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Egzemplarz bezp atny

Warto wiedzie!…

Wzorce SM
Wczesne
stadia
stwardnienia
rozsianego
charakteryzuj
znaczne
wahania nasilenia objawów. U niektórych
jednak wyst puj one w ca ym przebiegu
choroby. Mo na to porówna! do zmiennej
pogody w wiosenny dzie", gdy s o"ce
i deszcz nast puj
po sobie bardzo
szybko.
Objawy SM mog trwa! minuty albo dni, lub te ci gn ! si tygodniami, miesi cami i latami. Znikaj i pojawiaj si w ró nej intensywno(ci i w ró nych uk adach. Ka da kombinacja jest mo liwa. Dlatego
SM okre(la si jako chorob „remisji i rzutów”.
Jednym z najpospolitszych schematów wczesnego stadium s
w a(nie te remisje i rzuty. Okres, w którym objawy nasilaj si z powodu zapale" i demielinizacji w o(rodkowym uk adzie nerwowym,
okre(la si mianem rzutu. Czasami nazywa si to atakiem choroby. Pojawiaj si nowe symptomy lub powracaj stare, które, wydawa o si ,
znikn y na zawsze. Dzieje si tak, poniewa powsta y nowe o(rodki
demielinizacji lub te dawne uleg y ponownej aktywacji lub rozszerzeniu. Rzuty mog by! agodne lub gwa towne; mog trwa! tylko kilka
dni lub znacznie d u ej. Rzadko mo na wskaza! ich przyczyn , cho!
mo na si pokusi! o prób wskazania winnego. Rzut mo e by! zainicjowany przez jak ( infekcj , stres lub ci kie prze ycie psychiczne.
Wiele osób jest szczerze zdumionych pojawieniem si objawów po
d u szym okresie wzmo onego wysi ku – mo e by! praca, jak i zabawa.
Czasami wygl da to jakby wirus grypy, który ka dego innego k adzie
do ó ka z gor czk , u osoby z SM nie powodowa tej choroby, tylko
nasilenie objawów stwardnienia rozsianego. Niektórzy wol nazywa!
nasilenia zaostrzeniami choroby, jako e maj one czasowy charakter.
Dawne objawy pojawiaj si lub ulegaj nasileniu na pewien czas – od
kilku minut do kilku dni.

Warto wiedzie!…
Remisj nazywamy okres, gdy objawy choroby ust puj . Mog
one zanika! cz (ciowo lub ca kowicie na tygodnie, miesi ce, lata lub
dziesi ciolecia. Remisja jest tym, o czym marzy ka dy cz owiek z SM.
To wspania e pomy(le!, e istnieje mo liwo(! ca kowitego wycofania
si nawet najci szych i najtrwalszych objawów. W przypadku
„ agodnej” formy stwardnienia rozsianego, remisja jest cz sto
ca kowita nawet po wielu kolejnych rzutach i choroba nie staje si
przyczyn trwa ego kalectwa.
Nie istniej adne wzorce rzutów i remisji, mo liwo(! zró nicowania u poszczególnych osób i w ró nym czasie jest niesko"czona. Nie
zawsze chory na SM jest w stanie rozpozna! granice miedzy nimi,
niektórzy niepotrzebnie trapi si , w którym stadium w a(nie si
znajduj . Nie jest atwo y! na tej „ziemi niczyjej”. Mo na to
odczuwa!, jako przebywanie w tunelu bez wyj(cia w zasi gu wzroku.
Mo liwe jest niespodziewane wydostanie si
na zewn trz,
w o(lepiaj ce (wiat o lub pozostawanie przez pewien czas w mroku.
Zawsze jednak gdzie( jest koniec tego tunelu. „Szara strefa” braku
wyra6nych objawów rzutu lub remisji u niektórych chorych pojawia
si z czasem coraz cz (ciej. Objawy stabilizuj si i ycie staje si
równiejsze i bardziej przewidywalne.
W stwardnieniu rozsianym bardzo wa na jest wspó zale no(!
cia a i psychiki, nie tylko w okresie rzutu, ale i remisji, ale zawsze,
ka dego dnia. Zmienno(! nastrojów wyst puje bardzo cz sto i mo na
j zrozumie! – w SM nigdy nie wiadomo, czego si spodziewa!. Gdy
tylko pomy(lisz, e poradzi e( sobie z dostosowaniem si do pewnego
rodzaju objawów, pojawiaj si ca kowicie odmienne i trzeba
przystosowywa! si od nowa. Ka de uszkodzenie o(rodkowego uk adu
nerwowego charakteryzuje si psychicznymi górkami i do kami,
w szczególnym stopniu ta zasada dotyczy stwardnienia rozsianego.
Demielinizacja mo e wp ywa! na emocje, wzmacniaj c je lub
os abiaj c. Trzeba zaakceptowa! ten fakt. Osoba z SM mo e by!
czasami bez powodu smutna, z a, przera ona lub w euforii.
Wybra : Krzysztof Czubak

Warto wiedzie!…
Rehabilitacja ruchowa jest podstaw
kuracji w SM, a jej efekty s tylko wtedy
trwa e, je(li !wiczenia s
systematycznie
kontynuowane.
Chcesz opracowa! w asny program !wicze"
- pomo e Ci w tym lekarz neurolog, twój
rehabilitant ale tak e materia y z „Podr cznika
dla chorych na SM. Ruch przy stwardnieniu
Rozsianym.”

Podr cznik zosta wydany przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddzia Wojewódzki w Gda sku
- ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 GDA>SK
(pok. 217 - 218) - jest winda)
biuro czynne: w (rody w godzinach 1100 -1700
tel. (0-58) 301-74-61
fax (0-58) 301-02-62
http://zycie.of.pl/

Odmówiono Ci leczenia,
ZUS nie przyzna Ci renty,
Czujesz si0 dyskryminowany
lub masz inny problem prawny
SKONTAKTUJ SI5 Z RZECZNIKIEM
PRAW OSÓB Z SM!!!

Warto wiedzie!…
W Centrum Informacji SM
PTSR mieszcz cym si w Warszawie przy ulicy Plac Konstytucji 3/94 pe ni dy ury
RZECZNIK OSÓB Z SM
Krzysztof Ma(li"ski oraz zast pca rzecznika Katarzyna
D browiecka.
Codziennie od poniedzia ku do
pi9tku w godzinach od 9:00 do
17:00 dy uruje asystentka
rzecznika Dominika Danielska,
z któr mo na si skontaktowa!
telefonicznie- 0-801 313 333
(po czenie p atne jak za rozmow lokaln ) lub drog elektroniczn d.danielska@ptsr.org.pl ,
- Gda sk:
Renata Patzer,
tlen: rzecznik-gdansk@tlen.pl,
e-mail: rzecznikgdansk@ptsr.org.pl
Tel. 0-504-098-176
- Gniezno:
El bieta Pukomska,
tlen: rzecznik-gniezno@tlen.pl,
e-mail: rzecznikgniezno@ptsr.org.pl
gg: 5993789
skype: rzecznik-sm-gniezno

tlen: cism@tlen.pl
Je(li sprawa b dzie wymaga a
interwencji rzecznika zostanie
mu niezw ocznie przekazana.
Kontakt do rzeczników:
Krzysztof Ma(li"ski tlen:
rzecznik_cism@tlen.pl
e-mail: rzecznik@ptsr.org.pl
Katarzyna D browiecka tlen:
vicerzecznik-cism@tlen.pl
Utworzone zosta y te cztery
punkty konsultacyjne. Dzia aj
tam rzecznicy lokalni. Mo na si
z nimi kontaktowa! drog elektroniczn lub telefonicznie.

- Bia a Podlaska:
Damian Kardziew,
tlen: rzecznikbialapodlaska@tlen.pl, e-mail:
rzecznikbialapodlaska@ptsr.org.pl
Tel. 0-511-612-696
- Zawiercie:
Marzena Groja,
tlen: rzecznikzawiercie@tlen.pl,
e- mail: rzecznikzawiercie@ptsr.org.pl
Tel. 0-609-577-132

Warto wiedzie!…

PTSR wyda nowe broszury. S one dost pne w Centrum Informacyjnym SM (do wyczerpania nak adu).
Zamówienia nale y sk ada! poczt elektroniczn : cism@ptsr.org.pl lub
telefonicznie, tel. (022) 745 11 25 - 27.
Wydawnictwa PTSR s bezp atne, zamawiaj cy pokrywa jedynie koszty
przesy ki pocztowej.

Mieszka cy pisz9 …

Bajka

Jasiu wróci z wakacji bardzo zadowolony. Ci gle przychodzi y mu na
my(l przygody, które prze y , koledzy, których pozna , zabawy, w które si
bawi , no i najwa niejsze....skarby, które ze sob przywióz . One by y jego
tajemnic .
Nikt,
nawet
mama,
ani
koledzy
o nich nie wiedzieli. Schowa je w kartoniku po sanda ach i wyjmowa , kiedy
nikogo nie by o w domu. Mia kundelka, takiego ma ego, ze schroniska i tylko
jemu,
jako
swojemu
przyjacielowi
pokazywa
i opowiada wszystko.
W kartoniku by o mieni ce si kolorami zieleni piórko, które zgubi a
dzika
kaczka,
gar(!
muszelek,
drobinki
bursztynu,
jakie(
kamyki, kawa ek starego sznurka, jaka( szmatka, zdech a pszczo a, która go
u dli a, koniec ogona jaszczurki, zardzewia y haczyk od w dki, uska od ryby,
zgi ty
gwó6d6
oraz
ca e
mnóstwo
innych
rzeczy. Kto( móg by powiedzie!, e to s (mieci, ale nie Jasiu, on
dok adnie wiedzia , jaka historia
czy si
z ka dym skarbem,
w wyobra6ni tworzy nowe historie. Zamyka oczy i wsiada na
piórko. Ono przemienia o si
w pi knego rumaka, a Ja( w bia ej
at asowej szacie, w koronie z bursztynu, p dzi na nim, ratuj c wszystkich,
którzy
mieli jakie( k opoty. Wtedy sznurek stawa si lin , na której
wyci ga
z przepa(ci ksi niczk .
Ogon od jaszczurki by dowodem na to, e
walczy ze smokiem. Pszczo a jako podzi kowanie, za
ocalenie ca ego jej roju ofiarowa a mu tysi c s oików z
miodem. Król Ja( rozda je potem dzieciom, ze swojego królestwa. Puska
rzucona na szmatk , stawa a si morzem
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i ogromn awic ryb. Kawa ek kory by okr tem, a stary haczyk harpunem na
wieloryby. Oczywi(cie Ja( by kapitanem.
Siedzia sobie na dywanie, pochylony nad swoimi skarbami i
marzy , marzy , wymy(la coraz nowsze przygody. Zawsze,
kiedy by smutny, zawsze, kiedy by znudzony, zawsze
przed spaniem, po prostu marzy . Marzenia pomaga y mu by!
lepszym, pomaga y mu zasn !, pomaga y mu by! weso ym.
A Wy, czy te macie swoje skarby i swoje marzenia?
Spróbujcie, to naprawd pomaga.
W marzeniach wszystko jest mo liwe, nawet kacze
piórko mo e by! rumakiem.
Renata Nowak

***

Zatrzyma! dobr chwil
Jak wielb d wod
- niech nas niesie przez czas pustyni
Zatrzyma! jasne wspomnienie
Jak skóra s once
- eby y o zmru one pod powiekami
Zachowa! m odzie"cz rado(!
Jak staruszek pogod ducha
- by nie zosta! starym zgred
by trwa! – mimo wszystko
Alina Dyba a ze zbioru „Ró ne”

RozmaitoBci…

Ojciec odbiera telefon od ch opaka swojej córki :
- To ty Rabciu? , s yszy w s uchawce.
- Nie, tu szef ca ego stawu.
*
-Czym ró ni si butla gazowa od ony?
- Butla wybucha tylko raz.
*
- Siedmiu na dziesi ciu Polaków yje w stresie.
- A reszta?
- Reszta w Londynie

RozmaitoBci…

RozmaitoBci …

SprawdC si 0 swojego wzroku!
Patrz uwa nie na poni szy obrazek i my(l o tym, e Twój wzrok mo e poruszy! umieszczone na nim kropki.

Uda o si0!
A to tylko próbka Twoich umiej0tnoBci. MoDesz naprawd0 wiele. Uwierz
w swoj9 moc!!!

WaDne adresy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Centrum Informacyjne SM: 00-697 Warszawa, Hotel Mariott,
Al. Jerozolimskie 65/79 www.ptsr.org.pl tel. 022 630-72-15
e-mail: a.bartuszek@ptsr.org.pl
Biuro RG PTSR 00-583 Warszawa ul. Bagatela 13/43 tel. 022 856-72-66
e-mail:biuro@ptsr.org.pl
Infolinia o SM: 0801-313-333
Krajowy OBrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
w D9bku 06-561 Stupsk tel. 023 653-13-31 www.dabek.of.pl
e-mail: komr_sm@ufik.idn.org.pl dabek@idn.org.pl
Mazowieckie Centrum Polityki Spo ecznej
02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62a tel. 022 622-42-32 w.13
e-mail: mcps@mazovia.pl
Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy wspó pracy: Alina Dyba a, Cecylia Krawczyk, Gra yna Lorek, Renata Nowak

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
szamy na nasz stron internetow
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