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Co nowego...
czyli o starym inaczej
Od Redakcji
Proponowane ćwiczenia dotyczą tylko jednego tematu, ale bardzo ważnego w naszym życiu. Często nie zwracamy uwagi na to
jak siedzimy, a potem nagle okazuje się, że już w ogóle nie potrafimy się wyprostować i dokucza nam wszystko: kręgosłup, serce,
żołądek i wiele innych rzeczy.

SIEDŹMY PROSTO!
Ćwiczenia możemy wykonywać w każdych warunkach przy
użyciu prostego sprzętu – wystarczy kupić taśmę rehabilitacyjną
(najlepiej czerwoną o długości 2 metrów) i zwykłą piłkę dla dzieci,
średniej wielkości. Zamiast ciężarków mogą być półlitrowe butelki
z wodą, a jako siedziska brzeg twardej kanapy, krzesła lub wózka.

„Usiądź prosto i …”
1. Siad prosty z podpartymi stopami. Pod kolanami przełóż
taśmę do ćwiczeń. Unieś ręce do góry nie tracąc lekkiego zgięcia
w łokciach. Postaraj się trzymać plecy prosto, a stopy podparte na
podłodze.
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2. Siad prosty z podpartymi stopami. Przełóż taśmę nad kolanami, aby się skrzyżowała. Rozciągnij lekko taśmę na boki i górę.
Przytrzymaj łokcie lekko zgięte.

3. Siad prosty z podpartymi stopami. Ciężarki w obu rękach
(mogą stanowić podpór koło bioder).Sięgamy lewą ręką z ciężarkiem na prawą stronę (po skosie) i wracamy do pozycji początkowej
koło biodra. Powtarzamy na drugą stronę (ręka prawa sięga na lewo
- po skosie) i powrót.
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4. Siad prosty z podpartymi stopami. Ciężarki w rękach na wysokości bioder. Wykorzystujemy dwie kostki (mogą być dwa krzesła) ustawione przed ćwiczącym po lewej i prawej stronie. Lewa
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ręka z ciężarkiem sięga do kostki po prawej stronie i wraca do
biodra. Prawa ręka z ciężarkiem sięga do kostki po lewej stronie
i wraca do biodra.
5. Siad prosty z podpartymi stopami. Ciężarki złączone na wysokości kolan. Obie ręce sięgają razem do kostki w prawą stronę
i wracamy do kolan. Powtarzamy na lewą stronę.

6. Siad prosty z podpartymi stopami. Pod stopę podkładamy
taśmę i chwytamy ręką po przeciwnej stronie. Rozciągamy taśmę
unosząc rękę do góry wyprostowaną w łokciu i kierujemy wzrok
w tę samą stronę. Wracamy do kolana.

7. Siadamy ze skrętem tułowia w prawą stronę. Dłonie opieramy płasko o leżankę. Podciągamy pośladek po przeciwnej (lewej) stronie lekko do góry, klatkę piersiową wypychamy do przodu
w kierunku rąk.

5

Co nowego... czyli o starym inaczej

8. Siad prosty z podpartymi stopami. W obie dłonie chwytamy
piłkę. Sięgamy piłką jak najdalej raz na prawą, raz na lewą stronę.

9. Siad prosty z podpartymi stopami. Ręce układamy na wysokości kolan po ich zewnętrznych stronach. Ręce dociskają do
kolan, a kolana do rąk. Staramy się utrzymać napięcie rąk i nóg do
3-6 sekund, po czym rozluźniamy i powtarzamy ćwiczenie.
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10. Siad prosty z podpartymi stopami. Ręce krzyżujemy nad
kolanami i przykładamy do wewnętrznej części kolan. Ręce dociskają do kolan, a kolana do rąk. Staramy się utrzymać napięcie rąk
i nóg do 3-6 sekund, po czym rozluźniamy i powtarzamy ćwiczenie.

Ćwiczenia powtórz 5 razy powoli przechodząc do 10-15 powtórzeń.
Zwiększaj liczbę serii powtórzeń maksymalnie do 3 serii (3 x
5/10/15 powtórzeń).
Ćwiczenia można wykonywać co dwa, trzy dni lub codziennie
przez dwa/ trzy tygodnie.
Jeżeli trudno ci wykonać któreś z poniższych ćwiczeń omiń je
i przejdź do następnego.
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie
i skutki poniższych ćwiczeń.
Opracowała: Katarzyna Batóg – fizjoterapeuta
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JESIENNO-ZIMOWA DIETA
WSPOMAGAJĄCA ODPORNOŚĆ
W STWARDNIENIU ROZSIANYM
Odpowiednio skomponowana dieta ma znaczenie dla naszego
samopoczucia fizycznego i psychicznego. W stwardnieniu rozsianym ważnym jest zastosowanie diety, która będzie wspomagała
proces leczenia i eliminowania stanów zapalnych, dzięki czemu
odporność organizmu będzie cały czas na odpowiednim poziomie.
Jesienią i zimą zmianie ulegają preferencje żywieniowe. Wpływa
na to niższa temperatura i krótszy dzień. Odczuwalny chłód i brak
światła słonecznego wzmagają ochotę na potrawy tłuste i słodkie,
a te z kolei są przeciwwskazane w diecie przy tej chorobie.
Aby wzmocnić odporność a zarazem zadbać o różnorodność
w diecie jesienno zimowej należy uwzględniać sezonowe dojrzałe
warzywa i owoce. Jadłospis powinien być kolorowy. Przygotujmy
rozgrzewające dania z dyni, bakłażana, cukinii i warzyw strączkowych np. soczewicy, cieciorki oraz ziemniaków. Pomidory, papryka
i ogórki mogą być podstawą i dodatkiem do dań bezmięsnych. Bez
obaw możemy zastosować dietę wegetariańską, bo według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego odpowiednio zaplanowana i skomponowana dieta wegetariańska, w tym dieta wegańska, jest zdrowa i spełnia nasze zapotrzebowanie żywieniowe także
zimą.
Wzmacniająco na organizm zadziałają owoce i warzywa w zielonym kolorze: natka pietruszki, brokuły, sałata, szpinak, szczypiorek i kiwi. Dzięki zielonemu barwnikowi który nadaje im ko-
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lor (chlorofilowi) dodają sił, pobudzają procesy regeneracyjne oraz
ułatwiają powrót do zdrowia, jeśli już złapiemy jesienną infekcję.
Działanie wzmacniające i anty-bakteryjne mają warzywa i owoce
w kolorze fioletowym i granatowym (czerwone winogrona, żurawina, aronia, granat, bakłażan, buraki i inne). Pracę układu immunologicznego pobudzą, dzięki związkom karotenowym, żółte
i pomarańczowe warzywa i owoce, np. dynia, marchew, kukurydza,
świeży ananas i melon. Ostatnim kolorem, który warto uwzględnić
w diecie, jest biały, czyli znane nam wszystkim warzywa, takie
jak cebula, por, biała rzodkiew, rzepa i czosnek. Dzięki zawartym
w nich związkom siarkowym stymulują działanie limfocytów. Te
ostatnie pozwalają układowi odpornościowemu skutecznie zwalczać infekcje. Dobrze rozgrzewająco, dzięki kapsaicynie, działa
również czerwona papryka.
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Innym równie ważnym składnikiem pokarmowym diety o którego jakość i ilość należy zadbać są tłuszcze. Odpowiednio dobrane
mają wpływ na działanie układu immunologicznego. W komponowaniu jadłospisu uwagę należy zwrócić na kwasy omega 3. To one
spełniają rolę przeciwzapalną w naszym organizmie. Do przygotowywania posiłków należy używać olejów: lnianego, rzepakowego,
oliwy z oliwek. Przy stwardnieniu rozsianym ważne jest ograniczenie nieodpowiednich tłuszczów stymulujących procesy zapalne w organizmie. Unikajmy produktów pochodzenia zwierzęcego:
masła, mięsa czerwonego, śmietany, żółtka jaj.
Dieta wzmacniająca odporność powinna być też bogata w witaminy przeciwutleniające A,C i E oraz składniki mineralne takie
jak magnez, potas, cynk, selen. Odpowiednia ich podaż z dietą
jest ważna w celu niwelowania działania wolnych rodników. Wolne rodniki wzmagają stres oksydacyjny w organizmie który z kolei
wzmaga stany zapalne. Jedną z głównych funkcji działania witaminy E w naszym organizmie jest stabilizowanie błon komórkowych,
im będą one silniejsze tym lepiej i sprawniej będą one działały.
Najlepsze jej źródła w diecie to oleje z kiełków pszenicy, oliwa
z oliwek, olej rzepakowy, orzechy). Witamina C podnosi odporność
organizmu ale też doskonale odtruwa organizm, pomaga w przyswojeniu żelaza ze źródeł roślinnych. Dobrymi jej źródłami w diecie są warzywa kapustne, ziemniaki, natka z pietruszki, owoce
aceroli, kiwi, cytrusy, papryka i brokuły. Witaminę A najlepiej jest
czerpać z beta karotenu (pomarańczowe i zielone warzywa), który
jest jej prekursorem. Cynk (płatki owsiane, kiełki pszenicy, pestki dyni i słonecznika, orzechy) i selen (sezam, orzechy, produkty
pełnoziarniste) wyłapują wolne rodniki dzięki czemu usprawniają
pracę układu immunologicznego.
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Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli
							Albert Schweitzer
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PEŁNY SŁOIK
Na jednej z uniwersyteckich auli, profesor stanął przed swoimi
studentami i położył przed sobą kilka przedmiotów. Kiedy zaczęły się zajęcia, wziął spory słoik i wypełnił go po brzegi dużymi
kamieniami. Potem zapytał studentów, czy ich zdaniem słój jest
pełen, oni zaś potwierdzili. Wtedy profesor wziął pudełko żwiru,
wsypał do słoika i lekko potrząsnął. Żwir oczywiście stoczył się
w wolną przestrzeń między kamieniami. Profesor ponownie zapytał studentów, czy słoik jest pełny, a oni z uśmiechem przytaknęli.
Następnie profesor wziął pudełko piasku i wsypał go potrząsając słojem. W ten sposób piasek wypełnił pozostała jeszcze wolną
przestrzeń. Ostatni raz zapytał się studentów czy ich zdaniem słój
jest pełen. Wszyscy chórem odpowiedzieli, że tak.
W końcu profesor wyjął spod biurka dwa piwa. Otworzył je
i wlał sprawnie do słoika.
„Teraz” - powiedział profesor, chciałbym byście dokładnie
przyjrzeli się słojowi. Przedstawia on wasze życie...
Kamienie - to ważne rzeczy w życiu: wasza rodzina, wasza
druga połowa, wasze dzieci, wasze zdrowie, wasza życiowa pasja.
Gdyby nie było wszystkiego innego, wasze życie byłoby wypełnione.
Żwir - to inne, mniej ważne rzeczy: praca, pieniądze, mieszkanie albo samochód.
Piasek symbolizuje rzeczy mało ważne i często bezwartościowe.
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Jeżeli najpierw napełnicie słój piaskiem, nie będzie już miejsca na
żwir, a tym bardziej na kamienie. Dlatego jeśli nie włożymy kamieni jako pierwszych, później będzie to niemożliwe. Tak jest też
w życiu...
Jeśli poświęcicie całą waszą energię na drobne rzeczy, nie będziecie jej mieli na rzeczy istotne.
Dlatego ważne jest, by zadać sobie pytanie: co stanowi kamienie w moim życiu?
Następnie włożyć je jako pierwsze do słoja i dbać o nie. Zostanie wam jeszcze dość czasu na inne sprawy. Dlatego spędzajcie
czas z rodzicami i waszymi rodzinami. Odwiedzajcie dziadków,
zabierzcie dziewczynę na obiad. Zważajcie przede wszystkim na
kamienie - one są tym co naprawdę się liczy. Reszta to piasek” powiedział profesor.
W tym momencie jedna ze studentek podniosła rękę i zapytała
się co oznaczało piwo.
Profesor uśmiechnął się i odpowiedział: „Cieszę się, że o to zapytałaś. Piwo, mówi nam to, że bez względu na to jak zapełnione
może wydawać się nam nasze życie, to zawsze powinno być w nim
miejsce na kilka piw w gronie przyjaciół...”
							

Autor nieznany
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KOBIETA NIE(?) PRACUJĄCA
SM to nie wyrok – mówił jeszcze nie tak dawno żołnierz
w emitowanym przez TVP spocie. Nie mogłam tego słuchać.
Przełączyłam wtedy kanał. Całkowicie nie zgadzam się z tym
stwierdzeniem.
Jestem osobą która została zdiagnozowana stosunkowo niedawno, stąd może mój bunt, choć uważam, że całkowicie uzasadniony.
Chodzi o cały łańcuch połączonych ze sobą spraw gdzie często
jedno zdarzenie wynika z drugiego. W moim przypadku aspekt
medyczny ściśle wiąże się więc z ekonomicznym. Prawda jest taka,
że wszystko rozbija się o pieniądze. Nikomu z SM nie trzeba tłumaczyć, że póki co ta choroba jest nieuleczalna - jedynie można
spowolnić jej postęp. Dofinansowanie z NFZ przewidywane jest
tylko na pięć lat, a co dalej? Wielu z nas nie stać na dalsze leczenie. Pozostaje liczyć tylko na pomoc Opatrzności albo „cudowne
natchnienie” osób decydujących, kogo i jak długo można leczyć.
Większości z nas nie stać na specjalistyczne sanatoria w których
pobyt tylko w części pokrywa NFZ. W rezultacie sami chorzy
muszą starać się o dofinansowanie z innych źródeł.
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Tu pojawia się problem – czy i jak prosić o wsparcie. Można założyć specjalne konto i prosić znajomych o przekazanie przy rocznym rozliczeniu 1% od podatku na cele charytatywne a więc na
nasze konto. Wiem, że wiele osób „przełknęło już gorzką pigułkę
wstydu”. Ja jeszcze na tym etapie nie jestem. Z jednej strony uważam za upokarzające „żebranie o pomoc” z drugiej zaś nie widzę
innego wyjścia.
Większość z moich znajomych nie wie, że jestem chora na SM.
Nie lubię obnosić się z uczuciami, zmartwieniami, także z chorobą. Doświadczenie mówi mi, że ludzie reagują na takie informacje
bardzo różnie. Otóż całkiem niedawno miałam propozycję pracy
na pół etatu jako recepcjonistka w przychodni. W rezultacie nie
otrzymałam tej posady a odmowę zawdzięczam nie komu innemu,
jak żonie kolegi mojego męża. To ona „podpowiedziała” dyrektorowi placówki aby mnie nie przyjmował bo jestem chora.
Jak mogę prosić takie osoby o wsparcie? Jeśli dostałabym wtedy
tę pracę, nie oznaczałoby to końca moich kłopotów finansowych,
ale z pewnością byłyby one dużo mniejsze a „dopracowanie” tych
kilku lat do stażu pracy kiedyś umożliwiłoby mi otrzymywanie
renty. Podsumowując tę kwestię - nie mam dochodów bo jestem
„za stara” i chora. Brak zatrudnienia powoduje z kolei pytania i docinki niektórych, najbliższych mi osób w stylu leń i pasożyt, a jeden znajomy pokusił się o bardziej poetyckie określenie, nazywając mnie poza plecami „hubą”. Są też tacy, łącznie z konsultantami
z Urzędu Pracy, którzy proponują mi stanowiska niezgodne z moim
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Przełknęłabym
to jakoś, bo przecież znaleźli dla mnie ofertę ale…… z powodu
stanu zdrowia nie byłabym w stanie wykonywać tych „cudownie
znalezionych” dla mnie prac.
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W związku z tym taki pasożyt jak ja, mając wyrzuty sumienia
stara się nadrabiać braki wywołane rzekomym lenistwem, biorąc na
swoje barki cały ogrom prac domowych.
Rozumiem to, że każdy musi mieć jakiś wkład dla społeczności
w której żyje. Najmniejszą jej komórką, jak w moim przypadku,
jest rodzina. Tak więc sprzątanie, pranie, prasowanie, zakupy, gotowanie ale także załatwianie innych drobnych spraw domowników
spada na mnie, bo przecież mam czas….. nie pracuję……

Dodatkowo dochodzi opieka nad niepełnosprawną matką:
sprzątanie, zakupy, wizyty lekarskie. Po takim maratonie często czuję się zmęczona jak po pracy kamieniołomach. Bywa tak,
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że z czymś nie zdążam na czas albo zwyczajnie nie mam już siły.
„Przecież ty nie pracujesz, nic cię nie boli, pralka sama pierze, a zakupy można zrobić w pobliskim sklepie”. Na nic są moje protesty,
że pralka owszem sama pierze ale nie segreguje rzeczy do prania, a potem ich sama nie rozwiesza, ubrania same się nie prasują,
a obiad się sam nie gotuje. Te ostatnie czynności są dla mnie szczególnie uciążliwe z powodu długiego stania i wysokiej temperatury.
Zakupów nie robię w osiedlowym sklepie ale w supermarketach
i sieciówkach, bo jest taniej, a ja przecież nie zarabiam….Przy okazji dostało mi się też za to, że po zakupy chodzę z wózeczkiem jak
stara babcia i aż wstyd się ze mną pokazać na ulicy. Nie jest to miłe
zwłaszcza, jeżeli słyszy się to z ust najbliższych.
Wykończona więc zakupami i załatwianiem spraw często
osuwam się resztami sił na najbliższe wolne miejsce w autobusie.
Nawet wtedy nie mam spokoju. Ostatnio ze stanu takiej hibernacji wyrwał mnie donośny głos pewnej pani, takiej dobrze zakonserwowanej sześćdziesiątki. W sposób powszechnie uznawany za
obelżywy oceniała brak szacunku dla starszych ludzi, kiedy młodzi
(to było o mnie, choć moja młodość minęła jakieś dwadzieścia lat
temu) siedzących, podczas gdy starsi (w domyśle ona) stoją. Nic nie
odpowiedziałam, nie miałam oni siły ani ochoty się kłócić.
Tak mniej więcej wygląda przykładowy dzień z życia niepracującej kobiety w Polsce. W sumie moją pracą można by obdzielić
przynajmniej kilka osób, bo tak naprawdę to praca na kilka etatów
bez wynagrodzenia i dużo dłużej niż od ósmej do szesnastej.
Niektórzy twierdzą, że chętnie by się ze mną zamienili, bo tak
fajnie jest „nie pracować”. Odpowiadam wtedy, że z przyjemnością
się zamienię i ze swojej strony daję dodatkowy bonus w postaci
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SM. Najciekawsze jest to, że pod moim adresem takie zarzuty kierują osoby które jeszcze do niedawna nie pracowały tylko dlatego,
że nie musiały i nie chciały.
To, że nie pracuję zawodowo nie jest moim wyborem i nie
oznacza to, że całymi dniami oddaję się tylko przyjemnościom.
Jakże chętnie uczestniczyłabym w niektórych zajęciach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie albo poszłabym obejrzeć jakąś
wystawę czy wysłuchać koncert. Ale przecież nie mam czasu choć
„nie pracuję”. Często takie wypady wiążą się też z kosztami a ja
przecież nie zarabiam.
Ludzie z SM mają też mnóstwo innych problemów takich samych jak ludzie zdrowi. Najgorszy jest jednak brak zrozumienia ze
strony bliskich. Wreszcie spotykamy na swojej drodze „najlepszych
doradców”, którzy na wszystko mają lekarstwo, stają się ekspertami we wszystkich możliwych dziedzinach, w „braniu się w garść”
a zwłaszcza układaniu czyjegoś życia – życia osoby chorej na SM,
o którym nie mają pojęcia.
Ewa Czujko

UPRZEJMIE PROSZĘ...
„Moja dobra znajoma wybrała się do lekarza na umówioną wizytę
kontrolną. Oprócz standardowego badania stanu zdrowia po odbytym
rzucie, zamierzała poprosić lekarza o skierowanie do sanatorium. Nigdy
wcześniej nie korzystała z takich wyjazdów. Teraz jednak, po przejściu
na rentę nie stać ją już na takie wyjazdy, na które wyjeżdżała kie-
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dyś gdy pracowała. Poza tym teraz ma więcej czasu, mniej obowiązków i chciała skorzystać z rehabilitacji. Jednak w trakcie wizyty lekarz
bardzo się spieszył, poinformował, że ma znaczne opóźnienie z powodu nieprzewidzianych zajęć na oddziale szpitalnym. Moja znajoma
stwierdziła, że w takiej sytuacji nie wypada jej prosić o dodatkowy
czas związany z wypełnieniem skierowania i zrezygnowała ze swojej
prośby.
Oczywiście potem żałowała, bo kolejną wizytę umówioną ma
za 2 miesiące.”
Inny przykład:
„Sąsiad mojej ciotki jest częściowo niepełnosprawny. Po wypadku
ma niedowład prawej ręki i są pewne prace, z wykonaniem których
ma spore problemy. Na przykład z myciem okien. A zbliżają się Święta
i chciałby aby całe mieszkanie było porządnie wysprzątane. Już zaprosił
córkę z mężem i dziećmi na obiad. Bardzo się stara zrobić wszystko jak
najlepiej. Uważa jednak, że córka wiedząc, że ma kłopoty ze sprawnością ręki mogłaby chociaż zapytać samotnie mieszkającego ojca czy nie
trzeba mu w czymś pomóc. Córka jednakże nie domyśla się, że oczekuje on jej pomocy a on sam nie poprosi o nią. Pojawiają się w nim
pretensje, żal i trochę złości… Ciekawe czy świąteczne spotkanie będzie
miłe…”
Może sami macie podobne przykłady z życia?
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Prosić, nie prosić?
Prawda jest taka, że nie dla wszystkich proszenie o pomoc jest
prostą sprawą. Nie zawsze lubimy prosić, czasem unikamy otwartego wyrażania swoich próśb, czy potrzeb. Dla wielu osób jest to
krępujące, dla wielu związane z obawą, że spotkają się z odmową,
albo jeszcze gorzej, że zostaną wyśmiani! Niektórzy sądzą, że prosząc ujawniają swoją słabość, niezaradność. Nie chcą być obciążeniem dla innych. Myślą, że inni ludzie nie mają takich problemów.
Obwiniają się za nieumiejętność zrobienia, czy załatwienia czegoś.
Może nawet czują jakiś rodzaj wstydu przed ujawnieniem swoich
potrzeb…
Proszenie o dodatkowe przysługi, ustępstwa, pomoc w załatwieniu sprawy bywa kłopotem dla wielu osób także w sytuacjach
społecznych, w urzędach, sklepach, ośrodkach zdrowia, na dworcach itp. Chociaż w takich miejscach mają do czynienia z osobami,
które zawodowo zajmują się przyjmowaniem, czy obsługą interesantów to niekiedy odczuwają skrępowanie kiedy chcą poprosić
o informację lub usługę. Być może obawiają się, czy wykonanie
prośby leży w zakresie obowiązków danej osoby, a może mają jakieś
przekonanie, że każdy powinien to wiedzieć, czy coś umieć i tylko
oni nie dają sobie rady z tak prostymi sprawami.
W sytuacji kiedy ktoś ma dodatkowe kłopoty ze zdrowiem, czy
sprawnością może być, wbrew pozorom jeszcze trudniej. Proszenie
o pomoc czy przysługę w takiej sytuacji jest ujawnieniem swoich
bolączek i kłopotów, o których wolelibyśmy nie mówić nieznanym osobom. Wystarczy, że sami musimy pamiętać co jest dla nas
utrudnione, czy wręcz nieosiągalne.
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Co sprawia, że proszenie o pomoc bywa trudne?
Prośbie o pomoc często towarzyszą sprzeczne uczucia. Z jednej strony, wyrażenie potrzeby pomocy wiąże się z oczekiwaniem,
że tą pomoc bezwarunkowo otrzymamy. Gdy jednak dzieje się inaczej, czujemy się rozczarowani i zirytowani.
Najczęściej nie mówimy wprost czego chcemy, bo nie ufamy
innym na tyle, żeby powiedzieć im wprost, czego chcemy, albo nie
wierzymy, że dobrze to przyjmą. Fantazjujemy, że spełnienie naszej prośby będzie dla nich kłopotliwe albo spowoduje, że zmienią
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swoje zdanie na nasz temat. Np. negatywnie ocenią nas, lub zbagatelizują nasze potrzeby.
Częstym błędem jest oczekiwanie, że inni się domyślą, zauważą, że potrzebna jest nam pomoc a my nie musimy nic mówić, bo
„jeśli mnie kochają, to przecież zauważą”. I właśnie na tym tle powstają najczęściej nieporozumienia. Oczekiwanie, że inni ludzie,
nawet ci najbliżsi wiedzą czego potrzebujemy, znają nasze problemy
i domyślają się, że chcemy aby coś dla nas zrobili jest… złudzeniem.
Widać z tego jak wiele rzeczy może dziać się w naszych głowach zanim w ogóle otworzymy usta, by o coś poprosić. Czy można temu zaradzić?

Jak jednak poprosić?
Sposób w jaki się komunikujesz z ludźmi jest bardzo ważny.
To od tego jak i co konkretnie mówisz zależy, czy prawidłowo
zrozumieją Twoją prośbę o wsparcie, informację, przysługę.
Zwykle lepiej przyjmujemy wypowiedzi prawdziwe, takie
„z serca” niż jakieś gierki w stylu: „Dlaczego się nie domyślasz?”,
„Jeśli uznasz, że coś mi jest potrzebne to mi pomożesz”, czy „Widać
nie zasługuję na pomoc”.
Wchodzimy w spiralę różnych błędów w komunikacji, które
mogą skutkować konfliktami, nieporozumieniami i które są dodatkowym obciążeniem w i tak trudnej, czy kłopotliwej sytuacji.
Z pewnością lepiej będzie kiedy otwarcie powiemy np.: „Nie
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daję sobie rady z tym….”, Ta sprawa jest dla mnie za trudna, przerasta mnie”, czy: „To jest ponad moje siły”.
I koniecznie trzeba dodać: „Proszę Cię o pomoc”, „Czy możesz mi pomóc?”, „Czy mogę w tej sprawie liczyć, że mi pomożesz?” itp.
Warto z szacunkiem dla rozmówcy (broń Boże z pretensjami,
że jeszcze się tego nie domyślił!) poprosić o przysługę, pomoc, czy
informację, wyjaśniając dlaczego ta prośba jest dla nas ważna. Wyjaśnienie nie musi być długie, ważne by było szczere.
Dobrze jest także przed wyrażeniem swojej prośby zastanowić
się, co się stanie lub co zrobimy, jeśli rozmówca nie przychyli się
do naszej prośby i odmówi. Możemy pomyśleć nie tylko o tym co
się zdarzy kiedy nam odmówi, ale także jak zareagujemy w sytuacji kiedy rozmówca będzie nas zbywał, lub nie udzieli konkretnej
odpowiedzi.
Po wyrażeniu naszej prośby z krótkim uzasadnieniem konieczne jest zapytanie o decyzję rozmówcy i konkretne końcowe ustalenia.
Zdarza się bowiem, że jeśli już poprosimy o coś, to pozostajemy
bez konkretnej odpowiedzi, lub z niejasnością co do tego czy ktoś
nam pomoże, czy też nie. I tu znowu pojawiają się zakłócenia we
wzajemnym porozumiewaniu się. Skoro już włożyliśmy tyle wysiłku, żeby o coś kogoś poprosić, to jasne jest, że przychyli się do
naszej prośby.
Czasem też oczekujemy, że odpowiedź padnie natychmiast
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i wzbudza w nas obawę lub irytację konieczność czekania na odpowiedź.
Bywa, że – paradoksalnie - nie domagamy się odpowiedzi, bo
nie wiemy jak zareagować w przypadku odmowy, lub postawienia
przez rozmówcę dodatkowych warunków spełnienia prośby.
I tak dalej, i tym podobne. Można wymyślać dość sporo powodów i scenariuszy zdarzeń.
Bezsporna jest więc konieczność dopytania o zgodę, ewentualne warunki i wyznaczenie czasu na podjęcie ostatecznej decyzji
lub spełnienie prośby. Wszystko to używając słów i tonu głosu
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wyrażającego szacunek dla drugiego człowieka. Ale to przecież
oczywiste!

Pomaganie się opłaca.
Psycholog Joyce Marter, uważa za absurdalne przekonanie
o tym, że szukanie pomocy jest słabością. Prawda jest przecież
taka, że ludzie są od siebie zależni. Dajemy i otrzymujemy, pomagamy i uzyskujemy pomoc. Dobro, które dajemy, wraca do nas.
Reguła jest taka: „Sam bądź osobą, która angażuje się w sprawy
innych, pomaga, udziela wsparcia. I rób to konsekwentnie. Kiedy
sami pomagamy innym możemy z większą pewnością spodziewać
się, że ktoś nam też pomoże, kiedy będziemy tego potrzebować”.
Wydaje się proste, prawda? Jednakże u niektórych osób może
pojawić się wątpliwość dotycząca tego czy mamy możliwość pomagania innym. „Jak ja, osoba chora, może nawet niepełnosprawna
mogę komuś pomóc?” Odpowiedź też jest prosta.
I aby ją podkreślić wspomogę się pięknym cytatem.
“Nikt nie może powiedzieć, że nic nie ma do dania drugiemu. Każdy z nas ma chociażby jeden talent, którego inny człowiek nie posiada” – tak zwykł mawiać papież Jan XXIII.
Proste, jasne, oczywiste słowa. Prawda?
Dzięki takiej postawie możemy być bliżej z innymi ludźmi,
możemy czuć się bezpieczniej, nawiązać szczere kontakty.
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Badania naukowe to potwierdzają. Ludzie, którzy mają dobre
wsparcie społeczne i sami potrafią udzielać tego wsparcia, są bardziej odporni psychicznie, lepiej znoszą stres i nie starzeją się tak
szybko. Dlatego dobre relacje są tak istotne w naszym życiu, są jak
skarbiec pełen cennych zasobów. Warto też dbać o to, żeby pojawiały się nowe, pielęgnować te, które wspierają nasz rozwój, a unikać toksycznych związków. Joyce Marter twierdzi, że z jej praktyki
wynika, że szczęśliwi ludzie mają łatwo dostępną sieć wsparcia
ludzkiego, w której jest wzajemna wymiana pomocy.
Ewa Osóbka-Zielińska – psycholog, psychoterapeutka, trenerka

PREZENT
W zeszłym roku władze Warszawy rozpowszechniły informację iż rozpoczynają realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Osoby
chętne do skorzystania z tej propozycji, a spełniające określone
warunki, mogły się zgłosić do projektu, wypełniając odpowiednie
formularze. Ci, którzy zakwalifikowali się do projektu, mieli otrzymać laptopy z mobilnym internetem na okres 5 lat. Zgłosiłam się
i ja, nie bardzo licząc na sukces. Na pewno było wielu chętnych,
komputerów tylko 2000, a ponieważ nie otrzymałam żadnej wiadomości na początku tego roku, uznałam sprawę za nieaktualną
i szybko o niej zapomniałam. Tymczasem w lipcu nagle dostaję
telefon z zapytaniem: Czy dalej jestem zainteresowana projektem?
Szybko odpowiedziałam, że tak i poczułam się tak, jakbym dostała
prezent. Wystarczyło tylko odbyć dwudniowy kurs, podpisać umowę użyczenia opatrzoną wieloma warunkami określającymi czego
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mi robić nie wolno, pod groźbą utraty „prezentu” i już stałam się
posiadaczką wymarzonego laptopa. Podstawowe informacje o korzystaniu z niego uzyskałam na kursie, ale teraz muszę je utrwalać
podpierając się obszernym skryptem, dobrymi radami doświadczonych praktyków, lub konsultantów firmy Betacom, która szkolenie
prowadziła i w dalszym ciągu świadczy wsparcie techniczne.

Teraz widzę, że moja wiedza, jest jeszcze nie wystarczająca, bo napotykam ciągle na przeszkody, które nie pozwalają mi
na swobodne i szybkie korzystanie z zainstalowanych programów.
Często jest to tylko moje gapiostwo, albo nieznajomość słownictwa
stosowanego w podpowiedziach. Dobrze gdy wtedy jest na miejscu
ktoś, kto coś podpowie bo czasem to rzecz tak oczywista, że głupio
pytać o to fachowców. Mam nadzieję, że się z tym powoli uporam,
bo rozumiem, że warto.
							

Marianna
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Listy * Listy * Listy * Listy * Listy * Listy
TEGOROCZNE REKOLEKCJE
W BRAŃSZCZYKU
W sierpniu, jak co roku odbyły się rekolekcje dla chorych na
SM w Brańszczyku nad Bugiem. Prowadził je ojciec Wacław
Oszajca, jezuita od kilku lat związany z naszym Towarzystwem.
Początek sierpnia był, jak pamiętamy, niezwykle upalny i wiele osób zrezygnowało z przyjazdu. A szkoda, bo przez kilka dni
rekolekcyjnych pogoda była wyjątkowo dobra; słonecznie, ale nie
gorąco. Można było w pełni korzystać z pięknego otoczenia domu
rekolekcyjnego w Brańszczyku.
Jak zawsze były drobne problemy techniczne, które jednak
otwierały nowe możliwości. Kiedy wyłączono światło mieliśmy
nastrojowe nabożeństwo przy świecach itd.
Trzon grupy stanowili „starzy” bywalcy, ale było też trochę
osób nowych. Mniejsza grupa łatwiej zachowywała ciszę i skupienie. Tematem tegorocznych rekolekcji były sakramenty. Niby znane, a wciąż odkrywane, zwłaszcza przy zawsze nieco prowokacyjnych, a zmuszających do myślenia wprowadzeniach ojca Oszajcy.
A jak ten czas widzieli uczestnicy rekolekcji? Oto wypowiedź
jednej z osób:
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„Dla wszystkich uczestników było to oderwanie się od rzeczywistości i codziennych spraw, a zbliżenie się do sprawach niezwykle
ważnych, (na które brakuje nam zwykle czasu) na zbliżenie się do
Boga. Było to niezwykłe przeżycie, wielu z nas dostąpiło bliskości
z Nim. Wiele czasu pochłonęły przemyślenia i rozważania, a także
czytanie o tym, jak to przeżywali i postrzegali inni. W domu nie
ma czasu, a także odpowiedniego skupienia, tu nie było takiego
wytłumaczenia. Tu byliśmy tylko po to, żeby temu poświęcić swój
czas. Pewnie powinnam napisać o znakomitych prowadzących,
znakomitej organizacji, pięknej pogodzie, ale wiadomo, że tak jest
zawsze.”

A co o rekolekcjach pisze ojciec Wacław Oszajca:
„Zaczynając rekolekcje najlepiej nie stawiać sobie jakichkolwiek

29

Między nami
celów, nie robić żadnych planów, nie oczekiwać, że się osiągnie to,
czy tamto, a przeciwnie, trzeba się poddać temu, co się tu i teraz
w moim życiu dzieje. Skoro się wierzy, że Bóg jest naszym Ojcem,
to wierzy się również, że jest On nieustannie tu, gdzie są Jego córki
i synowie. Dzięki temu człowiek przestaje uciekać od życia, a przeciwnie, jeszcze mocniej w nie wrasta.
Chodzi o to, by człowiek odkrył tak zwany palec Boży w tym,
co się z człowiekiem teraz i tutaj dzieje. Nie jest to łatwe, zwłaszcza
gdy człowiekowi z jakiegoś powodu niebo wali się na głowę, a ziemia umyka sprzed nóg. Chodzi o to, by człowiek nie wycofywał się
z życia, nie uciekał w cierpiętnictwo, egoizm, cynizm, a przeciwnie, szukał sposobów bycia dla, dla innych, bez względu na łaskę,
czy niełaskę, otoczenia i losu.
Wymóg milczenia bywa trudny do zaakceptowania, a może
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również odstraszać. Milczeć przez parę dni, nie rozmawiać, nie
telefonować, nie oglądać telewizji, to ponad ludzkie siły. Poza tym,
skoro te rekolekcje mają na celu jeszcze mocniejsze zakorzenienie
nas w tę i taką rzeczywistość, jaką dzisiaj mamy, to może należałoby postąpić wprost przeciwnie i jak najwięcej rozmawiać, dyskutować, polemizować i tak dalej. Owszem, rozmawiać trzeba, ale
żeby sensownie rozmawiać, trzeba najpierw nauczyć się słuchać,
a to wcale nie jest takie łatwe.
Ważną jest rzeczą odpoczynek. Człowiek ma to do siebie, że się
męczy i męczy sobą innych, najczęściej sobie najbliższych. Myślę,
że również Boga. Nic w tym dziwnego, czy gorszącego. Przeciwnie, zmęczenie zmusza nas do tego, byśmy wreszcie siedli, zamilkli,
zamknęli oczy i głębiej odetchnęli. A kiedy już tak się stanie, może
też stać się cud. Zobaczymy siebie, innych ludzi, świat i Boga w zupełnie innym świetle. Piękniejszym świetle.”
						

Katarzyna Czarnecka

MOJE PRAWDZIWE GRECKIE WAKACJE
Zupełnie niespodziewanie dla samej siebie znalazłam się
w Grecji na wyspie Kos i spędziłam tam niezapomniane sześć dni.
Dopiero po powrocie, gdy już odpoczęłam i ochłonęłam, zdałam
sobie sprawę, że przecież właśnie Grecja była krajem moich marzeń
za czasów młodości, gdy o takich wyjazdach można było sobie
tylko pomarzyć. W tamtych czasach pasjonowałam się kulturą starożytną a moimi ulubionymi lekturami były „Mity greckie”, „Dysk
olimpijski”, „Przygody Meliklesa Greka” i „Diossos”. Do tej pory
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posiadam jedną z nich, którą dostałam z dedykacją i trudno mi
było się z nią rozstać. Tak niestety stało się z wieloma innymi,
które wtedy posiadałam i czytałam. Wprawdzie zdaję sobie sprawę
z tego, że cały świat się zmienił od tamtych czasów, ale przecież
coś zostało - chociażby ruiny starożytnych budowli, piękna przyroda, ciepłe morze, gorące lata, malownicze wioski i miasteczka,
w których toczy się niespieszne życie.
Nie widziałam samej „kontynentalnej” Grecji więc nie wiem,
może tam jest inaczej. Myślę, że tu na wyspie Kos, wiele jest
miejsc, które nie poddały się upływowi czasu. W czasie wycieczki po całej wyspie, rzadko widziało się tereny zagospodarowane;

Fot. E. Stefanowicz
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na ogół były to malownicze, nieurodzajne wzgórza, pokryte skąpą
roślinnością. Dopiero tam gdzie osiedlili się ludzie, można było podziwiać palmy, kwitnące krzewy i inną bujną roślinność. Tak było
na przykład w mieście Kos. Upływowi czasu nie poddały się też
pozostałości starożytnych budowli. Dobrze, że można było przyjrzeć się im z bliska, ba nawet dotknąć ich i przenieść jakiś fragment
w inne miejsce, w wyniku czego nie było natychmiastowej interwencji służb porządkowych. Oczywiście nic złego nie zrobiliśmy,
niczego nie zabraliśmy na pamiątkę, po prostu urządziliśmy sobie
mały piknik w twierdzy Joannitów jako zdrożeni wędrowcy.
Rzeczywiście byliśmy zdrożeni, bo wędrowanie po ruinach,
zarówno twierdzy Joannitów, jak i szpitala Hipokratesa, mieszczącego się na trzech poziomach, nie było łatwe. Nasi zdrowsi
współtowarzysze natrudzili się niemało prowadząc lub dźwigając
nasze wózki wraz z zawartością po stromych wertepach lub schodach. Ale myślę, że było warto. Zastanawiałam się tylko jak
radzili sobie ówcześni pacjenci
korzystający z tak usytuowanego szpitala.

Fot. E. Stefanowicz

Mieszkaliśmy w olbrzymim kompleksie hotelowym,
położonym również na stoku góry, na trzech poziomach
i stanowiącym osobne samowystarczalne osiedle. Mieliśmy tu wszystko: morze, góry,
baseny, plaża, restauracje, bary,
kawiarni, wieczorne koncerty -
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wszystko to było w zasięgu ręki i w ramach rachunku hotelowego.
Kto chciał mógł tam spędzić cały urlop. Drobne pamiątki i stroje plażowe też można było kupić na miejscu. Znaleźliśmy nawet
przestronną salę, w której bez przeszkód mogliśmy odbyć nasze
malarskie warsztaty.
Miałam razem z moją opiekunką pokój z łazienką przystosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Takie łazienki były też
w wielu miejscach, chociaż zawsze tylko z jedną poręczą przy urządzeniach sanitarnych. A co by było wtedy gdyby ktoś miał akurat
tą rękę niesprawną? Uważam, że nie jest możliwe zabezpieczenie
się na wszelkie okoliczności. Na szczęście nie byłam sama i zawsze mogłam liczyć na pomoc. Samodzielne przemieszczanie się
na przykład po stromych alejkach osiedla hotelowego byłoby dla
mnie bardzo trudne lub niemożliwe. Dzięki pomocy życzliwych,
uczynnych ludzi, miałam wspaniałe wakacje, w czasie których mogłam robić lub oglądać rzeczy, które już od dawna były dla mnie
niedostępne.
							

Anna

PIKNIK COUNTRY W GRĘBISZEWIE
7 września członkowie Oddziału Warszawskiego PTSR mieli
okazję uczestniczyć w pikniku, który odbył się na terenie hotelu
Ekwos w Grębiszewie koło Mińska Mazowieckiego.
Miejsce na piknik nie zostało wybrane przypadkowo – pod koniec lipca odbyła się tutaj I Abilimpiada w Polsce dla osób chorych
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na SM i zrzeszonych w PTSR. Tym razem, szersze grono naszego
oddziału mogło zobaczyć to urokliwe miejsce. Niestety nie wszyscy
skorzystali z tej możliwości – z niewiadomych przyczyn połowa
osób nie stawiła się na miejscu zbiórki. A szkoda…
Pogoda sprzyjała spacerom, było słonecznie i przyjemnie ciepło, dlatego po przyjeździe spokojnym krokiem zmierzaliśmy ku
scenie widocznej już z daleka. Minęliśmy hotel i kierowaliśmy się
do przygotowanych dla nas miejsc, do których prowadzi Aleja Filozofów z umieszczonymi wzdłuż niej tabliczkami z aforyzmami
sławnych myślicieli. Tuż przy scenie, na której muzycy przygotowywali się do występu, znajduje się muzeum wsi na wolnym powietrzu. Zebrano w nim narzędzia, niezbędne niegdyś do życia
i pracy w gospodarstwie.
Zanim zaczął się koncert, udaliśmy się na zwiedzanie mini zoo,
w którym z bliska mogliśmy zobaczyć konie, króliki, egzotyczne
ptaki hodowlane oraz daniele. Musieliśmy bardzo uważać, gdyż
pod naszymi nogami plątał się cały ptasi inwentarz.
Po krótkim zwiedzaniu powoli przeszliśmy pod scenę, na której
właśnie zaczął się koncert zespołu country. Część z nas usiadła pod
daszkiem, gdzie mogliśmy skosztować grillowane kiełbaski oraz
inne, typowo piknikowe specjały, w tym również piwo. Przed imprezą Małgosia rozdała nam, jak to nazwaliśmy – identyfikatory
VIP-owskie, dzięki którym wszystkie pyszności mogliśmy bezpłatnie zamawiać aż do wyczerpania zapasów.
Koncert rozkręcał się na dobre, gdy pod scenę zajechała kawalkada motocyklistów. Na scenę wyszedł przewodniczący Rady
Głównej PTSR Tomasz Połeć, który po przywitaniu gości złapał
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gitarę i zagrał, a także zaśpiewał kilka piosenek wraz z zespołem.
Niektórzy z nas zdążyli do tego czasu wypić piwko i miejsca siedzące zaczęły powoli pustoszeć na rzecz trawiastego parkietu.
Niestety, mimo pięknej pogody aura nie pozwoliła nam zapomnieć, że mamy już jesień i słońce szybko schowało się za horyzontem. Była to też pora wyjazdu, więc z ubolewaniem musieliśmy
udać się do autokaru. Mam nadzieję, że w przyszłym roku piknik
odbędzie się w równie przyjemnym miejscu, przy równie pięknej
pogodzie, jednak… Nieco dłużej i z większą liczbą uczestników,
których serdecznie do tego namawiam.
							

Gabriela Peda

MOJE PASJE
Gry fabularne
Chciałem wspomnieć o formie rozrywki (a i o moim hobby),
może nie tak popularnej jak kilkanaście lat temu (w Polsce „wysyp”
nastąpił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku), ale mającej
nadal grono wielbicieli (co widać po forach internetowych). Chodzi
o gry fabularne. Może wypierają je sieciowe gry komputerowe, lecz
uczestnictwo w grze fabularnej daje możliwość kontaktu z drugim,
żywym człowiekiem, a nie z jego cyfrowym obrazem, co w dzisiejszych czasach jest dużą wartością. Mam wrażenie, że dzisiejsze kontakty z innymi ludźmi są mimo, a może raczej z powodu
ich łatwości, coraz bardziej powierzchowne. Poza tym gra może
pełnić rolę terapeutyczną – odrywamy się od świata i naszych pro-
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blemów. Na czym polega gra fabularna?
Jeden z jej uczestników, zwany najczęściej Mistrzem Gry (ale w niektórych
systemach inaczej, zresztą mniejsza
o nazewnictwo), przygotowuje scenariusz przygody osadzonej w konkretnym uniwersum gry. Pozostali uczestnicy (z moich doświadczeń 3-4 osoby
to dobra ilość) to gracze. Każdy z nich
ma swoją postać, którą odgrywa. Na
czas gry staje się kimś innym – ile cech
charakteru może się przy okazji ujawnić! Razem gracze tworzą
drużynę najczęściej współdziałającą ze sobą. Ale i konflikty mogą
się zdarzyć. Kiedyś znajomy prowadził taką grę „jednorazówkę”.
Każdy (o czym inni nie wiedzieli) miał do wykonania inne zadanie, często sprzeczne z celami innych. Do dziś pamiętam tę grę,
a zwłaszcza jej zakończenie...
W trakcie kolejnych przygód postać nabiera doświadczenia, zyskuje nowe umiejętności itd.. Rozgrywka przebiega w ten sposób,
że Mistrz opisuje sytuację w jakiej znajdują się gracze. Ci z kolei
reagują. Jak? Mogą bardzo różnie. A Mistrz powinien być przygotowany na wszystko.... Pamiętam, taką sesję. Gracze dotarli do
pewnej zapadłej wioski i nocowali w niej. Nocą zaszło kilka wydarzeń, które powinny zmusić ich do pozostania. A co zrobiła drużyna? Następnego dnia, jak gdyby nic się nie wydarzyło, ruszyli dalej.
I mocno się nagimnastykowałem, żeby wrócili z powrotem, bo cały
scenariusz rozgrywał się w tej wsi. Tu tkwi pierwsza zaleta takich
gier – jedynym ograniczeniem dla jej uczestników jest ich własna wyobraźnia i inwencja (no i system. w którym toczy się akcja)
Systemy, skoro o nich mowa, są różne. Mamy przede wszystkim
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fantasy w różnych formach, horror, SF. A i gry rozgrywające się
w bardziej realnych okolicznościach (Polska szlachecka, feudalna
Japonia).. Każdy system posiada, poza opisem świata, swoją mechanikę gry i zasady dotyczące choćby wykonywania czynności
(np. wspinaczka, prowadzenie pojazdów, walka). Zwykle o powodzeniu zadeklarowanej przez gracz czynności decyduje rzut kostkami (istnieją też systemy, w których nie ma czynnika losowego).
Ze swojego doświadczenia wiem, że z losowością nie należy przesadzać – gra nie może polegać na turlaniu kostek przy byle okazji.
Kilka systemów ukazało się po polsku, inne są na ogół anglojęzyczne (swoją drogą ciekawe, jakie oryginalne gry powstały u naszych wschodnich sąsiadów). Najwięcej zależy jednak od Mistrza
Gry. To on wymyśla scenariusze kolejnych przygód, przedstawia
graczom swoją wizję świata (czasem odbiegającą od opisanej przez
autorów systemu). Poza tym każdy chyba popularniejszy system
obrósł w dodatki z gotowymi scenariuszami (lubiłem je czytać –
to było inspirujące, prowadzić wg nich grę- już nie). Jeśli Mistrz
jest dobry, potrafi stworzyć odpowiedni klimat (a można przecież
posiłkować się choćby muzyką – CMI rządzi!), gracze mają zapewnioną wyśmienitą zabawę. I chyba warto spróbować zanurzyć się
w inny świat...
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Od Redakcji
Ponieważ nie wszyscy wiedzą co to są „gry fabularne” poprosiliśmy o komentarz eksperta:
Opowiadanie historii jest częścią naszej tożsamości od niepamiętnych czasów. Gdzieś głęboko w nas zaszyte jest pragnienie
przygód i czegoś więcej, niż oferuje szara codzienność. Odpowiedzią na tę wewnętrzną tęsknotę jest kultura – literatura, film, komiks, ale także jej interaktywne aspekty, czyli te, które dają nam
wpływ na przebieg historii i czynią jej prawdziwymi uczestnikami. Do tej kategorii obecnie należą między innymi gry fabularne
i komputerowe.
Od czego rozpoczął się ten nowy nurt? Trudno powiedzieć.
W XVI wieku mieliśmy wędrowne grupy przedstawiające improwizowane sztuki, w XIX i XX wieku elementy odgrywania ról
pojawiły się w grach planszowych, jednak jako początek współczesnych gier fabularnych podaje się najczęściej rok 1974, kiedy to
Gary Gygax wydał Dungeons & Dragons – system RPG (ang.
Role-Playing Game) pozwalający na wspólne przeżywanie przygód
osadzonych w realiach pseudo-średniowiecznego fantasy. Gra pozwalała na wcielenie się w postać reprezentującą jedną z czterech
ras (człowiek, krasnolud, elf, niziołek) i trzech klas (wojownik, czarodziej, kapłan) i wyruszenie w podróż po krainie wyobraźni, przeżywając wraz przyjaciółmi przygody oparte na opisanych w podręczniku zasadach i rozwijając swoją postać poprzez zwiększanie
statystyk czy zdobywanie lepszego wyposażenia.
I chociaż od tej pierwszej gry fabularnej minęło już prawie
40 lat, a na rynku są tysiące większych i mniejszych systemów
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RPG, to idea wciąż pozostaje taka sama. Ludzie na całym świecie
spotykają się w kilkuosobowych grupach, by wspólnie przeżywać
przygody ograniczone jedynie mocą wyobraźni uczestników, a to
wszystko bez odchodzenia od stołu – przy szeleście kartek i stukocie kostek. To właśnie ta swoboda i wolność (tak różna od gier
planszowych czy komputerowych) wciąż przyciąga ludzi chcących
wyruszyć na przygodę w skórze stworzonej przez siebie postaci.
Różnorodność systemów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno miłośnicy konwencji fantasy (Dungeons & Dragons,
Warhammer Fantasy Roleplay), eksploracji kosmosu (Star Wars,
Eclipse Phase), horroru (Zew Cthulhu), postapokalipsy (Neuroshima) czy steampunku (Wolsung), jak i szlacheckiej Polski (Dzikie
Pola), intryg Zimnej Wojny (Cold City) i korporacyjnych wojen
przyszłości (Cyberpunk). Gry fabularne mogą każdemu z nas zaoferować podróż do krainy zapierających dech w piersi przygód,
a przy tym rozwinąć wyobraźnię czy sztukę tworzenia narracji
i pozwolić fantastycznie spędzić czas w gronie przyjaciół.
				Jan Popieluch, redaktor serwisu Poltergeist
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PRAWA PACJENTA I ODSZKODOWANIE
ZA ZDARZENIA MEDYCZNE
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie praw
pacjenta i odpowiedzialności za zdarzenia medyczne jest ustawa
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.1 Ustawa ta zajmuje się następującymi obszarami z omawianej dziedziny:
1. prawami pacjenta;
2. zasadami udostępniania dokumentacji medycznej;
3. obowiązkami podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z prawami pacjenta;
4. trybu powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika
Praw Pacjenta;
5. postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
6. zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.2
1
2

Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417.
Art. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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Prawo do świadczeń zdrowotnych
Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które
są adekwatne do aktualnej wiedzy medycznej. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń pacjent ma prawo do procedury ustalającej kolejność dostępu do tych
świadczeń, która jest przejrzysta, obiektywna i oparta na kryteriach medycznych. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielający mu świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza
bądź zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić zwołania
konsylium, jeżeli uzna żądanie pacjenta za niezasadne. Zarówno
żądanie pacjenta, jak i odmowę lekarza odnotowuje się w dokumentacji medycznej.3 W przypadku zagrożenia życia pacjent ma
prawo do natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych.4
Świadczenia zdrowotne muszą być udzielane pacjentowi z należytą
starannością w warunkach odpowiadających odpowiednim przepisom sanitarnym, natomiast osoby wykonujące zawód medyczny są
obowiązane kierować się zasadami etyki zawodowej określonymi
przez właściwe samorządy zawodów medycznych.5 Zgodnie z art.
37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty6 w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy, bądź na wniosek pacjenta
lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione
w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii
właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie. Zgodnie zaś z art. 54 Kodeksu Etyki Lekarskiej w razie wątpliwości diagnostycznych i leczniczych, lekarz powinien w miarę
możliwości, zapewnić choremu konsultację innego lekarza. Opinia
3
4
5
6
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Art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dz. U. z 2011, nr 277, poz. 1634, z późn. zm.
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konsultanta jest jedynie opinią doradczą, gdyż za całość odpowiada lekarz prowadzący leczenie. Jednocześnie należy zaznaczyć,
że obowiązek konsultacji może powstać na każdym etapie postępowania leczniczego, od momentu stawiania diagnozy, ustalenia
leczenia farmakologicznego, wyboru rodzaju zabiegu do metod
rehabilitacji pacjenta.7
Prawo pacjenta do informacji
Pacjent (także osoba, która ukończyła 16 roku życia, bądź jego
przedstawiciel ustawowy) ma prawo do informacji o swoim stanie
zdrowia. Informacja ta ma być przystępna i obejmować powinna rozpoznanie, proponowane i możliwe metody diagnostyczne
i lecznicze, dające się przewidzieć skutki ich zastosowania albo zaniechania, wyniki leczenia, a także rokowanie. Pacjent ma prawo
wyrazić zgodę na udostępnienie wskazanych informacji również
innym osobom. Pacjent, który nie ukończył lat 16 ma prawo uzyskać od lekarza informację w takim zakresie i formie jakie są potrzebne do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub
terapeutycznego.8
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim
związanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (i udzielające
świadczeń zdrowotnych), uzyskanych w związku z wykonywaniem
zawodu medycznego.9 Tajemnica obejmuje informacje związane
z pacjentem i stanem jego zdrowia. Tajemnica nie obowiązuje jeżeli:
7
8
9

http://www.bpp.gov.pl/
Art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
3. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na
ujawnienie tajemnicy;
4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji
o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,
uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
5. w przypadku postępowania przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą
również po śmierci pacjenta (z wyjątkiem sytuacji gdy co innego
stanowią odrębne przepisy, zachowanie tajemnicy może stanowić
niebezpieczeństwo dla życia bądź zdrowia pacjenta lub innych
osób, gdy na ujawnienie tajemnicy pacjent wyraził zgodę, oraz
w przypadku postępowań przed wojewódzką komisją ds. orzekania
zdarzeniach medycznych).10
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie
świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, bądź odmowy takiej zgody po uzyskaniu pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach
diagnostycznych i leczniczych, a także rokowaniach co do stanu
zdrowia (pacjent ma prawo do wyrażenia zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej). Na przeprowadzenie badania
bądź udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza wy10 Art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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raża zgodę również małoletni, który ukończył 16 rok życia, a także
przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. Sprzeciw wobec udzielenia świadczenia może wyrazić pacjent małoletni,
który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem.11 Nawet jeśli w opinii lekarza wybrany
przez pacjenta sposób leczenia byłby dla niego niekorzystny – to
do pacjenta należy wybór formy i sposobu leczenia. W przypadku
naruszenia tego prawa pacjent ma podstawę do wniesienia pozwu
przeciw szpitalowi za negatywne skutki leczenia.12
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności,
w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Jest to również prawo do umierania w spokoju i godności.13 Pacjent
ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. Prawo to jest wyłączone w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego bądź ze względu
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się
w dokumentacji medycznej.14 Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych mogą uczestniczyć
przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
Obecność i uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta,
a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowol11
12
13
14

. 15-17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., sygnatura akt: III CSK 227/11
Art. 20 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 21 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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nionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego
przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny,
udzielającej świadczenia zdrowotnego.15
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń medycznych.16 Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, albo osobie upoważnionej
przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację
medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja udostępniana jest również w szczególności:
1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli
dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
świadczeń zdrowotnych;
2. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym
sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym
i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem;
3. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
4. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania
o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez
nie postępowaniem;
5. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
6. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
15 Art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
16 Art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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7. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji
w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
8. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych w zakresie prowadzonego postępowania;
9. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania
przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
10. szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych
danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.17
Co do zasady dokumentacja medyczna jest przechowywana
przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu). Dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia jest
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, są przetrzymywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego
przedmiotem skierowania lub zlecenia. Dokumentacja medyczna
dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia jest przechowywana
przez okres 22 lat. Po upływie wskazanych wyżej okresów podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację me17 Art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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dyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego
dotyczyła.18 Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której udostępnienie dokumentacji jest związane z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania
o zdarzeniach medycznych. Maksymalne stawki opłaty za kopie
dokumentacji określa ustawa.19
Warto zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.02.2013 r. upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną jest skuteczne również
w innym podmiocie leczniczym niż zostało złożone (dotyczy to
np. sytuacji, gdy śmierć pacjenta nastąpi w innej placówce niż ta,
w której złożono zgodę na dostęp do dokumentacji).20 Pacjent, po
zakończeniu leczenia w danej placówce medycznej, nie może dostać oryginalnej dokumentacji leczniczej, twierdząc, że będzie ona
potrzebna tylko jemu i nie widzi powodu, dla którego zakład opieki zdrowotnej miałby ją przechowywać oraz przetwarzać jego dane
osobowe. Pacjent może otrzymać tylko kopie, odpisy lub wyciągi.21
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania zakresem przedmiotowego udostępnienia objęta jest dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a dokumentacja zbiorcza tylko w zakresie wpisów dotyczących pacjenta.22
Zgodnie zaś z § 16 ust. 1. ww. rozporządzenia, lekarz wypisujący
pacjenta wystawia na podstawie historii choroby kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w jednym egzemplarzu z dwiema kopia-

18 Art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
19 Art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
20 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.02.2013 r., sygn. akt VII SAB/Wa 217/12
21 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z roku 2006, I OSK 1098/2006, Rzeczpospolita 2007/152 str. C3
22 Dz. U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697, z późn. zm.
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mi. Kartę informacyjną podpisuje lekarz wypisujący oraz ordynator
oddziału. Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wraz z jedną
jej kopią wydaje się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta (§ 16 ust. 4. w/w rozporządzenia). Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1. ww. rozporządzenia
w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego należy podać m.in.:
rozpoznanie choroby w języku polskim.
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii
albo orzeczenia lekarza
Pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia wydanych przez osobę wykonującą zawód lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa
lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw
należy wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku
Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza
orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw musi zawierać
uzasadnienie, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają
prawa lub obowiązki. W przypadku nie spełnienia tych wymogów formalnych sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.
Komisja Lekarska wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji
medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania
pacjenta. Decyzja musi zostać wydana nie później niż w terminie
30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. Do postępowania przed
Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.23
23 Art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego
Pacjent korzystający ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ma też prawo
do odmowy takiego kontaktu.24 Pacjentowi przysługuje prawo do
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej rozumianej jako opieka nie polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieka
sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.25
Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami poniesionymi
przez podmiot leczniczy to koszty te ponosi pacjent. Wysokość
opłaty ustalana jest przez kierownika danego podmiotu, a informacja w tej sprawie jest jawna i udostępniana w lokalu podmiotu
leczniczego.26
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot świadczący
usługi zdrowotne jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt
z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji tych praw ponosi
podmiot leczniczy.27 W kwestii opieki duszpasterskiej również wypowiada się Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą
Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318),
z której to umowy wynika, że Rzeczpospolita Polska ma obowiązek
zapewnienia warunków do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach
24
25
26
27
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Art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Art. 36-38 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawo i my
penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki
zdrowotnej i społecznej. Osobom tym zapewnia się w szczególności możliwość uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta oraz
w katechizacji i rekolekcjach, a także korzystania z indywidualnych
posług religijnych.
Kwestie innych wyznań regulowane są przez poszczególne
ustawy określające stosunek państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych.28
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki
zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.29
Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta
i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta.
Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta jest powołana w celu
ochrony praw pacjenta. 30 Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę
w szczególności uzyskane informacje co najmniej uprawdopodabniające naruszenie praw pacjenta.31 W sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta Rzecznik może z urzędu lub na
wniosek strony:
28
29
30
31

http://www.bpp.gov.pl/
Art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 51 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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1. żądać wszczęcia postępowania,
2. brać udział w toczącym się postępowaniu
– na prawach przysługujących prokuratorowi.32
W przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448
Kodeksu cywilnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku
naruszenia prawa pacjenta do:
1. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
3. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu
zdrowia.
Jeżeli będzie to naruszenie prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności, to sąd może, na żądanie małżonka, krewnych
lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu
cywilnego.33
W ramach działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta w roku 2012 Rzecznik podejmował postępowania w sprawach naruszenia:
a) prawa do świadczeń zdrowotnych – 867 przypadków,
b) prawa do dokumentacji medycznej – 163 przypadki,
c) prawa do informacji – 105 przypadków,
32 Art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
33 Art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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d) prawa do poszanowania intymności i godności 		
– 81 przypadków,
e) prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń			
zdrowotnych – 26 przypadków,
f) prawa do tajemnicy lekarskiej – 13 przypadków,
g) prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
– 12 przypadków,
h) prawa do przechowywania wartościowych w depozycie
– 1 przypadek.
Agnieszka Olszewska - prawniczka

53

Razem

Razem
CO, GDZIE, KIEDY
W ODDZIALE WARSZAWSKIM PTSR
Biuro Oddziału Warszawskiego PTSR
ul. Nowosielecka 12
00-466 Warszawa
tel./fax 22 831-00-76, tel. 22 831-00-77
e-mail biuro@ptsr.waw.pl
www.ptsr.waw.pl
przyjęcia interesantów:
wtorek 11:00 – 18:00
czwartek 11:00 – 15:00
dyżury w biurze od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00
Władze Stowarzyszenia:
dr Elżbieta Doraczyńska - Przewodnicząca Rady Oddziału
dr Maria Kassur - Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału
Paweł Kołodziej - Wiceprzewodniczący Rady Oddziału
Teresa Chmielewska - Skarbnik
Bożena Urbaniak-Persson - Sekretarz
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Anna Szczepaniak, Stanisław Sienkiewicz - Członkowie
Komisja Rewizyjna:
Joanna Okarma - Przewodnicząca
Piotr Radziszewski - Wiceprzewodniczący
Katarzyna Szydłowska - Sekretarz
Pracownicy biura:
Monika Staniec – dyrektor biura
Marcin Skroczyński – z-ca dyrektora biura
Marta Wysocka-Jóźwiak – koordynator projektów (na urlopie wychowawczym)
Małgorzata Kitowska – koordynator projektów (zastępstwo za w/w)
Elżbieta Lasak – koordynator ds. komunikacji
Jolanta Grażyna Chodakiewicz – główna księgowa
***

Biuro Rady Głównej PTSR
Pl. Konstytucji 3/72
00-647 Warszawa
tel. 22 856-76-66
fax 22 849-10-65
www.ptsr.org.pl
e-mail: biuro@ptsr.org.pl
Magdalena Fac – Sekretarz Generalna
Centrum Informacyjne o SM
Plac Konstytucji 3/94
00-646 Warszawa
Tel. 22 745-11-25 (do 27)
Infolinia o SM 0 801 313 333
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***
Warunkiem korzystania z prowadzonych przez nas zajęć jest dostarczenie do biura:
- potwierdzenia diagnozy SM (do wglądu), np. ostatniego wypisu ze szpitala, zaświadczenia od lekarza prowadzącego itp
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych przez
PFRON i OW PTSR,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego)
– w przypadku nie posiadania przez daną osobę tego dokumentu
możliwy jest udział jedynie w wybranych zajęciach – informacja
w biurze.
Większość zajęć wymaga ponadto skorzystania z konsultacji lekarza, psychologa i rehabilitanta w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania.

ZAJĘCIA
W ODDZIALE WARSZAWSKIM PTSR:
1. Gimnastyka rehabilitacyjna
Zajęcia grupowej rehabilitacji ruchowej przy ul. Nowosieleckiej 12
prowadzone są w dwóch terminach:
- we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia dla osób mniej sprawnych,
- w czwartki w godz. 15.00 – 17.00 – zajęcia dla osób sprawniejszych.
2. Masaże usprawniające
Masaże odbywają się w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00, środy
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w godz. 12.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 11:30 – 14:30 przy
Nowosieleckiej 12.
Na masaże obowiązują zapisy telefoniczne
3. Joga - zajęcia relaksacyjne
Zajęcia jogi przy ul. Nowosieleckiej 12 odbywają się w piątki
w godz. 15.30-17.00.
4. Tai-chi
Na zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej zapraszamy na
ul. Nowosielecką 12 w:
- poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00,
- środy w godz. 15.30 – 17.30.
5. Basen
Zajęcia w wodzie odbywają się:
- we wtorki i w czwartki w godz. 13.15 – 13.45 przy ul. Wołoskiej
137 – ćwiczenia z rehabilitantem,
- w środy w godz. 11.30 – 13.00 basen w Hotelu Belweder przy ul.
Flory 2 – dla osób pewniej czujących się w wodzie.
Aby móc korzystać z basenu konieczne jest wykupienie ubezpieczenia NNW.
6. Hipoterapia
Zajęcia odbywają się w stajni Agmaja przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 A (dojazd autobusami nr 114, 118, 185 przystanek Centrum Olimpijskie), w poniedziałki w godzinach popołudniowych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem OW PTSR.
7. Warsztaty ceramiczne
Zajęcia nie tylko lepienia w glinie odbywają się w Ognisku Arty-
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stycznym „Nowolipki” przy ul. Nowolipki 9b w trakcie roku szkolnego. Prowadzi je artysta, Paweł Althamer, w piątki w następujących godzinach:
- I grupa - 14.00 – 16.00
- II grupa - 17.00 – 19.00
Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o kontakt z Urszulą Dobrzyniec, tel. 501 537 569 lub z biurem OW PTSR.
8. Terapia zajęciowa z elementami arteterapii
Na zajęciach robimy biżuterię, ozdabiamy przedmioty metodą decoupage, malujemy na szkle, farbami akrylowymi, a także korzystamy z wielu innych technik. Ćwiczymy ręce, zmysły, a przede
wszystkim miło i ciekawie spędzamy czas.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:00 – 18:00. Osoby zainteresowane wzięciem w nich udziału prosimy o kontakt z biurem.
9. W naszym kręgu – spotkania osób z SM oraz ich bliskich
z psychologiem
Zapraszamy na spotkania grupowe z udziałem psychologa w środy
w godz. 13.00 – 15.00.
10. Zajęcia „Główka pracuje”
Warsztaty z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych, pamięci
i koncentracji odbywają się przy ul. Nowosieleckiej 12 w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00.
11. Zajęcia Metodą Feldenkraisa
Zapraszamy do udziału w programie zajęć ruchowych, soma-edukacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, chorujących na zanik mięśni, po udarach na bazie Metody Feldenkraisa.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.
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12. Indywidualne spotkania z psychologiem
Osoby chore na SM i ich bliscy, potrzebujący wsparcia, pomocy
w rozwiązaniu problemu lub po prostu rozmowy zapraszamy do
skorzystania z pomocy psychologa. Psycholog może przyjechać do
domu, pod wskazany adres albo spotkać się z Państwem w swoim
gabinecie. Prosimy o kontakt z biurem i poinformowanie o potrzebie takiego spotkania.
13. Indywidualne porady prawne
Osoby zainteresowane informacją lub poradą prawną proszone są
o kontakt z biurem.
14. Pomoc pracownika socjalnego
Porady socjalne udzielane są w biurze w formie spotkań osobistych, kontaktów telefonicznych (22 831-00-76) i mailowych
(e-mail: biuro@ptsr.waw.pl).
15. Logopeda
Osoby mające problemy z mową i chętne do spotkań ze specjalistą
w tym zakresie prosimy o kontakt z biurem – 22 831-00-76/77. Logopeda może spotkać się z Państwem u nas w biurze, albo w domu
osoby mniej sprawnej.
16. Osobisty asystent osoby chorej na SM
Zgłoszenia o potrzebie pomocy asystenta przyjmowane są w biurze
pod nr tel. 22 831-00-76.
Z pomocy tej mogą skorzystać osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
17. Rehabilitacja domowa
OW PTSR prowadzi rehabilitację domową w ramach pozyskanych
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na ten cel środków. Aktualnie prowadzimy nabór osób zainteresowanych.
Informujemy także o możliwości skorzystania z rehabilitacji domowej w warunkach domowych, finansowanej ze środków NFZ.
Limit na pacjenta wynosi 80 godzin w roku kalendarzowym (jest
to suma zabiegów wykonywanych w różnych przychodniach). Rehabilitację na takich warunkach mogą świadczyć przychodnie rehabilitacyjne, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Aby skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych w ramach NFZ konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego
kontaktu/neurologa z wypisanym rozpoznaniem i zaznaczeniem,
że wymagana jest rehabilitacja w domu pacjenta.
Prowadzone w 2013r. zajęcia rehabilitacyjne i wsparcie specjalistyczne realizowane są w ramach projektów dofinansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje osobiste i zawodowe?
Szukasz pracy?
a dodatkowo:
- jesteś chora/y na SM,
- posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- nie masz więcej niż 59 lat (kobiety) i 64 lat (mężczyźni),
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Ten projekt jest dla Ciebie!!!
Wraz z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego
w Łodzi serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie
„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji
i Aktywizacji Zawodowej.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z SM z całego kraju. Projekt realizowany jest do
30.11.2014 r. i zakłada następujące formy wsparcia:
• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
• warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,
• praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,
• szkolenia zawodowe,
• nauka w szkole średniej, policealnej, pomaturalnej lub wyższej,
• staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
• podjęcie zatrudnienia,
• konsultacje lekarzy specjalistów,
• wsparcie rehabilitacyjne (w zależności od potrzeb danego beneficjenta, np. wsparcie logopedy, dietetyka, rehabilitacja domowa,
zabiegi w ośrodku, itp).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Opiekunowie osób z SM uzyskają indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz prawne.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie lub chcesz
dowiedzieć się więcej zgłoś się do prowadzonego przez nas Biura
Regionalnego w Warszawie, tel. 796 193 586, wsparcie.warszawa@
gmail.com.
							Czekamy na Ciebie!!!
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CO SIĘ WYDARZYŁO…
Szkolenia dla asystentów i opiekunów
W okresie od sierpnia do października br przeprowadzone zostały w naszym Stowarzyszeniu szkolenia dla opiekunów oraz osób
zainteresowanych pracą w charakterze asystenta osoby chorej na
SM.
W ramach szkoleń prowadzone były zajęcia m.in. z psychologiem, rehabilitantem, prawnikiem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym.
Przeszkolonych zostało 32 osoby.
Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu „Pomocne
ręce – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM”, współfinansowanego ze środków PFRON.
***

Wycieczki po Mazowszu i okolicach
Od lipca do września, w ramach projektu „Sacrum i Profanum”,
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, ponad 40 członków naszego Stowarzyszenia, niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza, mogło skorzystać z pięciu
jednodniowych wycieczek.
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Odwiedziliśmy:
- 31 lipca – Lewiczyn (Sanktuarium Matki Boskiej Grójeckiej),
Czersk (zamek)
- 7 sierpnia – Sierpc (Sanktuarium Matki Boskiej Sierpeckiej
i Skansen Wsi Mazowieckiej)
- 21 sierpnia – Tomaszów Mazowiecki (Skansen Rzeki Pilicy
i Niebieskie Źródła)
- 2 września– Serpelice (Leśna Droga Krzyżowa i przełom
Bugu)
- 9 września – Częstochowę i Jasną Górę.
Omówienie poszczególnych wycieczek można znaleźć na naszej stronie internetowej a także w kolejnym numerze kwartalnika
Nadzieja.
***

Wyjazdowe szkolenie psychologiczne
W dniach 17-19.10.2013 w przepięknie położonym nad rzeką
Pilicą Zakościelu zorganizowane zostało wyjazdowe szkolenie psychologiczne z zakresu komunikacji pod hasłem „My się słoty nie
boimy i w las stresy przepędzimy!:)”. W szkoleniu udział wzięły 22
osoby, poprowadziły je dwie współpracujące z nami Panie psycholog.
***
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III Koncert Charytatywny
29 października 2013 roku, o godz. 17:00, w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbył się III Koncert Charytatywny na
rzecz członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego.
W tym roku wystąpili dla nas Grażyna Barszczewska – niezwykle utalentowana aktorka i wokalistka, Gołda Tencer - aktorka,
reżyser i piosenkarka żydowskiego pochodzenia, od lat związana
z Teatrem Żydowskim oraz będąca naszą członkinią Barbara Szeliga-Gałązka – aktorka Teatru Żydowskiego. Całość wydarzenia,
wraz z aukcją i loterią, swoim głębokim, lirycznym głosem poprowadził Andrzej Krusiewicz – spiker Polskiego Radia.
Koncert uświetnił występ uczestników warsztatów tanecznych,
którzy zaprezentowali zapierający dech w piersiach „Taniec z butelką”. Wielkie brawa!!!
Nasze wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
Serdecznie dziękujemy firmom i osobom prywatnym, które
wsparły nasz koncert darami rzeczowymi. Byli to:
- Aleksander Kwaśniewski
- poseł Alicja Dąbrowska
- Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Agnieszka i Tadeusz Gaccy, właściciele firmy Czarny Tulipan
- Mirosław Ratajski, dyrektor DAX Cosmetics
- Lesław Ćmikiewicz
- Jerzy Kraska
- Maciej Jacyno – Onuszkiewicz z Manufaktury Cukierków
- Urszula Kierkowska – Burmistrz Dzielnicy Warszawa - Wola
- Gabriela Peda.
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CO PRZED NAMI…
Andrzejki
27 listopada 2013 r. (środa) w godz. 17:00 – 20:00 zapraszamy
Państwa na zabawę Andrzejkową. Spotykamy się przy ul. Nowosieleckiej 12.
Zapewniamy:
- wróżby andrzejkowe mniejsze i większe,
- słodko-słony poczęstunek,
- dobrą zabawę.
Serdecznie zapraszamy!
***

Spotkanie grudniowe
Serdecznie zapraszamy na spotkanie problemowe, które odbędzie się 14 grudnia (sobota) 2013r. o godz. 10:00 na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 (wejście od ulicy Pasteura), sala nr 2180,
piętro I.
Planowany program spotkania:
1. Wykład pt „Nowe leki i nowe informacje dotyczące znanych
metod terapii w SM”, który poprowadzi dr n. med. Lidia Darda-Ledzion – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej oraz lek.
med. Świetlana Sikorska - specjalista neurologii i rehabilitacji
medycznej.
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2. Nadanie członkostw honorowych osobom zasłużonym na
rzecz Oddziału Warszawskiego PTSR.
3. Podziękowanie wolontariuszom wspierającym nas w 2013r.
4. Wykład poświęcony prowadzeniu zbilansowanej diety
w stwardnieniu rozsianym poprowadzi Ilona Cichecka - dietetyk, Specjalistka Zdrowia Publicznego.
Podczas wykładu w szczególny sposób zwrócona będzie uwaga na składniki pokarmowe wskazane i przeciwwskazane w diecie
przy tej chorobie. Poruszony zostanie też temat apetytu i głodu
i czynników na nie wpływających. Podane zostaną praktyczne
wskazówki jak prowadzić profilaktykę dietetyczną w stwardnieniu
rozsianym i dolegliwościach współtowarzyszących tej chorobie.
Podczas spotkania będzie możliwość nabycia wytworów
uczestników naszych zajęć arteterapeutycznych, kalendarzy na
2014r.
Przewidujemy również przerwę na małe co nie co 
***

Ogólnopolska konferencja dla Oddziałów PTSR
W dniach 6-8 grudnia 2013r. w Broku w woj. mazowieckim
Oddział Warszawski PTSR wraz z Oddziałem PTSR w Łodzi
i Koninie organizuje konferencję dla przedstawicieli oddziałów
i organizacji działających na rzecz chorych na SM z całej Polski.
Większość uczestników stanowić będzie kadra zaangażowana
w proces rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym.
Konferencja będzie miała na celu podzielenie się wiedzą na
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temat asystentury i opieki nad osobami chorymi na SM, a tym
samym zwiększenie wiedzy jej uczestników z zakresu możliwości
integracji społecznej, zwiększenia aktywności życiowej, zaradności
osobistej i niezależności osób niepełnosprawnych, chorych na SM.
Konferencja zorganizowana zostanie w ramach projektu „Pomocne ręce – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM”, współfinansowanego ze środków PFRON.
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Drodzy Czytelnicy!

P

rzepraszamy za to, że ten numer Nadziei dotrze do Was
nieco później niż zwykle, ale mieliśmy różne trudności, jak
też wakacyjne wyjazdy, które zdezorganizowały naszą pracę.

L ato było w sumie udane, choć początkowo kapr yśne
i z nieprzewidywalnie zmienną pogodą, od gwałtownych burz do
upałów. Słońca tym razem nie zabrakło; kto chciał i nie unikał
słońca, mógł się opalić. Ciągle jest pięknie chociaż to już koniec
lata. Zimna wiosna spowodowała różne straty, między innymi
przetrzebiła znacznie pszczoły i bociany, ale miejmy nadzieję,
że przyroda sobie z tym poradzi.

Tymczasem w naszym numerze mamy wiele ciekaw ych
artykułów, a między innymi gimnastyka o której dawno nie
pisaliśmy, a zawsze jest ważnym elementem naszego życia, dobre
rady psychologa na temat tego, jak i kiedy powinniśmy prosić
o pomoc, dietetyka, jak się odżywiać i wreszcie coś dla ducha, czyli
ojciec Wacław Oszajca o rekolekcjach.
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