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bylamwdru-
gim miesiącu
ciąŻy. C rka
Justynka

miala wteiy prawie
trzylata. Swietnie
się rozwijala. Cieszy-
liśmysięzmężem 

-

Adainem 1so i.;, że nie- 
"q%:'

dlugo Ędzie miala braciszka.
Por d powinien wypaść

w listopadzie. Na$e w lipcową
niedzielę, gdy zjedliŚmy Śniada-
nie, poczulam się gorzej.

- Kochanie, boli mnie brzuch
- poskarżyłam się mężowi.

B l się nasilal. PojechaliŚmy
do wołomi skiego szpitala.
Lekarz mnie zbadał i oznajmil:

-Przykro mi, ale to będzie
poronienie.

Zrobilo mi się ciemno przed
oczami. WiadomoŚć, kt rą usly-
szalam, byla jakz koszmarnego
snu. Czulam, Że zbezsilnoŚci lzy
lecą mi po policzkach.

Trzy dnip Źniej przestalam
czuć ruchy dziecka. Szok! Zro-
biono mi USG. Gdy zobaczylam
na monitorzebuzięi rączki, po
prostu się zalamalam. Podano
mi Środki uspokajające.

KrzyŚ
urodzil
się 8lip-
ea,tu.Ż

przed godziną 6 rano, napcząt-
ku 6 miesĘ a ciąży. Mial wielką
wolę życia, bo _wbrew przewi-
dywaniom |ekarzy _ urodzil się
żywy. NiesteĘ jego życie bylo
zagrożone.

- Nasze malefistwo waĘ
660gram w
i mieŚci się
w jednej
dloni...
-m wilam
męzo\Ąn.

Krzyś
rststal
przewie-
zionydo
Centrum Zdrowia Dzieeka (CZD).
Tam lekarze otoczyligo troskli-
wą opieką. Ta mala istotkabyla
podlączona mn stwem kabelkÓw
i rurek da urządze podtrzymu-
jących kruche Ęcie.Ale medycy
nie mieli dobrych wieści.

- Stan pani synka jest kry-
tyczny. Pięc najblizszych dni

zdecyduje, czybędzie Ęć_ usIy-
szałam od doktor w.

To bylo pi@ koszmarnie dlu-
gich dni strachu i nadziei, kt ra
w koticu zwycięży(a! Stan Krzy-
sia się ustabilizowal. W wczas
ptzeszedI ważnąoperację serca.
Podw chtygodniach jego stan
znolvu się pogorszyl.

- Jest bardzo ź|e. Krzyś może

szawie NFZ zawarl kontrakt
z trzemainnymi plac wkami,
m.in. z przychodnią przy ul. Ka-
rowej. o zgrozo,wylącznie tam
możnabylo go podawać. Stan
synka bywal natomiast tak zly,
że nawet chwilowe opuszczenie
szpitala byto wykluczone.

Wreszcie, po długich 10 mie-
siącach leezenia w CZD, I5

kwietnia br.
KrzyŚwr cit do

domu. Ale ra-
doŚć nie byla

petna...
,,CO

teraz
będzie?

Wszpitalu na
oddziale wcze-

Śniak w byt bezpieczny.
Aw domu? Będzie przy mnie, ale
przecieŻ on może zachorować!
Wirus RS może go zaatakowai"
_ zamartwiałam się.

Dowiedziatanr się, Że zgodnie

Nie bylamw stanie kontrolo-
wa emocji. Ich lawina spowodo-
wala przyspieszenie porodu.

mieć przed sobą zaledwie minu-
ty Żyeia- nie ukr'ywali lekarze.

Gdy to uslyszalam, przerazv
Iam się. Wyszlam nazevłnątrz
i balam sięwr cić na szpitalny
oddział. Ale życie zn wwygrało
ze Śmiercią! Takawalka powta-
r zala się wielokrotnie.

Wiosną jego stan się poprawil.
Zaczę|am mieć nadzteję na wy-
pis ze szpitala. LekarzewyUu-
maczyli mi, Że synek jest bardzo
podatny na groźne infekcje.

- U Krzysia zarażenie wiru-
Sem o nazrvie RS może oznaczać
zapalenie płuc i zagrożenie
życia. Dlatego przepisaliŚmy mu
Synagls. Lek, kt ry uwczeŚnia-
k wwzmacnia odporność na ten
wirus _ wyjaŚnili doktorzy.

Synek mial otrzymać pięć da-
wek leku. Niestety, jak się dowie-
działam od lekarzy, w CZD nie
moŻnabyto go podaÓ, bowW'ar-

Zrozporządzeniem
ministra zdrowia
Synagis jest poda-
wanywczeŚniakom
tylko odlistopada
dolovietnia,
w czasie najczęst-
szych zachorowari.

Dlatego już
18 kwietniapoje-
chalam z synkiem
do przychodni przy
ullcy Karowej. Tam
otrzymalpierwszą
dawkę leku.

,,Zostaly mu
jeszcze cztery daw-
ki. To świetnie,
przyjmie w nowym

,,f,rryteria medyczns u$tda minister$tuo"
Pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia są.
Ale mogą być przyznawane na leczenie
wyłącznie zgodnie z kryteriami medycznymi
ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia.
Kryterium przyznawania dostępności do leku
Synagis reguluje rozporządzenie Ministra
Zdrowia itylko Minister Zdrowia może zmienić
przepisy, by wigcej wcześniak w mogło otrzy_

mać Synagis. NFZ nie może przyznać świadczenia komuś,
komu ono się nie należy.
Wanda Pawlowicz, rzecznik prasowy Mazowieakiego 0ddziału
Woiew dzkiego llFZ

3O Chwila dla Ciebae



ięcy bezbronnych dzieci

szczepie ''_pomyśla_
zadowolona.

Nic z tegolZwazpo szczepie-
lekarka z Karowej powie-

mi, że za rok KrzTrŚ Ęna-
juz nie dostanie!

-Leknie Ędzie się należat'
pnogram obejmuje wczeŚnia-

tylko do sz stego miesiąca
Awięc pozostale przepi-

mu dawki przepadly!
uslyszalam od lekarki.
-Jak to?! Przecież m j syn

bardzo narażony na zacho_
Aten lek pomaga

oburzylam się.

- Bo takie są przepisy! NF"Z
lekĘ ko dla najmlod-

wczeŚniak w. Może pani
do NFZ, ale to nic nie

ieni, bo pani dzieckopo pro-
wypadlo z prog'ramu leczni-

ego _ usĘszalam od lekarki.
Bezwsparcia Synagisem

często choruje. Mial zapa-
ie pluc, szeŚć razy zapalenie

Ale się nie poddalam!
- Sami musimy kupić szcze-

! - powied zialam mężowi.
Jedna dawka kuracji Krzysia

byl mniej szy kosztowala

5 tys. zI.Teraz- 7 tys. złotych,
bo ur sl, waży 8 kg. W listopa-
dzie cudem udalo się zebrać tę
olbrzymią kwotę i zaszczepilt-
Śmy go. Na koĘne pomaga nam
zebrai Fundacja Zdążyr, zpo-
mocą. Na koncie Krzysia jest
kilkanaście tysięcy zloty eh,,

wciąż zamalo...
W takiej samej sytuacji Są ty-

siące rodzic ww calej Polsce.
Tak jak my drŻą o swoje dzieci.
To Świ stwo! WczeŚniaki nie
po towywalczyly sobie życie,
byteraz je stracić albo zdrowie
z powodu glupich przepis w!
Niech je zmienią!
: lgfeszli tohbubz

rysluchal lhriiusz Prdfirt
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,,Ten lek jcst tanw niż pown t do szpitalan'
Podanie leku zwiększa szanse na pzeżycie tych
dzieci. Pełna kuracja to koszt 25tys. zl. Otrrymanie
jei niemalw 100 proc. chroni wcześniaki przed
powrotem na oddział intensywnej terapii, co kosz_
tuje nieraz i 60 tys. zł. Neonatolodzy apelowali

do Pani Minister Zdrowia Evyy Kopaczorozszerzenie progra-
mu terapeutycznego dla wcześniak w. Bezskutecznie. Gie_
szę się, że obecnie ,,Chwila dla Giebie'' zwraca sig z takim
apelem do nowego minislran Pana Bartosza Arfukowicza
o rozszenzenie tego programu. Gorąco popieram te starania.
Prof, fal'n l(atarz1nra Borszcusfia-f,omacta, lbnsrltant
toieu dztra tazoricdiego ds. lleonatologii

APEL DO IIII'IISTR A 7lDROIilIA
BARToszA ARŁuKowlczA
Panie Ministne! Domagamy sig pełnego dofinansowania leku
$ynagisn niezbędnego dla tysięGy Wcześniakow w Polsce.
]rlawet W olfioionym budżecie panstwa muszą się znaleź
pieniądze na ratowanie życia bezbronnych dzieci!

czytelny podpis
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