Kwartalnik Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla
Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

Nr 3 kwiecień- czerwiec 2006

Egzemplarz bezpłatny

Wielkanocną radość ślę dla Was dziś,
którą śpiewa kaŜdy ptak i kwiat, i liść,
którą wiosna niesie dla kaŜdego z nas
Z cudem Zmartwychwstania w ten niezwykły czas.

„Wielkanocne Ŝyczenia” Z. E.Szczęsna

Poznaj swoje prawa....

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 00-828
Warszawa Al. Jana Pawła II 13, tel.
(022) 50 55 500 ustalił:
Termin od 15 marca do 15 maja
2006 r. na przyjmowanie, przez
Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji
programu pn. „Pegaz 2003” w module pomocy w aktywizowaniu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się oraz w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji
barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów
terapii
zajęciowej.
Moduł pomocy w aktywizowaniu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje pomoc:
1) w zakupie i montaŜu oprzyrządowania do samochodu,
2) w zakupie sprzętu komputerowego,
3) w zakupie wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym.

1.Pomoc w zakupie i
montaŜu oprzyrządowania do samochodu mogą otrzymać pełnoletnie
osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową
lub uczące się albo w przypadku
osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające waŜne orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równowaŜne, oraz osoby niepełnosprawne
z powodu dysfunkcji narządu ruchu
- legitymujące się prawem jazdy.

2. Pomoc w zakupie
sprzętu komputerowego mogą m.in.
otrzymać:
- osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z
powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające waŜne orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równowaŜne.

Poznaj swoje prawa....

Podaruj 1 % chorym na SM

3. Pomoc w zakupie
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym mogą m.in. otrzymać:
- pełnoletnie osoby niepełnosprawne,
u których dysfunkcja jednej lub obu
kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemoŜliwia poruszanie się na
wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające waŜne orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równowaŜne.
Termin od 1 marca do 25 kwietnia
2006 r. na przyjmowanie, przez
Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji
programu „Komputer dla Homera
2003 - program pomocy w zakupie
sprzętu
elektronicznego
oraz
oprogramowania
umoŜliwiającego
rehabilitację niewidomych i niedowidzących”.
Wnioski o dofinansowanie naleŜy
składać w siedzibie
Oddziału
PFRON, właściwego terytorialnie
dla wnioskodawcy.
Adresy Oddziałów moŜna znaleźć
na stronie:www.pfron.org.pl.

PTSR jest organizacją poŜytku publicznego. Dzięki temu wszyscy,
którzy chcą pomóc chorym na SM
mogą przekazać 1% naleŜnego podatku na konto:
PTSR, AL. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

75 12 40 1060 1111 0000 0006 1652
z dopiskiem „ 1% dla PTSR w Ciechanowie”.
Wpłaty dokonane przez Państwa w
całości przeznaczone będą na rehabilitację chorych na SM.

Mieszkańcy piszą....
....
Rady doświadczonego
SM-owca
Czym jest dla
nas ta choroba?
Myślę, Ŝe dla
kaŜdego
czym
innym,
ale
przewaŜnie
wielką tragedią,
zwłaszcza wtedy, gdy rozpoczynamy dorosłe Ŝycie i robimy plany na
przyszłość.
Czasem
przychodzi
wtedy, gdy nie radzimy sobie ze
skomplikowaną sytuacją, gdy kaŜde
rozwiązanie wydaje się złe a nam
brakuje sił i energii. Choroba przynosi pozorną ulgę, bo nareszcie
wiemy, dlaczego tak jest – jestem
po prostu chora – myślę sobie. PołoŜę się i zwyczajnie sobie pochoruję.
Są jakieś leki, wezmę je i zaraz będzie lepiej, albo nawet zupełnie dobrze. Ale nie zawsze, nie wszystkim
i nie na długo. KaŜdy przypadek jest
inny i nie moŜna sobie wróŜyć na
podstawie cudzych doświadczeń.
Z tą chorobą trzeba nauczyć się
Ŝyć przez długie lata, nie robiąc
długofalowych planów i dbając rozsądnie o ogólny stan zdrowia. Unikając wszelkich konfliktów, które
rujnują nasze zdrowie fizyczne i

psychiczne zachowujemy pogodę
ducha.
Na kaŜde zdarzenie moŜna zawsze
spojrzeć z co najmniej dwóch punktów widzenia np.: „Jakie to straszne” lub „Jak to dobrze, Ŝe nie
skończyło się gorzej”.
Stosując ten drugi punkt widzenia
w swoim Ŝyciu zaoszczędzimy sobie
niepotrzebnych stresów.
Ale to nie wszystko. Choroba wymaga ciągłej uwagi i mobilizacji.
MoŜna sobie na jakiś czas darować
wszelkie działanie i po prostu odpocząć, zwłaszcza w czasie rzutu, ale
nie na długo. Przekonałam się, Ŝe
dłuŜsze
odpoczynki
potrafią
zwiększyć uczucie zmęczenia i
zniechęcenia. Lepiej do tego nie
dopuszczać i po małym odpoczynku
powoli wracać, w miarę moŜliwości,
do czynnego Ŝycia.
Podstawowa zasada, która powinna
nam towarzyszyć przez całe Ŝycie
to wiara w uzdrawiającą moc ruchu. Jak dotąd nie ma lepszego
lekarstwa na SM i pewnie w najbliŜszym czasie nie będzie nic lepszego jak w miarę czynne Ŝycie i
ciągła rehabilitacja, wszystko w
granicach własnych moŜliwości.
Stanowczo odradzam spędzanie całych dni na kanapie z pilotem telewizyjnym w ręku.

Mieszkańcy piszą....
....
Parotygodniowy pobyt w Dąbku w
dobrych warunkach, bez codziennych trosk i kłopotów, z fachową
rehabilitacją i w towarzystwie innych chorych umoŜliwia nam opracowanie własnego programu ćwiczeń, odpowiednich dla nas i moŜliwych do wykonania w warunkach
domowych, bez Ŝadnego specjalistycznego sprzętu. Tutaj moŜna się
przekonać, Ŝe w kaŜdym stanie
niepełnosprawności moŜna coś dla
siebie zrobić samemu lub przy
pomocy innych. Trzeba tylko
chcieć i nie pozwolić by nasz
umysł przestał pracować tylko z
tego powodu, Ŝe jesteśmy chorzy.
Sami musimy pomyśleć co nam jest
niezbędne, a z czego moŜemy zrezygnować, jak mamy ćwiczyć by
utrzymać moŜliwą formę i jak odciąŜyć rodzinę od nadmiernych
obowiązków, które spadły na nią z
powodu naszej choroby. Rozmawiajmy o tym otwarcie – to moŜe
ułatwić wszystkim Ŝycie. Choroba
spowodowała u mnie konieczność
zastanowienia się nad wieloma
sprawami i podjęcia pewnych decyzji dotyczących dalszego Ŝycia.
Anna Sobierańska

Limeryki są dość lakoniczne
W zwięzłej formie dowcipy
tkwią liczne
Ale te znakomite
Rzadko są przyzwoite
Przyzwoite zaś nie są komiczne

Nasz Dyrektor Dariusz
Pierwszy
DuŜą skłonność ma do wierszy
I tu rodzi się dylemat
Bo to jest obszerny temat
Lecz być moŜe jeszcze szerszy

Nasz Dyrektor
Krzysztof pan
Plastrem jest na wiele ran
Okularki ma malutkie
Malutką teŜ ma bródkę
Ale to teraz modny szpan
Magdalena Domańska

Z Ŝycia Ośrodka....
....

Podziękowanie
W imieniu rzeszy chorych
na SM przebywających w
naszym Ośrodku na rehabilitacji wyraŜamy serdeczne
podziękowania Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych na śycie S.A.
w Warszawie za sfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego
przeznaczonego
dla osób w zaawansowanym
stadium choroby z duŜymi
dysfunkcjami ruchowymi.

Dyrekcja
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Rady doświadczonego SM-owca

Rozmaitości...

Jajko jako symbol Ŝycia.
Ze Świętami Wielkanocnymi najczęściej kojarzymy jajko. Było ono
od zawsze symbolem filozoficznych
rozwaŜań nad początkiem świata i
Ŝycia. Stanowiło ono pewien klucz
poznawczy stosowany przez dociekającą prawdy ludzkość. Symbolika
jajka "jako źródła wszelkiego początku", występuje w wielu kulturach na świecie. UwaŜa się je za
metaforę ukrytego Ŝycia, tajemniczej siły istnienia i odradzania się
Ŝycia w przyrodzie. Stąd teŜ wywodzi się powiązanie symbolu jajka ze
Zmartwychwstaniem.To przemieszanie znaczenia symbolu wyraźnie
zauwaŜamy w obyczajowości ludowej. Z jednej strony jaja otaczano
naboŜnym kultem, z drugiej zaś,
nadal słuŜyły frywolnym zabawom,
bądź pełniły funkcję “ówczesnej walentynki”. Zakochani młodzieńcy obdarowywali wybranki swego serca
pisankami, co przy symbolu rozrodczości i nowego Ŝycia, było oczywistą aluzją. Z zabaw z uŜyciem pisanek, młodzieŜ wiejska preferowała
“tłuczenie jaj”. Posiadacz pisanki o
najtwardszej skorupce, oprócz nagrody pod postacią rozbitych jaj
przeciwników, na najbliŜszy rok zo-

stawał otaczany nimbem sławy i podziwu. Zdobienie jaj jest warunkiem istnienia świata. Pierwotnie
jajka zdobiono w celach magicznych. Sam zwyczaj wywodzi się
jeszcze z mitycznej staroŜytności.
UwaŜa się jednak, Ŝe obrzęd ten
znany był Słowianom dopiero od X
wieku. Według wierzeń, zdobienie
jaj było jednym z warunków ciągłości świata. Czynności tej dokonywały kobiety podczas nieobecności
męŜczyzn. Wówczas kaŜdy z nich
był wypędzany z izby, poniewaŜ jego obecność szkodziła magicznym
właściwościom pisanek. Jeśli zaś
przypadkowo jakiś męŜczyzna znalazł się w pobliŜu pracujących kobiet, te odczyniały urok słowami:

Sól tobie w oczach, kamień w zębach.
Jak ziemia woskowi nie szkodzi,
tak twoje oczy niech nie szkodzą
pisankom.
Jajka w zaleŜności od techniki zdobienia, nazywa się pisankami (bogate zdobienia na jednolitym tle), rysowankami, skrobankami (jajka
rzeźbione), nalepiankami, wyklejankami. Obecnie wszystkie zdobione
jajka potocznie nazwa się pisankami.

Z Ŝycia Ośrodka....

Edith Piaf - właściwie Edith Gassion - urodziła
się w 1915 roku. Debiutowała w dzieciństwie jako
piosenkarka uliczna, odkryta w 1933 występowała
w paryskich kabaretach. Stworzyła oryginalny,
niepowtarzalny styl interpretacyjny, dzięki
któremu stała się jedną z największych osobowości we francuskim świecie muzycznym
XX wieku. Zmarła w 1963 roku.
Wieczór 29 marca 2006r. został poświęcony
Edith Piaf. Opowiadał o niej ks. Kazimierz Orzechowski - o jej barwnym,
niezwykłym Ŝyciu, tragicznym Ŝyciu. Począwszy od narodzin na paryskiej ulicy, trudnego dzieciństwa, biedę lat młodości aŜ po szczyt sławy, historie
wielkich miłości.
Pieśni z repertuaru Edith Piaf śpiewała GraŜyna Skowron- Matkowska.

Warto wiedzieć....

Kliniczna definicja SM
Stwardnienie rozsiane to jedna z
częstszych chorób Ośrodkowego
układu nerwowego. Jej przyczyny
wciąŜ pozostają nieznane. Przypomina wielką łamigłówkę, w której
tysiące badaczy – specjalistów z
róŜnych dziedzin – próbuje dopasować do siebie znane fragmenty i
dodać nowe, które wydają się pasowć do reszty. Wiadomo, Ŝe SM
polega na uszkodzeniu osłonki mielinowej, otaczającej włókna nerwowe
– jest to proces zwany demielinizacją. Mielina umoŜliwia nerwom
szybkie przewodzenie impulsów do
mózgu i z powrotem. Jej utrata zakłóca i spowalnia pracę nerwów i
jest przyczyną wszystkich objawów
SM. W miejscach, gdzie osłonka
mielinowa uległa degeneracji, powstają blizny zwane stwardnieniem
rozsianym, po łacinie sclerosis. PoniewaŜ
stwardnienia występują
zwykle w wielu miejscach, schorzeniu nadano nazwę odzwierciedlającą
to, co dzieje się w mózgu lub rdzeniu kręgowym – wiele stwardnień,
wielokrotne stwardnienia – sclerosis multiplex. Łatwiej będzie zrozumieć, jak wpływa utrata osłonki
mielinowej na szybki i niezakłócony
przebieg impulsów nerwowych, jeC. Benz „SM i Ty. Jak Ŝyć ze stwardnieniem rozsianym”

Ŝeli wyobrazimy sobie, co się stanie, gdy rodzina myszy dostanie się
do centrali telefonicznej i zacznie
obskubywać izolację z kabli – nastąpią zwarcia, a impulsy sygnałów
telefonicznych nie będą mogły być
przesyłane. W ośrodkowym układzie
nerwowym utrata osłonki mielinowej
powoduje zniekształcenie i blokadę
sygnałów, które najczęściej nie docierają do celu, albo teŜ docierają z
opóźnieniem lub niosąc zniekształconą informację. Objawy stwardnienia rozsianego są zewnętrznymi
oznakami tych uszkodzeń. Ośrodkowy układ nerwowy jest tą częścią
naszego organizmu, w której zasady
działania nie zwykliśmy wnikać, jednak w tym miejscu dobrze będzie
opisać jego rolę. Składa się on z
mózgu, rdzenia kręgowego biegnącego wzdłuŜ kręgosłupa i nerwów
wzrokowych. Z ośrodkowym układem nerwowym połączone są włókna
nerwowe, prowadzące do wszystkich części ciała; za ich pośrednictwem zapewnia on koordynację ruchów , zarówno świadomych, jak i
mimowolnych. Informacja jest takŜe przekazywana w drugą stronę –
od mięśni i organów czuciowych do
ośrodkowego układu nerwowego.

Rozmaitości....

Dzięki środkom finansowym samorządu województwa mazowieckiego Towarzystwo Twórców
Trzeciego Tysiąclecia wydało niniejszy tomik
poezji.
Autorzy wierszy składających się na ten zbiór
są osobami chorymi na stwardnienie rozsiane.
Jest teŜ jeden wiersz pracownika naszego
ośrodka.

WaŜne 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 Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
w Dąbku 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 Społecznej
02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62a tel. 022 622-42-32 w.13
e-mail: mcps@mazovia.pl
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