Kwartalnik Krajowego O rodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w D bku

Nr 8 kwiecie - czerwiec 2007 r.

Egzemplarz bezp atny

Z ycia O rodka…

Z nieoficjalnych róde (NEMO) dowiedzieli my si , e Dyrektor KOMR zamierza wprowadzi( nowe stroje s u bowe dla pracowników. Ka dy dzia b dzie mia w asne ubranko!
Teraz tak b dziemy wygl/dali:

Dyrektorzy

Rehabilitacja

Opiekunki i pokojowe

Kuchnia

Bhp

Socjalna

Ksi gowe
Organizacyjni
Techniczni

Wszelkie uwagi i inne propozycje (mile widziana prezentacja) mo na b)dzie
zg asza* osobi cie do Dyrektora tylko w dniu 1 kwietnia 2007r.

Warto wiedzie*…
Kto choruje na SM? cd.
Stwardnienie rozsiane cz ciej wyst puje
na terenach o lepszych warunkach sanitarnych. By(
mo e brak czynników wymuszaj/cych powstanie
pewnych rodzajów odporno ci u dzieci powoduje
wi ksz/ podatno ( na zachorowanie.
Czy SM mo e przenie ( si na innych, je eli kto w rodzinie jest
chory? Takie zupe nie oczywiste obawy trzeba rozwia(. Stwardnienie rozsiane nie jest chorob/ zaka n/, nie mo na si ni/ zarazi(. Nie jest te
schorzeniem dziedzicznym w potocznym znaczeniu tego s owa, cho( istniej/ pewne dowody na istnienie uwarunkowanej genetycznie , zwi kszonej podatno ci na SM. Jest bardzo prawdopodobne, e osoby chore maj/
jednakowe grupy tkankowe, co mo e mie( zwi/zek z cechami systemu odporno ciowego, który broni organizmu przed infekcjami. Oko o dziesi ciu
procent chorych ma krewnych (rodziców, braci, siostry, lub dzieci) z t/
sama grup/ krwi, równie cierpi/cych na SM. Stwardnienie rozsiane rzadziej wyst puje u rodziców i dzieci, ni u rodze6stwa. Badania bli ni/t
jednojajowych wykaza y znacznie wy sze prawdopodobie6stwo wyst/pienia SM u obojga, ni w przypadku zwyczajnego rodze6stwa. Trzeba te
zwróci( uwag , e niedotlenienie podczas porodu oraz cz ste infekcje w
dzieci6stwie sprzyjaj/ zachorowaniu.
Czy istnieje typ osobowo ci, którym charakteryzuj/ si ludzie zapadaj/cy na SM? Ka da odpowied na to pytanie b dzie niew/tpliwie subiektywna, mo na si jednak zgodzi(, e istniej/ pewne wspólne cechy.
Stereotypem jest aktywny, m ody cz owiek, du o i ci ko pracuj/cy – bezinteresownie i bez narzekania, przyjmuj/cy wszystko ze spokojem, mo e
nawet troch perfekcjonista.
Wybra : Krzysztof Czubak

Warto wiedzie*…
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PTSR, Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa
75 1240 1060 1111 0000 0006 1652 – z dopiskiem „1% dla PTSR
w Ciechanowie”
Wszystkie Pa stwa wp aty zostan7 przeznaczone na rehabilitacj) chorych na SM.

Od trzech lat istnieje mo liwo ( pomniejszenia podatku do wysoko ci nie
wi kszej ni 1% podatku z tytu u wp aty pieni nej na rzecz organizacji
po ytku publicznego, czyli np. na rzecz PTSR. Wp aty nale y dokona( w
terminie od 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego z o enia zeznania za
rok podatkowy, nie pó niej jednak ni do up ywu terminu okre lonego dla
z o enia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia roku, w którym sk adane jest
zeznanie. Oznacza to i , w odniesieniu do zeznania za 2006 r., wp ata powinna by( dokonana pomi dzy 1 maja a 31 grudnia 2006 r. lub pomi dzy 1
stycznia, a najpó9niej 30 kwietnia 2007 r.
W praktyce najlepiej najpierw wype ni( zeznanie podatkowe, obliczy( podatek i dopiero wtedy dokona( wp aty 1% podatku na rzecz organizacji
po ytku publicznego. Kwot podatku obliczamy po uwzgl dnieniu ulg i po

odliczeniu sk adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wp ata musi by( udokumentowana dowodem wp aty na rachunek bankowy
organizacji po ytku publicznego (dowodu wp aty nie za /czamy do zeznania tylko przechowujemy w domu, na wypadek gdyby urz/d chcia sprawdzi( prawdziwo ( dokonanej wp aty).

Mieszka cy pisz7…
Limeryki
Pewien weso y fan z Pola6czyka
Bardzo lubi Krzysztofa Krawczyka
Hpiewa jego piosenki
I by czu y na d wi ki
Na koncertach có – oko przymyka.

Pewna lala z Warki co si zwa a Zocha
uwa a a, e perwersja to sama radocha,
wi c gdy si kocha a
pomys ów sto mia a.
Przepad a ,bo nadzia a si na ognistego W ocha.

Pewien wojak co w pruskim s u y szwadronie
po nocach ni o swej g owie i na niej koronie
Rano nie wyspany
my w latrynie ciany.
I na dodatek musia czy ci( garnki i konie.

Pewna londy6ska kotka s odka idiotka,
poderwa a kotka zza p otka.
A kotek zza p otka,
wygra w totka.
I obskuba a do centa go ta kotka, nie taka wida( idiotka.

Pewien go ( w Madrycie kochliwym by doktorem
marzy jednak aby zosta( szalonym toreadorem.
Dobieraj/c si do pani nóg
nadzia si na byczy róg.
Teraz le y w szpitalu, nie z ni/ , lecz z respiratorem.
Magdalena Matraszek-Doma6ska

Rozmaito ci…

Jak wiesz, idzie wiosna i przyroda budzi si do ycia. Zacznie si robi(
tak pi knie, optymistycznie, weso o i ciep o. A Ty cz sto czujesz si nieszcz liwym i niezadowolonym ze wszystkiego cz owiekiem.
Mo e po prostu wystarczy nauczy* cieszy* si) yciem.
Oto 12 sposobów na szcz) cie
Spisz dziesi ( powa nych i
Pami)taj o przyjemno ciach.
mniej powa nych rzeczy, które mog/ sprawi( ci rado ( w ci/gu dnia, np.
spacer w parku, upieczenie ciasta, wizyta u fryzjera, rozmowa
z
przyjació k/, odpoczynek. Potem postaraj si zrealizowa( przynamniej poow z nich. Doceniaj ka d7 szcz) liw7 chwil), któr7 los ci) obdarzy u cisk dzieci, buziak od m) a czy dobry film.

Prawid owe
Zadbaj o swoje zdrowie.
od ywianie i gimnastyka pozwol/ ci poprawi( kondycj fizyczn/
i
psychiczn/. Nie zapominaj, e ruch jest te znakomitym lekarstwem na
stres i przygn bienie – wi c (wicz, p ywaj, spaceruj. Rób wszystko, co lubisz, ale nie sp dzaj ycia na fotelu lub wózku. Sprawniejsze cia o to
warunek dobrego samopoczucia.

Nawet w trudnych chwilach zaB7d9 z siebie zadowolona.
chowuj pogod) ducha i nie zapominaj o u miechu. Staraj si nie
poddawa( chandrom i z ym nastrojom. Przekonasz si wtedy, e b d/ ci
o wiele rzadziej nawiedza y.

Rozmaito ci…
Piel)gnuj przyja9nie.
Nie a uj czasu dla swoich bliskich i przyjació - rozmawiaj z nimi, s uchaj ich i miej si razem z nimi. Ludzie,
którzy maj7 cho* jednego serdecznego przyjaciela, s7 szcz) liwsi od
tych z du ym gronem dalekich znajomych.
Gdy sypiasz za ma o, stale czuDobrze si) wysypiaj.
jesz si) zm)czona i rozdra niona. Je li masz problemy
z zasypianiem, zamiast za ywa( tabletki, we ciep / k/piel, wypij szklank mleka, obejrzyj dobr/ komedi lub wyjd na spacer. To ci odpr y i uspokoi.
Nie zawsze wszystko mo e si w
Nie wpadaj w przygn)bienie.
yciu uk ada( po twojej my li, ale to nie powód, by w trudnej chwili zadr cza a si przypominaniem prze ytych pora ek. Nie ku te losu my leniem, e "pewnie i jutro nic mi si nie uda". Powiedz sobie raczej, e
trudne chwile przemin7 i znów wszystko b)dzie dobrze.
Pracuj metod7 ma ych kroczków.
Kadna praca nie mo e ci przyt acza(. Zabieraj/c si do niej, nie my l o tym, ile musisz zrobi(, by np.
poprawi( swój chód, doprowadzi( ogród do porz/dku, czy nauczy(
uczniów tabliczki mno enia. Podziel prac) na ma e "segmenty" i koncentruj si nad ich wykonaniem, nie zaprz/taj/c sobie g owy ca o ci/. Ale
pami)taj, eby ka dego dnia posun7* si) cho* krok do przodu w swojej pracy.

Ka dego dnia znajd
Znajd9 czas tylko dla siebie.
cho( kilkana cie minut na relaks. Rób wtedy to, co sprawia ci przyjemno (. Poczytaj ksi/ k , przejrzyj rodzinne zdj cia, posied w ogrodzie,
poplotkuj z kole ank/ przez telefon, postaraj si zapomnie( o k opotach.
Zachowuj si) tak, jakby na ten czas ca y wiat przesta istnie*.

Rozmaito ci…

Szukaj powodów do rado ci.
Wypatruj dobrych chwil w yciu,
nie narzekaj na pogod , ciesz si ka d/ drobnostk/ i wykorzystuj ka dy
pretekst, by si po mia(. Traktuj dobre samopoczucie jako sposób na ycie. Je li uwierzysz, e ycie mo e by* pi)kne i satysfakcjonuj7ce takie si) stanie.

Okazuj sympati) innym.
Rado ( jest zara liwa. Dziel si wi c
ni/ z innymi lud mi, nie szcz d im s ów mi o ci i uznania, cz sto si
u miechaj, b/d serdeczna. Spróbuj, a szybko przekonasz si), o ile atwiej i szcz) liwiej b)dzie ci si) y o.

B7d9 dobry dla samego siebie.
Traktuj samego siebie tak,
jak najlepszego przyjaciela - od czasu do czasu spe nij swój kaprys,
nie odmawiaj te sobie drobnych przyjemno ci. Ciesz si nawet z najmniejszego swojego sukcesu. Przecie zas ugujesz na to!

Je li tylko mo esz nie sp)dzaj
Walcz z bezczynno ci7.
wolnego czasu jedynie na ogl7daniu telewizji i rozmowach przez telefon. Wymy laj sobie zaj cia, które by yby odskoczni/ od domowych obowi/zków, pracy zawodowej lub codziennej nudy. Haftuj, maluj obrazy,
rozwi/zuj krzy ówki, pracuj spo ecznie. Najwa niejsze, eby mia ochot
na to, co robisz. Powiniene mie( z tego tak e satysfakcj .

Rozmaito ci…

- Jaka jest ró nica mi dzy m czyzn/ i telefonem komórkowym - adna,
bo jest zawsze zaj ty, nie odpowiada albo jest poza zasi giem.
*
Co to jest: ona i te ciowa w jednym samochodzie?
- Zestaw g o nomówi/cy.
*
- M/ dzwoni do ony: Halo, czy to ty kochanie? Tak, a kto mówi?
*
Kona do m a:
- Wiesz, ta dziewczyna, któr/ przyprowadzi e , jest bardzo adna i mi a,
ale wysy aj/c ci po osiemnastk mia am na my li mietan .
*
Przegl/daj/ca si w lustrze ona do m a:
- Powiedz mi, kochanie, za co ty mnie tak kochasz: za pi kn/ buzi , czy za
rewelacyjn/ figur ?
- Za poczucie humoru - odpar m/ .
*
Kona do m a:
- Popatrz kochanie, reklama nie k amie! Po wypraniu rzeczywi cie twoja
koszula jest nie nobia a!
- Wola em, jak by a w kratk !
*
- Wiesz, nasz s/siad dwa miesi/ce temu og uch !
- A jak to znosi jego ona?
- Jeszcze nie zauwa y a...

