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Egzemplarz bezp atny

Warto wiedzie%...
Kto choruje na SM?
Gdyby przyczyna stwardnienia rozsianego by a
znana, a przebieg w pe ni zrozumia y, mo na powiedzie , kto mo e sta si ofiar tej choroby. Neurolodzy s zdania, e jak dot d, pomimo pewnych eksperymentalnych przes anek, specjalistyczne badania krwi
nie mog jednoznacznie wykaza podatno#ci
na SM.
Badania naukowe dostarczaj interesuj cych danych, które wskazuj na pewne schematy. Stwardnienie rozsiane jest, niestety, chorob ludzi m odych. Jego objawy pojawiaj si najcz #ciej mi dzy
okresem pó)nego dzieci*stwa, a wiekiem pi dziesi ciu kilku lat, przy
czym najwi ksze nasilenie zachorowa* wyst puje mi dzy dwudziestym dziewi tym a trzydziestym trzecim rokiem ycia. Przy u yciu specjalnych technik
badawczych, jak rezonans magnetyczny, mo na rozpozna stwardnienie rozsiane jeszcze w dzieci*stwie.
Wraz z wiekiem maleje ryzyko zapadni cia, na SM, niemniej w rzadkich przypadkach mo liwe jest pojawienie si objawów w wieku lat sze# dziesi ciu kilku.
Kobiety choruj cz #ciej; na dwóch m czyzn z SM przypadaj trzy kobiety.
Zwykle te objawy wyst puj u nich w m odszym wieku.
Ca y #wiat mo na podzieli na strefy o ró nym stopniu ryzyka zachorowania. Im bli ej równika lub biegunów, tym przypadki SM s rzadsze. Najwi cej
zachorowa* notuje si w pasie pomi dzy 40. a 60. stopniem szeroko#ci geograficznej. Na pó kuli pó nocnej ten pas obejmuje #rodkow i pó nocna Europ , Islandi , Kanad i pó nocne stany USA. Na po udniowej – Now Zelandi , Tasmani , a tak e po udniow cz # Australii. Ludzie urodzeni w strefie „wysokiego
ryzyka”, którzy w pó)niejszym wieku przeprowadzili si w inne rejony, s nadal
w wi kszym stopniu podatni na SM. Istnieje równie zale no# w przeciwn
stron . Ludzie, którzy sp dzili dzieci*stwo w strefie „niskiego ryzyka”, zwykle
nie choruj na SM. Stwardnienie rozsiane znacznie cz #ciej wyst puje u ludzi
bia ych ni u innych ras. Nie spotyka si go w plemieniu Bantu, w#ród Eskimosów i Indian. Rzadko wyst puje u Chi*czyków i Japo*czyków, u których
stwierdzono jednak specyficzn odmian tej, choroby.
C.d.n.

Poznaj swoje prawa ...

Twoje marzenie to wózek elektryczny lub komputer? Pomo e Ci je spe ni
Pa*stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych i kolejna edycja
programu PEGAZ 2003.
W ramach tego programu osoby z dysfunkcj r k i/lub nóg mog uzyska dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego, oprzyrz dowania do samochodu
oraz sprz tu komputerowego.

Termin sk adania wniosków mija 28 lutego 2007r. Zg o+ si,
do w a+ciwego oddzia u PFRON-u lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - tam otrzymasz szczegó owe informacje i druki
wniosków.
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Z op at za u4ywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione s5:
osoby zaliczone do I grupy inwalidów;
osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe nosprawno#ci;
osoby ca kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
osoby o trwa ej lub okresowej ca kowitej niezdolno#ci do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przys uguje dodatek piel gnacyjny;

Poznaj swoje prawa...
osoby, które sko*czy y 75 lat;
osoby, które otrzymuj #wiadczenie piel gnacyjne z w a#ciwego organu realizuj cego zadania w zakresie #wiadcze* rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rz dowej lub rent socjaln z Zak adu
Ubezpiecze* Spo ecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
osoby nies ysz ce, u których stwierdzono ca kowit g uchot lub obustronne
upo#ledzenie s uchu;
osoby, których ostro# wzroku nie przekracza 15%;
inwalidzi wojenni i wojskowi;
kombatanci, niektóre osoby b d ce ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy s jednocze#nie emerytami lub rencistami.

Uwaga: od 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przys uguje osobom, które mieszkaj5 we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej
dwiema osobami, które uko czy y 26. rok 4ycia, i które nie spe niaj5 warunków do uzyskania tych zwolnie .

Dekalog szcz,+liwca.
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Cz owiek rodzi si zm czony i yje, aby odpoczywa .
Kochaj swe ó ko jak siebie samego.
Odpoczywaj w dzie*, aby# móg spa w nocy.
Je#li widzisz kogo# odpoczywaj cego, pomó mu.
Praca jest m cz ca, wi c nale y jej unika .
Co masz zrobi dzi# zrób pojutrze - b dziesz mia dwa dni wolnego.
Je#li zrobienie czego# sprawia ci trudno# , pozwól zrobi to innym.
Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi( ) do #mierci.
Kiedy ogarnia ci ochota do pracy, usi d) i poczekaj a ci przejdzie.
Praca uszlachetnia, lenistwo uszcz #liwia.

Mieszka cy pisz5…

List do Joanny lub 4ycie w+ród „P,puszków =wiata”
Droga Joanno,
jestem w D bku. Przyjecha am tu skorzysta z rehabilitacji i odpocz .
Przy okazji patrz jak radz sobie mieszka*cy o#rodka.
A radz sobie wy#mienicie. Otacza mnie 51 wyj tkowo zaradnych P puszków
Lwiata.
Oto 1 P puszek. Na sto ówce. Siada przy stole, ale przeszkadza mu stoj ce obok krzes o, wi c odsuwa je za siebie, na #rodek. Tarasuje w ten sposób
drog mi dzy sto ami i utrudnia przej#cie innym osobom. Ale tego nie widzi, bo
nawet si za siebie nie obejrza . On siedzi i je wygodnie, a inni...
A to P puszek 2. W azience na korytarzu. Widz w czone #wiat o, wi c
czekam, bo to oznacza, e kto# jest w #rodku. Jeszcze kilka minut i pukam, bo
chc skorzysta z toalety. A w #rodku nikogo nie ma. Poprzedni u ytkownik po
prostu nie zgasi #wiat a. Od czekania pod drzwiami i gaszenia #wiate s inni...
Albo 3 kolejne P puszki Lwiata. Mwiczymy w grupie na sali. Po kilku minutach od rozpocz cia zaj wchodz 3 osoby. Mwiczenia zostaj przerwane, bo
szukaj miejsca. Potrzebuj pomocy prowadz cej. By znale) miejsca trzeba
poprzesadza niektórych uczestników zaj , skorygowa wysoko# sto u do
wicze* i rozda przybory. Czekamy. Po kolejnych kilku minutach zaj cia zostaj wznowione. Spó)nialscy t umacz si , e zegar )le chodzi i zasiedzieli si
przed telewizorem. A inni... ci, którzy przyszli na zaj cia punktualnie niech
czekaj , przecie to inni...Czy trzeba si na nich ogl da ...?
I jeszcze 1 P puszek. Przy stole. Sko*czy je# i sk ada swoje naczynia
do oddania do okienka. Sprawia mu to trudno# , sztu ce spadaj , a resztki jedzenia wysypuj si na stó . Chce zebra jeszcze raz i s yszy od osoby obok:
zostaw, nie m cz si , zrobi to za ciebie inni... oni po to tu s ... Czy inni s do
posprz tania po nas?
I ca a grupa P puszków Lwiata. W kaplicy. Czekamy na rozpocz cie mszy.
Kaplica jest pe na. Stoi du o wózków, jest ciasno. Wje d a jeszcze jedna osoba na wózku, rozgl da si , szuka dla siebie miejsca, ale staje w drzwiach, bo
mog oby si dla niej znale) dopiero wtedy, gdyby kilka osób nieco

Mieszka cy pisz5…
si przesun o. Nie reaguj jednak i nie robi miejsca. Tkwi bez ruchu na swoich, "upatrzonych z góry pozycjach" i patrz przed siebie, w milczeniu i skupieniu na krzy na o tarzu. A inni... niech modl si na korytarzu.
S P puszki Lwiata i inni... obok. Inni, na których nie trzeba si ogl da ,
s ucha ani zwraca uwagi na ich potrzeby i ograniczenia.
Oycz wszystkim P puszkom Lwiata, by otworzyli oczy, rozejrzeli si
wokó i zobaczyli obok siebie innych... ale dok adnie takich samych ludzi, takich,
którzy maj pragnienia i oczekiwania, bariery, trudno#ci i sukcesy.
A z okazji rozpoczynaj cego si nowego roku zdrowia oraz zrozumienia
i yczliwo#ci wobec innych ludzi i od innych ludzi. Serdecznie pozdrawiam.
Twój 52 P puszek Lwiata.

My#li

Moje zadumanie
w szlafroku
i porannych kapciach
stan o
przed szklanym cenzorem
rozczesuj w osy
popl tane potokiem
wartkich my#li
i pal c nut
twojego oddechu
pasma jedwabiu
opadaj ce
na rozmarzone ramiona
#ni jeszcze
o mi kkich grzbietach
m skich d oni
a ja
chc upi je
szpilk rozs dku
lecz my#li
nie daj si u o y
Aleksandra Ochma*ska

Z 4ycia O+rodka…

W dniu 8.12.2006r.KOMR w D bku
odwiedzi pastor Krzysztof Zar ba z ma onk . Go#cie przekazali nieodp atnie na
potrzeby o#rodka pi tna#cie wózków inwalidzkich oraz ksi ki na temat niepe nosprawno#ci.
Krzysztof Zar ba jest pastorem
prze o onym zboru Spo eczno# Chrze#cija*ska „Pó noc” w Warszawie. Sprawuje
równie urz d Prezbitera Regionu Centralno – Wschodniego Wspólnoty Ko#cio ów Chrystusowych w RP.
Oona pastora Zar by – Mariola kieruje polskim oddzia em Fundacji
„Joni i Przyjaciele”, która organizuje akcje charytatywne na ca ym #wiecie.
Wspó praca KOMR z pastorem Krzysztofem Zar b trwa od wielu lat.
O#rodek otrzymywa ju w darze cz #ci zamienne do wózków, chodziki i inny
sprz t rehabilitacyjny.

Z 4ycia O+rodka…

Rozmaito+ci ...

Czujesz jak +wiat pi,knieje z dnia na dzie .
O swoim odwzajemnionym uczuciu chcesz powiedzie%
wszystkim, by oni te4 cieszyli si, Twoim szcz,+ciem.
Je+li mi o+% jest nieodwzajemniona to serce rozdziera
ból, a dni wydaj5 si, bezsensowne, szare i smutne. W
obu przypadkach jednak brak jest cz,sto s ów, by wyrazi% to, co si, czuje. Czytaj5c poezj, poetów cz,sto
mamy wra4enie, 4e wypowiadaj5 si, tak jakby to nasze
serca dyktowa y im s owa.

J. Kafka

Co to jest mi o# ?
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chc ci mie
przy sobie
I nie wiem
czemu
Co to jest mi o# ?
Nie wiem
Ale to mi e
Oe chc j mie
Dla siebie
Na nie wiem
ile...
Gdzie mieszka mi o# ?
Nie wiem
Mo e w u#miechu
Czasem j s ycha
W #piewie
A czasem
W echu...

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

Mi o+%
Wci rozmy#lasz. Uparcie i skrycie,
Patrzysz w okno i smutek masz w oku...
Przecie mnie kochasz nad ycie?
Sam mówi e# przesz ego roku...
Lmiejesz si , lecz co# tkwi poza tym,
Patrzysz w niebo, na rze)by ob oków...
Przecie ja jestem niebem i #wiatem?
Sam mówi e# przesz ego roku...

Rozbudowa trwa...

Wa4ne 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 D5bku 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
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