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Bartuś urodził się
bez kości
p

iszcze lovvych

.

Gdyby jego rodzice
pogodzili się
z decy4ą lekarzy,
chłopiec miałby już
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amputowane
obie nożki. Ale
serce nie pozwalało
im zgodzić się na
ten zabieg. Zaczęli
szukać dla syna
ratunku za granicą.
l nagle pojawiła się
nadzieja.
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Ęąnna iPrzemysław
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rodzice Bartusi

wierzą, że dzię
jom w USA ich s1
zyska pełną sprawność

Jeszcąe
uż kilkanaściednipo narodzinach

Bartusia badający 3o ortopeda

stwierdził, że najlepsze, co możemy zrobic dla syna, to - 3dy
skończy roczek - zgodzic się na ampurację je3o nożek w okolicy kolan, aby
zaczął lczyc się chodzic już na protezach - opowiada |oanna Bułat, mama
_hłopca.

-

To był dla nas szok, dramat

i bol nie do opisania. I choc rozum mowlł, że skoro medycyna nie zna inne3o
rozwiązania t trzeba przyjąc to, co proponują lekarze, to w 3łębi serca za nic
nie umiałam się z Ęm po3odzic. Kiedy

patrzylam na synka iwyobrażałam sobie,
że wkrotce nie będzie miał swoich nożek,
łzy same płynęłymi po policzkach. PrzyrzebJam mu Medy, żebędę szukac

dla nie3o ratunku, gdzie Ęlko

się da. ,,Jeszcze będziesz chodził

,

-

synku na własnych nóżkach!"
obiacałam, nie mając pojęcia, czy
to w o3óle jest możliwe!

przeciez miało
urodzić się zdrowe...
Bartek urodził się z bardzo
rzadką chorobą 3enetyczną o
nazwie tibial hemim elia, czyli
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Chłopiec jest bardzo pogodny,
ułomnośćna razie mu nie przeszkadza
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brakiem kościpiszczelowych w nóżkach oraz z niedrożnościądwunastnicy. Ale

o lym, że z jej oczekiwanym
dzieckiem jest cośnie tak,
Asia dowiedziałam się dopiero tuż przed porodem, 3dy w szpitalu
zrobiono iej ostatnie USG.

- Wcześniej przez cały czas byłam pod przychodni ortopedycznej. Tam właś
kontrolą 3inekolo3a, który co miesiąc usĘszeli tę miażdżącądia3nozę i pora
zlecał mi to badanie i nie stwierdził ortopedy, aby amputowac nożki, Od ra
zadnych nieprawidłowości - opowia- zaczęIi szukac w internecie wiadomo
da. - Dlate3o przez całą ciążę byliśmy na temat choroby ich syna i rodzin, k1
z mężem przekonani , że urodzi się zdro- re mają dziecko z takim schorzenie
le taki szok. ,J
,J Niestety, w języku polskim nic r
ZyCw to,

na światprzez

sarskie cięcie.

ce-

Joasia

wspomina, że 3dy tylko
się wybudziła z narko-

zy, pielęgniarka przy-

niosła jej synka. ,,Czy
wie pani o nożkach?"
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zapytała. odwiiaiąc

co

aa

Do!ćor
za9warantowal
nam na piśmie,
że Bańuśbędzie
chodzil i biegał!

fir;xf łJd+ł:j,d;";
pod kroplówki.
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- Dłu3o wtedy płakałam - wspomina. - Następny miesiąc był najcięższy
w moim imężażyciu...
Dwa ty3odnie po wyjściu ze szpltala
poszli z Bartusiem na konsultację do

-

ny doktora Drora Paie
z USA, ktory rł, srr c

klinice w Palm Bc.
na Florydzie spec'a: :.

się w przedłuzaniu

.

konstrukcji kości.a ,_.
w leczeniu dokładn.:
schorzenia, na kto:. _.
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|a byłem jednak bardzo sceph cz
mowi Przemek. - ,,Jakiś tam cu,j

twórca obiecuje 3ruszki na u

-

ie rz..
myślałam. Przecież |ekarze \\_r-:ez:

powiedzieli, że w wypadk,r Ba:.;
żadna rekonstrukcja nie wchodzi rr <:

z okresu
I

rehabilitacji,

aż do chwili.., - |oanna
na chwilę zawiesza 3łos

i

ociera łry -

...kiedy

; samodzielnie chodziły
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i jeździly na rowerze.
Doktor Paley przed-

stawił im plan leczenia
Bartusia. Okazało się, że

- w prawej nożce jest do|,

'

brze rozwinięĘ
piszczeli.

staw

i szczątek
W lewej nie

kolanowy

ma stawu kolanowe3o,

a|e zato znajduje się roz-

, winięta

rzepka,

co

jest

bardzo ważne w przypadku dalsze3o |eczenia.

W obu

zaśstawów skokowych.

- A ja

drążyłam temat - przyznaje
|oasia. - Wysłałam do doktora obraz

z

prześ:wiellenia nożek synka

z

no3ach brakuje

pyta-

niem, czy jest możliwe ich wyleczenie.

Płakałaze szczęścia, kiedy już następne3o dnia otrzymała odpowiedź: ,,|ak
naibardziej, TAK". Doktor Paley dodał,
że chciałby zobaczyc Bańka iosobiście
3o zbadac. Zaproponował, aby konsultacja odbyła się w Europie, w Mediolanie, 3dzie akurat miał przyleciec jako
wykładowca na sympo zium medyczne.
- Doktor przyjął nas \v przerwie mię-

dzy wykładami - wspomina |oanna.

-

Wdac było, że cieszył się wśrod innl,ch ortopedów o3romnym uznaniem.
Spędził z nami prawie 3odzinę t przedstawił prezentację operowanych przez
siebie dzieci, ktore urodziły się z takim

schorzeniem jak Bartuś. Wdzieliśmy
ich zdięcia przed i po operacji, a także

barclzo poważne operacje, poa.#
których \ekarz ustawi stopy oraz kościstrzałkowe we właściwejpozycji

i

zrekonstruuje brakujące stawy. Na
obie nożki zostanie założony specjalisĘczny aparat llizarowa, ktory Bartuś
będzie nosil- przez mniej więcei poł
roku. Poźniei je3o nóżki będą w 3ipsie ,
Następnie przyjdzie czas na założenie
specjalisĘcznych uszĘwnień, w których... zacznie stawiac pierwsze kroki!
- Doktor Paley za3warantował nam
na piśmie, że po operacjach i rehabilitacji Bartuś będzie mó3ł sam, na swoich no3ach, chodzic, bie3ac i uprawiac
każdy sport, jaki będzie chciał - pod-

Był jednak jeden problem: trzy operacje w klinice na Florydzie i rehabilitacię Bartusia doktor Paley wycenił
na 206 tysięcy dolarów, czyli około

- Przekonaliśmy się, że jednakwarto
się starac i wierzyc, że wszystko się

72O tysięcy złoĘch!

Dla rodziców Bartusia to niewyobrażalna kwota. Są młodym małżeństwem, wynajmują w Krakowie kawalerkę. Obydwoje pracują, a|e przy
swoich dochodach ni3dy w życiu nie
uzbieraliby tylu pieniędzy. Postanowili więc wystąpic o sfinansowanie
operacji syna do Narodowe3o Funduszu Zdr owia. Złożyli tam stosowny
wniosek i czekali na decyzję. Niestety, sprawa się przecią3ała, brakowało
różnych dokumentów, trzeba było
je uzupelniac, dzwonic, dopytywac
- a czas płynął.To oczekiwanie
kosztowało ich wiele niepewności
i nerwow.
Nie do końca wierząc, że NFZ wyda
pozytywną decyzję, zwrocili się do
naszej redakcji z prośbąo wsparcie
ich działań. Od razu zadzwoniliśmy
do NFZ, pytając o spra\i/ę Bartusia.
Zapewniono nas, że wciąż jest rozpatrywana. Niedłu3o potem rodzice
chłopca dostali Ię jakże radosną dla

nich wiadomośc: NFZ z3odził się
zapłacic za zagraniczne |eczenie
syna w amerykańskiei klinice!

ich

uda! - cieszą się obydwoje.
Refundacja ma objąc wyłącznie koszty zabie3ów i hospitalizacii, pozostałe
wydatki, jak przelot i zakwaterowanie dla siebie, rodzice muszą pokryc
z własnych środków.
Na szczęście odkładaliśmykażdą
złotowkę - mowi|oanna. - Na konto
Batrusia wpływaV rórvnież datki od
rodzirry,znajomych i innych osób, które bardzo chciaĘ mu pomóc. Wszystkim z całe3o sarca dziękujemy.Terazte
pieniądzebardzo się nam prrydadzą.

-

i

umówieni są w amerykańskiej klinisce
na koniec kwietnia te3o roku. Potrwa
ono około ośmiu miesięcy. Przemek
przyleciz powrotem do kraju po miesiącu, aby wrocic do pracy. Z chłopcem zostanie tylko mama.
|asne, że lrochę się obawiamy, ale

-

wierzymy, że V,rcdy Bartuśwroci zza
oceanu, wysiadając z samolotu, samodzielnie postawi pierwsze kroki na
polskiei ziemi... - mówią pełni nadziei,
A my na pewno o Vm napiszemy,
MoNlKA WlLCZYŃSKA

PROMOc]A-

iest pomagal

kreśla|oanna.

Refundacja NFZ
Ieczenia za granicą
MagdaIena SzefernakeĘ
Biuro Komunikacji Społecznej Centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia
0 refundację wzez NFZ leczenia

za

granicą mozna starać się uryłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości
terapii danego schorzenia w kraju,
.a zagraniczna kuracja daje duże
szanse na wyzdrowienie, Nalezy
wtedy złożyc stosowny wniosek do
prezesa NFZ, który podejmuje w tej
kwestii decyzję, Wcześniej jednak
dokument ten trzeba odpowiednio
urypełnić i zaopiniować. Pierwszą
jego częśćwypełnia wnioskodawca,
drugą i trzecią zaślekarz właściwej
dziedzi ny medycyny, posiadający
tytuł naukowy profesora lub doktora
habilitowanego nauk medycznych.

Następnie wniosek opiniuje konsultant wojewódzki w danej dziedzinie.
Potem trafia on do oddziału wojewodzkiego NFZ, który przeprowadza
weryfikację dokumentow i ustala
koszt oraz termin planowanego
leczenia w palcówce zagranicznej.
Dopiero wtedy wniosek przekazywany jest do Prezesa NFZ, ktory na
wydanie decyzji ma pięć dni. W wypadku wątpliwościmoze zasię9nąć
opinii konsultanta krajowego lub
innych ekspertów. Więcej informacji,
jak rownież stosowny wniosek,
mozna znaleźć na stronie:
vvvvw.
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Zeskanuj kocl
telefonem
i obejrzyj film
o oliwce lub
rvejdź na

Stronę:
pVoliwka,z

weso

dzieckiem. Urodzila się

z wieloma wadami wrodzo

jakrozszczep wargi i podniebietila
palcozrost lewej rączkj oraz przl,kt
prawej i brak stopy w lewej nóżce
Hzeszla już 7 operacji, a kolejne s
w planach. Razem może pomó
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Przylącz się do naszych akcji: vwrłv,furrdacja.przyjaciolka.pl
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