Kwartalnik Krajowego Ośrodka MieszkalnoRehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

Nr 22 kwiecień – czerwiec 2010 r.

Egzemplarz bezpłatny

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do Ŝycia wiosny
i wiarą w sens Ŝycia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliŜszych

Ŝyczy
dyrekcja Ośrodka

Mieszkańcy piszą…

Jo Laycock
tłumaczenie: dr Barbara Patzer z broszurki MSIF

Twój pęcherz, jelita i SM
Nie kaŜdy chory na SM ma kłopoty z czynnością pęcherza moczowego i
jelit. Jednak jeśli je masz, ten artykuł pomoŜe ci sobie z nimi radzić.
Co powoduje SM?
W SM uszkodzenie osłonki mielinowej otaczającej nerwy w mózgu i rdzeniu
kręgowym powoduje, Ŝe informacje, które winny być przekazywane do
mózgu lub z niego wychodzić mogą być zniekształcone lub nie osiągać celu..
ZaleŜnie od miejsca i rodzaju uszkodzeń osłonki mielinowej objawy róŜnią
się częstością i miejscem występowania.
Jak SM wpływa na czynność pęcherza i jelit
Objawy związane z działaniem pęcherza moczowego i jelit występują
częściej u osób mających trudności z poruszaniem się. Jak wszystkie
objawy SM, te takŜe występują w róŜnej formie:
Przekazywanie informacji między mózgiem, pęcherzem moczowym i
jelitami moŜe być uszkodzone lub zahamowane całkowicie.
Przerwanie dopływu sygnałów moŜe upośledzać czynność pęcherza
moczowego lub jelit.
Odczucia w obrębie pęcherza lub jelit mogą się zmieniać.
MoŜe pojawić się osłabienie, podraŜnienie lub niestabilność pęcherza i
jelita grubego
Istnieje wiele skutecznych sposobów postępowania i waŜne jest wczesne
ich zastosowanie. Nie wstydź się i od razu szukaj pomocy. Twój lekarz
pomoŜe ci uporać się z najczęściej występującymi kłopotami, takimi jak:
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Uregulowanie wypróŜnień
Trening pęcherza
Stosowanie leków
Terapia uzupełniająca

MoŜesz takŜe pomóc sobie sam wprowadzając zmiany w swoim rozkładzie
dnia.
JAK DZIAŁA PĘCHERZ MOCZOWY I JELITO GRUBE?
Aby zrozumieć objawy występujące w SM trzeba poznać prawidłowe
działanie pęcherza moczowego i jelita grubego.
Pęcherz moczowy
Pęcherz moczowy powinien gromadzić mocz do momentu gdy chcemy go
opróŜnić. Aby tak było powinien on : utrzymać odpowiednią ilość płynu, aby
zapewnić suchość bielizny przez rozsądnie długi okres czasu zapewnić
trzymanie płynu w czasie aktywności fizycznej opróŜniać się całkowicie we
właściwie wybranym czasie.
Mocz jest wytwarzany przez nerki i gromadzony w pęcherzu do czasu jego
opróŜnienia .Potrzeba opróŜnienia jest sygnalizowana uczuciem pełności
wysyłanym przez zakończenia nerwowe ze ściany pęcherza do mózgu, przez
nerwy rdzenia kręgowego. Mózg wysyła sygnał "stop" do czasu, gdy
dostępna jest toaleta a zwieracz pęcherza kurczy się i pozostaje szczelnie
zamknięty. Gdy oddanie moczu jest moŜliwe mózg wysyła sygnały
zwalniające napięcie zwieracza, szyja pęcherza otwiera się i pęcherz
zostaje opróŜniony.
Jelito grube
Końcowy odcinek jelita grubego działa podobnie, gromadząc swą zawartość
dopóki zakończenia nerwowe ściany odbytnicy nie poinformują mózgu o
potrzebie wypróŜnienia. Mózg "instruuje" zwieracz odbytu aby pozostał
zamknięty aŜ będzie moŜliwe wypróŜnienie , powodując cofnięcie się
zawartości odbytnicy.
Końcowy odcinek jelita grubego moŜe znacznie się rozciągać aby zmieścić
zwiększającą się zawartość .Pęcherz moczowy ma znacznie mniejszą
zdolność powiększania swej objętości.
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OBJAWY ZABURZENIA CZYNNOŚCI PĘCHERZA MOCZOWEGO I
JELIT
Objawy te mogą, ale nie muszą wystąpić, poznanie ich pomoŜe ci radzić
sobie, gdyby się pojawiły.
Związek między jelitem a pęcherzem moczowym
Zaburzenia czynności jelit mogą mieć wpływ na czynność pęcherza, więc
waŜne jest zwrócenie uwagi na oba te narządy. Zbyt pełne jelito grube
wywiera ucisk na pęcherz i cewkę moczową , co moŜe powodować
niestabilność pęcherza i nadmiernie rozciągać mięśnie dna miednicy.
Zaburzenia czynności jelita grubego w SM
Gdy przekazywanie impulsów między jelitem grubym a mózgiem zostaje
zaburzone, duŜe ilości kału mogą zostać zatrzymane przez długi okres.
Jelito rozciąga się, jego mięśniówka staje się wiotka
i słaba.
OpróŜnianie jelit staje się trudne, co moŜe prowadzić do przewlekłego
zaparcia a takŜe do nadmiernych wypróŜnień podobnych do biegunki.
PodraŜnienie jelita moŜe być przyczyną odczuwania potrzeby wypróŜnienia,
nawet gdy odbytnica nie jest wypełniona ,moŜe powodować gromadzenie się
rzadkiego lub płynnego stolca i nietrzymanie stolca.. Odczuwanie nagłej
potrzeby wypróŜnienia powodowane jest przez osłabienie mięśni zwieracza
odbytu.
PodraŜniony lub niestabilny pęcherz moczowy
PodraŜniony pęcherz moczowy moŜe przekazywać do ośrodków mózgowych
sygnał o konieczności oddania moczu w niewłaściwym czasie. Wówczas
odczuwasz nagłe parcie i niekontrolowane otwarcie zwieracza prowadzi do
zmoczenia. Określane to jest jako nagłe nietrzymanie moczu. MoŜe być ono
takŜe powodowane przez nadmierny ucisk rozszerzonego jelita na pęcherz.
Osłabienie mięśni zwieracza (nie tylko z powodu SM) moŜe sprawić, Ŝe
zwieracz będzie "nieszczelny" przy wykonywaniu nagłych ruchów, przy
kaszlu, śmiechu lub kichaniu. Mówimy wtedy o wysiłkowym nietrzymaniu
moczu.
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Zaburzenia przewodnictwa nerwowego
JeŜeli przekazywanie impulsów z pęcherza moczowego do mózgu jest
przerwane lub zakłócone moŜesz nie otrzymać prawidłowego ostrzeŜenia,
Ŝe pęcherz jest wypełniony i moŜe on opróŜnić się niespodziewanie. To jest
odruchowe nietrzymanie moczu.
Gdy zwieracz nie otrzymuje właściwego polecenia czy ma się otworzyć czy
pozostać zamknięty moŜe to prowadzić do zatrzymania moczu (retencji) i
wówczas pęcherz nie moŜe zostać opróŜniony nawet, gdy jest pełny.
Osłabienie czynności pęcherza
JeŜeli impulsy nie dochodzą do ściany pęcherza, jego mięśnie słabną i
pęcherz moŜe stracić zdolność do całkowitego opróŜniania się.
Gromadzenie się moczu przez zbyt długi czas moŜe prowadzić do powstania
infekcji dróg moczowych. Pęcherz moŜe stać się poszerzony i wiotki, moŜe
zatrzymywać duŜe ilości moczu, ale moŜe dochodzić do wyciekania
nieduŜych porcji moczu. Jest to nietrzymanie paradoksalne związane z
przepełnieniem pęcherza.
Jak w przypadku innych objawów SM nie u wszystkich muszą one
występować. Objawy mogą pojawiać się i mijać, mieć róŜny stopień
nasilenia. Regularny tryb Ŝycia, odpowiednie ćwiczenia i zdrowa dieta mogą
pomóc w znacznym zmniejszeniu ich dolegliwości.
JAK DBAĆ O SIEBIE
Aby objawy te nie obniŜały twojej pewności siebie, nie osłabiały wiary we
własne siły, poczucia godności czy wreszcie nie utrudniały bliskich
kontaktów z innymi trzeba zrobić wszystko by zmniejszyć ich
dokuczliwość.
•

•

OdŜywiaj się zdrowo.
Dieta bogata w błonnik (znajduje się on w płatkach, pełnoziarnistym
chlebie, jarzynach i owocach ) wpływa na prawidłowość wypróŜniania
się. Stosuj dietę zrównowaŜoną.
Pij odpowiednią ilość płynów.
Aby stworzyć warunki prawidłowego działania pęcherza moczowego i
jelit naleŜy wypijać ok. dwóch litrów płynu w ciągu 24 godzin. Nie
ograniczaj ilości płynów. JeŜeli twój pęcherz przyzwyczai się do
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gromadzenia mniejszych ilości płynu, zwiększy się potrzeba nagłego i
częstego oddawania moczu a takŜe skłonność do zaparć.
Jakich płynów naleŜy unikać?
Ogranicz lub wyeliminuj herbatę, kawę, alkohol, słodzone napoje.
DraŜnią one pęcherz i powodują konieczność częstszego oddawania
moczu. Kwaśne soki jak sok z czarnej i czerwonej porzeczki mogą
takŜe niekiedy draŜnić pęcherz.
Systematyczność.
Codzienne, delikatne ćwiczenia pomogą stymulować oddawanie stolca.
Poradź się fizjoterapeuty. Wypracuj w ciągu dnia stałą porę oddawania
stolca (np. po jedzeniu albo gorącym napoju). Upewnij się, Ŝe nikt nie
będzie ci przeszkadzał, Ŝe toaleta będzie ogrzana i oświetlona. Jeśli
nadal masz trudności z ustaleniem stałej pory wypróŜnień poradź się
swego lekarza. Nie pozwól by zaparcie przeszkadzało ci w Ŝyciu.

•

•

Planowanie Ŝycia.
Planuj codzienne zajęcia dostosowując wysiłek do swoich potrzeb i
moŜliwości. Nie musisz "siedzieć w domu", moŜesz cieszyć się Ŝyciem i
brać udział w Ŝyciu towarzyskim. Gdy wychodzisz, pomyśl przedtem,
czego moŜesz potrzebować. Planuj podróŜ tak, aby był czas na przerwy
by skorzystać z toalety. Planując dalszą podróŜ dowiedz się, jakie są
warunki w środkach lokomocji i hotelach, sprawdź, jakie są moŜliwości
skorzystania z toalety i łazienki po drodze, zabierz płyn do picia i
produkty zawierające błonnik, ułóŜ listę koniecznych czynności
codziennych.
Aby najlepiej korzystać z Ŝycia
•
•
•
•
•
•
•

Dbaj o swoje ciało
Musisz mieć czas by dbać o siebie
Rób rzeczy, które sprawiają, Ŝe czujesz się dobrze
Korzystaj z przyjemności (zarówno towarzyskich jak seksualnych)
wraz ze swoim partnerem
Trudności w Ŝyciu seksualnym mogą być przejściowe
Mów o swoich odczuciach, nie zamykaj ich w sobie
UłóŜ swoje Ŝycie tak by zaspokajać potrzeby, ale uwzględniać
moŜliwości.
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JAK DBAĆ O PRAWIDŁOWE WYPRÓśNIENIA.
Aby wypróŜnienia były prawidłowe potrzebna jest zrównowaŜona dieta,
bogata w substancje zawierające błonnik, wypijanie odpowiedniej ilości
płynu (przynajmniej dwa litry dziennie), odpowiednie ćwiczenia zlecone
przez fizjoterapeutę, przyzwyczajenie się do stałej pory oddawania
stolca.
Problemy z wypróŜnieniem mają takŜe wpływ na czynność pęcherza
moczowego, waŜne jest, więc stosowanie poniŜszych wskazówek:
Zapobieganie kłopotom - biegunki mogą towarzyszyć zaparciom. Zaparcie
prowadzi do nadmiernego rozciągnięcia i napięcia ściany jelita grubego, co
powodować moŜe biegunkę z przepełnienia. Przyczyną biegunki moŜe być
podraŜnienie i nadmierna aktywność jelita. Przestrzeganie ustalonej pory
oddawania stolca moŜe znacznie zmniejszyć ten problem. Pamiętaj o
wypijaniu odpowiedniej ilości płynów kaŜdego dnia.
JeŜeli masz objawy nadmiernej aktywności jelit sprawdź
•
•
•

czy nie prowadzisz zbyt aktywnego Ŝycia
czy nie jesteś zmartwiony lub przestraszony. Jeśli tak porozmawiaj
o tym z kimś bliskim lub lekarzem
czy jadasz coś, czego nie lubisz. Zwróć uwagę na zaleŜność diety i
rodzaju oddawanych stolców

JeŜeli problemy są nadal uciąŜliwe - szukaj pomocy. Małe, krótko
stosowane dawki leków takich jak Immodium mogą wystarczyć do
unormowania częstości wypróŜnień (dawkę trzeba ustalić tak, aby nie
powodować zaparć)
JeŜeli wypróŜnienia są regularne, ale nadal masz problemy ze szczelnością
zwieracza, pomocne mogą być tampony odbytnicze.
Zaparcie
Zaparcie moŜe powstawać z powodu uszkodzenia osłonki mielinowej
nerwów, z powodu zmniejszenia ilości spoŜywanych płynów, jako uboczny
efekt zaŜywanych leków lub z powodu ograniczenia aktywności ruchowej.
Chroniczne zaparcie powstaje gdy dochodzi do gromadzenia się kału w
jelitach a opróŜnienie jelit staje się coraz trudniejsze. Lekarz moŜe
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przepisać leki, czopki lub małe wlewki doodbytnicze, aby przywrócić
prawidłową czynność jelit.
Sprawdź:
•
•
•
•

Czy ostatnio zmieniła się częstość lub pora wypróŜnień?
Czy odŜywiasz się rozsądnie?
Czy pijesz dostatecznie duŜo płynów? KaŜdy potrzebuje około dwóch
litrów płynu dziennie.
Czy oddajesz stolec co kilka dni? (Jeśli nie pamiętasz, zapisuj).

Zaburzenia czucia
JeŜeli pobudzenia biegnące do mózgu lub z mózgu nie są przekazywane
właściwie moŜesz nie odczuwać, Ŝe pęcherz lub jelito są wypełnione.
Wynikająca z tego nieszczelność zwieraczy lub nietrzymanie mogą być
przemijające. Nie popadaj w panikę, jeśli wystąpią, ale notuj wszystkie
występujące zmiany i powiedz o nich lekarzowi.
Jak moŜesz sam sobie pomóc?
JeŜeli twoja toaleta nie jest ogrzana, oświetlona i wygodna - pomyśl o
moŜliwości zmian
Zapewnij sobie dostateczną ilość czasu na wypróŜnienie rano lub
wieczorem
Wspomagaj wypróŜnianie przez kaszel lub parcie
Porozmawiaj z lekarzem o lekach wspomagających wypróŜnianie - np.
łagodny środek przeczyszczający lub czopki.
Wczesne reagowanie na pojawiające się kłopoty pozwoli na szybsze
uporanie się z nimi.
JAK RADZIĆ SOBIE Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI PĘCHERZA
MOCZOWEGO?
Wskazówki:
Pij dostatecznie duŜo płynów.
Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą pomóc kontrolować czynność
zwieracza pęcherza.
Zapisuj datę pojawiających się zmian.
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Regularne wykonywanie ćwiczeń moŜe sprawić, Ŝe jeŜeli będą potrzebne
leki, będzie moŜna po krótkim okresie stosowania je odstawić.
SpoŜywanie płynów.
Pij dostateczną ilość płynów, ale ograniczaj picie kawy, herbaty i alkoholu.
Mogą one draŜnić twój pęcherz i zwiększać konieczność "pilnego" oddania
moczu.
MoŜesz trenować pęcherz chodząc do toalety w regularnych odstępach
czasu, powoli wydłuŜając te odstępy i starać się by za kaŜdym razem
pęcherz był opróŜniony całkowicie.
W leczeniu draŜliwości pęcherza mogą być skuteczne leki
antycholinergiczne. Działają one zmniejszając wraŜliwość zakończeń
nerwowych w ścianie pęcherza, co pozwala na znaczniejsze jego
wypełnienie. Leki te mogą być przyjmowane doustnie, lub, jeŜeli uŜywasz
cewnika - podawane bezpośrednio do pęcherza.
Nietrzymanie moczu z powodu stresu.
Nie zawsze jest powodowane przez SM, więc kaŜdy nowy objaw powinien
być zbadany. NaleŜy dąŜyć do regularnego i całkowitego opróŜniania
pęcherza. Aby zmniejszyć dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu
moŜna uŜywać specjalnej bielizny. Codzienne, regularnie prowadzone
ćwiczenia pomagają wzmocnić mięśnie regulujące czynność pęcherza.
Odruchowe nietrzymanie moczu.
JeŜeli nie czujesz, kiedy naleŜy opróŜnić pęcherz, próbuj oddawać mocz
w regularnych odstępach czasu, niezaleŜnie od odczuć fizycznych. Lekarz
poradzi, jakie powinny być odstępy pomiędzy porami opróŜniania pęcherza,
aby uniknąć "wypadków", lub nie oddawać moczu zbyt często.
Zatrzymywanie moczu.
Mały wibrator zasilany baterią umieszczony poniŜej Ŝołądka, moŜe
skutecznie stymulować pęcherz, jeŜeli masz zachowane czucie w tej
okolicy.
Wspomaganie wydalania moczu przez masowanie pęcherza, moŜe być
pomocne, ale naleŜy w tej sprawie poradzić się lekarza. Niewłaściwie
stosowany masaŜ - moŜe zaszkodzić. Być moŜe skuteczniejsze będzie
załoŜenie cewnika.
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Inne propozycje lecznicze.
Reflexologia, aromaterapia, homeopatia są wprawdzie dość popularne, ale
brak dowodów ich skuteczności.
Specjalna odzieŜ.
A JEśELI KONIECZNE BĘDZIE ZASTOSOWANIE CEWNIKA?
Nie kaŜdy musi uŜywać cewnika.
Istnieje wiele błędnych opinii na temat cewników.
Stosowanie cewnika nie jest bolesne, a wiele osób uwaŜa, Ŝe korzystnie
odmieniło ich Ŝycie.
Jak działa cewnik?
Cewnik jest małą plastikową rurką wprowadzaną do szyi pęcherza, aby
odprowadzić mocz. Są dwa sposoby stosowania cewnika:
Zakładanie go tylko wtedy, gdy trzeba opróŜnić pęcherz
ZałoŜenie cewnika na stałe.
W obu tych przypadkach cewnik musi być regularnie zmieniany, aby
zapewnić higienę i zapobiec jego niedroŜności. Mocz moŜe być
odprowadzany do worka albo przez zastawkę wprowadzoną do końca
cewnika. Zapytaj lekarza, który sposób będzie dla ciebie najlepszy.
Kiedy załoŜenie cewnika jest potrzebne?
JeŜeli w pęcherzu gromadzi się znaczna ilość moczu i dochodzi do
nietrzymania moczu z powodu przepełnienia pęcherza
JeŜeli nie moŜesz wydalić moczu, gdy pęcherz jest pełny.
Cewnik wprowadzany w razie potrzeby pozwala na opróŜnianie pęcherza w
wybranych odstępach czasu. Wprowadzony do szyi pęcherza pozostaje tam
aŜ mocz przestanie wypływać. Wtedy cewnik zostaje usunięty. Lekarz
poradzi ci jak przeprowadzać to samemu.
Cewnik wprowadzony na stałe. Jest to zwykle rozwiązanie stosowane przez
krótki okres czasu. Cewnik moŜe być wprowadzony przez cewkę albo przez
ścianę brzucha w okolicy nadłonowej.
Cewnik nadłonowy moŜe lepiej spełniać zadanie, poniewaŜ nie draŜni
pęcherza, nie ma wpływu na szyję pęcherza, nie przeszkadza, jeŜeli jesteś
aktywny seksualnie.
Cewnik wprowadzony na stałe ma teŜ strony ujemne. Szyja pęcherza
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obkurcza się, pęcherz staje się podraŜniony, co powoduje przeciek obok
cewnika. Niektórzy uwaŜają, Ŝe cewnik załoŜony na stałe obniŜa poczucie
godności własnej.
Zapytaj lekarza, jaki typ cewnika będzie dla ciebie korzystniejszy - moŜe
cewnikowanie okresowe byłoby bardziej odpowiednie?.
Odprowadzanie moczu do worka czy uŜywanie zastawki cewnika?
Worek moŜe być przymocowany do załoŜonego na stale cewnika, co pozwala
na stale odpływanie moczu. Wymaga to jednak regularnego opróŜniania
worka. Niektórzy wolą uŜywać worka tylko w nocy, inni stale. Warto to
rozwaŜyć. Cewnik z zastawką zamiast worka moŜe pomóc utrzymać napięcie
pęcherza i uniknąć zatykania się cewnika, dopóki nie powróci prawidłowa
czynność pęcherza. Zastawka wprowadzona do końca cewnika moŜe być
otwierana regularnie i często.
ĆWICZENIA MIĘŚNI DNA MIEDNICY
Specjalne ćwiczenia dla osób z SM mogą pomóc wzmacniać mięśnie dna
miednicy i poprawiać kontrolowanie czynności pęcherza. Ćwiczenia
wykonywane codziennie mogą pomóc w zapobieganiu wywołanemu stresem
nietrzymaniu moczu.
Wyjaśnimy teraz, jakie są mięśnie dna miednicy, jak je lokalizować i jak
planować odpowiednie ćwiczenia. Mięśnie dna miednicy tworzą szeroką
pętlę, biegnącą od przodu ku tyłowi i tworzącą dolną ścianę miednicy, jej
dno. Napięcie wszystkich mięśni dna miednicy powoduje zamknięcie ujścia
pęcherza, macicy i jelit. Zwolnienie napięcia tych mięśni pozwala na
otwarcie tych ujść.
Tak jak niektóre inne mięśnie naszego organizmu, mięśnie dna miednicy
mogą kurczyć się bez udziału naszej woli, co czasem powoduje
nietrzymanie moczu lub problemy z jego wydalaniem. SM moŜe przyczyniać
się do nieprawidłowej czynności tych mięśni, ale częste jest teŜ ich
osłabienie w wyniku innych przyczyn (np. poród).
Jak mogą pomóc ćwiczenia?
Pęcherz i końcowy odcinek jelita grubego kontrolowane są przez specjalne
nerwy i mięśnie i jeŜeli jakaś ich część jest uszkodzona moŜna próbować
zastąpić ją działaniem innych części:
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JeŜeli czujesz nagłe parcie na mocz, pomóc moŜe napięcie mięśni dna
miednicy najmocniej jak potrafisz
JeŜeli wiesz, Ŝe mocz wycieka podczas kaszlu, śmiechu czy nagłych ruchów,
spróbuj zwiększyć napięcie mięśni dna miednicy i utrzymywać je aŜ
skończysz śmiać się, kaszleć czy poruszać się.
Ćwiczenia te mogą być wspomagane przez leki zapisane przez lekarza.
Znajdowanie mięśni dna miednicy.
Aby skurczyć mięśnie dna miednicy wyobraź sobie, Ŝe próbujesz
powstrzymać wydalanie moczu lub gazów. Napnij i unieś mięśnie między
nogami .Ćwicz początkowo delikatnie. Koncentruj się na mięśniach miednicy
i unikaj uŜywania innych mięśni. Gdy przyzwyczaisz się, nikt nie zauwaŜy,
Ŝe wykonujesz te ćwiczenia.
ĆWICZENIA
Te ćwiczenia mogą nie pomagać wszystkim chorym na SM. Jeśli nie moŜesz
ich wykonywać albo nie robisz postępów, moŜe nie są dla ciebie
odpowiednie. Zapytaj konsultanta lub fizjoterapeutę.
Kiedy juŜ "znajdziesz" mięśnie, wykonuj 2 lub 3 skurcze co godzinę moŜesz
robić to siedząc, stojąc lub leŜąc, ale jeśli to moŜliwe wykonuj ćwiczenia
we wszystkich trzech pozycjach.
Po kilku dniach, notuj jak długo moŜesz utrzymać skurcz, zanim mięśnie nie
osłabną. Próbuj utrzymać skurcz przez 5 sekund jeśli moŜesz (niektóre
osoby wytrzymują tylko 2-3 sekundy). Staraj się wydłuŜać czas skurczu
mięśni. MoŜe się okazać, Ŝe w niektóre dni wytrzymujesz dłuŜej, w inne
krócej. MoŜe teŜ będziesz mógł wytrzymać dłuŜej rano niŜ wieczorem.
Następny krok to sprawdzenie jak często moŜesz powtarzać skurcze.
Odpoczywaj po kaŜdym skurczu przez 4 sekundy, niezaleŜnie od tego jak
długo on trwał.
UłóŜ sobie zajęcia tak, aby powtarzać ćwiczenia 6 razy dziennie. Próbuj
zwiększać ilość powtórzeń i długość wytrzymanych skurczów.
Kiedy będziesz mógł wykonać 5 skurczów po 5 sekund kaŜdy ( z
czterosekundową przerwą między nimi) stopniowo wydłuŜaj czas skurczów ,
aŜ będziesz w stanie wykonać 10 skurczów po 10 sekund kaŜdy.
MoŜesz takŜe wykonywać szybkie skurcze trwające tylko 1 sekundę.
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Zobacz ile ich moŜesz zrobić i powtórz tę ilość 6 razy kaŜdego dnia. Staraj
się zrobić o kilka więcej kaŜdego tygodnia.
W razie wątpliwości i pytań - kontaktuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
PLANOWANIE ĆWICZEŃ
Wykonuj 2 lub 3 skurcze, co godzinę, stojąc, siedząc lub leŜąc a jeśli
moŜesz we wszystkich trzech pozycjach.
Początkowo wytrzymuj skurcz przez 2 albo 3 sekundy, ale próbuj wydłuŜać
czas skurczu do 5, potem 10 sekund.
W niektóre dni moŜe ci się udać utrzymać skurcz dłuŜej, w inne krócej.
Rano moŜe być łatwiej niŜ wieczorem.
Rób czterosekundowe przerwy między skurczami i zobacz jak często
moŜesz powtarzać długie skurcze.
Stopniowo zwiększaj ilość ćwiczeń do 6 razy dziennie.
Zwiększaj ilość skurczów w kaŜdej serii, stopniowo tydzień po tygodniu, aŜ
mięśnie dna miednicy staną się silniejsze.
Poprawa moŜe być powolna. MoŜe wymagać miesięcy raczej niŜ tygodni.
W razie wątpliwości - pytaj konsultanta lub fizjoterapeuty.

PowyŜsze rozwaŜania pragnę uzupełnić zaobserwowanymi faktami
i poradami:
W przypadku wschodnich przypraw, takich np. jak niekiedy zalecany
cynamon z miodem (rano) czy imbir z herbatą - naleŜy pić jedynie
wywar, nie przełykać wyparzonego miału. PoniewaŜ gdy ten dostanie się
do pęcherza i tam osiądzie, moŜe dawać wraŜenie pełnego
pęcherza, wywołując częste mikcje ( nie zawsze konieczne).
W normalnych warunkach nasz pęcherz ma dłuŜsze przerwy pomiędzy
mikcjami, bo ma większą pojemność. Uwaga ta dotyczy
wszystkich drobno zmielonych pokarmów, z którymi SM-OWIEC musi
być szczególnie ostroŜny. Przyprawa kurkuma dodawana
w szczyptowych ilościach do potraw bardzo ci pomoŜe, sprawdzone
z autopsji jak wszystko co tu przywołuję .
PERY

Warto wiedzieć…

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest pierwszą ogólnopolską, bezpłatną
Poradnią Telefoniczną, w której moŜna uzyskać profesjonalną pomoc
psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 pod
numerem telefonu 116 123 dyŜurować będą specjaliści Instytutu
Psychologii Zdrowia PTP, udzielając wsparcia i pomocy
psychologicznej osobom potrzebującym.
116 123 – zadzwoń, zaufaj
Połączenia z konsultantem Poradni 116 123 są bezpłatne – niezaleŜnie
od tego, z jakiej sieci się łączysz. MoŜesz się do nas dodzwonić
z kaŜdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonu stacjonarnego jak
i komórkowego.
Czas rozmowy z konsultantem jest nieograniczony. Dzwoniąc do nas
masz prawo do zachowania całkowitej anonimowości.
Usługi Poradni Telefonicznej 116123 dostępne są dla kaŜdego, kto
potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej. KaŜda osoba
dzwoniąca jest traktowana w taki sam sposób bez względu na płeć,
rasę, religię, wykształcenie, orientację seksualną czy pochodzenie.
Informacja pochodzi z portalu: www.116123.info/

Rozmaitości…

WIELKANOC
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry Ŝółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leŜałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem."
Jan Lechoń
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Czy wiecie, Ŝe pierwsi chrześcijanie po Wielkanocy
świętowali aŜ trzy dni? Takich niespodzianek
historia Kościoła kryje całe mnóstwo. Wiele
obrzędów i zwyczajów Triduum Paschalnego i
okresu Wielkiejnocy przez wieki zmieniało się,
a oto kilka ciekawostek sprzed kilkuset lat:

W średniowieczu komunię św. w Wielki Piątek przyjmował tylko
kapłan. Wynikało to z bardzo małego uczestnictwa wiernych
w sakramencie pokuty (pokuta była wtedy na ogół bardzo
cięŜka; często nie tylko modlitwa, ale równieŜ praca
fizyczna na rzecz Kościoła). W efekcie nawet w Mszale
z 1570 r. zapisano wyłączność komunii dla kapłana jako
formalne zalecenie. Stan ten utrzymał się aŜ do 1956 r.

Obrzęd światła rozpoczynający się od palenia wielkanocnego
ogniska nie był praktykowany od początku istnienia Kościoła.
Wziął się w Rzymie najprawdopodobniej pod wpływem
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pogańskich ogni wiosennych, obchodzonych na
celtyckiej północy - w Galii i Irlandii. Praktykę włączania
pogańskich zwyczajów do liturgii Kościoła praktykowano
niemalŜe od zarania chrześcijaństwa. Pod stare zwyczaje
podkładano nowe chrześcijańskie znaczenia, co pomagało
nawróconym poganom lepiej zrozumieć nową wiarę.

Niemcy kochają pisanki. Pewne małŜeństwo z Kelkheim
w Hesji ustawiło na swej posesji 1111 pisanek
i 55 zajączków wielkanocnych. Natomiast
kierownictwo największego domu handlowego przy
Placu Poczdamskim w Berlinie ustawiło na parterze
kilkanaście gigantycznych pisanek malowanych
przez niemieckich i zagranicznych artystów.
Jest wśród nich pisanka z polskim
napisem "Wielkanoc".

"Glad Pask!", czyli "Wesołej Wielkanocy!" mówią
małe "czarownice", które podczas świąt składają
domowe wizyty Szwedom. Czarownice mają od 5
do 11 lat, noszą chustki na głowach, długie suknie,
a na buziach mają wymalowane piegi. Za Ŝyczenia
dostają słodycze lub drobne pieniądze.
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„Drodzy Czytelnicy!
Zaczynamy kolejny rok z „Pozytywnym Impulsem”.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami od
pierwszych
numerów,
nowych
Czytelników
zachęcamy do lektury.
Na początek
optymistyczna informacja:
amerykańska Klinika Mayo na konferencji w
Bangkoku
zaprezentowała
wyniki
eksperymentalnych prób naprawy uszkodzonej
mieliny.
Opracowywany
lek
wpływa
na
oligodendrocyty, które zaczynają produkować
nową mielinę. U myszy demielinizacja następuje juŜ po pięciu tygodniach od
podania preparatu. Informacja ta moŜe budzić nadzieje pacjentów od dawna
chorujących na SM, którzy marzą o powrocie do samodzielności. Zanim
eksperymenty trafią pod str ...”

Więcej moŜesz przeczytać w ostatnim numerze „Pozytywnego Impulsu”

WaŜne adresy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Zdrowia
03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26,
tel. 022 59-79-932 i 022 59-79-942
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Centrum Informacyjne SM: 00-647 Warszawa Pl. Konstytucji 3/94
e-mail: cism@ptsr.org.pl
e-mail: a.bartuszek@ptsr.org.pl
Biuro RG PTSR - 00-647 Warszawa Pl. Kontytucji 3/72
tel.: (022) 856-76-66, fax: (022) 849-10-65
mail: biuro@ptsr.org.pl , http://www.ptsr.org.pl
Infolinia o SM: 0801-313-333
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Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
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