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To ju czwarta edycja imprezy charytatywnej
pod nazw „Pomagajmy razem”, któr KOMR wspó"organizowa"
z Ciechanowskim Oddzia"em Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego i Towarzystwem Twórców Trzeciego Tysi clecia w
Ciechanowie.
Patronat honorowy nad ni obj(li: Adam Struzik – Marsza"ek
Województwa Mazowieckiego oraz Aleksander Sopli-ski - Pose" na
Sejm RP. Impreza zosta"a zorganizowana dzi(ki wsparciu
finansowemu Oddzia"u Mazowieckiego PFRON.
W tym roku impreza sk"ada"a si( z trzech etapów: pleneru
malarskiego dla osób niepe"nosprawnych i konferencji nt.
stwardnienia rozsianego, które odby"y si( w KOMR w D bku oraz
koncertu fina"owego, który zosta" zorganizowany w hali sportowej im.
Ireneusza Pali-skiego w Ciechanowie. Na koncercie publiczno45 mog"a
podziwia5 nie tylko wyst(py dzieci(cych i m"odzie owych zespo"ów
taneczno-muzycznych ale równie uznanych muzyków, tj.: Nocna
Zmiana Bluesa i Big Day oraz ciechanowski zespó" Why Ducky.
Organizowana przez nas impreza mia"a charakter integracyjny,
której celem by"a prezentacja twórczo4ci artystycznej osób
niepe"nosprawnych oraz w" czenie ich do czynnego udzia"u w yciu
kulturalnym spo"eczno4ci lokalnej. Dla wielu by"a
to impreza
najwa niejsza w roku, a nawet w yciu, przynosz ca du o rado4ci.
Jak co roku pieni dze zebrane podczas imprezy ( kwesta
w wi(kszych sklepach w Ciechanowie oraz na terenie gminy Grudusk
i Regimin, aukcja prac wykonanych
przez niepe"nosprawnych
artystów) zosta"y przekazane Oddzia"owi PTSR w Ciechanowie.
Zostan one w ca"o4ci przeznaczone na rehabilitacj( domow osób
chorych na stwardnienie rozsiane.

Z ycia O rodka…

Mieszka-cy pisz.…

E.N - S ysza am, e p ywa e na statkach.
J.K – Tak i mam z tego czasu wiele wspomnie-. Jest taka historia,
nawet ciekawa. Ju by"em chory na stwardnienie rozsiane. Rzecz
dzia"a si( w Nowym Orleanie i to by"o na zagranicznym statku,
dok"adnie belgijskim. By"o tak, e mieli4my uszkodzenie pomp i to by"
problem, bo musieli4my wraca5
z Nowego Orleanu do stoczni
w Europie. Do pokonania by" ca"y Atlantyk. Pomy4la"em sobie, e wyjd(
jeszcze na l d, eby sobie nogi rozprostowa5. Wyszed"em i patrz( na
okr(t tak "adnie o4wietlony i na tablic(, która wisia"a na burcie
z wypisan za"og . By"a godzina oko"o 21.30 wieczorem. Widz( jak
cumy tak dziwnie si( poruszaj a to szczury uciekaj ze statku.
Pomy4la"em: ”Dlaczego te szczury uciekaj ?” Jest taki przes d,
e
w czasie zagro enia szczury jako pierwsze uciekaj
z okr(tu.
Nikomu o tym nie mówi"em, eby nie wywo"ywa5 paniki. Ju potem –
p"yniemy, a p"ywa"em jako radiooficer, patrz( na pogod( a tu wielki
huragan nadaj .
E.N - Taki konkretny – 10 w skali Beauforta
J.K - Tak sobie pomy4la"em, e te szczury to ju wcze4niej dosta"y t
map( pogody, sk d one wiedzia"y? Jednak szczury to m dre
zwierz(ta. Ca"y czas uciekali4my przed tym huraganem, ale by"o
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w porz dku. Dop"ywali4my ju do Europy, zaczyna"y si( wyspy – La
Palma, Gran Canaria i nagle 4wiat"o zgas"o, silnik przesta" pracowa5 i
przypomnia"y mi si( szczury, jak ucieka"y. Pomy4la"em sobie –„ No to
"adnie”! Do maszynowni pobieg" pierwszy mechanik, te by" z Polski,
Janusz ze Szczecina. Deby uruchomi5 silnik na statku, potrzeba
spr( onego powietrza, by"a taka na"adowana butla, pu4ci" to
powietrze, ale silnik zaskoczy" i zgas".
E.N - I nic, stoicie dalej! Tylko huragan si2 zbli a.
J.K - Tyle tylko, e te szczury si( pomyli"y, bo na statku by"o
czterech Polaków a wiadomo, e jak Polak chce to wszystko potrafi!
Mechanik z Polski co4 tam naprawi", jaki4 filtr wymieni" i do
Filipi-czyka mówi, eby przebieg" si( po kabinach i pozbiera" butle
z tlenem, które s potrzebne w razie po aru. Te butle pod" czy"
razem pod t du butl(, naprawi" co4 w maszynie i pop"yn(li4my.
E.N - W którym roku wyp yn. e po raz pierwszy w taki rejs?
J.K - To by"o jeszcze za komuny i eby dosta5 si( na p"ywanie,
pracowa"em w prze"adunku i roz"adowywa"em statki. Tam by"a ci( ka,
fizyczna praca. Dosta"em si( potem na statek rybacki i p"ywa"em jako
rybak. Mój ojciec mówi", e nie ma sensu taka praca, ebym si( uczy"
i poszed"em do szko"y. Dosta"em skierowanie na kurs radiooficera.
Sko-czy"em ten kurs, który trwa" rok i dzi(ki temu, mog"em pracowa5
jako radiooficer. PóEniej – to ju druga historia, taka przez któr
my4l(, e zachorowa"em na stwardnienie rozsiane. To by"o na statku,
gdzie4 na Morzu Beringa na Alasce. Mieli4my zmian(, p"ywa"em
w polskiej flocie i odpowiada"em za kabel sieciowy, taka echosonda do
po"owu ryb. W razie uszkodzenia ja mia"em go naprawi5, zaizolowa5.
Dzi(ki niemu wida5, ile ryb wchodzi do sieci. Na statku p"ywa" te mój
daleki kuzyn, zaprosi"em go do siebie do kabiny. Przyszed" on
i jeszcze Korea-czyk, siedzieli4my i pili4my herbat(. Na drugi dziepatrz( a nie mam ta4m. My4l( sobie, co ja teraz zrobi(. To by"a moja
wina, e nie dopilnowa"em tych ta4m. Pomy4la"em, e ten Korea-czyk
musia" mnie okra45 a jak si( okaza"o ta4my by"y u mojego kuzyna. To
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on mnie okrad". W zasadzie okrad" ca" za"og(. Bardzo prze y"em t
sytuacj( i tak si( zacz("o.
E.N - Po jakim czasie by y pierwsze symptomy choroby?
J.K - Od razu jak wróci"em z morza, mia"em zapalenie nerwu
wzrokowego.
E.N - Sk.d u Ciebie taka pasja morza? Jak to si2 sta o,
pokocha e tak bardzo morze i chcia e p ywa9?

e

J.K - To tradycja rodzinna, mój ojciec by" nawigatorem.
E.N - Czyli, to ojciec zaszczepi Ci mi o 9 do morza?
J.K -Tak, ale to ju przesz"o45, bo nie chc(, eby moje dzieci p"ywa"y.
Morze jest dla ryb a nie dla ludzi.
E.N - Czasami jednak pasja jest tak silna, e mimo wszystko
ci.gnie, tak jak w Twoim przypadku. Twój Tata p ywa , Ty
p ywa e , sk.d wiesz, e w Twoich dzieciach to si2 nie odezwie?
J.K - Na pewno nie, jestem przeciwnikiem tego, tak e nie chcia"bym,
eby oni p"ywali. Pieni dze z tego by"yby, ale pieni dze to nie
wszystko. Mia"em kochaj c
on( i dwóch synów i musia"em ich
zostawia5, praktycznie samych na pastw( losu.
E.N - My l2, e takie rozstania s. ci2 kie dla kobiety.
J.K - Ci( kie, dla m( czyzny te . Na morzu jest si( samotnym.
E.N - Dzi2kuj2 za rozmow2.

Z Januszem Kosi-skim (Mieszka-cem O4rodka)
rozmawia"a Ewa Nawrocka
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Nowy lek nadziej dla milionów chorych
Naukowcy w Wielkiej Brytanii odkryli, e preparat wykorzystywany
w leczeniu bia"aczki mo e powstrzyma5, na nawet cofn 5, pog"(bianie
si( symptomów wyniszczaj cego organizm stwardnienia rozsianego.
Odkrycie brytyjskich naukowców, które zosta"o dzi4 opublikowane
w pi4mie New England Journal of Medicine, daje now nadziej(
milionom ludzi na 4wiecie chorych na stwardnienie rozsiane,
autoimmunologiczn chorob( centralnego uk"adu nerwowego, w której
dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej.
Badacze z Uniwersytetu Cambridge we wschodniej Anglii odkryli, e
lekarstwo oznaczone nazw mi(dzynarodow alemtuzumab mo e
powstrzyma5 rozwój stwardnienia rozsianego we wczesnym stadium
choroby. Przy stwardnieniu rozsianym uk"ad odporno4ciowy chorych
osób zwraca si( przeciwko komórkom w"asnego organizmu,
a konkretnie przeciwko sk"adnikom tkanki nerwowej. Stwardnienie
rozsiane mo e powodowa5 mi(dzy innymi utrat( wzroku i zdolno4ci
ruchu, a tak e depresj(, przewlek"e zm(czenie, oraz zaburzenia
czuciowe i zaburzenia poznawcze. Stwardnienie rozsiane jest jedn
z najcz(stszych przyczyn niepe"nosprawno4ci u osób m"odych.
Na chorob( t( nie ma lekarstwa, i jest niewiele terapii przynosz cych
po dane efekty. Testy kliniczne, przeprowadzone w4ród osób
chorych na stwardnienie rozsiane wykaza"y, e lek alemtuzumab
znacznie zmniejsza liczb( ataków systemu odporno4ciowego
na komórki nerwowe, a nawet pozwala im odzyska5 ich wcze4niejsze
funkcje. Testy wskazuj równie na to, e lek pomaga w naprawie
uszkodzonych komórek mózgowych sprawiaj c, e zmniejsza si(
stopie- niepe"nosprawno4ci przyjmuj cych go osób.
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Naukowcy porównali tak e skuteczno45 terapii alemtuzumabem ze
skuteczno4ci interferonu beta-1a, g"ównego preparatu stosowanego
w leczeniu stwardnienia rozsianego. Odkryli, e u pacjentów, którym
podawano alemtuzumab, ryzyko nawrotów choroby by"o a
o siedemdziesi t cztery procent mniej prawdopodobne, ni
w przypadku pacjentów, w terapii których stosowano interferon
beta-1a.
- Zdolno45 tego leku do pobudzania odnowy komórek mózgowych jest
bezprecedensowa - powiedzia" doktor Alasdair Coles, wyk"adowca na
wydziale bada- klinicznych uniwersytetu Cambridge, który bra" udzia"
w przeprowadzonych badaniach. - To lek, który, je4li zacznie by5
podawany odpowiednio wcze4nie, w pocz tkowych stadiach choroby,
mo e skutecznie powstrzyma5 jej post(powanie, a tak e przywróci5
utracone funkcje, poprzez stymulowanie naprawy uszkodzonych
komórek mózgowych - doda".
Stowarzyszenie pomocy chorym na stwardnienie rozsiane, MS
Society, najwi(ksza tego typu organizacja w Wielkiej Brytanii,
podkre4la, e wyniki bada- nios nadziej( dla wielu tysi(cy ludzi na
4wiecie, chorych na stwardnienie rozsiane. Lee Dunster, kierownik
wydzia"u badawczego organizacji dodaje, e MS Society z uwag
4ledzi"o przebieg bada-, i jest zachwycone, e przynios"y one tak
pozytywne wyniki. - To pierwsze lekarstwo, które ma potencja", by
powstrzyma5, a nawet cofn 5 skutki stwardnienia rozsianego. To
ogromna nadzieja dla ludzi, którzy na co dzie- borykaj si( z t
chorob - doda".
Mimo optymizmu, naukowcy podkre4laj , e konieczne s jeszcze
dodatkowe badania i testy, zanim alemtuzumab zostanie oficjalnie
zatwierdzony jako lek stosowany w przypadku chorych na
stwardnienie rozsiane.
T"umaczenie: Onet.pl
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Hród"o wiedzy o chorobie i yciu ze stwardnieniem rozsianym.
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