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Społeczny Komitet Obchodów 
14 Czerwca 2020 apeluje do 
prezydenta Andrzeja Dudy o 
obecność na uroczystościach 
z okazji 80. rocznicy pierwszego 
transportu więźniów do obozu.  
Komitet zwraca się do prezy-

denta RP, aby 14 czerwca „zgod-

nie z testamentem zostawionym 

nam przez więźniów I trans-

portu, została odprawiona Msza 

św. pod Blokiem 11 KL Ausch-

witz”. „Gdyby nawet był tam 

wówczas obecny tylko Pan Pre-

zydent RP – to reprezentowałby 

Pan Prezydent nas wszystkich” 

– zaznaczają przedstawiciele 

Komitetu. *             Więcej na s. 13

Urszula Wróbel 
Już blisko miesiąc nie wykonuje 

się większości operacji w kraju. 

Przez koronawirusa część pla-

cówek medycznych wstrzymała 

przyjmowanie pacjentów. Tym-

czasem chorzy czekający na 

przyjęcie do szpitala ryzykują 
pogorszenie swojego stanu. Inni 

z kolei w obawie przed zaka-

żeniem boją się w ogóle przyjść 
do szpitala. 

Organizacje zrzeszające pa-

cjentów przyznają, że dla osób 

borykających się na co dzień z 

różnymi schorzeniami nastał 
trudny czas. Wśród nich są cho-

rzy na mukowiscydozę. Monika 

Bartnik, prezes Fundacji Pomocy 

Chorym na Mukowiscydozę 
„MUKOHELP”, a także mama 

dziecka cierpiącego na tę cho-

robę, stwierdza, że obecna sy-

tuacja mocno komplikuje życie 

podopiecznych. – Mukowiscy-

doza jest chorobą oddziałującą 
na wiele narządów, wyniszcza-

jącą głównie płuca, dlatego sy-

tuacja chorych jest wyjątkowo 

trudna. Pacjenci wymagają stałej 

opieki, regularnych wizyt kon-

trolnych u specjalistów wielu 

dziedzin. Ich stan zdrowia musi 

być stale monitorowany – wy-

jaśnia w rozmowie z „Naszym 

Dziennikiem” Monika Bartnik. 

Co więcej,  z dnia na dzień 
może dojść do pogorszenia, a 

nie zawsze możliwe jest leczenie 

w warunkach domowych.  

– Często nawet kilkanaście razy 

w roku stan pacjenta wymaga 

dożylnego leczenia w szpitalu  

– wyjaśnia Bartnik. Miejsca, w 

których leczą się chorzy na mu-

kowiscydozę, niejednokrotnie 

zostają przeznaczone dla pa-

cjentów z COVID-19, co jest 

szczególnie dla nas niepokojące. 

Nasi chorzy nierzadko muszą 
leżeć na przypadkowych oddzia-

łach z innymi pacjentami. To 

sprawia, że ich zdrowie i życie 

jest zagrożone – alarmuje. Do 

tej pory dostęp do specjalistów 

był bardzo trudny – teraz: niemal 

wykluczony. – Obawiamy się, 
że przedłużająca się pandemia 

może być tragiczna w skutkach 

dla naszych podopiecznych. Ich 

wątły układ odpornościowy może 

nie poradzić sobie z zakażeniem 

– zwraca uwagę Bartnik. * 

Dokończenie na s. 12
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Chorzy w 
zawieszeniu

MEDYCYNA

Lekarze i pacjenci ubolewają, że w obliczu  
epidemii wirusa zaniedbuje się  
innych poważnie chorych

Czy będzie mogło być więcej 
wiernych na Mszy Świętej? 
Stanie się tak, gdy rząd 

uwzględni postulat przewod-

niczącego polskiego Episko-

patu, aby przyjąć proporcjo-

nalne kryterium ustalania do-

puszczalnej liczby wiernych  

w kościele.  

W liście do premiera Mateu-

sza Morawieckiego ks. abp 

Stanisław Gądecki proponuje, 

aby od 20 kwietnia obowią-
zywała zasada: 1 osoba na  

9 m2, nie wliczając w to osób 

sprawujących kult i posłu- 

gujących. *  

u List ks. abp. Stanisława Gądeckiego na s. 2

Testament z Auschwitz
ZBRODNIE NIEMIECKIE

Ile osób na Mszy św.?
EPISKOPAT

s. I-V

Pandemia zbrodni
Zapowiedź prac sejmowych nad ustawą 
„Zatrzymaj aborcję” wywołała kolejną falę 
agresji ze strony środowisk liberalno-lewicowych 
– pisze Sławomir Jagodziński.

s. 5

Szlachetne zdrowie 
Najczęstsze choroby małych pacjentów.
Jak zapobiegać dziecięcym schorzeniom?
Wady wymowy przedszkolaków.
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Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

  

ś.=p. Mamy  
Posła Lecha Kołakowskiego 

 
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim 

w tym trudnym czasie  
w imieniu Posłów i Senatorów Prawa i Sprawiedliwości  

składają 
 

Jarosław Kaczyński 
Prezes Prawa i Sprawiedliwości 

 
Ryszard Terlecki 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość

Dokończenie ze s. 1 
Ograniczenia dotyczące kon-

tynuacji leczenia dostrzegają 
także cukrzycy. Obawiają się, 
że po tak długim czasie odwo-
ływania zabiegów i wizyt le-
karskich kolejne terminy prze-
prowadzanych operacji będą 
bardzo odległe. Są tymczasem 
jedną z najbardziej narażonych 
grup ryzyka ciężkiego przebiegu 
COVID-19. Nakaz izolacji i 
przymusowej kwarantanny mu-
szą więc wypełniać skrupulatnie. 
Dlatego bardzo często w ogóle 
rezygnują z wyznaczonej wizyty. 
– Oczywiście, że się boimy i 
nie jesteśmy zadowoleni z sy-
tuacji, ale rozumiemy, że taka 
jest konieczność. Zresztą ludzie 
sami z siebie boją się teraz ko-
rzystać z usług placówek me-
dycznych, jeśli nie jest to abso-
lutnie konieczne, więc nawet 
sami odwołują wizyty, zabiegi 
itp. – mówi w rozmowie z „Na-
szym Dziennikiem” Anna Śli-
wińska, prezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. 

  
Opóźniona diagnoza 
Stowarzyszenia starają się po-
móc i rozwiewać wątpliwości 
dotyczące dalszej terapii. Tak 
jest np. z  chorymi cierpiącymi 
na stwardnienie rozsiane (SM). 
– Zaraz po ogłoszeniu stanu 
epidemicznego mieliśmy dużo 
pytań, e-maili, telefonów. Pa-
cjenci bali się, nie wiedzieli, jak 
będzie wyglądało dalsze leczenie 
– mówi w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” Malina Wieczo-
rek, prezes fundacji  „SM – 
walcz o siebie”. Przyznaje, że 
nie zawsze chorzy mogą liczyć 
na badanie rezonansem mag-
netycznym. Powinno być ono 
wykonywane przynajmniej raz 
w roku. W najgorszej sytuacji 

są jednak osoby, które mają 
objawy SM, a nie zostały jeszcze 
zdiagnozowane. – Obecnie 
utrudnione jest włączenie ich 
do programu lekowego, mimo 
że są przecież zaplanowane pie-
niądze na terapię takich nowo 
włączonych chorych. A tutaj 
czas ma ogromne znaczenie. 
Trwają więc oni w zawieszeniu. 
Jak będzie wyglądała późniejsza 
kolejka leczenia? Nie mam po-
jęcia, ale obawiam się, że za-
mieszanie będzie gigantyczne 
– zauważa. 

  
Zdalna wizyta 
Zamiast rzeczywistego kontaktu 
z lekarzem pozostaje telepora-
da. Z wizyt na odległość korzy- 
stają m.in. pacjenci poradni on-
kologicznych, kardiologicznych 
czy neurologicznych, którzy po-
zostają już pod stałą opieką 
specjalistów i wymagają okre-
sowej kontroli. – Dzięki zdal-
nemu kontaktowi pacjenta ze 
swoim lekarzem znacznie ogra-
niczamy możliwość rozprzest-
rzeniania się koronawirusa – in-
formuje Adam Niedzielski, pre-
zes NFZ. – Teleporada zwiększa 
bezpieczeństwo pacjentów oraz 
personelu medycznego i jedno-
cześnie jest traktowana na równi 
z wizytą w gabinecie lekarskim 
– dodaje szef Funduszu. Porady 
i wizyty  z wykorzystaniem sys-
temów teleinformatycznych lub 
innych systemów łączności mogą 
obejmować także rehabilitację 
leczniczą. 

Teleporada jest także prak-
tykowana w okulistyce, o czym 
zapewnia prof. Robert Rejdak, 
prezes Stowarzyszenia Chirur-
gów Okulistów Polskich. – Le-
karz  w czasie zdalnej konsultacji 
może ostrzegać przed rozwojem 
choroby, zalecać kontrole, a w 
najcięższych przypadkach kie-

rować pacjentów do szpitala na 
zabieg. Rozwiązanie to wpro-
wadziliśmy na czas pandemii. 
Trudno przewidzieć, jak długo 
to wszystko potrwa. Działania 
telemetryczne w okulistyce mają 
obecnie charakter jedynie do-
raźny  – wyjaśnia prof. Rejdak. 
Taka teleporada może zostać 
przeprowadzona dzięki nowo-
czesnej technologii. – Pacjent 
może skorzystać ze Skype’a czy 
telefonu komórkowego, żeby 
zwrócić się do lekarza ze swoim 
problemem. Może też wysłać 
zdjęcie oka zrobione smartfo-
nem czy aparatem cyfrowym i 
na tej podstawie okulista oceni, 
czy nie ma np. powikłań po 
przeprowadzonym wcześniej 
zabiegu operacyjnym – tłumaczy 
prof. Rejdak. 

Operacje przełożone 
Wstrzymano jednak do odwo-
łania wszystkie planowe zabiegi 
operacyjne. Rozporządzenie ta-
kie wydał Narodowy Fundusz 
Zdrowia już w połowie marca, 
argumentując je koniecznością 
oszczędności krwi, której w cza-
sie epidemii nie przybywa.  
– Zalecenia wydano w celu 

ograniczenia zużycia zapasów 
krwi i preparatów krwiopo-
chodnych – potwierdza w roz-
mowie z „Naszym Dzienni-
kiem” Sylwia Wądrzyk, rzecznik 
prasowy NFZ. Dodaje ona, że 
dotyczy to planowych zabiegów, 
takich jak np.: endoprotezo-
plastyka dużych stawów, duże 
zabiegi korekcyjne kręgosłupa, 
zabiegi naczyniowe na aorcie 
brzusznej i piersiowej, pomos-
towanie naczyń wieńcowych, 
nefrektomia czy histerektomia. 
Przedstawiciel NFZ podkreśla 
jednak, że opinia o odroczeniu 
terminu zabiegu powinna być 
powzięta indywidualnie w od-
niesieniu do każdego pacjenta, 
u którego ma być wykonana 
operacja. – Należy uwzględnić 
jego aktualny stan kliniczny i 
ryzyko wynikające z przepro-
wadzenia leczenia operacyjnego 
w późniejszym terminie – wy-
jaśnia nam Sylwia Wądrzyk.  

Pacjentom, co do których zo-
stanie podjęta decyzja o odro-
czeniu operacji, szpitale wyzna-
czają kolejny termin zabiegu 
– wyjaśnia NFZ. Jednak obecnie 
szpitale ich nie wyznaczają, bo 
nie wiadomo, jak rozwinie się 
sytuacja. – Kiedy otrzymamy 
wytyczne (z GIS, MZ, NFZ), 

że możemy wznowić przyjmo-
wanie, to wtedy będziemy te 
kolejki ustawiać od nowa. W 
tej chwili jest to niemożliwe, 
bo nie znamy i nikt nie zna 
perspektywy wychodzenia z epi-
demii – wyjaśnia w rozmowie z 
nami Mariusz Mazurek, rzecz-
nik prasowy Szpitala Dziecię-
cego przy ul. Niekłańskiej w 
Warszawie. 

Podobne stanowisko przed-
stawia „Naszemu Dziennikowi” 
Piotr Gołaszewski z Mazowiec-
kiego Szpitala Bródnowskiego. 
– Każdy dzień przynosi prze-
sunięcie kolejki. Nie znamy mo-
mentu, w którym będziemy 
mogli wrócić do realizacji tej 
grupy zabiegów. Staramy się 
pozostać w kontakcie z pacjen-
tami w ramach informacji na 
stronie oraz w ramach infor-
macji telefonicznej. Jest nam 
po ludzku przykro, że nie mo-
żemy w tej chwili pomóc tak 
ważnej grupie naszych pacjen-
tów, ale trzeba podkreślić, że 
jest to sytuacja nadzwyczajna i 
wymaga od nas dostosowania 
się do nadzwyczajnych wytycz-
nych – wyjaśnia nam Piotr Go-
łaszewski, rzecznik prasowy war-
szawskiej placówki. n 

Urszula Wróbel
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Przez koronawirusa część placówek medycznych wstrzymała planowe zabiegi

Na północy i w centrum kraju 
zachmurzenie umiarkowane 
i duże, na pozostałym ob-
szarze małe. Na północy 
miejscami przelotne opady 
deszczu. Temperatura maksy-
malna od 8-9 st. C na północy 
do 16-17 st. C w centrum i 
20-21 st. C na południu. Wiatr 
umiarkowany.
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WALUTYPOGODA

Już od tylu dni 
czeka na przyjęcie przez Sejm 

obywatelski projekt 
„Zatrzymaj aborcję”.

Módl się 
i dzwoń do posła

Statystycznie 
każdego dnia 
w polskich 
szpitalach 
jest 
zabijanych  
troje dzieci.
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Pamiętaj o Naszym Dzienniku jutro! 
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O dostępie do rehabilitacji 
Nasz Dziennik 4.05.20

3POLSKAkraj@naszdziennik.pl Poniedziałek, 4 maja 2020

Urszula Wróbel 
Od dzisiaj znów będą czynne 
przychodnie rehabilitacyjne. 
Jednak dla wielu chorych 
przerwane kuracje mogą ozna-
czać nieodwracalne pogorsze-
nie stanu zdrowia. 
Ćwiczenia z fizjoterapeutami 
są przywracane po niemal dwu-
miesięcznej przerwie. Na re-
habilitację czekają m.in. pa-
cjenci po udarze niedokrwien-
nym mózgu. Specjaliści nie 
mają wątpliwości, że ten pierw-
szy okres, tuż po jego wystą-
pieniu, jest kluczowy dla dal-
szych rokowań powrotu do 
zdrowia. Szybko wprowadzone 
leczenie farmakologiczne nie 
wystarczy, o czym mówi w roz-
mowie z „Naszym Dzienni-
kiem” dr hab. n. med. Jacek 
Staszewski z Kliniki Neurolo-
gicznej Wojskowego Instytutu 
Medycznego. – Rehabilitacja 
poudarowa jest równie ważnym 
elementem terapii udaru jak 
leczenie farmakologiczne. W 
krótkim okresie po udarze jej 
celem jest głównie ograniczenie 
powikłań (zapalenia płuc, za-
krzepicy żylnej) oraz unieru-
chomienia i odleżyn – tłumaczy 
specjalista. Na tym etapie za-
daniem rehabilitacji jest m.in. 
poprawa tzw. neuroplastycz-
ności mózgu. – Dochodzi do 
tego poprzez wypracowanie 
mechanizmów kompensacyj-
nych mózgu, które umożliwiają 
poprawę stanu funkcjonalnego 
mimo utrzymujących się obja-
wów neurologicznych – infor-
muje dr Staszewski.  

Podobną opinię wyraża w 
rozmowie z „Naszym Dzien-
nikiem” Marzena Kociuba, fiz-
joterapeuta. – Jeżeli rehabili-
tacja nie zostanie wdrożona 
natychmiast, tuż po udarze, 
to mózg później nie będzie 
już tak plastyczny. Nie zdoła 
z taką intensywnością przyj-
mować bodźców. Dlatego trze-
ba działać szybko – podkreśla 
Kociuba. 

Rehabilitację należy rozpo-
cząć nie tylko jak najszybciej, 
ale też musi być ona bezwzględ-
nie leczeniem kompleksowym. 
– Powinno ono obejmować fiz-
joterapię, rehabilitację mowy, 
terapię zajęciową oraz opiekę 
psychologiczną – wyjaśnia le-
karz dr hab. Jacek Staszewski. 
Dodaje również, że roz poczęcie 
rehabilitacji, jej intensywność, 
a także czas trwania są dosto-
sowane indywidualnie do po-
trzeb i możliwości pacjenta.  
– Chory po udarze mózgu po-
winien kontynuować rehabili-
tację w oddziale rehabilitacji 

neurologicznej lub w warun-
kach ambulatoryjnych czy w 
domu – zauważa lekarz. To 
nie wszystko. Dłuższy czas i 
intensywność rehabilitacji dają 
szansę na zwiększenie efektów 
funkcjonalnych. – Optymalny 
czas usprawniania pacjenta po 
udarze nie jest jednoznacznie 
sprecyzowany, ale zakłada się, 
że obejmuje około 3-6 miesięcy 
od momentu zachorowania 
– dowodzi lekarz. Marzena Ko-
ciuba dodaje z kolei, że stracony 
czas trudno nadrobić. – Za-
niechanie ćwiczeń przez pierw-
sze miesiące spowoduje to, że 
pacjent będzie miał olbrzymie 
trudności z powrotem do zdro-
wia. Tych efektów później nie 
da się zwyczajnie wypracować 
– uważa fizjoterapeuta. 

 
Kosztem zdrowia 
Jak sytuacja chorych wygląda 
dzisiaj, kiedy w kraju trwa stan 
epidemii? Opieka fizjotera-
peutów w szpitalu jest zapew-
niona. Jednak – jak wynika z 
naszych ustaleń – jest ona raczej 
teoretyczna. W szpitalach w 
województwie lubelskim fizjo-
terapeuci pracują, ale ich za-
dania odbiegają znacznie od 
tych wykonywanych w normal-
nych warunkach. – Pacjentów 
na oddziałach jest niewielu, 
więc wyznaczono nas do mie-
rzenia temperatury ciała oso-
bom wjeżdżającym do szpitala 
– mówi „Naszemu Dzienniko-
wi” jeden z fizjoterapeutów z 
województwa lubelskiego. W 
takich warunkach – zdaniem 
naszego rozmówcy, pracownika 
szpitala, który chciałby zacho-
wać anonimowość – trudno 
mówić o realnej rehabilitacji. 
– Na oddziale ortopedycznym 
nie są wykonywane żadne pla-
nowe zabiegi, więc i pacjentów 
wymagających naszej opieki, 
np. po endoprotezie stawu  
biodrowego, zwyczajnie nie 
ma. Neurologia też świeci pust-
kami. – Jest w tej chwili kilku 
pacjentów po udarze. Widać, 
że ludzie boją się korzystać z 
publicznej opieki medycznej. 
Obawiają się, że podczas po-
bytu na oddziale zakażą się 
koronawirusem – zauważa nasz 
rozmówca. Rozpoczęta przez 
fizjoterapeutów terapia w szpi-
talu nie trwa długo. – Bardzo 
często pacjenci, którzy trafiają 
do nas po udarze, jak najprę-
dzej chcą uciekać do domów. 
W tym momencie najczęściej 
kończy się ich terapia. Niestety, 
obawiam się, że powrót do 
zdrowia może okazać się w ta-
kim przypadku niezwykle trud-
ny – zaznacza fizjoterapeuta. 

W niektórych schorzeniach 
bez pomocy fizjoterapeuty nie 
da się wypracować pożądanych 
efektów. – Tak jest w przypadku 
wykonywania drenaży limfa-
tycznych u chorych onkolo-
gicznie. Jeśli ich zabraknie, to 
natychmiast robią się zastoje, 
obrzęki. A najgorsze jest to, 
że przecież pacjent sam sobie 
tego drenażu nie wykona – tłu-
maczy Kociuba. Opowiada 
również o negatywnych kon-

sekwencjach braku rehabilitacji 
pacjentów z glejakiem. – Jeśli 
nie powtarzamy ćwiczeń red-
resyjnych, czyli rozciągających, 
to szybko robi się przykurcz – 
akcentuje Kociuba. 

Rehabilitacja jest także nie-
zwykle ważna dla pacjentów 
ze stwardnieniem rozsianym 
(SM). Tutaj – podobnie jak 
przy udarze mózgu – wyko-
rzystywane jest zjawisko neu-
roplastyczności. – Rehabilitacja 
daje szanse na przywrócenie 
utraconych funkcji. Coraz wię-
cej danych naukowych wska-
zuje również, że rehabilitacja 
i aktywność fizyczna mogą wy-
wierać korzystny wpływ na 
przebieg choroby – zauważa 
dr Staszewski. Dlatego pacjenci 
z SM z ulgą przyjęli decyzję o 

odmrożeniu zabiegów. – Do-
brze, że ruszy rehabilitacja, bo 
ćwiczenia wykonywane pod 
okiem fachowca są niezwykle 
ważne, szczególnie dla tych, 
którzy mają daleko posuniętą 
niepełnosprawność – mówi w 
rozmowie z „Naszym Dzien-
nikiem” Malina Wieczorek, 
prezes fundacji „SM – walcz o 
siebie!”. 

 
Przerwany cykl 
Dużym problemem są także 
niedokończone cykle rehabili-
tacji. – Wiele osób w marcu 
było akurat w ich trakcie. Wtedy 
podjęto decyzję o konieczności 
wstrzymania tych przyjęć. To 
spowodowało, że wiele osób, 
które osiągnęły już pewną po-
prawę, znalazło się znów w 
punkcie wyjścia. W pewnym 
sensie osiągnięte rezultaty zos-
tały zmarnowane – ubolewa 
Malina Wieczorek. Nasza roz-
mówczyni potwierdza, że wielu 
specjalistów zlecało ćwiczenia 
on-line. – Jest to pewne roz-
wiązanie. Wskazówki są na pew-
no przydatne. Dla niektórych 
spacer to przecież niewystar-
czająca dawka ruchu – zauważa 
Wieczorek. Jednak niektóre 
ćwiczenia, jeśli są źle wykony-
wane, mogą zaszkodzić. – Trze-
ba uważać, żeby nie przetreno-
wać organizmu i wykonywać 
ćwiczenia właściwie. Tutaj rola 
specjalisty jest niezastąpiona – 
podkreśla Wieczorek. 

 
Porzucone dzieci 
Na trudną sytuację związaną z 
niemożliwością uczestniczenia 
w terapiach fizjoterapeutycz-
nych oraz zajęciach rewalida-
cyjnych zwracają uwagę rodzice 
dzieci, które nagle zostały od 
takiej pomocy odcięte. – Sy-
nowie mają zdiagnozowane 

choroby ze spektrum autyzmu. 
Potrzebują stałego wsparcia, 
czyli m.in. uczestniczenia w za-
jęciach wczesnego wspomaga-
nia rozwoju – mówi w rozmo-
wie z „Naszym Dziennikiem” 
pani Anna z Warszawy, mama 
dwóch chłopców z zespołem 
Aspergera. Do tej pory dzieci 
w ciągu tygodnia miały zajęcia 
z różnymi specjalistami, którzy 
prowadzili m.in. trening umie-
jętności społecznych. – Stały 
rytm tych zajęć ułatwiał im 
nauczenie się funkcjonowania 
w społeczeństwie. To jest nie-
zwykle ważne, bo dla moich 
synów normalne reakcje na 
różne sytuacje życiowe nie są 
oczywiste. Muszą się zwyczajnie 
tego nauczyć i stale je ćwiczyć 
– akcentuje pani Anna. Nau-
czyciele przesyłają rodzicom 
wskazówki, jak mają postępo-
wać i jak pracować w domu z 
dzieckiem, ale – zdaniem naszej 
rozmówczyni – w tym przy-
padku to za mało. – Im jest 
potrzebne środowisko rówieś-
nicze, w którym będą wspólnie 
uczyć się radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach. Inaczej się nie 
da – wyjaśnia. Już teraz pani 
Anna zauważa postępujący re-
gres w zachowaniu synów.  
– Kiedy zdiagnozowano autyzm 
u naszych dzieci, zapytaliśmy, 
jak my możemy im pomóc w 
domu. Odpowiedź uzyskiwana 
od wielu osób była jedna. Mu-
sicie je po prostu kochać. Te-
rapię zostawcie terapeutom. 
Dlatego wspomaganie dzieci 
(w szczególności z głębokim 
autyzmem) przez rodziców tyl-
ko za pomocą zdalnych wska-
zówek od specjalistów to, wed-
ług mnie, fikcja. A czas wstrzy-
mania wszelkich zajęć uważam 
za zmarnowany – podsumo-
wuje pani Anna. n
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WTÓRNIE POSTĘPUJĄCE SM

HTTPS://WWW.TERMEDIA.PL
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ROZSIANEGO,38260.HTML
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HTTPS://WWW.RDC.
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„PROBLEMY ZWIĄZANE Z DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM SM 
W CZASACH PANDEMII COVID-19” ─ WYNIKI 
NAJNOWSZEGO BADANIA WŚRÓD PACJENTÓW 
CHORUJĄCYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE





Grudzień 2020

SM w czasach COVID-19
Powstaje nowa kampania spo-
łeczna dotycząca diagnostyki 
i kontynuacji leczenia osób ze 
stwardnieniem rozsianym
w okresie pandemii.

to modyfikacją przebiegu, a wręcz zatrzy-
maniem choroby, brakiem postępu niepeł-
nosprawności i co za tym idzie – pełnym 
uczestnictwem osób z SM w rynku pracy i 
życiu społecznym.

Czas pandemii wstrzymał przyjęcia 
nowych osób do programów lekowych. Sza-
cunki wskazują, iż w roku 2020 nawet tysiąc 
osób mniej uzyskało dostęp do leczenia. 
Niemniej, problem i obawy zauważono nie 
tylko po stronie systemu, ale także po stro-
nie samych pacjentów. 

„Osoby, bojąc się zarażenia wirusem, 
coraz częściej nie odbierają leków, a ich 
terapia przestaje być skuteczna. Prowadzi 
to do zwiększenia aktywności SM. Kolejną 
grupą są osoby mające objawy wskazują-
ce na SM, a nie poddane diagnostyce. To 
ogromna starta dla ich zdrowia, gdyż nie od 
dziś wiadomo, że w SM liczy się czas. Czas 
do diagnozy i czas do szybkiego leczenia.” 
– mówi Malina Wieczorek, prezes Fundacji 
SM-walcz o siebie.

Zważywszy na aktualną sytuację, pandemię 
COVID-19, co za tym idzie – spadek dostęp-
ności do leczenia, Fundacja SM-walcz o 
siebie, w trosce o dobro i zdrowie osób ze 
stwardnieniem rozsianym, postanowiła 
rozpocząć społeczną kampanię medialną 
mającą na celu propagowanie leczenia, 
wagę szybkiej diagnostyki i natychmiasto-
wego włączenia w program lekowy.

Sukces leczenia stwardnienie rozsianego 
w Polsce był wielokrotnie podkreślany przez 
gremia ekspertów i klinicystów. W tej chwili 
na programy lekowe wydajemy ponad 400 
mln rocznie i kwota ta powinna zwiększać 
się tak jak do tej pory rokrocznie. Skutkuje 
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Zasięg: 20 975
Polubienia: 107
Komentarze: 25
Udostępnienia: 21
Zaangażowanie: 153



Zasięg: 10 727
Polubienia: 113
Komentarze: 44
Udostępnienia: 24
Zaangażowanie: 181



Zasięg: 10 275
Polubienia: 240
Komentarze: 21
Udostępnienia: 59
Zaangażowanie: 320



Zasięg: 10 222
Polubienia: 278
Komentarze: 13
Udostępnienia: 55
Zaangażowanie: 346
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Zapraszamy do kontaktu!

www.sm-walczosiebie.pl
Kontakt: Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM-walcz o siebie
tel 501 099 606, fundacja@sm-walczosiebie.pl

Działanie objęte Patronatem Honorowym:
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN
Konsultant Krajowej w Dziedzinie Neurologii

http://www.sm-walczosiebie.pl/

