
 

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa - wtedy proste - dziękuję - zawiera 
wszystko, co chcemy wyrazić. 

Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy,  
Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, 

Za bezinteresowną pomoc i życzliwość 
Serdeczne podziękowania 

Wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej walce przekazując dla mnie swój 1%  
podatku. 

To dzięki Waszej pomocy moje leczenie może być kontynuowane! 
 
 
Tymczasem moja walka z Lupusem- Toczniem      
układowym trwa… 
Ostatnie miesiące zamieniły się w dramatyczną      
walką o moje życie... 
Pod koniec października 2018 r. w stanie ciężkim        
trafiłam na Oddział Anestezjologii i Intensywnej      
Terapii z powodu stanu padaczkowego z ostrą       
niewydolnością oddechową. Byłam w śpiączce, pod      
respiratorem. Pierwsze próby wybudzenia    
mnie i odłączenia od respiratora kończyły się       
niepowodzeniem z powodu narastającej    
niewydolności oddechowej i konieczność ponownej     
intubacji. Po wybudzeniu ze śpiączki rozpoczęłam      
żmudny proces rekonwalescencji, doszły    
powikłania: infekcja, zakrzepica, pointubacyjne    
uszkodzenie krtani. W szpitalu spędziłam kilka      

tygodni.  
11 stycznia br. czas ponownie stanął w miejscu... 
Lekarzom nie udało się opanować napadów i ponownie po wielogodzinnych napadach gromadnych            
doszło do stanu padaczkowego z ostrą niewydolnością oddechową. Znowu trafiłam na Oddział            
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponownie wprowadzono mnie w stan śpiączki          
farmakologicznej, w której pod respiratorem przebywałam 10 dni. Doszło także do uogólnionego            
zakażenia-w tym zakażenia krwi. Przez 5 dni pomimo odstawienia leków sedacyjnych lekarzom nie             
udawało się mnie wybudzić, byłam nieprzytomna, nie oddychałam samodzielnie i nie reagowałam            
na bodźce bólowe ani żadne inne...Jakimś cudem udało się jednak…Napady jednak wracały,            
wymagały modyfikacji leczenia, w szpitalnym łóżku spędziłam kolejnych 5 tygodni...Międzyczasie          
okazało się, że mam chorobę genetyczną - trombofilię wrodzoną.  
Teraz powrót do sił jest bardzo trudny. Wymagam rehabilitacji, na którą obecnie czekam. Doszły              
kolejne leki. Ciągła opieka wielospecjalistyczna jest konieczna. Niezbędne są także kolejne bardzo            
specjalistyczne badania m.in. badanie całoeksomowe VES, nierefundowane przez NFZ. Jego koszt           
to 4.500 zł. Miało ono zostać wykonane na początku stycznia br., jednak ze względu na kolejne                
dramatyczne wydarzenia okazało się to niemożliwe. 
W grudniu br. lekarze opiekujący się mną w ostatnim czasie znaleźli niepokojącą zmianę w krtani.               
W najbliższym czasie konieczne będzie operacyjne usunięcie tej zmiany, która może być            
odpowiedzialna za tak gwałtowne pogorszenie mojego stanu zdrowia. 
Nie jest łatwo, walczę z własną słabością, walczę o każdy dzień. Lekarze są bezsilni i na ten                 
moment nie wiedzą jak mi pomóc.  
Moja codzienna walka o życie i zdrowie to leki, dieta, liczne wyjazdy do specjalistów do               
Wrocławia oraz innych Ośrodków Klinicznych, częste pobyty szpitalne, liczne zabiegi, ale i walka             
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o środki finansowe, aby to wszystko było możliwe. Każdy dzień to radzenie sobie z bólem,               
bezsilnością, aby to wszystko udźwignąć. Niepoddawanie się w tej okrutnej walce, a zarazem             
pogodzenie się z tym, że to choroba dyktuje swoje warunki. 
Mając jednak wokół siebie tak wielkie wsparcie w Was – ludzi o wielkich sercach - łatwiej jest                 
walczyć. 
Dziękuję Wam za wszystkie słowa otuchy, gesty solidarności, empatię i za Waszą ofiarność. 
 
Z pozdrowieniami  
 
Olga Filipowska 
 
 
 

 


