
ZOSTAŃ MIKOŁAJEM dla podopiecznych 
 

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku. 

 

W tym wyjątkowym czasie podaruj dzieciom chorym na mukowiscydozę prezent, 

 który wywoła uśmiech na ich twarzy. 

 

Ekipa dobrych elfów dostarczy świąteczne paczki dla ponad 180 podopiecznych. 

 

Nasze sanie są gotowe, czekamy na Ciebie! 

 

Przygotuj paczkę, a my dostarczymy ją dzieciom i ich rodzinom! 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Dostarcz paczkę do 10 grudnia na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział  

w Gdańsku ul. Polanki 119, budynek nr 5, 80-308 Gdańsk, telefon: 58 554-30-96  

lub wpłać darowiznę na nasze konto: 

 26 1160 2202 0000 0000 5464 4607 Bank Millennium S.A. 

Tytułem: Zostań Mikołajem  

 
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku (www.muko.gda.pl), działa na terenie 

czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-

mazurskiego. Swoją opieką obejmujemy ponad 180 podopiecznych i ich rodziny. Mukowiscydoza to 

nieuleczalna choroba o podłożu genetycznym, która atakuje układ oddechowy i pokarmowy.  

Chorzy rodzą się z nią. Każdy dzień życia osób chorych na mukowiscydozę jest walką o oddech. 

 
Dużą radość sprawią: 

 Nowe gry karciane i planszowe, zabawki, materiały plastyczne, pendrive, nowe książki, filmy i gry komputerowe 

 Sprzęt sportowy niezbędny w rehabilitacji (do ćwiczeń – piłki z uszami, taśmy, motylek, hantle fitness, skakanki, piłki 

do gier zespołowych, rakietki do kometki i tenisa stołowego) 

 Kosmetyki, radosna pościel 

 Produkty kaloryczne niezbędne w diecie chorych – np. suszone owoce, orzechy, słodycze itp. 

 Karnety wejściowe do kina, teatru 

 

Przydadzą się również  środki specjalistyczne : 

 Chusteczki do nosa, mokre chusteczki 

 Maseczki medyczne, Rękawiczki jednorazowe, 

 Odżywki – np. Nutridrink, Nutrison, Fantomalt, Resource 

 Kreon 10 000 

 Sól hipertoniczna do inhalacji  

 Środki dezynfekcyjne – np. Biosanitizer, Aniosept Activ, żele i mydła antybakteryjne, chusteczki dezynfekujące 

 

Osoby chcące podarować droższy sprzęt do fizjoterapii oddechowej lub sfinansować 

rehabilitację podopiecznych zapraszamy do kontaktu osobistego. 
 

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych z całego serca DZIĘKUJEMY! 


