ISSN 1429-8287

KWARTALNIK FUNDACJI POMOCY
RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ
PISMO BEZPŁATNE

nr 4 (70) 2015

Pośrednie koszty
mukowiscydozy
(str. 7)

Leczenie zakażeń
w mukowiscydozie... cz. 3
(str. 9)

Szczepienia ochronne
(str. 13)

Mikroflora
jamy ustnej
(str. 14)

Liderzy Zdrowia
2015
(str. 21)

Sanatorium w ramach
prewencji rentowej
(str. 26)

Od

Redakcji

MATIO 4/2015 (70)
Zespół redakcyjny:
Stanisław Sitko, Paweł Wójtowicz,
Marcin Mleczko, Ewa Wróbel,
Jacek Zieliński

Za nami listopad, a przed nami najpiękniejsze święta w roku – święta
Bożego Narodzenia. Te dwa miesiące to szczególny czas, w którym łączymy
się z bliskimi, tymi, którzy są blisko nas, i tymi, którzy towarzyszą naszej
ziemskiej drodze z lepszego świata. Teraz znowu odwiedzam cmentarze.
Na iluż z nich towarzyszyłem na miejsce wiecznego spoczynku tym,
którzy byli bliscy memu sercu. Byli. Tak bliscy sercu, jak te kwiaty jesienne,
spóźnione, serdeczne, jak nadzieja, która zakwitła nad przepaścią życia.
Dopiero teraz, gdy ożywają wspomnienia,
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w obliczu straty dochodzę do wniosku, że
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przywoływanie miłości do tych, którzy odeszli,
jest już spóźnione. Czasem pozostaje poczucie
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winy, milcząca cisza i żal, że nie zdążyliśmy
z uściskiem żegnającym ich na drogę, na
tamtą drogę. Dzisiaj mocno to czuję i wiem:

Czasopismo dofinansowane ze środków
PFRON w ramach celu programowego 4:
zapewnienie osobom niepełnosprawnym
dostępu do informacji i specjalistycznych
usług.

każdy człowiek żyje tak długo, jak długo
żyje pamięć o nim. Nie oznacza to, że każdy
człowiek powinien zapisywać się przez wielkie
„dzieła”. Nie! Nie ulega natomiast wątpliwości,
że każdy człowiek swym postępowaniem

Na okładce:
Ilustracja z listów do św. Mikołaja

tworzy historię. Chociażby taką naszą,
fundacyjną, jak gdyby rodzinną. Historia
pozwala na utrwalenie pamięci o naszych bliskich, nie uwypukla upływu
czasu, który nas dzieli, ale uświadamia, że dzięki niej możemy być niemal
ponad czasem. I ocalić od zapomnienia pamięć o naszych Bliskich, których
tak kochaliśmy. Mamy wręcz obowiązek podzielić się wspomnieniami
o nich z szerszym gronem. Zostało po nich wiele skarbów, zapamiętana
melodia głosu, fragmenty gestów, dla obcych bez znaczenia, dla Was –

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

bezcennych. Dlatego proponuję Państwu, abyście nadsyłali wspomnienia
je publikować w kwartalniku, tworzyć naszą rodzinną historię. I nie ma tu
znaczenia upływ czasu, liczba kolejnych rocznic. Niech przyświeca Wam
świadomość, że pamięć o naszych Bliskich to także pamięć o nas, którzy

2

MATIO 4/2015

o tych, którzy byli bliscy Waszym sercom, a tak szybko odeszli. Będziemy
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też kiedyś odejdziemy… Proszę, nadsyłajcie swoje
wspomnienia na adres Fundacji MATIO: ul. Celna 6,
30-507 Kraków, lub e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
z dopiskiem „Pożegnania”.
A że przed nami czas radości, czas wspólnie
spędzanym chwil, przy wigilijnym stole, przy
choince, czas dziecięcego szczęścia z otrzymanych
prezentów, wzruszeń i miłości – życzę Wam właśnie
tego niczym niezmąconego szczęścia. Życzę Wam
spokoju, wolności od chwil trudnych, rodzinnego
ciepła, które daje nam poczucie, że wiemy, skąd
przyszliśmy i dokąd idziemy.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia –
w imieniu wszystkich pracujących w Fundacji MATIO.
Stanisław Sitko, wiceprezes Zarządu

Nasi
w Memoriale
im.

Stanisława

Ożoga
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Arkadiusz Ciesielczuk, Monika Kielak-Duda,i Emil Kwiatkowski

Gratulujemy i dziękujemy za wolę walki! Dzięki takim gestom
zawsze możemy wierzyć, że człowiek jest w stanie pokonać
nawet samego siebie.
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17 października 2015 r. w Sulęcinie już po raz siedemnasty odbył się Memoriał im. Stanisława Ożoga – 11-krotnego
mistrza Polski w biegu na 10 km oraz w biegach przełajowych na 8 i 12 km. Memoriał został zorganizowany dzięki
współpracy Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Sulęcin-Kołczyn „Postomia” oraz Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie. W biegu na 10 km startowali przedstawiciele Fundacji MATIO – nasi dzielni biegacze: Monika
Kielak-Duda, Arkadiusz Ciesielczuk i Emil Kwiatkowski.
Jesienne chłody wyeliminowały kilku innych uczestników,
więc tym bardziej wyrazy uznania należą się naszym dzielnym
reprezentantom. Wielkim hartem ducha wykazała się pani
Monika – wystartowała pomimo kontuzji, jak sama mówi –
przy 3 km odpuściła zwycięstwo, ale nie cel: dotarcie do mety.
I udało się – mimo wielkiego bólu w kostce i łez w oczach!

MATIO 4/2015

Koniec szkolnych „dilerów” soli i cukru
Na przełomie września i października głośnym tematem stał się zakaz sprzedaży tzw. jedzenia
śmieciowego w szkolnych sklepikach i dosalania szkolnych posiłków. Większa podaż soli w posiłkach
wskazana jest dla dzieci chorych na mukowiscydozę. W październiku przedstawiciel Fundacji
MATIO, Ewa Wróbel, zrealizowała między innymi program telewizyjny na ten temat i podjęła stosowną
interwencję w kuratorium. Miło nam poinformować, że dzięki wielu społecznym protestom dotyczącym
kwestii „jedzenia śmieciowego” i soli nowy minister edukacji narodowej Anna Zalewska zobowiązała się
do stosownej zmiany przepisów tego rozporządzenia.
Marcin Mleczko
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Św. Mikołaj
z Fundacji MATIO
Co roku najprzyjemniejszym momentem w codziennej fundacyjnej pracy jest myśl
o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. To moment, w którym my, pracownicy Fundacji,
mamy szczególne powody do radości – ciesząc się z możliwości spełniania marzeń nadsyłanych
w setkach listów do św. Mikołaja. Dzieci chore na mukowiscydozę ufają, że fundacyjne Śnieżynki
czy Elfy rozmawiają ze św. Mikołajem, przekazują mu nie tylko prośby, ale i wieści o dziecięcych
sukcesach. W listach jest ich wiele – pierwsze szkolne zwycięstwa, pomoc rodzicom, udane wypieki
chleba, ale przede wszystkim informacje o dniach czy tygodniach, które udało się przeżyć bez wizyt
w szpitalu, kroplówek, portów.
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Ewa Wróbel
(w imieniu wszystkich pracowników
Fundacji MATIO, Śnieżynek i Elfów)
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Ogromnie się cieszę, że wśród Śnieżynek i Elfów rozumiejących nasze dzieci są także ludzie, którzy nie znając choroby
z własnego doświadczenia, ufają nam i pomagają spełniać
dziecięce marzenia. Wielokrotnie mocno chwytają one za
serce: „Chciałabym dostać mały termosik, żeby mama mogła
mi zrobić kakao na drogę, gdy jedziemy same do szpitala’’,
„W tym roku proszę Cię, św. Mikołaju, o coś dla moich rodziców i dla siostry. Oni o mnie dbają, a sami nic nie chcą”.
Czasami marzenia są wyraźnie uzasadnione: „Pod choinkę
chciałbym dostać kolejkę. Mój dziadek Zdzisio był maszynistą i ja też nim będę”, ale najczęściej brzmią tak: „Będę się
cieszyć z każdego prezentu, ale najważniejsze jest to, żebyś
św. Mikołaju o mnie pamiętał”.
Kochani, św. Mikołaj czyta każdy list od Waszych pociech,
także ten, który piszecie w ich imieniu, bo są jeszcze zbyt
małe, by napisać go samodzielnie. I niewiarygodnie cieszy się
z otrzymywanych rysunków, a nawet własnoręcznie wykonywanych bombek na choinkę czy kart pocztowych. Pisze też
do każdego dziecka osobno, bo każde jest mu bliskie. Wraz
z nami wyznaje piękne słowa Dantego Alighieri: „trzy rzeczy
zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka”. Pragniemy,
by były one zawsze szczęśliwe.
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Pośrednie

koszty

mukowiscydozy
Leki, leki i jeszcze raz leki – z tym właśnie słowem z pewnością wielu osobom, zarówno tym zdrowym, jak i chorym,
kojarzy się choroba. Wiadomo, że w świecie osoby chorej
lekarstwa są stałym elementem i stałym punktem domowego
budżetu, który nie zawsze wystarcza na konieczne wydatki
wynikające z bycia chorym.
Jednak oprócz zakupu leków osoba taka wydaje pieniądze
również na wiele innych rzeczy, które nie są bezpośrednio
związane z chorobą, ale dotyczą szeroko pojętych – jak ja
to określam – kosztów pośrednich. Jak się okazuje, są to
wydatki, nad którymi mało kto się zastanawia, mimo że
w znaczny sposób uszczuplają domowy budżet. Czy ktoś
się kiedyś zastanawiał i podjął próbę wyszczególnienia tego
rodzaju wydatków? Wydatków, które nie są bezpośrednio
związane z „leczeniem” danej jednostki chorobowej, a mimo
to stanowią duże obciążenie dla chorego i jego rodziny. Ja
już jakiś czas temu zadałem sobie takie pytanie i podjąłem się
próby udzielenia na nie odpowiedzi. Odpowiedź tę pragnę
zamieścić w niniejszym artykule.
Koszty, których tematykę tutaj poruszę, w znacznej mierze
dotyczą osób chorych na mukowiscydozę, choć w pewnych
sytuacjach można je „podpiąć” również pod inne choroby.
W celu opracowania jak najbardziej rzetelnej listy takich
kosztów w kwietniu 2015 roku na jednym z serwisów społecznościowych w grupie poświęconej mukowiscydozie zadałem
pytanie, które miało na celu zebranie opinii chorych i ich
rodzin, tak aby w miarę szczegółowo przedstawić opisywany
tutaj problem.
O jakie koszty chodzi?
Paliwo, bilety itd. – czyli wydatki związane z koniecznością dojazdów do lekarzy, szpitali, klinik, aptek itd. To wszystko przecież kosztuje i w zależności od środka transportu,
z jakiego korzystamy, mamy do czynienia z kosztami paliwa
(w przypadku własnego środka transportu) bądź biletów (np.

autobusowych czy kolejowych). Jeśli podróżujemy własnym
samochodem, to np. w przypadku wizyty w szpitalu coraz
częściej trzeba się liczyć z opłatami za przyszpitalne parkingi, które nie należą do najniższych. Jeśli zaś nie korzystamy
z parkingu przyszpitalnego, to zmuszeni jesteśmy zaparkować
w mieście, co również wiąże się z kosztami. Chyba że ktoś
jest posiadaczem karty parkingowej i w mieście, w którym
parkuje, obowiązują rozwiązania pozwalające parkować na
„kopertach” bez opłat, tak jak w Opolu, gdzie dla osób posiadających kartę parkingową obowiązuje zerowa stawka opłat za
parkowanie nie tylko na „kopertach”, ale także na pozostałych
– tzn. tych zwykłych – miejscach parkingowych.
Hotele i inne noclegi – ten problem dotyczy przede
wszystkim rodziców mających małe dzieci, które wymagają
dodatkowej opieki z ich strony, np. podczas pobytu w szpitalu. Nie każdy szpital oferuje możliwość przenocowania
rodzica, a jeśli już taka możliwość istnieje, to związane jest to
z dodatkowymi opłatami, przy czym same warunki bytowe
nie zawsze są odpowiednie. Dlatego też niektórzy decydują
się na wynajem pokoi w hotelach, motelach, gościńcach
i tym podobnych obiektach, co wiąże się z dodatkowymi,
niemałymi kosztami.
Prywatne wizyty u lekarzy i prywatne badania – na
ten temat można by z pewnością napisać osoby artykuł. Niestety w naszym kraju nie wszystko da się załatwić na koszt
Narodowego Funduszu Zdrowia, a jeśli już się da, to trzeba
uzbroić się w przysłowiową anielską cierpliwość, bo na wolny
termin wizyty do lekarza specjalisty trzeba czekać od kilku
do nawet kilkunastu miesięcy. Dlatego też wielu chorych
decyduje się na prywatne wizyty u lekarzy i na własny koszt
wykonuje niektóre badania, za które nie zawsze – z oczekiwaną częstością – zapłaci NFZ.
Opłaty za telefon – telefon jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi komunikowania się z innymi ludźmi.
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Materiały biurowe – czyli wszystko to, co związane jest
z załatwianiem szeroko rozumianych spraw „papierkowych”.
Koszty zakupu znaczków pocztowych, kopert, druku pism,
podań, odwołań itd. – można by tu mnożyć w nieskończoność.
Środki do dezynfekcji – wielu chorych stosuje różne
środki chemiczne na bazie alkoholu, które służą do dezynfekcji rąk. A to wiąże się z dodatkowymi kosztami, nierzadko
sporymi.
Ostatnią rzeczą, która tak na prawdę powinna zostać wymieniona na pierwszym miejscu, gdyż jej koszty są niemożliwe
do oszacowania, a którą każdy chory czy też jego rodzic musi
od siebie dać, to czas potrzebny na realizację tego, co zostało
przedstawione powyżej.
Czy udało mi się wymienić wszystko? Zapewne nie! Poruszony tutaj problem to temat rzeka, o którym można by
pisać w nieskończoność, skupiając się na coraz drobniejszych
szczegółach.
Jak więc widać, spektrum wydatków, które ponoszą chorzy
na mukowiscydozę, jest szerokie. Stosunek udziału kosztów
pośrednich do pozostałych (tj. lekarstwa, odżywki, suplementy
diety itp.) może być spory i niektórym pacjentom przysporzy
zapewne nieco zmartwień i kłopotów, tym bardziej że w Polsce nie wszystkie „pozostałe” wydatki są w zadowalającym
stopniu refundowane. Czy to może być powodem naszego
niezadowolenia? I tak, i nie. Można by tutaj przytoczyć przysłowie: „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”. Nie
powinniśmy narzekać na to, jak nam jest w życiu źle, tylko
cieszyć się z tego, że w danym momencie nie jest nam gorzej,
bo przecież by mogło być.
Wielu chorych oczekuje jak największego, a może i całkowitego wsparcia ze strony państwa. Są przecież kraje,
w których osoby przewlekle chore do ukończenia 18. roku
życia otrzymują leki za darmo, czy też państwa, w których
za niewielką opłatą na receptę można zakupić sprzęt medyczny, za który w Polsce płaci się kilkaset czy kilka tysięcy
złotych. Wystarczy jednak sprawdzić w Internecie ceny poszczególnych leków, które przyjmujemy, ale bez refundacji,
i uświadomić sobie, na jaką skalę pomoc otrzymujemy. Czy
jest wystarczająca? Pewnie nie. Ale gdyby i jej nie było, to
nikt z nas nie miałby możliwości leczenia.
Robert Hellfeier

8

MATIO 4/2015

Załatwiając szereg spraw związanych z chorobą (m.in. rejestracje wizyt, zamówienia leków itd.), trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Wyjściem z tej sytuacji może być to, że
najwięksi operatorzy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i sieci
komórkowych w swoich pakietach abonamentowych oferują
pewne rodzaje połączeń w cenie abonamentu, bez dodatkowych opłat (np. połączenia międzymiastowe wykonywane
z telefonu stacjonarnego na inny stacjonarny).
Materiały higieniczne – osoby ze znacznym zaleganiem
wydzieliny w płucach muszą się jej pozbyć po ewakuacji
z drzewa oskrzelowego. W tym celu wydzielinę można
odkrztusić na przykład do różnego rodzaju jednorazowych
chusteczek, które po użyciu lądują w koszu na śmieci. W tym
przypadku koszt zakupu tego typu materiałów jest wprost
proporcjonalny do stanu zdrowia chorego, tzn. im gorszy stan
zdrowia i im większe zaleganie w drzewie oskrzelowym, tym
większe zapotrzebowanie na materiały higieniczne.
Prąd i woda – jedne z dwóch podstawowych rzeczy, bez
których nie da się obecnie normalnie funkcjonować i których
koszty ponosi każdy z nas. Jednak w przypadku niektórych
chorób – w tym również mukowiscydozy – wydatki te są bez
wątpienia większe aniżeli ponoszone przez osobę zdrową.
Dlaczego? Po pierwsze, używany przez chorych sprzęt do
inhalacji działa na prąd lub – w przypadku urządzeń mobilnych – na baterie, które co jakiś czas trzeba naładować.
A wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Po drugie,
wykorzystywane do inhalacji nebulizatory, do których wlewa
się inhalowany środek, po każdym użyciu trzeba umyć lub
zdezynfekować, co zwiększa wydatki na wodę, a w przypadku dezynfekcji (w odpowiednio przystosowanym do tego
urządzeniu) również wydatki na prąd.
Jedzenie – nie każdy spoza środowiska chorych na
mukowiscydozę wie, że chorzy powinni jeść posiłki, które
zawierają do 150% (tj. 2,5 razy) więcej kalorii niż ich zdrowi
rówieśnicy. Oznacza to, że chorzy powinni jeść jedzenie lepsze, zdrowsze i zawierające więcej tłuszczu. Taki stan rzeczy
wiąże się ze znacznie zwiększonymi wydatkami na jedzenie
– teoretycznie o 2,5 razy większymi niż u osób zdrowych.
Niestety w praktyce, ze względu na ograniczone możliwości
finansowe, nie wszyscy przywiązują wagę do tego, co i ile
jedzą oraz jakiej jakości pożywienie kupują. Po prostu nie
każdego chorego stać na to, by wydawać kilka razy więcej
pieniędzy na jedzenie.
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Leczenie zakażeń

w mukowiscydozie:

teraźniejszość
i przyszłość
(część 3.)
Postępy w leczeniu
– nowe antybiotyki

Ciproinhale

Liposomalna amikacyna
Liposomy są cząsteczkami biologicznymi zbudowanymi
z fosfolipidów, w które można upakować inne substancje,
np. antybiotyki, by dostarczyć je do miejsca docelowego,
ograniczając działanie na inne narządy.
W drogach oddechowych liposomy są przenoszone przez
makrofagi i rozkładane przez zawarte w śluzowej wydzielinie mucyny i DNA. Uwalniana z nich substancja czynna,
w tym wypadku amikacyna, działa bakteriobójczo w miejscu
uwolnienia.
Ten sposób wykorzystano do produkcji liposomalnej amikacyny do inhalacji – Arikace, INSMED. Badania kliniczne
oceniające podawanie Arikace przez nebulizator eFlow wykazały systematyczne uwalnianie amikacyny w płucach. Badania
farmakokinetyczne pozwoliły ustalić dawkę optymalną leku na
500 mg 2 × dziennie przez 28 dni z 28-dniową przerwą. Uzyskano poprawę stanu ogólnego chorych, poprawę stanu płuc
i zmniejszenie gęstości kolonii Pseudomonas aeruginosa.
Dodatkowo lek jest dobrze tolerowany w leczeniu przewlekłym

Cyprofloksacyna w postaci proszku podawana przez
proszkowy inhalator typu DPI jest również przygotowana do
stosowania w leczeniu kolonizacji Pseudomonas aeruginosa
w mukowiscydozie. Lek jest przygotowany w technologii
PulmoSphere, której zasada jest podobna do zastosowania
liposomów.
W badaniach klinicznych uzyskano dużą koncentrację leku
w tkance płucnej przy bardzo małym działaniu systemowym
(na cały organizm). Proponowany schemat podawania: 32,4
i 48,75 mg 2 × dziennie doprowadził do znaczącego zmniejszenia gęstości kolonii Pseudomonas aeruginosa. Nie odnotowano jednak zwiększenia FEV1.
Nie obserwowano także zmniejszenia częstości występowania zaostrzeń ani nasilenia objawów z dróg oddechowych.

Lewofloksacyna
Roztwór lewofloksacyny do inhalacji (MP-376, Aeroquin)
jest przeznaczony do leczenia przewlekłego zakażenia Pseudomonas aeruginosa u chorych na mukowiscydozę.
W tym przypadku również badania farmakokinetyczne
wykazują dużą koncentrację leku w plwocinie przy małym
stężeniu ogólnoustrojowym. W badaniach klinicznych znajdują się trzy stężenia leku: 120 mg, 240 mg oraz 240 mg poda-
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Fosfomycyna/tobramycyna
Zestawienie tych dwóch antybiotyków można zastosować
w przypadku większości przewlekłych zakażeń w mukowiscydozie. Prowadzone są badania, w których oceniana jest
terapia za pomocą dwóch dawek dziennie fosfomycyny/
tobramycyny przez 28 dni z następowym 28-dniowym leczeniem aztreonamem.
Pojawienie się nowych antybiotyków na rynku farmaceutycznym otwiera nowe możliwości zwiększenia skuteczności
antybiotykoterapii inhalacyjnej w mukowiscydozie. Dotychczasowe leczenie w cyklach 28-dniowych przerywane
28-dniowymi okresami bez leczenia może być zastąpione
bardziej optymalnym leczeniem ciągłym lub leczeniem
z rotacyjnym użyciem różnych antybiotyków, a nie – jak
dotychczas – jednego.
Dotyczy to zwłaszcza chorych z częstymi zaostrzeniami
oraz z szybkim pogarszaniem się funkcji płuc.
Antybiotykoterapia w mukowiscydozie jest tym trudniejsza,
że wrażliwość bakterii, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa,
in vitro jest często rozbieżna z kliniczną (in vivo) odpowiedzią na leczenie.
W badaniu publikowanym w Chest w listopadzie 2011 r.
przez Parkinsa, Rendalla i Elborna, pt. „Incidens and risk factors
for pulmonary exacerbation treatmentv failures in cystic fibrosis
patients chronically infected with Pseudomonas aeruginosa”,
57% chorych leczonych było z sukcesem w czasie zaostrzenia
antybiotykami, mimo że szczepy bakterii były in vitro na te
antybiotyki oporne. Prowadzi to do pytań: kiedy antybiotykoterapia powinna być prowadzona według wrażliwości bakterii
in vitro oraz czy rutynowe testy wrażliwości dla Pseudomonas
aeruginosa należy odrzucić na podstawie braku związku
pomiędzy przebiegiem leczenia zaostrzenia a wrażliwością
in vitro. Dodatkowo nie uzyskano dotychczas dowodów na
większą skuteczność leczenia skojarzonego: antybiotykoterapia
systemowa + inhalacyjna w zaostrzeniach. Nie znaleziono także
dowodów usprawiedliwiających zastosowanie jedynie w takich
przypadkach antybiotykoterapii inhalacyjnej.
Okres leczenia zaostrzenia standardowo wynosi 10–14
dni i jest wyznaczany raczej według danych klinicznych niż

mikrobiologicznych. Aktualnie przyjmuje się, że leczenie
powinno być prowadzone do czasu ustąpienia objawów
i poprawy funkcji płuc, z reguły nie powinno jednak trwać
dłużej niż 3 tygodnie. U chorych z wielolekoopornym szczepem Pseudomonas aeruginosa konieczne może być jednak
dłuższe leczenie.
Zrozumienie patofizjologii choroby układu oddechowego
w mukowiscydozie zależy od identyfikacji patogenów przez
standardowe i nowe, często bardzo wyszukane, metody
mikrobiologii.
Konieczne wydaje się leczenie wczesnych zakażeń
Pseudomonas aeruginosa z nadzieją na eradykację. Wczesne zakażenie Pseudomonas aeruginosa może nie dawać
objawów, zalecane więc jest częste badanie próbek z dróg
oddechowych.
Takie badanie może być trudne u chorych nieprodukujących plwociny. W takim przypadku materiałem jest aspirat
z nosogardła, wymaz z gardła, indukowana plwocina, materiał
z BAL i testy serologiczne.
Testy wykrywające przeciwciała przeciw enzymom produkowanym przez Pseudomonas aeruginosa – AP, ELA i ExoA
– mają dużą specyficzność i czułość.
Wczesna identyfikacja Pseudomonas aeruginosa poprzez
BAL nie poprawia przebiegu leczenia eradykacyjnego w porównaniu z innymi metodami wykrywania. Ocena serologiczna jest polecana jako użyteczny wskaźnik próby eradykacji
zakończonej sukcesem, a zwiększenie miana przeciwciał jest
traktowane jako czynnik ryzyka przejścia zakażenia wczesnego w przewlekłe. Dlatego badania okresowe u chorych nigdy
niezakażonych oraz u chorych po udanej eradykacji powinny
odbywać się nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Po zakończeniu leczenia pierwszego zakażenia Pseudomonas aeruginosa kontrolne badanie należy przeprowadzić
po 2–4 tygodniach.

Antybiotyki w leczeniu innych
patogenów
W mukowiscydozie zakażenie dróg oddechowych często
jest kompleksowe. W drogach oddechowych znajduje się najczęściej Staphyloccocus aureus MSSA i MRSA, H. influenzae,
S. maltophilia, A. xylosoxidans, bakterie należące do Bulkholderia cepacia complex i mykobaterie z grupy NTM.
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wane 2 × dziennie. Z opracowań wynika, że z dawką 240 mg
2 × dziennie wiąże się największa skuteczność leczenia.
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Staphylococus aureus
Ze względu na pogląd, że Staphylococus aureus wzmaga
zapalenie dróg oddechowych i toruje drogę dla P. aeruginsa,
w wielu krajach, w tym w Anglii, prowadzono profilaktyczne
leczenie kolonizacji/zakażenia gronkowcowego. Wiele krajów
jednak, mając inne doświadczenia własne, nie stosuje takiego
postępowania. Aktualnie brak danych świadczących o korzyści płynącej z profilaktyki zakażenia Staphylococus aureus.
W ostatnich dziesięciu latach zwiększyła się częstość występowania zakażeń MRSA, spotykana jest duża oporność na
klindamycynę i częściowa na trimetoprym/kotrimoksazol.
Ostatnie dane wskazują, że szczepy MRSA są markerem ciężkiej postaci mukowiscydozy, ale nie są bardziej inwazyjne niż
szczepy MSSA. Nabycie zakażenia MRS związane jest z hospitalizacją, mutacjami F508del i rozstrzeniami oskrzeli.

Zestawienie antybiotyków rekomendowanych w leczeniu
zakażenia Staphylococcus aureus
flukloksacylina – doustnie
dykloksacylina – doustnie i dożylnie
kwas fusydynowy – doustnie i dożylnie
klindamycyna – doustnie i dożylnie
ryfampicyna – doustnie i dożylnie
wankomycyna – dożylnie
teikoplanina – dożylnie
linezolid – doustnie i dożylnie
kotrimoksazol-trimetoprim – doustnie
amoksycylina + kwas klawulonowy – doustnie
cefuroksym – doustnie
W przypadku stosowania ryfampicyny, kwasu fusydynowego, klindamycyny i azytromycyny istnieje duże ryzyko naz
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
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Stenotrophomonas maltophilia i A. xylosoxidans
Częstość występowania Stenotrophomonas maltophilia jest
różna w zależności od ośrodków leczenia mukowiscydozy,
średnio sięga 25% hodowanych szczepów bakteryjnych.
Przewlekłe zakażenie sprzyja zaostrzeniom mukowiscydozy,
ale nie pogarsza funkcji płuc. Bardzo niewiele natomiast jest
informacji dotyczących zakażenia A. xylosoxidans.
Bakterie te są oporne na wiele antybiotyków i szybko
nabierają oporności w trakcie leczenia, dlatego zawsze konieczne jest oznaczenie ich lekowrażliwości.
Często stosowane jest leczenie skojarzone: aztreonam+
tikarcylina/kwas klawulanowy.

Burkholderia cepacia complex (BCC)
Pod tym określeniem kryje się 17 spokrewnionych gatunków bakterii, wśród nich najczęściej występują B. cenocepacia, B. multivorans i B. dolorosa. Zakażenie tymi bakteriami,
z powodu ich dużej zakaźności, wymaga szybkiego podania
antybiotyków. W 2012 roku opublikowano badanie, w którym porównywano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
aztreonamu w inhalacji i placebo w leczeniu zakażenia BCC.
Leczenie prowadzono przez 6 miesięcy, stosując jednocześnie
w obu grupach leczenie standardowe. Nie odnotowano żadnych różnic pomiędzy obiema grupami. BCC są oporne na
wiele antybiotyków, szczepy wrażliwe pierwotnie nabierają
także szybko oporności w trakcie leczenia. W leczeniu konieczne jest więc powtarzanie oznaczania lekooporności oraz
leczenie skojarzone trzema antybiotykami dożylnie.
Aktualnie zalecane antybiotyki w leczeniu zakażenia BCC
to sulfametoksazol/trimetopirm, ceftazydym, meropenem,
tobramycyna i aztreonam.

Mykobakteriozy
Mykobakteriozy to zakażenia wywołane przez prątki niegruźlicze, zwłaszcza z grupy M. avium-intracellulare complex,
M. Cheronei i M. abscessus complex.
Zakażenia pogarsza stan chorych, a po zastosowanym
leczeniu obserwuje się poprawę, dlatego należy podejrzewać
zakażenie tymi prątkami, gdy leczenie antybakteryjne nie daje
efektów. Leczenie jest złożone i długotrwałe. Badane jest na
przykład zastosowanie w tych przypadkach Arikace. Korzyści przynosi również przewlekłe stosowanie azytromycyny.
Okazuje się, że zapobiega ona powstawaniu oporności wśród
szczepów Mycobacterium.
Antybiotyki rekomendowane w leczeniu zakażenia
M. avium-intracellulare complex: klarytromycyna, azytromycyna, etambutol, rifabutin, rifampicyna i amikacyna.

Bakterie beztlenowe
Kliniczne znaczenie zakażenia bakteriami beztlenowymi
nie zostało ustalone.
Bakterią, której pojawienie się zostało opisane jako związane z pogorszeniem stanu chorego, jest Prevotella intermedia.
Bakteria to produkuje cytokiny zapalne, in vitro wywołuje
zapalenie. Sugeruje się, że podobny proces może wywołać
również w płucach chorego.
Obecność innych rodzajów bakterii jednocześnie z Pseudomonas aeruginosa utrudnia decyzję o rodzaju leczenia. Wiele
z nich jest chorobotwórczych lub może nasilać zjadliwość innych patogenów. Mogą także osłabiać działanie antybiotyków
stosowanych przeciwko Pseudomonas aeruginosa. Decyzja
powinna być oparta na wynikach badań epidemiologicznych
i danych klinicznych dotyczących zwłaszcza poprawy po
leczeniu. Takich badań niestety ciągle brakuje.
Zuzanna Kurtyka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
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bycia przez gronkowce oporności, dlatego zaleca się leczenie
skojarzone: jeden z wyżej wymienionych antybiotyków plus
dikloksacylina lub flukloksacylina.
W leczeniu opornych szczepów gronkowców, takich jak
MRSA, zaleca się stosowanie rifampicyliny+ kwasu fusydynowego lub ryfampicyliny + klindamycyny.
Linezolid jest lekiem bardzo drogim, dlatego nie ma dużo
obserwacji klinicznych dotyczących korzyści z jego wyboru.
Bakterie raczej nie rozwijają na niego oporności, natomiast
w przypadku dłuższego leczenia powikłaniem może być
neuropatia.

MATIO 4/2015

Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym jak
dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły
się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego,
jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za
pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy wykorzenienia (eradykacji) najgroźniejszej plagi ludzkości, jaką
była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień
zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Masowe szczepienia
ludności Polski doprowadziły do znacznego ograniczenia
ryzyka zachorowania m.in. na błonicę oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku
poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym
chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio duży odsetek
osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie
zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób
zakaźnych w populacji. Obowiązkowe szczepienia ochronne
są skuteczną i społecznie powszechnie akceptowaną metodą
zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne. Odsetek
zaszczepionych osób w Polsce wynosi około 95% populacji.
Tak duży odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega
szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne, chroniąc nie
tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które
z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie
mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych
przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami
chorób zakaźnych, w tym z kosztami leczenia tych chorób
oraz ich powikłań. Szczepienia ochronne są ważną inwestycją w zdrowie, swego rodzaju polisą na życie. Tym bardziej,
że w przypadku szczepień obowiązkowych nie ponosimy
kosztów finansowych tego rodzaju profilaktyki.
Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz m.in. osoby lub grupy osób
obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych.

Szczepienia obowiązkowe dla dziecka do 2. roku życia finansowane
z budżetu ministra zdrowia (bezpłatne)
wiek

WZW BCG DTP
typu B

w ciągu 24 godzin po urodzeniu




2. miesiąc życia (7.–8. tydzień)
3.–4. miesiąc życia (po 6–8
tygodniach od poprzedniego
szczepienia)

IPV

MMR


 
  
  

5.–6. miesiąc życia (po 6–8
tygodniach od poprzedniego
szczepienia)
7. miesiąc życia

Hib




13.–14. miesiąc życia
16.–18. miesiąc życia

  

WZW typu B – szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
BCG – szczepienie przeciw gruźlicy
DTP – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
Hib – szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b
IPV – ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) – szczepienie
szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną
MMR – szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce
Źródło: www.szczepienia.gis.gov.pl

Szczepienia obowiązkowe dla dziecka od 6. roku życia finansowane
z budżetu ministra zdrowia (bezpłatne)
wiek

DTaP

OPV

6. rok życia





10. rok życia

MMR Td



14. rok życia
19. rok życia lub ostatni rok nauki w szkole
DTaP – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierające
bezkomórkowy komponent krztuśca
OPV – szczepienie przeciw poliomyelitis – doustnie szczepionką OPV
poliwalentną (1., 2., 3. typ wirusa)
MMR – szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą
szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)
Td – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo
Źródło: www.szczepienia.gis.gov.pl
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Mikroflora

jamy

ustnej

Jama ustna jest zasiedlana przez około 700 gatunków mikroorganizmów, które w warunkach równowagi
fizjologicznej nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. Do organizmów zasiedlających jamę ustną zalicza
się bakterie i grzyby. Naturalna flora jamy ustnej stabilizuje się w dzieciństwie i stopniowo zmienia się wraz
z wiekiem pod wpływem czynników środowiskowych oraz behawioralnych.

Choroby w obrębie jamy ustnej są zwykle powodowane
zachwianiem równowagi biologicznej flory. Prowadzi to do
nadmiernego namnażania się drobnoustrojów jednego gatunku przy hamowaniu występowania innych. Zmiana mikroflory
może stwarzać korzystne środowisko do inwazji organizmów
niewystępujących fizjologicznie w jamie ustnej. Bakterie
mogą się przemieszczać do innych układów, głównie drogą
pokarmową oraz wziewną, i wywoływać objawy ogólnoustrojowe. Istnieją dowody na zwiększanie ryzyka powstawania
miażdżycy i cukrzycy przez bakterie obecne w jamie ustnej.
Antybiotykoterapia może prowadzić do powstawania infekcji
grzybiczych, głównie grzybami z grupy Candida, które stale
kolonizują błonę śluzową jamy ustnej. Flora bakteryjna jest
również w dużej mierze odpowiedzialna za powstawanie
płytki nazębnej oraz choroby przyzębia, a także za występowanie halitozy (przykrego zapachu z ust).

złożony, w trakcie jej powstawania kolejne drobnoustroje
przyłączają się i tworzą struktury coraz bardziej kompleksowe.
Oprócz wydzielania kwasów większość tych bakterii wykazuje zdolność wytwarzania polisacharydów ułatwiających
przyleganie do koron zębów; wytwarzają one także enzymy
proteolityczne, dzięki którym możliwa jest ich inwazja w głąb
kanalików zębinowych. Bakterie te mają zdolność rozkładania
włókien kolagenowych, co prowadzi do osłabienia struktury
zębiny i ułatwia penetrację do komory zęba. Długotrwała
obecność płytki nazębnej prowadzi do jej utwardzenia w postaci kamienia nazębnego, a jego odkładanie się do chorób
przyzębia; zwykle ma to miejsce przy braku usuwania płytki
w wyniku niewystarczającej higieny.

Bakterie próchnicotwórcze

Z przeprowadzonych badań wynika, że przykry zapach
z jamy ustnej jest w 90% przypadków wywoływany przez
czynne proteolitycznie beztlenowe bakterie Gram-ujemne.
Za organizmy najbardziej przyczyniające się do powstawania halitozy uważane są gatunki Porphyromonas gingivalis,
Fusobacterium nucleatum i Prevotella intermedius, wpływają
one także na występowanie chorób przyzębia. Aktywność
proteolityczna tych drobnoustrojów dotyczy głównie białek występujących w ślinie oraz składników złuszczonych
komórek nabłonka, które rozkładane są do aminokwasów,
a następnie dalej metabolizowane. Przemiana materii tych
bakterii prowadzi do wydzielania lotnych związków siarczkowych o przykrym zapachu, głównie siarkowodoru i merkaptanu metylu.
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Bakterie fermentujące cukry uważane są za jeden z najbardziej predysponujących do próchnicy czynników. Mikroorganizmy te wykorzystują węglowodany obecne w ślinie
– przekształcając je w kwasy, przyczyniają się do obniżania
pH w jamie ustnej. Kwaśne środowisko sprzyja rozpuszczaniu
szkliwa. Zwiększoną aktywność bakterii kwasotwórczych
stwierdza się u osób preferujących dietę bogatą w cukry
proste. Za najbardziej próchnicotwórcze drobnoustroje uważa
się gatunki Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus,
Streptococcus gordonie i Fusobacterium nucleatum, ponieważ są one głównymi organizmami kolonizującymi błonkę
pierwotną zębów. Proces tworzenia się płytki nazębnej jest

Bakterie odpowiedzialne za
powstawanie halitozy
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Grzyby
W jamie ustnej występują w małej ilości naturalnie różne
gatunki drożdżaków, głównie z rodziny Candida; najbardziej
powszechny jest gatunek Candida albicans. Grzyby te przy
zachowaniu równowagi homeostatycznej nie prowadzą do
powstania żadnych chorób. Jeżeli jednak równowaga zostanie
zachwiana, np. w wyniku antybiotykoterapii lub niedoboru
odporności, to może nastąpić wzmożony wzrost grzybów
prowadzący do powstania zakażeń. Infekcje te charakteryzują się występowaniem białych pleśniawek, które można
łatwo usunąć, ale pozostają po nich krwawiące rany. Gatunki
Candida mogą również powodować leukoplakię włochatą,
która uważana jest za stan przedrakowy i powstaje w wyniku
zmian przerostowych komórek nabłonka, do których wnikają
pseudostrzępki grzybów. Leukoplakia włochata widoczna jest
jako spora biała zmiana na błonie śluzowej, która nie daje
się łatwo usunąć.

od początku infekcji w kanale obecne są prawie wyłącznie
beztlenowe bakterie Gram-ujemne.
Do bakterii najczęściej izolowanych z zakażonych kanałów
korzeniowych oraz ropni pochodzenia odzębowego należą
bakterie wytwarzające czarne barwniki, krętki, enterokoki,
streptokoki, bakterie z rodziny Actinomyces i Lactobacillus
oraz grzyby z rodziny Candida.
Bakterie produkujące czarne pigmenty, z rodzin Porphyromonas i Prevotella, będące beztlenowcami Gram-ujemnymi,
są w dużej mierze odpowiedzialne za występowanie objawów
bólowych, wrażliwości na opuk oraz opuchlizny (…).
Piśmiennictwo
1. Sterer N., Feuerstein O.: Effect of visible light on malodour production by mixed oral
microflora. J. Med. Microbiol. 2005; 54: 1225–1229
2. Kokeguchi S., Maeda H.: Oral microflora and their relation to health and disease.
Foods Food Ingredients J. Jpn. 2005; 210 (4)
3. Preza D., Olsen I., Willumsen T. i wsp.: Diversity and site-specificity of the oral
microflora in the elderly. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. DOI 10.1007/s10 096-0090743-3
4. George M., Ivančaková R.: Root canal microflora. Acta Medica (Hradec Kralove)
2007; 50 (1): 7–15

Mikroflora kanałów
korzeniowych

5. ADA Council of Scientific Affairs: Oral malodour. J. Am. Dent. Assos. 2003; 134 (2):
209–214

Według badań około 150 różnych mikroorganizmów może
zasiedlać kanały korzeniowe. Zasiedlanie kanałów przez
bakterie jest utrudnione w zębach zdrowych, ze względu na
odizolowanie ich od pozostałego obszaru jamy ustnej grubymi warstwami twardych tkanek, takich jak szkliwo i zębina.
Kanały oraz komora zębów są w warunkach fizjologicznych
obszarami sterylnymi, infekcja drobnoustrojami następuje
zwykle poprzez rozległy proces próchnicowy, nieszczelne
wypełnienia, przez które wnika ślina, czy urazy, które prowadzą do zapaleń miazgi oraz jej obumarcia. Najłatwiejsza
dla bakterii jest inwazja w przypadku urazów z odsłonięciem
miazgi, przy uszkodzeniach bez odsłonięcia miazgi mikroorganizmy mogą wnikać do komory zęba poprzez kanaliki
zębinowe. Zakażenie może także nastąpić przy zniszczeniu
struktur kostnych w obrębie wierzchołka korzenia zęba.
Bakterie zakażające kanały korzeniowe wzajemnie na siebie oddziałują; szansa na przeżycie pojedynczego gatunku jest
niewielka, natomiast przy współistnieniu kilku grup mikroorganizmów ich liczba znacznie wzrasta. (…) Podczas zakażeń
zmianie ulega mikroflora – początkowo dominują bakterie
Gram-dodatnie; szacuje się, że po około trzech miesiącach

O higienie szczoteczki do zębów
i kubka
Szczotkujemy, nitkujemy, używamy świetnej i drogiej pasty
do zębów oraz płukanki do jamy ustnej dokładnie dobranej do
naszych potrzeb. Przy tak starannym podejściu do zachowania
odpowiedniego poziomu higieny jamy ustnej zęby powinny
lśnić, a na śluzówce nie powinny pojawiać się żadne stany
zapalne czy afty. Jeśli jednak się pojawią (lub pojawiają się
dość często), zamiast kupować kolejny specjalistyczny produkt
o działaniu antyseptycznym przeznaczony do higieny jamy ustnej, przyjrzyjmy się przedmiotom, których codziennie używamy
podczas mycia zębów, i oceńmy ich stan higieniczny.
Szczoteczka do zębów powinna być czysta, bez śladów
pasty do zębów i resztek jedzenia pomiędzy włosiem, na główce i uchwycie. Włosie powinno być wyprostowane, a tworzywo na główce nie powinno być uszkodzone. Jeśli na szczoteczce pozostaną jakiekolwiek resztki po poprzednim myciu
zębów, staną się rezerwuarem pokarmu i niszą ze świetnymi
warunkami do rozwoju drobnoustrojów. Podobnie idealnym
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z Nie trzymaj szczoteczki w pobliżu toalety i pamiętaj o zamykaniu pokrywy sedesu po skorzystaniu z sanitariatu,
z najnowszych badań wynika bowiem, że podczas spłukiwania wody do powietrza przedostają się bakterie fekalne,
które mogą osadzać się na włosiu szczoteczki. Podczas
mycia zębów przedostaną się do organizmu.
z Szczoteczkę wymieniaj nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
i zawsze, kiedy włókna są połamane i pogniecione lub
rzędy włosia uległy rozchyleniu. W niektórych szczoteczkach sygnałem wskazującym na konieczność wymiany są
odbarwienia i blaknięcie koloru włókien.
z Szczoteczkę transportuj (np. podczas podróży) tylko w etui
lub w czystym woreczku. Nigdy nie kładź jej na brzegu
umywalki w publicznych łazienkach.
z Jeśli szczotka upadnie na podłogę lub wpadnie do brudnej
umywalki, dokładnie ją opłucz pod bieżącą wodą i wyparz,
polewając wrzątkiem.
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środowiskiem dla patogenów staje się pogniecione, połamane
i pogryzione włosie, bo bardzo trudno wypłukać spomiędzy
niego pozostałości po poprzednim myciu zębów.
Zalecenia higieniczne
z Przed pierwszym użyciem zawsze wypłucz szczoteczkę
pod bieżącą ciepłą wodą.
z Płucz starannie szczoteczkę po każdym użyciu – koniecznie
pod strumieniem wody, najlepiej ciepłej, a nawet gorącej.
Możesz wypłukać ją najpierw energicznie w wodzie w kubku, ale czynność tę zawsze kończ pod strumieniem wody
z kranu. Sprawdź, czy pomiędzy włosiem szczoteczki nie
zalegają zanieczyszczenia lub pasta. Jeśli cokolwiek tam
zostało, rozsuń włosie i płucz tak długo, aż woda usunie
wszystko. Pozostaw szczotkę do wysuszenia – nie przykrywaj jej, bo w ten sposób blokujesz przepływ powietrza
i tworzą się znakomite warunki do rozwoju mikroflory.
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z Nigdy nie używaj szczoteczki (nawet po umyciu
i wyparzeniu), która wpadła do toalety, miała kontakt
z chemikaliami lub zanieczyszczeniami organicznymi
(ziemią, fekaliami).
z Szczoteczkę zawsze wymieniaj po przebyciu choroby
infekcyjnej. Jeśli chorujesz, wstawiaj swoją szczoteczkę
do kubka innego niż ten, z którego korzystają pozostali
członkowie rodziny.
z Ustawiaj szczotkę w kubku główką do góry i uważaj,
aby nie stykała się z główkami szczoteczek innych
użytkowników – najprościej jest nałożyć na kubek
separator szczoteczek (nakładkę z otworami).
Kubek powinien być czysty z wewnątrz i z zewnątrz,
bez nalotu i spękań. Szczególnie należy dbać o oczyszczenie dna z obu stron – zwłaszcza od spodu, jeśli kubek
stawiamy na obrzeżu umywalki, ponieważ właśnie tam
pod wpływem wilgoci bardzo szybko tworzy się śliski
biofilm.
Zalecenia higieniczne
z Po każdym użyciu kubek myj pod bieżącą wodą –
zwróć uwagę na staranne oczyszczenie miejsca, w którym usta miały kontakt z tworzywem, ponieważ tam
pozostały zanieczyszczenia.
z Co kilka dni umyj kubek w zmywarce lub z zastosowaniem płynu do mycia naczyń. Szczególnie starannie
umyj załamania przy dnie – z zewnątrz i wewnątrz.

z Jeśli na ściankach kubka osadził się nalot, usuń go
mleczkiem do czyszczenia naczyń.
z Jeżeli ścianki kubka z tworzywa sztucznego mają rysy
lub spękania, wymień naczynie na nowe, ponieważ
w szczelinach zbierają się zanieczyszczenia i mikroby.
Tubka pasty do zębów obowiązkowo powinna być
czysta. Szczególną uwagę zwracaj na czystość nakrętki.
Zalecenia higieniczne
z Pastę starannie zamykaj po każdym użyciu – to chroni
przed wysychaniem i kontaktem z zanieczyszczeniami
znajdującymi się w powietrzu. Przed zamknięciem
dokładnie oczyść wylot tubki z resztek pasty.
z Jeśli pastę stawiasz na nakrętce, co kilka dni oczyść
dno nakrętki. Jest to szczególnie ważne, kiedy pastę
trzymasz w kubku (na jego dnie zbiera się wilgoć,
która sprzyja tworzeniu się biofilmu) lub na obrzeżu
umywalki.
Marcin Krufczyk
lek. dent., Gabinet dentystyczny Dentysta.eu
ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice, tel. +48 500 701 500, marcin@dentysta.eu

Współpraca z serwisem Wiewiorka.pl
– recykling dla podopiecznych
Decyzją zarządu Fundacja MATIO podjęła współpracę z serwisem Wiewiórka sp. z o.o. (www.wiewiorka.pl). Jest
to nowoczesna platforma internetowa, dzięki której segregacja odpadów jest jeszcze prostsza. Za dostarczone do serwisu Wiewiorka.pl surowce i przedmioty serwis na subkonta podopiecznych będzie wypłacał wynagrodzenie zgodne
z dostępnym tam cennikiem. Skupem objęte są:
z metale i ich stopy: miedź, cynk, brąz, stal nierdzewna, stal zwykła, mosiądz, a także kable miedziane i aluminiowe
oraz puszki aluminiowe itp.,
z odpady elektroniczne: płyty główne, twarde dyski, płyty CD, akumulatory, gry na CD/DVD, baterie itp.,
z butelki zwrotne po piwie i napojach,
z odzież niemowlęca, dziecięca, sportowa, odzież dla dorosłych, nowa bielizna, szlafroki, ręczniki, obrusy, firany i zasłony, czapki i kapelusze, szaliki, apaszki, obuwie, torebki, paki, biżuteria, książki z kodem kreskowym, zabawki.
Więcej informacji: www.wiewiorka.pl
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Firma Vertex Pharmaceuticals Incorporated ogłosiła, że
Komisja Europejska przyznała dopuszczenie do obrotu
ORKAMBI® (lumacaftor/ivacaftor), pierwszego leku w leczeniu przyczyny mukowiscydozy (CF) u osób wieku 12 lat
i starszych, które mają dwie kopie mutacji F508del. Vertex
rozpocznie teraz proces zatwierdzania leku w poszczególnych
państwach. Mechanizm działania nowego leku polega m.in. na
wspomaganiu aktywności białka CFTR. W serii badań klinicznych udowodniono znaczną poprawę czynności w obrębie
układów oddechowego i pokarmowego (trzustki i wątroby)
oraz poprawę jakości życia chorych.
„Mukowiscydoza dla chorych na nią osób jest walką, która
staje się coraz trudniejsza w miarę wielokrotnych hospitalizacji
z powodu infekcji płuc. Do tej pory osoby z dwiema kopiami
mutacji F508del nie miały możliwości leczenia objawów i powikłań choroby” – powiedział Stuart Elborn, dziekan School
of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences at Queen’s
University w Belfaście. „Połączenie lumacaftor i ivacaftor
pozwala na zasadnicze zmiany w leczeniu mukowiscydozy,
ponieważ odnosi się do przyczyny choroby. Dzięki temu
wykazuje znaczące i trwałe korzyści.”
Ogólny profil bezpieczeństwa ORKAMBI (lumacaftor/ivacaftor) jest oparty na danych zebranych od 1108 pacjentów
z CF w wieku 12 lat i starszych, z homozygotyczną mutacją
F508del w genie CFTR, w III fazie badań klinicznych. Spośród
1108 pacjentów 49% stanowiły kobiety; 99% było rasy białej;
369 pacjentów otrzymywało ORKAMBI co 12 godzin, 370
otrzymywało placebo.

Odsetek pacjentów, którym przedwcześnie przerwano
podawanie badanego leku z powodu wystąpienia działań
niepożądanych, stanowił 5%.
Dzisiejsza zgoda wydana została na podstawie wcześniej
ogłoszonych danych z wielopłaszczyznowych badań prowadzonych u pacjentów we wskazanej grupie. W badaniach
ponad 1100 pacjentów leczonych kombinacją lumacaftoru
i ivacaftoru doświadczyło znacznej poprawy czynności płuc.
Nastąpiła u nich także poprawa wskaźnika masy ciała (BMI)
oraz zmniejszenie liczby zaostrzeń płucnych (ostrych infekcji
płuc), w tym tych wymagających hospitalizacji i dożylnego
stosowania antybiotyków.
Pełne informacje o produkcie można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego na www.ema.europa.eu.
tłum. Ewa Wróbel

Ataluren – coraz bliżej
Firma PTC Therapeutics Inc. ogłosiła zakończenie rekrutacji
do III fazy badań klinicznych Ataluren (Translarna™). Lek
będzie miał zastosowanie w grupie pacjentów z mukowiscydozą warunkowaną przez mutację nonsensowną. Ocenia
się, że 11% chorych na mukowiscydozę ma takie mutacje.
Zainteresowanie pacjentów związane z udziałem w badaniu
jest bardzo duże. Badacze twierdzą, że lek ma potencjał,
by znacząco poprawić funkcjonowanie płuc i zmniejszyć
zaostrzenia płucne w mutacji nonsensownej.
Za: ptcbio.com
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Orkambi – kolejny krok 
w leczeniu chorych na
mukowiscydozę?
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Bakterie oporne
na kolistynę

Leki nowej generacji

„Lancet Infectious Diseases” alarmuje, że w Chinach wykryto bakterie oporne na kolistynę (antybiotyk stosowany
u chorych z najcięższymi infekcjami, w tym w mukowiscydozie). Liu Jian Hua, główny autor badań, odkrył niebezpieczny
gen oporności na kolistynę w bakteriach Escherichia coli
(pałeczka okrężnicy), Klebsiella pneumoniae (pałeczka zapalenia płuc) oraz Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy
błękitnej). Bakterie z genem MCR-1 mogą być oporne nie
tylko na kolistynę, ale również na inne antybiotyki zawierające
polimyksyny (bakterie bardzo rzadko do tej pory wykształcały
oporność na działanie polimyksyn, w Polsce odnotowano
rzadkie przypadki oporności Acinetobacter baumannii). Jak
donosi „NBC News”, bakterie z genem MCR-1 pojawiły się
również w Laosie i Malezji.

Dzięki zaangażowaniu dr Zuzanny Kurtyki i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika
w Krakowie jedna z dorosłych chorych na mukowiscydozę
z Małopolski ma dostępny od kilku miesięcy refundowany
przez NFZ antybiotyk o nazwie Cayston, zawierający aztreonam-lizynę. Ten nowoczesny produkt przeznaczony jest dla
pacjentów opornych na kolistyne i tobramycynę wziewną.
Warto zaznaczyć, że jest to jedyny znany Fundacji MATIO
pacjent korzystający z refundacji tego antybiotyku w Polsce.
Wśród nowości w Polsce warto wspomnieć o badaniu
klinicznym leku Ataluren (Translarna/PTC 124), dla chorych
z mutacjami nonsensowymi. Obecnie w polskich szpitalach
badaniem tym objętych jest 30 pacjentów. Ocenia się, że lek
będzie przeznaczony dla około 11% pacjentów chorych na
mukowiscydozę z mutacjami nonsensowymi.
Marcin Mleczko

Za: thelancet.com

tłum. Ewa Wróbel

1000 lat dobrodziejstwa
„Stosowany już 1000 lat temu specyfik na infekcje oka
może mieć kluczowe znaczenie w walce z odpornymi na
antybiotyki superbakteriami” – mówią eksperci. Naukowcy
z Uniwersytetu w Nottingham odtworzyli stosowany w IX
wieku środek leczniczy z czosnku, wina, cebuli i krowiego
żołądka. Wyniki eksperymentu ich zaskoczyły: okazało się,
że lek niemal całkowicie wyeliminował bakterie gronkowca
złocistego (Staphylococcus aureus), znanego też jako MRSA.
Są one niejednokrotnie czynnikiem zakażeń wewnątrzszpitalnych, których leczenie jest niezwykle trudne, ponieważ
najczęściej wykazują oporność na nowoczesne antybiotyki.
Gronkowiec złocisty często występuje na skórze, gdzie nie
stwarza zagrożenia. Początkowo bakterie te eliminowała
penicylina, jednak szybko powstały szczepy oporne na antybiotyki. Kiedy w walce z takimi szczepami zaczęto stosować
pochodną penicyliny – metycylinę, rozwinął się gronkowiec
złocisty odporny również na nią. W ten sposób powstał

szczep MRSA, którego odporność na
antybiotyki stale się zwiększa. Przepis
na specyfik, który wzbudził nadzieje
naukowców na skuteczną walkę
z superbakterią, pochodzi z jednego
z najstarszych zachowanych tekstów
medycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej – Bald’s
Leechbook, znanego też pod nazwą
Medicinale Anglicum.
(…) Mikrobiolog dr Freya Harrison przyznała, że zespół
naukowców spodziewał się, iż maść na oczy może wykazać
nieznaczną aktywność antybiotyczną. – „Jednak to, jak bardzo
skuteczna okazała się mikstura, kompletnie nas zaskoczyło”
– dodała.
źródło: abc zdrowie.pl
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Koncert

w Niepołomicach
KONCERT W RAMACH EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI MUKOWISCYDOZY
18 listopada 2015 roku w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słów w Niepołomicach odbył się koncert
charytatywny Krakowskiej Młodej Filharmonii pod batutą Tomasza Chmiela, z którego dochód wesprze
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leczenie i rehabilitację chorych. Nad koncertem czuwała nasza nieoceniona Aleksandra Bąk.
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Liderzy Zdrowia 2015
Organizacje skupiające pacjentów wyróżniły parlamentarzystów,
którzy w trakcie ostatniej kadencji
najaktywniej działali na rzecz poprawy stanu opieki nad chorymi.
9 października 2015 roku w Sejmie
RP wręczono nagrody „Liderów
Zdrowia”. Wydarzenie objął patronatem Przewodniczący Sejmowej
Komisji Zdrowia.
Nagrody „Liderów Zdrowia”
przyznano w dziesięciu obszarach,
po przeanalizowaniu 108 posiedzeń
Senackiej Komisji Zdrowia, 218 posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia,
posiedzeń zespołów parlamentarnych, 4800 interpelacji poselskich
skierowanych do ministra zdrowia
oraz wielu innych działań, dzięki
którym pacjenci uzyskiwali wsparcie. „Zaangażowanie tak
dużej liczby organizacji pacjenckich jest dla nas dowodem, że
taka inicjatywa była potrzebna” – mówi Szymon Chrostowski,
Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.
Krajowym Liderem Zdrowia, wspierającym pacjentów w sposób najbardziej aktywny, została poseł Anna
Sobecka. Wyróżnienia Krajowych Liderów Zdrowia w poszczególnych obszarach terapeutycznych otrzymali:
z Barbara Czaplicka – choroby rzadkie,
z Jan Warzecha – choroby zakaźne,
z Tomasz Latos – dermatologia,
z Czesław Czechyra – diabetologia,
z Czesław Hoc – gastrologia,
z Kazimierz Moskal – kardiologia,
z Alicja Dąbrowska – onkologia,
z Alicja Chybicka – pediatria,
z Ewa Czeszejko-Sochacka – reumatologia ,
z Tomasz Latos – urologia.

Program „Liderzy Zdrowia” to inicjatywa Fundacji Wygrajmy Zdrowie,
prowadzona w ścisłej współpracy
z ponad dwudziestoma organizacjami pacjenckimi z całego kraju.
Ideą projektu jest docenienie tych
posłów i senatorów, którzy aktywnie
włączali się w pomoc pacjentom,
wspierali ich postulaty, angażując
się w kampanie społeczne, akcje
edukacyjne, a także indywidualne
działania. Celem programu jest budowanie świadomości problemów,
z którymi borykają się pacjenci
każdego dnia, oraz zachęcenie organizacji wspierających pacjentów
do większej aktywności.
Wyróżnienie „Liderzy Zdrowia”
w kategorii „choroby rzadkie”
otrzymała posłanka Barbara Czaplicka. Z inicjatywy jednego
z podopiecznych Fundacji MATIO podjęła się w 2014 roku zor-
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Program MENTOR,
czyli wsparcie
od momentu diagnozy

ganizowania Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich,
którego została przewodniczącą. „Zdałam sobie sprawę, że
zapomnianych chorób, takich jak mukowiscydoza, jest więcej,
a rodzice dzieci z chorobami rzadkimi zmagają się z wieloma
problemami, o których często nikt nie wie. (…). Zaprosiliśmy
do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, które mają
kontakt z pacjentami, bo one najlepiej wiedzą, jak wygląda
diagnostyka, leczenie,
rehabilitacja, jak wygląda życie tych dzieci, jakie są problemy
w przedszkolu, szkole”
– mówiła w jednym
z wywiadów.
W kategorii „gastrologia” wyróżniony został poseł Czesław Hoc,
który interesuje się
problemami leczenia
chorych dorosłych oraz
wdrażaniem programu
domowej antybiotykoterapii dożylnej.
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Przemysław Marszałek, Członek zarządu fundacji MATIO wręcza dyplom
prof. Barbarze Czaplickiej

Zarząd Fundacji MATIO informuje o rozpoczęciu realizacji
programu MENTOR. Zakłada on bezpośrednie wsparcie rodzin
opiekujących się dziećmi chorymi na mukowiscydozę już od
momentu diagnozy. To najtrudniejsze chwile dla wszystkich
rodziców – szybka informacja o chorobie przekazywana
w szpitalu, szybka informacja o zasadach opieki i leczenia,
szybka konsultacja ze specjalistami… A później powrót do
domu – i narastające przerażenie związane z uświadamianiem
sobie charakteru choroby. Nieuleczalna, śmiertelna, stopniowo
wyniszczająca organizm. To najczęściej zauważalne słowa,
słowa, które bolą, wywołują strach i nie pozwalają przyswoić
innych informacji.
Program MENTOR służy wsparciu rodzin właśnie w tym
najtrudniejszym momencie. Pozwoli na opanowanie informacji, w miarę racjonalne podejście do tematu. To nie jest
łatwe, ale będą go prowadzić osoby, które znają chorobę
z wielu stron. Program MENTOR to także nauka opieki nad
chorym dzieckiem od samego początku. Właściwa diagnoza
to już sukces – dzięki niej chore dziecko może być właściwie
prowadzone. To także nadzieja na zahamowanie drastycznego
postępu choroby. Elementów nauki jest wiele, ale ich właściwe opanowanie to także szansa na stabilność emocjonalną
rodziców, która jest ogromnie ważna w chorobie dziecka.
To oni udzielać mu będą wsparcia psychicznego codziennie,
rok po roku. To oni będą pomagać w walce z dysfunkcją
organizmu, w walce o poczucie własnej wartości chorego
dziecka.
Zapraszamy do udziału w programie wszystkich, którzy
chcą udzielać wsparcia rodzinom nowo zdiagnozowanych
dzieci, którzy czują się na siłach, by poprowadzić ich w tych
pierwszych najtrudniejszych chwilach.
Zgłoszenia do udziału w programie przyjmujemy poprzez
formularz na naszej stronie internetowej: http://www.mukowiscydoza.pl/mapa/. Można je także nadsyłać mailowo:
krakow@mukowiscydoza.pl.
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Warsztaty
szkoleniowo-edukacyjne

MUKOWISCYDOZA 2015
(Kraków, 20–22 listopada 2015 r.)
W dniach 20–22 listopada 2015 r. w Krakowie po raz XV
odbyły się organizowane przez Fundację MATIO „Warsztaty
szkoleniowo-edukacyjne MUKOWISCYDOZA 2015”, w których uczestniczyli rodzice, opiekunowie oraz chorzy na
mukowiscydozę dorośli z całej Polski, lekarze zajmujący się
chorobą i wolontariusze. Tradycyjnie już warsztaty były także
jedną z polskich aktywności Europejskiego Tygodnia Świadomości Mukowiscydozy. Wykłady odbywały się Katedrze
Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, przy ul. Kopernika 12.
Tematy wykładów kształtowane były w taki sposób, by
uzupełnić wiedzę rodziców i opiekunów od lat zmagających
się z chorobą, a także dotrzeć do grupy osób nowo zdiagnozowanych. Dr Teresa Orlik omówiła rolę kaszlu w fizjoterapii
chorych na mukowiscydozę, prof. Halina Woś – enzymoterapię w mukowiscydozie, czyli wszystko, co powinniśmy
wiedzieć o enzymach trzustkowych, mgr Marcin Mleczko
uzmysłowił zebranym prawa pacjenta niepełnosprawnego
i prawa chorego na mukowiscydozę, dr Wojciech Skorupa
wkroczył „W dorosłość z mukowiscydozą”, podsumowując
także lata pracy z chorym pacjentem, dr Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska omówiła nowe leki, które są szansą dla
pacjentów z CF, dr Zuzanna Kurtyka poruszyła temat aspergilozy oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę, a prof.
Jarosław Walkowiak mówił o mukowiscydozie z perspektywy
gastroenterologa dziecięcego.
Nie zapomniano także o wykładach i warsztatach praktycznych. Mgr Mikołaj Kowalski podbił serca uczestników
warsztatów zajęciami praktycznymi obejmującymi chorych
z trzech różnych grup wiekowych. Dla wszystkich wygłosił

wykład omawiający rolę sportu w mukowiscydozie. Mgr
Jolanta Kukułka, dietetyk i specjalista ds. promocji zdrowia,
oraz mgr Iwona Kozieł, dietetyk i promotor zdrowia, przedstawiły „Zasady komponowania diety u dziecka chorego na
mukowiscydozę – jak sobie radzić w przedszkolu, szkole,
na wycieczce?”
Były także wykłady i prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego:
mgr Marlena Grzywnowicz – „Zastosowanie zbilansowanego
roztworu elektrolitów do irygacji nosa z użyciem Respimera”,
mgr Iwona Dolińska – „Czy można kontrolować grę i pracę na
komputerze oddechem? O tym, jak nebulizator i PEP zamieniają się w joystick”. Firma Zepter zaprezentowała urządzenia
wspomagające zdrowy oddech i umożliwiła przetestowanie
ich w praktyce. Pani Anna Lewandowska z firmy Nutricia
Polska przedstawiła produkty specjalnie dedykowane chorym,
a później czynnie uczestniczyła w warsztatach kulinarnych.
Szef kuchni, pan Jerzy Nogal, prezentował apetyczne potrawy,
wykorzystując specjalistyczne produkty dedykowane chorym
na mukowiscydozę, na które skusi się największy niejadek. To
zawsze wzbudzający duże zainteresowanie punkt programu,
skupiający wiele zainteresowanych mam. Na przyszłość –
może i któryś z tatusiów się skusi? Gotowanie to naprawdę
wielka przyjemność i sztuka.
Warsztaty MUKOWISCYDOZA 2015 finansowane były
ze środków 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji
MATIO, darowizn kierowanych na ten cel oraz wsparcia
finansowego firm.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom za te
wspaniałe dni. W imieniu zespołu Fundacji MATIO jeszcze
raz gorąco dziękujemy wszystkim podopiecznym za wyrazy
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Dziękuję Wam wszystkim – także w imieniu Magdy Zgraj,
Oli Bąk, Magdy Chojdackiej, Marcina Mleczko, Tomka Smolińskiego i Natalii Szmagier (mimo że jest już dzisiaj w innym
miejscu, to wciąż jesteście jej bliscy). Wszyscy staramy się, by
nasze dzieci mogły się jak najczęściej uśmiechać, a Wy – rodzice i opiekunowie, żebyście mieli jak najmniej trosk. Nie tak
dawno mój syn skorygował odpowiedź na zadane mi pytanie:
„Ile ma Pani dzieci?”. Odpowiedziałam: „Jedno”, a on wtedy
dodał: „Mamo, masz niemal 1000”. Jest nastolatkiem, więc nie
ma już powodów do zazdrości o czas swojej mamy poświęcany pracy. Tyle dzieci ma każdy z nas – pracujących w Fundacji
MATIO. I wszystkie kochamy. Do zobaczenia niebawem, na
kolejnych wspaniałych spotkaniach. Dziękujemy.
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Ewa Wróbel, wicedyrektor Biura Fundacji MATIO
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sympatii i uznania dla naszej pracy. Nawet nie wiecie, jakie
ma to dla nas znaczenie i jak wielką odczuwamy radość, gdy
możemy Wam pomóc. To właśnie nadaje sens naszej pracy.
Ogromnie się cieszę, gdy mogę zmieniać sytuację naszych
dzieci w szkołach czy przedszkolach, cieszę się, gdy mogę
pomagać Wam w sprawach rodzinnych, socjalnych, sprawiać radość naszym dzieciom okazjonalnymi podarunkami,
o które staramy się wszyscy. Cieszę się, gdy mogę dzielić się
tym „duchem pomocy” z ludźmi, którzy nie znają mukowiscydozy z doświadczenia, ale dzięki temu chcą po prostu
Wam pomóc. To dla mnie również wielka odpowiedzialność
– zaufanie, które buduję u innych, które procentuje. Nigdy
nie myślałam, że będę tak mocno związana ze szkołą, mimo
że moje wykształcenie szło w tym kierunku. Dzisiaj wielką
satysfakcję daje mi fakt zmiany sytuacji naszych dzieci w tym
środowisku. To długodystansowe działanie, ale odnoszące
coraz większe sukcesy.
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Pomagamy chorym
na mukowiscydozę

pomagamy – szerząc wiedzę
pomagamy, gdy chorym brak funduszy –
dofinansowujemy zakup leków, udzielamy
dotacji na nawet podstawowe potrzeby
(zakup węgla czy środków czystości)
pomagamy, gdy nasi podopieczni idą
do szkoły – co roku finansujemy wyprawki
szkolne
pomagamy, gdy inni dostają prezenty
– organizujemy paczki świąteczne dla
naszych dzieci
pomagamy, gdy rodzice chorych
potrzebują pomocy w domu – nasz
zespół wyjazdowy MUKO-KOMPLEX
MATIO przyjeżdża bezpłatnie do każdego
podopiecznego
pomagamy… bo wiemy, jak to jest być
niezrozumianym
Więcej na www.mukowiscydoza.pl
Wszystkie działania finansujemy
z darowizn i 1% podatku przekazywanego
na naszą rzecz. Ty także możesz pomóc
chorym na mukowiscydozę. Poznaj ich
i postaraj się zrozumieć.
Fundacja MATIO już od 19 lat walczy
o poprawę jakości życia swoich
podopiecznych. Staramy się, by chorzy na
mukowiscydozę nie wywoływali zdziwienia.
Bycie innym jest nieraz bardzo bolesne.
Wiemy o tym, bo znamy mukowiscydoze
z własnego doświadczenia. Jest nim
także utrata najbliższych. To doznanie
spowodowało wolę walki o los innych.
Mukowiscydoza nie daje wyraźnych oznak
zewnętrznych. Chorzy wyglądają jak
inni, zdrowi, zanoszą się jedynie ostrym,
głębokim kaszlem. On nie zaraża, ale nie
wiedząc o tym ludzie potrafią odsuwać się
od chorych dzieci. A ich kaszel to tylko
walka płuc o oddech.
Choroba genetyczna jaką jest
mukowiscydoza nie rokuje wyleczeniem,
ale chorym nie wolno odbierać nadziei.
Fundacja MATIO walczy o to codziennie
od 19 lat.

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę

nr KRS: 00 000 97 900
mukowiscydoza.pl

25

ul. Celna 6, 30-507 Kraków
tel./fax. (12) 292 31 80
BNP Paribas Polska
86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

Kącik prawny

Sanatorium w ramach

prewencji
rentowej

Kto kieruje osoby zainteresowane
na rehabilitację – lekarz orzecznik
ZUS czy lekarz prowadzący?

§

Dla kogo przeznaczony jest
program rehabilitacji leczniczej?

Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do
pracy, ale równocześnie rokowanie odnośnie do odzyskania
tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji jest dobre.
Obejmuje on ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub
częściową niezdolnością do pracy, a także osoby uprawnione
do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu
niezdolności do pracy.

Czy wszystkie typy chorób
kwalifikują się do rehabilitacji
prowadzonej przez ZUS?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej
ZUS dotyczy chorób, które stanowią najczęstsze przyczyny
niezdolności do pracy. Są to choroby narządu ruchu oraz
układu krążenia. Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się
w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące
na choroby psychosomatyczne i układu oddechowego również podlegają programowi rehabilitacji leczniczej (w trybie
stacjonarnym).

Lekarz prowadzący leczenie może wystawić osobie, która
ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji
leczniczej w ramach prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Powyższy wniosek stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia
o potrzebie rehabilitacji. Ponadto lekarz orzecznik ZUS może
orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie
niezdolności do pracy do celów rentowych, a także wykonując
kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do
pracy z powodu choroby i wystawiania zaświadczeń lekarskich, jak również orzekając o przedłużeniu okresu pobierania
zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających
przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy wymagany jest
specjalny wniosek?

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie może być
sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:
imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer
telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy rokowanie dotyczące odzyskania zdolności do pracy
po przeprowadzeniu rehabilitacji jest dobre. Przykładowy
wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej ZUS
pod adresem: www.zus.pl/prewencja.

Ile trwa rehabilitacja w ośrodku?
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna
trwać 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony
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Każda osoba ubezpieczona zagrożona długotrwałą chorobą
może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej
prowadzonej przez ZUS.
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lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po
uprzednim uzyskaniu zgody zakładu. Może to nastąpić w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do
pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy oraz zaistnienia innych
przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS.

Czy osoba skierowana
na rehabilitację płaci
za świadczone jej usługi
(co jej przysługuje bezpłatnie)?
Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów
rehabilitacji. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza zaś koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz
przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego
i z powrotem.

Kto finansuje dojazd pacjenta
do ośrodka rehabilitacyjnego?

kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym
środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga
ta przysługuje.
źródło: www.zus.pl

Od niemal 10 lat staram się pomagać Wam, Drodzy Podopieczni, w wielu sprawach prawno-socjalnych, codziennych
kłopotach i troskach. Uzmysłowiłem to sobie w trakcie naszych
warsztatów MUKOWISCYDOZA 2015, u progu zbliżającego się
XX-lecia Fundacji MATIO. Mówiłem o tym w trakcie swojego
wystąpienia, ale jeszcze teraz, na łamach naszego kwartalnika, dziękuję Wam za zaufanie. Wielokrotnie słyszałem, że
nie muszę pisać dla Was pism, zajmować się każdą sprawą
z osobna, ale ja wiem, jak to dla Was ważne. Wiem, podobnie
jak cały nasz zespół, jak ważna jest każda rodzina z osobna,
jak każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie. Tu nie ma
gotowego wzorca, mimo że nieraz słyszałem, że pracuję „na
gotowcach”. Dziękuję Wam za zaufanie i wyrazy sympatii,
którymi obdarzyliście nas wszystkich w czasie naszych ostatnich warsztatów. To dla nas, zwykłych pracowników Fundacji
MATIO, najważniejsza nagroda.

ZUS zwraca poniesione koszty przejazdu najtańszym
środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania
do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie

Marcin Mleczko
Dyrektor Biura Fundacji MATIO

Nowy Zarząd Fundacji MATIO
Szanowni Państwo, informujemy, iż zmienił się skład Zarządu Fundacji MATIO
oraz Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Fundacji

Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.

1. Przewodniczący Komisji – Jan Stachoń
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Monika Sołkowska
3. Członek komisji Rewizyjnej – Grażyna Zawiła

Prezes Zarządu Fundacji – Paweł Wójtowicz
I Wiceprezes Zarządu Fundacji – Andrzej Pietrzak
II Wiceprezes Zarządu Fundacji – Stanisław Sitko
Członek Zarządu Fundacji – Maria Talar
Członek Zarządu Fundacji – Przemysław Marszałek

Rada Fundacji
1. Przewodniczący Rady Fundacji – Stanisław Sitko
2. Członek Rady Fundacji – Adam Rakoczy
3. Członek Rady Fundacji – Bożena Woźniakiewicz
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