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,,Dajemy rodzicom 4 tys, zl izostawiamy ich samych sobie"

l7 rodzin w naszym powiecie skorzystalo zprogtamu ,,Za zyciem". I(edy uro-

dzrLy im sig cigZko chore dzieci, dostali po 4 tys. zl. Kilkoro ztych malefstw

2yLo parg dni, niekt6re kilka tygodni. Pozostale do kofrca zyciabqd4 zmaga( sig

zniepelnosprawno(ci4. -Swiadczenie jest wyplacare taz, achoroba bgdzie

trwala - m6wi jedna z pracownic oSrodka pomocy spolecznej.

Pani Dominika Jasiak zI{rotoszyna byLa w ci4zy, gdy pod koniec 2016

roku w sejmie toczyly sig boje ozalo\enia programu ,,Za Zyciem" -aulorstwa

PiS. -Politycy post4pili na zasadzie - dajemy rodzicom 4 tys' 'A i zostawiamy

ich samych sobie - m6wi krotoszynianka. Tymczasem na wlasnym przykladzie

wie, ze wprzypadku rodzic6w dzieci niepelnosprawnych wahne jest nie tylko

odpowiednie wsparcie finanscwe, ale przedc wszystkim y671t1i.'4z,ania systcmo-

we.

Miala nie dotrwad 16 tygodnia

JuLwe wczesnej ci4z4 na podstawie badaf prenatalnych pani Dominika

dowiedziala sig, 2e malutka nie bgdzie zdrowa. - Stwierdzono u niej ptzeziet-

noS6 karkow4, zesp6l Downa, brak noska, wadg serduszka. Ci42a miatra nie do-

trwa6 16 tygodnia -m6wi pani Dominika. Po chwili dodaje, 2e i jej, i mgZowi,

zabraklo odpowiedniego traktowania przez lekatzy i informacji, jak przyg;oto-

wa6 sig do narodzin chorego dziecl<a. - Dla nas nie tyle bolesna byla diagnoza,

ale podejScie ginekologa ito, wjaki spos6b ptzekazal nam tq wiadomo66.

Otrzym'ala,jak m6wi, wizyt6wkg do psychologa i marne wedlug niej pociesze-

nie, Zejest mloda i bgdzie mogta mie6 jeszcze inne zdrowe dzieci. - Lelcar:z nie



ukrywal, ze proponuje przerwanie ciqLy. Alejak m6wi mloda mama, nie brala

tego pod uwagg.

Basia przychodzi na Swiat

Kolejni ginekolodzy, jak m6wi pani Dominika, potwierdzali chonobq

dziecka. Ale ich opinie i dtagnozy co do wad byLy r62ne. Jedni wskazywah, 2e

maLa urodzi sig bez nosa, inni to podwaZali,Iwterdzqc, ze zpewno6ci4 ma nos.

Jedna zprognoz dawa!.a nawet szansg, 2e c6teczka bgdzie zdrowa -m6wi

pani Dominika. W kofcu Basia przyszla na Swiat w kwietniu ub. roku' - Cieszy

nas,2e nie wszystkie diagnozy sig potwierdzily. Nie ma wady serca, ajej nzLpig-

cie migsniowe bylo w normie. Jedno sig potwierdzilo - Basia ma zesp6l Dorvna.

Kropla w morzu potrzeb

Po tym jak mala sig urodzila, jej rodzice, podobnie jak 16 innych rodzin

znaszego powiatu, skorzystali zjednorazowego Swiadczenia w wysokodci 4 tys.

z] w rarnach rz4dowego programll ,,Za i4ciem". Ale wedlug mamy Basi - ktt6rej

zdattie podzielajq inni rodzice wpodobnej sytuacji -jednorazowe wsparcie fi-

nansowe to za m:alo. -Tak naprawdg podobne pieni4dze wydaliSmy jeszcze

w czasie ciq2S,, by dolrzec do specjaiist6w, wykona6 badania. A do wielu z nich

nie mieliSmy tak naprawdg latwego dostgpu -tlumaczy kobieta.

Kilka tygodni czekali na wizytg

Niestety, zapewnienia ministerstwa pracy ipolityki spolecznej, ze jako

matka niepelnosprawnego dziecka pani Dominika bgdzie miala pierwszeistwo

w dotarciu na specjalistycznebadania, w dodatku finansowane ptzezNFZ, r6w'

nie| okazaLy sig fikcj4. -Do specjalist6w mieli5my sig dosta6 wci4gu 14 dni,

ale to slabo funlccjonuje. Polowa lekarzy nie wiedziala nawet co to jesl ,,Za 2y'

ciem" .'CzekaliSmy kilka tygodni na prywatne wizyly - ptzyznaje Dominika Ja-

siak z Krotoszyna.



Kobiety musz4 mie6 wyb6r

DziS Basia ma za sob4 pierwsz,l' rok Zycia" ajej rodzice stoczon4 wa1k9

o jej jak najlepszy rozw6j. Ogromne wsparcie i rady otrzymali od rodzic6v" in-

nych chorych dzieci. Jak m6wi mama dziewczynki, nie Zaluje decyzji orczy-

gnacji zaborcji, ale teL nie potgpia kobiet, kt6re sig na taki krok deoyduj4, do-

wiaduj4c sig opowaZnych, nieodwracalnych wadach plodu. -Politycy nie po-

winni zakazywa6 tolalnie aborcji, aw zamian oferowa6 pieni4dze. Chcialabym,

aby kobiety mialy wyb6r.Lekarze zal zamiasl pozostawiad im nie tylko propo-

zycjg,,p6jScianalatwizng" i przerwanie ciEilt -tak jak to bylo w naszymprzy'

padku - aIe tal<2e mo2liwoSci uftzymania ai42y i jak najlepsze jej wsparcie'

Swiadome rodzicielstwo to nie tylko stworzenie nowego Zycia ale lakLe wzigcia

zato r.S,cie pelnej odpowiedzialnoSci - m6wi pani Dominika.

To jednorazowa pomoc

Do podobnlzch refleksji dochodz4 pracownicy o6rodk6w pomocy spolecz-

nej, kt6rych zadaniemjest wyplaca6 rz4dowe Srodki ,,Za iyciem". Swiad.cze-

nie jest jednorazowe, achoroba bEdzie trwa\a -przyznale jedna zpracownic.

Na ten cel wpowiecie krotoszyfskim wydano L1cznie ponad 70 Iys. zL,, od wej-

Scia w zycie programu, czyli pocz4tku 2017 r. rtsy otrzyma| Swiadczenie, rodzi-

ce musz4 zloLyf stosowny wniosek. Maj4 na to 12 miesigcy od momentu naro-

dzin Zywego dziecka. Na terenie powiatu w kilku przypadkach pieni4dze wy-

placono juZ po rimierci dziecka, klore zmarlo wkr6tce po porodzie' Jak dotqd

nie bylo Zadnych odrzuconych wniosk6w. Najwigcej skierowano ich wKroto-

szynie il(oZminie Wlkp., pojedyncze przypadki odnotowano wpozostalych

gminach. W Rozdrazewie -jak dotqd - Zadnego. W Sulmierzycach dotychczas

byl tylko jeden wniosek. -Natomiast mamy informacjg, 2e wjednej rodzinie

zmartro dziecko, kt6rego rodzice maj4 prawo stara6 sig o pieni4dze. Olrzymali

od nas informacjg, ze takie Swiadczenie im prz.ysluguje, ale jeszcze do nas sig



nie zwr6cili -przyznaje Dorota Wo2niak, kieruj4ca sulmierzryckim oSrodkiem.

A na jak4 inn4 pomoc finansow4 czy rzeazowEmog4hczyf todzice chorych no-

worodk6w zpuli Srodk6w opieki? -Na dofinansowanie do leczenia, zakup le-

k6w. Pomoc przyznawara jest tak2e indywidualni e po rozpatrzeniu sytuacj i ro-

dziny. Jeheh chodzi oriwiadczenia rodzinne iwychowawcze wszystko uzale2-

nione jest od kryterium dochodowego w rodzinie - wymienia Kalatzyna I(ulka,

dyrektor MGOPS w Krotoszynie.

Ewa Serafiniak

RASTER

1 stycznia 2017 roku uruchomiono program ,,Za Lyciem".

4 tys. zl - to wysokoS6 jednorazowego Swiadczenia - zgodnie z z'alo2eniamr

programu ,,,2a Zyciem" - z tyttilu urodzenia sig z,ywego dziecko z cigZkin i nt'e-

odwracalnym upoSledzeniern albo nieuleczaln4 ohorob4 zagraLaj4ay zyoiu, kt6-

re powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecl<a lub w czasie porodu.

Wsparcie przysluguje bez wzglgdu na doch6d rodziny.

78 tys. zl - tyle t4cznie Swiadczei ,,Za Zyciem" wypiacono dotychczas w po-

wiecie krotoszyriskim.

MAPA

l'7 rodzin z powiatu skorzystalo ze Swiadczenia,,ZaLyciem"'.

I(rotoszyn -7 przypadk6w w roku 2011 ,0 -w roku 201[3

I(oZmin Wlkp. 7 przypadk6w w 2011 roku, 0 - w roku 2018

I(obyiin - 0 przypadk6w w 2011, 1 - w roku 2018

Zduny -l przypadekw 2017,0 -w roku 2018

Sulmierzyce - 1 przypadekw 2011 r., 0 - w roku 2018



Rozdrazew - 0 przypadk6w w 2017 i 201 8 roku

I)la por6wnania

28 tys. zl- to Srodki ,,Za 2yciem" wyplacone dotychczas w s4siednim powiecie

pleszewskim.

7- tyle rodzin skorzyst:ato z 4 lys. zl w powiecie pleszewskim w 2017 r., 0 - w

roku 201 8

RASTER

,,Za iryciem" przysluguje rodzicom, kt6rych dziecko przyjdzie na Swiat z <ti92'

kim upo5ledzeniem oraz z nieuleczaln4, 6mier1e1n4 wad4. Wyplacane jest bez

wzglgdu nato czy rodzice dowiedzieli sig o chorobie dzieckaprzed czy po jego

narodzinach.

Co zrobid, by otrzyma(. Swiadczenie?

W oSrodku pomocy spolecznej - wlaSciwym dla miejsca zamieszl<ania (matki,

ojca, opiekuna fal<lyoznego dztecka (osoba faktycznie opiekuj4ca sig d:ziec-

kiem, jeZeli wyst4pita z wnioskiem do s4du opiekufczego o przysposobienie

dziecka) albo opiekuna prawnego - trzeba zloLyt wniosek. I doLqczyt do niego

zalyczyt za|wiadczenie potwierdzaj4ce u dziecka oigzkie i nieodwracalne upo-

Sledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagrazajqc4 Zyciu - wystawione ptzez leka-

rzaposiadaj4cego specjalizacjgll stopnia 1ub tytul specjalisty w dziedzinie: po-

loZnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii oraz za5wiadczenie le-

karskie lub wystawione przez poloin4 potwierdzaj4ce pozostawanie kobiety

pod opiek4 medycz.n4nie p62niej ni2 od 10. tygodnia ciqLy do porodu.

{,ICZiIV:

3,7 rnlct nl - tyle paristwo z,abe'zpieazry*o na prograffi 
",Za 

Z,y*ien"t" w iatach

2017-2t)22. W roku r"rbiegiym bylo to 5 i l min el.
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,,Wady plodu wykry'wa sig po to, by pr6bowa6 je leczy€'

Z Andrzejem Kupczakiem - ordynatorem oddziaLu ginekologii i poloznictwa

w krotoszvfrskim szoitalu - rozmawia liwa Serafiniak

Czym s4 badania prenatalne?

1b te, kt6re wykonuje sig przed urodzeniem maleristwa. Dzigki tym badaniom

mobna wykry6 rolnego rodzaju wady plodu. Wykrywa sig je po to, by pr6bo-

wa6 je Ieczy6.'Ie badania skladaj4 sig zkilku czg|ci. Najwa2niejsza jest ta.

wkt6rej mozliwe jest badanie ultrasonograficzne, wykonywane w 12 tygodniu

ci42y. Potem USG do 22 tygodnia, tzw. badanie pol6wkowe.

Czy nale?y bai si9 badari prenatalnych?

Wiele pari raczej woli wiedziec, ze ich dziecku nic nie zagraLa na podstawie

wlaSnie wynik6w badafi prenatainych.

Jakie wady mo|na wykry6 w ten spos6b?

I{6zne -wady serca, nieprawidlowy rozw6j m6zgu, Iwarzoczaszki, narz4d6w

wewngtrznych, wady cewy nerwowej, rozszozep krggoslupa. Badania poztvala-

j4 stwierdzi6 tak2e wady genetyczne.

A czym s4 wady letalne?

1b wady, kt6re s4 Smiertelne, kohcz,4ce sig zgonem. Mog4 skutkowaf lynt, 2e

ci42a obumrze Jeszcze w trakcie zycia plodowego lub wiadomo, ze po urc,dze-

ntu, -zaznaczg -plod, kt6ry opuSci macica jest juZ dzieckiem, talcie dziecko

wkr6tce umrze.

I co w przypadku wykrycia takich wad?



W obecnych czasach nie mozemy nic kobiecie zasugerowa6. KaLda sugestia

moLe zoslat niewla3ciwie odczytana. Wigc jako lekarze m6wimy ty1ko, ,,pani

p16d ma tak4 i tak4 wadg, ona jest w r6znym procencie pewna, cho6 czgstlo ta

pewno$6 jest 100-procentowa, aszczeg6lnie te podejrzeniaw pierwszym lryme-

strze ci42y, inale?y liczyd sig zIym, ztym, tym lub tym". Na terenie Krotoszy-

na wszelkiego typu w4tpliwoSci przy tego typu badaniach konsultowane sa

w pracowni ultrasonografii w Poznaniu prz,y u1. Polnej. Tam jest najwyZszy sto-

piefi referencyjnoSci i tam ta diagnoza jest 1ak najbardziej pewna.

Czy badania prenatalne pozwalaj4 na wyeliminowanie stwierdzonych

wad?

Jest mozliwoS6 przeprowadzenia wewn4trz lonowych operacji napLodzie. CzyIi

kobieta jest w ci4zy, jej pl6d r62nie duiry -ltcz4c od 10 do 40 tygodnia c:,i42y

- i jest rno2liwod6 wykonania jakich6 operacji wewn4trzmacicznych, ale s4 na-

prawdg nieliczne oSrodlci, kt6re czymS takim sig zajnq4.

Co wigc daj4 wyniki badaf prenatalnych, kt6re stwierdzaj4 dan4 wadg, le-

karzowi prowadz4cemu ci42g?

Wskazuj4, jak dalej prowadzi6 ciqzg i jak przygotowal pacjentkg do porodu' Po

porodzie mohna przeprowadzat r62nego typu operacje na oddzialach chirurgii

dziecigcej. 'Ib oczywiScie dolyczy wad, kt6re nie s4 letalne inie zagra2a14 2y-

ciu. JeSli mamy sytuacjg, ze jest stwierdzone wodoglowie, kt6re moze rozwrn4(

sig w r6znym momencie, to w6wczas wiemy, 2e nale?y ptzeptowadzi6 por6d

przez ciEcie cesarskie, bo takie dziecko ma tak dt24 glowg, ze sig nie urodzi.

Warto wtedy zabiegprzeprowadzii w szpitalu, kt6ry rna r6wnieZ oddzial chirur-

gii dziecigcej, by maluch mogl od razu zostac zaopatrzony i przcjSc operacjq.

Ajak to jest,2e wyniki badaf prenatalnych czgsto s4 r6Lnie interpretowa-

ne przez r62nych lekarzy ginekolog6w? Sk4d przyszla mama ma mie6 pew-

no66, 2e jej ci4La rzecz;.wiScie ma wady?



'lrzeba wybiera6 miejsca, kl6re maj4 certyfikowane uprawnienia do oceny, czy

w badaniu prenatalnym uznajemy wszystko za prawdE, b1d!z te2 nie. 1ylk.o ci

lekarze uitrasonografiSci, kt6rzy co roku odnawiaj4 sw6j certyfikat, maj4 naj'

wigcej do powiedzenia wtej kwestii. Je$li wkwestii diagnozy np. zespolu Do-

wna -prz.ezierno3ci, obecnoSci ko6ci nosowej badL jej braku -wypowiada sig

tal<ilekarz chociazby jak ja, kt6ry codziennie wykonuje badania IJSG, ale nie

ma stosownego cerlyfikatu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, to musi

powiedzied -,,nie mam tego ceilyfikatu, a1e istniej4 specjaliSci, kt6rzy s4 od

tego, by prawidlowo odczylywa(, te wyniki". Badania prenatalne tal<2e mtsz4

by6 wykonane w okresie, w kt6rym ci42a ma dokladny dany tydzieh, nie wcze-

Sniej i nie p62niej.

W jakich sytuacjach najczgsciej kobiety kieruje sig na badania prenatalne?

Obecnie l<a\dy lekarz ginekolog posiada wtrasny aparat IJSG. I na podstawie

wtasnego doSwiadczenia ocenia, czy ooS u plodu jest mniej lub bardziej w nor-

mie. Do tej oceny namawia sig ka2d4 kobietg, m6wi4c jej, 2e ma moZlirvoS6

skorzystania zbezp*atnych badaf prenatalnych. To nie tylko przysluguje cierzar-

nym po 35. roku, ukt6rych wzrastaryzyko wyst4pienia wad. fb jest tak, ze

kazda kobieta, nawet jeSli ma 20 czy 25 Iat, mo2e spodziewa6 sig chorego

dziecka. Trzeba i6i i siE dowiadywa6.

C)dwolam sig do pana do5wiadczenia jako lekarza. Jaki jest procent kobiet'

kt6re po poznaniu diagnozy zbadafi prenatalnych zdecydowaty sig prze-

rwa( ci1itg ze wzglgdu na tr"wale uszkodzenia plodu?

Nie odpowiem na to pytania, bo uklada sig to r62nie, trudno okreSli6 procent

kobiet, kt6re sig na te badania decyduje. Natomiast im bardziej kobiety sz1 wy-

emancypowane i lepiej wyksztalcone, to latwiej jest im podj46 decyzig o termi-

nacji ci42y, czyh przerwaniu jej ze wzglgdu na powazne wady plodu' Bo potem



to juz tyiko mo|na protestowa6 w sejmie, decyduj4c sig urodzi6 tak ohore dzie-

ci.
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