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dializowanymi. Mniejsza odporność osób dializowanych 
i słabsze wytwarzanie przeciwciał może powodować, że 
pacjenci po przechorowaniu COVID-19 będą podatni 
po pewnym czasie na kolejne zakażenie. Nie wiemy też, 
jak skuteczna będzie szczepionka przeciw COVID-19?  
Mamy nadzieję, że skuteczność ta będzie nie mniejsza 
niż po szczepieniu przeciwko grypie, które wszystkim 
dializowanym zalecamy. Na razie nasze doświadczenie 
w tym obszarze  jest jeszcze zbyt krótkie dla wyciągnięcia 
wiążących wniosków. To, co z pewnością można 
powiedzieć na podstawie dotychczasowych obserwacji 
i doświadczeń pozwala formułować  wnioski ostrożnie.

Wnioski
U pacjentów hemodializowanych,  mimo że  stanowią 

grupę zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, przebieg choroby na ogół nie jest gorszy od 
innych osób obciążonych chorobami przewlekłymi. 
Większość z nich przechodzi COVID-19 bezobjawowo. Po 
przechorowaniu pojawia się odporność, ale ostrożność 
przed kolejnym zakażeniem musi zostać zachowana. 
Najważniejszym przesłaniem dla pacjentów 
jest zapobieganie chorobie przez stałe 
noszenie maseczek, ograniczenie kontaktów 
z osobami nie mieszkającymi wspólnie i częstą 
dezynfekcję rąk. Być może już w przyszłym roku stanie 
się powszechnie dostępna skuteczna szczepionka, która 
przerwie niekontrolowany rozwój pandemii, pozwoli nam 
wszystkim odetchnąć i cieszyć się swobodniejszym życiem. 

COVID19 NADAL MA GŁOS
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Pół roku lockdown’u na Sycylii. Wakacje czy groza?

Jerzy Czupryński
Pacjent, Wejherowo 

Pod koniec lutego wyleciałem wraz z żoną do Trapani 
na Sycylię w ramach projektu Dializ Wakacyjnych. 
Zamieszkaliśmy w ośrodku dla osób dializowanych Dialisi 
Mucaria, z którego gościnności korzystałem na jesieni 
ubiegłego roku. To znakomite rozwiązanie dla osób, które 
jak ja z racji leczenia są niejako „przywiązane” do miejsca 
zamieszkania. Dzięki Dializom Wakacyjnym mogą, jak 
sama nazwa wskazuje, wyjechać na wakacje.
Nasz powrót był przewidziany na koniec marca. 
Tymczasem w połowie  tego miesiąca ogłoszono pandemię 

koronawirusa COVID-19. Utknęliśmy… Loty odwołano, 
lotniska pozamykano. Nic nie wiadomo. Oczywiście, jak 
wszyscy, myśleliśmy, że to potrwa chwilę, tydzień, dwa, 
no, może miesiąc. Wróciliśmy dopiero w lipcu… 
Prawie pół roku spędziliśmy na Sycylii – to brzmi jak wakacje 
marzeń, ale tam przecież też była pandemia. Pozamykano 
kawiarnie, także tę, w której z żoną codziennie rano 
piliśmy kawę oraz restauracje … musieliśmy zapomnieć 
o pizzy, a także nieczynne były sklepy i wszelkie miejsca 
użyteczności publicznej. Na ulicach porządku pilnowali 
karabinierzy, nie wolno było wychodzić, a maski i  
dezynfekcja rąk była obowiązkowa. Te nowe, nieznane 
dotąd warunki zbudowały jednak nową jakość w relacjach 
międzyludzkich. Wśród nas, pacjentów doktora Mucarii, 
zawiązały się przyjaźnie, wspólnie gotowaliśmy, 
biesiadowaliśmy, czekaliśmy na powrót do domu, którego 
daty nikt z nas przecież nie znał. 
Klinika Mucaria zaopiekowała się nami zapewniając 
bezpłatną kontynuację leczenia i zakwaterowanie. Co 
prawda, przeprowadzaliśmy się pięć razy, ale za każdym 
razem warunki mieszkaniowe były znakomite, a opieka 
medyczna na wyciągnięcie ręki.
Powoli wszystko wracało do „normy”, ale powrót do Polski 
wciąż był niemożliwy. To tu  zaczynało układać się nasze 
nowe życie. Zupełnie inne niż w kraju. Włosi cieszą się 
codziennością – na wszystko mają czas, nigdzie się nie 
spieszą, delektują się smakami, dyskutują sącząc kawę, 
krzyczą, śpiewają i na wszystkie możliwe sposoby okazują 
serdeczność. W restauracji wiedzieli co zjemy na obiad, 
a w kawiarni jaką pijemy kawę. Zapamiętują ludzi, bo 
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lubią z nimi przebywać. Lubią towarzystwo i są ciekawi 
każdego człowieka. Owoce i warzywa smakują inaczej, bo 
dojrzewają w gorącym słońcu. Kawa to rytuał, a pizza jest 
wielkości stołu. Inaczej niż w Polsce. Nie wierzycie?  
W międzyczasie nasz lot powrotny kilkukrotnie 
odwoływano. Najgorsza była niewiedza i wymuszane 
przez okoliczności ciągłe zmiany decyzji i planów. 
Czas na Sycylii płynie wolniej. Na kuriera, który miał zabrać 
nasze paczki z zimowymi rzeczami, które odsyłaliśmy do 
Polski, czekaliśmy wiele dni  dyżurując przed hotelem 
aż się pojawi, albo i nie, bo nie było z nim kontaktu 
telefonicznego, ani umówionej godziny odbioru, czyli 
„jak będzie to będzie”. Do zepsutej lodówki wezwaliśmy 
fachowca. Przyszedł, przyłożył ucho do zamkniętych 
drzwiczek, posłuchał, pokiwał głową i ocenił, że „się nie 
da”. Kilka dni później przyszła pani, która „dokonała cudu” 
i naprawiła zepsuty sprzęt. Tam to kobiety naprawiają, 
załatwiają, organizują. Mężczyźni piją kawę i prowadzą 
niekończące się rozmowy.
W tym trudnym czasie, Włosi nie stracili pogody ducha, 
a my dzięki nim znosiliśmy go łatwiej. Mimo niewiedzy 
i lęku o zdrowie i bliskich, którzy zostali w kraju, a nie 
wiedzieliśmy przecież czy zobaczymy się i kiedy, cieszyliśmy 
się małymi rzeczami i sycylijskim słońcem. Jednak, kiedy 
udało się kupić bilety na samolot, którego lot nie został 
wreszcie odwołany, z radością polecieliśmy do Krakowa, 
a stamtąd nieważne, że przez całą Polskę, pociągiem do 
domu, nad morze. Kiedy, w środku lata, wysiedliśmy na 
dworcu w Gdyni uderzyło nas zimno… Słońce w Polsce 
świeci inaczej, ale … nie ma jak w domu.

Agnieszka Starko
Pacjentka, Chełm

Mój pobyt we Włoszech, a dokładnie na Sycylii rozpoczął 
się 1 lutego 2020 roku i miał   trwać do 24 marca 2020 
roku. Z powodu wybuchu pandemii COVID-19 zostałam 
tu aż do 4 lipca i pierwszym lotem wróciłam do domu. 
Pobyt zaczął się bardzo ciekawie, bo nic nie wskazywało 
na to, że coś się złego może wydarzyć i wpłynąć na nagłą 

zmianę w czasie dializacyjnych wakacji. Przez pierwsze dwa 
tygodnie byłam z mężem na północy Sycylii, w portowym 
mieście Trapani, które często na łamach tego czasopisma 
było opisywane przez pacjentów tam przebywających. 
Stąd nie będę go szczegółowo opisywać, a jedynie zwrócę 
uwagę na pewne ciekawostki, na które natrafiliśmy 
w okresie pobytu. 
Pięknie położone miasto na półwyspie w kształcie sierpa 
oblewają z jednej strony Morze Śródziemne, a z drugiej 
Morze Tyreńskie. Zachwycające miasto, z licznymi sklepami,  
bazarami, a szczególnego uroku dodają mu targi rybne, 
na których zawsze można kupić świeżo złowione ryby. 
Cały nasz pobyt był bezpłatny, tzn. dializy, dojazd do 
nich oraz zakwaterowanie w hotelu. Jedynie wyżywienie 
należało sobie samemu zorganizować – albo gotować 
albo korzystać z barów, w których koszt skromnego posiłku 
wynosił 3-5 euro. Ludzie na wyspie tak naprawdę żyją 
z turystów, dlatego są dla nich wyjątkowo mili  i nawet 
przy braku znajomości języka zawsze jakoś można się było 
porozumieć. Włosi byli pełni poczucia humoru i zawsze  
chętni do pomocy, a szczególnie, gdy napomknęliśmy 
o chęci przygotowania jakiejś włoskiej potrawy. Wówczas 
od razu podpowiadali, jakich produktów używać i z jakich 
przepisów korzystać. Uważam, że kuchnia zawsze łączy 
narody, a jedzenie na Sycylii jest najlepsze na świecie! 
Pani Asia, Polka pracująca na stacji dializ Mucaria, 
a jednocześnie nasza tłumaczka była bardzo pomocna 
przez cały czas pobytu. Zorganizowała nam wspaniałą 
wycieczkę na karnawał w Valderice. Ulicami, na 
platformach jechały wielkie maskotki z tego regionu oraz 
z bajek Disneya, a także miejscowi ludzie poprzebierani 
za różne postacie. Było pięknie i kolorowo! Po prostu 
niezapomniane przeżycie. 
Wszystko skończyło się w momencie, gdy prezydent Włoch 
ogłosił dekret o ograniczeniach związanych z szalejącą 
pandemią koronawirusa. Oznaczało to, że musimy zostać 
w domach i przestrzegać wielu zasad ochronnych, m.in. 
nosić maseczki, jednorazowe rękawiczki i nie kontaktować 
się z ludźmi. Od razu pojawiła się na ulicach policja i wojsko. 
Trzeba było pozostać w hotelu, a do sklepu, apteki, czy 
po zakupy można było wyjść z przepustką tylko raz na 
jakiś czas. Na wyspę nikt nie mógł przyjechać ani z niej 
wyjechać. Wszystkie środki lokomocji zostały wyłączone 
z użytku. Miasto wyglądało jak wymarłe, a na dializy 
dowozili nas w zmniejszonym składzie. Włosi postanowili, 
że zrobią wszystko, aby u nich w kraju nic się nam nie 
stało i postawili sobie za punkt honoru zadbać o nas jak 
najlepiej. W sali na dializach leżało o wiele mniej osób. 
Tylko co trzecie łóżko było zajęte, ciągle otrzymywaliśmy 
nowe maseczki, dezynfekcja rąk była obowiązkowa, 
a pielęgniarki i lekarze mieli specjalne stroje w celu pełnej 
ochrony dla obu stron. Nas Polaków przenieśli do hotelu 
o wyższym standardzie, z pięknym tarasem na dachu, 
gdzie mogliśmy we dwoje z mężem wypić kawę, czy 
porozmawiać z innymi. Tak płynął czas w zamknięciu, 
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ale najważniejsze - w zdrowiu. Dwie polskie rodziny 
zdecydowały się w czasie pandemii wrócić do Polski „Lotem 
do domu” (zorganizowanym przez PLL LOT), ale jak później 
pisali do nas to była jedna wielka porażka, bo wylądowali 
na kwarantannie w lasach bieszczadzkich pod eskortą 
wojska. Na dializy musieli jeździć aż 130 km od hotelu, 
w którym ich zakwaterowano, co zabierało prawie cały 
dzień na dojazd tam i z powrotem. Jedzenie dostarczano 
im do pokoju. Wojsko robiło im zakupy osobiste przez dwa 
tygodnie. Nie wychodzili nawet z pokoju. Na Sycylii na 
początku maja złagodzono trochę przepisy i można było 
na godzinę wyjść na spacer, ale tylko w miejsca odludne 
i nie wolno było gromadzić się. Włosi otworzyli kilka 
barów i małych bazarków, ale trzeba było przestrzegać 
zasad (wchodzić wolno było tylko pojedynczo).W okresie 
naszego pobytu obserwowaliśmy, jak pięknie zmienia 
się przyroda, w ogrodach kwitną drzewa, krzewy 
i kwiaty – po prostu byliśmy świadkami budzącej się do 
życia wiosny. W czerwcu gospodarze  zaczęli oczyszczać 
plaże i przygotowywać je do sezonu letniego. My też 
korzystaliśmy z nich chodząc w odległe miejsca i tam 
bezpiecznie kąpaliśmy się, opalaliśmy i odpoczywaliśmy. 
Zaczęliśmy wreszcie doceniać smak wolności, bez zakazu 
zgromadzeń, noszenia maseczek i rękawiczek, że możemy 
poruszać się do woli, możemy napić się kawy w barze, 
czy zjeść lody na spacerze. A do tej pory było to przez 
kilka miesięcy niemożliwe. Sycylia coraz bardziej otwierała 
się na turystów. W połowie czerwca zaczęli przyjeżdżać 
najpierw Włosi, potem Anglicy, Niemcy i inni. Wieczorami 
zrobiło się tu znowu głośno, wszędzie grała muzyka, jakby 
ludzie obudzili się z letargu. Po wznowieniu lotów do 
Polski wróciłam 4 lipca pierwszym dostępnym samolotem. 
A zatem mój pobyt na Sycylii trwał ponad 5 miesięcy. 
W tym czasie nawiązałam znakomite przyjaźnie z Iwonką 
i jej mężem, Jolą i Arielem oraz Christiną.  Przez cały okres  
pandemii trzymaliśmy się razem. To był, mimo ograniczeń, 
wspaniały czas!

Andrzej Jędrzejewski 
Pacjent, Lipno

W ramach projektu dializ wakacyjnych poleciałem 
wraz z żoną 1 marca 2020 roku na miesięczny pobyt 
na Sycylię. Wylądowaliśmy w Palermo, skąd zostaliśmy 
przewiezieni do Trapani, pięknie położonego miasteczka, 
pełnego starożytnych zabytków. Po drodze podziwialiśmy 
wspaniałe krajobrazy i roślinność wyspy. Hotel, transfer na 
dializy oraz same dializy, które odbywały się w Valderice 
w Klinice Mucaria zapewnili organizatorzy projektu. 
Byliśmy pod doskonałą opieką pracowników stacji dializ, 
lekarzy, pielęgniarek oraz pań, które odpowiadały za 
kontakty z gośćmi. Wszystko odbywało się w serdecznej 
atmosferze, z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem 
gospodarzy.
Po kilku dniach poinformowano nas, że okolicę możemy 

zwiedzać jedynie samodzielnie,   gdyż w związku z pandemią 
wprowadzono zakaz zbiorowych spotkań i wyjazdów. 
Dlatego też w wolnych chwilach spacerowaliśmy pięknymi 
plażami, zwiedzaliśmy stare miasto, poznawaliśmy kulturę 
Sycylijczyków i specjalność ich kuchni. Wielkie wrażenie 
zrobiło na nas średniowieczne miasteczko Erice z wąskimi, 
krętymi uliczkami i wyjątkową zabudową oraz piękne 
zachody słońca nad Wyspami Egadzkimi i Trapani. Ciesząc 
się wspaniałą pogodą oraz korzystając z uroków miasta 
i okolic nie docierało do nas, że tak szybko może się to 
skończyć. 
W połowie marca odwołano loty powrotne do Polski 
i zaczęto wprowadzać nowe przepisy ograniczające 
możliwość przemieszczania się. Zamknięto restauracje, 
sklepy, puby, parki oraz plaże. Cała wyspa została odcięta 
od pozostałej części Włoch.  Z dnia na dzień miasto, 
które tętniło życiem, handlem i rozrywką - opustoszało. 
Wyjść na zakupy można było pojedynczo mając przy 
sobie specjalny dokument potwierdzający tożsamość 
i cel pobytu. Wśród mieszkańców i turystów (których było 
coraz mniej) zapanował strach i panika. Zakupów można 
było dokonywać jedynie w sklepach spożywczych i na 
straganach warzywno-owocowych oraz aptekach, przy 
zachowaniu zalecanych środków ostrożności - tzn. zakryciu 
ust i nosa, w rękawiczkach  i przestrzeganiu odległości  
1,5 m zarówno w kolejce jak i w sklepach. 
Do końca naszego pobytu, który przedłużył się w związku 
z odwołanymi lotami, czas wolny spędzaliśmy jedynie na 
tarasie hotelu, patrząc z żalem na miejsca, których nie 
udało nam się zobaczyć ale z nadzieją, iż wszystko szybko 
wróci do normalności, a my powrócimy tu kolejny raz. 
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W czasopiśmie zamieszczono w formie 

wkładki  reklamę sklepu internetowego 

z odzieżą dla pacjentów dializowanych.


