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Warto wiedzie&....
Kliniczna definicja SM cd.
Sposób dzia ania
uk adu
odpornociowego nie jest
do ko ca poznany.
Wiadomo,
e
dzi ki
skomplikowanym procesom rozpoznaje on obce tkanki, wirusy, bakterie oraz antygeny, a nast pnie niszczy je. Zwykle potrafi
odró ni$ zdrowe tkanki w asnego
organizmu od „napastników”.
Wydaje si , e w przypadku stwardnienia rozsianego system odpornociowy zachowuje si nienormalnie i
atakuje zdrowe tkanki. Z tego
wzgl du SM jest cz sto opisywane
jako choroba autoimmunologiczna.
Teoretyczny model zak ada, e uk ad
odporno ciowy zmusza przeciwcia a ,
makrofagi, limfocyty i astrocyty do
ataku na otoczki mielinowe. Wygl*da
to jakby wierny, niezmordowany
obro ca nagle ca kowicie zmieni
swoje zachowanie i w amoku zacz*
sia$ spustoszenie.
Nikt nie jest pewien, co powoduje, e system odporno ciowy atakuje mielin ; prawdopodobnie wp ywa na to szereg czynników. We-

d ug jednej z teorii kluczow* rol w
rozwoju SM pe ni czynnik wirusowy.
Nieaktywny wirus znajduj*cy si w
organizmie mo e si w pewnych warunkach uaktywni$ i wp yn*$ na dziaanie systemu odporno ciowego. Ale
równie , po rednio, wirus mo e wy*czy$ proces autoimmunologiczny.
Wprawdzie nie znaleziono specyficznego wirusa stwardnienia rozsianego, jednak pospolity wirus odry
czy opryszczki mo e
uruchomi$
proces autoimmunologiczny. Wirus
aktywuje limfocyty we krwi, które
przenikaj* wówczas przez barier
krew-mózg, gdzie prawdopodobnie
*cz* si z jakimi innymi czynnikami
i atakuj* mielin . W odpowiedzi na
atak, w jego miejscu powstaj* blizny, doskonale widoczne na obrazie
wykonanym metod* rezonansu magnetycznego.
Na ca ym wiecie s* prowadzone i koordynowane badania, maj*ce na celu znalezienie przyczyn
SM. Naukowcy badaj* mechanizm
reakcji odporno ciowych organizmu,
infekcji wirusowych, metabolizm,
genetyk , skutki urazów psychicznych i stresów oraz rozmaitych
kombinacji tych czynników. Ich odkrycia prowadz* do lepszego zrozumienia tej choroby, polepszenia
mo liwo ci agodzenia jej objawów i
wreszcie leczenia.
Wybra Krzysztof Czubak
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Depresja jesienna...
a mo)e chandra?

Mg a o poranku
Nawet uczucia ch odne
Nadchodzi jesie
Okres jesienno-zimowy to
czas, który wielu osobom kojarzy si
na ogó ze z ym samopoczuciem - pojawiaj* si trudno ci z porannym
wstawaniem, zm czenie, z y nastrój.
S* to niektóre z objawów sezonowej depresji, ci lej sezonowego
zaburzenia afektywnego. Zaburzenie to obejmuje szereg objawów, tj.:
- obni ony nastój;
- uczucie smutku, przygn bienia,
trudno ci w prze ywaniu rado ci i
przyjemno ci, dra liwo $, czasem
l k i niepokój;
- znaczny spadek energii i motywacji
b*d3 zupe ny brak energii,
zniech cenie, obni enie nap du, w
tym os abienie pop du seksualnego;

- trudno ci w koncentracji;
- zwi kszona potrzeba snu oraz
trudno ci z porannym wstawaniem;
- wzrost apetytu, zw aszcza na s odycze i w glowodany, przyrost wagi.
Z danych statystycznych wynika, e ok. 10-20% populacji dowiadcza umiarkowanych symptomów jesienno-zimowej depresji, za
4-6% - pe noobjawowej depresji sezonowej.
Zaburzenie to pojawia si najcz ciej u osób w wieku 20-40 lat,
przewa nie u kobiet.
Za najbardziej prawdopodobn*
przyczyn
wyst powania depresji
sezonowej uwa a si zmniejszenie
ilo ci naturalnego wiat a w ci*gu
dnia. Ma to zwi*zek z regulacj* zegara biologicznego ludzkiego organizmu, który jest odpowiedzialny za
przebieg takich procesów, jak sen,
nastrój czy równowaga hormonalna.
Poniewa jesieni* dni staj* si coraz
krótsze i dociera coraz mniej wiat a, ów zegar biologiczny dzia a wolniej i mniej sprawnie, mog* wi c ulec
zak óceniu niektóre z procesów wewn trznych organizmu cz owieka ( w
tym procesy wydzielania tzw. neuroprzeka3ników, jak serotonina
i dopamina – bezpo rednio odpowiedzialnych za dobry nastrój). Stopie
nasilenia objawów jesiennej depresji
mo e by$ ró ny, ale warto podkre-
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- li$, e gdy objawy te staj* si
przeszkod* w codziennym funkcjonowaniu, nie nale y tego bagatelizowa$ – depresja, równie ta sezonowa, jest bowiem chorob*, któr*
mo na i trzeba leczy$. Jedn*
z najskuteczniejszych metod leczenia jest fototerapia – na wietlanie
twarzy za pomoc* specjalnych lamp,
inne metody to:
farmakoterapia
i psychoterapia – pomocne zw aszcza
wtedy, gdy depresja powraca równie w innych okresach roku. Istnieje te wiele innych sposobów, za
pomoc* których mo na nieco z agodzi$ symptomy depresji sezonowej .
Godne polecenia s*: regularna aktywno $ fizyczna na wie ym powietrzu, np. spacery w ci*gu dnia, najlepiej przed po udniem, nawet w pochmurne dni, w a ciwa, dobrze zbilansowana dieta oraz anga owanie
si w ró nego rodzaju aktywno $,
szczególnie podtrzymywanie wi zi
z innymi lud3mi, które stanowi$ mog* nieocenione 3ród o wsparcia.
Okazuje si , e, wci* pozostajemy cz ci* natury i podobnie
jak ona podlegamy ró nym zjawiskom zwi*zanym z cykliczno ci*
pór roku. Czas jesienno-zimowy nie

musi by$ jednak dla nas tylko szary,
smutny, nudny i uci* liwy, je li
potraktujemy go jako
okazj

do refleksji i wyciszenia si , mo e
by$ okazj*, by jeszcze bardziej ni
dot*d zadba$ o siebie – w sensie fizycznym i psychicznym oraz by np.
po wi ci$ wi cej czasu wa nym i bliskim nam osobom.
Anna Fabisiak

...Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym!
- Berberysu i głogu ma smak...
Stawia drzewom pieczątki
- Żeby było w porządku
Że już pora
Że trzeba iść spać...
A my tak - po kieliszku, po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień
- Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży, z porzeczki
Żeby sprawdzić - czy zimą
To wypić się da?...
- To się w głowie nie mieści
Że tak szumi szeleści
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż
Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami
Idzie jesień
I prosto w nasz próg...
- Ale co tam! przecież taka jesień złota
Nie jest zła!
- Ale co tam! Przecież taka jesień złota
Niechaj trwa...
„ Dzień w kolorze śliwkowym”
- Leszek Długosz
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Gar-& informacji
limfatycznym

o

masa)u

Wskazania do masa u (drena u) limfatycznego szczególnie
uwzgl dniaj* te przypadki patologiczne, którym towarzysz* obrz ki,
wysi ki oraz zmiany skórne spowodowane zaburzeniem kr* enia limfy.
Zawsze jednak w takich przypadkach nale y skonsultowa$ z leka-

rzem czas rozpocz cia drena u
( zbyt wczesne rozpocz cie mo e na
przyk ad doprowadzi$ do remisji
choroby), obszar zabiegu (ca kowity
lub cz ciowy) oraz liczb powtórze (kontrola na bie *co stanu
zdrowia pacjenta). Dotyczy to pa-

cjentów po przebytych chorobach
zaka3nych, amputacjach z podostrymi stanami zapalnymi przebiegaj*cymi z obrz kami jak równie z
obrz kami powsta ymi pod wp ywem
zaburze pracy serca i nerek.
G ównymi przewwskazaniami do
stosowania masa u limfatycznego s*
choroby nowotworowe uk adu ch onnego, nowotwory oraz ich przerzuty, choroby zaka3ne, a tak e
Kierunki
masa u

obrz ki i wysi ki w przebiegu
ostrych stanów zapalnych.
Znaczna grupa chorób narz*dów wewn trznych jest spowodowana zaburzeniami w kr* eniu limfy.
Celem masa u limfatycznego jest
usprawnienie kr* enia ch onki w
uk adzie limfatycznym, tzn. od naczy ch onnych w osowatych do uj $
ylnych. Osi*gamy to w sposób mechaniczny poprzez przepchni cie
ch onki i udro nienie w z ów ch onnych. Efektami prawid owo przeprowadzonych drena y powinny by$
mi dzy innymi: poprawa warunków
do produkcji limfocytów, transportu
wody i soli mineralnych, zwalczanie
bakterii oraz nast pstw zauwa alnych na zewn*trz, czyli likwidacja
obrz ków. Aby do takiego stanu doprowadzi$, nale y wykona$ drena
limfatyczny zgodnie z ustalonymi
zasadami i z zastosowaniem nast puj*cych technik:
• g askanie
• rozcieranie
• ugniatanie.
Pi miennictwo: „Masa z elementami rehabilitacji” pod red. Roberta Walaszka

Poznaj swoje prawa ....
Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i -rodki pomocnicze

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasady zaopatrywania w przedmioty
ortopedyczne i rodki pomocnicze
reguluje rozporz*dzenie Ministra
Zdrowia z dn. 17.12.2004r.
Zawiera ono szczegó owy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych,
wysoko $ udzia u w asnego wiadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich u ytkowania.
Jak
uzyska&
dofinansowanie?
Udaj si do lekarza po zlecenie
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze.

Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu
mo e wystawi$ zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne

Potwierd3 zlecenie do realizacji w oddziale NFZ.
Przyjd3 do najbli szego Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego i
zrealizuj zlecenie lub staraj si o
zwi kszenie rodków na zalecony
przedmiot ortopedyczny lub rodek
pomocniczy poprzez dofinansowanie
z PCPR lub MOPS.
Dofinansowania PCPR/MOPS
Masz problem z wp aceniem udzia u
w asnego przy zakupie sprz tu ortopedycznego lub potrzebujesz sprz tu rehabilitacyjnego, który nie jest
refundowany przez NFZ? Zwró$ si
do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie lub Miejskiego O rodka
Pomocy Spo ecznej.
Jak uzyska$ do
finansowanie
z PCPR- u lub MOPS-u?
1. Dofinansowanie do przedmiotów
ortopedycznych i rodków pomocniczych refundowanych przez NFZ
Je li przedmiot ortopedyczny
lub rodek pomocniczy zosta ju
odebrany, a udzia w asny zap acony,
mo esz stara$ si o zwrot zap aconej kwoty udzia u w asnego w wysoko ci:
- 100% zap aconej kwoty udzia u
w asnego (je li cena nie przekro-
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-czy a wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub rodek pomocniczy) oraz
-150% kwoty limitu jaki zosta
wyznaczony przez NFZ na dany
przedmiot
ortopedyczny/ rodek
pomocniczy (je li cena zakupu przekroczy a limit ustalony przez NFZ);
Aby otrzyma$ dofinansowanie nale y z o y$ poni ej wymienione dokumenty:
* Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
* Faktur na odebrany przedmiot ortopedyczny lub rodek pomocniczy (faktura musi
zawiera$
informacj o warto ci wp aty w asnej i warto ci refundacji NFZ).
* O wiadczenie o miesi cznych
dochodach osoby niepe nosprawnej
lub jego opiekuna w przeliczeniu na
jednego cz onka rodziny pozostaj*cego we wspólnym gospodarstwie
domowym.
*Orzeczenie
o
niepe nosprawno ci lub stopniu niepe nosprawno ci.
Wype niony wniosek o przyznanie
dofinansowania (dost pne w ka dym
PCPR/MOPS).
* Numer NIP.
Je li masz zlecenie z NFZ i jeszcze
go nie zrealizowa e , to mo esz
star$ si o dofinansowanie w wysoko ci:

- 100% zap aconej kwoty udziau w asnego (je li cena nie przekroczy a wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub rodek pomocniczy);
- 150% kwoty limitu jaki zosta
wyznaczony przez NFZ na dany
przedmiot
ortopedyczny/ rodek
pomocniczy (je li cena zakupu przekroczy a limit ustalony przez NFZ);
Staraj*c si
o dofinansowanie
PCPR/MOPS nale y z o y$ poni ej
wymienione dokumenty:
*Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
*Zg o
si
do najbli szego
Punktu
Zaopatrzenia
Ortopedycznego po faktur pro forma na
sprz t ortopedyczny i pomocniczy
(faktura pro forma stanowi wycen i
musi zawiera$ informacj o wysokoci udzia u w asnego oraz warto ci
refundacji NFZ).
*O wiadczenie o miesi cznych
dochodach osoby niepe nosprawnej
lub jego opiekuna w przeliczeniu na
jednego cz onka rodziny pozostaj*cego we wspólnym gospodarstwie
domowym.
*Orzeczenie o niepe nosprawno ci lub stopniu niepe nosprawno ci.
*Wype niony wniosek o przyznanie dofinansowania (dost pne w
ka dym PCPR/MOPS).
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2. Dofinansowanie na sprz t rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ta forma dofinansowania pozwala na
otrzymanie kwoty w wysoko ci do
60% warto ci sprz tu. O tego typu
dofinansowanie mo na stara$ si na
zakup ró nego rodzaju sprz tu rehabilitacyjny np. maty do hydromasa u, sprz t do $wicze , koncentratory tlenu, sprz t
toaletowy dla
niepe nosprawnych i wiele innych
produktów rehabilitacyjnych.
Aby otrzyma$ takie dofinansowanie
nale y z o y$ takie same dokumenty
jw., ale zamiast zlecenia NFZ na
sprz t ortopedyczny i rodki pomocnicze potrzebne jest za wiadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego w a nie sprz tu
rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezb dne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie
faktury VAT/rachunku w celu przelania pieni dzy na konto sprzedawcy.
3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu si i barier
technicznych.
Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala stara$ si o dofinansowanie w wysoko ci do 80%
warto ci sprz tu. O to dofinansowanie mo na stara$ si np. na zakup

ó ka rehabilitacyjnego, podno nika
transportowo-k*pielowego, podnonika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urz*dze
u atwiaj*cych komunikowanie si
osobom niepe nosprawnym.
Aby otrzyma$ takie dofinansowanie
nale y z o y$ takie same dokumenty
jak w pkt.2.
Po przyznaniu dofinansowania niezb dne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie
dokumentów zakupu z odroczonym
terminem p atno ci w celu przelania
pieni dzy na konto sprzedawcy.
4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca
zamieszkania do potrzeb osoby niepe nosprawnej. W tym przypadku
dofinansowanie obejmuje nie tylko
zakup sprz tu np. „schodo aza”, ale
równie prace budowlane.
Wysoko $ tego dofinansowania wynosi do
80% warto ci sprz tu lub wykonanych prac.
Aby je otrzyma$ nale y z o y$ poni ej wymienione dokumenty:
* Orzeczenie o niepe nosprawnoci lub stopniu niepe nosprawno ci.
* Dokument stanowi*cy podstaw
prawn* zameldowania, w którym ma
nast*pi$ likwidacja barier.
* Kosztorys na zakup urz*dzenia
do likwidacji barier lub projekt
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i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
* Zezwolenie w a ciciela budynku na wykonanie prac zwi*zanych
z likwidacj* barier.
* Wype niony wniosek o przyznanie dofinansowania (dost pne w
ka dym PCPR/MOPS).
Po przyznaniu dofinansowania niezb dne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie
faktury VAT/rachunku z odroczonym terminem p atno ci, a tak e odbiór
prac
przez
pracownika
PCPR/MOPS.

Dla Pa ku rado-ci i dla Panów
ku przestrodze
Ma e stwo obchodzi 25 rocznic
lubu. Równocze nie ma onkowie
wi tuj* 50 rocznic urodzin ka dego z nich.
Podczas ceremonii w ród go ci zjawia si wró ka i mówi:
Kochani! W nagrod za wasz* wierno $ przez te lata ma e stwa, chc
spe ni$ ka demu z Was po jednym
najwi kszym marzeniu !
Oona podekscytowana og asza:
Pragn odby$ z m em podró dooko a wiata!

Po dotkni ciu ró d k* przed on*
pojawiaj* si bilety lotnicze oraz
stos voucherów do hoteli na ca ym
wiecie. M* patrzy na bilety a potem na on ....... Zastanawia si
jeszcze przez chwil i mówi:
- Wizja wspania a! Ale taka okazja
mo e si ju nie powtórzy$.
Dlatego wybacz mi kochanie ale moim pragnieniem jest mie$ on o 30
lat m odsz* ode mnie!
Oona stan a jak wryta. Wró k te
prawie wmurowa o w ziemi , lecz s owo si rzek o....... I patrz*c na on
dotyka m a ró d k* zamieniaj*c
go w .... 80-cio letniego staruszka!
Jaki mora ?
Fakt,
e m czy3ni to czasem
sk......wiele.
I robi* w yciu z ych rzeczy wiele.
Ale pami8taj, )e wró)ki, niestety,
To na tym -wiecie wy ;cznie kobiety.

Z )ycia O-rodka....
Uroczysto-& wmurowania Aktu
Erekcyjnego
W dniu 25 wrze nia 2006 r. wmurowano Akt Erekcyjny pod rozbudow Krajowego O rodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób
Chorych na Stwardnienie Rozsiane w
D*bku.
W uroczysto ci uczestniczyli zaproszeni go cie, min:
Pan Adam Struzik - Marsza ek Województwa Mazowieckiego
Pan Aleksander Sopli ski - Pose na
Sejm RP
Pan Miros aw Ko3lakiewicz - Pose na
Sejm RP
Pani Aleksandra Obr bska - Przewodnicz*ca Komisji Polityki Spoecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województawa Mazowieckiego
Pani El bieta Wierzchowska - Zast pca Dyrektora Departamentu
Zdrowia i Polityki Spo ecznej w
Urz dzie Marsza kowskim w Warszawie oraz Mieszka cy i pracownicy O rodka.

Dyrektor Dariusz W c awski
powita wszystkich bardzo serdecznie.
W swoim wyst*pieniu podkre li , e
w
wyniku
rozbudowy
O rodka powstanie 30 nowych miejsc w
jednoosobowych pokojach, co powinno skróci$ czas oczekiwania na
przyj cie. Drugim aspektem rozbudowy jest poszerzenie gamy oferowanych us ug rehabilitacyjnych, które zostan* wzbogacone o kompleksow* fizykoterapi w tym ; krioterapi i kompleksow* hydroterapi .
Planowane jest równie prowadzenie
bada naukowych a tak e zwi kszenie oferty dotycz*cej sp dzania
czasu wolnego przez Mieszka ców,
poprzez budow pola do gry w mini
golfa , toru przeszkód dostosowanych dla osób poruszaj*cych si na
wózkach.
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Zast8pca Dyrektora KOMR - Krzysztof
Czubak odczyta tre-& Aktu Erekcyjnego

Ma gorzata Pa ac - Mieszkanka
O-rodka

Adam Struzik -Marsza ek Województwa Mazowieckiego

Antoni Nowicki - by y Dyrektor KOMR

Akt Erekcyjny podpisali m.in.:

Aleksander Sopli ski - Pose
na Sejm RP

Dariusz W8c awski - Dyrektor KOMR

Z )ycia O-rodka....
„Pomagajmy Razem”
W dniu 18 pa3dziernika 2006r
w Ciechanowie odby a si , ju po raz
drugi, impreza charytatywna pod
has em POMAGAJMY RAZEM, której organizatorami byli:
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddzia w Ciechanowie,
- Krajowy O rodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane w D*bku,
- Towarzystwo Twórców Trzeciego
Tysi*clecia Zarz*d G ówny w Ciechanowie oraz
- Centrum Kultury i Sztuki im. Marii
Konopnickiej w Ciechanowie.
Honorowy patronat nad imprez* obj li:
- Pan Adam Struzik – Marsza ek
Województwa Mazowieckiego,
- Pan Aleksander Sopli ski – Pose na
Sejm RP.
Impreza mia a charakter integracyjny. Wzi li w niej udzia przedstawiciele w adz Miasta Ciechanowa
i Powiatu oraz organizacji pozarz*dowych. Jej celem by a prezentacja
twórczo ci artystycznej osób niepe nosprawnych oraz w *czenie ich
do czynnego udzia u w yciu kulturalnym
spo eczno ci
lokalnej.
„POMAGAJMY RAZEM” jest imprez*, podczas której niepe nosprawni mog* zaprezentowa$ ró ne

formy swojej twórczo ci, wymieni$
do wiadczenia.

Poprzez wybran* form sztuki mog*
przedstawi$ swoje przemy lenia i
refleksje odnosz*ce si do szarej
rzeczywisto ci dnia codziennego.
Wszyscy chcemy si czu$ potrzebni
i zauwa ani w naszym spo ecze stwie.

Impreza i w tym roku przynios a duo rado ci. By y przemówienia zaproszonych go ci, by y recytacje,
du o muzyki w wykonaniu zespo u
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WHY
DUCKY
wys uchali my
utworów W.A.Mozarta oraz J. Berkowicza w wykonaniu Anny Marii
Chmieli skiej, uczennicy klasy V
Pa stwowej Szko y Muzycznej I
Stopnia im. Stanis awa Moniuszki w
Ciechanowie.
Du o zabawy dostarczy zakup
cegie ek i wygrywane nagrody – m.in.
albumy, wieczniki, bluzy-polar, koszulki, kubki i wiele innych. Spo ród
numerów wszystkich cegie ek wylosowano nagrody g ówne – telewizor
ufundowany przez Firm LG z
M awy oraz rower ufundowany przez
Firm Kross z Przasnysza.

Kluczowym jednak punktem programu by o przekazanie wózka inwalidzkiego i ó ek rehabilitacyjnych
dla osób niepe nosprawnych. I tak:
- wózek inwalidzki przekaza Pastor
Krzysztof Zar ba - Prezbiter Regionu Centralno-Wschodniego

Wspólnoty Ko cio ów Chrystusowych
w RP,
- natomiast, w imieniu Krajowego
O rodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w D*bku, 20 ó ek
rehabilitacyjnych na rzecz Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddzia w Ciechanowie – na r ce Wiceprzewodnicz*cej Rady Oddzia u, Anny Nies uchowskiej – przekaza Dyrektor O rodka, Pan Dariusz W c awski.
Przekazany sprz t znacznie poprawi
komfort ycia osób chorych i potrzebuj*cych opieki, u atwi ich piel gnacj .
Poniewa , na dzie dzisiejszy,
chorzy na stwardnienie rozsiane nie
maj* dost pu do leczenia lekami
immonomoduluj*cymi przebieg choroby, jedynym ratunkiem na podtrzymanie ich sprawno ci i samodzielno ci pozostaje rehabilitacja.
Dlatego te ca kowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla
osób niepe nosprawnych chorych na
SM skupionych w Oddziale PTSR w
Ciechanowie, dzia aj*cym na terenie
województwa mazowieckiego.
Z wyrazami szacunku
Wiceprzewodnicz*ca Rady Oddzia u
Anna Nies uchowska

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
Mazowieckie Centrum Polityki Spo ecznej
02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62a tel. 022 622-42-32 w.13
e-mail: mcps@mazovia.pl

Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy wspó pracy: Anna Fabisiak, Martyna Kinicka, Anna Nies uchowska,
Jolanta Nowakowska

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
szamy na nasz* stron internetow*

zapra-

