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Z życia stowarzyszenia

2 lipca w Nowym Targu spotkali się ludzie, 
których łączą starania o to, by poprawić los walczą-
cych z SLA. Byli to chorzy, ich rodziny, specjaliści 
oraz wielu ludzi dobrej woli – członkowie, wolonta-

riusze i sympatycy stowarzyszania Dignitas Dolen-
tium. 

Po raz pierwszy w historii naszych corocz-
nych spotkań, dzięki uprzejmości uczelni PPWSZ 
w Nowym Targu mieliśmy do dyspozycji profe-
sjonalną salę wykładową. Okazało się to koniecz-
ne, gdyż nasze grono rok rocznie się powiększa 
- co jest oczywiście wielkim powodem do radości 
i dumy. 

Po raz pierwszy również, przed omówieniem 
spraw administracyjno-urzędowych stowarzysze-
nia, dyskusją nad planami na przyszły rok i głoso-
waniem, na spotkaniu przedstawiono wykłady na 
tematy istotne dla chorych.

Na początku omówiono ogólnie stwardnienie 
boczne zanikowe - patomechanizm choroby, jej ob-
jawy i dostępną terapię. Następnie wystąpiła pani 
Mirosława Kierska - logopeda, doświadczony spe-
cjalista w dziedzinie terapii mowy w SLA. Kolejnym 

punktem programu było przedstawienie znanego 
z mediów „System Sensor” - urządzenia umożliwia-
jącego niepełnosprawnym ruchowo pracę z kompu-
terem. Specjalnie dla nas do Nowego Targu przy-
jechał sam twórca systemu pan Roman Biadała, 
który dokonał prezentacji dwóch wersji urządzenia 
oraz odpowiedział na wszystkie nurtujące chorych 
i ich rodziny pytania. Na końcu pan Lucjan Habieda, 
anestezjolog, przybliżył temat zaburzeń oddychania 
w SLA oraz omówił aktualne możliwości radzenia 
sobie z nimi. Równie istotne jak część ofi cjalna były 
przerwy, które umilił zorganizowany przez stowarzy-
szenie catering. W czasie tych przerw, wszyscy ze-
brani mogli porozmawiać, wymienić swoje doświad-
czenia, czy też zasięgnąć indywidualnej porady 
u zaproszonych specjalistów.  

Mimo powagi tematu, spotkanie jak zwykle upły-
nęło w bardzo rodzinnej i luźnej atmosferze. Nie 
obyło się oczywiście bez wzruszeń… 

Bardzo dziękujemy, wszystkim, którzy byli 
w ten dzień z nami - szczególnie nowym członkom 

i sympatykom, dzięki którym stowarzyszenie rośnie 
w siłę i ma większą „moc sprawczą”. Liczymy, że 
spotkamy się w jeszcze większym gronie w przy-
szłym roku. 

Ewa Zwonik

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dignitas Dolentium, 
czyli III Letnie Spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia 
Dignitas Dolentium już za nami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków zakończyliśmy formalnościami, które nasza organizacja zo-
bowiązana jest rok rocznie wypełnić. Zatwierdziliśmy sprawozdanie fi nansowe i merytoryczne za 2010 rok. 
Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać – oba dokumenty zostały umieszczone na naszym profi lu 
w ofi cjalnej bazie danych na stronie www.pozytek.gov.pl . Jako organizacja pożytku publicznego wysłaliśmy te 
dokumenty do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Sprawozdanie fi nansowe wysłaliśmy ponadto do Urzę-
du Skarbowego. Do Krajowego Rejestru Sądowego wysłaliśmy informację o zmianie w zarządzie i zmianie sta-
tutu stowarzyszenia.                                                                                                                                   Paweł Bała 

SPRAWY FORMALNE STOWARZYSZENIA DIGNITAS DOLENTIUM
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Z życia stowarzyszenia

UCZNIOWIE CHORYM NA SLA

Chęć pomocy, empatia i dobre serce są nieza-
leżne od zgiełku tego świata. Udowodnili to ucznio-
wie nowotarskiego liceum im. Seweryna Goszczyń-
skiego, organizatorzy i uczestnicy koncertu charyta-
tywnego. 7 maja w Sali MOK w Nowym Targu 

zabrzmiała różnorodna muzyka - od klasyki przez 
jazz, blues po rock, a wszystko po to, by wesprzeć 
i wypromować nasze stowarzyszenie. Na koncert 
przyszło wiele osób, między innymi burmistrz mia-
sta Nowy Targ pan Marek Fryźlewicz, którzy hojnie 
dzielili się z chorymi wrzucając pieniądze do naszej 
puszki - skarbonki. Pomimo chłodu na sali i wystę-
pów, które trwały ponad 3 i pół godziny, większość 
publiczności została z nami do końca, a atmosfera 
na sali była na prawdę gorąca. Gwiazdą wieczoru 
był wokalista, gitarzysta i autor tekstów – pan Piotr 

„Lupi” Lubertowicz, który współpracował z takimi 
zespołami jak Dżem czy Nocna Zmiana Bluesa.

Dzięki temu koncertowi na konto stowarzy-
szenia wpłynęło 1200 złotych. Chcemy z całego 
serca podziękować wykonawcom, widzom i nade 
wszystko organizatorom na czele z pomysłodawcą 
całego przedsięwzięcia panem Jakubem Stojkiem. 
Cieszymy się, że są ludzie, którzy potrafi ą bezinte-
resownie wspomóc potrzebujących. Zachęceni tym 
sukcesem i zapałem młodych ludzi, planujemy

zorganizować kolejny koncert wiosną przyszłego 
roku, chcąc jednocześnie włączyć go w kampanię 
na rzecz zbiórki 1% podatku na rzecz naszej orga-
nizacji.

Paweł Bała

Stowarzyszenie Dignitas 
Dolentium rozpoczęło współ-
pracę z panem Romanem Bia-
dałą – pomysłodawcą i współ-
twórcą znanego z mediów sy-
stemu System Sensor - połą-
czenia urządzenia i programu, 
które ułatwia komunikację oso-
bom niepełnosprawnym z oto-
czeniem. Więcej na temat tego 
systemu można przeczytać 
w dalszej części tego numeru. 

Na czym polega nasza 
współpraca? Na forum serwi-
su www.mnd.pl powstał osob-
ny dział poświęcony sprawom 
związanym z instalacją, użyt-
kowaniem i rozwojem syste-
mu, na którym pan Roman 
Biadała będzie odpowiadał na 
pytania osób zainteresowa-
nych. Stowarzyszenie Dignitas 
Dolentium dysponuje ponadto 
jednym egzemplarzem Sy-

stem Sensor w wersji v.2, który 
planujemy wysyłać chętnym, 
w celu przetestowania tak, 
aby chory mógł sam na sobie 
sprawdzić przydatność tego 
systemu. Liczymy, że razem 
pomożemy wielu cierpiącym 
na SLA w komunikacji ze świa-
tem!

Paweł Bała

WSPÓŁPRACA OTWIERAJĄCA OKNO NA ŚWIAT

 żródło: www.podhalanska24.pl

żródło: www.podhalanska24.pl
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Z życia stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Dignitas Dolentium
ul. Gorczańska 26 
34-400 Nowy Targ

Tegoroczna zbiórka 1% podatku dochodowego 
– wielkim sukcesem stowarzyszenia! 

Z wielką radością informujemy, że stowarzyszenie Dignitas Dolentium zebrało ponad 
100 000 zł w ramach darowizn 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 
2010.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz na-
szego Stowarzyszenia. Dzięki Wam będziemy mogli rozszerzyć nasze działania w niesieniu 
wszechstronnej pomocy ludziom chorym na stwardnienie boczne zanikowe (SLA).

Po otrzymaniu ofi cjalnego rozliczenia z Urzędu Skarbowego, rozpoczniemy wypłacanie 
pieniędzy osobom, które podpisały z nami umowę „1% podatku” i dopełniły formalności. 
Dzięki uzyskanej kwocie będziemy mogli ponownie realizować nasz program wspierający 
chorych na SLA – „Pomocna dłoń”. 

Szczegóły już wkrótce na stronie serwisu www.mnd.pl
Paweł Bała

Aby móc dalej rozwijać się w takim tempie potrzebujemy Ciebie! Drogi Czytelniku niezależ-
nie czy jesteś chorym, kimś z jego rodziny, lekarzem, czy osobą, której przez przypadek wpadł 
w ręce ten kwartalnik prosimy pomóż nam! Zostań członkiem naszego stowarzyszenia! Nie tylko 
wesprzesz nas w pomaganiu innym potrzebującym, ale samemu uzyskasz wiele korzyści. Bę-
dziesz na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w medycynie w kontekście poszukiwania leku 
na SLA, o naszej działalności oraz będziesz otrzymywał na swój adres Kwartalnik dla chorych na 
SLA/MND. Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją na adres siedziby stowarzy-
szenia. 

Jedynym obowiązkiem członka jest opłacenie rocznej składki wynoszącej 50zł. Jeśli jednak 
kwota to przekracza czyjeś możliwości fi nansowe, wystarczy, że nam o tym napisze - zostanie 
wówczas zwolniony z opłacenia składek. Dzięki Tobie, drogi czytelniku nasza organizacja może 
się rozwijać tak, aby głos środowiska chorych na SLA oraz ich rodzin był mocny i słyszalny. Zatem 
wypełnij deklarację już teraz! 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM!
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Ze świata nauki i  techniki

Kampania pt. „Nieuleczalny op-
tymizm” odbyła się w Wielkiej Bryta-
nii już po raz drugi. Ma ona miejsce 
w czerwcu, w czasie tygodnia po-
święconego rozwijaniu świadomości 
społecznej na temat MND. W 2010 
roku bohaterem kampanii był artysta 
– malarz, u którego zdiagnozowano 
SLA. Postanowił on namalować 100 
portretów nieuleczalnych optymistów 
- chorych na MND, zanim choroba 
odbierze mu możliwość tworzenia. 
Plakaty przedstawiające jego osobę 
i jego misję pojawiły się w całym kraju, 
a ich przesłaniem było ukazanie woli 
walki z chorobą, istotę korzystania 
z każdego dnia życia oraz optymizmu 
i radości. Przede wszystkim miały one 
jednak uświadomić ludziom istnienie 
takiej choroby jak MND. Plakaty za-
wisły na stacjach metra i pociągów, 
pojawiały się w poczytnej prasie 

i w telewizji, były także wysyłane po-
cztą do ludzi. 
W myśl kampanii im więcej osób 
będzie wiedzieć o tej chorobie, tym 
więcej będzie chętnych do pomocy 
i działania na rzecz chorych. Akcja 
„Nieuleczalny optymizm” w 2010 roku 
wygrała prestiżową brytyjską nagrodę 
na najlepszą kampanię społeczną.
W tym roku bohaterem kampanii był 
były nauczyciel, z pasji perkusista, 
który mimo choroby nagrał płytę ze 
swoim zespołem. Powiedział on: 
„ Naszą ideą jest, aby zrobić coś opty-
mistycznego, pozytywnego i jak najle-
piej wykorzystać czas, który nam po-
został i dopóki damy radę w najlepszy 
sposób robić użytek ze swojego ciała. 
Jestem to winien swojej rodzinie, mo-
jej dwójce dzieci, więc nie zamierzam 
siedzieć i czekać, aż choroba mnie 
pokona. Nie przestanę walczyć!”.

Mamy nadzieję, że w niedługiej przy-
szłości w Polsce też będzie mogła 
odbyć się taka akcja. Jak bardzo jest 
ona potrzebna najlepiej wiedzą sami 
chorzy i ich rodziny. Podsumowaniem 
niech będzie tekst opisujący jednego 
z bohaterów plakatów:

„Stwardnienie zanikowe boczne 
jest nieuleczalne, tak jak 

optymizm Patrica.
Patric ma MND, ma również zaraź-
liwy śmiech, zakaźny entuzjazm 

i nadzwyczajne poczucie humoru.”
Ewa Zwonik

W czerwcu tego roku w całej Wielkiej Brytanii zawisły plakaty 
przedstawiające nieuleczalnych optymistów, chorych na 
nieuleczalną chorobę – SLA. 
Nieuleczalni optymiści

y 

III faza badań nad KNS zosta-
ła nazwana EMPOWER i jest to 
podwójnie ślepa, randomizowa-
na, wielonarodowa próba kliniczna 
z użyciem placebo. Chorzy zostaną 
podzieleni na 2 jak najbardziej jedno-
rodne grupy, z których jedna 2 razy 
dziennie przez okres co najmniej 12 
miesięcy przyjmować będzie 150 mg 
deksapramipeksolu, a druga place-
bo. Progresja choroby będzie oce-
niana za pomocą skali funkcjonalnej 
(ALSFRS-R), która jest uznanym 
i wiarygodnym narzędziem do po-
miaru progresji SLA wykorzystywa-
nym przez lekarzy. Poprzednie fazy 
badań dowiodły, że testowany lek 
wykazuje działanie neuroprotekcyj-
ne – chroni neurony przed degene-

racją, a więc spowalnia postęp cho-
roby. W fazie II badania, porównaniu 
do grupy przyjmującej placebo stan 
chorych pogorszył się w mniejszym 
o 39% zakresie. Niestety deksapra-
mipeksol nie powoduje zahamowa-
nia lub cofania się objawów choroby. 
Tak więc, jeśli te pomyślne wyniki po-
twierdzą się w III fazie badań, to pod 
względem efektów działania, lek bę-
dzie bardzo podobny do Riluteku (ri-
luzole), z tym że bardziej efektywny. 

Warto jeszcze wspomnieć, że 
KNS został przez Food&Drug Admi-
nistration i Komisję Europejską ozna-
czony jako ORPHAN DRUG (lek na 
„chorobę sierocą”). Takie oznaczenie 
otrzymują jedynie leki stosowane 
w leczeniu rzadkich chorób, niema-

jące od-
p o w i e d -
n i k ó w 
i będące 
j e d y n ą 
możliwą terapią. Daje to wiele przy-
wilejów, chociażby pod względem 
marketingowym czy dofi nansowań 
państwowych. FDA uznało rów-
nież, że ze względu na wagę czasu 
w SLA, lek ten należy rozpatrywać 
w tzw. procedurze FAST TRACK – 
czyli dosłownie w szybkim toku po-
stępowania.

Niestety w badaniu nie mogą brać 
udziału chorzy z Polski. Pozostaje 
nam więc jedynie czekać na pozy-
tywne wyniki badania. 

Ewa Zwonik

W marcu tego roku po pomyślnych wynikach uzyskanych na poprzednich 
etapach ogłoszono rozpoczęcie III – ostatniej fazy badań nad lekiem 
KNS-760704 czyli deksapramipeksolem.  W badaniu weźmie udział 804 
chorych na SLA i potrwa najkrócej 12 miesięcy.

KNS – Ostatnia faza badań rozpoczęta
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Ze świata nauki i  techniki

 Na początku roku w mediach pojawiła się informacja o nowym, rewolucyjnym urządzeniu 
służącym do komunikacji osoby niepełnosprawnej ruchowo ze środowiskiem komputera. 
Urządzenie nazywa się System Sensor i jest obecnie coraz bardziej znane na rynku medycznym 
w Polsce i nie tylko. 

SYSTEM SENSOR - OKNO NA ŚWIAT
Pomysłodawcą i głównym twórcą systemu jest pan Ro-
man Biadała – informatyk z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Od lipca pan Roman współpracuje z naszym Stowarzy-
szeniem. Był gościem i prelegentem na Walnym Zgro-
madzeniu Członków Stowarzyszenia 2 lipca. W czasie 
swojego wykładu przedstawił możliwości urządzenia 
i odpowiadał na nasze pytania. System wzbudził wielkie 
zainteresowanie wśród chorych i ich rodzin, co odzwier-

ciedlają liczne posty na 
forum internetowym na 
stronie Dignitas Dolen-
tium. Poniżej przedsta-
wiono podstawowe in-
formacje o urządzeniu.

 

Jak działa i czym jest 
System Sensor?

System Sensor to zespół 
urządzeń, który pozwala 
chorym, nawet z bardzo 
dużą dysfunkcją narządu 
ruchu, na posługiwanie 
się komputerem oraz innymi urządzeniami elektronicz-
nymi np. sprzętem RTV. Jego podstawową częścią jest 
sensor – czujnik, który odbiera sygnał od osoby niepeł-
nosprawnej i przekazuje go do komputera za pośredni-
ctwem centralki. Sygnałem może być nawet minimalny 
ruch dowolną częścią ciała (np. palcem) lub skurcz po-
jedynczego mięśnia np. mięśni mimicznych twarzy. Dzię-
ki temu chory nawet w poważnym stanie, który ma 
w minimalnym stopniu zachowane zdolności rucho-
we może poruszać się w świecie Internetu oraz ko-
rzystać z aplikacji zainstalowanych na komputerze. 
W skład systemu wchodzą również: 
- centralka wersje V2, V3, V4;
- kabel USB;
- czujnik;
- oprogramowanie, które należy pobrać ze strony    

 www.systemsensor.pl

Obecnie dostępnych jest kilka wersji systemu, któ-
re różnią się przede wszystkim rodzajami czujni-
ków. Można ogólnie wyróżnić dwa rodzaje czuj-
ników: „standardowy” czujnik wykrywający ruch 
(w wersji V2) oraz czujnik działający na zasadzie skane-
ra ruchu (w wersjach V3, V4). Pierwszy z nich musi być 
umieszczony bliżej chorego (ok. 5-10 mm od skóry). Oso-
ba niepełnosprawna musi przybliżyć mięsień do czujnika. 
Natomiast wersja V3 i V4 zdaje egzamin np. u chorych 
sterujących kącikiem ust, u których występuje obfi te śli-
nienie lub też ich zdolności ruchowe są niewielkie. Skaner 
umieszcza się w odległości od 6-8 cm nad mięśniem lub 
częścią ciała, którą chory potrafi  poruszyć. Za przykład 
może tutaj posłużyć chora na SLA, która z powodzeniem 
używa systemu ze skanerem za pomocą ruchów głowy 
w zakresie zaledwie 5 mm. Czujniki mogą odbierać ruchy 
z dowolnego mięśnia lub okolicy ciała np. ust, policzków 

i powiek. System może być również wykorzysta-
ny u chorych ruszających jednym palcem ręki 
czy stopy lub tylko głową. Istotną informacją jest 
to, że konstruktor, pan Roman Biadała, pod-
chodzi do każdego chorego indywidualnie i jest 
w stanie dopasować system do jego możliwości 
i stanu.

Funkcje Systemu Sensor
Za pomocą Systemu chory jest w stanie wy-

korzystywać w pełni możliwości komputera: przede 
wszystkim pisać, odtwarzać pliki multimedialne, uży-
wać różnych programów (Word, Excel itd.), korzystać 
z Internetu. System współpracuje również z syntezato-
rem mowy IVONA, który umożliwia wypowiadanie komu-
nikatów napisanych przez chorego. 
Za pomocą Systemu Sensor możemy sterować 
również odbiornikiem TV, wieżą, DVD oraz inny-
mi urządzeniami na podczerwień. Jednakże, nale-
ży zaznaczyć, że urządzenie może współpracować 
z telewizorami marek: Sony, Philips, a niestety nie jest 
kompatybilne z telewizorami marki Panasonic, JVC oraz 
Samsung. 
Jedną z największych zalet Systemu Sensor jest jego 
relatywnie niska cena (od 1150 zł – zależnie od wer-
sji). Podobne, dostępne na rynku urządzenia, są wielo-

 Centralka – wersja V2

Czujniki do wersji V2
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krotnie droższe i choć działają szybciej, wymagają, aby 
ich użytkownik swobodnie poruszał głową (w górę, w dół, 
w prawo, w lewo), podczas gdy System Sensor umożli-
wia pracę osobom z bardzo ograniczoną motoryką – wy-

starczy, że chory porusza tylko jedną częścią ciała, tylko 
w jednym kierunku. Ponadto SystemSensor jest syste-
mem bardzo łatwym w instalacji, którą można wykonać 
samodzielnie, w razie problemów można jednak, za do-
datkową opłatą (cennik na stronie Systemu Sensor), za-
mówić wdrożenie Systemu przez profesjonalistę w domu 
chorego. Samo użytkowanie Systemu, nauka pisania 
przy pomocy urządzenia, zgodnie z opiniami chorych, 
jest stosunkowo prosta. Używanie systemu do bardziej 
skomplikowanych funkcji komputera takich jak chociażby 
korzystanie z Internetu, jest bardzo indywidualną kwe-
stią, zależy bowiem np. od biegłości danego chorego 
w poruszaniu się w środowisku komputera. 
Kolejnym atutem jest fakt, że dzięki działaniom pana 
Romana Biadały System Sensor cały czas się rozwija. 
Chorzy, którzy go używają zgłaszają swoje spostrzeże-

nia i sugestie, które są brane pod uwagę, dzięki czemu 
powstają nowe wersje oprogramowania i samego urzą-
dzenia - bardziej funkcjonalne i prostsze w obsłudze. 
Przykładem jest wersja 1.8, w której można zmieniać 

dynamicznie rozmiar okna programu, co dla osób sła-
bo widzących jest to bardzo ważne. Panel podstawo-
wy został zmodernizowany i zaprojektowany przede 
wszystkim przez osoby niepełnosprawne. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej: www.systemsensor.pl i forum interneto-
wego na stronie stowarzyszenia Dignitas Dolentium 
www.mnd.pl/forum (temat: System Sensor), gdzie 
znajdziecie Państwo wiele informacji na temat Syste-
mu. Osoby zainteresowane mogą również skontakto-
wać się z samym twórcą, który chętnie udziela porad 
i odpowiada na pytania.

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium od niedawana jest 
w posiadaniu Systemu Sensor w wersji V2. Jest on do-
stępny dla chorych do wypożyczania, aby mogli, przed 
ewentualnym zakupem, przetestować sprzęt w domu. 
Wypożyczeń udzielamy na okres dwóch tygodni po 
uprzedni wypełnieniu formularza wypożyczenia i prze-
słania na adres stowarzyszenia. Po otrzymaniu od danej 
rodziny wypełnionego formularza, wysyłamy urządze-
nie pocztą na wskazany adres i chory może go używać 
przez okres pełnych dwóch tygodniu od daty otrzymania 
przesyłki. Wszelkie pytania w sprawie wypożyczeń 
prosimy kierować do Ewy Zwonik na adres mailowy: 
ewa.zwonik@gmail.com lub dzwoniąc pod numer te-
lefonu: 691-860-804 (po godz. 18:00)

Wymagania sprzętowe oprogramowania System 
Sensor
Komputer PC z zainstalowanym systemem Windows XP, 
Vista, preferowany system to Windows 7, zainstalowane 
uaktualnienia systemu Windows, 32MB wolnej pamięci 
RAM, 50MB wolnej przestrzeni dyskowej dla oprogramo-
wania System Sensor, 1 wolny port RS-232 lub USB

Przykład mocowania czujnika w wersji V3 i V4

Pani Gazela z Kalisza w trakcie użytkowania System 

Roman Biadała: 
tel. 502 485 205

kontakt@systemsensor.pl
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Prawidłowe odżywianie jest podstawą codzienne-
go funkcjonowania każdego człowieka. Żywność 
dostarcza nam energii i budulców, abyśmy mogli 
realizować codzienną aktywność, natomiast zabu-
rzenia w przyjmowaniu pokarmów mogą prowadzić 
do niebezpiecznych niedoborów żywieniowych (iloś-
ciowych i jakościowych) i znacząco zaburzać nasze 
funkcjonowanie. 

W przypadku osoby chorej na postępującą 
i przewlekłą chorobę, jaką jest SLA, tematyka 

prawidłowego odżywienia chorego nabiera jesz-
cze większego znaczenia. Organizm wycieńczo-
ny postępem choroby, potrzebuje dużej dawki 

energii, składników odżywczych i budulcowych, 
aby mógł efektywnie walczyć z chorobą. 

W diecie chorego nie powinno więc zabraknąć żad-
nego z głównych składników pokarmowych – białek, 
tłuszczy, węglowodanów oraz składników mineral-
nych i witamin. Chory powinien spożywać odpowied-
nią ilość pokarmów, która pokryje jego indywidual-
ne zapotrzebowanie energetyczne. W przypadku 
chorych na SLA, których porcje pokarmowe wraz 
z postępem choroby mogą stawać się nieco mniej-
sze (ze względu na utratę apetytu, problemy z prze-
łykaniem – o czym w dalszej części artykułu) zaleca 
się spożywanie nawet do 7 mniejszych posiłków 
dziennie.

Prawidłowo zbilansowana i urozmaicona dieta może 
zapewnić choremu wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze. Na co należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę?
W początkowym etapie choroby, kiedy chory uczest-
niczy w intensywnych zajęciach rehabilitacyjnych, 
zalecane jest zwiększenie ilości białka w diecie. 
Białko jest głównym składnikiem budulcowym na-
szych mięśni, spożywając więc jego duże ilości oraz 
ćwicząc, chory może opóźnić zaniki mięśni związane 
z postępującą chorobą. Należy jednak kwestię zmia-
ny sposobu odżywiania skonsultować z lekarzem 
prowadzącym, ponieważ duże ilości białka mogą być 
niewskazane u chorych cierpiących na dodatkowe 
schorzeniach, np. zaburzenia pracy nerek. Produk-
tami wysokobiałkowymi są mięsa, ryby, jajka, nabiał, 
rośliny strączkowe. Chorzy mogą ponadto korzystać 
z gotowych suplementów diety, stosowanych przez 
sportowców w celu pobudzenia tworzenia tkanki 
mięśniowej w organizmie (np. L-karnityna).
Dieta chorego na SLA powinna być ponadto bogata 
w błonnik pokarmowy, czyli nieprzyswajalną przez 
organizm człowieka substancję występująca w ro-
ślinnych ścianach komórkowych. U chorego, który 
przestaje chodzić i większość czasu spędza w pozy-
cji leżącej, zaburzony zostaje naturalny mechanizm 
trawienia, czego konsekwencją mogą być zaparcia. 
Błonnik pokarmowy, wspomagając naturalny proces 
trawienia i pasaż treści pokarmowej w układzie tra-

W przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego, choroby 
przewlekłej i postępującej, dochodzi do stopniowego wyniszczenia 
organizmu. Postępujące zaniki mięśni, główny objaw toczącego się 

procesu chorobowego, obejmują z czasem również mięśnie jamy ustnej, 
gardła i przełyku. Skutkuje to istotnymi problemami z odżywianiem 
chorego, które zwiększają ryzyko niedożywienia i wyniszczenia jego 
organizmu. Tymczasem pożywienie, prawidłowo zbilansowana dieta, 
są, zarówno według lekarzy praktyków jak i naukowców, podstawą 
codziennego funkcjonowania cierpiącego na chorobę przewlekła, są 
źródłem siły i energii niezbędnych do walki z chorobą. W jaki więc 

sposób radzić sobie z problemami z odżywianiem, które są niestety 
nieuniknione w SLA/MND?

MÓC SMAKOWAĆ KAŻDY DZIEŃ...
O ODŻYWIANIU CHOREGO NA SLA 

nie
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wiennym, może skutecznie zapobiegać zaparciom. 
Warto więc zadbać, aby dieta chorego na SLA była 
bogata w błonnik, który znajdziemy w takich pro-
duktach jak warzywa, owoce, produkty zbożowe 
(otręby zbożowe, kasze, naturalne płatki zbożowe, 
musli, niełuskany ryż, pieczywo razowe i żytnie) 
oraz nasiona roślin strączkowych. Chory może rów-
nież skorzystać z dostępnych w aptece suplemen-
tów diety zawierających błonnik. Sprzymierzeńcem 
w walce z zaparciami są ponadto naturalne kwasy 
organiczne, obecne w takich produktach jak kwaś-
ne mleko, maślanka, jogurt, kefi r, soki owocowe 
(zwłaszcza sok jabłkowy i winogronowy), owoce 
cytrusowe i suszone. Bardzo istotne jest zadbanie 
o odpowiednią ilość płynów w diecie – około 2 li-
trów wypijanych płynów dziennie zapewnia 
równowagę w organizmie i wpływa korzystnie 
na procesy trawienia. Chory na SLA powinien na-
tomiast unikać produktów, które w nadmiarze mogą 
działać zapierająco, np. mięso, czekolada, pokarmy 
wysoko przetworzone, takie jak biały chleb, łuskany 
ryż, biała mąka oraz potrawy smażone. Niewskaza-
ne jest ponadto nadużywanie środków przeczysz-
czających (mogą, po początkowej poprawie, nasi-
lać problem zaparć), a przedłużające się i uciążliwe 
zaparcia powinny być zawsze zgłaszane lekarzowi 
prowadzącemu.
Bardzo ważne jest zadbanie o dobrą jakość spoży-
wanych pokarmów. Należy unikać pokarmów prze-
tworzonych i tak zwanych gotowców – najzdrow-
sze i najkorzystniejsze dla chorego jest jedzenie 
jak najbardziej naturalne i pozbawione przemy-
słowych dodatków – konserwantów, barwników, 
sztucznych aromatów, polepszaczy. Warto samemu 
przygotowywać w domu jogurty owocowe, twarożki 
smakowe, mieszanki musli – mamy wówczas pew-
ność nie tylko co do składu spożywanych produktów, 
ale przede wszystkim co do jakości poszczególnych 
składników. Warto zadbać, aby pokarmy podawa-
ne choremu, były dla niego smaczne i atrakcyjne 
– chory na SLA może stopniowo tracić apetyt i chęć 
jedzenia. Ładnie wyglądające, świeże i smakowicie 
pachnące posiłki mogą być dla chorego dobrą mo-
tywacją do jedzenia.

Zaburzenia odżywiania.
Wraz z postępem choroby u chorego na SLA po-
jawiają się zaburzenia odżywiania. Wynikają one 
przede wszystkim z problemów z przełykaniem po-
karmów, czyli z utrudnionym transportem pokarmu 
z jamy ustnej do przełyku. Coraz większym wyzwa-
niem staje się ponadto dla chorego przeżuwanie 
pokarmów, czyli wstępna obróbka pokarmu w ja-
mie ustnej. Problemy te wynikają z postępującego 
zaniku mięśni szkieletowych, który dotyka niestety 
również mięśnie języka i gardła. Co więcej, osłabie-
nie tych mięśni powoduje opadanie podniebienia 
miękkiego, które staje się dodatkową przeszkodą 
w transporcie pokarmu do przełyku.
Początkowo zaburzenia połykania mogą objawiać 
się krztuszeniem się chorego, najpierw w trakcie 
popijania, z czasem również podczas jedzenia. 
Chorzy, po posiłku, mogą narzekać na obecność 
przeszkody w gardle – jest to zazwyczaj resztka nie-
połkniętego w pełni jedzenia. Chorzy mogą kaszleć 
i krztusić się w trakcie jedzenia, czemu może to-
warzyszyć bardzo nieprzyjemne wyciekanie płynów 
przez nos. Jedzenie może sprawiać choremu co-
raz większą trudność, w wyniku czego posiłki będą 
się przedłużać i stawać się przyczyną lęków i obaw 
chorego. Wszystkie opisane problemy mogą znie-
chęcać chorego do jedzenia oraz znacząco zabu-
rzać jego apetyt. Tymczasem, w przypadku chorych 
na SLA niezwykle istotne jest, aby posiłki zjadane 
były w całości, aby dieta chorego była zbilansowa-
na ilościowo i jakościowo po to, aby organizm cho-
rego miał siły stawiać czoła postępującej chorobie... 
W jaki więc sposób można pomóc choremu? Warto 
przestrzegać kilku wskazówek, które zawarte zo-
stały w tabeli na następnej stronie.
Jeśli chory ma kłopoty z połknięciem leków w for-
mie tabletek, zaleca się lek rozkruszyć i podać 
z gęstym, nieklarownym płynem, np. gęstym so-
kiem (typu Kubuś) czy jogurtem.

Jeżeli problemy chorego z odżywianiem pogłębiają 
się, dochodzi do utraty masy ciała, a choremu za-
graża niedożywienie, warto rozważyć wspomaga-
nie odżywiania. Współczesna medycyna proponuje 
szereg rozwiązań przystosowanych do aktualnego 
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stanu i potrzeb danego chorego. Metody te zosta-
ły szczegółowo omówione w kolejnym artykule. 
Niezwykle istotne natomiast jest, aby bacznie ob-
serwować stan odżywienia chorego i odpowiednio 
wcześnie zaproponować choremu właściwą formę 

wspomagania odżywiania - na etapie, kiedy nie do-
szło do niedożywienia, spadku sił chorego, które 
przecież są mu tak niezwykle potrzebne każdego 
dnia do walki z chorobą.

Anna Schab

ZAKRZTUSZENIE – krótkie ABC

Podczas zakrztuszenia w trakcie jedzenia, ciało obce może spowodować łagodną lub ciężką niedrożność dróg 
oddechowych. Dopóki mamy do czynienia z łagodną niedrożnością (chory może mówić, oddychać, jego kaszel 
jest efektywny) powinniśmy jedynie chorego zachęcać do dalszego kaszlu i, nie podejmując żadnych dodatkowych 
działań, bacznie go obserwować. NIE NALEŻY UDERZAĆ CHOREGO W PLECY! – może to spowodować pogłę-
bienie niedrożności i pogorszenie stanu chorego!

Gdy mamy do czynienia z ciężką niedrożnością dróg oddechowych (chory nie może mówić, ma problem ze 
złapaniem oddechu, słychać ciche świsty oddechowe, kaszel jest cichy, nieefektywny) należy, stojąc z boku i nieco 
z tyłu chorego i pochylając go delikatnie do przodu, wykonać pięć uderzeń nadgarstkiem w okolicę międzyłopatko-
wą. Jeśli to nie pomaga, powinniśmy ustawić się za chorym i objąć go na wysokości nadbrzusza, następnie deli-
katnie pochylić go do przodu i wykonać pięć uciśnięć pięścią okolicy nadbrzusza w kierunku do góry i do wewnątrz. 
Jeśli czynności te nie pomagają, a chory straci przytomność, powinniśmy ułożyć go bezpiecznie na podłodze, 
wezwać pogotowie i niezwłocznie rozpocząć czynności resuscytacyjne, zaczynając od uciśnięć klatki piersiowej.

Więcej informacji na temat postępowania w nagłych przypadkach znajdą Państwo w wytycznych Polskiej 
Rady Resuscytacji, dostępnych do pobrania na stronie internetowej: www.prc.krakow.pl/2010/

Czego należy unikać? O co należy zadbać?

- jedzenia w pozycji leżącej – pozycja ta sprzyja za-
krztuszeniem.

- o pozycję siedzącą lub półsiedzącą w trakcie jedzenia,
o pozycję jak najbardziej wyprostowaną. Utrzymanie
prostej pozycji ułatwi poduszka włożona między opar-
cie siedziska i odcinek lędźwiowy kręgosłupa chorego.
U chorego z trudnościami z utrzymaniem głowy zaleca
się używanie na czas posiłku kołnierza ortopedycznego.

- jedzenia w pośpiechu – lepiej z góry założyć, że posi-
łek może się przedłużyć, unikając w ten sposób stresu 
i niepokoju.

- o spokojną i pogodną atmosferę w trakcie jedzenia.

- rozmów w trakcie posiłku, mówienia z pełnymi ustami (!), 
dekoncentrującego otoczenia.

- o koncentrację w trakcie jedzenia wyłącznie na spo-
żywanym posiłku. Chory powinien wkładać do ust małe 
porcje pokarmu, starać się przeżuwać je dokładnie i po-
woli.

- spożywania suchych i sypkich pokarmów, takich jak 
kruche ciasteczka czy chleb razowy – produkty takie 
sprzyjają zakrztuszeniom.

- o odpowiednią konsystencję pokarmów. Jeśli chory
ma problem z przełykaniem produktów stałych warto 
zmodyfi kować dietę na półpłynną – wzbogacić ją o gę-
ste, pożywne zupy, grysiki, kaszki, itp.

- odchylania głowy do tyłu – w takiej pozycji łatwiej 
o zakrztuszenie. Łatwiej połyka się w pozycji głowy lek-
ko pochylonej do przodu – warto więc wypróbować tą 
pozycję przy problemach z połknięciem kęsa.
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Istnieje wiele wskaźników i objawów, 
które mogą świadczyć o zaawanso-
wanych kłopotach z odżywianiem 
i postępującym niedożywieniem chore-
go. Należy bacznie obserwować masę 
ciała chorego, a każda nagła jej utrata 
powinna budzić nasz niepokój. Warto 
określić u chorego wskaźnik masy cia-
ła BMI. Wskaźnik ten wyliczamy korzy-
stając z następującego wzoru:

Niedojadanie posiłków, utrata apety-
tu lub wręcz odmawianie spożywania 
posiłków mogą świadczyć o postępują-
cych problemach z połykaniem pokar-
mów. Przedłużające się posiłki i trud-
ności z połykaniem mogą dodatkowo 
zniechęcać chorego do podejmowania 
coraz większego wysiłku związanego 
z jedzeniem. Jeśli dodatkowo obser-
wujemy, że chory coraz częściej krztu-
si się, a w trakcie naturalnego odruchu 
kaszlowego dochodzi do niezwykle 
nieprzyjemnego wyciekania płynów 
przez nos, powinniśmy zasięgnąć opi-
nii lekarza prowadzącego. 

Problemy z przełykaniem pokar-
mów stwarzają ryzyko aspiracji 
treści pokarmowej do płuc, co 

może skutkować bardzo groźną dla 
chorego na SLA chorobą jaka jest 

zapalenie płuc.

Odpowiednio wcześnie wprowadzone 
wspomaganie odżywiania może za-
pobiec wielu niedognościom i powi-
kłaniom oraz przynieść choremu wiele 
korzyści.

Jakimi metodami dysponuje 
współczesna medycyna?

Sonda nosowo – żołądkowa.
Sonda nosowo – żołądkowa to giętka, 
plastikowa rurka o długości zazwyczaj 
około 85cm, która wprowadzana jest 
pacjentowi przez nos, przełyk, aż do 
żołądka. Takie rozwiązanie umożliwia 
podawanie choremu zmiksowanych, 
płynnych pokarmów lub gotowych mie-
szanek żywieniowych bezpośrednio 
przez nos do żołądka. Jest to jednak 
rozwiązanie mało komfortowe (rurka 
mocowana jest na stałe przez lekarza 
– chory nie może jej zdejmować i za-
kładać wyłącznie do jedzenia), co wię-
cej przy zbyt długim stosowaniu rur-
ka może powodować bardzo przykre 
i trudne do wyleczenia dolegliwości, ja-
kimi są odleżyny. Zaleca się więc sto-
sować sondę maksymalnie 4 tygodnie, 
a po tym czasie, w razie konieczności 
dłuższego stosowania wspomagania 
odżywiania, podjąć decyzję o założe-
niu gastrostomii. W trakcie użytkowa-
nia sondy bardzo istotne jest zadba-
nie o jej właściwą pielęgnację. Należy 

bacznie obserwować okolicę wyjścia 
sondy z nosa i w razie potrzeby zmie-
niać opatrunki. Każda infekcja tej oko-
licy powinna być niezwłocznie zgła-
szana lekarzowi i poddawana leczeniu 
miejscowemu.

Gastrostomia.
Gastrostomia jest najpowszechniejszą 
i najbardziej zalecaną formą wspoma-
gania odżywiania w chorobach prze-
wlekłych wymagających odżywiania 
stałego. Gastrostomia jest sztucznie 
wytworzoną przetoką, bezpośred-
nim połączeniem światła żołądka 
ze światem zewnętrznym, w którym 
umieszczony zostaje odpowiedni 
dren. Dzięki powstałej przetoce moż-
liwe staje się podawanie pokarmu bez-
pośrednio do żołądka chorego.
Obecnie zastosowanie znajdują dwie 
metody zakładania gastrostomii – 
operacyjna (tradycyjna lub laparosko-
powa) i endoskopowa (PEG).  Lapa-
roskopia jest małoinwazyjną metodą 
chirurgiczną polegającą na wykonaniu 
oszczędnego nacięcia skóry i żołądka 
w celu umieszczenia i zamocowania 
w żołądku odpowiedniego drenu. Za-
bieg ten wykonywany jest w znieczu-
leniu miejscowym, przewodowym lub 
ogólnym, w zależności od wskazań. 
Metoda ta wybierana jest u chorych, 
u których istnieją przeciwskazania do 
założenia gastrostomii metodą endo-
skopową (czytaj Wywiad na str.13 ). 
Obecnie coraz bardziej popularną, z 
racji małej inwazyjności i prostoty wy-
konania, jest metoda endoskopowa 
– PEG (przezskórna endoskopowa 
gastrostomia). W trakcie tego zabiegu, 
przez przełyk, wprowadzany jest do żo-

Pośród chorych i ich opiekunów pokutuje przekonanie, że dopóki chory „próbuje 
samodzielnie ....”, dopóki chory „walczy”, nie należy wprowadzać 

żadnego rodzaju interwencji – bo przecież chory stanie 
się niesamodzielny i coraz bardziej zależny od sprzętów 
medycznych. Nierzadko pogląd ten ma liczne uzasadnienia, 
jednak w przypadku zaburzeń odżywiania, podobnie jak 

przy problemach oddechowych, niezwykle istotne jest, aby nie 
dopuszczać do stanów krytycznych i nie zwlekać z wprowadzeniem 
pomocy na ostatnią chwilę... Tylko dobrze odżywiony organizm 

ma siłę do walki z tą okrutną chorobą. Kiedy więc należy wprowadzić wspomaganie odżywiania 
i jakimi metodami dysponuje współczesna medycyna?

Pośród chorych i
sam

pr
do
po

Nie trać sił! czyli kilka słów o metodach 
wspomagania odżywiania.

BMI = masa ciała [kg] / wzrost2 [m2]
Wartości wskazujące na prawidłową masę ciała mieszczą się w zakresie 18,5 – 25,0. O niedowadze świadczą wartości 17,0-18,5, o wychudzeniu: 16,0 – 17,0, natomiast wartości poni-żej 16,0 świadczą o wygłodzeniu or-ganizmu.
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łądka gastroskop. Następnie lekarz, po 
wybraniu odpowiedniego miejsca na 
gastrostomię, wprowadza przez skó-
rę do żołądka specjalną igłę (kaniulę), 
przez którą wprowadzana jest specjal-
na nić chirurgiczna (prowadnik), której 
końcówkę, uchwyconą za pomocą ga-
stroskopu, lekarz wyprowadza przez 
jamę ustną pacjenta. Do prowadnika 
doczepiana jest specjalna rurka ga-
strostomijna, którą przy użyciu gastro-
skopu wprowadza się z powrotem do 
żołądka. Rurka zostaje wydobyta na 
zewnątrz przez powłoki brzuszne, a 
odpowiednio skonstruowane zakoń-
czenie rurki umożliwia jej „zakotwi-
czenie” w żołądku. Ze światła żołądka 
usuwany jest prowadnik i gastroskop, 
a na świeżo wykonaną gastrostomię 
zakładany jest opatrunek. Zabieg trwa 
15 – 45 minut, a wykonywany jest w 
znieczuleniu ogólnym lub w analgose-
dacji, czyli po podaniu środków nasen-
nych i silnych leków przeciwbólowych. 
Metoda PEG jest metodą nieinwazyj-
ną, bezpieczną dla pacjenta, a dodat-
kowo stosunkowo prostą dla operato-
rów, stąd, przy braku przeciwskazań, 
jest najczęściej wybierana u chorych 
na choroby neurologiczne. 
Więcej na temat metodyki zabiegu, 
przygotowania pacjenta do zabiegu, 
sposobów odżywiania przez gastro-
stomię oraz ewentualnych powikłań 
i niedogodności mogą Państwo prze-

czytać w wywiadzie na str.13. Na-
tomiast wiele cennych informacji na 
temat pielęgnacji gastrostomii oraz 
metod zapobiegania powikłaniom sto-
sowania gastrostomii znajdą Państwo 
w naszym „Poradniku dla chorych na 
SLA/MND” w rozdziale „Opieka nad 
obłożnie chorym” autorstwa doświad-
czonej pielęgniarki pani Moniki Zy-
chowskiej.

Metoda parenteralna.
Metoda parenenteralna, czyli meto-
da żywienia pozajelitowego, to forma 
leczenia żywieniowego, która polega 
na podawaniu pacjentowi składników 
drogą dożylną. Specjalne mieszanki 
do żywienia parenteralnego mogą być 
podawane poprzez żyły obwodowe za 
pomocą wenfl onu lub przez żyłę głów-
ną przy pomocy specjalnie założone-
go cewnika. Tą metodę żywienia poza 
doustnego można stosować u pacjen-
tów wyniszczonych i wygłodzonych, 
w celu ustabilizowania stanu ogólnego 
pacjenta i umożliwienia zastosowa-
nia bardziej zbliżonej do fi zjologicznej 
formy odżywiania, jaką jest żywienie 
przez gastrostomię.

Chorzy na SLA muszą każdego dnia 
zmagać się z okrutną, postępującą 
chorobą. Odpowiednio zbilansowana 
dieta może stanowić dla nich dawkę 

energii i budulców niezbędnych przy 
tak trudnej walce. Niezwykle istotne 
jest, aby odpowiednio wcześnie za-
obserwować wszelkie objawy niedo-
żywienia i jak najwcześniej rozpocząć 
wspomaganie odżywiania.

Niewątpliwie metodą najbardziej 
korzystną i wpływającą w najmniej-
szym zakresie na codzienne funk-
cjonowanie chorego jest żywienie 

przez gastrostomię.

Gastrostomia nie jest widoczna pod 
ubraniem chorego – nie stwarza więc 
dodatkowego dyskomfortu dla pacjen-
ta z powodu odmiennego wyglądu, itp. 
Gastrostomia nie wymaga stosowania 
dodatkowego sprzętu, nie unierucha-
mia więc chorego, co więcej, pozwala 
na kontynuowanie rehabilitacji rucho-
wej. Pacjent żywiony przez gastrosto-
mię może, a wręcz powinien, w dal-
szym ciągu przyjmować płyny i pokar-
my o odpowiedniej konsystencji drogą 
doustną. W żadnym wypadku nie na-
leży więc zwlekać z podjęciem decyzji 
o wspomaganiu odżywiania – chory, 
który jest dobrze odżywiony, któremu 
nie towarzyszy uczucie głodu i lęku 
związanego z ryzykiem zadławienia, 
będzie miał siłę i energię do codzien-
nej walki z SLA.

Anna Schab

Chory potrzebujący wspomagania 
odżywiania w postaci żywienia entera-
lanego może uzyskać  pomoc w tym 
zakresie na podstawie świadczeń fi -
nansowanych przez NFZ. Jak w prak-
tyce wygląda taka pomoc? Wszelkie 
niepokojące objawy niedożywienia 
(czyt. Wywiad, str. 13) oraz problemy 
z przełykaniem pokarmów, należy nie-
zwłocznie skonsultować z lekarzem 
prowadzącym. Badanie lekarskie 
i konsultacja z lekarzem pozwolą pod-
jąć decyzję  dotyczącą dalszego po-
stępowania z chorym. U pacjentów 
bardzo wyniszczonych długotrwałym 
niedożywieniem, przed założeniem 
przetoki (gastrostomii), może zaist-
nieć konieczność wyrównania stanu 
pacjenta żywieniem z wykorzystaniem 
sondy nosowo – żołądkowej. Silny or-
ganizm i stabilny stan pacjenta zna-
cząco zmniejszają ryzyko powikłań po 
zabiegu lub po operacji, których wyko-
nanie jest konieczne do założenia ga-

strostomii. Natomiast założenie sondy 
nosowo – żołądkowej jest zabiegiem 
nieskomplikowanym, który może być 
wykonany przez lekarza rodzinnego 
w warunkach ambulatoryjnych lub na-
wet w domu pacjenta podczas wizyty 
domowej. Przez okres dwóch tygodni 
żywienia z użyciem sondy, przychod-
nia, do której należy chory, ma obo-
wiązek zapewnić opiekę pielęgniarską 
nad chorym. 

Po ustabilizowaniu stanu chorego 
należy rozważyć założenie przetoki 
czy to metodą operacyjną (laparosko-
pia, laprotomia) czy zabiegową (en-
doskopia). Zabiegi te wykonywane są 
w warunkach szpitalnych, więc chory 
powinien posiadać skierowanie od le-
karza prowadzącego do leczenia szpi-
talnego.

Jeszcze przed założeniem ga-
strostomii warto skontaktować się 
z fi rmą, która bezpłatnie, w ramach 
świadczenia NFZ, zapewni choremu 

opiekę lekarską, pielęgniarską, bada-
nia kontrolne oraz niezbędny sprzęt 
i mieszanki żywieniowe. 
W jaki sposób możemy uzyskać in-
formacje o takiej fi rmie działającej 
na terenie zamieszkania chorego? 
Informacje sprawdzone i pewne uzy-
skamy dzwoniąc do wojewódzkiego 
oddziału NFZ lub przeglądając katalog 
świadczeń na stronie internetowej tego 
oddziału (dane dotyczące każdego od-
działu znajdą Państwo na stronie www.
nfz.gov.pl) Pełna nazwa świadczenia, 
o które należy pytać, lub którego na-
leży szukać w katalogu świadczeń to: 
„Żywienie dojelitowe w warunkach 
domowych”. Można również szukać 
fi rmy za pomocą wyszukiwarki inter-
netowej lub zapytać o sprawdzone 
przez naszych podopiecznych insty-
tucje na naszym forum internetowym: 
www.mnd.pl/forum.

Paweł Bała

ŻYWIENIE ENTERALNE W PRAKTYCE
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Dlaczego tak istotne jest, aby chory na chorobę 
przewlekłą, jaką jest SLA, był dobrze odżywio-
ny?

Każdy pacjent, zarówno chory na chorobę prze-
wlekłą, jak i z przejściowymi problemami zdrowot-
nymi, powinien być prawidłowo odżywiony. Wszel-
kie niedobory, czy to kaloryczne, czy jakościowe, 
będą niekorzystnie wpływały na stan ogólny  cho-
rego - mogą prowadzić do wolniejszego powrotu do 
zdrowia, szybszego przebiegu choroby postępu-
jącej, a także do innych komplikacji zdrowotnych. 
Niezwykle istotne jest więc, aby pacjent, jego rodzi-
na oraz lekarze zwracali szczególną uwagę na stan 
odżywienia chorego. Niedobory żywieniowe mogą 
pojawić się na każdym etapie choroby przewlekłej. 
U większości pacjentów trafi ających do szpitala, 
w celu diagnostycznym lub leczniczym, niezależnie 
od aktualnego stanu odżywienia, dochodzi do utra-
ty masy ciała. Wynika to z niedostosowania szpital-
nej diety, stresu związanego z pobytem w szpitalu, 
często niechęci do przyjmowania pokarmu wyni-
kającej z samej choroby, ze wzmożonego procesu 
katabolicznego, z konieczności przeprowadzania 
badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych, 
które wymagają pozostawania na czczo. Co wię-
cej jedzenie szpitalnie może po prostu pacjentowi 
nie smakować, a warunki w jakich jest podawane 
i spożywane niekoniecznie sprzyjają apetytowi. 
U pacjentów chorych przewlekle, takich jak pacjenci 
chorzy na SLA, stan odżywienia pogarsza się wraz 
z postępem choroby. Stała kontrola stopnia odży-
wienia na każdym etapie choroby jest więc bez-
względnie wymagana u takiego pacjenta.

Pacjent chory na SLA, który przebywał w szpi-
talu w celach diagnostycznych, powinien wyjść 
ze szpitala z konkretnymi zaleceniami diagno-
stycznymi. Czy to jest w Polsce praktykowane?

Niestety nie. Obawiam się, że nie poświęca się 
zbyt wiele uwagi w procesie diagnostyczno – leczni-
czym, na problemy żywieniowe pacjentów. W ostat-
nich latach bardzo dużo mówi się o istotności pra-
widłowego odżywienia pacjentów, jednak w prak-

tyce niewiele się w tym kierunku robi. W niewielu 
placówkach tworzą się, mimo, że powinny występo-
wać we wszystkich szpitalach, jednostki – zespoły 
odpowiadające za prawidłowe żywienie lecznicze 
pacjentów.

Jakie zatem powinno być prawidłowe postępo-
wanie lekarskie? Na co lekarze i dietetycy zwró-
ciliby szczególną uwagę?

Przede wszystkim pacjent podczas przyjęcia 
do szpitala powinien mieć określone wskaźniki ta-
kie jak masa ciała, wzrost, BMI i inne, które mówią 
nam, czy pacjent znajduje się w swojej normie wa-
gowej. U pacjentów przewlekle chorych systema-
tyczna obserwacja pozwalałaby szybko wychwycić 
moment, kiedy pacjent zaczyna wychodzić poza 
dolny zakres normy wagi i wdrożyć wówczas właś-
ciwe żywienie i ewentualnie leczenie. Również przy 
wypisie ze szpitala, powinny być określone wszyst-
kie wskaźniki, co umożliwiłoby dalszą kontrolę sta-
nu odżywienia pacjenta, już w warunkach ambula-
toryjnych. Pacjent, który przyjmuje pokarmy drogą 
doustną powinien zostać wyposażony w zestaw 
dobranych indywidualnie zaleceń dietetycznych, je-
żeli natomiast pacjent wymaga innego sposobu po-
dawania pokarmu, powinien być już objęty ścisłym 
nadzorem lekarskim i dietetycznym.

Czy dieta takiego chorego powinna być bogat-
sza w jakieś składniki odżywcze, powinna być 
bardziej kaloryczna niż osoby zdrowej?

Zdecydowanie tak. Jeżeli pacjent jest niedoży-
wiony wdrażana jest dieta wysokokaloryczna, naj-
częściej dodatkowo wysokobiałkowa . Dieta dobie-
rana jest indywidualnie, uwzględniając schorzenia 
towarzyszące u danego pacjenta, takie jak cukrzy-
ca (stosuje się wówczas zmniejszoną podaż gluko-
zy), częste zaparcia (mogą wymagać dodatkowej 
podaży błonnika), choroby nerek itp. Każdorazowo 
należy zwracać uwagę na przeciwskazania do po-
daży jakiś konkretnych elementów i składników po-
karmowych.
U chorego na SLA, w trakcie przebiegu choro-

Wywiad z lek. Anną Kubicius, specjalistą chorób wewnętrznych, 
specjalistą gastroenterologii, na temat odżywiania chorych na SLA.

ŻYCIE NIE MUSI BYĆ POZBAWIONE SMAKU....
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by, wcześniej czy później dochodzi do zaburzeń 
połykania. Z czego one wynikają, jaki jest ich 
patomechanizm?

SLA jest schorzeniem prowadzącym do degene-
racji, uszkodzenia neuronów ruchowych, a konse-
kwencją tego jest postępujące upośledzenie funkcji 
mięśni ruchowych. W wyniku zaburzeń nerwowo – 
mięśniowych dochodzi najczęściej do występowa-
nia tzw. zespołu opuszkowego, czyli uszkodzenia 
nerwów i osłabienia mięśni odpowiadających za 
wstępny proces trawienia pokarmów (żucie, połyka-
nie). W wyniku zaburzeń dostawania się pokarmu 
z ust do przełyku może dochodzić do niebezpiecz-
nych sytuacji, takich jakich krztuszenie się, zachłyś-
nięcia, problemów z oddychaniem, czy zapalenie 
płuc. Zaburzenia te są procesem złożonym, postę-
pujący, z czasem mogą prowadzić do niechęci do 
jedzenia, bądź też w ogóle uniemożliwiać przyjmo-
wanie pokarmu drogą doustną.

Kiedy u chorego na SLA przychodzi moment, 
kiedy on i jego opiekunowie powinni zacząć roz-
ważać wspomaganie odżywiania? Jakimi meto-
dami dysponujemy, aby pomóc takiemu chore-
mu?

Dotychczas najczęściej rozpoczynało się  wspo-
maganie odżywiania, wtedy, kiedy pacjent był już 
niedożywiony. Jednak wg najnowszych rekomen-
dacji powinno się wdrażać dodatkowe odżywianie, 
suplementację, znacznie wcześniej – jeszcze za-
nim dojdzie do niedożywienia i znacznego wynisz-
czenia organizmu. Stąd też, jak już wspominałam 
wcześniej, należy regularnie oceniać masę ciała, 
stopień zaniku tkanki tłuszczowej, badać siłę mięś-
niową, wykonywać okresowe badania krwi (morfo-
logię, poziom białka, cholesterolu). Dodatkową su-
plementację należy wdrażać w razie pojawiania się 
pierwszych nieprawidłowości zgodnie z zasadą, że 
najlepiej zapobiegać, a nie doprowadzać do skraj-
nego wyniszczenia, co u pacjentów chorych prze-
wlekle na choroby typu SLA, nie wymaga szcze-
gólnie dużo czasu. Co więcej chorzy ci mogą nie 
zgłaszać wielu problemów, myśląc że ich osłabie-
nie (np. siły mięśniowej) wynika wyłącznie z toczą-
cego się procesu chorobowego, co niekoniecznie 
musi być prawdą. Narastające gwałtownie osłabie-
nie czy pogorszenie stanu ogólnego może wynikać 
z niedożywienia. Wraz z postępem choroby należy 
rozważyć dodatkowe metody wspomagania odży-
wiania drogą poza doustną. Moment, kiedy nale-

ży wprowadzić takie formy odżywiania, powinien 
być wskazany przez lekarza prowadzącego, który 
w porozumieniu z rodziną kontaktuje się z leka-
rzem specjalistą np. internistą, chirurgiem, który 
już bezpośrednio wprowadza taką formę leczenia. 
U chorych przewlekle takie leczenie będzie najpew-
niej leczeniem stałym. Należy wówczas rozważyć 
przede wszystkim gastrostomię. Gastrostomia to 
połączenie światła żołądka bezpośrednio z oto-
czeniem, czyli za pomocą odpowiednich drenów, 
wytwarza się sztuczną przetokę między żołądkiem 
i skórą, przez które następnie podaje się posiłek 
bezpośrednio do żołądka. Gastrostomia może być 
wykonana tradycyjną metodą operacyjną, laparo-
skopowo lub metodą endoskopową (mówimy wów-
czas o systemie PEG – przezskórna endoskopowa 
gastrostomia), a wybór sposobu uzależniony jest 
od wskazań i przeciwskazań u danego pacjenta 
oraz możliwości ośrodka, w którym zabieg będzie 
wykonywany. U pacjenta, który wymaga jedynie 
przejściowego żywienia wspomagającego (przewi-
dywany okres poniżej 21 dni), można założyć son-
dę nosowo – żołądkową lub żołądkowo - jelitową, 
która może być utrzymywana  przez około 2-3 ty-
godnie, ze względu na dyskomfort i ryzyko odleżyn 
w przewodzie pokarmowym. Zawsze, po założeniu 
takiej sondy, może jednak okazać się, że pacjent 
będzie wymagał dłuższego żywienia dodatkowego 
i wówczas po tych 2 tygodniach należy rozważyć 
gastrostomię. Natomiast jeżeli zakładamy, że prze-
widywany okres żywienia dodatkowego będzie wy-
nosił powyżej 3 tygodni od razu należy zastosować 
gastrostomię.
Na czym polega zabieg wykonania PEG? Jak 
długo trwa? W jaki sposób pacjent jest przygo-
towywany do zabiegu. Czy jest to zabieg boles-
ny i niekomfortowy dla pacjenta?

Zabieg wykonania PEG to zabieg w rękach wy-
kwalifi kowanego zespołu dość prosty, krótki i w za-
sadzie bezpieczny dla pacjenta. Jak przy każdej 
ingerencji chirurgicznej, istnieje ryzyko powikłań, 
jednak śmiertelność opisywana w literaturze jest 
bliska zeru. Zgodnie z rekomendacjami Towarzy-
stwa do Spraw Żywienia zabieg ten powinien odby-
wać się w warunkach sali operacyjnej. Po przyjęciu 
do szpitala pacjent ma wykonywane podstawowe 
badania laboratoryjne w zakresie morfologii krwi, 
jonogramu, układu krzepnięcia. Przed zabiegiem 
powinna być wykonana endoskopia, aby ustalić 
czy u danego pacjenta istnieje możliwość założenia 
endoskopu do żołądka. Pacjent powinien pozosta-
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wać na czczo średnio 6-8 godzin przed zabiegiem. 
Wdrażane jest odpowiednie postępowanie aneste-
zjologiczne, np. może być podawany lek sedujący 
(uspokajający, nasenny, wyciszający), a w trakcie 
zabiegu stosuje się krótkie znieczulenia dożylne 
oraz miejscowe znieczulenie miejsca operowanego. 
Zabieg wykonywany jest najczęściej przez dwóch 
chirurgów lub dwóch endoskopistów – jedna osoba 
odpowiada za instrument endoskopowy, który jest 
wprowadzany do żołądka, druga osoba wykonuje 
zabieg od strony powłok brzusznych. Zabieg trwa 
15 – 45 minut. Pod koniec pierwszej doby zmienia-
ny jest opatrunek, sprawdzane położenie sondy, 
a już po 2-4 godzinach do sondy można podać po-
siłek, początkowo w małej porcji - 10-20 ml. Jeszcze 
w trakcie pobytu w szpitalu pacjent i jego bliscy są 
dokładnie instruowani na temat podawania pokarmu 
i pielęgnacji gastrostomii, a po ustabilizowaniu sta-
nu chorego, ustaleniu diety i przeszkoleniu rodziny 
chorego, pacjent jest wypisywany do domu. Zaan-
gażowanie bliskich chorego jest niezwykle istotne, 
zwłaszcza że pielęgnacja gastrostomii i samo odży-
wianie z reguły wymaga obu sprawnych rąk, a chory 
nie zawsze ma takie możliwości.

 Dyskomfort odczuwany przez pacjenta po zabie-
gu może być związany z niewielkim, ale jednak, na-
cięciem skóry, poczuciem obecności ciała obcego, 
jednak dolegliwości te są przemijające, a wygojenie 
rany powinno nastąpić po około 7, maksymalnie 14 
dniach od zabiegu ( im wyższy stopień niedożywie-
nia, tym dłuższe gojenie rany).
Czy metoda PEG, w związku z licznymi zaletami, 
jest częściej wybierana i stosowana w Polsce?

Jest to rzeczywiście metoda coraz częściej sto-
sowana, również w mniejszych ośrodkach, takich 
jak szpitale powiatowe. Natomiast każdorazowo 
ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu podejmuje 
osoba przeprowadzająca zabieg, w oparciu o do-
datkowe badania, wskazania i przeciwwskazania 
do zabiegu. Jeżeli wykazano konieczność wspoma-
gania odżywiania drogą poza doustną u pacjenta, 
to takie odżywianie może być prowadzone różnymi 
metodami (drogą dożołądkową, dojelitową lub do-
żylną). U pacjenta skrajnie wyniszczonego, przed 
wprowadzeniem sondy dożołądkowej, może być 
konieczne żywienia dożylnego (metoda parenteral-
na, pozajelitowa). Po wyrównaniu stanu ogólnego 
chorego można rozważyć wykonanie zabiegu i zało-
żenie gastrostomii. Zdecydowanie lepszą, prostszą 
metodą, skracającą czas pobytu chorego w szpitalu 
oraz czas gojenia się rany jest PEG. Istnieją jednak  

przeciwskazania do wykonania tego zabiegu, takie 
jak brak możliwości dostępu endoskopu do żołąd-
ka (zwężenia przełyku),  specyfi czna budowa ana-
tomiczną pacjenta (np. przełożenie trzewi), ropne 
zmiany powłok jamy brzusznej, wodobrzusze, istot-
ne zaburzenia krzepnięcia krwi, niektóre choroby 
psychiczne. W takich przypadkach operatorzy mogą 
zdecydować się na założenie gastrostomii tradycyj-
ną metodą operacyjną. Ze względów humanitarnych 
bezwzględnym przeciwskazaniem do zakładania 
jakiejkolwiek gastrostomii jest spodziewany krótki 
okres przeżycia chorego.

Jakie są metody podawania pokarmu przez ga-
strostomię, jakie pokarmy są podawane chore-
mu?

Pokarm może być podawany porcjami (to tzw. 
bolusy) przez strzykawkę, w odpowiedniej objętości, 
w zależności od zapotrzebowania energetycznego 
danego pacjenta. Najczęściej podaje się 6-7 po-
siłków dziennie, łącznie to około 1500 ml na dobę. 
Istnieje ponadto możliwość podawania mieszanek 
w specjalnej pompie infuzyjnej, czyli w sposób cią-
gły, należy wówczas pamiętać o przerwach około 
6-godzinnych w nocy lub w ciągu dnia. Podawanie 
pokarmu porcjami umożliwia pacjentowi w miarę 
normalne funkcjonowanie. Stomia ukryta jest pod 
ubraniem chorego, nie jest konieczne stosowanie 
żadnej dodatkowej aparatury, pacjent może więc 
w miarę możliwości przemieszczać się i uczestni-
czyć przykładowo w zajęciach rehabilitacyjnych.

Jeśli chodzi o rodzaj pokarmu – mamy do dys-
pozycji specjalne diety przemysłowe – wystandary-
zowane, o odpowiedniej (płynnej) konsystencji, po-
dawane w temperaturze pokojowej oraz mieszanki 
domowe, przygotowywane przez rodzinę chorego, 
przy czym ich kaloryczność i skład powinny być do-
kładnie omówione z dietetykiem. Istotne  jest zadba-
nie o właściwą konsystencję i temperaturę takiego 
posiłku. Mieszanka domowa daje pacjentowi poczu-
cie, że spożywa jedzenie domowe, które może na 
dodatek spróbować. Co więcej, jeżeli pacjent jest 
w stanie połykać, może nadal być żywiony doustnie, 
natomiast do sondy podawane będą wysokokalo-
ryczne mieszanki.

Jeśli pacjent jest żywiony wyłącznie przez sondę, 
zaleca się na 15 minut przed podaniem posiłku do 
sondy podać pacjentowi niewielką ilość (kilka kro-
pel) pokarmu doustnie po to, aby pacjent miał przy-
jemność z jedzenia, mógł posmakować oraz żeby 
zwiększyć wydzielanie soków żołądkowych, czyli 
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zachować fi zjologiczny tor trawienia. Życie takiego 
chorego nie musi być więc pozbawione smaku:) 
Zwłaszcza, że zmysły smaku i powonienia są u cho-
rego na SLA zachowane.

Czy diety są modyfi kowane wraz z postępem 
choroby? Kto tego dokonuje?

Dieta najczęściej jest stała, indywidualnie dosto-
sowana do potrzeb chorego. Jeżeli nie ma dolegli-
wości ze strony jamy brzusznej, nie ma biegunek 
i innych dodatkowych chorób, np. gorączkowych, 
dieta nie wymaga modyfi kacji, aczkolwiek zapotrze-
bowanie kaloryczne może się z czasem zmieniać.

Jakie sytuacje powinny niepokoić chorego ży-
wionego przez gastrostomię i jego opiekunów? 
Na co zwrócić uwagę podczas opieki nad takim 
chorym?

Jedną z sytuacji, które powinny budzić niepo-
kój, są powtarzające się zalegania żołądkowe, 
czyli pozostawanie pokarmu w żołądku. Może być 
to spowodowane przykładowo zmianami anato-
micznymi, nieprawidłowym założeniem sondy lub 
postępującym procesem neurologicznym, który 
powoduje atonię, czyli zaburza pracę układu po-
karmowego. Zaleganie takie jest nieprzyjemne dla 
pacjenta, może powodować wymioty, co u pacjen-
tów z problemami neurologicznymi może nieść ry-
zyko zachłyśnięcia, w konsekwencji zapalenie płuc 
i niewydolność oddechową. Koniecznie trzeba temu 
zapobiegać. Przed podaniem pokarmu należy każ-
dorazowo sprawdzać ewentualne zaleganie aspi-
rując treść pokarmową do strzykawki. Jeśli jest to 
treść przypominająca pokarm, który ostatnio został 
spożyty, treść nieprzezroczysta – prawdopodobnie 
mamy do czynienia z zaleganiem. Należy taki płyn 
odciągnąć i wstrzymać się z podażą posiłku. Jeśli 
sytuacja taka powtarza się, konieczna jest konsul-
tacja z lekarzem i rozpoczęcie działań zapobiega-
jących.

W zakresie pielęgnacji nad gastrostomią pacjen-
ci i ich opiekunowie są dobrze poinstruowani na od-
dziale szpitalnym, natomiast często zapomina się 
o higienie jamy ustnej u takiego pacjenta. Tymcza-
sem zaleca się mycie zębów nawet 4-6 razy dzien-
nie oraz w miarę możliwości płukanie jamy ustnej 
środkami dezynfekującymi do jamy ustnej typu 
Dentosept czy Sachol. Zapobiegnie to typowemu 
dla pacjentów żywionych enteralnie przykremu za-
pachowi z ust oraz powstawaniu próchnicy.

W jaki sposób podawane są leki w tabletkach 

u pacjentów żywionych enteralnie?
Ponieważ średnica sond nie jest zbyt duża i aby 

nie dopuścić do utknięcia tabletki w sondzie, najle-
piej podawać leki w formie rozpuszczonej lub przy-
najmniej rozkruszonej. Każdorazowo po podaniu 
leku, jak również po podaniu posiłku, powinno się 
przepłukać sondę 40-50 ml wody pitnej. Ponadto 
istotne jest karmienie pacjenta w pozycji półsiedzą-
cej, co zapobiega zachłyśnięciu.

Jak radzić sobie z problemami typu biegunka 
i zaparcia? Czy to częste u tych pacjentów?

Problemy te są częste, zwłaszcza na początku 
takiego żywienia. Podawanie pokarmu zbyt często 
lub w zbyt dużych porcjach może powodować bie-
gunkę, ponadto biegunka może wynikać ze skła-
du oraz osmolalności diety przemysłowej. Należy 
wówczas zmodyfi kować sposób podaży pokarmu, 
ewentualnie zmienić mieszankę. Natomiast zapar-
cia, zwłaszcza u chorych neurologicznych, z postę-
pującym osłabieniem mięśni, leżących, zdarzają się 
częściej niż w populacji osób zdrowych. Polecane 
są wówczas dodatkowa podaż błonnika, ewentu-
alnie delikatne środki przeczyszczające np. syrop 
Lactuloza. Jeżeli zaparcia są nasilone, wydaje się, 
że lepiej jest stosować wlewki dorektalne (doodbyt-
nicze) niż np. leki typu Bisacodyl. Leki stosujemy 
zawsze po konsultacji z lekarzem. Należy również 
zadbać o odpowiednią podaż płynów oraz o zapew-
nienie pacjentowi pionizacji i ruchu.

Podsumowując, jakie są korzyści z żywienia en-
teralnego? Czy jakość życia chorych żywionych 
tą metodą ulega poprawie?

Założenie gastrostomii i rozpoczęcie żywienia 
enteralnego wydaje się być zdecydowanie korzyst-
ne - poprawia stan jego odżywienia, polepsza się 
jego samopoczucie dzięki czemu stworzone są 
możliwości do dalszej rehabilitacji, ruchu, pacjent 
ma więcej sił by walczyć z ciężką, postępującą 
chorobą, życie chorego ulega wydłużeniu. Jak już 
wspominałam, gastrostomia nie jest widoczna, pa-
cjent nie jest uzależniony od żadnej aparatury, nie 
odczuwa więc dyskomfortu psychicznego w związ-
ku z tą formą odżywiania. Jakość życia chorego 
niewątpliwie się poprawia. Należy dążyć do wcześ-
niejszego zakładania sond, żeby nie dopuścić do 
wyniszczenia organizmu, a komfort życia chorego 
niewątpliwie będzie lepszy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Schab
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Felieton

Znowu obejrzałam bolywoodzki mega-hit pt. „Gdyby jutra nie było” i kolejny raz wzruszyła mnie 
opowiedziana w nim historia. Jak każdy tego typu fi lm uwodzi widza, oprócz cudownej muzyki, 
tańca i hinduskiej kultury, bohaterem, którego kocha się od pierwszych sekund trwania fabuły.

Nasz bohater przybywa z Indii do Nowego Jorku i zakochuje się w hinduskiej dziewczynie 
mieszkającej w sąsiedztwie. Po pierwszych nieporozumieniach dziewczyna orientuje się, że do 
niedawna nielubiany przez nią chłopak jest miłością jej życia. Od tego momentu wszystko po-
winno układać się jak w bajce… gdyby … nie fakt, że dla jednej z tych osób, śmiertelnie chorej, 
jutra może nie być... Nasz bohater robi wszystko aby ukochana jak najmniej cierpiała i mimo jego 
śmierci pozostała nadal szczęśliwa.

Co byś zrobił, jakie słowo byś powiedział, jaki gest wykonał, jakie wspomnienie chciał po sobie 
zostawić, gdybyś wiedział, że jutro może nie nadejść ?

Choruję na nieuleczalne, śmiertelne SLA, które jest wyrokiem śmierci dla mnie i mojej rodziny. 
Żyjemy z tą informacją zepchniętą w zakamarki podświadomości… mijają dni… ciało robi się co-
raz bardziej słabe, a wszyscy stają się coraz bardziej zmęczeni, zniechęceni i nerwowi. Zamiast 
dodawać sobie wzajemnie otuchy, otulać ciepłym słowem, przynosić miłość i uśmiech zaczynamy 
coraz więcej  narzekać, marudzić, złorzeczyć. 

Boimy się przyszłości, nie umiemy często rozliczyć przeszłości, gdy tak naprawdę liczy się 
TERAZ! Tylko teraz, w tej właśnie chwili możemy powiedzieć kocham tym, którym chcemy bo 
później możemy nie zdążyć. 

Ostatnio zakrztusiłam się jedzeniem, nie mogąc złapać oddechu, kiedy już prawie widziałam 
światełko w tunelu, pomyślałam:

1.      Wczoraj nie odpisałam córce na ważne dla niej pytanie 
2.      Rano powiedziałam do syna, że mam go dosyć 
3.      Nie powiedziałam mężowi, że mu wybaczam 
W tej krótkiej chwili, kiedy walczyłam o życie najważniejsze dla mnie było to, jakie emocje zo-

stawiłam najbliższym w ostatnim kontakcie. W jednym momencie odczułam, co sprawia, że czuję 
się naprawdę szczęśliwa.

Wyobraziłam sobie córkę jak się uśmiecha, kiedy czyta mój mail wyjaśniający jej z matczyną 
tkliwością sprawy, z którymi nie umie się uporać. Zobaczyłam mojego syna wybiegającego do 
pracy, wściekłego, że spóźni się na autobus przez to, że musiał poprawić mi poduszkę pod głową 
i zamiast krzyknąć „mam cię dosyć” mówię: „Mimo twojej złości i tak cię kocham”. Mój mąż objął 
mnie i delikatnie przytulił w pokoju wypełnionym zapachem bukietów kwiatów, a ja do niego po-
wiedziałam w wyobraźni: „Kiedyś bardzo się kochaliśmy, mamy trójkę wspaniałych dzieci, więc 
wybacz mi wszystkie ostre słowa, których używałam specjalnie po to, żeby ciebie zranić”.

- Gdyby jutra dla mnie nie było – pomyślałam - o ile łatwiej tym, co zostają, byłoby przywołać 
wówczas uśmiech na myśl o ostatniej chwili spędzonej ze mną.

Podążając dalej za tą myślą wyobraziłam sobie  życie, w którym wszyscy zachowują się tak, 
jakby następny dzień miał nie nadejść.

Moja córcia spontanicznie rzuca sprzątanie mieszkania, zmywanie czy pranie i przyjeżdża do 
mnie, radośnie opowiadając o osiągnięciach mojej wnusi. Mój syn nastawia o kwadrans wcześ-
niej budzik, żeby nie tylko poprawić poduszkę, ale zdążyć zmienić mi ułożenie ciała. Mój drugi 
syn, który odciął się ode mnie murem obojętności, pyta, czy nie chciałabym herbaty.

W ŻYCIU LICZY SIĘ TYLKO MIŁOŚĆ....
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Katarzyna Rosicka – Jaczyńska
Urodzona w ciepłu majowy poranek, zaczęła oddychać dopiero po silnym klapsie w tyłeczek... Szkoła nie zostawiła 

właściwie żadnych wspomnień, za którymi by tęskniła...W liceum chłopcy odkryli jej 
urodę, a ona w sobie zdolności przywódcze i nieumiejętność podporządkowania się 
zakazom, nakazom, autorytetom... Na Warszawskim Uniwersytecie, wśród zgieł-
ku akademika, dyskotek, kawiarnianych spotkań, wolna od szkolnych ograniczeń 
wreszcie pokochała naukę, na którą rzuciła się jak wygłodniałe zwierzę...Wegeta-
rianka z wyboru, nie pijąca, nie paląca, była wśród studenckiej braci duszą towa-
rzystwa... Leszek, magister prawa, został jej mężem i ojcem trójki dzieci... Po pięciu 
latach niańczenia maluchów w cieple domowego ogniska, rzuciła się w wir pracy... 
Została bizneswoman... Kiedy jej fi rma Ars-media odnosiła spektakularne sukcesy 
gwałtownie zachorowała... Po trzech latach dostała diagnozę... choruje na SLA – 
śmiertelną, nieuleczalną chorobę... I tutaj powinna się kończyć historia jej życia..., 
a ona właśnie teraz dopiero się zaczyna...

Właśnie ukazała się pierwsza książka autorstwa pani Katarzyny 
– „Ołówek”. Gorąco polecamy!

Felieton

Czy gdyby jutra nie było, miałyby sens wszystkie drobiazgi, o które codziennie kruszymy kopię, 
o to kto ma rację, dysponuje większą siłą, władzą. Kogo by interesowało, czy dostał podwyżkę 
i dlaczego sąsiad zarabia więcej za lżejszą pracę. Czy wtedy kurz na komodzie i nieumyte okno 
byłyby  powodem do wszczęcia awantury? Oczywiście nie namawiam do zaniechania normal-
nych czynności, tylko do ustawienia odpowiedniej hierarchii.

Kiedyś moja opiekunka opowiedziała mi historię mężczyzny, który nie umiał porozumieć się 
z ojcem aż do jego śmierci. Wszyscy w rodzinie kończyli medycynę, więc nie chcąc sprzeciwiać 
się ojcu, rozpoczął, zgodnie z tradycją, naukę na akademii medycznej. Po dwóch latach rzucił 
jednak studia i podążył za miłością i swoim marzeniem życia - założył zespół muzyczny i ruszył 
w trasę. Ojciec oburzony jego zachowaniem zerwał z nim kontakt. Nie pojawił się na ślubie, nie 
odpowiedział na zaproszenia ani na chrzciny, ani po latach na komunię wnuka. Nie był na żadnym 
koncercie syna, a nawet wyłączał radio, kiedy słyszał jego utwór. Wezwał syna dopiero, gdy na 
szpitalnej sali, leżąc pod respiratorem zdał sobie sprawę, że umiera. Bohater opowieści, zraniony 
latami banicji nie potrafi ł się przemóc i odwiedzić ojca w szpitalu. Gdy się zdecydował, niestety 
było już za późno. Po miesiącu od pogrzebu poszedł na cmentarz z gitarą, usiadł na małej, drew-
nianej ławce obok grobu ojca i zagrał dla niego swój ulubiony utwór. Od tego czasu regularnie 
koncertował w cmentarnej alejce, ale nie mógł uporać się z poczuciem winy, że nie zdążył prze-
baczyć i zagrać ojcu siedząc w szpitalu obok jego łóżka. 

Gdyby wcześniej pomyślał, że dla ojca może nie istnieć jutro, mógłby zagrać tę piosenkę sie-
dząc jeszcze obok niego. 

Myślę …czuję …nawet jestem pewna, że w życiu liczy się tylko Miłość. Ona leczy wszelkie 
zranienie, ociera łzy smutku i lęku, dodaje siły i wiary, napełnia otuchą i spokojem.

Dlatego wzywam wszystkich chorych na SLA, ich rodziny i opiekunów do okazywania sobie 
tyle miłości, ile mieści nasze serce, a urzędników i lekarzy do odrobiny życzliwości.

Serdecznie pozdrawiam,

Katarzyna
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Twórczość

ANIOŁ NOWINY  
(fragment powieści Trzy Piżamy)

Miała mieć czarne loki, biegać po pokoju i być światłem dla Babci 
i Dziadka. Jeszcze trochę polatam - wołała za każdym razem, kiedy 
pojawiała się w pokoju, ubrana jedynie w niewinność dzieciństwa. 
Stulała tym samym opuszczone ramionka w przód jakby to miało na-
dać  prędkości  lataniu. Brykający źrebaczek. 

 Tata nadał Jej imię: Gabriela - Anioł Nowiny. Ulubionym jej za
jęciem było i jest stawanie pomiędzy rozwieszonymi przez Babcię płach-
tami pościeli. Nareszcie jestem w domu zdawała się mówić jej uniesiona 
w zachwycie buzia. Przyszłam do Was z nieba - mawia nasz Anioł. Jej za-
bawki porozrzucane po pokoju zdają się wołać: Jestem tu, i tu i tu też jestem. 
Tu są moje lalki, klocki, kredki, skarpetki, ubrania i wszystko. Jestem tu, 
jestem tu, jestem tu! 

 Anioł Nowiny zagląda do pokoju każdego piątku, sprawdza co się zmieniło, co się dzieje 
i… zachowuje na twarzy jedynie łagodny uśmiech. Gabi, Dziadek jest chory- mówi Babcia. Anioł 
Nowiny odwraca głowę na dźwięk swojego imienia, z takim samym łagodnym i niewinnym wyra-
zem twarzy. 

 Po piątkowej nocy wczesnym rankiem Anioł Nowiny jeszcze w piżamce zasiada 
w fotelu obok Dziadka i zostaje włączony TELEWIZOR. Razem z Dziadkiem oglądają bajki, bo 
kolorowy animowany świat jest lepszy od tego rzeczywistego. I trwa to długo. Dwie czasem trzy 
godziny, ze śniadaniem przy ekranie. Ręka w rękę, ramię w ramię. Wreszcie Ktoś – Ciocia prze-
rywa ten niezmienny stan: Znowu trzaskacie bajki! Aż wam rybka zdechnie na Mini Mini! Anioł 
Nowiny oburza się: Ciocia! – krzyczy z wyrzutem. Babciaaa!- Ciociaaa! myli się specjalnie mó-
wiąc do mnie: Zrób mi kanapeczki z miodziczkiem i z kakałeczkiem – woła, aby nie było ciszy 
i spokoju poranka. 

 Bywa też kłótnia: Gabrysia! Krzyczy Dziadek na ile mu wystarcza sił. Zejdź 
z mojego łóżka! Nie krzycz na mnie! - mówi wtedy Anioł Nowiny i gniewa się marszcząc rodowe 
brwi. I nów słychać: Gabi! Dziadek jest chory! – mówi wtedy Ktoś – Ciocia, wyjaśniając gniew 
i zniecierpliwienie Dziadka. 

Myli się jednak ten, kto pomy-
śli, że Anioł nowiny przynosi. 
Ona je zbiera i chowa w ser-
cu głęboko, a kiedy znów nie-
spodziewanie wejdziesz w Jej 
- Ich świat i zawołasz Jej imię, 
to jeśli nie zdoła się ukryć, na 
jej maleńkiej buzi i w oczach 
zobaczyć można niewyobra-
żalne cierpienie...

Brygida Borecka

Autorka jest córką chorego na SLA 
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA

DIGNITAS DOLENTIUM
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DAROWIZNA

DIGNITAS DOLENTIUM
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Stowarzyszenie Dignitas Dolentium jest organizacj  utworzon  przez 
chorych i ich rodziny, których czy ch  pomocy ludziom dotkni tym 
dramatem SLA – miertelnej i nieuleczalnej choroby. Wiemy nie tylko jak 
ci ka jest ta choroba i ile trudno ci si  z ni  wi e, bo sami ich do wiad-
czamy, ale równie  wiemy jak powinna wygl da  fachowa i profesjonal-
na opieka nad chorym na SLA.

Co to jest SLA?
SLA, czyli Stwardnienie Boczne Zanikowe ( ac. sclerosis lateralis amy-
otrophica), jest post puj c , neurologiczn  chorob , która prowadzi do 
niszczenia pewnej specyficznej grupy komórek nerwowych (motoneu-
ronów) odpowiedzialnych za prac  mi ni. W czasie rozwoju choroby 
dochodzi do powolnego, ale systematycznego pogarszania si  sprawno-
ci ruchowej, a w pó niejszych etapach nawet do ca kowitego parali u 

i ostatecznie mierci poprzez zatrzymanie pracy mi ni oddechowych. 
redni czas trwania choroby wynosi oko o 2,5 roku od momentu posta-

wienia diagnozy.

   
  N

IE
 JE

STE  SAM Z CHOROB !

Pomó  nam pomaga  innym 
– do cz do zespo u redakcyjnego 

„Kwartalnika dla chorych na SLA/MND”!



Pomóż nam pomagać innym -
przekaż swój 1% !

KRS: 0000287744


	03 okladka scren nowy
	03.2011. scren.indd
	03 okladka cz2 scren

