
DRODZY PRZYJACIELE 
Jak pewnością wiecie, nasz syn Krzysio choruje na cukrzycę typu 1(dziecięca insulinozależna) 
od kiedy skończył 4 lata  od roku 2004. Leczenie tej choroby polega na ciągłym podawaniu 
insuliny, gdyż jego trzustka odmówiła posłuszeństwa. Nauczyliśmy się już żyć z tą chorobą 
zarówno Krzysio jak i my. Niestety od kilku miesięcy wyniki hemoglobiny glikowanej HbA1C1 
(pomiar glikemii we krwi z ostatnich 3-ech miesięcy) Krzysia wychodzą coraz gorsze. Po 
ostatniej wizycie lekarz prowadząca Krzysia, zaproponowała podpięcie tzw. sensora do pompy 
insulinowej, którą nasz syn posiada. Sensor to takie małe urządzenie, które umożliwia stały-
całodobowy pomiar glikemii. Postanowiliśmy spróbować i podłączyliśmy. Okazało się, że ten 
zestaw sprawdza się rewelacyjnie. Na bieżąco można monitorować poziom cukrów i nanosić 
ewentualne korekty. Można też dużo wcześniej reagować i nie dopuszczać do bardzo 
gwałtownych spadków i wzrostów glikemii, gdyż w pompie włącza się alarm informujący, że 
cukier zaczyna spadać lub rosnąć.  Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie koszty (załącznik 
oferta handlowa firmy Minimed Medtronic sp. z o.o.). Okazuje się, że koszt zakupu takiego 
zestawu to  1650 zł + elektrody(jedna elektroda starcza na 6 dni) w zależności od liczby 
zakupionych jednorazowo sztuk to 167zł (zakup 10 szt.) lub 197zł (zakup 1 szt.).Tzn. że kosz 
utrzymania sensora wynosi około 900-1000zł miesięcznie. 
Niestety w obecnej sytuacji finansowej nie stać nas na zakup chociażby zestawu z sensorem, 
nie wspominając o elektrodach.  Sensory te nie są dofinansowywane przez NFZ oraz PCPR. 
Szukaliśmy również wsparcia w GOPS-ie    jednak powiedziano nam, że są małe fundusze 
i problem będzie z dofinansowaniem takiego sprzętu. 
Wspaniali nauczyciele, którzy uczą Krzysia, postanowili zadziałać w tej sprawie i znaleźli 
fundację, która ma utworzyć subkonto dla Krzysia, do odliczenia od podatku 1% w rozliczeniu 
za obecny rok. Mamy nadzieję, że tak będzie. Jednak do rozliczeń mamy jeszcze kilka 
miesięcy i nie wiemy czy i ile uda nam się zebrać. Postanowiliśmy sami na własną rękę zebrać 
fundusze, które przynajmniej pokryłyby zakup zestawu z sensorem. Poniżej zamieszczamy 
link do firmy Medtronic sp. z o.o. aby można było zapoznać się z zasadą działania takiego 
sensora oraz poczytać więcej informacji: 
http://www.pompy-medtronic.pl/informacje-o-produktach/index/enlite-sensor.html 

Mamy do Was serdeczną prośbę o wsparcie finansowe na zakup takiego zestawu oraz 
zakup elektrod monitorujących poziom glikemii (informacje w załączniku). 
Ważna jest dla nas każda złotówka, która przyczyniłaby się do poprawy życia i wyników 
naszego syna. Jeżeli moglibyście wesprzeć nas finansowo jakąkolwiek kwotą, będziemy bardzo 
wdzięczni. Poniżej podajemy konto, które można zasilać, W tytule przelewu prosimy 
o wpisanie: ZWROT GOTÓWKI-KRZYSIO 

mBank 
37 1140 2004 0000 3602 5546 1998 

 
Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Prosimy również o przekazanie informacji 

do swoich znajomych, którzy również zechcieliby pomóc 
Jeżeli dostaniemy z fundacji potwierdzenie wraz z numerem KRS i dopiskiem doślemy 

taką informację. 
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