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Boże,
użycz mi pogody ducha,
abym pogodził się z tym, 
czego nie mogę zmienić,

odwagi,
abym zmieniał to, co mogę,

i mądrości,
bym odróżniał jedno

od dru gie go.

OD REDAKCJI

Czasopismo dofinansowane ze środków 
PFRON w ramach programu „Aktywność 
i wiedza” ZAPEWNIENIE OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM DOSTĘPU 
DO INFORMACJI.

Wyprawka dla Mukolinka

Dzięki Biuro Plus Kraków wyprawka szkolna trafiła do 70 dzieci w całej 
Polsce. Dziękujemy za ogromne wsparcie i pomoc w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia, a dzieciom życzymy samych sukcesów w szkole.
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 Marta na rowerze
ze szczypawicami, stare cerkwie, wschodnie krajobrazy… 
Doświadczeń bez liku, którymi chcę się podzielić i które – 
mimo swojej różnorodności – tworzą spójną i angażującą 
wszystkie zmysły wizję drogi w życiu.

Zaznaczę na samym początku, że nie planowałam 
mojej podróży drobiazgowo. Przed wyruszeniem zakupi-
łam mapy wschodniej trasy rowerowej Green Velo, żeby 
wiedzieć, jak prowadzi, ale… pierwszą mapę otworzyłam 
dopiero w pociągu do Suwałk. Z kolejnymi mapami zapo-
znawałam się na bieżąco, czyli kiedy wyjeżdżałam poza 
„granice” jednej mapy, otwierałam kolejną. Podobną spon-
tanicznością i naturalnością cechowało się moje podejście 
do noclegów, które absolutnie nie były planowane. Może 
oprócz dwóch, z których skorzystałam dzięki współpracy 
z Fundacją MATIO.

Pierwszy, inicjujący całą podróż, był błogosławieństwem, 
ponieważ po pół dnia jazdy w deszczu trafiłam pod suchy, 

ciepły dach domu ukrytego gdzieś 
w lesie – do Agnieszki, jej mamy 
i dwóch córek. Agnieszka zaprosiła 
mnie do siebie za pośrednictwem 
Facebooka, który poinformował ją 
o mojej akcji rowerowo-charytatyw-
nej. Drugim noclegiem, który mnie 
poratował, był nocleg w Białym-
stoku u Patrycji, która postanowiła 
mnie ugościć, usłyszawszy od swo-
jej koleżanki pracującej w fundacji, 
że jest taka jedna Marta, co jedzie 
na rowerze dla Karoliny. Niespiesz-
ny spacer po białostockich ulicach 
i luźne rozmowy pokazały, że 
bliskości serc doświadczyć można 
naprawdę wszędzie i nie potrzeba 
na to wcale dużo czasu.

Mam na imię Marta. W sierpniu tego roku postano-
wiłam udać się w podróż rowerową wzdłuż wschodniej 
ściany Polski. Tak samo jak spontanicznie zapadła decyzja 
o samotnej wyprawie, tak spontanicznie postanowiłam 
połączyć ją z akcją pomocową na rzecz chorującej na 
mukowiscydozę Karoliny Szychulskiej. Skoro mogę od-
dychać i dzięki temu jechać w Polskę rowerem, to czemu 
nie pojechać jednocześnie po oddech dla Karoliny? Moja 
droga, zarówno ta rowerowa po szutrach, lasach i asfal-
tach, jak i życiowa, bo spędziłam dwa tygodnie danego mi 
czasu w różnych miejscach, przez chwilę mogła pomagać 
w walce o kolejne dni życia dla innej dziewczyny. Jaka 
była ta droga? Posłuchajcie.

W jaki sposób jedna dziewczyna jedzie obładowanym 
rowerem w podróż po Polsce? Po prostu otworzyłam 
serce, które wezbrało odwagą, i pojechałam. I zaczęło się 
dziać: doświadczałam niesamowitych zbiegów okolicz-
ności, życzliwości napotykanych 
po drodze ludzi, nieoczekiwanych 
spotkań. Wierzę, że są to „znaki”, 
które pojawiają się w życiu i za 
którymi warto podążać. Współgrają 
one bardzo mocno z intuicją, której 
warto ufać. Dzięki intuicji i owym 
„znakom” czułam, że to, co się wy-
darzało, było dobre, i podążałam 
za tym.

Spanie na dziko, życiowe rekordy 
kilometrażowe, kryzysy „pupczane”, 
burze z piorunami, niespodziewa-
ne i życzliwe gościny, królestwo 
żubrów, kręcenie filmików, pustka 
w głowie, czytanie pogody, tkactwo 
pani Stasi, weekend z krokodylem, 
poznanie własnej rodziny, hamak 
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Przygodą, której nigdy nie za-
pomnę, była burza na Podlasiu. 
Prognozy pogody w całej Polsce 
ostrzegały przed nadciągającymi 
burzami już w trzecim dniu mojej 
podróży. Mój „styl” jazdy nie zmie-
nił się przez to ani trochę: „dojadę, 
gdzie dojadę”, myślałam. I tak też 
było. Około godziny 14.30 niebo 
znacznie pociemniało od granato-
wych burzowych chmur. Jechałam 
akurat mało uczęszczaną drogą 
asfaltową. Po jednej stronie las, po 
drugiej stronie las. Zaczęły spadać grube, jeszcze rzadkie 
krople deszczu. „Nienajlepsze miejsce na przeżycie burzy”, 
pomyślałam, nie bez rodzącej się trwogi. I nagle, jakby 
wyrósł spod ziemi, po lewej stronie pojawił się przystanek 
autobusowy, obok którego stały dwa krzyże: prawosławny 
i katolicki. „Niesamowite, mam schronienie przed burzą”, 

skonstatowałam, opierając rower 
o ławkę pod dachem przystanku. 
Po chwili doszłam jednak do 
wniosku, że nie jest to dobre 
miejsce, ponieważ przystanek 
był dość „płytki”: jak deszcz za-
cznie zacinać, to zmoczy mnie 
tam jak nic, a zapowiadało się, 
że burza będzie potężna i długa, 
warto więc pomyśleć od razu 
o noclegu.

Ledwo wyszłam na drogę, 
żeby zorientować się, gdzie 

mogę jechać, a zobaczyłam znak z napisem „Planty 
0,2 km” i drogę odchodzącą od drogi głównej, dojazdową 
do owych Plant. To było niesłychane dla mnie, że nie 
zauważyłam go wcześniej! Przecież stał jak byk nieda-
leko przystanku, schowany nigdzie nie był. Ucieszyłam 
się niezmiernie, ponieważ już stąd widać było krowy na 
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polach, które ludzie zaganiali do obór przed burzą. Nie 
zastanawiając się wiele, wsiadłam na rower i pojechałam 
w kierunku domostw.

Nigdy nie chodziłam po prośbie po domach, prosząc 
o nocleg. Myślę, że strach wymalowany na mojej twarzy 
spowodowany zbliżającymi się grzmotami burzowymi był 
na tyle sugestywny, że sołtys i sołtyska wsi pozwolili mi 
przenocować u siebie na podwórku w starej przyczepie 
kempingowej. Ledwo oparłam rower o pobliską sosnę, 
przykryłam go brezentem i zamknęłam za sobą drzwi 
przyczepy, burza rozszalała się na dobre.

Rozpadało się, pociemniało jeszcze bardziej niż wcze-
śniej. Wydawało się, jakby nagle o godzinie 15.00 nastał 
zmierzch. Pioruny waliły tak mocno i tak blisko, że wyda-
wało się, że z każdym grzmotem ziemia się trzęsie. W ma-
lutkiej przyczepie był rozkładany fotel (którego jednak 
wolałam nie rozkładać ze względu 
na trupy robactwa, które mogłam 
znaleźć w środku) i – jak się oka-
zało – dziurawy miejscami dach. 
Nie zapomnę tego przeżycia nigdy. 
Jak ta przyczepka była dla mnie 
wówczas przytulna! Nie wiem, czy 
wsłuchujecie się czasami w odgłosy 
burzy. Dla mnie to dźwięki, które 
pozwalają poczuć bliskość z sobą 
i z naturą. Bardzo polecam.

Po kilkugodzinnej burzy poszłam w gościnę do sołty-
sów. Gospodyni, Agata, poczęstowała mnie nieziemskim 
gulaszem, marynowanym brokułem, ogórkami… na samą 
myśl ślinka mi cieknie. Sołtys postawił też na stole mię-
tóweczkę: jedną taką, co już przeszła (starszą), i drugą 
świeżutką, dopiero co zrobioną. Alkohol własnej roboty 
najlepszy. A na parapecie okna z pięć brzuchatych słojów 
z dojrzewającymi nalewkami: każda inna! Malinowa, po-
rzeczkowa, wiśniowa… Czas u tych ludzi minął bardzo 
szybko i niezwykle miło, obfitował też w nową wiedzę. 
Dzięki temu niesamowitemu spotkaniu dowiedziałam się 
o istnieniu w pobliskiej miejscowości skitu prawosławnego, 
czyli pustelni, gdzie przyjmuje ludzi baciuszka Gabriel, 
lecząc ziołami. Następnego dnia rano, wyruszając w dalszą 
trasę, postanowiłam nieco zboczyć z drogi i odwiedzić ów 
skit. Do obejrzenia zdjęć i opisu tego spotkania oraz wielu 

innych zapraszam na mojego bloga 
rowerowego: www.martanaro-
werze.blogspot.com. Niestety, nie 
jestem w stanie opisać tutaj wszyst-
kiego, czego doświadczałam.

W czasie całej podróży zdarzyło 
mi się również spać „na dziko”. I to 
już drugiej nocy! Nigdy sama w na-
miocie tak nie spałam, myślałam 
sobie w duchu, że może i ciekawie 
byłoby doświadczyć podobnego 
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noclegu, ale… nie przypuszcza-
łam, że nastąpi to tak szybko. 
Narysowanych na mapach pól 
namiotowych nie było. Zmu-
szona byłam rozłożyć namiot 
pod lasem, w królestwie łosi, 
wśród hord komarów. Leżałam 
w śpiworze z szeroko otwar-
tymi oczami, wsłuchując się 
w każdy trzask łamanej gałązki. 
Gdyby ktoś mnie zapytał o to, 
czy ktoś chodzi koło mojego 
namiotu w tamtym momencie, 
to suchym gardłem wymamrotałabym, że tak, oczywiście… 
Nawet nie wiem, kiedy zasnęłam, obudziłam się dopiero 
rano. Czy to ze zmęczenia, czy ze strachu, mój organizm 
postanowił tej nocy spać snem twardym, niewzruszonym. 
Tak czy tak, wyszło prozdrowotnie.

Pewnego razu, dziwnym sposobem, zgubiłam się. 
Było to dla mnie zaskakujące, ponieważ nie jest trudno 
podążać za słupkami z pomarańczowymi znaczkami 
trasy Green Velo. W magiczny zatem sposób trafiłam do 
Radziwiłłówki. Był to dzień bardzo męczący, ponieważ 
lało od rana, ja zaś uczyłam się czytać z chmur na niebie 
i wiatru, czy deszcz spadnie już, czy dopiero za chwilę. 
Od trafności prognozy bowiem zależała moja sucha pupa. 
Byłam zmęczona. Chciałam jak najszybciej rozłożyć namiot 
i położyć się spać.

Zobaczyłam w miejscowości fajne zielone miejsce na 
rozbicie namiotu, znajdowało się ono nieopodal wiejskiej 
świetlicy. Kiedy zobaczyłam, że w świetlicy są ludzie, to 
pomyślałam, że ładnie będzie zapytać samych mieszkań-
ców Radziwiłłówki, czy mogę rozłożyć namiot tam, gdzie 
chciałam. Zapukałam do drzwi 
i okazało się, że trafiłam w sam 
środek imienin Pani Olgi i jej 
męża Olka. Pani Olga wyszła 
ze mną na zewnątrz i powie-
działa, że we wsi mieszka mło-
de małżeństwo, które chętnie 

przyjmuje rowerzystów z na-
miotami, i lepiej tam jechać, niż 
rozkładać się tak na dziko tuż 
przy drodze.

W czasie rozmowy patrzyła 
na mnie uważnie i musiałam 
pewnie wyglądać marnie, bo 
zaproponowała mi ciepły bi-
gos… Nie trzeba było mi dwa 
razy powtarzać! Zakosztowaw-
szy już wcześniej cudownej 
kuchni ludzi ze wschodu Pol-
ski, zgodziłam się od razu. No 

i tutaj też, na samą myśl o tamtejszym jedzeniu: bigosie, 
wędlinach, kotletach, rozpływam się. Bo na bigosie się nie 
skończyło. Okazało się, że – „całkiem przypadkiem” (ale 
nie ma przypadków!) – przy nakrywaniu do stołu został 
jeden wolny talerz, jak w zwyczaju wigilijnym. I zgadnijcie 
kto był owym przybyszem z drogi? Ja nim byłam. Miałam 
okazję posłuchać historii życia ludzi zza Buga, popatrzeć 
tym ludziom głęboko w oczy. Bawiłam się świetnie, tań-
cząc z Heńkiem do muzyki Zenka Martyniuka. Słuchałam 
pieśni śpiewanych przez zespół „Krynica”, składający się 
właśnie z uczestników biesiady, w której miałam wyjąt-
kową przyjemność uczestniczyć. Tyle niesamowitości 
i dobroci przez to, że się zgubiłam, chciałam być grzeczna, 
ale przede wszystkim dzięki otwartości i życzliwości ludzi 
tych ziem. Dziękuję! Dodam jedynie, że tej nocy spałam 
pod dachem.

Innym nadzwyczajnym i nieoczekiwanym spotkaniem 
z drugim człowiekiem była wizyta u Pani Stasi, tkaczki 
z województwa lubelskiego. Jak do niego doszło? A wła-
śnie. Droga, nasza pogoda i niepogoda, mój ruch w związ-

ku z czasem, który mam lub 
którego nie mam, spontaniczna 
decyzja, ważą na tym, co za 
chwilę się wydarzy. Do Pani 
Stasi trafiłam, ponieważ chcąc 
schronić się przed deszczem, 
wstąpiłam do przydrożnej gale-

6
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rii rękodzieła. Spodobały mi się tam prace tkackie: koszule, 
spódnice, perebory. Zapytałam o ich autora. Okazało się, 
że Pani Stasia mieszka około 10 km stąd i zostawiła do 
siebie numer telefonu.

Zastanawiając się, co powiem tej pani, kiedy usłyszę 
jej głos w słuchawce, z przyspieszonym oddechem wy-
brałam otrzymany numer telefonu. Przedstawiłam się na 
pewno. Jakkolwiek dziwacznie mogło to brzmieć, że 
jadę na rowerze, wstąpiłam do galerii, zobaczyłam pani 
prace i pomyślałam, że może 
wpadnę na chwilę, to Pani 
Stasia okazała się równie bez-
pośrednią i nieskrępowaną 
osobą jak ja.

Tym razem zostałam po-
częstowana placuszkami z cu-
kinii! Siedziałyśmy razem 
w starej kuchni i rozmawia-
łyśmy. O życiu i o śmierci, 

o chorobach i o radościach. Pani Stasia była urokliwą 
przewodniczką po swoim tkackim warsztacie. Pokazała mi 
krosna, gotowe prace, próbki tkanek przez nią wysnutych, 
otworzyła przepastne szafy, gdzie trzyma swoje skarby. 
Dużo radości nam obu sprawiło przebieranie mnie w re-
gionalny strój: ciężką kolorową pasiastą spódnicę, białą 
bluzkę, gorset, czerwone korale… specjalnie po tę białą 
bluzkę i korale szłyśmy do domu, gdyż warsztat znajdował 
się w osobnym budynku w gospodarstwie. Serce Pani Stasi 

jest przepełnione dobrocią 
i miłością, i mówię to z całą 
mocą. Cieszę się, że nasze 
serca mogły się spotkać. 
Do tej pory mamy kontakt 
i dzwonimy do siebie.

Spotkanie z Panią Stasią 
było żywym przykładem tego, 
że jeśli o czymś się myśli, 
czegoś się pragnie, to to się 

7
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dzieje. Pisałam zresztą wcześniej i o tym, że jeszcze przed 
wyjazdem zachciało mi się spać „na dziko”. Chciałam, to 
miałam. Myślałam również o tym, że chciałabym doświad-
czyć różnych form noclegów. Spanie pod gołym niebem 
w hamaku było moim marzeniem! W czasie wyprawy 
rowerowej hamaka ze sobą nie miałam, więc wydawać 
by się mogło, że ta część „noclegowego” pragnienia jest 
poza moim zasięgiem. Nic bardziej mylnego!

W Szczebrzeszynie, niespodziewanie dla mnie samej, 
zanocowałam w hamaku, w restauracji „U Chrząszcza”! 
Gwoli wyjaśnienia: lokal ten nie prowadzi usługi wynaj-
mu hamaków dla przejezdnych. I znów pytanie: jak tam 
trafiłam? Wyjeżdżałam już ze Szczebrzeszyna, kiedy zo-
baczyłam wielki zielony znak z białym napisem Biłgoraj. 
Przypomniało mi się wtedy, że przecież chciałam na swojej 
trasie spróbować piroga biłgorajskiego, a skoro jestem nie-
daleko, to może w restauracji, którą przed chwilą mijałam 
rowerem, mają pirogi… Mieli. Przy okazji, od słowa do 
słowa, tak naprawdę nie wiem z czyjej inicjatywy, mojej 
czy kelnerek, wyszła propozycja noclegu w hamaku. 
Zapytałam szybciutko zaskoczoną właścicielkę restauracji 
o zgodę, którą ku mojej uciesze otrzymałam. Zabawne było 
to, że kiedy pokazałam jej nieco później nakręcony tego 

dnia materiał o Marcie na Rowerze w TVP Lublin, to pani 
nabrała odwagi i zaprosiła mnie na nocleg do swojego 
mieszkania. Powiedziałam jej, że bardzo dziękuję i bardzo 
doceniam jej otwartość i gotowość pomocy, ale właśnie 
„spełnia Pani moje marzenie o noclegu w hamaku pod 
gołym niebem i grzechem byłoby go nie doświadczyć”. 
Pani śmiała się ze mnie.

Restauracja została zamknięta o godzinie 21.00 i tym 
samym ja w ogródku na tyle. Hamak zamocowany był do 
dwóch orzechów, które miały mnóstwo liści, a w związku 
z tym i zatrzęsienie… szczypawic. Wyciągnęłam kilka tuż 
zanim sama się do hamaka wślizgnęłam. Bujałam się lekko 
w hamaku, słysząc przytłumione dźwięki z ulicy, przykryta 
po samą głowę chustką, gdyż nade mną znajdowało się 
bujne, złowrogie listowie. Noc przespałam nieuszczypnię-
ta przez żadne zwierzątko. Przyznam jednak, że nocleg 
w hamaku był niewygodny i karimata mi się wysunęła 
niemal zupełnie. Hamak zdecydowanie do „wymarzonych” 
noclegów nie należał.

Ze względów gabarytowych tego kwartalnika opisałam 
tylko kilka przygód, których doświadczyłam w czasie mojej 
rowerowej wyprawy wzdłuż wschodniej ściany Polski. 
Opisać chciałabym wiele więcej: przygód, krajobrazów, 

8
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pokazać Wam barwność i spontaniczność drogi życia, która 
została zawierzona, puszczona wolno. Chciałam pokazać 
drogę nietrzymaną niepokojem o to, co dalej, niedręczoną 
pytaniami „Gdzie będę dziś spała? Co będę jadła?”, nieści-
śniętą myślą o tym, co sobie ludzie pomyślą.

Być może moje porównanie ocenione zostanie jako 
przesadzone lub niewspółmierne. Chcę się nim jednak 
z Wami podzielić. W pewnym sensie takie kurczowe trzy-
manie się określonej drogi życia wyrażane jest poprzez 
nerwowe pytania: „Czy będę żyła? Ile jeszcze mi zostało?” 
Wolności i swobody siebie doświadczyć możesz tylko, 
kiedy puścisz niepokoje, zmartwienia, nerwy. Wtedy i ży-
cie smakuje inaczej, przeżywa się je w inny sposób. Być 
może to jest to pytanie: jak chcę przeżywać moje życie? 
To, które mam; które zostało mi dane; które przeżywam 
tu i teraz.

Na koniec chciałabym was zaprosić do przeżycia ze 
mną tego ostatniego dnia podróży. Dlatego też sięgnęłam 
po swój wpis na blogu.

22 lipca 2017 r.
I nadszedł ostatni dzień mojej wyprawy rowerowej 

wzdłuż wschodniej ściany Polski.
Ostatnie kilometry, ostatnie widoki 

z perspektywy siodełka i zza kierow-
nicy roweru. Ostatni na ten moment 
czas mój samej ze sobą i z przyro-
dą, wypracowany od tylu dni. Taki 
szczególny czas, niepowtarzalny. 
Czas drogi, dążenia „do”, wysiłku 
„na rzecz”, izolacji, czas ciszy umysłu 
i ciszy wokół mnie.

W otoczeniu porannych mgieł, 
jadąc terenami już podbieszczadzki-
mi – jak rzekł sołtys Żohatyna, czując 
w nozdrzach zapach polnych ziół, 
a na rękach jeszcze chłodny powiew 
poranka, poczułam w sercu taką tkli-

wość. Bliskość siebie i cudownego świata natury wokół 
mnie wzbudzała we mnie nieustanny zachwyt podczas 
całej podróży. Otwartymi szeroko oczami i spokojnie 
nabierając powietrza głęboko w płuca, podziwiałam i ko-
chałam wszystko i wszystkich napotykanych po drodze. 
To „kochanie” wyrażało się w spojrzeniu pełnym życzli-
wości i człowieczej miłości, widzącej niejako to, co pod 
powierzchnią, pod skórą, nierzadko pomarszczoną. Kiedy 
w drodze spotykają się oczy, one widzą jakoś więcej. „Wi-
dzą” niepisaną historię drugiej osoby, jej serce, obecność 
wspólnego spotkania akurat tu i teraz, w tym miejscu, 
w tej scenerii, w tych okolicznościach. Często widać też 
potrzebę. Jest to potrzeba spotkania drugiego, kochającego 
serca. Niewypowiedziana. Może nieświadoma. Piękne było 
każde pojedyncze spotkanie. Unikalne i niepowtarzalne. 
I każde wnosiło ze sobą cegiełkę do historii mojego życia. 
I mojej duszy przede wszystkim.

Jechałam tę ostatnią drogę z szerokim uśmiechem. 
Zsiadłam też z roweru i położyłam się na łące, obok której 
jechałam, i wystawiłam się do słonka. Czułam, że żyję. 
Pełną piersią. Nic mi nie było potrzeba więcej.

Dziękuję za Waszą obecność i towarzyszenie mi du-
chowe, mentalne. Nie widziałam Waszych oczu podczas 
„spotkania” na blogu, ale jestem przekonana, że to również 

było jedno ze spotkań serc, o których 
napisałam powyżej.

„Oto, co daje nam dzika natu-
ra – zdolność jasnego, skupionego 
patrzenia na to, co jest przed nami, 
smakowanie tego wszystkimi zmysła-
mi. (…) do spójnej, skupionej wizji 
potrzeba wszystkich zmysłów, łącznie 
z intuicją. (…). Takie jest dzieło sku-
pienia i tworzenia.”

Clarissa Pinkola Estes „Biegnąca 
z wilkami”

Marta Szynalska
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Wiadomości naukowe
genów. Pierwsze prototypowe mobilne laboratorium jest 
już gotowe. Urządzenie z wyglądu przypomina czytnik 
kart do aparatów fotograficznych, a do jego zasilania wy-
starczy choćby telefon komórkowy. Karty mają wgłębienia 
na pobrany materiał genetyczny, np. krew albo ślinę. 
Kartę wkłada się do czytnika, a komunikat wyświetlany 
na ekranie urządzenia po kilkunastu minutach informuje, 
czy w próbce jest obecny dany patogen. Na razie naukow-
cy przebadali ponad setkę próbek na obecność wirusa 
HPV i bakterii Borrelia burgdorferi, odpowiedzialnej za 
boreliozę. Wyniki były takie same jak przy zastosowaniu 
tradycyjnych metod. Dalsze prace nad możliwościami 
urządzenia będą prowadzone.

Źródło: www.wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35 771,22 108 038,diagnoza-w-
kilkanascie-minut-wroclawscy-naukowcy-pracuja-nad.html?disableRedirects=true

„AurorA” z GdAńskA
Studenci z Gdańska opracowali urządzenie o roboczej 

nazwie „Aurora”, za pomocą którego można zbadać wymaz 
pobrany z gardła pacjenta. Wyniki otrzymuje się w ciągu 
6 godzin, podczas gdy na rezultaty tradycyjnego badania la-
boratoryjnego trzeba czekać od 2 do nawet kilku dni. Badanie 
ma być bardzo tanie – jego koszt nie przekroczy 8 złotych. 
Tak szybkie otrzymanie informacji daje szansę na podanie 
właściwego antybiotyku bez konieczności długotrwałego 
oczekiwania na wyniki analizy mikrobiologicznej.

Źródło: www.trojmiasto.eska.pl/newsy/genialny-wynalazek-gdanskich-studentow-
aurora-pomoze-pacjentom-dobrac-antybiotyk/540 090

Przenośne urządzenie do 
identyfikAcji PAtoGenów

Naukowcy z Wrocławia pracują nad niewielkim prze-
nośnym urządzeniem umożliwiającym identyfikację pato-
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Po trAnsPlAntAcji Płuc

W czerwcu grupa 10 pacjentów w wieku od 23 aż do 
63 lat zdecydowała się wejść na leżący w Tanzanii szczyt, 
aby pokazać stopień sprawności, który można osiągnąć 
po transplantacji płuc. Towarzyszyło im 24 pomocników 
(lekarze, fizjoterapeuci i pielęgniarki). Wszyscy pacjenci 
w ciągu ostatnich 15 lat przeszli transplantację na Uniwer-
sytecie Medycznym w Wiedniu, przy czym jednemu z nich 
przeszczepiono jednocześnie płuca i wątrobę. Wyprawa 
zakończyła się sukcesem. Tylko dwie osoby zawróciły 
i zrobiły to dopiero na wysokości 4 tys. m. Pozostali 
18 czerwca zdobyli szczyt.

Źródło: www.pulmonologia.esculap.com/news/148 756/Na_Kilimand%C5%BCaro_z_
przeszczepionymi_p%C5%82ucami

moc miodu mAnukA
Miód manuka zmniejsza żywotność i wirulencję 
Burkholderia cenocepacia (H.L. Brown, R. Jenkins)

B. cenocepacia jest częstą przyczyną zakażeń we-
wnątrzszpitalnych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej 
terapii i transplantologii. Badaniu poddano 17 izolatów 
B. cenocepacia, wystawiając je na działanie minimalnego 
stężenia hamującego (MIC) 4 antybiotyków (kolistyna, 
tobramycyna, ceftazydym, meropenem) oraz miodu 
manuka. W toku badania okazało się, że B. cenocepacia 
była podatna już na małe stężenia miodu manuka, a to 
w przyszłości może posłużyć do polepszenia aktywności 
istotnych antybiotyków.

co to są telomery?
Długość telomerów u pacjentów chorych  
na mukowiscydozę – czy pacjenci z CF starzeją się 
za szybko? (I. Ashworth i inni)

Telomery to fragmenty chromosomów zlokalizowane 
na ich końcach, które zabezpieczają je przed uszkodze-

niem podczas kopiowania. Telomery skracają się podczas 
każdego podziału komórki, a każde skrócenie przekłada 
się na proces starzenia się. 12 pacjentów chorych na mu-
kowiscydozę (wiek: 17–43 lat) poddanych zostało badaniu 
długości telomerów (metoda STELA), a wyniki porównano 
z wynikami osób zdrowych w szerszym zakresie wieku. 
Chorzy na mukowiscydozę mieli znacząco krótsze telome-
ry niż osoby zdrowe. Zwykle długość telomerów osoby 
z CF odpowiadała długości telomerów osoby zdrowej 
starszej o około 20 lat. Badanie sugeruje, że u chorych 
na mukowiscydozę może zachodzić proces przedwcze-
snego starzenia się. Kolejne badania będą prowadzone 
na większej grupie.

kolonizAcjA dróG 
oddechowych
Kolonizacja dróg oddechowych w 1. roku życia 
u dzieci z mukowiscydozą (J.A. Oliveira, E.M. Silva, 
L. Pereira, C. Barreto)

Badanie przeprowadzone zostało w Portugalii na grupie 
12 dzieci w ciągu 1. roku ich życia. Badaniu poddawano 
próbki wydzieliny, z których wyizolowano 114 kultur 
bakterii. Najczęściej identyfikowanymi bakteriami były: 
S. aureus (10 pacjentów, 31 próbek), E. coli (7 pacjen-
tów, 23 próbki), P. aeruginosa (5 pacjentów, 7 próbek) 
i Haemophilus spp. (5 pacjentów, 17 próbek). Spośród 
31 izolatów S. aureus 15 było opornych na metycylinę 
(MRSA). Większość izolatów P. auruginosa było czułych 
na działanie antybiotyków.

Pierwsze izolaty S. aureus pojawił się już w 3. miesiącu 
życia aż u 8 pacjentów, podczas gdy P. aeruginosa pojawił 
się u dwóch. Nie stwierdzono: S. maltophilia, A. xyloso-
xidans ani B. cepacia.
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    „Coraz mniej
       we mnie wiary,
że doczekam tego dnia…”

jącej ropy, który roznosił się po całym mieszkaniu, i okrop-
ny ból, którego nie uśmierzał żaden lek. Patrzyłem, jak się 
miotasz, jak udajesz, że się nie boisz, że nie ma o co, bo 
to wszystko się jakoś wyprostuje. A wiem, że był moment, 
że gryzłaś wargi z bezsilności, słyszałem, jak nocą dławiłaś 
się łzami w pokoju obok. Ja wtedy też płakałem, żegnałem 
się z Wami w duchu, nie miałem już sił, nie chciałem tak 
żyć. Wyobraź to sobie, mam blisko 18 lat, kończę liceum, 
powinienem siedzieć nad książkami, przygotowywać 
się do matury i chodzić na randki ze swoją dziewczyną. 
A doszedłem do punktu, gdy nie mogę samodzielnie wstać 
z łóżka, a mama pomaga mi się ubrać. Karmi mnie, bo nie 
jestem w stanie utrzymać łyżki z zupą, i myje w łazience, 
bo ja sinieję ze zmęczenia po każdym postawionym kroku. 
Pod tyłek musiałem kłaść miękkie poduszki, bo byłem tak 
wychudzony, że wystające kości sprawiały ból i zostawiały 
siniaki na ciele. Byłem wściekły, nienawidziłem siebie za 
to, że dałem się namówić na założenie PEG, przestałem 
wierzyć w cokolwiek. Tak, chyba się wtedy poddałem 
i przyznaję się dziś do tego. Myślałem, że odejdę, i chyba 
sam już tego chciałem. Choruję od urodzenia, od dwóch 
lat jest coraz gorzej, kwalifikację do przeszczepienia płuc, 
przekreśla ciągle zbyt mała waga i już nie tylko nocą, ale 
też w dzień więzi mnie koncentrator tlenu. W brzuchu mam 
dziurę z rurką, a w sercu strach, który zabiera wszystko, co 
mam. A mam niewiele, bo 17% wydolności płuc i resztki 
wiary, że jakoś doczekam się na to nowe życie.

A.z.: Ale sytuacja się w końcu naprostowała i podawa-
nie odżywek przynosi zamierzony efekt? Ostatnio rozma-

Patryk ma 18 lat, waży 42 kg przy wzroście 180 cm. 
Mukowiscydoza wyniszczyła jego płuca, pokonała układ 
odpornościowy, zostawiła nieodwracalne zmiany w całym 
organizmie i zasiała niepokój w sercu. Jeden z najgorszych, 
bo strach o własne życie. Lęk o to, czy kolejny dzień 
w ogóle nadejdzie.

„Nie ubieraj mnie do trumny w garnitur proszę,  
bo jak ja się Kurtowi Cobainowi na oczy pokażę?”

Anika zadylak: Patryk, pół roku temu Twój stan zdro-
wia uległ gwałtownemu pogorszeniu, znacznie straciłeś 
na wadze, Twoja wydolność oddechowa spadła do tego 
stopnia, że zlecono Ci już stałą tlenoterapię. Usłyszałeś 
również, że trzeba zacząć starania o przeszczepienie płuc. 
Zgodziłeś się na założenie PEG (przezskórna endosko-
powa gastrostomia – przyp. autora), żeby osiągnąć wagę 
docelową, niezbędną do kwalifikacji na przeszczepienie 
płuc. Coś pominęłam?

Patryk wiórek: Doszło mi sporo nowych leków i in-
halacji, obowiązków związanych z PEG, bo to nie tylko 
żywienie, ale też dbanie o to, żeby nie dopuścić do infekcji. 
PEG jest dla mnie koszmarem, jeśli mam być szczery. Lu-
dziom się wydaje, że to nic takiego, zabieg, który niedługo 
w sumie trwa, potem chwila, żeby się zagoiło, i już można 
zacząć regularnie tyć. Niestety, mój pech polegał na tym, 
że zaraz po zabiegu wdała się straszna infekcja. Z dnia na 
dzień było coraz gorzej, a przecież obiecano mi, że teraz 
to już praktycznie z górki. A ja się autentycznie bałem, że 
umieram. Nie chciałem zasypiać. Ciągle czułem smród gni-
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7 wiałam z mamą dziewczyny chorej tak samo jak Ty. To, 
co ją najbardziej przeraża, to fakt, że nam, rodzicom, się 
wydaje, że Wy nie dostrzegacie pewnych spraw, że wiele 
udaje nam się ukryć przed Wami. A Ty mi mówisz, że 
widziałeś, w jakim byłam stanie, że słyszałeś, jak płaczę. 
Mimo to, gdy proponowałam ci psychologa, odmówiłeś. 
Dlaczego? Wolisz zmagać się z tym sam?

P.w.: Ja nie jestem sam. Mam Ciebie, siostrę, rodzinę 
i fajnych przyjaciół. I to z nimi rozmawiam. Nie o wszyst-
kim, bo po co? Ktoś, kto w tym nie siedzi, tak jak ja, nigdy 
nie pojmie, co czuje człowiek, któremu choroba ustawia 
plan na życie. Bo co ja mogę? Pogodzić się z tym, walczyć, 
żeby było lepiej, i czekać. Widzisz, początek z PEG był 
straszny, to jeden z najgorszych okresów w moim życiu, 
zaraz po śmierci taty. Serio, wtedy czułem się podobnie, 
zrezygnowany, wystraszony i zobojętniały. To chyba naj-
gorsze, kiedy zaczyna ci być wszystko jedno, bo wtedy 
najbardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że przegrywasz. 
A z tym przychodzą te najgorsze, najstraszniejsze myśli, czy 
będzie bolało, czy się uduszę, czy może zasnę, a moje ob-
ciążone chorobą serce po prostu przestanie bić. Czy będę 
Cię widział z góry, mógł czasem pogłaskać po głowie swoją 
siostrę, gdy już zostawię Was same. A zaraz potem nadcho-
dzi taki bunt, że jak to, że po co to wszystko było, że tyle 
się wysiedziałem w tych szpitalach, leków natestowałem, 
tyle koleżanek i kolegów pożegnałem, bo mukowiscydoza 
zabierała mi ich od dzieciństwa. Tyle cierpienia na marne? 
I wtedy zbieram dupę, zaciskam pięści i choć wyć mi się 
czasem chce, wstaję rano. Robię jedną, potem drugą i ko-
lejną inhalację, drenaż, połykam garść leków, zmieniam 
opatrunki i podaję sobie odżywki. Zakładam plecak, na 
twarz wąsy tlenowe i idę do szkoły. I pod nosem się śmieję 
do tej swojej choroby – Co, myślałaś, że już mnie masz? 
Jeszcze trochę się ze mną pomęczysz. Bo gdy walczę, 
to mukowiscydoza ma ze mną przesrane, a nie ja z nią. 
Tylko za te moje żarty Cię przepraszam grobowe, o tym, 
w czym do trumny. Wiesz, czasem i tak trzeba do tego 
podchodzić, żeby całkiem nie oszaleć, żeby lęk całkiem 
tobą nie zawładnął. PEG – odpukać – działa jak powinien, 
przybieram na wadze mozolnie, bo upały w sierpniu dały 

mi w kość, a początek jesieni z kolei przywitał mnie zapa-
leniem płuc, ale tyję regularnie. Niewiele, ciągle za mało, 
ale może małymi kroczkami do większych spraw, a potem 
do tej najważniejszej – kilkunastogodzinnej operacji, dzięki 
której w końcu będzie można normalnie żyć.

„Bo widzisz, to nie jest tak, że mukowiscydoza  
to najgorsza choroba na świecie. Ale dla nas, 
chorych, i naszych bliskich jest dramatem, który  
nie kończy się tylko na kosztownym leczeniu”

A.z.: Za chwilę osiągniesz pełnoletniość. Domyślam 
się, że o imprezie urodzinowej myślisz niestety na końcu, 
bo przygotowania do przeszczepienia i pogorszenie wy-
dolności oddechowej sprawiają, że niektóre sprawy trzeba 
odstawić na boczny tor. Ale marzyć nie przestałeś?

P.w.: Nadal żyję i to w dużej mierze dzięki tym marze-
niom właśnie i ich realizacji. To daje takiego kopa, nakręca 
i zachęca do tego, żeby jeszcze trochę się postarać, żeby 
dźwignąć jeszcze jeden dzień, a potem kolejny. Jak byłem 
młodszy, to zawsze myślałem, że osiemnastka to jakiś prze-
łom, wiesz, dostanę dowód osobisty w rękę i hulaj dusza, 
piekła nie ma, a wszystkie drzwi nagle stoją otworem. Dziś 
się z tego śmieję, chyba dojrzałem. Wiesz, my z CF się dość 
szybko starzejemy (śmiech i kiwanie głową). To nie jest 
też tak, że ja już jestem tylko chory i tyle: leki, drenaże, 
szpitale, SOR jako drugi dom. Dobrze wiesz, że potrafię 
zaszaleć, że jak tylko jest w miarę OK, to nie ma mnie 
prawie w domu albo siedzi u mnie multum ludzi. Moich 
przyjaciół, bez których nie wyobrażam sobie swojego bycia 
tu. Uśmiechać też się lubię i obracać wszystko, chociażby 
w czarny humor, bo zawsze się lepiej gorzko pośmiać niż 
płakać po kątach. Ale z tyłu głowy ciągle słyszę jej głos, 
duszny, ciężki oddech. I spotykam muko wszędzie, i o tym 
chciałbym powiedzieć, że to nie są tylko leki i wyjazdy 
do klinik. To są nieprzespane noce rodziców i rodzeństwa 
chorych. Zamartwiających się o to, co będzie dalej, skąd 
wziąć środki na kolejną fakturę, która właśnie przyszła 
z apteki. To nieodbierane telefony z prośbą o uregulowa-
nie zaległych rachunków. To uporczywe pukanie do drzwi, 
gdy komornika nie interesuje, że w portfelu masz kilka 
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złotych do nie wiadomo kiedy. To ciągły strach, czy karetka 
tym razem znowu zdąży przyjechać i pomóc. To spojrzenia 
obcych ludzi, gdy z mozołem usiłuję pokonać krótki odci-
nek drogi, dźwigając na plecach przenośny koncentrator 
tlenu. To przepychanki i wyśmiewanie w szkole, bo ten 
chudy jest taki słaby, że nawet na WF nie chodzi i nie po-
trafi piłki kopnąć. To paniczny lęk przed tym, czy znowu 
nie zdejmą z listy leków refundowanych pozycji, które 
przyjmujesz, bo to oznacza brak funduszy na leczenie. To 
kolejne odmowy, bo fundacje są przepełnione prośbami 
od takich ludzi jak ja. To patrzenie w oczy mamy i taty, 
którzy boją się czasem bardziej niż my, bo wykańcza ich 
bezradność. I przytulanie, żeby im powiedzieć – Jeszcze 
nie odchodzę, jeszcze mam trochę sił, jeszcze powalczę, 
żebyś mogła mi zrobić śniadanie, mamo. Mukowiscydoza 
to marzenia o tym, co inni na ogół mają na wyciągnięcie 
ręki. Zwyczajnym, nudnym dniu, śnie nieprzerywanym 
atakami duszności i śmiechu, który nie powoduje bólu.

„Życz nam braku samotności i drugiej pary oczu, 
które będą zawsze blisko i pozwolą uwierzyć,  
że ta męczarnia ma jakiś sens”

A.z.: Czego ci zatem życzyć, czego życzyć wszystkim 
chorym na mukowiscydozę, oprócz tych oczywistych 
i największych pragnień dotyczących zdrowia? Chcesz 
coś przekazać tym, którzy są dopiero na początku drogi, 
dopiero zaczynają swoją przeprawę z CF?

P.w.: Najbardziej trzeba nam drugiego człowieka. Tego, 
który nie będzie pytał, tylko dodawał otuchy, kogoś, kto 
nas dźwignie, gdy nierzadko upadamy zmęczeni chorobą. 
Kogoś, kto nami pokieruje, czasem wyprowadzi z ciemne-
go tunelu, w którym się często chowamy przed światem. 
Wiary i sił do tego, żeby jej nie stracić, bo ciężko ufać 
w lepszą przyszłość, gdy drugi tydzień jesteś przygwoż-
dżony do szpitalnego łóżka, a wieszak od kroplówki to 
twój jedyny towarzysz niedoli. Umiejętności okiełznania 
ciągłego strachu, szczególnie gdy przychodzą te najgorsze 
wiadomości o tym, że ktoś właśnie przegrał wojnę. Nigdy 
nie zapomnę tego momentu, gdy usiadłaś obok mnie 
i powiedziałaś, że tata już nie wróci. Pomyślałem wtedy, 

więc to tak, na to się po prostu umiera. Dziś już wiem, 
że śmierć spotka każdego z nas, a póki tu jestem, mogę 
jeszcze z nią ubić interes. Ja dotrzymam do przeszczepu, 
a ona wtedy pójdzie pukać w inne drzwi. I to nie tak, że 
życzę śmierci komuś innemu, ale ja z nią żyję od kilku-
nastu lat, ciągle gdzieś widzę i czuję jej obecność. Chyba 
już wystarczająco mnie wymęczyła, strasząc po nocach, 
gdy czekam na pogotowie z siniejącymi ustami. Tym, 
którzy dopiero usłyszeli „wyrok”, chcę tylko powiedzieć, 
że będzie gorzej – wiem, jestem okropny – ale spokojnie. 
Tylko po to, żeby w końcu mogło być lepiej i normalniej. 
I żeby się nie odcinali od ludzi, od bliskich, od znajomych. 
W pojedynkę nie dacie rady, ja też czasem wtulam się 
w mamę albo przyjaciółkę i wyję. Bo się boję, bo coraz 
mniej we mnie wiary, że doczekam tego dnia. A zaraz 
potem dmucham nos, biorę oddech i patrząc na siebie 
w lustrze, mówię – Ty mięczaku, bierz się w garść, życie 
się samo nie przeżyje.

Moja siostra powiedziała mi kiedyś – Wiesz, co jest 
najgorsze? Kiedy słyszę Cię w pokoju obok, jak łapiesz 
powietrze, jak krew z bulgotem wydobywa się z Twoich 
wyniszczonych płuc, a ja nie mogę zrobić nic. Tylko przyjść 
i trzymać Cię za rękę. Wiesz, co jej odpowiedziałem? Że 
najgorzej jest wtedy, gdy w takich momentach nie ma kto 
cię za tę dłoń potrzymać. Jestem więc szczęściarzem, bo 
nie muszę być z tym sam. I jak się obudzę już po opera-
cji, z nowymi płucami, to jej za to trzymanie podziękuję. 
I wszyscy nareszcie zaczniemy żyć, bo muko paraliżuje nie 
tylko chorego, ale całą rodzinę. Wierzę w to z całych sił, 
bo mnie tego nauczyłaś. A następny wywiad zaczniemy 
od słów – Mamo! Nie zdawałem sobie sprawy, że można 
tak głęboko oddychać. I że po operacji można być tak 
strasznie głodnym!

Z Patrykiem Wiórkiem rozmawiała Anika Zadylak
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W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to,
że to, co do nas wraca
jest zawsze lepsze od tego, co dajemy.
Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną
niż nasze działanie.

Orison Swett Marden

Dziękujemy Pani Grażynie Kamińskiej i Fabiankowi za 
przekazanie nowego przenośnego koncentratora tlenu 
dla naszych podopiecznych. Fabianek jest podopiecznym 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i sam potrzebuje 
wsparcia, dlatego też z całego serca życzymy mu zdrowia 
i tego, by uśmiech nigdy nie schodził z jego twarzy.
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PlAn dlA chorób 
rzAdkich – niekończącA 
się historiA

Ministerstwo Zdrowia deklaruje, iż leczenie chorób 
rzadkich jest jednym z priorytetów resortu i plan został już 
przygotowany. Na jego wejście w życie będziemy musieli 
jednak jeszcze poczekać, gdyż do końca roku mają potrwać 
konsultacje wewnętrzne. Nie wiadomo także, jaki będzie 
ostateczny kształt dokumentu.

Źródło: www.politykazdrowotna.com/22 468,plan-dla-chorob-rzadkich-jednak-nie-
tak-predko

rAzem dlA wsPólnej 
sPrAwy

8 września obchodzony jest Światowy Dzień Mukowi-
scydozy i przy tej okazji oficjalną działalność rozpoczęła 
Koalicja na Rzecz Chorych na Mukowiscydozę – „Muko-
koalicja”.

„Mukokoalicja” to porozumienie osób i organizacji, któ-
rym nie jest obojętny tragiczny los chorych na mukowiscy-
dozę. Które wierzą, że poprzez wspólne i skoordynowane 
działania można spowodować realne zmiany poprawiające 
jakość i długość życia chorych w Polsce.

Członkami koalicji są Fundacja MATIO, Fundacja Po-
mocy Chorym na Mukowiscydozę „Podaruj Oddech” oraz 
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.

Kto otrzymuje nasze pismo?
1. chorzy i  ich rodziny, któ rzy wy ra zi li zgodę na 

umiesz cze nie  ich nazwisk w ba zie da nych  fun da cji. 
Jeśli chcesz otrzy mywać na sze pi smo, prześlij pod ad re sem 
fun da cji (Fun da cja MA TIO, 30-507 Kra ków, ul. Cel na 6) 
następujące dane: imię i na zwi sko cho re go, datę uro dze nia, 
miej sce za miesz ka nia oraz imię, na zwi sko i ad res oso by, 
do któ rej będzie prze sy ła ny magazyn MA TIO (prze sła ne in-
for ma cje są objęte pra wem o ochro nie danych oso bo wych 
– po zo sta ną do wy łącz nej dys po zy cji fun da cji).

2. Pediatrzy – pre nu me ra to rzy me dy cy ny PrAk
tycz nej. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma 
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogól nie do stęp nym 
– wg wła sne go uzna nia.

3. instytucje zajmujące się osobami niepełnospraw
nymi, organizacje pozarządowe, wolontariusze i dar
czyńcy otrzymują bez płat nie aktualny numer.

Wpłaty na rzecz fundacji pro si my do ko ny wać na konto: 
fun da cja Po mo cy ro dzi nom i cho rym na mu ko wi scy
do zę – „mA tio”, 30–507 kraków, ul. celna 6, fortis 
bank Polska s.A. i od dział/kra ków, nr: 86 1600 1013 
0002 0011 6035 0001

Dane osobowe
Dane osobowe osób otrzymujących kwartalnik są 

zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych 
w posiadaniu fundacji. Nie są udostępniane nikomu, z wy-
jątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku 
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy 
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.

MZ
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      Cukrzyca
współistniejąca 
       z mukowiscydozą

i leczenie choroby oskrzelowo-płucnej, suplementację 
niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki, leczenie 
chorób towarzyszących i powikłań CF, przeszczepienie 
narządów (płuc, wątroby i serca) oraz psychoterapię. U pa-
cjentów niedożywionych wcześnie wprowadzone żywienie 
medyczne, tj. enteralne – dojelitowe (wymaga zwiększenia 
dawek insuliny) zapobiega niedożywieniu i pozawala na 
poprawę stanu odżywienia. Polecane jest w okresie oko-
łooperacyjnym, przed zabiegiem. Żywienie parenteralne 
– pozajelitowe – obarczone jest częstszymi powikłaniami, 
dlatego konieczne jest skrupulatne monitorowanie terapii 
przez specjalistów zlecających takie leczenie. Wprowadza 
się je przy znacznych niedoborach wszystkich makro- 
i mikroskładników odżywczych oraz braku możliwości 
ich podaży drogą przewodu pokarmowego.

U pacjentów z mukowiscydozą i CFRD od najmłodszych 
lat niezbędne jest regularne wykonywanie pomiarów an-
tropometrycznych (wzrost, masa ciała, siatki centylowe) 
oraz ocena stanu odżywienia i skuteczności leczenia przez 
lekarza. Konieczna jest edukacja żywieniowa i indywidu-
alne dostosowanie dawek insuliny (diabetolog i dietetyk) 
oraz terapii żywieniowej. dieta powinna być bogato
energetyczna,  bogatotłuszczowa  i  bogatobiałkowa. 
Konieczne jest uzupełnianie witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach i NaCl oraz suplementacja enzymatyczna. 
Chorym z CFRD warto suplementować kwasy tłuszczowe 
omega-3, kwas a-liponowy, probiotyki oraz dodatkowo 
w okresie okołoperacyjnym glutaminę.

Cukrzyca to najczęstsza choroba współistniejąca z mu-
kowiscydozą (cystic fibrosis related diabetes – CFRD). Po-
jawia się najczęściej w 18.–24. roku życia. W jej przebiegu 
rzadko obserwuje się występowanie przeciwciał, pacjenci 
cechują się stosunkowo dobrą insulinowrażliwością, przy 
czym wydzielanie insuliny jest znacznie zmniejszone, 
a mimo to tolerancja glukozy i insulinooporność (stan 
zmniejszonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny, 
mimo prawidłowego lub zwiększonego stężenia tego hor-
monu w surowicy krwi) są często u poszczególnych osób 
zmienne. Nietypowy początek choroby i niejasny przebieg 
pozostają często niezauważone, gdyż maskują je objawy 
zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej.

Wyróżnia się CFRD z hiperglikemią na czczo lub bez 
hiperglikemii na czczo (North American CFRD Consensus 
Committee 1998 r.). W 2009 roku podczas North American 
Cystic Fibrosis Consensus Conference wprowadzono kolej-
ną jednostkę w klasyfikacji CFRD – indeterminate (INDET) 
– typ nieokreślony (ISPAD). Częstość występowania zależy 
od wieku i badań: 9% u 5–9-latków, 26% u 10–20-latków 
i 50% u osób po 30. roku życia.

Leczenie CFRD opiera się o dietę i insulinę. leczenie 
żywieniowe polega na  stosowaniu diety bogatoka
lorycznej, nie zaleca się ograniczania kaloryczności 
(120–150% CRP, w tym węglowodany 45–50%). Schemat 
insulinoterapii zależy od dotychczas stosowanego leczenia 
i współpracy z pacjentem, czyli przestrzegania przez niego 
zaleceń. Doustne leki przeciwcukrzycowe aktualnie nie 
są zalecane w CFRD, stosuje się natomiast profilaktykę 
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Przyczyny CFRD
z Zaburzenie wydzielania zewnętrznego trzustki spowo-

dowane nieprawidłową budową kanałów chlorkowych, 
co prowadzi do włóknienia i nacieczenia miąższu 
trzustki przez komórki tłuszczowe

z Niedobór insuliny i insulinooporność
z Opóźnione szczytowe wydzielanie insuliny obser-

wowane podczas OGTT (doustnego testu obciążenia 
glukozą)

z Podłoże autoimmunologiczne – przeciwciała przeciwko 
transporterowi cynku ZnT8 (ZnT8A)

z Mutacja DF508 genu CFTR może zwiększać ryzyko 
wystąpienia CFRD, a mutacja N1303K może je zmniej-
szać

Diagnostyka CFRD
z OGTT jako test przesiewowy >10. roku życia
z Glikemia ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l) między 0 i 120. 

minutą OGTT
z Hiperglikemia poposiłkowa (≥200 mg/dl)

Dlaczego mukowiscydoza (CF) zaburza gospodarkę 
węglowodanową?

z Częste zakażenia i zapalenia układu oddechowego – 
zwiększone zapotrzebowanie na insulinę

z Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne – zwięk-
szone zapotrzebowanie na insulinę

z Niedożywienie
z Niedobór glukagonu
z Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (upośle-

dzone wchłanianie i opróżnianie żołądka, zaburzenia 
motoryki jelit, choroby wątroby)

Cukrzyca w mukowiscydozie 
CFRD a inne typy cukrzycy

Patrz: tabela 1.

Żywienie w CFRD
Celem leczenia żywieniowego jest:

z utrzymanie optymalnego stanu odżywienia i leczenie 
niedożywienia,

z ustalenie zapotrzebowania energetycznego (120–150% 
normy dla wieku i płci),

z zapobieganie niedożywieniu, powikłaniom gastroente-
rologicznym, osteoporozie, cukrzycy,

z łagodzenie objawów choroby.

Tabela 1. Cukrzyca w mukowiscydozie CFRD a inne typy cukrzycy

cukrzyca typu 1 cukrzyca typu 2 cukrzyca powiązana z mukowiscydozą

początek ostry powolny powolny

szczyt zachorowań dzieci i młodzież 4.–6. dekada życia 18.–24. rok życia

sekrecja insuliny znacznie zmniejszona lub nieobecna zmniejszona wyraźnie zmniejszona, ale nie nieobecna

insulinowrażliwość nieco zmniejszona wyraźnie zmniejszona nieco zmniejszona

leczenie insulinoterapia dieta, leki doustne, insulinoterapia insulinoterapia

powikłania mikroangiopatyczne tak tak tak, ale w niewielkim stopniu

powikłania makroangiopatyczne tak tak nie

przyczyna zgonu choroby układu sercowo-
naczyniowego, nefropatia

choroby układu sercowo- 
-naczyniowego

choroby układu oddechowego

Na podstawie: O’Riordan S.M., Robinson P.D., Donaghue K.C., Moran A.: Management of cystic fibrosis-related diabetes in children and adolescents. Pediatr. Diabetes 2 009; 
10 (suppl 12): 43–50

18
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z Dieta bogatoenergetyczna, bogatotłuszczowa i bogato-
białkowa

z Ważne jest wybieranie produktów o dużej wartości 
i gęstości energetycznej (mała objętość posiłku, duża 
zawartość kcal, tłuszczów, białek, np. puddingi, koktajle 
mleczne, puree)

z U niemowląt zaleca się karmienie piersią (BMF – pre-
paraty zwiększające gęstość energetyczną mleka kobie-
cego, NaCl, enzymy, witaminy A, D, E, K)

z Dzieci żywione sztucznie powinny otrzymywać mie-
szanki mleczne polecane dla dzieci z CF (np. Milupa 
Cystilac)

z W leczeniu żywieniowym preparatami uzupełniającymi 
należy stosować mieszanki o gęstości energetycznej 
≥1 kcal/ml i jednoskładnikowe suplementy diety (białka, 
węglowodany lub tłuszcze)

Tabela 2. Różnice w zaleceniach żywieniowych w różnych typach cukrzycy

cukrzyca typu 1 i 2 cukrzyca powiązana 
z mukowiscydozą (CFRD)

kalorie ≤100% zapotrzebowania dla 
płci i wieku; utrzymanie BMI 
z zakresie normy (częściej 
zalecana redukcja kcal)

120–150% zapotrzebowania 
dla płci i wieku – profilaktyka 
i leczenie niedożywienia

tłuszcze <35% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego

40% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego

cukry 
proste

do 10% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego

bez ograniczeń?

cukry 
złożone

45–60% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego

45–50% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego

błonnik wykazano pozytywny wpływ 
na przebieg choroby

może dodatkowo upośledzać 
przyswajanie składników 
odżywczych – indywidualne 
podejście

białko 10–20% całkowitego 
zapotrzebowania 
energetycznego,  
0,8–1,0 g/kg mc./d

200% zalecanego spożycia, 
2,5 g/kg mc./d

sól ≤6 g w ciągu dnia bez ograniczeń

Czym różni się dieta w CFRD 
i w klasycznej cukrzycy

suplementacja enzymatyczna:
z stosowana przy niewydolności zewnątrzwydzielniczej 

trzustki,
z konieczne jest przestrzeganie zasad odpowiedniego 

podawania enzymów,
z zalecane dawki enzymów:
–  niemowlęta: 2000–4000 j. FIP lipazy/120 ml mieszanki 

mlecznej/karmienie piersią,
–  1000 j. FIP lipazy/kg mc./posiłek u dzieci <4. roku 

życia,
–  500 j. FIP lipazy/kg mc./posiłek u dzieci >4. roku ży-

cia.
Dawka maksymalna wynosi 10 tys. j.m. lipazy/kg 

mc./d (w porcjach rozłożonych na wszystkie posiłki), 
np. dziecko ważące 20 kg powinno w ciągu całego dnia 
przyjąć maksymalnie 200 tys. j.m. lipazy (Kreon/Pangrol/
Lipancrea/Panzytrat).

Inne suplementy

z Witaminy A, D, E, K:
–  witamina A: 8000 j.m. (5–10 tys. j.m.),
–  witamina D: 800 j.m.,
–  witamina E (roztwory wodne): (a) niemowlęta 0–6 mie-

sięcy – 25 mg, (b) niemowlęta 6–12 miesięcy – 50 mg, 
(c) dzieci 1–4 lat – 100 mg, (d) dzieci 4–10 lat – 200–
400 mg, (e) dzieci >10 lat – 200–400 mg,

–  witamina K (przy niewydolności wątroby, antybiotyko-
terapii): (a) niemowlęta 0–12 miesięcy – 2,5 mg/tydz., 
(b) dzieci >1. roku życia – 2 × 5 mg/tydz.

z NaCl: niezbędne jest uzupełnianie diety w NaCl, zwłasz-
cza podczas upałów i gorączki, ze względu na jego 
zwiększoną utratę z potem:

–  niemowlętom NaCl podaje się w 10% roztworze – 1 ml 
10% NaCl = 100 mg NaCl,

–  dzieci do 1. roku życia 50–100 mg/kg mc./d (zapotrze-
bowanie jest zwiększone początkowych miesiącach 
życia),
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–  dzieci 1–10 lat – 25–50 mg/kg mc./d,
–  dzieci >11. roku życia – 1200–1800 mg/d.
z Kwasy tłuszczowe omega-3 – działanie przeciwzapalne, 

przeciwzakrzepowe
z Probiotyki – profilaktyka biegunki poantybiotykowej, 

wzmacnianie odporności
z Doustne suplementy kalorii – zapobieganie niedoży-

wieniu (nutridrinki)
z Glutamina – regeneracja nabłonka jelit, wzmacnianie 

odporności
z Kwas alfa-liponowy – silny przeciwutleniacz, wspomaga 

regenerację wątroby
z Koenzym Q10 – silny przeciwutleniacz
z Tłuszcze MCT – olej MCT (medium chain triglicerides) 

w największej ilości występuje w oleju kokosowym; 
do trawienia i wchłaniania nie wymaga obecności żół-
ci i enzymów trzustkowych, dzięki czemu jest łatwiej 
strawny i szybko się wchłania w przewodzie pokar-
mowym. Znajduje się w składzie specjalnych prepa-
ratów do leczenia dietetycznego (mlekozastępczych): 
Portagen, Pregestimil, Humana MCT, Salvimulsin MCT, 
Bebilon pepti MCT (na receptę). Olej MCT czysty (firmy 
Ovita Nutricia lub Mead Johnson) jest sprowadzany na 
wniosek na import docelowy.

Białko

Białko powinno stanowić 15% energii, co w przypadku 
zwiększonej kaloryczności wynosi około 2,5 g/kg mc. 
W okresie dzieciństwa niezbędne są większe proporcje 
między egzogennymi i endogennymi aminokwasami 
(zaleca się przewagę białek z produktów zwierzęcych, 
tj. mięso, nabiał, jaja, ryby).

Mleko i przetwory mleczne stanowią bogate źródło 
wapnia i witaminy D. Zaleca się wybieranie przetworów 
tłustych i półtłustych ze względu na większą wartość od-
żywczą (mleko, śmietanka, fermentowane napoje mleczne, 
sery podpuszczkowe, twarogowe, termizowane). Białka 
mleka nie wymagają do strawienia elastazy (enzymu 
trzustkowego), dlatego są łatwiej trawione. Produkty fer-
mentowane są również źródłem bakterii probiotycznych, 

korzystnych dla pracy jelit. Mięso i wędliny są bogatym 
źródłem żelaza hemowego (łatwiej wchłanialnego), sprzę-
żonych dienów kwasu linolowego (CLA) oraz cynku.

Wybierając produkty, należy się kierować zawartością 
białka. Warto unikać spożywania w nadmiarze tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego i zastąpić je olejami roślinnymi 
lub ewentualnie łatwostrawnym masłem. Poleca się drób, 
cielęcinę, królika, wątróbkę, chudsze gatunki wołowiny, 
wieprzowiny, wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe 
o dużej zawartości mięsa w gotowym produkcie.

Jaja zawierają najbardziej wartościowe (tzw. wzorcowe) 
białko, kompletne pod względem składu aminokwaso-
wego. Poleca się dodawanie ich do wielu potraw w celu 
wzbogacenia wartości odżywczej. Poza białkiem zawierają 
duże ilości witaminy A (w żółtku).

Białka pochodzenia roślinnego (soja, fasola, soczewica, 
ciecierzyca, groch, groszek) zawierają mniej wartościowe 
białko ze względu na występowanie niedoborowych 
aminokwasów ograniczających biodostępność. Istnieją 
metody jej zwiększenia przez odpowiednie komponowa-
nie produktów, np. zbóż z nasionami strączkowymi lub 
przetworami mlecznymi, kukurydzy z mlekiem, mięsem, 
jajami.

Dobrym źródłem zarówno białka, jak i witamin z gru-
py B oraz mikroelementów są rośliny strączkowe (soja, so-
czewica, ciecierzyca, groch, bób, fasola), orzechy (migdały, 
orzechy nerkowca, orzeszki ziemne), zboża i przetwory 
zbożowe, kasze. Niektóre produkty z tej grupy mogą 
powodować wzdęcia i dyskomfort po spożyciu, dlatego 
należy obserwować reakcję dziecka na dany składnik 
i dostosować zawartość diety do tolerancji pacjenta.

Tłuszcze

Tłuszcze stanowią skoncentrowane źródło energii. Ze 
względu na wartość odżywczą bardziej pożądane są tłusz-
cze roślinne, zwłaszcza oleje tłoczone na zimno. Stanową 
główne źródło jednonienasyconych (olej rzepakowy, oliwa 
z oliwek) i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 
witaminy E, steroli i stanoli roślinnych.
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7 Zwiększona podaż tłuszczów do 35–45% energii 
w całodziennej racji pokarmowej pozwala na pokrycie 
zwiększonego zapotrzebowania kalorycznego u osób 
z CF i odciąża układ oddechowy dzięki mniejszemu za-
potrzebowaniu na tlen konieczny do procesów utleniania 
związków tłuszczowych.

U chorych na mukowiscydozę nie stwierdzono skłonno-
ści do hipercholesterolemii, ale ze względu na wydłużający 
się okres przeżycia warto zwrócić uwagę na źródła tego 
składnika w diecie.

Szczególnie istotna jest podaż niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych: a-linolenowego z rodziny 
omega-3 (olej sojowy, rzepakowy, z zarodków pszenicy, 
lniany, makrela, łosoś, sardynka, pikling, śledź) i linolo-
wego z rodziny omega-6 (olej słonecznikowy, sojowy, 
krokoszowy, z pestek winogron, z zarodków pszenicy). 
Przypisuje się im działanie przeciwzakrzepowe, antyatero-
genne, obniżające ciśnienie. Są konieczne do prawidłowe-
go wzrostu i transportu lipidów, budują błony biologiczne, 
siatkówkę oka oraz wykazują działanie przeciwzakrzepo-
we i przeciwzapalne.

Poza olejami roślinnymi w żywieniu chorych na muko-
wiscydozę poleca się orzechy (włoskie), masło orzecho-
we, tłuste gatunki serów, tłuste przetwory mleczne, ryby 
w oleju, masło i margarynę o małej zawartości tłuszczów 
trans (<1%).

W procesie przygotowywania potraw temperatura 
smażenia (polecany olej kokosowy, rzepakowy, oliwa 
z oliwek) nie powinna przekraczać 170–180oC ze względu 
na powstające szkodliwe związki mutagenne i drażniące 
przewód pokarmowy. Poleca się spożywanie olejów na 
surowo, zwłaszcza tłoczonych na zimno, o dużej koncen-
tracji nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Nie powinno się używać ich do smażenia ze względu 
na zawartość fosfolipidów, barwników, witamin i śluzów 
ulegających szkodliwym przemianom. Do smażenia nie 
zaleca się również masła jako tłuszczu o niskim punkcie 
dymienia; wyjątek stanowi masło klarowane.

Węglowodany

Powinny stanowić 45–50% dobowego zapotrzebo-
wania kalorycznego. Poleca się węglowodany złożone 
z przetworów zbożowych, takich jak pieczywo (graham, 
z dodatkiem orzechów, nasion, wieloziarniste, na zakwa-
sie), płatki zbożowe, kasze, makarony, ryż parboiled, 
ziemniaki, bataty. W mniejszym stopniu zaleca się warzywa 
i owoce ze względu na ich małą gęstość energetyczną, 
jednak powinny się one znaleźć w codziennym menu jako 
dobre źródło witamin, składników mineralnych i antyok-
sydantów. Poleca się samodzielne przygotowywanie ciast 
i deserów z produktów zalecanych, które nie tylko będą 
źródłem energii, ale również witamin i mikroelementów 
oraz będą miały mniejszy indeks glikemiczny (zaleca się 
rezygnację z białego cukru i fruktozy na rzecz ksylitolu). 
Przy współwystępowaniu cukrzycy ważne jest ograni-
czenie cukrów prostych z jednoczesnym zachowaniem 
kaloryczności diety.

Zaleca się spożywanie częstych i obfitych posiłków 
z równoczesnym zastosowaniem odpowiednich dawek 
insuliny. Najczęstsza metoda insulinoterapii, tj. wielo-
krotnych wstrzyknięć, pozawala na dostosowanie ilości 
insuliny do każdego posiłku. Stosowane są również pompy 
insulinowe. Obowiązkowe jest prowadzenie dzienniczka 
samokontroli i modyfikowanie dawek podczas leczenia 
zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej czy w trakcie ste-
roidoterapii.

Jak planować posiłki?
z Posiłki powinny być regularne, spożywane 5–6 razy 

dziennie z dostosowanymi dawkami insuliny.
z Dzieci powinny kształtować w sobie zdrowe nawyki 

żywieniowe.
z Produkty muszą być wysokiej jakości i wartości odżyw-

czej.
z W przypadku niemowląt stosuje się karmienie na żą-

danie.
z Ważne jest wyedukowanie grona pedagogicznego i ści-

sła współpraca rodziców dzieci z ośrodkiem oświaty.

21



M
AT

IO
 3

/2
01

7

22

Przykładowy dzienny jadłospis 
15-letniej pacjentki z CFRD

(dawki insuliny i enzymów są indywidualnie dostoso-
wane tylko do danej pacjentki – każdy pacjent wymaga 
indywidualnego oszacowania dawek i rodzaju insuliny do 
własnych potrzeb)

Śniadanie

2 naleśniki z mąki owsianej z twarożkiem i masłem 
orzechowym + inka z mlekiem 3,2%
lub
kanapki z masłem, łososiem wędzonym, pomidorem, 
sałatą i rzodkiewką
śniadanie 10 WW – 7 IU insuliny + kreon 2 kapsułki

II śniadanie

Jogurt naturalny z orzechami włoskimi, daktylami 
i jabłkiem z cynamonem + nutridrink
lub
bułka z masłem, wędliną drobiową/serem mozzarella, 
pomidorem i bazylią + nutridrink
II śniadanie 3 WW – 2 IU insuliny + kreon 2 kapsułki.

Obiad

Filet z indyka panierowany w mielonych migdałach 
z kaszą jaglaną (z dodatkiem masła i świeżej pietruszki) 
z surówką z marchewki i selera z olejem lnianym 
+ zupa jarzynowa zabielana
lub
pieczony łosoś z ziemniakami, sosem cytrynowo- 
-maślanym i marchewka z groszkiem + zupa krem 
z pomidorów
obiad 10 WW – 7 IU insuliny + kreon 2 kapsułki

Podwieczorek

Budyń na mleku kokosowym z dodatkiem daktyli
lub
jaglanka z orzechami nerkowca i mlekiem kokosowym
podwieczorek 2 WW – 1,5 IU insuliny + kreon 
1 kapsułka

Kolacja

Omlet biszkoptowy z zielonym groszkiem, 
szczypiorkiem i serem feta
lub
domowe frytki z batatów z hummusem
kolacja 8 WW – 5,5 IU insuliny + kreon 2 kapsułki

*Pacjentka przyjmuje dodatkowo insulinę bazalną i ko-
rektę, jeśli występuje hiperglikemia przed posiłkiem.

Podsumowanie
z Od najmłodszych lat niezbędne jest regularne wy-

konywanie pomiarów antropometrycznych (wzrost, 
masa ciała siatki centylowe), oceny stanu odżywienia 
i skuteczności leczenia.

z Konieczna jest edukacja żywieniowa i indywidualne 
dostosowanie terapii żywieniowej do pacjenta.

z Dieta powinna być bogatoenergetyczna, bogatotłusz-
czowa i bogatobiałkowa.

z Niezbędne jest uzupełnianie witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, NaCl oraz suplementacja enzymatyczna.

z W leczeniu żywieniowym u chorych z CF należy roz-
ważyć żywienie medyczne (do- i pozajelitowe) jako 
prewencję lub leczenie niedożywienia.

z Warto suplementować kwasy tłuszczowe omega-3, kwas 
a-liponowy, probiotyki oraz dodatkowo w okresie 
okołoperacyjnym glutaminę i mieszaniny immunomo-
dulujące.

Patrycja Kłysz
www.patrycjaklysz.pl
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7 KąCIK sOCJAlnO-pRAwny

  Zmiany w refundacji
          wyrobów medycznych
      w roku 2017

się na art. 35.–37. KPA, które określają tryb skargi na 
przewlekłość postępowania w administracji państwowej). 
Kiedy uzyskaliśmy już potwierdzone „zlecenie”, idziemy 
do sklepu medycznego i wybieramy sprzęt w dostępnym 
limicie refundacji lub dopłacamy do droższego. Warto 
przypomnieć, że sklep MatioMED daje 10% rabatu dla 
podopiecznych Fundacji MATIO.

Minister Zdrowia poszerzył listę 
lekarzy uprawnionych 
do wystawienia zlecenia

„Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zle-
cenie” jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych 
na zlecenie. Określa ono przypadki uprawnione do re-
fundacji konkretnych sprzętów wraz z każdorazową listą 
lekarzy uprawnionych do wystawienia „zlecenia na zapo-
trzebowanie w wyroby medyczne” na konkretny wyrób 
medyczny. Aktualnie obowiązująca wersja tego dokumentu 
to „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych 
na zlecenie” (D.U. poz. 1061 rok 2017).

W przypadku refundacji nebulizatorów, sprężarek 
i sprzętu do fizjoterapii (czyli pozycji 103.–105. z wykazu 
wyrobów refundowanych w przypadkach mukowiscydo-

Ogólne zasady refundacji 
– nic się nie zmieniło

W przypadku mukowiscydozy NFZ pokrywa koszty: 
sprężarki powietrza (raz na 4 lata do 800 zł), nebulizatora 
(raz na 6 miesięcy do 150 zł), sprzętu do fizjoterapii (raz 
na 2 lata do 200 zł). Wyjątek stanowi refundacja z tytułu 
ustawy „Za Życiem”, o czym niżej. Na liście znajdują się 
również okulary i soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, 
oporządzenie do pompy infuzyjnej czy cewniki do odsy-
sania górnych dróg oddechowych, warto więc zapoznać 
się z listą wyrobów refundowanych. Na potrzeby artykułu 
przypominam jedynie, że zmiany dotyczą wszystkich po-
zycji z ministerialnej listy.

Procedura uzyskania sprzętu wygląda następująco. 
„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” wypi-
suje uprawniony lekarz. Zanim udamy się do sklepu, ten 
dokument musi zostać potwierdzony przez NFZ. W przy-
padku refundacji przedterminowej – z tytułu ustawy „Za 
Życiem”, proponuję jednak omijać peryferyjne oddziały 
NFZ, które najczęściej nie wiedzą, „o co chodzi”, albo 
mityczny „system nie puszcza”, i odeślą z kwitkiem. Lepiej 
wysłać wniosek do potwierdzenia przez NFZ pocztą, bo 
wtedy sprawa trafia do centrali, a co ważniejsze ma już 
nadany tryb formalny i trzeba jakoś na pismo odpowie-
dzieć (w razie przeciągania się sprawy można powołać 
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zy, która stanowi chorobę zasadniczą pacjenta) rozszerza 
dotychczasową listę „osób uprawnionych do wystawiania 
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”; obecnie 
uprawnienia takie posiadają (pogrubione zostały nowe 
pozycje):
z lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób 

płuc lub chorób płuc dzieci,
z lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii 

lub ftyzjatrii dziecięcej,
z lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
z lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie me

dycyny rodzinnej,
z lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pe

diatrii,
z lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie cho

rób wewnętrznych,
z felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
z lekarz  spełniający wymagania do wykonywania 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki pa
liatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warun
kach domowych, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakre
sie wykonywania tych świadczeń.

Ustawa „Za Życiem” – dotyczy 
chorych do 18. roku życia

Mukowiscydoza spełnia przesłanki „nieuleczalnej cho-
roby zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka”, czyli spełnia kryteria zawarte 
w ustawie „Za Życiem”. Potwierdzają to zaświadczenia 
wystawiane w całej Polsce przez lekarzy różnych specjal-
ności, z różnym stopniem kwalifikacji.

Ustawa „Za Życiem” wprowadziła zmiany w ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

„W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których 
stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podsta
wowej opieki  zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 
perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo 
do wyrobów medycznych określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na 
zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 
ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania 
ze  środków publicznych określonego w  tych prze
pisach, według wskazań medycznych bez uwzględ
nienia okresów użytkowania. o ilości miesięcznego 
zaopatrzenia w  te wyroby  decyduje  każdorazowo 
osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której 
mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.” (Art. 18. Usta-
wy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” D. U. poz. 1860).

Podkreślam, że ustawa „Za Życiem” dopuszcza wy-
stawienie przez lekarza POZ zaświadczenia o prawie do 
refundacji wyrobów medycznych na warunkach okre-
ślonych w ustawie „Za Życiem”. takie  zaświadczenie 
należy każdorazowo dołączyć do „zapotrzebowania 
(…)” potwierdzanego w nfz.

Podsumowując przytoczone podstawy prawne, moż-
na powiedzieć, że nareszcie lekarz POZ może wypisać 
zlecenie na taką ilość sprzętu, jakiej dziecko (do 18. rż.) 
realnie potrzebuje. Nie obowiązują limity czasowe ani 
ilościowe – pozostają ograniczenia kwoty dofinansowania. 
Żeby zlecenie mogło być zrealizowane, wystarczy dołączyć 
do zlecenia podbite przez niego zaświadczenie zgodne 
z treścią ustawy „Za Życiem”. Ustawodawca nie uchwalił 
wzoru tego zaświadczenia – każde spełniające warunki 
formalne powinno zostać uwzględnione.

24
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7 Problemy w NFZ
Jak widać po przytoczonej podstawie prawnej, bez-

zasadne jest twierdzenie NFZ, że można starać się o re-
fundację czegokolwiek nie częściej niż raz w miesiącu, 
a taka interpretacja jest przejawem złej woli. Istnieje jednak 
możliwość, że NFZ zażąda wyjaśnień od lekarza, który 
wystawił „zlecenie”.

Poniżej prezentuję moją odpowiedź na wątpliwości 
NFZ w sprawie podwójnej refundacji nebulizatorów 
i sprężarek.

***
Istotą chorowania na mukowiscydozę jest wykonywanie 

codziennych inhalacji i fizjoterapii (oraz przyjmowanie 
ogromnych ilości różnych leków i odpowiednie odży-
wienie, w tym suplementacja, oraz komplikacje związane 
z zachowaniem równowagi elektrolitycznej, układem po-
karmowym, wątrobą, cukrzycą, sercem, jednak pomimo 
przyjmowania ogromnych ilości leków i antybiotyków 
chorzy raczej nie mają problemów z nerkami – prawdo-
podobnie dlatego, że statystyczny chory umiera już w wie-
ku 21 lat, zanim problemy się uwidocznią.) To właśnie 
w formie nebulizacji pacjenci przyjmują większość leków 
odpowiadających za stan ich płuc i dolnych dróg odde-
chowych – zarówno podczas codziennej terapii, mającej 
utrzymać ich w dobrej formie pomimo choroby, jak i w sy-
tuacjach „zaostrzenia choroby”, czyli infekcjach. Zwłaszcza 
u małych dzieci infekcje rozwijają się szybko i wymagają 
wdrożenia zaawansowanego leczenia możliwie szybko, 
aby uniknąć hospitalizacji, które są niestety bardzo częste 
w przypadku tej choroby, a wynika to w znacznym stopniu 
z utrudnionego dostępu do antybiotykoterapii dożylnej.

Podstawowym działaniem w mukowiscydozie są in-
halacje z NaCl w stężeniach 0,9–7%, które rozrzedzają 
wydzielinę zalegającą w płucach i drzewie oskrzelowym 
i każdorazowo przygotowują pacjenta do zabiegów fizjo-
terapeutycznych. Po fizjoterapii do oczyszczonych płuc 
wprowadzane są kolejne leki, w zależności od aktualnego 
stanu zdrowia pacjenta – przy czym stan ten ulega nagłym 
pogorszeniom, przy których natychmiast musi należy 

wdrożyć terapię. Te zabiegi powtarza się przynajmniej 
dwa razy dziennie.

Ze względu na różne parametry techniczne nebulizato-
rów zaleca się dobranie odpowiedniego nebulizatora do 
danej grupy leków.

Do inhalacji z roztworu soli można stosować szybsze 
nebulizatory, dające średniej wielkości cząsteczki, co wy-
raźnie skraca czas poświęcany na terapię, a tym samym 
ułatwia życie pacjentowi i jego opiekunom.

U dzieci powyżej 6. roku życia wdraża się również na 
stałe inhalacje lekiem Pulmozyme.

W przypadku antybiotyku trzeba stosować nebulizator 
z filtrem, ale tworzącym możliwie drobne cząsteczki. 
Dodatkowo podkreśla się możliwość rozwoju szczepów 
antybiotykoopornych na nebulizatorze używanym do 
aplikacji antybiotyków wziewnych.

Kolejną grupą leków stosowanych podczas zaostrzeń 
w mukowiscydozie są leki steroidowe.

Dlatego pacjent powinien dysponować co najmniej 
dwoma (osobny dla antybiotyku), a nawet trzema ne-
bulizatorami. Jednocześnie każdy nebulizator musi być 
kompatybilny ze sprężarką, więc w przypadku używania 
dwóch sprężarek może zaistnieć konieczność zdublowania 
zestawu.

Sprężarki natomiast pacjent powinien mieć co najmniej 
dwie – stacjonarną i przenośną, która pozwala wyjść 
z domu na dłużej niż na spacer, czyli choćby do przy-
chodni przyszpitalnej, gdzie trzeba stawić się wcześnie 
rano. Niestety w przypadku chorób rzadkich konieczne są 
częste konsultacje u różnych specjalistów w różnych ośrod-
kach (w przypadku mukowiscydozy u dzieci w Rabce, 
Szczecinie, Wiedniu, Poznaniu, Warszawie, Dziekanowie 
Leśnym i innych). Wymusza to na chorym długie podróże, 
które nie zwalniają go z obowiązku przyjmowania leków 
i inhalacji.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że urządzenia te nie pod-
legają żadnej dofinansowanej naprawie, a ich praktyczna 
żywotność jest znacznie krótsza niż 4 lata. Parametry klu-
czowej metody leczenia muszą być zachowane na odpo-
wiednim poziomie na każdym etapie, co jest niemożliwe 
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nawet przy zaawansowanym zużyciu sprzętu, a co dopiero 
przy jego awarii.

Jak wynika z doświadczeń chorych, jedna sprężarka 
powietrza w praktyce wystarcza na około 18 miesięcy, 
przy czym urządzenia o wiodących parametrach są de-
likatniejsze i bardziej narażone na uszkodzenia, o które 
nietrudno w przypadku dzieci.

(Tutaj można dopisać opis sytuacji zdrowotnej dziecka)

Ósmy dzień
Pierwszego dnia Bóg stworzył słońce, drugiego wodę 

i wiatr. Trzeciego – trawę. W czwartym dniu wzboga-
cił świat o krowy, w piątym o samoloty. Szóstego dnia 
stworzył ludzi: mężczyzn, kobiety i dzieci. Siódmego dla 
odpoczynku – chmury. A w ósmym na świecie pojawił się 
Georges. I Bóg zobaczył, że jest dobry.

Georges ma zespół Downa i właśnie uciekł z ośrodka, 
w którym przebywał. Wyrusza w podróż do domu, prze-
konany, że, jak to w domu, zawsze będzie tam dla niego 
miejsce. Georges uwielbia muzykę (to ona istniała w świe-
cie, nim Bóg rozpoczął swoją pracę), kocha tańczyć i ma 
ogromną słabość do czekolady. Nieustannie nieszczęśliwie 
się zakochuje i każde miłosne niepowodzenie przeżywa 
atakiem głośnego płaczu. Georges ma siostrę, ale nie 
mógł u niej zamieszkać. Ale matka, choć daleko (bo już 
w niebie), jest przy nim cały czas i to z nią główny bohater 
rozmawia najczęściej.

Harry jest specjalistą od sprzedaży. Codziennie rano 
uśmiecha się do lustra i powtarza sobie, że „jest dobrze”. 
Rutynowa pobudka o 7.30 i suche tosty dodają mu energii 
na cały trudny dzień spotkań, konferencji i innych bardzo 
poważnych rzeczy, którymi się zajmuje. Doskonale wie, 
jak prowadzić relacje z klientem, nie przekłada się to jed-

nak na jego relacje z żoną i córkami, które odchodzą od 
niego. Harry ma basen, ale nawet nie ma czasu, by w nim 
pływać. Jak powiedziała mu żona, nie jest niczym więcej 
poza „systemem sprzedaży” – stał się taki jak on.

Podczas jednego z wystąpień na szkoleniu dla nowych 
pracowników banku, w którym Harry pnie się po szcze-
blach kariery, powiedział przyszłym ludziom sukcesu, 
że należy zawsze upodabniać się do swojego rozmów-
cy. „Podobieństwa się nie zauważa. Tylko odmienność 
szokuje”. Tego szoku musiał niedługo potem doznać on 
sam, ponieważ spotkał na swojej drodze (dość zresztą 
dosłownie) Georgesa. „Ósmy dzień” Jaco van Dormaela 
jest właśnie filmem o ich spotkaniu.

„Ósmy dzień” to warty polecenia ciepły film o tym, że 
„inny” może bardzo często oznaczać „lepszy”. Grający 
Georgesa Pascal Duquenne jest pierwszym w historii ak-
torem z zespołem Downa, który otrzymał Złotą Palmę na 
Festiwalu w Cannes. Stworzył zapadającą w pamięć postać, 
która, mimo że mogłaby zasmucić zatroskanego o jego los 
widza, jak mało który bohater kinowy poprawia mu humor. 
Chociażby dlatego warto poświęcić mu dwie godziny.

Maja Skowron

mAtIO pOlECA

W zaistniałych okolicznościach refundacja dwóch sprę-
żarek i dwóch nebulizatorów jest konieczna, a pytanie 
o jej uzasadnienie wydaje się nie tylko bezpodstawne, ale 
również krzywdzące.
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MATIO Fundacja Pomocy  
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 00 000 97 900

mukowiscydoza.pl

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną i na razie jest 

nieuleczalna, ale chorym oraz ich rodzinom nie wolno odbierać 

nadziei. Fundacja MATIO walczy o to codziennie od 21 lat.

ul. Celna 6,  
30-507 Kraków 
tel./fax. (12) 292 31 80

BGŻ BNP Paribas 
86 1600 1013 0002  
0011 6035 0001

Pomagamy chorym

na mukowiscydozę
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