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Egzemplarz bezp atny

Z ycia O rodka…

28 marca w O rodku
przebywa Jego Ekscelencja
Andrzej Baje ski, Prezbiter
Naczelny Wspólnoty Ko cio ów
Chrystusowych w Polsce. Pastor
zachwycaj*c si+ rozbudowanym
o rodkiem, stwierdzi ,e chocz+sto odwiedza placówki pomocy
spo ecznej w Europie i Stanach
Zjednoczonych, klimat i warunki
stworzone w D*bku s* absolutnie
wyj*tkowe.

Podczas ponad dwugodzinnego
spotkania z mieszka cami o rodka
wywi*za a si+ dyskusja nie tylko na
temat choroby i cierpienia.
Mieszka cy zadawali pytania na
temat podobie stw i ró,nic pomi+dzy wyznawcami katolicyzmu
i protestantyzmu. Dyskutowano
o ekumenizmie i problemach
jedno ci chrze cijan, ale równie,
codziennych problemach

i miesznych sytuacjach z jakimi
spotykaj* si+ dzieci pastorów
cho-by w szkole, kiedy mówi*, czym
zajmuje si+ ich tata. Spotkanie
przyczyni o si+ do prze amywania
niewiedzy i uprzedze pomi+dzy
wyznawcami ró,nych religii.
O rodek w D*bku od kilku
lat wspó pracuje ze Wspólnot*
Ko cio ów Chrystusowych.
Materialnym wymiarem tej
wspó pracy by y ameryka skie
wózki inwalidzkie, które
przekazane zosta y do KOMR
nieodp atnie w ubieg ym roku.

Mieszka cy pisz&…

Ko czy mi si+ turnus w D*bku. Ten O rodek Pobytowo – Rehabilitacyjny
specjalizuje si+ w usprawnianiu chorych na stwardnienie rozsiane.
Sam choruj+ na SM ca e swoje doros e ,ycie i tak min+ o mi w a nie
dwadzie cia osiem latek obcowania z choróbskiem.
Kadra w O rodku stara si+ jak mo,e, aby sprosta- oczekiwaniom
przybywaj*cych na kuracj+. Baza sprz+towa, wykszta cenie, umiej+tno ci,
spryt rehabilitantów, opiekunek, obs ugi, kulturalno - o wiatowej,
uwijaj*cych si+ jak w ukropie obs uguj*c chorych s* nadzwyczajne.
A jednak...
No w a nie; przybywaj*cy do D*bka niekoniecznie docieraj* tu aby si+
leczy-...
O zgrozo! Patrz*c na nich, z kilkoma wyj*tkami, dostrzeg em, ,e
fascynacja i wr+cz upajanie si+ stanem chorobowym przechodzi wszelkie
granice. Mam na my li nieodpart* wiar+ w to, ,e choroba mo,e si+ tylko
nasila-, a nigdy cofn*-, no, mo,e zatrzyma- si+, ale to zadziwiaj*co
rzadko – ich zdaniem. Twierdz*, ,e nie ma ,adnych szans na polepszenie
si+ stanu zdrowia. Ich opinia jest niereformowalna. Pozytywne my lenie
le,y na opatkach... Ka,dy z tych ignorantów nosi na twarzy brzemi+
choroby i nic nie jest w stanie przekona- go-j* do zmiany sposobu
my lenia. Takich jak ja, jak wspomnia em, jest dos ownie kilkoro. Mo,e
pi+-, mo,e sze - osób. Ale my jeste my oceniani jako dziwacy nie
rozumiej*cy powagi i tragizmu chorowania na Stwardnienie Rozsiane.
Jednego razu przy pogaw+dce, mówi+ do nich na temat pi+kna wiata.
Jeden z nich przerywa mi i zaprzecza; A co ty tam wiesz!... Przecie, ty
jeste ca kiem zdrowy. Po tobie prawie nic nie wida-. A poza tym, masz
wersj+ rzutow*...
- No w a nie – mówi+. - Jestem ca kiem zdrowym cz owiekiem. I o to
chodzi. A jaka to jest wersja? Co mnie to obchodzi... Mo,e to by- nawet
wersja eksportowa.
To my decydujemy o tym, czy to co nas dotyka jest powa,ne, czy mo,e to
po prostu jest i trzeba walczy- na miar+ swych mo,liwo ci. Eskalacja
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biedy i pi+trzenie emocji w niczym tu nie pomo,e.
Nast+pn* gar ci* dziegciu dowalanego do strawy jak* jest rehabilitacja
jest nieprzeparta potrzeba brania i wydziwiania. Ignoranci i malkontenci
jakimi chorzy s* w wi+kszo ci, potrafi* to robi- z niebywa * sprawno ci*.
Organizator – szef O rodka, mo,e stan*- na uszach, a i tak nie dogodzi
kuracjuszom wiecznie pewnym swojej m*dro ci i niezadowolonych ze
wszystkiego. - Przecie, mi nic nie pomo,e – mówi*. - Czeka mnie wózek
i po co mam si+ wysila-?
Mentalny stosunek do ozdrowienia, cho-by cz+ ciowego, jest
niezauwa,alny... Z twarzy wi+kszo ci mo,na wyczyta- jak z ksi*,ki;
„Jestem taki-taka chora, ,e ju, mi nic nie pomo,e. Nie jestem zdolnyzdolna do niczego. Opiekujcie si+ mn* i ,ebym nie musia -nie musia a wam
o tym przypomina-!, bo ja nie daj+ sobie rady. Sam-sama nic wam nie dam,
bo... jestem chory-chora”.
O zgrozo! Tych uczestnicz*cych w procesie rehabilitacji (mówi+ o tych
chorych zapale cach na wyzdrowienie), to ci inni pogr*,eni w dramacie
cierpienia, nie lubi*. Mo,na te, powiedzie-, ,e nie szanuj*. Wszelkie
przejawy inicjatywy s* przez tych wiecznie cierpi*cych ignorowane.
W ,yciu mówi si+, ,e tak zachowuj* si+ malkontenci. Tu te, wypada
z premedytacj* powiedzie-; chory w wi+kszo ci wypadków to bracz,
ignorant i malkontent.
?al mi rehabilitantów i wszystkich innych, chc*cych zrobi- co dobrego
dla, b*d@ co b*d@, pokrzywdzonych przez los.
Ale do cholery, ci pokrzywdzeni, te, mogliby co da- tym dobroczy com!
Waham si+ i nie wiem, czy b+dzie mnie jeszcze sta- na zebranie si
i odwagi aby tu przyjecha- ponownie. Z jednej strony, to chcia bym
bardzo, poniewa, baza rehabilitacyjna jest tu wy mienita i nie
porównywalna z ,adnym innym O rodkiem. Jednak z drugiej strony, nie
chcia bym, bo ,al mi zaprzepa ci- pozytywnej energii gromadzonej
z mozo em. A wys uchuj*c utyskiwa
wiecznie niezadowolonych
malkontentów i gderaczy, to strata jest nieunikniona.
Z wyrazami szacunku dla kadry, poirytowany ozdrowieniec.
Zenon Miszewski (1.12.2008r.-10.01.2009r.)

Warto wiedzie( …

W swojej ponad 30 letniej pracy w poradni psychologicznej
widzia am wiele pozornie szcz+ liwych ludzi . W ich pi+knych domach bez
chorób i problemów finansowych,
jednak tyle ez,

za pi+knymi oknami i firanami by o

zrodzonych z t+sknoty za zrozumieniem, blisko ci*,

chocia, patrz*c z boku nikt nie podejrzewa by takiej pustki i poczucia
braku sensu ,ycia . Wi+c chyba prawdziwe s* s owa piosenki „czemu jest
mi @le, czego wci*, mi brak, co tak dr+czy mnie, ,e nie daje spa-”.
Z psychologicznego punktu widzenia brak problemów: mo,liwo ci
zmagania si+ z nowymi wyzwaniami, trudu w pokonywaniu barier,
wychodzenia z pora,ek nie pozwala nam dorosn*-, dojrze- emocjonalnie,
rozwin*- si+, zmieni- i odkry- to co naprawd+ jest

w ,yciu pi+kne i

wa,ne co nadaje mu sens i tre - .
Choroba jest problemem.

Z utrat* zdrowia zawsze trudno si+

pogodzi- i nigdy nie mo,na tego ignorowa-.

Jednak je li chcesz, aby

Twoje dalsze ,ycie mimo choroby mia o sens i by o mo,liwie pe ne, musisz
si+ bez wzgl+du na wszystko przystosowa- do zmian, zaakceptowa-, ,e
,ycie w dotychczasowym kszta cie ju, si+ sko czy o, a przed nami s* nowe
wyzwania. Zaczynasz dojrzewa- emocjonalnie.
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)aden uk ad nie mo e dobrze funkcjonowa( je li negujesz
rzeczywisto ( niezale nie od tego czy masz SM czy nie. Jedn*

z

najtrudniejszych rzeczy jest zaakceptowanie siebie, tego ,e wolno Ci
czu- to co czujesz, wyra,a- swoje my li potrzeby i oczekiwania. Poniewa,
potrzebujesz akceptacji i boisz si+ odrzucenia atwo mo,esz ukrywaswoje uczucia i niedomagania. Natomiast szczere
nich mo,e by- trudne. Ale
najbli,szymi.

i otwarte mówienie o

jest konieczne, zw aszcza w kontaktach z

To jest powa,ne traktowanie siebie i innych, to jest

odpowiedzialno - i nikt nie zrobi tego za nas.
Gniew jest naturaln* reakcj* , gdy co
nieosi*galne.

czego pragniemy

Musisz jednak wiedzie( czego chcesz.

okazuje si+
Albowiem

-

wyra,anie swoich potrzeb i uczu- nie polega na domaganiu si+ ich
spe nienia, ale na szczerym i niestresuj*cym partnera mówieniu o tym.
Z o - jest wynikiem duszonej frustracji dlatego wybucha tak gwa townie i
najcz+ ciej ko czy si+ zami chorego, a trza ni+ciem drzwiami rozmówcy.
Dlatego staraj si+ nie gromadzi- zbyt wielu niedobrych emocji. Rozmowa
w z o ci nic nie daje, gdy, osoba zdenerwowana tak bardzo jest zaj+ta
w asnymi emocjami, ,e kompletnie nie my li nad tym co sama mówi i
zupe nie nie s ucha.
A w tym celu:
Naucz si+ u wiadamia- sobie w asne uczucia
Spróbuj je wypowiada- spokojnie i tak aby nie rani- innych
Zmobilizuj si+ aby my le- pozytywnie i wi+cej u miechaNauczy- si+ radzi- sobie z negatywnymi my lami i pozwala- im
przep ywa- obok
Poka,, ,e si+ zmieniasz, ze pozyskujesz m*dro - ,yciow*, ,e mo,esz
najbli,szym zapewni- spokój i czas
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Wierz w to ze zmiany s* mo,liwe i mog* by- pozytywne
Unikaj wyniszczaj*cych emocjonalnie stresów, k ótni, które niczego
nie rozwi*zuj*, a tylko wszystkich oddalaj* od siebie
Przesta domaga- si+ jak dziecko, poka, ,e doceniasz trosk+

i

opiek+ najbli,szych
Nie izoluj si+ emocjonalnie i nie obra,aj
Szukaj wsparcia u tych którzy ci+ rozumiej*, ale ich nie zadr+czaj
swoimi ci*g ymi obawami
Zast*p dawne zaj+cia nowymi
Uwierzy- ,,e mo,esz osi*gn*- spokój i szcz+ cie kiedy pogodzisz si+
z SM
Spróbuj

si+

przekona-,

,e

ten

spokój

podparty

,yczliwym

u miechem b+dzie si * i wsparciem dla Twojej rodziny, ,e tym
dajesz im najwi+cej
Pami+taj ,e masz prawo by- zm+czonym , czu- si+ @le , nie móc czego
zrobi-, ale postaraj si+ bez z o ci i l+ku powiedzie- o tym i nie czu- si+
winnym. Pami+taj przy tym, ,e dla Twojego otoczenia te, jest to trudna
sytuacja. Doznaj* tych samych uczu- co Ty. Oni te, si+ boj*, martwi*,
czuj* z o - na niesprawiedliwo - losu. Dlatego tylko pozbawiona emocji
rozmowa nastawiona na pokonanie problemu, na ustalenie sposobów
dzia ania, na ustalenie regu post+powania pomo,e si+ Wam zbli,y- i
zrozumie-.

Choroba zmienia rodzin+.

bardziej odpowiedzialne. Dlatego doce

Dzieci dojrzewaj* szybciej, s*
to u nich, chwal i przytulaj

cz+ ciej, wspieraj i podkre laj jaka jeste z nich dumna i jakie s* dla
ciebie kochane i wa,ne.
Ale je li dra,ni Ci+ nadopieku cza matka, to spokojnie powiedz jej
jakich s ów, zachowa i skarg sobie nie ,yczysz. Dodaj , ,e widzisz
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i doceniasz jej starania, ale powiedz stanowczo, ,e jest Ci przykro gdy
nie reaguje na Twoje uprzejme s owa s*dz*c, ,e nie potrafisz
samodzielnie my le-, ,e Ci nie ufa.

Chi czycy

sformu owali

wskazówki

dla

cz owieka

cierpi&cego

i

za amanego
• B d wytrwa y i stanowczy, zw aszcza w trudnych okresach swojego
ycia
• B d odpowiedzialny
• Nie obwiniaj si
• Nie u alaj si nad sob
•

Mimo wszystko spróbuj si u"miecha#

• Czekaj cierpliwie na zmian

sytuacji, wydarzy si

na pewno, je"li

pozwolisz
No w a nie „ je li pozwolisz”. Ty, nikt inny za ciebie tego

nie

zrobi.
Wielokrotnie gdy masz SM, ka,de zetkni+cie si+ z normalnym
trybem ,ycia powoduje

uczucie straty. Nale,y

to op aka- jak ka,d*

strat+, ale rób to w samotno ci i krótko. Wyrzucisz w ten sposób

z

siebie gniew i inne z e emocje. Ta reakcja organizmu jest prawid owa.
Natomiast - p acz przy innych osobach pokazuje nasz* bezsilno -,
nieumiej+tno - wypowiadania tego co czujemy, my limy

i oczekujemy.

Pokazuje nasz* bezradno - emocjonaln*, której na szcz+ cie nie mo,emy
zrzuci- na konto

SM, gdy, akurat

w tym przypadku stwardnienie

rozsiane nie ma na to wp ywu.
To

sprawdzian

naszej

przemiany

w

emocjonaln*

doros o -.

To

umiej+tno - rozwi*zywania problemów. I masz prawo by- z tego dumny i
cieszy- si+ zmian*
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To dlaczego tak ma o si+ u miechamy?
• bo s*dzimy ,e w chorobie nie mamy prawa,
• bo nie potrafimy zauwa,a- i si+ cieszy- z drobiazgów,
• bo s*dzimy, ,e to nie pasuje „ rozwa,nym” doros ym,
• bo kto nam wmówi , ,e nie wypada,
• bo ,ycie jest smutne i trudne,
• bo p aka- jest atwiej,
• bo p aczem i smutkiem ( cz+sto pod wiadomie) próbujemy wymóc na
innych poczucie winy.
U miech rozja nia ,ycie, ociepla kontakty, poprawia nastrój,
kosztuje mniej ni, elektryczno -.

a

U miech pomaga nam przetrwa-,

wskrzesi- w sobie nadziej+. To jedna z wielu emocji, której wyboru
mo,esz dokona- samodzielnie - je li chcesz.
Nie przetrwa yby w pami+ci pokole strofy cytowanego poni,ej wiersza
gdyby zawarta w nim sentencja nie by aby skuteczna.
Nie p acz, - bo p aka w tym yciu nie warto
miej si , - chocia by ci serce rozdarto
Gin co p acz – ci co cierpie nie umiej
Zwyci

aj tacy – co zawsze si "miej

I pami+taj - ,e nadzieja cierpi*cych nigdy nie jest pró,na.
Teresa Michalska - psycholog
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Rada

Nadzorcza

Niepe nosprawnych

Pa stwowego
postanowi a

programu „SPRAWNY

Funduszu

zako czy-

Rehabilitacji

realizacj+

Osób

pilota,owego

DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby

niepe nosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B”.
W zwi*zku z tym w bie,*cym roku nie jest
przewidywany nabór wniosków w ramach
programu.
Przyczyn* zaistnia ej sytuacji. jest zbyt ma a ilo - rodków finansowych w
bud,ecie PFRON na 2009 r.
Bie,*cy rok przyniesie znaczne ograniczenia w finansowaniu programów
celowych. W porównaniu do lat ubieg ych PFRON dysponuje rodkami
stanowi*cymi zaledwie 42% zesz orocznego bud,etu przeznaczonego na
ten cel. Wymusza to zmniejszenie zakresu dotychczas realizowanych
form wsparcia w tym obszarze.
Zmiany w programach zatwierdzonych przez Rad= Nadzorcz& PFRON
Maj*c na uwadze liczne wnioski dotycz*ce zmian w programach
adresowanych

do

indywidualnych

osób

niepe nosprawnych,

Rada

Nadzorcza PFRON na posiedzeniu, które odby o si+ w dniu 17 marca 2009
roku podj+ a decyzj+ w sprawie:
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1. modyfikacji zapisów programu „KOMPUTER DLA HOMERA 2003 –
program

pomocy

w

zakupie

sprz+tu

elektronicznego

oraz

oprogramowania umo,liwiaj*cego rehabilitacj+ zawodow*

i

spo eczn* osób niewidomych i niedowidz*cych”, polegaj*cej m.in. na
likwidacji progu dochodowego, który do tej pory uniemo,liwia
otrzymanie dofinansowania osobom uzyskuj*cym wy,sze dochody;
2. zatwierdzenia zmian w programie „UCZED NA WSI – pomoc

w

zdobyciu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne zamieszkuj*ce
gminy

wiejskie

oraz

gminy

miejsko-wiejskie”,

zast+puj*cych

kryterium zameldowania na terenie gminy – adresata programu, na
bardziej korzystne dla Wnioskodawcy – kryterium zamieszkania;
3. zatwierdzenia zmian w programie „PEGAZ 2003”, polegaj*cych na:
o

wprowadzeniu modu u, w ramach którego b+dzie mo,liwe
dofinansowanie kosztów zwi*zanych z uzyskaniem prawa jazdy
kategorii „B”,

o

ujednoliceniu

we

wszystkich

obszarach

programu

zasad

dofinansowania dla osób osi*gaj*cych wy,sze dochody (sta a
kwota

dofinansowania,

tj.

25%

maksymalnej

kwoty

dofinansowania, przy dochodach równych lub przekraczaj*cych
czterokrotno - najni,szego wynagrodzenia),
o

ponownym

wprowadzeniu

dofinansowania

ze

rodków

do

programu

PFRON

mo,liwo ci

zakupu

i

monta,u

oprzyrz*dowania samochodu.
Szczegó owe

informacje

dotycz&ce

sposobu

ubiegania

si=

o

dofinansowanie w ramach wskazanych wy ej programów (w tym
terminy

naboru

internetowej

wniosków)

zamieszczone

Funduszu www.pfron.org.pl na

zostan&

na

pocz&tku

kwarta u br.
Informacje pochodz* ze strony internetowej: www.pfron.org.pl

stronie
drugiego

Rozmaito ci...
Wy mienita Pascha Wielkanocna
Sk adniki:
2 litry mleka wie ego (nie UHT)
1 laska wanilii
½ litra kwa nej mietany 18%
6 jajek
250 g dobrego mas a
¾ szklanki cukru pudru
50 g migda ów
50 g orzechów laskowych
50 g mieszanych skórek kandyzowanych
10 czerwonych wisienek kandyzowanych

1. Lask+ wanilii rozetnij wzd u, i wyskrob ziarenka. Dodaj do mleka. Mleko
zagotuj.
2. Mmietan+ ubij z jajkami, wlej do wrz*cego mleka. Gotuj na ma ym
p omieniu do oddzielenia si+ twaro,ku i pó przezroczystej serwatki (2030 min), cz+sto mieszaj*c. Sitko wy ó, podwójn* warstw* gazy.
Przek adaj mas+ chochelk* z wierzchu garnka do ods*czenia, na ko cu
przelej delikatnie serwatk+ tak, aby ca y twaro,ek znalaz si+ na sitku z
gaz*.
3. Migda y sparz i obierz ze skórki, upra, na jasnoz oto na patelni bez
t uszczu, od ó, kilka do dekoracji, reszt+ posiekaj. Orzechy laskowe
podpra, na patelni bez t uszczu, zawi w serwetk+ i obetrzyj br*zow*
upink+. Posiekaj grubo. Upra,one migda y i orzechy zyskaj* na smaku, ale
mo,esz ich nie pra,y-, je li nie lubisz. Zostaw 2 wisienki do dekoracji,
reszt+ pokrój drobniej.
Od ó, troszk+ zielonych
skórek
do
dekoracji.
4. Po ods*czeniu bardzo mocno odci nij mas+, wygniataj*c resztki p ynutwaro,ek powinien by- sypki. Wystud@ go dok adnie. Utrzyj w makutrze
(w mikserze utrzesz na g adki krem, a nie o to chodzi) mas o z
cukrem pudrem i po troszku dodawaj twaro,ek, ci*gle ucieraj*c
drewnian* ga k*.
5. Wymieszaj mas+ z orzechami, migda ami, skórkami i wisienkami. Wy ó,
foremk+ do paschy pojedyncz* warstw* zwil,onej gazy, na ó, mas+
mocno dociskaj*c y,k*. W ó, do lodówki na 3-4 godziny lub na noc,
wyjmij odwracaj*c form+ do góry dnem, zdejmij gaz+, udekoruj
od o,onymi migda ami, wisienkami i skórkami.

Rozmaito ci…

Zdrowych, pogodnych Nwi&t Wielkanocnych,
pe nych wiary, nadziei i mi o ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka w gronie
rodziny
i w ród przyjació
oraz weso ego "Alleluja"
yczy
Dyrekcja KOMR

Wa ne 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 O rodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
w D&bku 06-561 Stupsk tel. 023 653-13-31 www.dabek.of.pl
e-mail: komr_sm@ufik.idn.org.pl dabek@idn.org.pl

Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy wspó pracy: Teresy Michalskiej, Zenona Miszewskiego

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
zapraszamy na nasz* stron+ internetow*

