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Z ycia O!rodka…

Rok 2007 jest rokiem wielu zmian inwestycyjnych w naszym O rodku.
Przede wszystkim trwa rozbudowa. Powstanie 30 dodatkowych miejsc
w dostosowanych do potrzeb osób niepe!nosprawnych jednoosobowych
pokojach z !azienkami.
Poszerzy si" tak#e baza i oferta rehabilitacyjna. Mieszka&cy O rodka
b"d' mogli korzysta) z krioterapii. (Kriokomora przystosowana b"dzie dla
osób poruszaj'cych si" na wózkach.) Wprowadzone zostan' nowe zabiegi
fizykalne, w tym m.in. z zakresu hydroterapii. Planowane jest równie#
wzbogacenie )wicze& z kinezyterapii, m.in. o dynamiczn' pionizacj" za pomoc'
sto!u pionizacyjnego z funkcj' kroczenia oraz reedukacj" chodu za pomoc'
zautomatyzowanej ortezy dynamicznej.

Nie zapomniano tak#e o funkcjonuj'cej obecnie cz" ci O rodka,
w której zostan': zmodernizowane !azienki i odnowione pokoje Mieszka&ców
oraz zamontowane urz'dzenia klimatyzacyjne na sto!ówce, salach
rehabilitacyjnych i salach terapii zaj"ciowej.
Z my l' o osobach odwiedzaj'cych naszych Mieszka&ców na dworku
b"dzie oddanych sze ) nowych pokoi go cinnych.
Trwaj' równie# prace przy budowie pola do minigolfa i górki
saneczkowej.
Zako&czono oczyszczanie stawu i wzmocnienie jego skarpy brzegowej
faszyn'.
Realizacja wszystkich wymienionych inwestycji mo#liwa jest dzi"ki
rodkom finansowym uzyskanym z Urz"du Marsza!kowskiego Województwa
Mazowieckiego.
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- to temat spotkania, które si" odby!o w O rodku w dniu 27 wrze nia 2007r. z ks.
kan. Zbigniewem Kanieckim – dekanalnym duszpasterzem trze6wo ci w Diecezji
P!ockiej.
Spotkanie urozmaici! koncert skrzypcowy w wykonaniu m!odych, muzyków:
Aleksandry Bugaj, absolwentki Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie oraz Krystiana Danowicza, studenta tej#e uczelni. Wykonali oni m.in.
utwory W.A. Mozarta, A. Vivaldiego, J.S. Bacha i H. Wieniawskiego.
Spotkanie i koncert cieszy!y si"
ogromnym
zainteresowaniem
Mieszka&ców. Podczas spotkania
z ks. Z. Kanieckim rozgorza!a
dyskusja na temat uzale#nie&
i wolno ci od u#ywek. Duchowny
podpisa!
wiele
dedykacji
w przekazanym Mieszka&com
O rodka
opracowaniu
pt.:
”Aposto! trze6wo ci. Vademecum
duszpasterstwa
trze6wo ci”,
którego jest wspó!autorem.

Owacjami
na
stoj'co
po#egnano artystów muzyków,
którzy kilkakrotnie bisowali.
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25 wrze nia 2007r. w Kawiarni Artystycznej w Ciechanowie
odby!a si" ju# po raz trzeci impreza charytatywna pod has!em
„Pomagajmy razem”.
Organizatorami imprezy
byli: Krajowy O rodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny
dla
Osób Chorych na Stward–
nienie Rozsiane w D'bku, Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego
Oddzia!
w Ciechanowie, Towarzystwo
Twórców Trzeciego Tysi'clecia oraz Centrum Kultury i Sztuki im.
Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Honorowy patronat nad imprez' obj"li: Marsza!ek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik i Pose! na Sejm RP –
Pan Aleksander Sopli&ski.
G!ównym celem spotkania integracyjnego by!a ch")
pomocy osobom chorym, ale równie# wspólna
i wspania!a zabawa.

W zwi'zku z tym organizatorzy
przygotowali pewne atrakcje.
Wszyscy zgromadzeni mieli
okazj" pomóc chorym poprzez
zakup cegie!ek oraz bior'c
udzia!
w
licytacji,
której
przedmiotem by! rower górski.
Ca!kowity
dochód
zosta!
przeznaczony na rehabilitacj"
domow' cz!onków ciechanowskiego oddzia!u PTSR.

niesienia
dyskusja
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Oprócz oprawy muzycznej,
jak' zapewni! zespó! Why Ducky, mo#na
by!o pos!ucha) twórczo ci poetyckiej
Mieszka&ców O rodka, muzyki powa#nej
i wspó!czesnej oraz obejrze) wystaw"
prac naszych Mieszka&ców.

Na zako&czenie imprezy, jak co roku, odby!o si" przekazanie wózka osobie
chorej na SM. Dokona! tego Pan Dariusz W"c!awski – Przewodnicz'cy Oddzia!u
PTSR w Ciechanowie i zarazem Dyrektor KOMR w D'bku.

Warto wiedzie&…

Przeciwcia o, które pomaga chorym na SM
Ludzkie przeciwcia o podane jednorazowo myszom chorym na schorzenie
przypominaj0ce stwardnienie rozsiane pomaga w regeneracji os onek
mielinowych - informuj0 naukowcy z Mayo Clinic podczas Konferencji
Ameryka skiego Zwi0zku Neurologicznego w Waszyngtonie.
Uszkodzenie mielinowej os!onki w!ókien nerwowych prowadzi do wielu
chorób uk!adu nerwowego mi"dzy innymi do rozwoju stwardnienia rozsianego
(MS). Moses Rodriguez, jeden z autorów bada&, t!umaczy #e odkrycie jego
zespo!u b"dzie mo#na wykorzysta) równie# podczas leczenia przewlek!ych
uszkodze& rdzenia kr"gowego.
Naprawa os!onki mielinowej w!ókien nerwowych u osób zdrowych
przebiega naturalnie i spontanicznie, kiedy jest taka potrzeba.
U pacjentów z MS i podobnymi schorzeniami centralnego uk!adu nerwowego,
proces naprawy mieliny jest bardzo powolny lub w ogóle nie dzia!a.
Naukowcy próbuj' odkry) jak mo#na przyspieszy) ten proces, co
mog!oby pomóc w terapii pacjentów z MS. Badacze z Mayo Clinic stworzyli
przeciwcia!o, które wi'#e si" z mielin' i z powierzchni' komórek w mózgu i
rdzeniu kr"gowym i w ten sposób aktywuje proces remielinacji komórek czyli
powstawania dooko!a nich nowej os!onki mielinowej. Autorzy pracy podkre laj',
#e zaprojektowane przez nich przeciwcia!o jest pierwsz' substancj', która
powsta!a #eby indukowa) proces naprawy mieliny w centralnym uk!adzie
nerwowym.
Podczas projektu naukowcy badali myszy z chorob' przypominaj'c' ludzkie
MS, podawali im jednorazowo niewielkie st"#enie przeciwcia!a (odpowiadaj'ce
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dawce oko!o 2mg na redni' osob" doros!'), co aktywowa!o proces remielinacji,
który swój szczyt osi'ga! po kilku tygodniach od podania przeciwcia!a. Ponadto
specjali ci sprawdzili, czy przeciwcia!o podawane podczas terapii steroidem
metylprednisolonem dzia!a tak samo i okaza!o si", #e tak, co jest wa#ne
poniewa# taki w!a nie steroid otrzymywaliby terapii podczas przeciwcia!em
pacjenci z MS.
Poniewa# przeciwcia!a s' naturalnie wyst"puj'cymi bia!kami organizmu
nie s' toksyczne i nie maj' dzia!a& ubocznych, podkre laj' zalety swojego
rozwi'zania autorzy pracy.
Eeby przetestowa) podobne rozwi'zanie u pacjentów, naukowcy
opracowali ju# odpowiednie dla ludzi przeciwcia!o, które pozytywnie przesz!o
wst"pne badania toksykologiczne.
Zdaniem badaczy najistotniejszym odkryciem jest fakt, #e podawane
razem ze steroidem metylprednisolonem przeciwcia!o skutecznie promuje
remielinacj" u myszy, podsumowuj' autorzy doniesienia.
Data opublikowania dokumentu: 2007-10-12, 10.25

Informacja pochodzi z portalu www.niepelnosprawni.pl.

Schemat budowy komórki
nerwowej
Prezentacja zdj"cia mo#liwa dzi"ki
stronie www.driesen.com

Warto wiedzie&…

QIGONG

- alternatywna metoda
wicze leczniczych

QIGONG (czyt. cikung) – to powszechnie przyj"ta w Chinach nazwa
)wicze& z energia zwana QI (czyt. ci). Medycyna chi&ska pos!uguje si"
nieu#ywan' w medycynie europejskiej kategori' QI - energii, która m.in.
kr'#y w ciele cz!owieka.
Medycyna i filozofia starochi&ska traktuj' cz!owieka jako cz'stk"
wszech wiata, od którego w ka#dej chwili swego #ycia otrzymuje on energi"
QI. Gromadz'c si" w ludzkim ciele w odpowiednich zbiornikach, energia ta
kr'#y po kana!ach (meridianach), których g"sta sie) jest rozmieszczona
w organizmie. Dopóki przep!yw energii jest niezak!ócony, dopóty cz!owiek jest
zdrowy, gdy zostaje zablokowany, upo ledzone s' czynno ci fizyczne:
przep!yw krwi, limfy i inne funkcje organizmu.
Aby przywróci) zdrowie – trzeba przywróci) przep!yw energii.
Wzbudzeniu
energii,
jej
zgromadzeniu,
zharmonizowaniu
i wykorzystaniu s!u#' powolne ruchy, które wykonuje si" w trakcie )wicze& (…)
Najstarsze opisy )wicze& Qigong pochodz' sprzed 4-5 tys. lat.
Jeden ze stylów Qigong „Lec'cy #uraw” stworzony na pocz'tku lat
osiemdziesi'tych jest niebywale uniwersalnym stylem, który otwiera
wszystkie merydiany – „trasy” energetyczne (dwana cie g!ównych i osiem
zwanych cudownymi, które zazwyczaj bywaj' zablokowane). Dzi"ki temu
przywraca harmonie energetyczn' w ca!ym organizmie, a wi"c pozwala
wyleczy) ró#ne choroby (…) Najogólniej mówi'c Qigong s u y temu, by!my
wracali do swego naturalnego, opartego na harmonii stanu (…) Generalnie
powrót do stanu naturalnego polega na uregulowaniu umys!u (czyli osi'gni"ciu
koncentracji), oddechu i ruchu lub pozycji.
Qigong to samoleczenie, samouzdrawianie poprzez przywracanie
utraconej harmonii: wewn8trznej, spo ecznej i harmonii z natur0 (…) Styl
„Lec'cy #uraw” spo ród innych wyró#nia si" tym, #e jest absolutnie

Warto wiedzie&…
uniwersalny, zdolny sprawi), #e osoby cierpi'ce niemal na ka#d' chorob"
(z wyj'tkiem powa#nych zaburze& umys!owych), odzyskuj' zdrowie, natomiast
osoby zdrowe wzmacniaj' si" i staj' si" bardziej #ywotne.
Z ksi'#ki Liu Zhongchun „Qigong – lecacy #uraw starochi&skie )wiczenia uzdrawiaj'ce”
zaczerpn"!a El#bieta Dalka

Tak#e Mieszka&cy naszego O rodka
mog' doskonali) swoje cia!o i umys!
poprzez )wiczenia Qigong - lec'cy
#uraw.

Mieszka cy pisz0…

Eó!ty motyl przysiad! sobie na kapu cie. Zatrzepota!
skrzyde!kami, przeci'gn'! si" i rozmy la!, jaki pi"kny
i s!oneczny dzisiaj dzie&.. Gdy tak sobie duma! us!ysza! cichutkie p!akanie.
To by! g!os, który dochodzi! z drugiej strony li cia. Motylek przefrun'! obok
i ujrza! ma!' g'sienic".
–
Dlaczego p!aczesz malutka? - Zapyta! z trosk' w g!osie.
–
Jest mi smutno, bo jestem brzydka i nikt mnie nie lubi. Ci'gle s!ysz"fee, jaka wstr"tna, trzeba j' wyrzuci), zniszczy), jaka ooobrzydliwa, ile li ci
pogryz!a, jaki to szkodnik.! Jak tylko wyklu!am si" z jajeczka
i zacz"!am sama je ), ci'gle s!ysz" to samo. Przecie# musz"
je ) i rosn'). Urodzi!am si" tu, na kapu cie i na niej mieszkam. Chcia!abym by) motylkiem. S!ysza!abym jak dzieci mówi!yby: - o jaki !adny motyl! By!abym wtedy pi"kna, nikt nie
odwraca!by ode mnie wzroku. Fruwa!abym sobie z kapusty na
kwiatek, z kwiatka na choink", a z niej na inny kwiatek.
Fruwa!abym bez przerwy. Do nieba, wysoko, a# kr"ci!oby mi si"
w g!owie od tej zabawy. Gdybym si" zm"czy!a, usiad!abym....
z powrotem na kapu cie, jak ty. O motylku, jakie pi"kne s' marzenia!
Tak malutka, pi"kne jest to, #e ka#dy mo#e marzy). Jeszcze pi"kniejsze
jest to, #e niektóre marzenia si" spe!niaj'. Twoje marzenie, moja ma!a
g'sieniczko si" spe!ni, b"dziesz #ó!tym motylkiem, musisz tylko jeszcze troch"
poczeka). Gdy ju# dobrze si" najesz, owiniesz si" kokonem, to zmienisz si"
w poczwark".
Z poczwarki po kilkunastu dniach, powoli rozwiniesz skrzyde!ka i b"dziesz
#ó!tym motylkiem. B"dziesz mog!a fruwa), z kwiatka na kwiatek, b"dziesz
s!ysza!a jak dzieci mówi': Ooo, jaki !adny motylek!

Mieszka cy pisz0…
Tak kochana g'sieniczko, marzenia si" spe!niaj', trzeba tylko bardzo,
bardzo chcie)!
A TY mój drogi SM-owcu, o czym marzysz w d!ugie bezsenne noce? Le#ysz
cierpni"ty, skr"cony, przestraszony, co przyniesie nowy dzie&, modlisz si"
o cudowne lekarstwo, którego jeszcze nie ma...
My lisz ile osób powiedzia!o pokraka, pijany, sztywny czy nieszcz" liwy. Mo#e
na przekór wszystkiemu i wszystkim, zamiast p!aka), b'd6 szcz" liwy
i zacznij marzy). Fruwaj jak ten motyl z kwiatka na kwiatek, w gór" do nieba
i z powrotem. Ciesz si" s!o&cem i powietrzem, u miechaj si" do ludzi, nawet
tych najbardziej nieludzkich, a kiedy ju# b"dzie to lekarstwo, pójdziesz
spr"#ystym krokiem na spacer i spotkasz brzydk', ow!osion' g'sienic"…..to,
nic jej nie zrobisz, bo ona.....marzy
Renata Nowak

Warto wiedzie&…

Koloroterapia ( color therapy ) by!a znana i praktykowana ju#
w staro#ytno ci. Przez wieki u#ywano wiedz" o kolorach do przywracania
równowagi i harmonii w organizmie cz!owieka. Kolor oddzia!uj'c na psychik"
mo#e wywo!a) silniejsze lub s!absze reakcje fizyczne, przyczyni) si" do
z!agodzenia objawów lub usuni"cia dolegliwo ci. Leczenie kolorami to
przywracanie i utrwalanie w!a ciwych proporcji pomi"dzy wszystkimi kolorami
jakie powinny by) zachowane w organizmie.
Nasze cia!o ró#nymi sposobami daje nam zna) o powstaj'cych w nim
nieprawid!owo ciach, mi"dzy innymi za pomoc' barw. Kto kto lubi wszystkie
kolory
jest
osob'
w
miar"
zrównowa#on'
psychicznie
i fizycznie. Natomiast szczególna sympatia lub antypatia w stosunku do
którego
koloru jest najcz" ciej oznak' nierównowagi w jednym
z Pi"ciu Elementów.
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Istotne jest nie tylko w jakiego koloru pomieszczeniu przebywamy, ale te#
w jakiej po cieli pimy i jakiego koloru nosimy bielizn". Jakie kolory nosi) na
co dzie&? W zasadzie kolory, które si" lubi, jednak z pewnym zastrze#eniem.
Zdarza si", #e gwa!towna sk!onno ) do danego koloru jest sygna!em
rozpoczynaj'cych si" w organizmie zaburze& równowagi. To instynkt
podpowiada komu , #e przedtem nie lubi! zieleni, a teraz nagle czuje si" w niej
wietnie, #e trzeba w ten w!a nie sposób wyregulowa) w'trob" i p"cherzyk
#ó!ciowy. Pocz'tkowo ziele& dzia!a korzystnie, jednak w miar" pog!"biania si"
nierównowagi mo#e wywo!a) pogorszenie, zaostrzy) rozwój choroby. Tak wi"c
ten sam kolor raz mo#e pomóc chorej osobie a czasami zaszkodzi).
Najlepszym rozwi'zaniem jest cz"sta zmiana koloru bielizny, ubra&
i po cieli. Nie nale#y stale nosi) np. niebieskich ubra&, gdy# kolor ten na
d!u#sz' met" odbiera energi". Cz!owiek staje si" coraz s!abszy, coraz bardziej
zm"czony i ospa!y.

Kolor czerwony - nale#y do elementu ognia. Jest to kolor najbardziej
ogrzewaj'cy, pobudzaj'cy i doenergetyzuj'cy. Kolor ten "ogrzewa" krew
w t"tnicach, o#ywia j' i przyspiesza kr'#enie jednocze nie podnosz'c
temperatur" cia!a. Inna dziwna w!a ciwo ) koloru czerwonego to dzia!anie
zabli6niaj'ce i przyspieszaj'ce gojenie ran. Nie bez znaczenia s' w takich
przypadkach w!asno ci aseptyczne koloru. Dzia!aj'c na sfer" psychiczn' kolor

Warto czerwony wzmacnia wol" i odwag", pomaga pokona) poczucie bezsi!y

w obliczu trudno ci, pomaga pokona) cz!owiekowi depresj" i melancholi".

Kolor #ó!ty - nale#y do elementu ziemi. Leczy choroby dróg oddechowych:
katar, kaszel, bóle gard!a, zapalenie zatok, przezi"bienia i !agodne grypy.
Korzystnie dzia!a na ca!y system trawienny, stymuluje prac" takich narz'dów
jak: trzustka, w'troba, ledziona. Poprawia stan skóry, u!atwiaj'c jej
oddychanie. Wp!ywa bardzo korzystnie na prac" mózgu przez co poprawia
procesy logicznego my lenia, poprawia pami") i wzbogaca intelektualnie.
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Kolor bia!y - nale#y do elementu metalu. Dzia!a ogólnie harmonizuj'co
i tonuj'co, zapewniaj'c równowag" w organizmie. Pobudza organizm do
walki z chorob' oraz uaktywnia czynniki odporno ciowe organizmu. Cz"sto
bardzo du#a dawka koloru bia!ego dzia!a na organizm wstrz'sowo
i prze!omowo. Od tego momentu rozpoczyna si" proces poprawy stanu zdrowia
i ca!kowite wyleczenie. Najwi"kszym 6ród!em koloru bia!ego uwa#a si" s!o&ce,
dlatego k'piele s!oneczne dzia!aj' ogólnie aktywizuj'co i wzmacniaj'co
(stosowane z umiarem).

Kolor niebieski - nale#y do elementu wody. Jest kolorem och!adzaj'cym
maj'cym silne w!a ciwo ci uspokajaj'ce. Qagodzi mocno dolegliwo ci
bólowe dlatego terapia tym kolorem jest stosowana przy dolegliwo ciach
reumatycznych, kontuzjach i zwichni"ciach. Posiada równie# dzia!anie
uaktywniaj'ce procesy wewn'trzkomórkowe, dzia!a korzystnie na tkank"
!'czn', luzówk", p!yny surowicze i limf". Przy pomocy koloru niebieskiego
mo#na leczy) #ó!taczk", rozstrój #o!'dka, biegunk", wymioty, zapalenie jelit.

Kolor zielony - nale#y do elementu drzewa. Silnie dzia!a na psychik",
o rodki nerwowe i powoduje wzmo#enie koncentracji, u!atwiaj'c
percepcj" zmys!om. Jest najbardziej neutralnym kolorem - kolorem
przyrody, uspokajaj'cym, wprowadzaj'cym harmoni" do umys!u i cia!a.
Doskonale reguluje ci nienie krwi. Terapia nim stosowana jest w przypadku
migren, grypy, wrzodów #o!'dka i chorób nowotworowych.
www.akupresura.akcjasos.pl

Rozmaito!ci…

Na ulicy spotykaj' si" dwaj koledzy.
- Gdzie tak biegniesz?
- Do domu, musz" ugotowa) obiad!
- A co, #ona chora?
- Nie, g!odna!
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