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Wstęp

Bezdechowcu Drogi!

Jeżeli pozwolisz, będę zwracał się do Ciebie w ten 
sposób aby to, co chcę Ci przekazać, odbyło się w sposób 
maksymalnie bezpośredni. 

Bez ogólnych opisów i bliżej nie sprecyzowanych sfor-
mułowań. Jeżeli już wiesz, że masz bezdechy, to musisz 
także wiedzieć, że w każdej chwili możesz wrócić do 
grona zdrowych ludzi. Naprawdę!
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Jedyne zadanie jakie Cię czeka, to podjęcie konkret-
nej decyzji o leczeniu. I konsekwentna realizacja tego 
celu. Proste prawda?

Nieprawda! Nie tak proste. Przynajmniej w polskiej 
służbie zdrowia. Ale na pewno wykonalne!

Stosując terapię CPAP na co dzień, decydujesz się na 
życie na pełnych obrotach. Tak samo jak Twoi zdrowi 
rówieśnicy. 

Musisz jedynie ponieść pewną cenę. Wszystko w na-
szym życiu ma jakąś cenę. Na początku cena ta wydaje 
się dość wysoka. Z czasem jednak jej koszt życiowy ma-
leje, bo się do Nowego przyzwyczaisz. 

Wtedy po prostu przejdziesz z tym do porządku 
dziennego!  Jeżeli nosisz np. okulary na co dzień, to 
już wiesz o czym mówię. Zaletą terapii CPAP jest to, 
że trudniej będzie Ci zgubić aparat z maską, jak to się 
często dzieje, choćby z moimi okularami. Proces ad-
aptacji jest podobny, choć temat nieco inny. Cóż, sam 
zobaczysz…

Do rzeczy zatem! Co zawarłem dla Ciebie w tej bro-
szurze?

Publikację podzieliłem na dwie części. W pierwszej 
części wyjaśnię Ci na ile potrafi ę:

Co takiego męczy Ciebie i Twoje otoczenie 
w nocy?

•
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Co przy bezdechu zagraża Twojemu zdrowiu 
oraz jak temu czemuś uniemożliwić szkodzenie 
Twojemu organizmowi? I przy okazji Twoim 
bliskim także.

Dlaczego i w jaki sposób możesz zacząć żyć na 
obrotach, takich, które ledwie pamiętasz z wcześ-
niejszych lat?

Jak możesz poczuć energię życiową, która będzie 
rozsadzać Cię od wewnątrz, zamiast powodować 
zapadanie się do wewnątrz.

Będzie to więc część z serii: „Czym się je bezdech?”.

W drugiej części tej publikacji znajdziesz natomiast 
odpowiedzi na pytania:

Czym leczymy bezdech i jakie są, według mojej 
wiedzy, wady i zalety poszczególnych metod 
leczenia?

Poznasz przykłady z życia leczących się już osób, 
które podjęły decyzje o zakupie aparatu CPAP 
i bez niego „nie wyobrażają sobie już funkcjo-
nowania na co dzień”. (to był powtarzający się 
cyklicznie cytat Klientów, nie zaś moja inwencja 
twórcza).

•

•

•

•

•
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Wyjaśnię Ci pewne terminy dotyczące terapii, 
w miarę możliwości, z pominięciem języka zare-
zerwowanego dla personelu medycznego. 

Rozpiszę się nieco na temat wyzwań, które Cię 
czekają podczas leczenia, a którym warto spro-
stać.

Druga część będzie zatem częścią, którą można okre-
ślić jako: ”Leczą się nam bogaci i nam też się opłaci”.

Mam nadzieję, że po tej lekturze będziesz o krok 
bliżej do tego, żeby skutecznie zawalczyć o siebie. 

A kiedy się już zdecydujesz podjąć pierwszy krok, to 
spodziewaj się gratulacji i wsparcia od Twoich bliskich. 
Wszak, będąc Bezdechowcem, częstowałeś ich także 
dawką niewyspania.  Skoro Ty sam już się wysypiasz, 
oni także odpoczną. I właśnie o to chodzi…

Przekonałem Cię do czytania dalej?

Jeśli tak, to nie traćmy czasu i  startujmy!

•

•
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PROLOG

Weźmy pod lupę pierwsze zetknięcie się całej 
Rodziny oraz Poszkodowanego, czyli Ciebie 

z tematem bezdechu. 

Widniejącego czarno na białym w szpitalnej karcie 
informacyjnej. 

Rozdzwonią się zapewne telefony. Być może, jak to 
się dzieje teraz, rozgrzeje się do czerwoności (albo już 
się grzeje) „Dr Google”. Dużo defi nicji, naukowych 
nazw, ferowanych wyroków on-line, itp. Utyskiwań 
i zachwytów osób korzystających i nie korzystających 
z leczenia.
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Wierz mi proszę – tak jest zawsze w czasach Interne-
tu. Kiedyś pytaliśmy wujka lub oczytanego znajomego. 
Teraz pędzimy do komputera, tabletu, smartfona lub 
zasiadamy przed smart TV i „zasysamy” potężne dawki 
wiedzy. 

Ale czy na pewno „wiedzy”? Temat forów interneto-
wych poruszyłem w rozdziale drugim.

Przy okazji wertowania karty informacyjnej spot-
kałeś się też zapewne z masą niewiele Ci mówiących 
nazw: ciśnień skutecznych, ciśnień terapeutycznych, 
saturacji, desaturacji, ramp, przepływów, milibarów, 
centymetrów H2O, hektopaskali, percentyli,  itp. 

Szkoda, że tak niewiele odpowiedzi, w temacie Two-
ich  wątpliwości. 

Drogi Bezdechowcu, czy tak było właśnie?

Zdecydowałem się „ugryźć” dla Ciebie ten temat. Od 
Twojej strony, czyli Tego, Który Ma Się z Tym Zmierzyć. 

Rozwiać niektóre wątpliwości, co do leczenia, poka-
zać jego pozytywy (a potrafi  być ich niemało). Uświa-
domić głęboki sens tejże terapii. Nawet, jeżeli trudno 
ją nazwać przyczynową.

To duże wyzwanie… Do dzieła zatem!

Jesteś Gotowy? 

To zapraszam Cię do części pierwszej zatytułowanej…


