
 

 

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… 

Problemy kardiologiczne aktualnie nie pozwalają na kontynuację leczenia biologicznego. Leczenie farmakolo-

giczne jest od dłuższego czasu nieskuteczne, dlatego pobyty w szpitalu, często na Oddziale Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej nie należą do rzadkości. Jedyną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest leczenie operacyjne, 

co i to w moim przypadku niestety nie jest takie proste. Stan po operacyjnym leczeniu wady serca-ubytku w 

przegrodzie międzyprzedsionkowej sprawia, że wszelkie kolejne ingerencje operacyjne są skomplikowane i 

obciążone dodatkowym ryzykiem.  Pomimo tego w lipcu br. we Wrocławiu zespół fantastycznych lekarzy pod-

jął próbę i wykonał    zabieg modyfikacji łącza przedsionkowo-komorowego, ablacji tkanki mięśnia sercowego 

endo- i epikardialnej. Niestety to dopiero początek… 

W listopadzie br. we Wrocławiu miał się odbyć kolejny zabieg operacyjny. Po najnowszych badaniach okazało 

się jednak, że problem jest bardziej złożony, a leczenie w Polsce niemożliwe. Zostałam zakwalifikowana do 

hybrydowej operacji kardiochirurgicznej i torakochirurgicznej z modyfikacją unerwienia serca oraz izolacją żył 

płucnych w Klinice w Belgii. Pomimo, iż operacja obciążona jest ryzykiem, dla mnie jest szansą… 

 Mój Lupus rozgościł się nie tylko w moim sercu, ale także w układzie nerwowym powodując padaczkę 

oporną na leczenie, uszkodzenie mięśni i nerwów; w układzie pokarmowym. Powoduje zaburzenia immunolo-

giczne, hematologiczne, endokrynologiczne, zapalenie stawów…Jest podstępny, 

atakuje różne narządy i układy, dlatego jest tak trudny w leczeniu. A leczenie 

wymaga stosowania wielu leków - agresywnych leków immunosupresyjnych, 

sterydoterapii, leków antyarytmicznych, przeciwpadaczkowych. Konieczna jest 

stała opieka wielu specjalistów.  

 Codzienna walka o zdrowie to leki, dieta, liczne wyjazdy do specjalistów 

do Wrocławia oraz innych Ośrodków Klinicznych, częste pobyty szpitalne, liczne 

zabiegi, ale i walka o środki finansowe, aby to wszystko było możliwe. 

Rozpoczęliśmy przygotowania do operacji w Belgii, musi się udać…ale i na to 

potrzebne będą środki finansowe… 

Każdy dzień to radzenie sobie z bólem, niepoddawanie się, a zarazem pogodzenie 

się z tym, że choroba dyktuje swoje warunki. Pomimo tego wszystkiego wiem, 

jak ważny jest każdy dzień i codziennie podejmuję walkę nie tracąc optymizmu, 

bo ciągle wierzę, że są w życiu rzeczy, o które warto zawalczyć do końca.  

A mając wokół siebie tak wielkie wsparcie w Was –  

Koleżanki i Koledzy - łatwiej jest walczyć.  

Dziękuję Wam za wszystkie słowa otuchy, gesty solidarności, empatię i za 

Waszą ofiarność. 
 

Z pozdrowieniami Olga Filipowska 

 
Pani Oldze można pomóc za pośrednictwem Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II: 

 

1) Przekazując dowolną darowiznę online: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/ 

2) Wpłacając darowiznę na subkonto nr: 51 1240 1183 1111 0010 6755 7290  

w tytule wpisując: 113. Olga Filipowska 

3) Przekazując 1% podatku - KRS 0000039541, cel szczegółowy: 113. Olga Filipowska 

http://www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/


 

 

4) Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści: WSPIERAM.113  /koszt SMS 2,46zł z VAT/, 

/regulamin: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/…/akcja-wspieram-dobro-w…/ 

  

     

 

 

 

DZIĘKUJEMY!!! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacjaskarbowosci.pl%2F2016%2F10%2F08%2Fakcja-wspieram-dobro-wraca%2F&h=ATMUDWGLjYNXxuv7iQQyzXkwYqPQN130Iu7tRE0LLunc9WvM49hHtRfLwbxlnb4KIaMJwoL1V4-gHR_2R7BVEZASZspOgCMU4jb5vL4oe16GICLXmuArYfnhcBz8934w8vzAeqFecpIqyIvnCnwF9z3385YfAV5ncTtEGAgSeS9OEmXaBT_dnAZhTf0iyJemFvKpicLQ2-BE7lPvUaiySrRzT3Pqb9QNpXwEWSBqAOcNqQ0rl3NUFpX_5jFVc4isRXwsBeKGQ6wjDzRsGkcrympo7mlc46Sw79o8veBZ0ymg-FSS

