowałam – z takim kiepskim zdrowiem
zaryzykowałam i związałam się, ale jestem mega szczęśliwa. Jest dla mnie
dużą podporą, wspiera mnie w ciężkich
chwilach, zawsze mogę na niego liczyć.
Jest dla mnie wszystkim .
Niczego nie żałuję, czasem warto
posłuchać swojego serca i zaryzykować…Pozdrawiam!
Bioła

Mukolinkowe siostry, czyli codzienne
życie Amelki i Wiktorii oczami ich mamy
Witajcie !
Nasza rodzinka składa się z 4 osób:
mamy Kamili, taty Wiktora i dwóch uroczych Mukolinek : dziewięcioletniej
Amelki i siedmioletniej Wiktorii.
O chorobie dowiedzieliśmy się
w momencie przyjścia na świat pierwszej córeczki. Przeszliśmy bardzo trudny okres, gdyż Amelka urodziła się
z niedrożnością smółkową. Przeszła
wiele operacji. Przez 1,5 roku była na
żywieniu pozajelitowym. Prośby i marzenia o zdrowie córki zanosiliśmy
w modlitwie do Boga, prosząc przez
wstawiennictwo Jana Pawła II i Matki
Bożej.
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Zostaliśmy wysłuchani . Amelka
nabrała formy i mogła przejść z żywienia pozajelitowego na zwykłe. Nieoczekiwanie w „prezencie” dostała też
siostrę, a my kolejną gwiazdkę do kochania .
Wiktoria urodziła się, gdy Amelka
miała 2,5 roczku i wydawało się, że jest
zdrowa, jednak z badań przesiewowych
wynikło, że będzie kompanką siostry
w walce z mukowiscydozą.
Mimo wielu problemów i strachu
staramy się z mężem myśleć pozytywnie. W końcu Bóg dał nam dwie piękne
gwiazdki z nieba, które kochamy najmocniej na świecie. Czując się odpo-
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wiedzialni za ich szczęście, postanowiliśmy więc mimo wszystko żyć według
zasady „szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci”.
Dlatego staramy się żyć na co
dzień z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem. Liczy się dla nas tylko tu
i teraz. I chyba nam to nie najgorzej wychodzi, gdyż widzimy, że nasze dzieci
cały czas się uśmiechają .
Codzienne leki, inhalacje i drenaże
traktujemy jak oczywistość (tak, jakby
w ten sposób robili wszyscy). Dzięki
temu leczenie nie jest dla naszych dzieci przymusem i niechcianym obowiązkiem, lecz zwykłym elementem naszej
codzienności.
Cztery lata temu po obejrzeniu
bajki Mustang dziewczynki rozkochały
się w zwierzętach, a szczególnie w koniach. Zaczęły zbierać ich różne figurki
i dziś jest już całkiem pokaźna kolekcja
różnych ras koni, do której tata zrobił
drewniane stajnie z boksami.
Widząc tak ogromne zainteresowanie moich córek końmi, poczytałam
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trochę o korzyściach z jazdy konnej
i uprawiania sportu. Postanowiłam
napisać prośbę do fundacji o pomoc
w refundacji rehabilitacji w formie zajęć hipoterapeutycznych. To był strzał
w dziesiątkę .
Dziewczynki były przeszczęśliwe,
otrzymawszy możliwość realizacji swoich marzeń. Zapisałam Amelkę i Wiktorię na zajęcia hipoterapeutyczne
dwa razy w tygodniu, łącząc im sport
z przyjemnością. Nie spodziewałam
się, że będą tak dobre efekty, nie tylko w lepszym samopoczuciu dziewczynek, ale także formie zdrowotnej.
Zajęcia okazały się również idealnym
drenażem płuc.
Przy okazji choroby córek i naszych starań, by były jak najszczęśliwsze, mąż odkrył w sobie talent stolarski – gdy na ich życzenie zrobił duży
drewniany domek dla lalek. Okazało
się, że był to najcudowniejszy prezent,
jaki dostały (zrobiony z sercem ),
który w dodatku nie został kupiony
w sklepie (brak funduszy też miał tu

Fot. 1–3 z archiwum rodzinnego autorki

znaczenie). Ja, jak to kobieta, uszyłam
dziewczynkom poduszeczki i kołderki
do łóżeczek, firanki i ozdobiłam domek. Duma ze swojej pracy i tego, że
uszczęśliwiliśmy dzieci, zrodziła hobby męża, a właściwie… nasze wspólne. To jeszcze bardziej nas do siebie
zbliżyło .
Będąc wdzięczna Bogu za opiekę
i tak wiele łask, wybrałam się na kurs
pisania ikon, na którym poznałam wielu wspaniałych ludzi, rozwinęłam swój
talent, a przede wszystkim znalazłam
dla siebie odskocznię od codzienności,
która pozytywnie ładuje moje „akumulatory” .
Nasz dom mimo choroby i problemów tętni życiem. Mieszkają w nim wesołe i szczęśliwe dzieci oraz szczęśliwi
i dumni rodzice .
Mama Amelki i Wiktorii
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To ja, Monika!
Jak wiele osób wie, nazywam się Monika Kus i mieszkam w Jejkowicach. Wielu
będzie mnie kojarzyło z oddziału mukowiscydozy w Instytucie Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju, inni z grup czy mojej
strony, którą prowadzę „Żyję bo walczę
– Monika Kus”, inni jeszcze dzięki znajomości na Facebooku.
Mam 16 lat i Jestem uczennicą
ZSP2 w Rydłutowach (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydłutowach). Kierunek, który obrałam w tej
szkole, to fototechnik (nie mylić z fotografem). Jest to połączenie fotografii
i multimediów.
Moja szkoła jest bardzo spoko,
nauczyciele są bardzo mili i rozumieją,
że nie zawsze nadążam z materiałem,
Pan dyrektor to super GOŚĆ, dba, bym
w szkole czuła się dobrze. Mimo iż na
początku chodziłam z klasą na lekcje,
teraz musiałyśmy z mamą załatwić indywidualne nauczanie, podobnie jak
w gimnazjum i podstawówce. Ale nie
załamuję się, wiem, że to dla mojego
dobra. Co prawda zrozumiałam to dopiero teraz. Wcześniej się buntowałam,
bo chciałam uczyć się z moją klasą, ale
zrozumiałam, że w życiu nie chodzi tylko o to, by dostawać to, co się chce, ale
też o dobro.
Choruję na mukowiscydozę, cukrzycę, osteoporozę, młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie stawów, niedoczynność tarczycy, zwłóknienie płuca
prawego i niedodmę, mam problemy
z jelitami i nerkami. Troszkę tego dużo,
ale mimo wszystko walczę i się nie poddaję! Bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Mimo tylu trudności trzeba iść
z głową podniesioną do góry i walczyć.
Moje początki były jak u normalnego noworodka. Dostałam 10 punk-
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tów w skali Apgar, urodziłam się łysa,
było OK do 3. miesiaca życia. Zaczęło
się od zwykłej infekcji, potem było
tylko gorzej. Nagle pojawiające się siniaki, potem sepsa, brak 5 składników
krwi, walka o moje życie. Dawano mi
1 dzień życia, ale od małego się nie
poddaję i jestem waleczną dziewczyną. W 6. miesiącu życia wykryto u mnie
mukowiscydozę, dokładnie w Wigilię.
Dużo razy spędzałam i spędzam święta
w szpitalach.
Moja walka, mimo że nierówna,
wciąż trwa, mimo walki o każdy oddech
staram się uśmiechać, staram się żyć
pełnią życia, nie chcę siedzieć w domu
i myśleć: „A co by było, gdyby?”.
Po kolei i powoli realizuję swoje
marzenia, nawet te niemożliwe. Leciałam samolotem do Hiszpanii, chcę
nauczyć się nurkowania z butlą, chcę
skoczyć ze spadochronem, jak i chcę
wyuczyć się na dobrego fototechnika
i móc robić zdjęcia na koncertach i innych ważnych imprezach. Interesuję
się też modelingiem, kocham robić
zdjęcia, jak też do nich pozować. Mam
dużo planów, które chcę i będę realizować.
Kocham fotografować i uwieczniać piękno natury i świata! Jest to coś,
co pozwala mi uwalniać moje emocje.
Kocham również gotować, mimo iż nie
mogłam iść na profil gastronomiczny,
gotuję oraz piekę ciasta w domu dla rodziny i znajomych (podobno dobrze mi
to wychodzi!).
Nie umiem usiedzieć w domu.
Zainteresowały mnie ostatnio wystawy
psów, a dokładniej owczarków niemieckich długowłosych i krótkowłosych.
Moja ciocia ma owczarka niemieckiego długowłosego. Jest to sunia, z którą

jestem bardzo zżyta. Między nami jest
wielka więź i uwielbiam, gdy na mój
widok ona skacze i wita się z radością
w oczach. Pies potrafi kochać bezgranicznie.
Od 2 lat mój stan się pogorszył.
Coraz częstsze infekcje, częste zapalenia płuc i górnych dróg oddechowych
strasznie osłabiają mój organizm. Pojawia się coraz więcej chorób. Wizyty
w szpitalach na leczenie są raz za razem.
Moje FEV1 wynosi 52%, a waga skacze
– podczas infekcji mogę schudnąć 5 kg.
A trudno to potem nadrobić, mimo iż
mam gastrostomię (PEG). Również leczenie antybiotykami doustnymi oraz
dożylnymi jest już ciężkie. Jestem uodporniona na wiele leków, a na niektóre
mam uczulenie. Ciągle jestem na antybiotykach z powodu infekcji. Moje żyły
też już są poniszczone. Trudno gdziekolwiek się wkuć, by pobrać krew czy
założyć wenflon.
Niedawno przeszłam operację zatok, po której po powrocie dostałam
ostrego zapalenia płuc.
Mimo iż sama jestem chora, lubię
pomagać innym. W grudniu wraz z ciocią jedziemy do domów dziecka rozdać
prezenty tamtejszym dzieciom, osobiście wysyłam paczkę dzieciom chorym
na raka. Lubię pomagać. Dobro wraca,
nie wystarczy brać, warto też dać coś od
siebie.
Mam nadzieję, że pomimo wszystko NIE przestaniecie walczyć i się nie
poddacie. Pamiętajcie, jesteśmy wojownikami, nie możemy dać wygrać naszej
mukoprzyjaciółce.
Pozdrawiam!
Monia
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Z pamiętnika muko-mamy…
Nie lubię wracać myślami do pierwszych miesięcy życia Justynki. To był
bardzo trudny okres, nie tylko dla nas
rodziców, ale zwłaszcza dla niej. Niedrożność smółkowa, płodowa perforacja jelita, czterdziestocentymetrowa
resekcja jelita cienkiego, ileostomia, żywienie pozajelitowe, sepsa, wielokrotne
przetaczanie krwi, intubacje, kolejne
niedrożności… Pasmo bólu i cierpienia,
a zarazem zero nadziei z ust lekarzy. Zapomniałam o głównej diagnozie, przekazanej mi na korytarzu : „Pani dziecko
ma mukowiscydozę, proszę ochłonąć,
potem pogadamy”. Czułam, jak nogi mi
miękną, oparłam się o ścianę i zsunęłam
na podłogę…
Pamiętam do dziś, jak targowałam
się z Bogiem w szpitalnej kaplicy: „Jak
żeś mi Ją dał, to mi ją zostaw!!!”.
I została. Dziś ma 7 lat, chodzi do
I klasy i jest pilną uczennicą, niezwykle empatyczną i wrażliwą na krzywdę
innych. Ma anielską cierpliwość, nie
buntuje się, nawet gdy coś nie jest po
jej myśli. Inhalacje, drenaże, ćwiczenia
oddechowe, płukanie nosa traktuje jak
nieodłączny element dnia. Tu rolą ro-

Fot. 1–2 z archiwum autorki
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dziców jest, by wspierać i motywować,
a przede wszystkim nie odpuszczać!
W tym całym natłoku codziennych zajęć nie zapominamy też o rozwijaniu zainteresowań. Na chwilę obecną „sprawdzamy się” w różnych dziedzinach, bo
jeszcze ciężko jest określić, co sprawia
jej największą frajdę. Bardzo lubi prace plastyczne, lepienie z masy solnej,
pieczenie ciasteczek itd. Najchętniej
brałaby udział we wszystkich możliwych konkursach szkolnych. Przynosi

regulamin, siadamy razem, planujemy,
a później wyobraźnia nie zna granic .
Zawsze jest wesoło, a wspólnie spędzonego czasu nikt i nic nam nie zabierze.
Justynka należy do najmłodszej
grupy zespołu regionalnego „Bystry Potok”. Co sobotę spotyka się z koleżankami i kolegami na próbach, na których
uczą się tańców i przyśpiewek spiskich.
Podtrzymujemy w ten sposób tradycje naszego regionu, a zarazem jest to
dodatkowa forma aktywności fizycznej
w miłym towarzystwie.
Śpiewanie też nieźle jej wychodzi.
Ostatnim wielkim osiągnięciem naszej
córeczki i jej kolegi Maćka było zajęcie III. miejsca w Gminnym Konkursie
Pieśni Patriotycznej w swojej kategorii
wiekowej.
Pomimo tych wszystkich obowiązków związanych z chorobą, szkołą – daje
radę. Nie poddaje się. I choć przychodzą
nieraz gorsze chwile, znosi wszystko
dzielnie jak największy bohater i „zaraża”
wszystkich dookoła swoją siłą, dobrocią
a przede wszystkim… optymizmem .
Lidka Molitorys
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Kącik poetycki: Magia świąt
Czas tak szybko płynie. Wydaje się, że dopiero szła jesień, a tu już zima puka do drzwi i zagląda białym szronem w nasze okna.
Nadchodzi pora Świąt Bożego Narodzenia. Te święta najbardziej kochamy. Za to, że są, po prostu. Za to, że magia, że śnieg, że
choinka i bombki. Za prezenty od Mikołaja. Za to, że możemy na chwilę odetchnąć, zatrzymać się, pomyśleć o tym, o czym nie
mamy odwagi myśleć na co dzień. O przemijaniu, o tym, że trzeba spieszyć się z kochaniem ludzi, bo tak szybko odchodzą.
„(…) I ci, co nie odchodzą nie zawsze powrócą i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia
pierwszą”. Te słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego niech nas prowadzą. Kochajmy się nawzajem, nie tylko w ten świąteczny
czas, ale codziennie, nieustannie i wciąż na nowo.
Joanna Jankowska

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid

Przed zapaleniem choinki
(frag.)

Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu...

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Dlaczego jest święto…
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski
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Wieczór wigilijny

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska
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Twórczość

Całą noc padał śnieg

Zimowa opowieść
W białej kołysce ziemi
usypane ze skrzących płatków
leżą gwiazdy
pod lodową kołdrą
Pergaminowy księżyc
srebrnym palcem
dotyka ich wąskich ust

Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki.
Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki,
jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki
i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki
Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi,
bo od dziś, bo od dziś – pokój ludziom dobrej woli.
Otwórz oczy, znów się zbudź z mroków czarnej melancholii
i ptaszęcym głosem nuć – pokój ludziom dobrej woli.
W słońcu – patrz – skrzy się śnieg, szron na drzewach jak koronki.
Spoza gór, spoza rzek, spoza łąki i rozłąki,
spoza leśnych srebrnych cisz, jakby dzwony skądś dzwoniły
i mówiły światu: Słysz! Nic się nie bój świecie miły.
Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres,
dosyć trosk i dosyć łez – pokój ludziom dobrej woli…
Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli
Dzisiaj w dzień Wesołych Świąt – pokój ludziom dobrej woli
Tak po cichu i powoli
białym śniegiem nuci mu…
choćby dziś, w tym jednym dniu
Pokój ludziom dobrej woli…

Cii…

Marian Hemar

Śpijcie
niech zaśnie świat
niech serca
przebite ostrzem bólu
doznają ukojenia

Czy wiesz, mój Boże?

Cii…
Jak cicho
gdy skrzy się śnieg
Nadchodzi noc
Joanna Jankowska

Jak wyschła ziemia
jest moje serce –
otwarty kielich na nieskończoność.
Patrzę na gwiazdę mych pragnień.
Jaka cicha jest noc!
Czy wiesz, mój Boże?
To Boże narodzenia!
I dusza Cię poszukuje.
Vincenzo Iannuzzi
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JacyRecenzje:
jesteśmy?		
ulubione książki, filmy, muzyka

Pasje, doświadczenia,
Jacy
refleksje
jesteśmy?

Kulturalny zastrzyk: „Muzyczna uczta
dla (d)ucha”
Na zimowe chłody potrzebna jest dawka dobrej muzyki, która wprawi nas
w pozytywny nastrój. Kiedy pazur mrozu zastuka w nasze szyby, warto posłuchać najnowszego albumu Katie Melua – In winter. Brytyjska artystka, znana
do tej pory z nastrojowych kompozycji
na gitarę, tym razem zabiera nas w muzyczną podróż z elementami folkloru.
Znajdziemy tu nie tylko ciepłe i nastrojowe kompozycje z pogranicza folku,
jazzu i bluesa, ale także ludowe pieśni
zimowe śpiewane na głosy przez żeński
chór z Gruzji – The Gori Women’s Choir.

Jedną z takich kompozycji jest
utwór The little swallow, który stanowi aranżację znanej ukraińskiej kolędy – Щедрик. Wyjątkowe wykonanie pieśni, wzmocnione brzmieniem
chóru sprawia, że czujemy dreszcze.
Można zamknąć oczy i wyobrażać sobie tytułowy przelot jaskółki, który jest
zarazem pełen niepokoju i nadziei. To
również symbol tęsknoty za wolnością.
Katie Melua w swojej najnowszej płycie sięga do korzeni. Artystka urodziła
się bowiem w Gruzji, ale po kilku latach jej rodzice emigrowali do Irlandii

Okładka albumu In winter, dostęp online: http://jazzsoul.pl/2016/08/29/katie-melua-in-winter-juz-14-pazdziernika/
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z powodu lepszej propozycji pracy.
Szczęśliwy traf sprawił, że w wieku 15
lat nieznana nikomu dziewczyna wystąpiła w programie Stars Up Their Nose,
gdzie jej interpretacja piosenki Mariah
Carey została doceniona przez jury. Tak
też rozpoczęła się kariera muzyczna
nietuzinkowej wokalistki, która trwa do
dzisiaj.
Aktualnie Katie Melua wyruszyła
w trasę koncertową promującą jej nowy
album. Niedawno odwiedziła także Polskę. Miałam okazję być na jej koncercie, który odbył się 12 listopada 2016 r.
w Szczecinie. Występ został odebrany
z wielkim entuzjazmem przez widownię. W jednym z wywiadów artystka
podkreśliła, że bardzo lubi odwiedzać
nasz kraj. Zarówno ze względu na wyjątkową życzliwość i gościnność Polaków, jak i na jej ulubione danie, jakim są
pierogi.
Album In winter to dawka poezji w muzyce. Podobnie jak twórczość niedawno zmarłego Leonarda Cohena czy Boba Dylana, który
w 2016 r. został laureatem Literackiej
Nagrody Nobla. Katie Melua także odkrywa nowe przestrzenie w muzyce.
W przeciwieństwie do poprzedniego
albumu Secret Symphony (2012), gdzie
występowała z orkiestrą, w nowej płycie
zwraca się w stronę minimalizmu instrumentalnego. Na pierwszy plan wysuwa
się wokal oraz głosy chóru. Kompozycyjna całość tworzy klimat intymności,
dzięki czemu w sam raz nadaje się na
wigilijny wieczór.
Marta Gliniecka
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Kącik kulinarny

spojrzenie z przymrużeniem oka
na „trudne składniki”
Bardzo często w naszej kuchni goszczą
dania jednogarnkowe. Takim daniem
jest właśnie barszcz ukraiński – zupa
gęsta, pełna warzyw i mięsa. W sumie
to danie, które wszyscy znamy – jednak ja proponuję wprowadzić nieco
zmian do wersji, którą powszechnie
znają Polacy.
Zmiany dotyczą głównie tłuszczów, jakich używam w kuchni. Wiadomo: dla osób z mukowiscydozą każdy
gram tłuszczu – ale zdrowego – jest na
wagę złota… I tu pojawia się pierwsze
pytanie – jaki jest zdrowy?
Mamy to szczęście, że co i rusz widujemy się z dietetykami – tymi z krwi i kości,
a nie z kolorowych gazetek czy blogów –
i zawsze potrafią nam doradzić.
U mnie w domu najbardziej sprawdzają się tłuszcze, które od wieków są
w użyciu – ale niekoniecznie w Polsce.

Głównie kupuję olej ryżowy, oliwę (nie
zawsze virgin – bo przecież na niej i piekę, i smażę), masło klarowane i zwykłe
oraz – nowość u nas, chociaż wcale nie
taka nowość na świecie – olej kokosowy. Jak nie mogę dostać tych olei, kupuję zwykły słonecznikowy.
Zatem co z tym olejem kokosowym… Ja kupuję tłuszcz kokosowy
klarowny – nie ten ekologiczny – bo po
prostu my nie lubimy zapachu i smaku
tłuszczu kokosowego, który, bądźmy
szczerzy, niekoniecznie pasuje do dań
rodzimych i bardziej bliskich naszym
upodobaniom. Ma silny zapach i specyficzny smak – i wcale nie smakuje jak
kopra z kokosa.
Zawsze dodaję go w połączeniu
z innymi tłuszczami, takimi jak masło
czy oliwa, w proporcjach ok. 1 oleju łyżka kokosowego na 3 łyżki innego. (Jeśli

Barszcz ukraiński

stosujecie tłuszcz nie klarowny, warto
te proporcje jeszcze zmienić na korzyść
masła czy oliwy). Kokosowy olej kupuję
w lokalnym supermarkecie, ale można
go też kupić w Internecie i osobiście
uważam, że nie warto wydawać pieniędzy na drogie odmiany – to przecież ten
sam tłuszcz.
Co do procesu gotowania z tym
tłuszczem – warto go dodać na początku gotowania, żeby porządnie
przeszedł smakiem i zapachem innych
składników.
Olej kokosowy dobrze komponuje
się z daniami słodko-kwaśnymi lub deserami z krajów, w których stosuje się
go od dawna. Jednak podczas pobytu
w Brazylii przekonałam się, że pasuje
praktycznie do wszystkiego .
Aleksandra Kaczyńska

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barszcz ukraiński (fot. Olga Małecka-Malcew)
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0,5 kg mięsa wołowego z kością,
0,4 kg białej kapusty,
0,25 kg buraków ćwikłowych,
150 g przecieru pomidorowego 30%
(3/4 słoiczka),
0,4 kg ziemniaków,
1 korzeń pietruszki,
2 średnie marchewki,
1–2 cebule,
4 kopiaste łyżki stołowe kwaśnej
śmietany 18%,
4 łyżki stołowe oleju kokosowego
lub słonecznikowego,
1 łyżka octu lub soku z cytryny,
łyżka cukru,
50 g masła,
5–6 ząbków czosnku,
6 ziaren pieprzu,
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•
•
•

4 ziarna ziela angielskiego,
4 duże liście laurowe,
sól.

Sposób przyrządzania:
Ugotować bulion, przecedzić, mięso
oddzielić od kości, odłożyć oddzielnie.
Obrać buraki i pokroić je w drobne paseczki. Wrzucić buraki na patelnię, dodać
olej, ocet, cukier i przecier pomidorowy.
Dolać trochę bulionu i dusić buraczki
w przecierze do stanu półmiękkości.
Włożyć do garnka z bulionem. Na innej
patelni podsmażyć na maśle pokrojoną
w kostkę cebulę (powinna ją kroić osoba niechorująca na mukowiscydozę)
oraz pokrojone w paseczki marchewkę
i korzeń pietruszki.
Do bulionu dorzucić ziemniaki,
zagotować, następnie dodać poszatkowaną kapustę. Po 15 minutach dodać zawartość obydwu patelni oraz
pieprz, ziele angielskie, liście laurowe
i gotować następne 15 minut. Pod
koniec gotowania dodać zgnieciony
czosnek i natkę pietruszki. Odstawić
garnek co najmniej na godzinę. Podawać odgrzany, dokładając oddzielnie
do każdego talerza: najpierw porcję
pokrojonej wołowiny z bulionu, potem
dużą łyżkę śmietany i wszystko posypać mieszanką posiekanej natki pietruszki i koperku.

Feijoada, czyli tradycyjne danie
kuchni brazylijskiej (przepisów
jest tyle, co gospodyń)

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•

1 torebka czarnej (lub czerwonej) fasoli,
ok. 0,5 kg mięsa (wołowe, wieprzowe, np. golonka itp.),
cebula,
czosnek,
liść laurowy,
sól,
pieprz,
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olej kokosowy lub inny,
ryż.

Sposób przyrządzania:
Napiszę, jak mnie nauczono tego przepisu – w kuchni polowej podczas wyjazdu do Bonito.
Wieczorem namoczyć czarną
fasolę – u nas leży na półkach sklepowych i jest czarna jak noc z białą
kropeczką. W naszym sklepie jest dostępna bez problemu i ma specyficzny
smak – można ją jednak zastąpić np.
fasolą czerwoną.
Mięso (ok. pół kilograma na jedną torebkę fasoli) obłożyć zmiksowaną cebulą, czosnkiem, solą i pieprzem
(musi to robić osoba, która nie choruje
na mukowiscydozę). Może być mięso
jakie się ma…, serio – jak mi powiedziano – co akurat przebiegnie przez
kuchnię, ale ja zazwyczaj biorę golonkę
i wołowe. Miksowana cebula, czosnek,
sól i pieprz jest mieszanką zapachowo
wybuchową, więc radzę „wsadzać nos”
na własną odpowiedzialność. Zasadniczo fasoli ma być pół garnka, mięsa
też połowa garnka – takie proporcje na
oko, a cebuli tyle, by dokładnie obłożyć mięso, na jedną zaś cebulę należy
wziąć ok. 1 dużego ząbka czosnku.
Zostawić do rana. Rano najpierw
ugotować fasolę (tylko raz wymienić
wodę) – bez soli, ale z liściem laurowym; dodanie liścia laurowego powoduje zneutralizowanie efektu „gazów”
po zjedzeniu i dodaje smaku. Wody
dać tyle tylko, by przykryć fasolę i potem mięso.
Jak już fasola się ugotuje na miękko, po około godzinie do dwóch, na
patelni na oleju kokosowym lub innym
– znowu po brazylijsku „jaki akurat jest
w kuchni” – podsmażyć najpierw mięso
bez mieszanki cebulowej, włożyć je do
garnka z fasolą, potem podsmażyć mieszankę cebulowo-czosnkową. I znowu
dodać do garnka. Całość gotować tak
długo, aż mięso będzie miękkie – bar-

dzo powoli i prawie bez mieszania, by
mięso się nie rozpadło, bo ma być w dużych kawałkach.
Następnie wziąć parę łyżek fasoli
z garnka i podsmażyć na tej samej patelni, aż fasola się rozpadnie. Zagęścimy
w ten sposób sos – można przyspieszyć
proces i rozgnieść ziarna łyżką. Patelnię
wypłukać sosem z garnka i dolać cały
„smak” do potrawy. Posolić.
Feijoade podaje się z białym ryżem
– Brazylijczycy lubią kontrasty , więc
na talerz najpierw leje się gęsty sos, potem kładzie ryż, na ryż kładzie się kawałki mięsa i obok fasolkę.

Brazylijskie śniadanie– czyli pao
de queijo e café com leite

Składniki:
•
•
•
•
•
•

kawa,
mleko,
biała bułka,
żółty lub biały ser,
szynka,
olej kokosowy lub inny do grzania
bułki na patelni.

Sposób przyrządzania:

Pao de queijo to pierwsze słowa, jakich się nauczyłam, chociaż i tak musieliśmy się wspierać pokazywaniem,
gdyż wiele osób (zwłaszcza poza
miastami) trochę panikuje, jak widzi obcokrajowca. Mieliśmy też taką
przygodę, że prawie nas chciano siłą
zawieźć na swoją ziemię, by pokazać,
że istnieją ludzie, którzy nie znają portugalskiego, są biali i mają jasne oczy
i w ogóle mieszkają gdzieś bardzo daleko. Oczywiście kupiono nam dobre
buty – prawdziwe, z cholewami i ze
skóry, i oczywiście krzyczano coraz
głośniej, byśmy zrozumieli.
Śniadania zazwyczaj je się w Brazylii poza domem, w drodze do pracy.
Tytułowe śniadanie popija się
kawą z mlekiem. Naprawdę mają tu
pyszną kawę, zazwyczaj mieloną, ale
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nie z ekspresu. Kawę robi się w ten
sposób, że na kubek czy dzbanek nakłada się nakładkę do robienia kawy
(wygląda jak lejek z dodatkową tacką,
żeby nie wpadał do kubka), do tego
wkłada się papierowy filtr i zalewa
wrzątkiem.
Do kawy je się to, co uwielbiamy
– podsmażoną, przeciętą na pół bułkę
odgrzaną na patelni na odrobinie tłuszczu, a obok podsmażony, tak samo pokrojony w grube, około 7-milimetrowe
plastry żółty lub biały ser, który szybko
wkłada się do gorącej bułki i chrupie.
Są jeszcze wersje z szynką – oczywiście
wszystko na ciepło.

Kącik kulinarny

Apple crisp (fot. Aleksandra Kaczyńska)

Apple pie
Na koniec deser – skoro jest jesień, to są
owoce . Proponuję kanadyjski apple
pie – przepisu nauczyłam się w szkole
i jest on bardzo prosty.

Składniki:
Ciasto na wyłożenie formy
• 1 szklanka mąki razowej,
• ¾ szklanki mąki pszennej,
• ¾ szklanki maki krupczatki lub jak
kto woli zwykłej mąki,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
• 1 kostka smalcu,
• 1 żółtko,
• 1 łyżka octu,
• 6 łyżek wody,
• szczypta soli.
Posypka do owoców
• ½ szklanki cukru – polecam brązowy
– lepiej komponuje się w daniach
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kanadyjskich i jest tam powszechnie
używany do pieczenia; chodzi o ten
nierafinowany, który w Kanadzie jest
tańszy,
1 łyżeczka cynamonu,
¼ szklanki mąki.

Sposób przyrządzania:
Rozgnieść ciasto na płatki – widelcem lub np. palcami. Żółtko, ocet, wodę
wymieszać w szklance. Dolać do ciasta
i lekko (byle jak) wygnieść.
Składniki zasypki wymieszać razem.
Ciasto wywałkować na ok. pół cm
i wyłożyć nim brytfankę. Część ciasta
należy zostawić na przykrycie.
Zasypać dno posypką i ułożyć
kolejne warstwy jabłek, przesypując
je mieszanką, aż będzie z górką. Całość przykryć szczelnie ciastem i zrobić
w nim dziurki widelcem.

Piec ok. 45 min do półtorej godz.
w temp. 180ºC. Czas pieczenia zależy od
ilości jabłek.
Wersja jeszcze prostsza to apple
crisp.
Posypka
• ½ płatków owsianych,
• ½ mąki zwykłej,
• ½ kostki masła.
Wymieszać ze sobą składniki posypki. Miseczki posmarować masłem.
Zrobić w nich posypkę jak w poprzednim przepisie. Ułożyć na niej jabłka i np.
parę jeżyn lub śliwek. Przykryć wszystko
posypką i piec w 180ºC, aż góra będzie
chrupiąca, a owoce upieczone (zazwyczaj puszczają sok). Czas pieczenia zależy od wielkości miseczek. Apple crisp
podajemy gorące.
Smacznego!
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Krowy elegantki

Na ulicy Kwiatowej
zamieszkały dwie krowy,
którym dziwne pomysły
przychodziły do głowy.

Lecz nie umiały przejść
choćby dwóch kroków –
dostarczały za to
żałosnych widoków.

Tak więc dnia pewnego
jedna drugą pyta:
– Czy nie sądzisz, że brzydko
wyglądamy w kopytach?

Przekonały się damy,
że nie dla nich moda.
Teraz ich motto to:
„LUZ I WYGODA”.

Kupmy buty na wysokich obcasach,
bo to szyk elegancja i klasa.

Aneta Obarska

Pomysł szybko został
w życie wcielony,
tak jak łąka buty
kolor miały zielony.

Rysunek: Zuzia Strzelecka

Założyły więc krowy
swe pantofle,
chciały iść na spacer,
już były gotowe.
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Czy wiesz, że…

Grzebiuszka ziemna
I znów to ona (czyli przyroda w szerokim
tego słowa znaczeniu) znalazła mnie,
a nie odwrotnie. Nawet nie musiałam się
specjalnie starać, po prostu nagle znalazła
się na mojej ręce, a ponieważ była bardzo
mała to nie „narobiłam krzyku” ;-).
Oczywiście ciekawość wzięła górę
i dokładnie ją sobie obejrzałam, a także
poprosiłam córkę o szybkie zrobienie
zdjęć. Co do tej szybkości miałam rację,
żabka nie okazała się zbyt cierpliwa i jak
się nagle pojawiła, tak i dosyć szybko
odskoczyła w trawę i pobliskie krzaki.
Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jaki to
rodzaj żaby, ale od czego mamy Internet.
Okazało się więc, że to grzebiuszka ziemna, zwana też huczkiem. „Moja” była
taka mała, ponieważ to osobnik młody. Dorosłe osobniki osiągają wielkość 5–8 cm.
Grzebiuszka ziemna podlega całkowitej ochronie. Gatunek ten nie jest zagrożony
wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Występuje
na terenach nizinnych w Europie środkowej (prawie w całej Polsce, oprócz gór),
południowej i wschodniej, oraz zachodniej Azji. Preferuje lekkie gleby, łąki, ogrody
i ogródki, pola uprawne. Unika lasów i terenów podmokłych – zbiorniki wodne są jej
potrzebne tylko w okresie godowym, ale zadowala się całkiem niewielkimi – wystarczy
jej nawet rów czy kałuża. Samica składa skrzek (w nim znajdują się jaja) w postaci
grubego, galaretowatego rulonu o długości od 60 do 110 cm, który zwykle jest
owinięty wokół roślin wodnych. Zapłodnienie jest zewnętrzne. Kijanki osiągają dosyć
duży rozmiar 12–18 cm i przebywają w wodzie do 3 miesięcy. Kijanki grzebiuszki są
największymi kijankami w Europie! Po przeobrażeniu z kijanki grzebiuszka ma 3–4 cm
długości. Kijanki tolerują nawet lekkie zasolenie wody. Grzebiuszka prowadzi nocny
tryb życia, co by się zgadzało, bo na moją rękę skoczyła wieczorem, stąd na zdjęciach
nie widać wyraźnie oczu ani ubarwienia, chociaż nasz osobnik i tak był stosunkowo
ciemny. Może dlatego, że młody? Jak podają źródła, ubarwienie ciała huczków jest
dość zróżnicowane. Wierzch ciała bywa koloru jasnopopielatego, żółtawopopielatego
lub oliwkowego. Pokryty jest ciemnobrązowymi plamami, często w liczbie czterech,
ale bywają osobniki z większą liczbą plam lub zupełnie bez (jak nasz �). Brzuszna
powierzchnia ciała jest jasnokremowa i prawie bezplamista, ale naszej żabki nie
odwracaliśmy, żeby jej nie stresować. Trudno jest rozróżnić osobnika płci żeńskiej
od męskiej, fachowo określane jest to jako „słabo zaznaczony dymorfizm płciowy”
(zróżnicowanie płciowe). Samce grzebiuszek nie posiadają rezonatorów, więc podczas
godów nie uprawiają głośnych „żabich koncertów”. Grzebiuszka ma krępe ciało, dużą
głowę i silnie umięśnione, niezbyt długie kończyny. Na kończynach występują twarde
i ostre modzele rogowe, które służą do zagrzebywania się w ziemi. Huczki potrafią
się zagrzebywać w ziemi nawet do głębokości 2 m. Między palcami tylnych kończyn
znajduje się błona pławna. Grzebiuszka dobrze skacze i sprawnie pływa. Oczy ma silnie
wystające, z pionową źrenicą (niestety, nie jest to widoczne na naszych zdjęciach).
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Czaszka pomiędzy oczami jest mocno uwypuklona. Skóra jest gładka i pokryta gruczołami,
które przy mechanicznym pobudzeniu wydzielają substancję o zapachu czosnku.
Grzebiuszki ziemne jedzą głównie owady, ale nie gardzą też dżdżownicami, ślimakami itp.
Kijanki zjadają plankton roślinny i zwierzęcy. W okresie zimy zapadają w sen zimowy, w tym
celu zgrzebują się w ziemi.
Zdjęcie i tekst: MaKa
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzebiuszka_ziemna
https://www.medianauka.pl/grzebiuszka-ziemna

Superksiężyc
W poniedziałek 14 listopada 2016 roku, po Święcie Niepodległości 11 listopada, mogliśmy podziwiać zjawisko zwane „superksiężycem”.
Według naukowców NASA księżyc podczas superpełni może być nawet o 14% większy
i 30% jaśniejszy niż podczas pełni w apogeum (gdy nasz satelita znajduje się najdalej od Ziemi).
Jak to się dzieje?
Powstaje pytanie, dlaczego superksiężyc wydaje się taki duży? Orbita srebrnego globu nie jest
idealnie okrągła, a eliptyczna. Przez to jej najbliższy punkt (perygeum) znajduje się prawie
o 50 tys. km bliżej Ziemi niż najodleglejszy (apogeum).

Foto: Jeremiasz Gądek, https://www.facebook.com/jeremiasz.gadek/

Trochę faktów
Ostatni raz takie zjawisko miało miejsce w 1948 roku. Po raz kolejny księżyc zbliży się do Ziemi
na tak bliską odległość dopiero w 2034 roku.
Mikołaj Malcew
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Ścięłam włosy dla fundacji!
Witam serdecznie. Tym razem piszę o tematyce, w którą nigdy wcześniej się tu nie zagłębiałam. Mianowicie
o moich włosach. Ale cóż to takiego się stało, że jest to temat na artykuł? Tytuł daje już częściową odpowiedź.
Zacznę od krótkiej włosowej historii. Długie włosy miałam odkąd pamiętam, aż do I Komunii Świętej.
Sięgały dalej niż do pasa, a jeszcze w tym samym miesiącu ścięła mi je moja mama. Długość zrobiła mi do
ramion… Tata uwielbiał moje długie włosy i gdy wrócił z pracy był (lekko mówiąc) w szoku… Do dziś zachował
30 cm warkocz z pamiętnego cięcia.
Przez 3 lata eksperymentowałam. Z długością – do uszu, ramion, łopatek. Pojawiła się grzywka na prosto!
Gdzieś w okolicy 2013–2014 roku zdecydowałam, że koniec. Zapuszczam, teraz już na poważnie, i zero ścinania. Przemilczmy grzywkę na bok, którą zafundowałam sobie w ferie 2015…
Pragnęłam włosów, które miałam na komunii. Bardzo. Jednak po tylu zabiegach przy podcinaniu i grzywkach podwoiła się ich gęstość, były ciężkie, plątały się. Chociaż inni mi zazdrościli pięknych, długich włosów, ja
się męczyłam. No i znudziłam nimi. Do tego czasami wyglądały na zniszczone, właśnie dlatego, że nie zawsze
umiałam je okiełznać. I dostatecznie często rozczesywać.
Warto dodać, że ich długość (sprawdzałam przed ścinaniem, mierzyłam od czubka głowy do końca ostatnich pasm) miała ok. 60 cm, może nawet trochę więcej. Prawie znów do pasa.
W okolicach maja tego roku natknęłam się w Internecie na dziewczyny, które swoje długaśne włosy oddały
dla fundacji. To był koniec, wpadłam.
Obejrzałam tysiące zdjęć włosów do ramion, marzyłam o takich. Po prostu zakochałam się w tych fryzurach. Krótkie, lekkie, zdrowsze.
Nadchodzi lato, a ja kolejny rok mam się gotować pod moimi? Och, nigdy w życiu!
Trajkotałam o tym ścięciu dwa miesiące. Początkowo wszyscy mówili: „Będziesz żałować!”. Z czasem pytali
już tylko, kiedy mam zamiar to zrobić. Szczerze mówiąc, sama nie wiedziałam.
Obrałam sobie na cel ostatni tydzień czerwca. Zakończenie roku szkolnego, wakacje… No to i „nowa ja”!
Początkowo chciałam dokonać tego w salonie fryzjerskim w Katowicach. Nie chciałam, żeby ktoś niedoświadczony zniszczył mi fryzurę. Zależało mi na dobrze wykonanej pracy.
Ostatecznie pojechałam do Bielska-Białej, salonu Alterlook – ok. 30 km od mojego domu, czyli zdecydowanie bliżej.
Nie chcę tu broń Boże robić reklamy, ale samym salonem byłam zachwycona. Fryzjerka postarała się i długo
zastanawiała się nad odpowiednią fryzurą, z której zadowolona jestem do dnia dzisiejszego. Usłyszałam też sporo
rad na temat pielęgnacji mojej krótkiej i gęstej czupryny. Dzięki nim dowiedziałam się też o pewnej możliwości…
Oddałam 25 cm włosów dla fundacji Rak’n’roll – biorąc udział w akcji „Daj włos!”. Organizacja pomaga
chorym na raka, a w tej akcji chodzi o to, aby jak najwięcej kobiet dostało naturalną perukę z a d a r m o. Nawet
sobie nie wyobrażamy, ile to dla nich znaczy i jakiego wydatku im oszczędzamy. Owszem, są sztuczne peruki,
ale zdecydowanie gorsze. Głowa się pod taką poci, swędzi, w dodatku ciężko jest ją rozczesać. Nieporównywalna
do naturalnej.
Czy żałuję? Gdzie tam! Jestem szczęśliwa. Jest to jedna z najlepszych zmian, jakie u mnie ostatnio zachodzą.
Słyszę, że lepiej mi w krótkich. Sama też tak uważam. Przede wszystkim łatwiej poradzić sobie z myciem. No i ta
lekkość oraz radość z tego, że przy okazji komuś mogłam pomóc. Wspominałam, że zakochałam się w krótkich
fryzurach? Cóż, miłość ta dalej we mnie nie zgasła. I póki co nie planuję super zapuszczania. Nie ukrywam jednak, że wraz z ekscytacją łączył się stres. Jak wyjdzie? A co, jeśli mi się nie spodoba? Niepotrzebnie :)
Oczywiście, są osoby, które mówią: „Jak mogłaś?!”, ale czy powinnam się tym przejmować? Czuję się świetnie w swojej nowej fryzurze. Może tata też się wreszcie przekona? Bo do ostatniej chwili w salonie oczekiwał, że
zmienię zdanie. Oj, tato! :).
Warto pomagać, jeśli tylko mamy taką możliwość. Nawet włosami!
Ciekawostka: Na wykonanie JEdNEJ peruki naturalnej potrzeba włosów z około 10 osób!
Gosia Wójtowicz

mukowiscydoza 47/2016

55

Włosy do
oddania wraz
z formularzem
zgłoszeniowym

Grzywka w 2015 roku
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Tuż przed wyjazdem do fryzjera

Ścinanie warkoczy
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Fascynujące zwierzęta prehistoryczne
Witajcie! Po mojej krótkiej nieobecności w gazetce z powodu pobytu w szpitalu w Rabce – miałem odmę opłucnową :-( – powracam, aby zaprezentować Wam piątą, a za razem OSTATNIĄ część komiksu pt. Niesamowite
życie oraz kolejne dinozaury!
Zanim je przeczytacie, chcę oznajmić, że 23–24 października 2016 r. wpadłem na genialny pomysł, a raczej
doznałem oświecenia dotyczącego gazetki! Postanowiłem, że będę Wam opisywał dinozaury mniej lub bardziej
znane, którym warto poświęcić uwagę (bo przecież tyranozaura, stegozaura, diplodoka i triceratopsa wszyscy
kojarzą). DODATKOWO będą opisywane także inne, równie fascynujące zwierzęta prehistoryczne. Opisywane
zwierzęta będą przedstawiane w następujących kategoriach (tak na przyszłość, żeby nikt nie mylił jednego zwierzęcia z innym itd.): „Dinozaury”, „Pterozaury”, „Gady morskie” oraz „Inne zwierzęta” (ptaki, ssaki, gady,
płazy, ryby, bezkręgowce itp.). Dodatkowo został zmieniony przeze mnie styl rysowania dinozaurów (teraz są
też dodawane cienie dzięki temu, że rysuję te zwierzęta tylko za pomocą kredek i ołówka, a nie jak wcześniej
cienkopisem i mazakami). Zatem bez zbędnego gadania, w dzisiejszym numerze przedstawię Wam 2 dinozaury:
pachyrinozaura i gorgozaura, 1 pterozaura – kecalkoatla, 1 gada morskiego – liopleurodona oraz 1 ptaka
(z kategorii „Inne zwierzęta”) – alexornisa! Życzę miłej lektury!

Dinozaury

GorGozaur

Gorgozaur (Gorgosaurus – „agresywny jaszczur”; obrazek nr 1, po lewej) to przedstawiciel rodziny tyranozaurów
żyjący w późnej kredzie 76,6–74 mln lat temu.
Budowa i tryb życia:
Jak przystało na krewniaków samego tyranozaura, gorgozaur był drapieżnikiem atakującym swoje ofiary za
pomocą szczęk uzbrojonych w ponad 60 dużych zębów (!). Największa znaleziona czaszka gorgozaura ma 99 cm
długości. Jego przednie, dwupalczaste kończyny były malutkie i nie nadawały się do walki (wyobrażacie to
sobie?). Kończyny tylne miał dłuższe i uzbrojone w trzy pazury. Przypuszcza się, że gorgozaur mógł bardzo szybko
biegać. Ogon dinozaura pełnił funkcję przeciwwagi i umożliwiał sprawny bieg. Gorgozaur mierzył prawie 9 m
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długości, ważył zaś około 2 i pół tony. Miał silną szyję wygiętą w kształt litery „S”. Wyjątkową cechą gorgozaura
były guzy nad oczami zbudowane z kości łzowej (możliwe, że służyły one do przyciągania partnerek). Niewykluczone, że gorgozaur miał pióra. Polował prawdopodobnie w grupach, czając się w zaroślach lub na wzgórzach.
Środowisko życia:
Gorgozaur żył na bujno zarośniętych równinach zalewowych w zachodniej części Ameryki Północnej.
Źródło informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorgozaur

Dinozaury

PaChyrinozaur

Pachyrinozaur (Pachyrhinosaurus – „grubonosy jaszczur”; obrazek nr 1, po prawej) to późnokredowy centrozaur żyjący od 73,5 do 69 mln lat temu.
Budowa i tryb życia:
Pachyrinozaur podobnie jak inne ceratopsy był gatunkiem roślinożernym. Mierzył – zależnie od gatunku – od
6 do 8 metrów długości, a jego masę szacuje się na 2–4 tony. Czasem przedstawia się pachyrinozaura z rogiem
wyrastającym z przodu czaszki. Badania powierzchni czaszek wskazują, że mocno chropowata powierzchnia była
pokryta rogowym zgrubieniem, a nie rogiem. Masowy grób, jaki został odkryty w 1972 roku, wskazuje na to, że
prawdopodobnie pachyrinozaury żyły stadnie i zostały zaskoczone przez powódź.
Środowisko życia:
Pachrinozaur zamieszkiwał tereny dzisiejszej Alberty i Alaski.
Źródło informacji:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php?title=Pachyrhinosaurus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pachyrinozaur
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Pterozaury

KeCalKoaTl

Kecalkoatl (Quetzalcoatlus; obrazek nr 2) to rodzaj olbrzymiego pterozaura z rodziny azdarchidów (Azhdarchidae) nienależącego do dinozaurów, żyjącego w późnej kredzie około 68–66 mln lat temu. Nazwa quetzalcoatlus
pochodzi od imienia boga plemion Mezoameryki i oznacza „pierzasty wąż”.
Budowa i tryb życia:
Tak jak wszystkie pterozaury, posiadał na skrzydłach błonę lotną rozpiętą pomiędzy „czwartym palcem” dłoni
a boczną powierzchnią ciała. Rozpiętość jego skrzydeł wynosiła od 11 do 12 metrów, ważył zaś 250 kg. Na
ziemi poruszał się na czterech kończynach (używał podkulonych skrzydeł jako podpórek), dorównując przy tym
wzrostem żyrafie, i chwytał niewielkie zwierzęta lądowe. Najprawdopodobniej żywił się też padliną. Kecalkoatl
był prawdopodobnie największym latającym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na ziemi (aczkolwiek jest też
kilku innych kandydatów do tego tytułu: np. hatzegopteryx).
Środowisko życia:
Kecalkoatle żyły na obecnych terenach Ameryki Północnej.
Źródło informacji:
http://dinozaury.info/lista/kecalkoatl.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kecalkoatl
http://dinoanimals.pl/dinozaury/kecalkoatl-quetzalcoatlus/

Gady morskie

lioPleuroDon

Liopleurodon (obrazek nr 3) to rodzaj pliozaurów, wielkich morskich gadów drapieżnych żyjących na przełomie środkowej i późnej jury (od ok. 165 milionów do 155 milionów lat temu). Pliozaury zajęły wtedy miejsce
wielkich ichtiozaurów, pozostawały największymi drapieżcami mórz do połowy kredy, kiedy z kolei zostały
zastąpione przez morskie jaszczurki mozazaury.
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Budowa i tryb życia:
W przeciwieństwie do długoszyjnych plezjozaurów, miały wielką głowę, krótką szyję i raczej dłuższe ciało oraz
rozszerzony tył czaszki, gdzie znajdowały się potężne mięśnie szczęk pełnych wielkich zębów.
Cztery silne płetwiaste kończyny i smukłe ciało sugerują, że były dobrymi pływakami. Prawdopodobnie
polowały z zasadzki jak dzisiejszy rekin żarłacz biały. Ich zdobyczą mogły być wielkie głowonogi, ichtiozaury,
plezjozaury, rekiny i inne duże zwierzęta, które udało im się upolować!
Liopleurodon całe życie musiał spędzać w wodzie i z tego powodu był najprawdopodobniej żyworodny,
ponieważ nie mógł wychodzić na ląd, aby złożyć jaja jak dzisiejsze żółwie morskie. Prawdopodobnie gdyby został
wyrzucony przez sztorm na brzeg, udusiłby się pod własnym ciężarem, tak jak dzisiejsze walenie, kiedy osiądą
na mieliźnie.
Mierzył... i tu się na chwilę zatrzymam. Na pewno nie raz mieliście okazję oglądać serial BBC Wędrówki
z dinozaurami z 1999 roku. Zostało tam podane w jednym z odcinków, że liopleurodon dorastał do 25 metrów
długości i ważył 75–150 ton (na podstawie porównania z płetwalem błękitnym), co czyniłoby zeń największego drapieżnika w dziejach życia na Ziemi. Niestety, muszę Was rozczarować tym, że te rozmiary są jednak
mocno przesadzone. Otóż takie rekordowe rozmiary zostały oszacowane na podstawie znalezionych pojedynczych kręgów czy niekompletnej szczęki dolnej. 25-metrowe rozmiary liopleurodona z serialu BBC oparte były
na pojedynczym kręgu, który okazał się należeć do zauropoda. Największa czaszka mierzy 1,5 m, co wskazuje,
że długość całego zwierzęcia można szacować na 10 m i 5 ton masy.
Źródło informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liopleurodon

inne zwierzęta

alexorniS

Alexornis (obrazek nr 4) to rodzaj ptaków enantiornitów datowany na okres późnej kredy około 73 milionów
lat temu. Jedynym znanym gatunkiem jest Alexornis antecedens. Jego nazwa oznacza „przodek odkryty przez
Alexandra”.
Budowa i tryb życia:
Ze względu na to, że A. antecedens jest znany tylko z jednego fragmentarycznego szkieletu, a konkretnie ramienia, skrzydeł i kości nóg, a brakuje mu m.in. czaszki, mało o nim wiadomo. Najprawdopodobniej był owadożerny i był mniej więcej wielkości sroki lub kawki. Próbka została odkryta w 1971 roku i nazwana oraz opisana
w 1976 roku przez Pierce Brodkorba.

4

Jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o Alexornisie
oraz o innych (czyli wszystkich) dzisiaj opisanych zwierzętach, to polecam Wam
Mukolinkom obejrzeć film:
Wędrówki z dinozaurami
z 2013 roku, w którym
one (poza liopleurodonem)
wystąpiły. Film jest od 7/12
roku życia.
Tymoteusz
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Ponieważ komiks Niesamowite życie cz. 5. Zakończenie (jak wskazuje nazwa oraz moje wprowadzenie) jest
OSTATNIĄ częścią, postanowiłem, że zanim go przeczytacie, dostaniecie jeszcze jako bonus (dla tych, co nie
pamiętają, oraz tych, co nie czytali poprzednich numerów) krótkie streszczenie poprzednich części. Oto ono:

cz. 1

niesamowite życie

Nasi główni bohaterowie: Klaudia, Tymek i Felek (14 lat) wraz z resztą klasy są na wycieczce w Jura Parku
w Krasiejowie, gdzie dowiadują się różnych ciekawych rzeczy o prehistorii. Po skończonej wycieczce wracają
do swoich domów (w Radlinie). Nagle… Felek odkrywa coś w starym, niedobudowanym domu. Okazuje się, że jest
to mapa! Jednak jest to najprawdopodobniej rodzaj jakiegoś kodu, więc Tymek postanawia do jutra rozwikłać
tajemnicę mapy!
cz. 2
Następnego dnia Klaudia i Felek przychodzą do domu Tymka. Pomimo starań Tymkowi nie udało odczytać mapy!
Po chwili dołącza do nich przyrodnia, starsza siostra Tymka, Ola (28 lat). Dzięki burzy mózgów udaje im się
rozwiązać 4 z 5 wskazówek i wiedzą, że mają jechać do ruin Zamku Książąt Wrocławskich. Po 3-godzinnej jeździe na czteroosobowym rowerze Felka docierają do celu. Nagle, gdy starają się rozwikłać ostatnią (i, niestety,
urwaną) wskazówkę, Tymek opierając się o kruchą ścianę, wpada do jakiegoś pomieszczenia. Podczas krótkiej
„akcji ratunkowej” docierają na miejsce także dwa zbiry Zdzich (47 lat) i Bodzio (38 lat), którzy podążali za
naszymi bohaterami!
cz. 3
Nasi bohaterowie odkrywają w pomieszczeniu spore, metalowe urządzenie i zastanawiają się, co to może być,
a Zdzich i Bodzio szykują na nich atak (aby zdobyć skarb, do którego RZEKOMO ta mapa prowadzi)! W tym
samym czasie Klaudia uruchamia machinę, błyska światło i wszyscy po chwili znajdują się w jakimś lesie! Rozglądają się (poza Zdzichem i Bodziem, którzy w ostatniej chwili znaleźli się wraz z naszymi bohaterami w lesie,
tylko że niefortunnym trafem na drzewie) i po jakimś czasie zauważają sarkozaura (rodzaj niedużego mięsożernego dinozaura, żyjącego m.in. w Polsce!). Zdumiony i zszokowany Tymek oznajmia, że to „ustrojstwo” cofnęło
ich w czasie do okresu wczesnej jury, 200 milionów lat temu! Nieoczekiwanie rozmowa zmienia się w ucieczkę,
gdy sarkozaur zauważa naszych bohaterów. Podczas ucieczki skaczą z niedużego urwiska (po sekundzie okazuje
się być ono jaskinią) i w ten sposób umykają sarkozaurowi (który biegnie dalej). Tymczasem Zdzich i Bodzio
zabłądzili w lesie. Jednak po chwili uciekają przed sarkozaurem (tym samym) i ukrywają się za machiną czasu,
myśląc, że to pagórek (była przykryta zielonym kocem). Tymek, Ola, Klaudia i Felek w jaskini napotykają Smoka
Wawelskiego (nazwa gatunkowa 6-metrowego archozaura znalezionego w Lisowicach w Polsce), przed którym
uciekają, po czym docierają do machiny czasu i w ostatniej chwili przenoszą się w czasie. Jednak nie docierają
do swoich czasów, a znajdują się w Krakowie (za panowania króla Kraka)!
cz. 4
Nasi bohaterowie po chwili zauważają, że powodem tego niewypału (znaleźli się w Krakowie za panowania króla
Kraka) jest coś w rodzaju „funkcji losowego wybierania dat” na wehikule. Na jakiś czas wyłączają go i idą spać,
a w nocy Zdzich i Bodzio wychodząc z ukrycia (z płachty otaczającej machinę czasu), niechcący uruchamiają
wehikuł i cofają się w czasie do 15.07.1410 roku (bitwa pod Grunwaldem). Po chwili Zdzich ratuje Bodzia przed
lecącym toporem, niechcący popychając go na machinę czasu. Z powodu upadku Bodzio zaczyna gadać po czesku,
a w machinie czasu pojawia się usterka. Wehikuł zwariował i przenosi zbirów Z POWROTEM do Krakowa, gdzie
Felek, Tymek, Ola i Klaudia zorientowali się, że przeniósł się z nimi w czasie także Smok Wawelski, który popędził dzień wcześniej w stronę Krakowa! Zdzich i Bodzio od razu przyznają się, że śledzili naszych bohaterów, po
czym machina znowu wariuje i przenosi wszystkich o 2 tygodnie do przodu. Felek sprawdza swoją lornetką, co
się działo podczas ich DWUTYGODNIOWEJ nieobecności (czy Smok Wawelski czegoś nie namieszał w Krakowie). Po chwili widzi, że Smok Wawelski pędzi z pyskiem ziejącym ogniem (pamiętacie pewnie tego barana nafaszerowanego siarką, którego SMOK zjadł) w stronę naszych bohaterów! A ciąg dalszy czytajcie dzisiaj właśnie
tutaj i właśnie teraz!
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Już!

Gdzie się tym razem
przenieśliśmy
w czasie?

O ile się nie mylą moje
sokole oczy, to sądzę,
że jesteśmy na krakowskim
rynku w trakcie hołdu
pruskiego w 1525 roku.
…A jeśli chodzi o Smoka Wawelskiego, to podczas przemiesz
czenia się w czasie wciąż biegł,
nie zdążył zahamować i rąbnął
w ścianę, jak w kreskówkach.
Uuu, to musiało zaboleć.

Szybko! Musimy mu nalać
trochę wody do pyska,
zanim rozpalona siarka
wypali mu wnętrzności
i umrze w najdziwniejszy
sposób!

Tak pálení
žáhy.
Tłumacz: Czyli
przez zgagę.

Jesteśmy teraz pewnie w trakcie bitwy
pod Wiedniem 12 września 1683 roku,
gdzie wojska polskoaustriacko
niemieckie (po lewej) walczyły z armią
Imperium Osmańskiego (po prawej).
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Przenosimy się dalej.
Co prawda machina jest
trochę zagrzana i ma
małą usterkę, ale to nie
powinno być problemem.

(głos komputera) „Z powodu
uszkodzeń i przegrzania
doszło do stopienia rdzenia
reaktora jądrowego.
Katastrofa nuklearna
za dziesięć sekund,
dziewięć, osiem…”

Aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa!

Nie! Cofnij to, cofnij! Nie
chcemy autodestrukcji, a wraz
z nią katastrofy nuklearnej
w 1683 roku. Zmieni się
przyszłość, a my wylecimy
w powietrze! Nieee!!!

To nasz koniec!!! Jestem zbyt
młody i piękny na spotkanie
ze św. Piotrem!

Nieeeeeeeee!

2

KRYĆ SIĘ,
KTO MOŻE!!!

(głos komputera)
„…Trzy, dwa, jeden zer…”

Po chwili w pokoju Tymka…

Gdzie ja… Eee, znów jestem w pokoju?…
No tak. Teraz wszystko ma sens! Nie doszło do
żadnej eksplozji atomowej, nie przenosiliśmy
się w czasie, nawet nie było żadnej mapy
skarbów oraz Klaudii, Felka i tych zbirów
Zdzicha i Bodzia. To mi się tylko śniło
i wyjaśniałoby, dlaczego fabuła się od czasu
do czasu zmieniała. To wszystko był sen!

ale czy na pewno koniec?
Podsumowanie, omówienie oraz co będzie dalej?
Witajcie ponownie, moi drodzy czytelnicy! Jak już napisałem i zauważyliście, dzisiejsza część
komiksu jest ostatnią z serii. Pewnie Was trochę zaskoczyło to zakończenie, mnie zresztą
też, ponieważ zakończenie miało być na początku zupełnie inne! Jak dodawałem lub usuwałem
jakąś scenę czy nawet stronę, to nasuwała się kolejna opcja, jak to się potoczy, i było chyba
z 1000 alternatywnych scenariuszy! Dla tych, którzy wyczekują kolejnego numeru, nowej serii
komiksu itd. muszę z przykrością oznajmić, że NIE BĘDZIE KONTYNUACJI KOMIKSU,
ponieważ:
Primo – komiks to bardzo ciężka praca, bo trzeba nie tylko wymyślić fabułę, postacie, scenariusz i dialogi, ale także trzeba je narysować wraz z gestami, miejscem akcji (no a co dopiero,
gdy miejsca i postacie są historyczne, to jeszcze jest dbanie o te fakty, szczegóły itd.),
Secundo – w samym komiksie po pewnym czasie niektóre sceny, postacie, wygląd postaci,
fabułę, scenariusz chciałoby się zmienić, ale są zbyt istotne, aby można było to zrobić (zwłaszcza,
że jest to mój PIERWSZY OPUBLIKOWANY komiks i nie wiedziałem, że to się tak potoczy).
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Np. w 4 numerze komiksu na ostatniej stronie dwa zbiry: Zdzich i Bodzio zostali zdemaskowani
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Życzę Wam dużo zdrowia, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Mam nadzieję, że ostatnia część komiksu zrobiła na Was dobre wrażenie.
Życzę Wam dużo zdrowia, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Tymoteusz, 15 lat
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Opracowanie graficzne „Małej mukowiscydozy” – Magdalena Pieczka
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Z życia PTWM		

Sprawozdania, opinie, komentarze

Sprawozdanie z bieżącej działalności ZG
PTWM XI. kadencji
Zarząd Główny XI. Kadencji spotkał
się od października 2016 r. jeden raz,
w dniu 3 grudnia 2016 r., podejmując 5
uchwał.

Szkolenia, warsztaty,
konferencje
5 listopada 2016 r. w Dziekanowie Leśnym po raz kolejny odbyły się warsztaty fizjoterapeutyczne i psychologiczne
dla rodziców i opiekunów chorych na
mukowiscydozę.
24 listopada 2016 r. PTWM zorganizowało konferencję naukową pn.
„Mukowicydoza – diagnoza i terapia”
w Nowym Targu. Program konferencji
obejmował tematy związane z diagnostyka, fizjoterapią, a także transplantacją
płuc. W spotkaniu wzięli udział studenci
i wykładowcy Instytutu Nauk o Zdrowiu
oraz mieszkańcy regionu nowotarskiego
zainteresowani tematyką mukowiscydozy. Współorganizatorem konferencji była
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu.

Działania pomocowe
7 listopada 2016 r. zostały wysłane
wyparzacze i koncentratory tlenu dla
naszych podopiecznych, które zakupiliśmy dzięki darowiźnie celowej od
Santander Consumer Bank, sponsora
Justyny Kowalczyk.
1 grudnia 2016 r zakończyła się licytacja sprzętu z wyprawy na Śnieżną
Panterę, przekazanego na rzecz naszych
podopiecznych przez Andrzeja Bargiela.
Przedmioty zostały zlicytowane łącznie
za ponad 14 tys. złotych. Cała kwota
zostanie przekazana na pomoc chorym
realizowaną przez Polskie Towarzystwo
Walki z Mukowiscydozą.
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3 grudnia 2016 r. po raz trzeci odbyła się akcja Mikołajki dla Mukoludków.
W 26 sklepach na terenie Rabki-Zdroju,
Mszany Dolnej, Nowego Targu, Zakopanego, Krościenka nad Dunajcem i Szczawnicy odbywały się kwesty na rzecz naszych podopiecznych. Akcja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, dzięki
czemu udało się przygotować ponad 800
mikołajkowych prezentów.
4 grudnia 2016 r. w Zakopanem odbył się Bieg Mikołajów. Biegacze mieli do
pokonania 10-kilometrową trasę biegnącą ulicami miasta. Za każdy pokonany
1 km trafił na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą 1 zł.

Działania lobbingowe
W okresie od czerwca do grudnia 2016 r.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Walki z Mukowiscydozą koncentrował
swoje działania wokół otwarcia dwóch
nowych ośrodków leczenia mukowiscydozy, w których powstaniu Towarzystwo
uczestniczyło jako partner społeczny.
18 października 2016 r. odbyło się
uroczyste otwarcie Pododdziału Mukowiscydozy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, pierwszego ośrodka
przeznaczonego dla dorosłych chorych na mukowiscydozę w regionie Polski południowo-wschodniej.
W otwarciu uczestniczyli obecny
i ustępujący prezesi Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą: Jacek
Juszczyński i Dorota Hedwig, która
zainicjowała powstanie tej placówki. Zarząd Główny PTWM w ramach
współpracy z ośrodkiem przekazał dla
Pododdziału w darowiźnie kabinę do
bodypletyzmografii o wartości niemal

100 000 zł. Dla zespołu szpitala w dniu
18 listopada 2016 r. zorganizowano
również szkolenie z zakresu kompleksowego leczenia mukowiscydozy,
w którym uczestniczyło ponad 40 lekarzy i pielęgniarek.
4 stycznia 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Do końca
grudnia 2016 trwały zakupy wyposażenia, przeprowadzka zespołu z Instytutu
Matki i Dziecka, urządzanie ośrodka oraz
szkolenia personelu. Pierwsi pacjenci
zostali przyjęci do ośrodka 9 stycznia
2017 r. Więcej na temat otwarcia centrum na s. 72. Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą jako partner społeczny
utworzenia tego ośrodka uczestniczyło
w ustaleniach dotyczących wyposażenia
ośrodka oraz przekazało w darowiźnie
dla placówki sprzęt, usługi i wyposażenie
o wartości 279 838,87 zł.
Przed otwarciem ośrodka w Dziekanowie Leśnym w dniu 8 listopada
2016 r. prezes PTWM Jacek Juszczyński
oraz Anna Skoczylas-Ligocka uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem zdrowia Krzysztofem Łandą oraz marszałkiem
Adamem Struzikiem, zorganizowanym
na terenie szpitala w Dziekanowie Leśnym. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie powstającego centrum jako
ośrodka modelowego w leczenia mukowiscydozy oraz omówienie wytycznych
do projektu koordynowanej opieki nad
chorym na mukowiscydozę.
Zarząd Główny PTWM podejmuje
dalsze działania na rzecz poprawy warunków leczenia chorych na mukowiscydozę, szczególnie chorych dorosłych.
Towarzystwo uczestniczy jako partner
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Sprawozdania, opinie, komentarze
społeczny w pracach nad przygotowaniem remontu i rozbudowy Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Szpitalu Przemienienia

Pańskiego w Poznaniu. Zabiegamy również o zwiększenie liczby miejsc do leczenia chorych na mukowiscydozę poprzez rozbudowę Oddziału Alergologii

Z życia PTWM
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr
2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Magdalena Morańska
Anna Skoczylas-Ligocka

Darowizna Santander Consumer Bank
dla podopiecznych PTWM
Na początku listopada br. z biura PTWM
w Rabce-Zdroju wystartowała do podopiecznych wysyłka wyparzaczy i koncentratorów tlenu. Wyposażenie wypożyczalni w te sprzęty możliwe było
dzięki celowej darowiźnie od Santander Consumer Bank, sponsora naszej
Ambasadorki – Justyny Kowalczyk. Za
40 000 złotych, które otrzymaliśmy
jesienią tego roku, udało się zakupić
1 przenośny koncentrator tlenu, 5 kon-

centratorów stacjonarnych oraz 72 wyparzacze. To właśnie dzięki hojności instytucji i ludzi wielkiego serca możemy
realizować nasze cele statutowe. Naszemu Darczyńcy – Santander Consumer
Bank – w imieniu swoim i naszych podopiecznych z całego serca dziękujemy!
Zarząd i pracownicy Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Fot. z archiwum PTWM

Opieka nad dorosłym chorym na
mukowiscydozę – szkolenie w Sosnowcu
„Opieka nad dorosłym chorym na mukowiscydozę” – pod takim hasłem odbyło się szkolenie dla personelu medycznego zorganizowane przez PTWM
w WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Miało ono miejsce 18.11.2016 r., a jego
główną siłą sprawczą była Anna Skoczylas-Ligocka – koordynatorka szkolenia.
Uczestników szkolenia powitał zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Piotr
Grazda, a ze strony PTWM wiceprezes
Zarządu Magda Czerwińska-Wyraz.
Jako wykładowcy wystąpili: dr Andrzej Pogorzelski z Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, dr hab.
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med. Szczepan Cofta z Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu, prof. Jerzy
Kozielski z Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc
SUM w Zabrzu, mgr Anna Gibas ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wszyscy wykładowcy z wielkim
zaangażowaniem starali się przekazać
wiedzę i podzielić się doświadczeniami
ze swoimi kolegami leczącymi osoby
chore na mukowiscydozę na pododdziale mukowiscydozy w Sosnowcu.
Jako pierwszy z serią wykładów wystąpił
dr Andrzej Pogorzelski, mówił bez mała
3 godziny, więc dyskusji potem nie było
końca ;-). Wywiązał się m.in. problem la-

ryngologicznego leczenia chorych na
mukowiscydozę i widać, że temat wymaga pogłębienia. Kolejną osobą, która
również wygłosiła cykl wykładów, był
dr Szczepan Cofta; wśród poruszanych
przez niego tematów znalazł się między
innymi problem powikłań w przebiegu
mukowiscydozy. Rzadkim tematem poruszanym do tej pory był problem zakażeń grzybiczych w mukowiscydozie,
który to temat przybliżył Pan prof. Kozielski. Jako ostatnia spośród wykładowców
głos zabrała pani Anna Gibas, która mimo
zmęczenia słuchaczy trwającym od rana
szkoleniem, bardzo interesująco i z wielkim zaangażowaniem wygłosiła wykład
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na temat zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym u chorych
na mukowiscydozę. Słuchacze zastanawiali się, jak to zrobić w praktyce, i znów
pytaniom i dyskusjom nie było końca…
Niestety, czas się skończył i na pewno
część z tych tematów wymagałoby uzupełnienia, zwłaszcza tematy związane
z bezpiecznym pobytem w szpitalu, zakażeniami krzyżowymi i szeroko pojętą
opieką pielęgniarską nad chorym z mukowiscydozą, co, mam nadzieję, szybko nastąpi. Również temat fizjoterapii
w mukowiscydozie wymaga uzupełnienia i poszerzenia, ponieważ z przyczyn
od niej niezależnych nie dotarła Pani
mgr Justyna Cholewa-Rostocka. Dr Andrzej Pogorzelski wygłosił kilka zdań na
temat fizjoterapii – słuchacze usłyszeli, że
jest ona niezbędna w mukowiscydozie,
a także wymienił jej podstawowe rodzaje. Jednak na szersze omówienie tematu
zabrakło zwyczajnie czasu i potrzebne
jest kolejne szkolenie poświęcone tylko
temu zagadnieniu.
Po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć na własne oczy pododdział leczenia
mukowiscydozy, do tej pory znałam go
tylko ze zdjęć i z opowieści innych. Zaplecze lokalowe rzeczywiście robi wrażenie;
pokój chorego – jasny i przestronny, z łazienką – przypomina pokój hotelowy. Widok z 10. piętra zapiera dech w piersiach.
Obok szpitala rozciąga się ogród, gdzie,
jak sądzę, w cieplejszej porze roku lepiej
czujący się chorzy mogliby z powodze-
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Na zdjęciu od lewej: Magdalena Czerwińska-Wyraz, dr hab. med. Szczepan Cofta (Klinika
Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM Poznań), Anna Gibas, Anna
Skoczylas-Ligocka, Alina Kliczka, Agnieszka Garbacik (Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu). Fot. Małgorzata Kaczmarek

niem pooddychać świeżym powietrzem.
Póki co trzymajmy kciuki za dyrekcję szpitala i oddziału, aby wszystkie plany udało
się doprowadzić do końca, by starczyło
sił i zapału w pokonywaniu przeszkód.
To pierwsze takie specjalistyczne miejsce w południowo-wschodniej Polsce,
przeznaczone tylko dla chorych dorosłych. Kilkunastu z nich już skorzystało
z oddziału, byłoby dobrze, gdyby ktoś
chciał podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Na pewno ważne
jest postępowanie według standardów
leczenia mukowiscydozy, co, jak wszyscy
wiemy, obowiązuje zarówno personel
medyczny, jak i chorych. Istotne jest noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i wiele, wiele innych aspektów, które trudno
w tym sprawozdaniu wymieniać, bo nie

temu ten krótki tekst miał służyć. Takie
ośrodki powinny powstać w innych
miejscach w Polsce. Miejmy nadzieję, że
tak będzie, i już niedługo to inni będą się
uczyć od ośrodka w Sosnowcu.
Małgorzata Kaczmarek
redakcja „Mukowiscydozy”,
prywatnie matka pełnoletniego
(od kilku tygodni) syna chorego na CF
Osoby, które chciałyby skorzystać z opieki Pododdziału Mukowiscydozy w WSS nr 5 w Sosnowcu,
proszone są o kontakt telefoniczny
z ordynatorem oddziału pulmonologii, dr Tadeuszem Boldem:
• gabinet lekarzy – tel. 32 368 21 84,
• sekretariat – tel. 32 368 21 81.

Konferencja naukowa mukowiscydoza
– diagnoza i terapia
24 listopada 2016 r. w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Targu odbyła się konferencja
naukowa pn.: Mukowiscydoza – dia-
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gnoza i terapia, której współorganizatorami było Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą wraz z Podhalańską
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

w Nowym Targu. Konferencja realizowana w ramach VIII. Europejskiego Tygodnia Świadomości Mukowiscydozy
zgromadziła 509 studentów Instytutu
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Fot. Piotr Szewczyk, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Nauk o Zdrowiu PPWSZ. Honorowy
Patronat nad wydarzeniem objęli JM
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gulak
oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Jacek Juszczyński.
Rektor Stanisław Gulak otwierając konferencję, odniósł się do problematyki
leczenia mukowiscydozy z punktu widzenia etyka, podkreślając, jak ważny
jest przeszczep płuc dla chorych.

Program konferencji obejmował
szerokie spektrum zagadnień od rozpoznania choroby, poprzez pielęgnację
i fizjoterapię chorych, aż po transplantację płuc. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści, którzy na
co dzień pracują i zajmują się chorymi
na mukowiscydozę w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju – dr
Andrzej Pogorzelski, mgr Bożena Pustułka, mgr Artur Leżański. Szczególną uwagę prelegenci poświęcili kwestii wcze-

Z życia PTWM
snej diagnozy mukowiscydozy, opartej
o badania przesiewowe noworodków,
zaleceniom dla pacjentów, rodzin i personelu medycznego, a także metodom
leczenia oraz rehabilitacji chorych. Konferencję zakończył pokaz filmu pt. Życie
z M oraz wystąpienie Pani Magdaleny
Czerwińskiej-Wyraz, wiceprezes Zarządu Głównego PTWM, w którym podkreśliła, jak ważna jest również pomoc
finansowa chorym na mukowiscydozę.
W konferencji, oprócz studentów
i wykładowców Instytutu Nauk o Zdrowiu, wzięli również udział mieszkańcy
regionu nowotarskiego, zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat
mukowiscydozy. Kontakt studentów
z ekspertami w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych na mukowiscydozę
pomoże przyszłej kadrze medycznej nie
tylko zdobyć wiedzę na temat tej ciężkiej
choroby, lecz także zyskać świadomość
trudności i powikłań w jej leczeniu.
					
Aneta Mazgaj

XX-lecie PTWM oddział Gdańsk
Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem
Dante
Jest poniedziałek – 28 listopada
2016 r. Pogoda dopisała iście nadmorska, mamy trochę wiatru, a wraz z nim
na zmianę trochę słońca, trochę chmur.
Kilka chwil przed godziną 18.00 w Gdyni przy ul. Bema 26, czyli w Teatrze
Miejskim im. Witolda Gombrowicza,
zaczęły roztaczać się radość i otwartość
na drugiego człowieka. Tak, właśnie
tak! Zawrzało od gości zmierzających
na Jubileusz XX-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku. Gości przy wejściu
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z uśmiechem i serdecznością witają:
Prezes PTWM Oddział w Gdańsku Tadeusz Jażdżewski, pracownicy biura
oraz wolontariusze. Wybija pierwszy
gong na wejście. W powietrzu unosi
się ciepło wspomnień ukształtowanych
przez wspólnych 20 lat. I choć jeszcze
nie czas na biesiadowanie, to wchodząc
na salę teatralną, z łatwością można
dostrzec szykowany przez „Notociacho” poczęstunek i tort. Już wiadomo,
że będzie dobrze ;-). W tym czasie
miejsca skrzętnie przydzielają w pełni
oddani i profesjonalni wolontariusze,
witający gości symbolicznymi prezencikami. Cóż w nich jest? Otóż krówki
limitowanej edycji oraz kalendarzyk na

2017 rok. Wybija drugi gong. Jeszcze
ostatnie spojrzenie, czy aby ekipa od
transmisji gali na żywo i fotograf są już
na swoich stanowiskach. Czy wszyscy
gotowi? Czy każdy już siedzi? Tak? … to
bardzo dobrze, bo właśnie wybija trzeci
gong – słyszycie? Zaczynamy! Na scenie właśnie pojawiają się Tomasz Tobis
i Piotr Bilecki, którzy na co dzień wspierają swoich najbliższych w walce z mukowiscydozą. Nasi wodzireje serdecznie
wszystkich witają i zapraszają na scenę
Pana Piotra Kowalczuka, z-cę prezydenta ds. polityki społecznej miasta Gdańsk.
Słyszycie te wyrazy wdzięczności i podziwu? Tak, to właśnie do nas wszystkich, którzy na co dzień walczymy z mu-
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kowiscydozą i zabiegamy, by pewnego
dnia była tylko wyleczalnym wspomnieniem. Co teraz? Jaki jest kolejny punkt
gali? Otóż czas, byśmy usłyszeli, jak doszło do tego, że dzisiaj świętujemy 20 lat
PTWM Oddział w Gdańsku. Obecne na
sali Pani doktor Maria Trawińska-Bartnicka oraz pierwsza prezes Aldona Lemańczyk doskonale pamiętają, jak to było.
No tak, ale jak widać, mikrofon mają nasi
kochani wodzireje. Tak więc słuchajmy,
jak z humorem opowiadają o najważniejszych momentach naszej wspólnej
drogi: rodziców, chorych, lekarzy i pozostałego personelu medycznego, pracowników biura, wolontariuszy, sponsorów i partnerów. Wzruszyliście się?
Poczuliście radość i solidarność? Czas
zatem na Motyle (wykonane przez
dzieci ze SP nr 6 w Gdyni) dla tych, bez
których PTWM Oddział w Gdańsku by
nie istniał. Sprawa jest na tyle wyjątkowa, że jak spojrzymy na prawo, to zobaczymy, że na scenie pojawiają się Tadeusz Jażdżewski i Anna Bilecka, którzy
już za chwilę będą wręczać wyróżnienia
bezcennym osobowościom: doktor Marii Bartnickiej-Trawińskiej, doktor Ewie
Sapiejce, Ewie Harasimowicz, Aldonie
Lemańczyk, Dorocie Jodko, Beacie Szalkowskiej, Andrzejowi Rembowskiemu,
Lucynie Dzięgielewskiej, Bogdanowi
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Fot. z archiwum PTWM Oddział Gdańsk

Buczko, Andrzejowi Rogozińskiemu,
Maciejowi Respondkowi, śp. Jolancie
Król, Małgorzacie Studzińskiej, Dorocie
Hedwig. Wystarczy spojrzeć kątem oka,
by dostrzec, że to zacne grono. I właśnie
dlatego czas na pamiątkowe zdjęcie,
po którym wystarczy wygodnie zasiąść
w fotelach i zasłuchać się w koncert Basi
Kawy z zespołem.
Czy wszyscy już czujecie pozytywne wibracje ? Tak? To cudownie,
bo teraz już czas, by tę wyjątkową chwilę dopełnić tortem, rozmowami w kuluarach i poczęstunkiem. Tylko zanim
oddamy się w pełni radości wspólnego
spotkania, zostańmy jeszcze przez moment na swoich miejscach, ponieważ na
scenie pojawiło się kilka osób z podarunkami wdzięczności. Zatem możecie do-

strzec prezesa Zarządu Głównego PTWM
– Jacka Juszczyńskiego, dyrektora Pomorskiego Oddziału PFRON – Pana Dariusza
Majorka, zarząd Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
– Panią Małgorzatę Paszkowicz i Magdalenę Kremer-Kreft, kierownika Referatu ds.
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta
Gdyni – Alicję Gontarz, a także rodziców
Małgorzatę i Adriana Jaśkiewiczów, Czesławę Chrzan. I tak oto zapraszamy do foyer na dalsze świętowanie XX-lecia PTWM
Oddział w Gdańsku.
Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy o dalszej gotowości do wspólnego pokonywania trudności w kontrze
mukowiscydozie – zespół PTWM Oddział
w Gdańsku.
Bogusława Gontarz

Spotkanie Łódzkiej Grupy Wsparcia już
za nami
Kolejne spotkanie Łódzkiej Grupy Wsparcia odbyło się 3 grudnia
2016 r., dzięki uprzejmości dyrekcji
szpitala, w Ośrodku Pediatrycznym im.
dr J. Korczaka.
Przed nami stanęło niełatwe zadanie wybrania nowego lidera, czyli
osoby, która zechciałaby zająć się orga-
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nizacją naszych spotkań i kontaktami
w naszym imieniu z Zarządem Głównym PTWM. W tym miejscu w imieniu
swoim i nas wszystkich bardzo chciałam
podziękować Pani Danucie Piecha, która z wielkim oddaniem i zaangażowaniem zajmowała się działalnością ŁGW
do tej pory. Danusiu, bardzo nam Ciebie

brakuje, mamy nadzieję, że kiedyś do
nas wrócisz!
Nową liderką została Pani Olena
Chojnacka-Krawczuk, członek Zarządu Głównego PTWM, która, mimo że
nieobecna na spotkaniu (w tym samym czasie odbywało się w Rabce-Zdroju spotkanie ZG), wyraziła chęć
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Fot. z archiwum Małgorzaty Kaczmarek

poprowadzenia naszej ŁGW. Bardzo
dziękujemy!
Kolejnym punktem spotkania była
niespodzianka mikołajkowa. Upominkami w postaci piżamek obdarowała
nas firma Kaczmarek-Zakrzewski sp.j. ze
Zduńskiej Woli .

Ponadto poruszyliśmy kilka nurtujących nas tematów, m.in. omówiliśmy
problemy z leczeniem szpitalnym chorych dorosłych z województwa łódzkiego, bezpieczny pobyt chorego w przychodni i w szpitalu (noszenie masek,
używalnie odkażalnika do rąk).

Z życia PTWM
Kolejnym punktem było spotkanie z Panią dietetyk – Barbarą Kędziak,
która charytatywnie opowiedziała nam
o zdrowym odżywianiu, dała przykłady
ciekawych produktów bogatych w witaminy, wspólnie zastanawialiśmy się,
jak wzbogacić dietę chorego w tak potrzebne kalorie, nie obciążając przy tym
przewodu pokarmowego.
Następnym razem chcielibyśmy
się spotkać w połowie lutego 2017 r., ale
ostateczną decyzję pozostawiam naszej
nowej Pani liderce. W imieniu członków
naszej ŁGW życzymy całej społeczności osób związanych z mukowiscydozą
zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz do siego roku! Szczególne podziękowania i życzenia składamy naszym
lekarzom z poradni i oddziału mukowiscydozy z Ośrodka Pediatrycznego im.
dr J. Korczaka, dziękujemy za wytrwałość,
cierpliwość i serce.
Małgorzata Kaczmarek

Mikołajki dla Mukoludków
Trzecia edycja naszej corocznej akcji
pn.: Mikołajki dla Mukoludków odniosła
wielki sukces. W tym roku zaangażowało się ponad 230 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum im. Świętej
Rodziny w Rabce-Zdroju, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Żeromskiego w Krościenku
nad Dunajcem, Zespołu Szkól Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem oraz
studentów Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu. Wolontariusze rozpoczęli kwestę o godzinie 8.00 i prowadzili ją do
zmierzchu. Pomimo ataku zimy wolontariusze nie zawiedli i dzielnie stawili się
w wyznaczonych miejscach. Z wielkim
zaangażowaniem zachęcali klientów
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do wsparcia zbiórki darów rzeczowych
oraz funduszy na przygotowanie paczek mikołajowych dla chorych na mukowiscydozę.
Tym razem kwestowaliśmy w placówkach handlowych nie tylko na terenie Rabki-Zdroju i Mszany Dolnej,
ale również w Nowym Targu, Zakopanem, Krościenku nad Dunajcem oraz
w Szczawnicy, co łącznie dało 26 sklepów, w których 3 grudnia br. można
było spotkać wolontariuszy PTWM.
We
wszystkich
zaangażowanych
w Mikołajki dla Mukoludków sklepach
akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i najstarszych klientów. Darczyńcy hojnie
przekazywali wolontariuszom nie tylko
słodycze, ale również podstawowe pro-

dukty żywnościowe oraz wspierali akcję finansowo, wrzucając pieniądze do
skarbon. Podczas całej jednodniowej
akcji udało się zebrać kwotę 16 440,40 zł
(dodatkowo 36 euro 42 centy, 1 funt
brytyjski) oraz ponad tonę żywności,
w tym około 800 kg podstawowych artykułów spożywczych, takich jak mąki,
kasze, makarony, oleje, herbaty, oraz
ponad trzy tysiące sztuk słodyczy.
Zaangażowanie Angeliki Ćwiertniewicz i wolontariuszy z Krościenka
nad Dunajcem oraz Szczawnicy pozwoliło na zebranie około 100 kg żywności
oraz kwoty 1740,25 zł. Dodatkowo Angelika zorganizowała zbiórkę słodyczy
w placówce szkolnej, w której pracuje.
Łukasz Zieliński, student PPWSZ,
skoordynował zbiórkę mikołajkową
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na terenie Nowego Targu, gdzie wraz
z koleżankami i kolegami kwestowali w pięciu sklepach. Łącznie w stolicy
Podhala udało się zebrać ponad 300 kg
artykułów spożywczych, a także kwotę
2467,31 zł.
W Zakopanem czynny udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych przy pomocy Moniki
Guzik oraz koordynatorów zbiórki, którymi byli Małgorzata Czerwińska-Wyraz
i Piotr Wyraz. Akcja mikołajkowa odbyła
się w czterech zakopiańskich sklepach,
gdzie zebraliśmy około 90 kg żywności
oraz 3024,79 zł.
W Rabce-Zdroju i Mszanie Dolnej
zbiórka obyła się po raz trzeci. Dzięki pomocy dyrekcji oraz kadry pedagogicznej Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum im.
Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju oraz
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Sprawozdania, opinie, komentarze

Fot. z archiwum PTWM

w Mszanie Dolnej, łącznie zaangażowało się 176 uczniów tych szkół. Zbiórka
została przeprowadzona w 12 sklepach,
udało się zgromadzić około 500 kg żywności i środków w kwocie 9208,05 zł.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że
z roku na rok akcja Mikołajki dla Mu-

koludków cieszy się coraz większą popularnością i rozpoznawalnością wśród
społeczeństwa. W tym roku z zebranych
produktów spożywczych i środków finansowych będziemy mogli rozesłać
paczki mikołajkowe do 800 naszych
podopiecznych .
Aneta Mazgaj

Bieg Mikołajów
Widok człowieka z długą brodą w czerwonym kubraczku i czerwonej czapeczce przemierzającego ulice naszych
miast grudniową porą teoretycznie
nikogo nie powinien dziwić. A co, jeśli
w jednym momencie zobaczysz setki
takich postaci w jednym miejscu? Robi
wrażenie. A jeżeli jeszcze uświadomisz
sobie, że każda z nich jest w tym miej-

Fot. Piotr Wyraz
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scu w jednym – szczytnym – celu? Taki
właśnie jest coroczny Biegu Mikołajów. Charytatywna idea imprezy niesie
wspaniałe przesłanie. Pomagać potrzebującym, aktywnie spędzając wolny
czas. W tym roku impreza odbyła się
4 grudnia w pięciu miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie oraz
w Zakopanem – gdzie mikołaje pobie-

gli, by wesprzeć chorych na mukowiscydozę. W ten słoneczny grudniowy dzień
nie mogło zabraknąć przedstawicieli
naszego Towarzystwa. Na starcie stanęły między innymi Julka Piwecka z Bydgoszczy oraz Lenka Wyraz z Zakopanego ze swoimi rodzinami oraz dyżurny
biegacz PTWM – Ania Skoczylas-Ligocka. W radosnej atmosferze pokonywali
kolejne kilometry i nie straszne im były
ani mroźna pogoda, ani zaspy śniegu.
Przede wszystkim liczył się cel  .
Dziękujemy Fundacji Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego oraz
Fundacji Lotto Milion Marzeń za to, że
w tegorocznej edycji Biegu Mikołajów
mogliśmy pobiec dla podopiecznych
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
Zarząd i pracownicy Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
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„Andrzej Bargiel – Śnieżna Pantera”
charytatywnie dla Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Popularność serii dokumentalnej
CANAL+ DISCOVERY „Andrzej Bargiel – Śnieżna Pantera” jej bohater
wykorzystał w szczytnym celu. Swoim sukcesem podzielił się z Polskim
Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą. Własny sprzęt z tej ekspedycji
zlicytował w charytatywnym serwisie
Allegro za ponad 14 tysięcy złotych.
„Andrzej Bargiel – Śnieżna Pantera”
to najnowsza produkcja własna stacji
CANAL+ DISCOVERY, która pokazuje,
jak wyglądało ustanowienie czasowego
rekordu w zdobywaniu Śnieżnej Pante-

ry, czyli wyróżnienia przyznawanego za
wejście na pięć siedmiotysięczników na
terenie byłego ZSRR.
Andrzej Bargiel, który dokonał
tego ekstremalnie trudnego wyczynu,
postanowił wykorzystać ogromne zainteresowanie programem, aby pomóc
podopiecznym Polskiego Towarzystwa
Walki z Mukowiscydozą, którego jest
ambasadorem.
Młody zakopiańczyk oddał do licytacji sprzęt, który miał ze sobą podczas
wyprawy po Śnieżną Panterę: kombinezon, narty, gogle oraz czekan. Przedmio-

ty zostały zlicytowane łącznie za ponad
14 tys. złotych. Dochód uzyskany z licytacji sprzętu Andrzeja Bargiela zostanie
w całości przeznaczony na pomoc podopiecznym Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
Panie Andrzeju, dziękujemy za
wsparcie finansowe, budowanie świadomości problematyki mukowiscydozy
w społeczeństwie oraz miłe spotkanie,
podczas którego mieliśmy przyjemność
poznać Pana osobiście .
Zarząd i podopieczni Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Otwarcie Centrum Leczenia
Mukowiscydozy w szpitalu dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym
W styczniu 2017 r. w Szpitalu im. Dzieci
Warszawy w Dziekanowie Leśnym rozpoczyna działalność największe i najnowocześniejsze w Polsce Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Ośrodek powstał
dzięki wsparciu finansowemu ze strony
marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który na remont
3-kondygnacyjnego skrzydła budynku
szpitala przeznaczył dotację w wysokości 6,3 mln zł oraz dzięki wieloletnim
wspólnym staraniom prof. Doroty Sands
i Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą, które jest partnerem społecznym utworzenia centrum.
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W szpitalu w Dziekanowie pracować
będzie doświadczony, wielodyscyplinarny zespół Kliniki Mukowiscydozy
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym to ośrodek
unikalny w skali całego kraju, ale również
wyjątkowy w skali Europy. Dzięki wielkiej
życzliwości Pana marszałka Adama Struzika, dyrekcji szpitala oraz znakomitej współpracy lekarzy i Polskiego Towarzystwa
Walki z Mukowiscydozą udało się stworzyć
jednostkę modelową przeznaczoną do
leczenia mukowiscydozy. Jest to miejsce
zapewniające chorym bezpieczne, izolacyjne warunki podczas pobytu oraz kompleksową, wielodyscyplinarną opiekę specjalistów. To milowy krok w leczeniu dzieci
i dowód na to, że w Polsce jesteśmy w stanie leczyć naszych pacjentów, spełniając
najwyższe europejskie standardy leczenia.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, które jest społecznym
partnerem projektu powstania Centrum
Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym,
od wielu lat zabiegało o poprawę warunków leczenia pacjentów z mukowiscydozą, uczestniczyło w pracach projektowych, wspierało finansowo cześć prac
instalacyjnych oraz zakup wyposażenia.

Ambulatorium
Na drugim piętrze budynku powstała
najnowocześniejsza w Polsce porad-
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nia przyjmująca pacjentów w systemie
rooming-in. Oznacza to, że chorzy nie
oczekują w kolejce w poczekalni na
konsultację, ale zaraz po przyjściu do
poradni są umieszczani w osobnym
pokoju, gdzie kolejno odwiedzają ich
specjaliści. Takie rozwiązanie jest rekomendowane w najnowszych standardach, gdyż pozwala zminimalizować
możliwość kontaktu z innymi chorymi
i ryzyko nabycia zakażenia krzyżowego. W poradni w Centrum Leczenia
Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym dla pacjentów przygotowano
pięć pokoi konsultacyjnych w systemie
rooming-in.
Kontakt do ambulatorium:
22 765 74 01 (recepcja), 22 765 74 02
e-mail: clm@szpitaldziekanow.pl

Oddział szpitalny
Na pierwszym piętrze zlokalizowany
jest oddział szpitalny dysponujący 11
nowoczesnymi jedno- i dwuosobowymi salami szpitalnymi z osobnymi węzłami sanitarnymi. Oddział ten o profilu
pulmonologii dziecięcej spełnia wszelkie rygorystyczne wymogi dotyczące
leczenia pacjentów z mukowiscydozą
w warunkach izolacji. Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie
Leśnym dysponuje nowoczesną aparaturą pozwalającą na prowadzenie
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diagnostyki chorób układu oddechowego oraz działalności naukowo-dydaktycznej. Na parterze powstał pion
diagnostyczny z najnowocześniejszym sprzętem pozwalającym na kompleksową diagnostykę chorób układu
oddechowego oraz na prowadzenie
działalności naukowej. Na tym samym
poziomie utworzono także sześć pokoi
hotelowych oraz pokój socjalny dla rodziców.

Z życia PTWM

Punkt wsparcia socjalnego
Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą

informacje i skorzystać z form pomocy
oferowanych przez Towarzystwo.
Zapraszamy do siedziby biura
PTWM zlokalizowanej na I. piętrze w pawilonie administracji obok bistro. Biuro
PTWM czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00–14.00.

Przy Centrum Leczenia Mukowiscydozy
w Dziekanowie Leśnym PTWM otworzyło punkt poradnictwa i wsparcia socjalnego, gdzie chorzy będą mogli uzyskać

Kontakt do biura PTWM:
22 7657 440 lub 22 7657 441
e-mail: dziekanow@ptwm.org.pl

Kontakt do oddziału szpitalnego:
22 765 74 03
e-mail: clm@szpitaldziekanow.pl

Adres i kontakty:
Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Konopnickiej 65
Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
www.szpitaldziekanow.pl
Kontakt do ambulatorium: 22 765 74 01
Kontakt do oddziału szpitalnego: 22 765 74 03
e-mail: clm@szpitaldziekanow.pl

Kontakt do biura PTWM w Dziekanowie Leśnym:
22 7657 440 lub 22 7657 441
e-mail: dziekanow@ptwm.org.pl
Dojazd do szpitala:
Samochodem – oznakowany zjazd w Łomiankach z DK nr 7
Warszawa–Gdańsk
Komunikacją publiczną – autobus ze stacji metro Młociny,
linia Ł (dojeżdża do bramy szpitala).

Grosz do grosza, czyli subkonto jako
narzędzie do gromadzenia środków
Okres rocznych rozliczeń podatku dochodowego rozpoczął się na dobre.
Do końca lutego pracodawcy mają
czas na przekazanie pracownikom informacji o ich dochodach. Po tym terminie cykl rozliczeń ruszy pełną parą.
Jest to ostatnia szansa na pozyskanie
darczyńców, którzy zechcą przekazać
odpis 1% podatku na leczenie i rehabilitację, tak więc zachęcamy wszystkich
podopiecznych do podjęcia aktywnych
działań w tym kierunku.
Aby kampania 1% podatku przyniosła zamierzone efekty, należy we
właściwy sposób przygotować się do
niej. Warto rozważyć wydrukowanie
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ulotek, wizytówek, plakatów czy kalendarzyków, a następnie zastanowić
się nad dystrybucją tych materiałów
i rozpowszechnieniem apelu o tej formie wsparcia. Istotne jest, aby dotrzeć
do darczyńców oraz określić im, w jaki
sposób można przekazać 1% podatku.
Odpis 1% podatku mogą ofiarować zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Swoją kampanię można rozpocząć wśród
bliskich, czyli w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół i sąsiadów.
Potencjalni darczyńcy powinni być
poinformowani o konieczności wpisania w swoim zeznaniu numeru KRS
PTWM 0000064892 oraz danych do

wpłaty celowej, tj. numeru identyfikatora (jest on jednoznaczny z numerem subkonta 1%), imienia i nazwiska podopiecznego. Istotne jest, aby
zeznanie było złożone w terminie.
Subkonto 1% nie jest jedynym
narzędziem gromadzenia środków na
pokrycie kosztów leczenia. Inną formą pomocy jaką oferuje Towarzystwo
jest prowadzenie subkonta darowizn,
na które wpływają środki finansowe
pochodzące z dobrowolnych wpłat
darczyńców w ciągu całego roku. Towarzystwo może ze swojej strony przygotować dla Was pisma – apele do potencjalnych darczyńców o wpłaty, które
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pomogą w pozyskiwaniu środków na
subkonto. W takim apelu umieszczony
jest opis choroby, leczenia oraz prośba
o przekazanie wsparcia finansowego.
Dla wielu chorych, a także rodziców chorych dzieci znaczącym problemem jest brak środków finansowych na
pokrycie wysokich kosztów związanych
z leczeniem, rehabilitacją, dojazdami
do ośrodków leczniczych, a także późniejszą transplantacją płuc. Wiele rodzin
zmaga się z trudną sytuacją materialną,
jak również ciężkimi warunkami bytowymi. Dlatego warto skorzystać z możliwości gromadzenia potrzebnych funduszy za pomocą subkont. Nie zawsze
proszenie o wsparcie jest łatwe. Niewątpliwie wymaga ono dużo siły, determinacji i cierpliwości. Należy jednak
pamiętać, że nawet w chwilach bezsilności nie można się poddawać. Efekty
ciężkiej pracy, jeśli nie „teraz”, to na pewno w przyszłości zaowocują wsparciem
przekazanym przez ludzi dobrej woli.
Tych, którzy jeszcze nie mają założonego subkonta 1% i subkonta da-
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rowizn w Polskim Towarzystwie Walki
z Mukowiscydozą zachęcamy serdecznie do ich otwarcia. W tym celu należy
przesłać do biura uzupełniony i podpisany regulamin „Prowadzenie subkont”
i prośbę o otwarcie subkonta oraz uzupełnioną kartę beneficjenta i zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu mukowiscyzozy – o ile nie były wcześniej
dostarczone do biura. Wszystkie środki
znajdujące się na subkontach mogą

być przeznaczone na pokrycie kosztów
określonych w regulaminie „Prowadzenie subkont”, tj. kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów na
leczenie. W celu rozliczenia poniesionych kosztów niezbędne jest przesłanie
odpowiednich dokumentów. W razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z działem księgowości pod numerem
telefonu 531 110 250.
Jolanta Daleka

Towarzystwo posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na
rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
• zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej,
• zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej,
• zbiórka darów rzeczowych.
Osoby zainteresowane organizacją zbiórki prosimy o kontakt z Towarzystwem.
Zachęcamy również do otwarcia zbiórki na jednym z największych serwisów charytatywnych siepomaga.pl. Na tej stronie mają Państwo możliwość
opublikowania swojego apelu o pomoc.
Pomagamy także przy otwarciu zbiórki na portalu charytatywni.allegro.pl
oraz FaniMani.pl
Skontaktuj się z Towarzystwem, jeśli chciałbyś otworzyć taką zbiórkę! Gorąco zachęcamy.

Poradnictwo dla chorych na
mukowiscydozę okiem koordynatora
ds. pomocy socjalnej
Moi drodzy! Dobiegł końca projekt
„Poradnictwo dla chorych na mukowiscydozę” realizowany przez Polskie
Towarzystwo Walki z Mukowiscydoza, a współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Trwał on od
kwietnia do grudnia 2016 roku i miałam
okazję w nim uczestniczyć w placówce
przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju.
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Moje doświadczenia ze spotkań
z podopiecznymi PTWM oraz członkami ich rodzin są bardzo pozytywne.
Miałam okazję przekonać się, jak wspaniałymi ludźmi jesteście i jak bardzo zależy Wam na dobru Waszych bliskich.
Mimo że forma poradnictwa zamykała
go w pewnych schematach (ach, te
papierki!), to oprócz fachowej pomocy
(przekazanie odpowiednich informacji,
pomoc w załatwieniu czegoś) spotkania

te opierały się na przyjaznej rozmowie
o życiu, o naszych problemach, o tym,
co lubicie lub czym się martwicie. Jest
to z całą pewnością cenne doświadczenie dla mnie – pracownika najmłodszego stażem w biurze PTWM . Dziękuję
Wam za ten wspólny czas, dzięki któremu mogłam Was lepiej poznać!
Honorata Nawieśniak
Koordynator ds. pomocy socjalnej
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Drodzy Członkowie i Beneficjenci Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą!
W związku z rozpoczęciem okresu rozliczeń podatkowych za rok 2016 zwracamy się do Was z gorącą prośbą
o pomoc w dystrybucji materiałów naszej Organizacji dotyczących zbiórki 1% na rzecz PTWM. Środki pozyskane
z odpisów 1% pozwalają nam na realizację programów pomocowych i przedsięwzięć, które zmieniają rzeczywistość
wszystkich bez wyjątku chorych na mukowiscydozę w Polsce. Jednocześnie liczymy, że materiały umożliwiające
personalizację (do pobrania ze strony www.ptwm.org.pl), które dla Was przygotowaliśmy, pomogą Wam w zbiórce
środków na indywidualne subkonta 1%.
Prosimy wszystkich beneficjentów posiadających środki na subkontach oraz w ramach wsparcia finansowego
o możliwie jak najszybsze przesłanie faktur rozliczeniowych za 2016 r. Ze względów organizacyjnych bardzo nam
zależy, aby wszystkie dokumenty dotarły do nas najpóźniej do 15 lutego 2017 r. Serdecznie dziękujemy za
pomoc i zrozumienie w tej kwestii.
Informujemy też, że opłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 30 zł należy dokonywać przelewem
na numer konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem: „składka członkowska za 2017 rok” lub
bezpośrednio w kasie Towarzystwa. Informacji na temat zaległych i opłaconych składek udziela dział księgowości pod
numerem telefonu: 18 267 60 60 w. 342 lub 531 110 250. Dziękujemy za terminowe wpłaty.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.ptwm.org.pl, jak również naszego
profilu Facebook, gdzie zamieszczamy wszelkie informacje i aktualności, w szczególności dotyczące zgłoszeń do
projektów, warsztatów i szkoleń.
W Nowym Roku wraz z całym zespołem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą składamy Państwu
życzenia wszelkiej pomyślności, realizacji planów i spełnienia marzeń, a nade wszystko zdrowia.
Biuro PTWM

Szanowni Państwo!
Przypominamy o konieczności aktualizacji swoich danych w PTWM w momencie wystąpienia zmian
osobowych lub teleadresowych. Jest to niezbędne do prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Towarzystwem
a Podopiecznymi i ich rodzinami.
Nowe nazwisko, adres, zmiana numeru telefonu, aktualny e-mail – aktualizacji takiej można dokonać na kilka
sposobów:
• na druku zmiany danych osobowych,
• pisemnym oświadczeniem przysłanym do biura PTWM,
• drogą poczty elektronicznej na główny adres mailowy PTWM  lub jednego z pracowników.
W przypadku zarówno pierwszego kontaktu z PTWM, jak i chęci uaktualnienia większej ilości informacji
(włącznie z upoważnieniem odpowiednich osób do załatwiania spraw w imieniu chorego) prosimy
o dokonywanie tego poprzez „Kartę Beneficjenta”.
Należy przy tym pamiętać, że każdy zmiana czy oświadczenie musi być potwierdzone osobistym podpisem
(lub podpisem osób upoważnionych).
Biuro PTWM
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PROGRAM POMOCOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
ZAMÓWIENIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
NUTRIDRINKI Compact Protein
Zamawiam Nutridrink Compact Protein w opakowaniach zbiorczych (w cenie 117,36 zł), zawierających 24 opakowania
jednostkowe (buteleczki 125 ml – po 4,89 zł za sztukę):
Liczba opakowań zbiorczych

Słownie

Środek spożywczy
Nutridrink Compact Protein – smak waniliowy
Nutridrink Compact Protein – smak truskawkowy
Nutridrink Compact Protein – smak mokka

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY CHOREJ: ………………………………………………………………………………………
DANE DO FAKTURY:
Imię:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu i mieszkania:

Nr telefonu:

Oświadczam, że płatności dokonam na konto PTWM w terminie 14 dni od otrzymania rachunku.
Data

Czytelny podpis

W przypadku finansowania zakupu ze środków PTWM prosimy o dokładne określenie, z jakiego programu korzysta chory
(subkonto, subkonto 1%, jednorazowe wsparcie itd.):
Data

Czytelny podpis

DANE DO DOSTARCZENIA PRODUKTÓW:
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu i mieszkania:

Nr telefonu:

Do środków spożywczych zakupionych w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą jest doliczany koszt wysyłki. Wysokość opłaty uzależniona jest od wagi zamówionych produktów. Koszt wysyłki Nutridrinków/Resource w opakowaniach zbiorczych:
1–2 opakowania zbiorcze – 15,52 zł, 3–5 opakowań zbiorczych – 16,82 zł.
Opłata nie dotyczy produktów w puszkach i suplementów diety.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie, obecnie i w przyszłości, wyżej wymienionych moich danych osobowych, przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, w celach
związanych z realizacją zamówienia środków spożywczych oraz suplementów diety w ramach Programu Pomocowego PTWM (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, ul. Jana Rudnika
3 b, 34-700 Rabka-Zdrój. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
(Data i czytelny podpis) ……………….………………………………………………………….
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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO
HCYZCWYŻOPS WÓKDORŚ EINEIWÓMAZ
PROWADZONEJ PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
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szym Regulaminie, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczególności dotyczące umowy użyczenia (art. 710–719).
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Podziękowania
W imieniu podopiecznych, Zarządu Głównego oraz pracowników Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację mikołajkowej zbiórki żywności.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wolontariuszom ze szkół:
• Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdroju im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku,
• Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju,
• Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Krościenku nad Dunajcem,
• Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,
• Studentom Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu.
Dziękujemy koordynatorom, bez których nie byłoby możliwe przeprowadzenie mikołajkowej akcji:
•

•

•

Angelice Ćwiertniewicz z Krościenka nad Dunajcem,
która od podstaw zorganizowała zbiórkę na terenie
Krościenka nad Dunajcem oraz Szczawnicy w czterech
sklepach;
Łukaszowi Zielińskiemu z Nowego Targu, który swoją
opieką objął zbiórkę w pięciu nowotarskich sklepach,
aktywnie poszukując wolontariuszy oraz uzyskując potrzebne zgody na przeprowadzenie zbiórki w placówkach handlowych;
Piotrowi Wyrazowi, Małgorzacie Czerwińskiej-Wyraz
oraz Monice Guzik za koordynację wolontariuszy oraz
czuwanie nad prowadzoną zbiórką w Zakopanem.

Dziękujemy właścicielom placówek handlowych,
którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie zbiórki,
a także pracownikom sklepów za zrozumienie i serdeczne podejście do kwestujących:
w Rabce-Zdroju:
Adaś ul. Nowy Świat 23a
Adaś ul. Orkana 16 b
Adaś ul. Sądecka 24 a
Carrefour ul. Zakopiańska 6a
Intermarche ul. Podhalańska 2c
Kabanos ul. Zakopiańska
Lewiatan ul. Podhalańska 2b
Małgosia ul. Orkana 19 b
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Steskal ul. Chopina 16
Tani ul. Zakopiańska 22
Turbacz ul. Zakopiańska
w Mszanie Dolnej:
Tesco ul. Starowiejska 4
w Nowym Targu:
Galeria Buy&Fly
ul. Królowej Jadwigi
Supermarket Rajski
ul. Mickiewicza
Supermarket Rajski
ul. Kopernika
Supermarket Rajski
ul. Leg. J. Piłsudskiego
Tesco ul. Kilińskiego 20
w Zakopanem:
Centrum Handlowe Szymonek ul. Chyców Potok 26
Delikatesy Centrum
ul. Droga do Olczy 6
Supermarket Rajski
ul. Karpielówka 2a Kościelisko
Tesco ul. Chramcówki 30
w Krościenku nad Dunajcem:
Supermarket Rajski
ul. Potoczki 1a
MILA ul. Sobieskiego 2b
Delikatesy Centrum
ul. Jana III Sobieskiego 4
w Szczawnicy:
Delikatesy Centrum
ul. Główna 28
Euro. Sklep spożywczy GS Samopomoc Chłopska
Os. XX-lecia 1
Z całego serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
którzy wsparli zbiórkę, przekazując słodycze, artykuły
żywnościowe oraz fundusze na przygotowanie mikołajkowych paczek dla chorych na mukowiscydozę.
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Podziękowania
Drodzy Sponsorzy i Wolontariusze!
Przekazujemy Wam głębokie wyrazy podziękowania
od chorych, ich rodzin i przyjaciół za wciąż otrzymywane
dobro. Niech Wam – wszystkim ludziom o wrażliwym sercu
– świat podziękuje stokrotnie.
Zarząd Główny i podopieczni
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Firmy:
Bielenda Kosmetyki Naturalne
Czuczu
Express sp. z o.o. sp.k.
Gran Pik Liwocz
L&L SC, Dagmara Piera, Michał Piera
Pupill
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Z życia PTWM
Vipera
Znak
Osoby prywatne:
Serdeczne podziękowania składamy J.M. Rektorowi
PPWSZ w Nowym Targu prof. nadzw. dr hab. Stanisławowi
Gulakowi oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu za współorganizację konferencji
naukowej pn.: Mukowiscydoza – diagnoza i terapia.
Składamy wyrazy wdzięczności Paniom, które przygotowały dla PTWM kartki świąteczne: Beata Kamińska, Agata
Kapłon, Ewa Maciejewska, Anna Mierzwa, Alicja Nuciak, Danuta Obłąk, Marta Pawlik, Alina Pękala, Ewa Rapacz, Urszula
Rapacz, Bożena Samborska, Jadwiga Waśko, Ewa Wilk, Małgorzata Worwa.
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