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Ta książka należy do:



Początek podróży
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Jednak nie wszystkim jest wesoło... 

Janek ma pierwotny  
niedobór odporności, 

w skrócie PNO. 

Ach, to dlatego tak 
często chorował.

W Wesołowie trwa piękny, słoneczny dzień. Słychać 
śpiew ptaków oraz radosne odgłosy bawiących się dzieci.
 



Leczenie immunoglobulinami może mu 
pomóc, ale będzie musiał dbać o siebie  
i unikać niebezpiecznych bakterii i wirusów. Bla, bla...

Janku, to jest IGI. 
Być może sprawi, że 
poczujesz się lepiej.



Janek nie może zasnąć. W głowie 
kłębi mu się masa pytań.

Chłopaki, już wiem dlaczego  
tak często choruję. 

To przez PNO.

A co jeżeli jestem  
jedynym chłopcem na 
świecie, który to ma?

I już nigdy nie zobaczę 
przyjaciół?

Nawet nie wiem  
co to jest!

Chciałbym, żebyście 
potrafili mi pomóc…

Ja mogę ci pomóc!



Cześć, Janek! 
Jestem IGI.

Eee...cześć?

Mogę pomóc ci znaleźć  

odpowiedzi na twoje pytania.

 Ale jesteś niedźwiedziem! 

Ogromnym, niebieskim…

przyjaznym…

mówiącym…
Magicznym?!

Magicznym?!

 …niedźwiedziem.



Gdzie my 
jesteśmy?

Na specjalnej  
planecie dla dzieci 
z PNO.

Można tu 
spotkać…

Nie bój się! One się tak witają.

Nazywam się Maja. Miło cię 
poznać… hm, kapitanie Chip?

Janek. 
Mam na imię Janek.

Khem…



Czyli nie jestem z tym 
sam na świecie. Jest 
nas… dwoje.

Chodź ze mną.

Popatrz, jest nas 
całkiem sporo!

Ale tu wszyscy wyglądają 
zupełnie zwyczajnie…

Bo jesteśmy jak inne  
dzieci, tylko mamy PNO.

Wiesz, ja jeszcze nie rozumiem 
dobrze czym jest PNO…

Och, IGI wszystko  
ci wytłumaczy!

Nie, głuptasie.



To przez nas chorujesz.
    Przeciwciała stanowią część układu 

odpornościowego. Ich zadaniem jest 

namierzanie złych bakterii i mobilizacja 

pozostałych komórek układu 

   odpornościowego do obrony przed nimi.

Wirusy Niedobre bakterie

Układ odpornościowy broni twój organizm 

przed niedobrymi bakteriami i wirusami.

Jesteśmy  

czerwone krwinki!

Transportujemy 
tlen.

Komórki mózgowe!  

To my tu rządzimy!

     Każda komórka twojego ciała  

ma ważne zadania do wykonania.

WITAJ W NIEZWYKŁYM
ŚWIECIE CIAŁA CZŁOWIEKA
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      Leczenie immunoglobulinami sprawia, że masz 

więcej przeciwciał. Innymi słowy, dzięki niemu masz 

we krwi więcej „ochroniarzy”, którzy pomagają ci 

zwalczać złe bakterie i być zdrowym.

    To oznacza, że możesz częściej chorować, 

zapadać na infekcje układu oddechowego,  

mieć bóle ucha lub problemy z brzuszkiem.

Dobre bakterie

Robimy dla  
ciebie witaminy!

Kiedy masz PNO, niektóre elementy twojego 

układu odpornościowego mogą być nieobecne 

lub osłabione. Możesz mieć na przykład zbyt 

mało przeciwciał do skutecznej ochrony.

Zjadamy 
bakterie.

To my, białe 

krwinki.
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Tu jest świetnie! Szkoda, że nie 
mogę tu przyprowadzić przyjaciół  
i wytłumaczyć im, czym jest PNO.

Jeżeli im opowiesz na 
pewno zrozumieją.

Może masz 
rację…

Chodźmy do  
futuroskopu!

Tak, uwielbiam 
futuroskop!

Fu… co? 



To taki teleskop, który pozwala nam 
zajrzeć w przyszłość. Janku, co chcesz 
zobaczyć?

Wszystko!

Ustawię 
czas. 

Co widzisz?



NASTĘPNY  
TYDZIEŃ

 O, to ten pielęgniarz, który 
dał mi mojego IGIego

Pielęgniarze i pielęgniarki mogą ci pomóc na wiele sposobów, na przykład 
podając immunoglobuliny. Możesz ich też spytać o wszystko: o zastrzyki, 
o wycieczkę szkolną, na którą chcesz pojechać. Zawsze warto zacząć od 
rozmowy z pielęgniarką lub pielęgniarzem.

KTO W PRZYSZŁOŚCI POMOŻE JANKOWI?KTO W PRZYSZŁOŚCI POMOŻE JANKOWI?

MIESIĄC
PÓŹNIEJ

Moja Pani doktor immunolog 
ze szpitala! To ona mi  
powiedziała, że mam PNO.

Twój immunolog to lekarz-specjalista, który jest ekspertem od układu  
odpornościowego. Potrafi nawet policzyć przeciwciała w twojej krwi! 
Będzie wiedział wszystko o PNO i o leczeniu, którego twoje ciało  
potrzebuje, żeby być chronione.



DWA MIESIĄCE 
PÓŹNIEJ

Mój pan doktor…

Swojego rodzinnego lekarza znasz już pewnie bardzo dobrze. Nadal  
będziesz się z nim widywał - jeśli złapiesz infekcję lub będziesz  
potrzebował badania, to udasz się z tym najpierw właśnie do niego.

PÓŁ ROKU 
PÓŹNIEJ

To ja na boisku szkolnym.  
Gram w piłkę… I właśnie  
strzeliłem gola!



Czyli znowu zobaczę  
przyjaciół! I wrócę do 

szkoły!

Pewnie, że tak! Być może będziesz musiał 
trochę bardziej na siebie uważać, ale wciąż 
wiele rzeczy będziesz mógł robić jak dawniej.

Tyle osób o mnie dba… moja Pani 
Doktor, pielęgniarz, rodzice,  
przyjaciele…

Masz też swojego  
IGIego i nas 

wszystkich tutaj!

Twoja rodzina i przyjaciele 
też potrzebują, żebyś 
o nich dbał!

Naprawdę?

Każdy potrzebuje wsparcia.  
Oni też ciebie potrzebują.



O rany! Mama idzie mnie obudzić  
jak co rano! Wiesz, że to się dzieje 

teraz, prawda?

Janku, musimy 
wracać!

Cześć, Maju! 
Cześć… 
drugi IGI!

Dziękuję!Janku! Do zobaczenia 
następnym razem!



Chrrr....

...

Dzień dobry, Janku. 

Wiem, że martwisz się 
tym PNO.

Wszystko w porządku 
mamo! Wiem, że będzie 
dobrze.

Naprawdę?



Janku, czy 
to sierść? 

Zrobiłaś naleśniki mamo? 
Jesteś najlepsza na świecie!

Koniec.



POZNAJ BOHATERÓW
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LINK TO 
IGI VIDEO - 

VISUAL AND 
COPY TBC

CZYM JEST PIERWOTNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI?
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Czy widzieliście już film?Czy widzieliście już film?

Odkryj razem z IGIm i Jankiem niesamowite przeciwciała  
i rozpraw się ze złymi bakteriami!

Podziel się filmem o przygodach z IGIm ze swoimi przyjaciółmi, 
koleżankami i kolegami ze szkoły i z rodzeństwem.

https://youtu.be/96U5VjqQ9Hwz





Janek uwielbia przygody. Dobrze 
się składa, bo z IGIm – jego 

nowym przyjacielem – czeka go 
masa nowych przygód!
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Inne światy, tajemnicze maszyny i wielki, niebieski, magiczny… cóż, nie 
możemy wszystkiego zdradzić!

Odkąd Janek dowiedział się, że ma Pierwotny Niedobór Odporności, martwi 
się, że jego życie już nigdy nie będzie takie, jak kiedyś. Potem spotkał 

IGIego, z którym odkrywa świat pełen nieoczekiwanych przygód  
i nowych przyjaciół.

To jest opowieść o Janku, ale każde dziecko z PNO ma swoją własną 
historię. Wszystkie leki oraz wyroby medyczne przedstawione w tej książce 
służą wyłącznie jako ilustracje i mogą wyglądać inaczej niż te, które znasz  

z twojego życia.
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