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Co nowego... czyli o starym inaczej

Drodzy Czytelnicy!
Za nami święta Bożego Narodzenia i koniec kolejnego roku. Zawsze
jest to czas podsumowań, oczekiwań na to co nastąpi i nadziei, że będzie
lepiej. Tej nadziei nie może nam zabraknąć, bo ona jest motorem naszego życia - bez względu na to czy jesteśmy zdrowi czy chorzy, czy czujemy
się w danym momencie lepiej czy gorzej. Dbajmy o to by nadzieja nie
opuszczała nas nigdy. Znam przypadki, gdy ktoś stracił nadzieję i uważał, że nic dobrego nie może go już w życiu spotkać, ale wystarczyło
tylko jedno drobne pozytywne wydarzenie, które pozwoliło mu ją odzyskać. Musimy być czujni, aby go nie przegapić, bo dzięki takim drobnym
sukcesom życie nasze ciągle ma sens. Oczywiście duże sukcesy są bardzo
ważne, ale te na ogół nie zdarzają się często i zauważyć je łatwo.
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A w naszym ostatnim w tym roku numerze mamy wiele interesujących rzeczy; przede wszystkim podsumowanie aktualnych metod leczenia
SM-u i rehabilitacji, piękne wiersze i inne mądre teksty, nad którymi warto się zastanowić, zgrupowane w rozdziale „Pomyśl - warto”.
Rozrywki umysłowe i praktyczne porady, z których każdy może sobie
wybrać coś odpowiedniego. Zwierzenia wolontariuszki i jak zwykle informacje o działalności PTSR.
Na koniec przypominam, że trzeba myśleć pozytywnie, bez względu
na wydarzenia losowe, czasem bardzo dramatyczne, bo nadzieja, jeżeli
tylko chcemy, jest z nami zawsze. I niech to będzie nasze przesłanie na
Nowy Rok.
w imieniu Redakcji Anna Sobierańska
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Co nowego...
czyli o starym inaczej
ST WAR DNIENIE ROZSI A NE - NOW E
LEKI I NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZNANYCH METOD TERAPEUTYCZNYCH
Większość osób czytających „Nadzieję” posiada dużą wiedzę
dotyczącą stwardnienia rozsianego. Jednak przedstawienie nowych
informacji dotyczących leczenia tej choroby wymaga na wstępie
szybkiego podsumowania niektórych kwestii.
Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis - MS) jest postępującą
chorobą ośrodkowego układu nerwowego o różnorodnym przebiegu, prowadzącą na przestrzeni czasu do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), czyli mózgu i rdzenia kręgowego,
co przejawia się w postaci różnych objawów i może prowadzić do
stopniowego powstawania i utrwalania się niesprawności.
Bezpośrednia przyczyna wywołująca SM nie jest znana. Wiadomo natomiast, że w wyniku nieprawidłowych reakcji układu immunologicznego dochodzi do wystąpienia w obrębie OUN wielu
zmian, których konsekwencją jest demielinizacja czyli uszkodzenie
osłonek mielinowych nerwów, uszkodzenie włókien nerwowych
oraz komórek nerwowych. Prowadzi to do zaburzeń przekazy-
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wania informacji z OUN do różnych czę¬ści naszego organizmu.
W warunkach prawidłowych szybkość przewodnictwa we włóknach nerwowych wynosi ok. 400 km na godzinę. Uszkodzenie
mieliny prowadzi do spowalniania, nawet stukrotnego (ok. 4 km
na godzinę), lub wręcz uniemożliwienia tego procesu.
W początkowym okresie rozwoju choroby występuje proces
zapalny, silnie wyrażone są także mechanizmy naprawcze (regeneracja), ale zaczynają pojawiać się także cechy trwałego uszkodzenia układu nerwowego (neurodegeneracja). W miarę upływu czasu
neurodegeneracja zaczyna dominować nad regeneracją.
Choroba rozpoczyna się zwykle tzw. CIS (clinically isola¬ted
syndrome) - klinicznie izolowanym zespołem objawów, który może
sugerować rozwinięcie się w przyszłości stward¬nienia rozsianego.
Następnie u większości osób przebiega ona w postaci tzw. rzutowej
(relapsing remitting RRMS), po czym przechodzi w postać postępującą z nakładającymi się rzutami (relapsing progessing RPMS) lub
wtórnie postępującą (secondary progressing SPMS). Ale SM może
także przyjąć od początku postać bez rzutów, tzw. pierwotnie postępującą (PPMS).
Rzutem choroby określa się nowe lub nawracające objawy neurologiczne, niezwiązane z infekcją lub gorączką, trwające ponad 24
godziny, które powinny być potwierdzone badaniem neurologicznym. Kolejny rzut choroby można rozpoznać po upływie 30 dni od
początku objawów poprzedniego pogorszenia. Natomiast nowe lub
nawracające objawy neurologiczne, które narastają na przestrzeni
tygodni czy miesięcy, należy uznać za progresję choroby, a nie ostry
rzut.
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Odróżnienie rzutu od postępu choroby jest szczególnie ważne
właśnie w kontekście wyboru właściwego leczenia. Pacjent, który
wie, że jego choroba jest pierwotnie czy wtórnie postępująca, nigdy nie zdecyduje się na leczenie preparatem przeznaczonym dla
pacjentów z nawracająco ustępującą postacią choroby!

Leczenie farmakologiczne modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego
Aktualnie dostępne metody terapeutyczne możemy podzielić
na kilka grup: leczenie rzutu choroby, leczenie przewlekłe immunomodulujące i immunosupresyjne oraz wspomagające. Na co
chcemy wpływać? Na przejście CIS w RRMS, na rzuty, na rozwój
niesprawności. Najwięcej do zaproponowania mamy dla pacjentów
z RRMS.
W Polsce w całości refundowane, ale jeszcze nie w pełni dostępne, jest leczenie pacjentów z RRMS, w ramach dwóch Programów Lekowych:
1. Leczenie stwardnienia rozsianego, tzw. leki pierwszego rzutu: interferon beta 1a (Avonex, Rebif), interferon beta 1b (Betaferon, Extavia), octan glatirameru (Copaxone)
2. Leczenie po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu
lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego, tzw. leki drugiego rzutu: fingolimod (Gilenya), natalizumab
(Tysabri).
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Autorzy prac dotyczących porównania skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w SM podają różne wyniki w zależności od metody przeprowadzania oceny, tego kto i dla jakich
celów ją przeprowadza i jaki okres jest brany pod uwagę. Natomiast
w tej ogromnej liczbie opracowań można znaleźć bardzo ważne dla
nas informacje, a mianowicie że:
- wczesne zastosowanie interferonu beta 1a jest skuteczne w zapobieganiu przejścia CIS w zdefininiowany SM,
- interferony beta 1b są zarejestrowane do leczenia SPMS, ale
nie wpływają na już utrwaloną niesprawność; nie są skuteczne w tej
fazie choroby,
- interferony są bezpieczne w RRMS; interferon beta 1b jest
najdłużej stosowany, ma najdłuższy okres obserwacji efektów leczenia i objawów niepożądanych (21 lat na rynku),
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- na liczbę ognisk wpływają: interferon beta 1b (Betaferon,
Extavia), octan glatirameru (Copaxone),

stosowanym w celu zmniejszenia objawów spastyczności. Produkowany jest w formie aerozolu do rozpylania na śluzówki jamy
ustnej i włącza się go zwykle jako leczenie dodane do dotychczas
zażywanych leków przeciwspastycznych. Drugi to doustny preparat famprydyny, substancji poprawiającej przewodzenie impulsów
nerwowych w OUN. Stosowany jest w celu poprawy sprawności
chodu u osób chorych na SM. W przypadku obu tych leków bardzo ważne jest badanie neurologiczne przed rozpoczęciem leczenia
i w jego trakcie, celem oceny działania i celowości stosowania leku.

- na liczbę ognisk i zwolnienie progresji choroby wpływają:
interferon beta 1a (Avonex, Rebif), fingolimod (Gilenya), mitoxantrone (Novantrone), natalizumab (Tysabri), kwas fumarowy
(Tecfidera), teriflunomide (Aubagio),
- sugerowane jest stosowanie 2000-4000 IU witaminy D3
w miesiącach ciemnych, zimowych.

Leczenie wspomagające
Leczenie wspomagające ma na celu złagodzenie objawów choroby, stąd zwykle nazywane jest leczeniem objawowym. Objawy
często występujące w przebiegu SM to spastyczność, zmęczenie,
zaburzenia nastroju, drżenie, ból i zaburzenia zwieraczowe (problemy z pęcherzem i wypróżnieniami). Aby je zmniejszyć można
stosować na przykład leki obniżające napięcie mięśniowe, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, zmniejszające nietrzymanie moczu
i poprawiające opróżnianie pęcherza. Przy doborze leków i ich
dawek bardzo ważna jest współpraca osoby chorej – szczególnie
w przypadku ustalania dawek leków zmniejszających spastyczność.
Lekami wspomagającymi, które zostały niedawno wprowadzone i wywołują wiele pytań pacjentów, są preparaty Sativex i Fampyra (Ampyra). Pierwszy jest lekiem zawierającym substancje pochodzące z konopi indyjskich (tetrahydrokanabinol i kanabidiol)
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Nowe aspekty prowadzenia rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób
niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej
i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do
brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Jednym z działów rehabilitacji jest neurorehabilitacja, czyli
działania skierowane do osób z następstwami uszkodzenia układu
nerwowego. Podstawową zasadą rehabilitacji neurologicznej jest
trening umiejętności, czyli postępowanie służące do odtworzenia
zaburzonych czy utraconych funkcji. A to jest możliwe dzięki wykorzystaniu i wzmacnianiu procesów neuroplastyczności.
Neuroplastyczność jest to zdolność komórek nerwowych do
tworzenia nowych sieci połączeń z innymi neuronami i do regene-
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racji. Podstawą tego procesu naprawczego jest neurogeneza, czyli
proces powstawania nowych komórek nerwowych, odbywający się
nie tylko przed i po urodzeniu, ale w ciągu całego naszego życia.
Doskonale obrazują to nowoczesne techniki z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, które umożliwiają tzw. mapowanie mózgu i uwidacznianie tworzenia się połączeń nerwowych.

Podsumowując najważniejsze aspekty prowadzenia rehabilitacji
chorych na SM:

Te dane jednoznacznie uzasadniają wskazania do prowadzenia
systematycznej aktywności ruchowej i poznawczej począwszy od
najwcześniejszego etapu stwardnienia rozsianego w celu modyfikowania przebiegu choroby. Potwierdzeniem tej tezy jest m. in. wynik
badania przeprowadzonego przez Schirmer’a i wsp. (Brain Pathol.
Maj 2012) z którego wynika, że regeneracja nerwów jest większa
we wczesnym okresie stwardnienia rozsianego niż w przypadku
pourazowych uszkodzeń mózgu.
Prowadzenie rehabilitacji w Polsce jest oparte na odpowiednich
aktach prawnych. Opublikowane jesienią 2010 roku dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadziły szereg istotnych zmian
w zakresie rehabilitacji neurologicznej. Czytamy tam, że są to
świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych
czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zatem pacjenci z MS po pobycie w oddziale neurologicznym
mogą ubiegać się o leczenie w oddziale rehabilitacji neurologicznej.
A jeżeli kwalifikacja ta będzie pozytywna, to przyjęcie musi odbyć
się w ciągu 14 lub 30 dni od wypisu z oddziału neurologicznego.
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1. Dostępne są dowody naukowe na neuroplastyczność w SM
i neuroplastyczność w przebiegu rehabilitacji SM.
2. Rehabilitacja powinna być integralną częścią postępowania
terapeutycznego, a nie tylko elementem dodanym do farmakoterapii lub zalecanym, gdy nie ma możliwości jej zastosowania.
3. Rehabilitacja powinna być wczesna, powszechna, kompleksowa i ciągła. Ale to nie znaczy, że oparta na nieograniczonej dostępności do placówek medycznych. Podstawę naszego codziennego funkcjonowania powinna stanowić systematyczna aktywność
poznawcza i ruchowa - okresowo modyfikowana wskazówkami
profesjonalistów.

dr n med. Lidia Darda-Ledzion – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
lek. med. Świetlana Sikorska - specjalista neurologii i rehabilitacji
medycznej

11

Co nowego... czyli o starym inaczej

Co nowego... czyli o starym inaczej

REHABILITACJA CHORYCH NA SM
Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym dążącym do
przywrócenia możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej,
pozwalającej na uczestnictwo w życiu społecznym a mówiąc najogólniej - do poprawy jakości życia (komfortu życia) osób niepełnosprawnych. Na cały ten proces powinniśmy spojrzeć nie tylko od
strony usprawniania ruchowego czyli rehabilitacji ruchowej. Elementem rehabilitacji są też różne programy aktywizacji zawodowej
niepełnosprawnych, które pomagają w odnalezieniu się na rynku
pracy i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia (rehabilitacja zawodowa). Istotną częścią rehabilitacji jest usprawnianie nieprawidłowych reakcji psychicznych i relacji społecznych (rehabilitacja
psychologiczna i społeczna). Rehabilitacja to także profilaktyka,
nie tylko leczenie już istniejących patologii i dysfunkcji. Aktywne
uczestniczenie w zajęciach rehabilitacyjnych pozwala w wielu przypadkach na spowolnienie przebiegu choroby, uniknięcie pogorszenia stanu zdrowia a w konsekwencji kalectwa. Dobrze prowadzona
rehabilitacja wymaga współpracy wielu osób, specjalistów w różnych dziedzinach. Jednakże zawsze najważniejszą osobą w całym
zespole rehabilitacyjnym jest pacjent. Bez jego obecności nie stanie
się nic. Bez jego zaangażowania i współpracy efekty będą niewielkie lub nie będzie ich wcale. To pacjent wytycza cel rehabilitacji
a terapeuci pomagają, w miarę możliwości, poprzez różne techniki
do niego dotrzeć. Każdy ze specjalistów wchodzących w skład zespołu rehabilitacyjnego będzie starał się poprzez swoje działania
doprowadzić do poprawy zdrowia chorego. Współpraca pacjenta
z terapeutami pozwoli ustalić indywidualny plan działania, którego
konsekwentna realizacja pozwoli osiągnąć zamierzone efekty.
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Jako fizjoterapeuta na co dzień zajmuję się usprawnianiem ruchowym (rehabilitacją ruchową). Na tą część rehabilitacji składają
się: fizykoterapia (leczenie za pomocą bodźców fizycznych), masaż
leczniczy (chyba najbardziej lubiany przez większość pacjentów nie
tylko chorych na SM) i kinezyterapia (leczenie ruchem). Każda
z tych dziedzin zawiera w sobie mnóstwo różnych technik i metod. Fizykoterapia to nie tylko bodźce fizyczne wytworzone przez
urządzenia jak prąd elektryczny czy pole magnetyczne, ale także
bodźce pochodzące z natury, takie jak światło słoneczne czy borowina. Masaż leczniczy to nie tylko znany i lubiany masaż klasyczny, ale też masaż segmentarny, wibracyjny, masaże w środowisku
wodnym itp. Najbardziej rozbudowanym działem jest kinezyterapia. „Ruch zastępuje wiele leków, żaden lek nie zastąpi ruchu” jak
pisał doktor Wojciech Oczko. Jest wiele rodzajów i metod ćwiczeń.
W wielu książkach czy poradnikach można spotkać różne ich podziały. W skład kinezyterapii będą wchodziły zarówno ćwiczenia bierne, oddechowe, metody takie jak PNF czy Feldenkraisa,
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ćwiczenia w wodzie czy na koniu, ale także joga, tai-chi czy pilates. Często podczas swojej pracy spotykam się z pytaniem o to,
jaka rehabilitacja jest najlepsza. Które z metod ćwiczeń są lepsze?
Czy lepsza jest fizykoterapia, ćwiczenia, a może masaże? Moim
zdaniem nie ma złotej metody. To co będzie dobre dla jednego
chorego niekoniecznie musi zadziałać u drugiego. Lekarz kierując
pacjenta na rehabilitację, bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia
pacjenta, współistnienie innych chorób itp. Fizjoterapeuta prowadzący rehabilitację ustala program zajęć indywidualnie dla każdego ze swoich pacjentów. Na program ćwiczeń ma wpływ wiele
czynników od objawów (jak napięcie mięśni, ból pleców) poprzez
aktualną wydolność fizyczną kończąc na reakcji chorego na zmiany
pogodowe czy jego nastrój. Często jest to mieszanina różnych metod i zabiegów. To, jakie to będą ćwiczenia, czy zastosujemy zabiegi
takie jak masaż lub elektrostymulację, zależy od wielu czynników.
Ćwiczenia wykonywane z fizjoterapeutą oraz inne zabiegi pozwolą
w miarę możliwości poprawić siłę mięśni, utrzymać ich odpowiednie napięcie, polepszyć koordynację ruchową, itp. Taka rehabilitacja
będzie miała na celu leczenie konkretnych objawów. Jedni z pacjentów mają problem z równowagą, drudzy z niedowładem kończyn,
czasem problemy z nietrzymaniem moczu, a niektórych po prostu
boli kręgosłup. Ruch wpływa nie tylko na poprawę funkcjonowania narządu ruchu. Ćwiczenia powodują przyspieszenie przewodzenia bodźców nerwowych, zwiększają pojemność życiową płuc,
zapobiegają otyłości, regulują poziom cholesterolu we krwi i wiele
innych.

zabiegi mające na celu łagodzenie objawów SM mogą, niestety, być
niewskazane przy innych chorobach, a ich stosowanie może pogorszyć stan zdrowia. Chcąc prowadzić dobrze proces usprawniania
ruchowego trzeba też, moim zdaniem, poznać własne możliwości.
Nie doprowadzać do skrajnego zmęczenia, ale też z drugiej strony
nie prowadzić przesadnie oszczędnego trybu życia.

Bardzo ważne jest informowanie swojego lekarza i fizjoterapeuty o wszystkich objawach (nawet jeśli wydają się nieistotne) oraz
innych współistniejących schorzeniach. Żeby dobrze usprawniać
chorego zabiegi nie powinny być przypadkowe. Czasem stosowane
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Często zapominaną częścią życia jest rekreacja i codzienna aktywność osób u których zdiagnozowano SM. Czasami wystarczy
wyjść na spacer, żeby odstresować swój organizm. Warto spotkać
się z innymi, porozmawiać, pojechać na wycieczkę. Nie zapominać
o tym, co się robiło „przed diagnozą”. Niestety, dość często chorzy przestają być aktywni, co doprowadza do osłabienia ich ciała
i ducha. Formy aktywności są różne i ich stosowanie uzależnione
powinno być zarówno od indywidualnych upodobań, środowiska
w którym żyjemy, naszych możliwości i wielu innych czynników.
Najważniejsze, żeby ta odrobina ruchu na co dzień była bezpieczna,
dostosowana do naszych potrzeb i możliwości oraz, co najważniejsze, sprawiała nam przyjemność.
Metod walki z objawami, jak i z samą chorobą jest bardzo
dużo. Wielu specjalistów codziennie wykonując swoją pracę stara
się wpłynąć na poprawę komfortu życia swoich pacjentów. Jednak
to pacjent pozostaje najważniejszą osobą w zespole rehabilitacyjnym. Gorąco zachęcam do „wejścia” w skład takiego zespołu i brania udziału w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych nie tylko
w szpitalach, przychodniach i sanatoriach, ale przede wszystkim
w siedzibie Oddziału Warszawskiego PTSR.
Tomasz Gładysz - fizjoterapeuta
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***(KIEDY ŻYCIE BOLI)
kiedy życie boli
a żal jak kamyk uwiera
trudno jest i samotnie
dusza jak kot
o wspomnienie się ociera
i tęskni
do lepszej przeszłości
błądzę myślą
po wspomnień mapie
płaczę
nie, to dusza mi kapie
na papier
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WIERSZYK ŻYCIOWY
motto:
Życie jest piękniejsze
i straszniejsze jeszcze jest
(Edward Stachura)
na pytanie
- co u ciebie?
niniejszym odpowiadam
-jest trudno, ale dobrze
wcale nie: równo i symetrycznie
jak to w życiu...
nieprzewidywalnie
i bywa różnie
zdarzają się dziury w całym
i szczeliny w zbroi
mimo to - dobrze, że jest
-ŻYCIE
Alina Dybała
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O AKCEPTACJI WYDARZEŃ
W Biblijnej Księdze Koheleta można przeczytać:
Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
fot. K. Korolczuk
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czas rozdzierania i czas zszywania,
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czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.
Czytam te zdania w kontekście przewlekłej choroby i wszystkich towarzyszących jej życiowych zmian.
Jest czas przed diagnozą: coś dziwnego się dzieje z ciałem, brak
czucia, zmęczenie, problemy ze wzrokiem, niepokój, wizyta u lekarza, nadzieja, że przepisze skuteczny lek i wyleczy i znów będzie dobrze. Potem nadzieja, że rezonans i punkcja nie potwierdzą
przypuszczeń.
Jest czas uciekania przed wizją przewlekłego chorowania: czas
poszukiwań cudownych ziół i leków, terapeutów i cudownych metod.
Jest czas przerażenia diagnozą.
Jest czas, gdy chory szuka sensu swojego cierpienia. Jedni znajdują w religii: że mogą cierpieć razem ze Zbawicielem. Innym sens
cierpienia pokazują psycholodzy: że sytuacje graniczne sprzyjają
rozwojowi, że przeżywając to, co trudne, człowiek ma szansę zintegrować się na wyższym poziomie. Podobnie powiedzą filozofowie:
że najważniejsza jest cnota, a droga do niej wiedzie przez stawianie
czoła cierpieniu albo że co nie zabije, wzmocni, albo że cierpiąc
człowiek intensywniej doświadcza tajemnic istnienia.

Pomyśl... warto
W jakimkolwiek ujęciu: psychologicznym, filozoficznym czy
teologicznym człowiek będzie szukał ratunku, z mniejszymi lub
większymi wyrzutami sumienia zmaga się wtedy z negatywnymi
emocjami. Ani to nie jest estetyczne, ani przyjemne dla otoczenia,
więc nadchodzi czas samotności.
Jest czas, gdy autonomia coraz bardziej uwiera i coraz bardziej
dorosły człowiek chce – jak dziecko – żeby ktoś silny i kochający
ofiarował bezpieczeństwo, troskę i uratował. Rodzina w tym momencie często już ma nas dosyć. W pierwszych fazach choroby
bliscy się troszczą, chcą pomóc, ale przecież ile można… Wszyscy
mają własne cierpienia. Jest więc czas samotnych łez.
Jest czas chodzenia do księży, do psychologów, na różne warsztaty, czas czytania mądrych książek.
Jest czas, gdy się człowiek czuje jak pieczarka: każą jej dojrzewać po ciemku i na gó…nie.
Jest czas wściekłości i buntu.
Jest też czarny czas depresji, kontemplacji sufitu i bólu. Czas łez
za tym, co stracone, za tym, czego już nie będzie nigdy i za tym,
co już zawsze… Zwykle na tym etapie wdrażane są leki psychotropowe: antydepresyjne i takie, które pomagają zasnąć. Czasem
i przeciwpsychotyczne się pojawiają.
Jest czas otarcia się o rozpacz. Myśli samobójcze, żeby zasnąć
i wreszcie skończyć tę farsę.
Otarcie się o rozpacz może zbudzić, jeśli uda się przebrnąć
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przez jej granice. Jeśli się człowiek nie powiesi, może przez chwilę
cieszyć się poezją, w której dramat smakuje jak dobrze schłodzona
wódka, a kolorystyka życia okazuje się interesująco różnorodna.

Jest czas wolności od złudzeń.
EK

Między nami
NIEODŁĄCZNY PRZYJACIEL
Zawsze lubiłam chodzić na spacery po polnych drogach i po
poboczach szos, po górskich dolinach i po szczytach, po lasach
i parkach, a nawet po miejskich ulicach. Można powiedzieć, że
ruch w takiej formie był moim żywiołem. Przy okazji podziwiałam
piękne widoki, odwiedzałam ciekawe miejsca, wzbogacałam swoją
wiedzę, robiąc przy okazji niezbędne, a czasami zupełnie zbędne
zakupy, bo coś mnie chwilowo urzekło.
Tak było przedtem, zanim dopadła mnie choroba. Po przykrych
i zdumiewających doświadczeniach, gdy wychodziłam z domu lekkim i raźnym krokiem, a po niedługim czasie miałam coraz większe kłopoty z dotarciem na miejsce, zrobiłam się ostrożna. Zaczęłam używać różnych podpórek, a w końcu nie wychodziłam sama
z domu. Gdy i to przestało mi wystarczać, zrozumiałam, że nie
może pomóc mi nawet bardzo życzliwa osoba, skoro nie jestem
w stanie sprawnie przebierać nogami. Nikt nie będzie nosił mnie
na rękach – przecież jestem osobą dorosłą. Zapytałam sama siebie:
czy chcę resztę życia spędzić na fotelu lub kanapie? I odpowiedziałam sobie, że oczywiście nie. Chcę się poruszać po mieszkaniu i po
ulicy, a do tego celu, jak na razie, nie wymyślono lepszego urządzenia jak wózek inwalidzki.
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Nie bójmy się wózka, bo dzięki niemu człowiek niepełnosprawny, przynajmniej częściowo, odzyskuje niezależność. Nie wstydźmy
się wózka, bo jeżeli ma nam pomóc w życiu, trzeba go traktować
jak przyjaciela. W dalszym ciągu nic nie zastąpi drugiego człowieka, ale znam taką osobę, która poruszając się na wózku, mieszkała
sama i korzystając tylko z dorywczej pomocy, doskonale sobie radziła.

żonym do prostego. Nie powinno nas nic uciskać, zwłaszcza pod
kolanami przepływ krwi musi być swobodny. Pewne rzeczy można
regulować i o tym powinien nam powiedzieć sprzedawca i zrobić to, jeżeli decydujemy się kupić dany egzemplarz. Gdy jesteśmy
w miarę sprawni, nie warto brać wózka z różnymi niepotrzebnymi
„udogodnieniami”, bo to na ogół znacznie zwiększa koszty, zwrotność i ciężar, utrudnia samodzielne prowadzenie wózka i powoduje
utrudnienia w transporcie.

Uważam, że warto zaopatrzyć się w wózek już wtedy, gdy zaczynają się pierwsze kłopoty z chodzeniem. Mając w zasięgu ręki
wózek i chodzik lub kule, w zależności od samopoczucia i drogi,
którą mamy pokonać, wybieramy to, co najlepsze. Najpierw należy
zrobić staranne rozeznanie, rozmawiając z rehabilitantem i ludźmi używającymi wózków, obejrzeć wózki w polecanych sklepach
i katalogach, zorientować się w cenach. Koniecznie trzeba przymierzyć się do wózka siadając na nim. Powinien być odpowiedni
do naszego wzrostu i wagi – nie za wysoki, nie za niski, nie za
szeroki i nie za wąski, nie za głęboki i nie za płytki. Jak dobrze
skrojone ubranie. Nie garbimy się, siedzimy prosto z nogami dobrze
opartymi na podnóżkach i zgiętymi w kolanach pod kątem zbli-
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Z wózkiem trzeba się zaprzyjaźnić, ale to nie znaczy, że rozsiadamy się w nim jak w wygodnym fotelu i siedzimy tak cały dzień.
Jeżeli tylko możemy, to przesiadamy się, najlepiej na krzesła, wstajemy i jakiś czas stoimy, robimy półprzysiady, napinamy i rozluźniamy różne mięśnie, również w pozycji siedzącej. Chodzi o to,
by jak najdłużej zachować sprawność, która umożliwi nam samodzielne radzenie sobie w toalecie, kuchni i sypialni. Nie pozwólmy
się wyręczać w tych czynnościach, w których radzimy sobie sami.
I kochajmy swój wózek. Ja dzięki niemu poruszam się po mieście,
zwiedziłam wiele pięknych miejsc i odbyłam wiele miłych spotkań.
I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że bez pomocy przyjaznego nam drugiego człowieka na ogół niedaleko zajedziemy. Aby
nie nadwerężał swojego kręgosłupa, należy koniecznie sprawdzić,
czy uchwyty do prowadzenia wózka są na odpowiednio wysokim
poziomie, ewentualnie czy można je regulować. O tym też należy
rozmawiać ze sprzedawcą, przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Anna Sobierańska
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OPIEKA I POMOC
W CIĘŻSZYM PRZEBIEGU SM
Życie z poważnym SM przynosi wiele komplikacji nie tylko
dla chorego, lecz również dla opiekunów i członków rodziny. Bycie
podopiecznym może wpływać na stosunki z partnerem, dziećmi,
przyjaciółmi. Często tak jest, gdy chory coraz bardziej uzależnia
się od tych, którzy pomagają. Czasem ta sytuacja może zmienić
dynamikę stosunków i utrudniać utrzymanie ich charakteru. Dla
rodziców może być ciężko zwrócić się do dzieci z prośbą o pomoc w codziennych czynnościach. Jakość życia opiekunów również
może ulec zmianie. Dla wielu członków rodziny i przyjaciół opieka
jest czymś prostym i naturalnym, inni uważają ją za zbyt stresującą
i obciążającą.
Dlatego bardzo ważne są krótkie i dłuższe przerwy w opiece,
wakacje. Są one bardzo ważne dla dobrego samopoczucia każdej
osoby, ważniejsze nawet dla osoby, która wymaga opieki. Krótkie
przerwy umożliwiają, zarówno opiekunom jak i chorym na SM,
odpoczynek, naładowanie baterii, wyjścia i spotkania się z innymi ludźmi, spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi, zajęcia się
swoim hobby. Może być to także tylko zmiana otoczenia.
Taką „przerwą” może być cokolwiek, w zależności od chęci
i możliwości. Dla osoby chorej taką przerwą może być samo wyjście z domu. Najważniejszą rzeczą jest, żeby było to oderwanie się
od codziennej rutyny i żeby było pozytywnym doświadczeniem,
zarówno dla opiekuna jak i osoby chorej na SM. Przerwa może
wynosić od kilku godzin do kilku tygodni. Mogą być brane niezależnie lub razem z opiekunem.
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Przykładami takiej „przerwy” mogą być:
- wakacje;
- regularna aktywność lub zajęcia w dziennym ośrodku pomocy
(np. warsztaty artystyczne)
- przerwa poza domem (z opiekunem lub bez) w jakimś przyjaznym otoczeniu;
- przerwa w domu, gdy ktoś, na jakiś czas, przejmie wszystkie
obowiązki;
- przerwa na czasowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym albo
w domu opieki
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- jakiekolwiek inne własne pomysły i rozwiązania
Każdy jest tu dla siebie ekspertem, który decyduje kiedy i jakiego rodzaju, przerwa będzie najlepsza.
(za MS Matters, tłum. V. Knapik, adapt. redakcja)

HISTORI A ROSA NN Y – PR AW DZIW Y
“DOPING” W BARCELONIE
Mam 55 lat i od 16 lat SM, tak że obecnie moja sprawność jest
w znacznym stopniu ograniczona. Używam elektrycznego wózka
do poruszania się, ale mogę stać i poruszać się z pomocą. Mój mąż
jest moim opiekunem i pomaga mi w myciu, korzystaniu z łazienki, jak również wykonuje wszystkie prace domowe. Siedem godzin
w tygodniu mam również osobistego asystenta, dzięki czemu mój
mąż może odpocząć.
Zaplanowaliśmy, że podczas, gdy mój mąż będzie żeglował
z przyjaciółmi w dół Kanału Kaledońskiego, ja spędzę czas razem
z moją asystentką. W ten sposób on będzie mógł spokojnie odpocząć nie troszcząc się o mnie.

Dlaczego Barcelona?
Barcelona jest świetnym miejscem dla wszystkich osób mających jakiekolwiek problemy z poruszaniem się, jest to prawdopodobnie najpiękniejsze i najbardziej przystosowane miasto, jaki
odwiedziłam. Miasto prowadzi politykę równych szans i rozwija
odpowiednią infrastrukturę od 30 lat. Równy dostęp jest priorytetem i w związku z tym rozwijają się wszelkie ułatwienia. Chodniki
są równe i dobrze utrzymane z garbami i światłami przed każdym
skrzyżowaniem. Autobusy mają specjalne podnośniki i na wielu
stacjach metra są windy. Nawet kolejka nad miastem jest dostępna
dla osób na wózkach. Jest to również stosunkowo krótki lot, co
zmniejsza szanse na zdrętwienia i zastanie nóg. Temperatura na
początku maja wynosi ok. 20 stopni, tzn, jest dla mnie idealna, bo
wyższa nasila objawy SM.

Podróż
Z Edynburga do Barcelony polecieliśmy linią Ryanair. Odpowiednio wcześniej poinformowałam linie o swoich problemach
z poruszaniem i zarezerwowałam asystenta. W Szkocji obsługa
była rewelacyjna. Wykorzystali specjalne podnośniki i samochody by przetransportować mnie do samolotu i posadzić na miejscu.
Niestety w Barcelonie obsługa nie była tak dobra. Musieliśmy czekać ponad 45 minut na asystenta, aby wydostać się z samolotu.
Jak tylko dojechaliśmy do hotelu zaczęłam odpoczywać. Mieszkałyśmy w Sitges, pod Barceloną, ale z bezpośrednim połączeniem
autobusowym z miastem. Hotel był przystosowany dla osób niepeł-
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nosprawnych i było mnóstwo miejsca w pokoju. Zanim zarezerwowałam hotel dzwoniłam tam, aby upewnić się, że jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, szczególnie pokoje dwuosobowe
i łazienki. Widok na morze był rewelacyjny, szczególnie kiedy
oglądałyśmy zawodników triatlonu, podczas biegu, pływania bądź
jeździe na rowerach.

Barcelona bardzo różniła się od mojego codziennego życia.
Było tak wiele rzeczy, które mogłam zobaczyć i zrobić. Zamiast
tylko obserwować, byłam w stanie zaangażować się w życie i to
dało mi rzeczywiście zastrzyk energii emocjonalnej i fizycznej.

Zalety przerwy
Zwiedzanie Barcelony
Autobus zabrał nas bezpośrednio do Barcelony na główny plac
miasta, plac Katalonii, i tutaj rozpoczęłyśmy zwiedzanie korzystając z autobusu turystycznego. Byłyśmy w stanie zwiedzić bardzo
dużo, łącznie z wieloma budynkami Gaudiego, jego niedokończoną
katedrą Sagrada Familia, muzeum Sztuki Katalońskiej, wzgórze
Montjuic oraz średniowieczną część miasta. Miałyśmy bardzo napięty plan, ale udało nam się znaleźć kilka godzin na odpoczynek
w hiszpańskim słońcu przy basenie.

Te wakacje rzeczywiście nadały mojemu życiu poczucie realnych możliwości. Przy właściwym zaplanowaniu odkryłyśmy, że
Barcelona jest miastem, które pozwala osobom niepełnosprawnym
na normalny udział w życiu miasta, bez odczucia bycia kimś „specjalnym”.
Realizując ten wyjazd bez pomocy mojego męża, odczułam to
jako prawdziwe dokonanie i poczułam niezależność. Oboje wróciliśmy ze swoich podróży z mnóstwem wrażeń i rozmawialiśmy
o nich. Było to nowe i ekscytujące – i nie dotyczyło SM ani opieki.
Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mogła wyruszyć w podobną podróż!

(za MS Matters, tłum. V. Knapik)
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Od Redakcji
W poprzednim numerze Nadziei zamieściliśmy tekst o wycieczce do Grecji z perspektywy osoby na wózku W tym numerze
prezentujemy tekst osoby chorej na SM o wycieczce do Barcelony.
Świat staje się coraz bardziej przyjazny i otwarty dla osób poruszających się na wózkach. Oczywiście taka podróż nie jest tania, ponadto niektórzy mogą uważać, że dla nich ważniejsze jest
rozwiązanie codziennych trudności, z którymi muszą się borykać,
a nie takie fanaberie. To na pewno prawda, ale warto wiedzieć, że
to NAPRAWDĘ JEST MOŻLIWE.
Oczywiście bardzo ważne jest dobre przygotowanie takiej podróży. Trzeba sprawdzić dostępność, przewidzieć gdzie potrzebna
będzie pomoc, co trzeba wcześniej zasygnalizować, np. na lotnisku.
Na szczęście obecnie jest wiele portali internetowych, które mogą
pomóc w dotarciu do informacji, gdzie są miejsca dostosowane dla
osób niepełnosprawnych. Lepiej się opierać właśnie na tych informacjach, gdyż hotele czy pensjonaty często zamieszczają informację „dostępny dla osób niepełnosprawnych”, niestety bez pokrycia
w rzeczywistości.
Piszemy o tym w środku zimy, ponieważ planowanie takiego
wyjazdu wymaga trochę czasu, a więc teraz jest na to odpowiednia
pora...
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JAK ZOSTAŁAM WOLONTARIUSZKĄ
„NOWOLIPIA”
Na co dzień piszę całkiem sporo, więc gdy poproszono mnie
o napisanie tekstu do „Nadziei”, zakładałam, że nie będzie to wielki problem. Szybko okazało się, że pisanie pism procesowych to nie
to samo, co opisanie tego, w jaki sposób stałam się uczestniczką
spotkań, które przez ponad cztery lata stanowiły dla mnie nieodłączną część każdego tygodnia.
Kto by pomyślał – studentka prawa na wolontariacie? I to na
wolontariacie niezwiązanym w jakikolwiek sposób z prawem? To
zdecydowanie podejrzane. Sama cofając się pamięcią o kilka lat
próbuję odnaleźć główny motyw mojej decyzji o przyjściu do „Nowolipia”. Zastanawiające, że dotąd w zasadzie o tym nie myślałam
– ot, kiedy byłam na drugim roku studiów uznałam, że muszę, co
tu dużo mówić, „zrobić coś ze swoim życiem”. Pierwszy rok spędziłam na odkrywaniu Warszawy, poznawaniu życia studenckiego
i specyfiki studiowania na Wydziale Prawa i Administracji, mierzeniu się z pierwszą w życiu sesją egzaminacyjną. Potem, kiedy
wreszcie jasne stało się dla mnie, że studiowanie nie jest specjalnie
absorbujące czasowo i mam w tygodniu mało zajęć, zaczęłam rozglądać się za czymś nowym. O wolontariacie myślałam już od początku, ale wobec początkowych wątpliwości co do ilości wolnego
czasu wolałam nie deklarować nigdzie swojej pomocy. Bałam się,
że nagle musiałabym porzucić wolontariat, bądź nic by z mojego
udziału nie wyszło, że zawiodłabym pokładane we mnie zaufanie.
Nawet kiedy okazało się, że z wolnym czasem nie będzie aż takiego
problemu, długo szukałam wymówki, by odwlec decyzję o starcie.
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Dlaczego w końcu się zdecydowałam? Trudno powiedzieć, chociaż przygodę z wolontariatem zaczęłam już w olsztyńskim liceum,
do którego uczęszczałam przed przybyciem do Warszawy. Czasem
odwiedzałam dom dziennego pobytu dziecka, później pracowałam
nad projektem o przyrodzie Warmii i Mazur dla dzieci ze szkoły specjalnej. Po drodze była oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne tego typu okresowe zbiórki pieniędzy lub
żywności dla potrzebujących. Wtedy robiłam to dlatego, że moje
najbliższe koleżanki tak robiły, poza tym szukałam czegokolwiek,
byleby nie siedzieć w książkach. Jakkolwiek to zabrzmi, myślę, że
wciąż była to końcówka czasów kiedy super telefony z Internetem,
laptopy i podobne urządzenia nie stanowiły jeszcze całego świata
nastolatków. Szukało się zajęć pozaszkolnych i pozainternatowych
(pochodząc spoza Olsztyna mieszkałam w internacie), i po prostu
padło na wolontariat, nie stało za nim więc nic większego. Angażowałam się głównie w pracę z dziećmi (no, młodszymi dziećmi
– ja też w sumie byłam dzieckiem) i było wesoło. Szybko mi się
to spodobało i tak jakoś to zostało... do czasu przeprowadzki do
stolicy i przewrócenia się życia do góry nogami.

łam przeglądać Internet w poszukiwaniu ogłoszeń dla wolontariuszy, tym razem z własnej woli, a nie dla zabicia czasu i robienia
tego, co koleżanki.

Jak wspomniałam, na drugim roku zaświtała mi w głowie myśl,
że warto by zrobić coś pożytecznego. Na studiach robię wszystko
dla siebie, walczę o dobre wyniki, dzięki którym łatwiej będzie mi
o pracę, dostanę stypendium. Mam fajnych i mniej fajnych znajomych. Z niektórymi miło spędzam czas, może kiedyś mi pomogą
– przyszli adwokaci czy sędziowie. Myślałam jak prawnik, inwestor wkładający swój czas w zawieranie znajomości, które mogą się
opłacić. Na szczęście szybko przyszło opamiętanie – zauważyłam
swój egoizm i poczułam się po prostu źle. Obudziło to we mnie
jakiś... uśpiony pierwiastek czegoś dobrego. Trudno to nazwać, ale
postanowiłam się przydać komuś innemu niż tylko sobie. Zaczę-
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Dość szybko trafiłam na ogłoszenie „Nowolipia”. Grupa potrzebowała kogoś do pomocy przy prowadzeniu zajęć z gliny dla
osób chorych na SM. Pomyślałam: „rewelacja, szkoda tylko, że nie
mam pojęcia o SM ani o lepieniu z gliny”. Coś mnie jednak tknęło
– ośmielę się powiedzieć, że zarodek talentu rysunkowego gdzieś
zawsze we mnie tkwił, a że od dłuższego czasu zaniedbywałam
swoje dziecięce zamiłowanie do „sztuki” i zdecydowałam się spróbować. Mogłam połączyć pomoc innym z ciekawą przygodą z gliną. Również niewielkie nakłady czasowe sprawiały, że mogłam
przemóc swoje pierwsze obawy – trudno było przed sobą udawać,
że nie znajdę dwóch-trzech godzin w piątkowe popołudnia. Byłam
zdecydowana spróbować, chociaż jeszcze przed samym spotkaniem
znów miałam chwilę zwątpienia – dowiedziałam się, że organizatorem spotkań jest Paweł Althamer, światowej sławy artysta. Moje
chwiejne przekonanie o własnych zdolnościach rysunkowych momentalnie prysło, ostatecznie jednak na drżących nogach wybrałam
się na ulicę Nowolipki 2... i przez kolejne cztery lata byłam jego
stałym gościem.
Jak tam jest? Na czym polega moje „wolontarzenie” na „Nowolipiu”? Myślę, że o Grupie „Nowolipie” napisano już w tylu miejscach, że jej cel, działalność i prowadzone akcje są dość szeroko
znane nie tylko czytelnikom „Nadziei”. Od siebie dodam jednak
tyle, że... tam jest magicznie. Zrozumie to tylko ten, kto miał okazję uczestniczyć w zajęciach. Każdy uczestnik otrzymuje kawałek
gliny, zwój drutu albo farby (bądź cokolwiek innego, co zaplanował
na dany dzień Paweł Althamer... Chyba, że ktoś ma to w nosie
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i chwyta co innego, bo Pawłowi to nie przeszkadza) i zaczyna działać – lepić, skręcać, malować... Ach, no i wszyscy piją herbatę albo
kawę! Za każdym razem, gdy przychodziłam na „Nowolipie”, na te
dwie-trzy godziny przenosiłam się do innego wymiaru. Moje życie
jest dosyć rozpędzone, a problemy – przyziemne. Co dnia prawo

czy nie. Będąc tam z Wami, sama wzięłam bardzo wiele i wiem, że
nigdzie indziej nie odnalazłabym spokoju, który czułam ugniatając
glinę i słuchając Waszych rozmów. Wypalone figurki z gliny stojące na półce przypominają mi o nich – i mam nadzieję, że jeszcze
się zobaczymy.
Ludmiła Domaradzka

WARTO MIEĆ MARZENIA
karne, akt oskarżenia, prawo administracyjne, egzaminy, prokuratura, zajęcia, praktyki, potem praca, sąd, pozew, koło naukowe,
zakupy, pójście do kina, zrobienie obiadu, kłótnia z chłopakiem,
złość na koleżankę... Takie sytuacje. Na „Nowolipiu” miałam wrażenie, że czas zwalnia i oglądam wszystko jak w spowolnionych
sekwencjach filmu akcji. Na „Nowolipiu” odcinam się od codziennych spraw, po prostu robię kawę czy herbatę, pomagam przesiąść
się na krzesło, podaję glinę, farby czy narzędzia, podsuwam wózek... To tak niewiele i tak krótko, ale zatrzymuję się... i słucham.
Wspaniałych, otwartych ludzi, którzy tam przychodzą.
Dziękuję Wam, Grupo Nowolipie, za te kilka lat. Wiem, że nie
zrobiłam dla Was dużo, ale ja dzięki Wam bardzo dużo otrzymałam. Czas spędzony z Wami był dla mnie jak terapia u psychologa.
Dziękuję za otworzenie mi oczu i zatrzymanie mnie. Przykro mi,
że muszę się pożegnać – zaczynam aplikację prawniczą, idę do
pracy. I w końcu chyba sama już nie wiem, czy to był wolontariat,
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Warto mieć marzenia, bo one czasem się spełniają. Moje spełniło się we wrześniu, kiedy przyszłam na spotkanie Grupy Nowolipie. Rzadko się zdarza, by wchodząc do nowej grupy ludzi
poczuć się od razu na swoim miejscu, a ja właśnie się poczułam tak,
jakbym trafiła na właściwe miejsce.
Duży stół, wokół niego kilka osób, każda z nich inna, o odmiennym temperamencie, sposobie bycia, bogata w inne doświadczenie życiowe. Wszyscy skupieni wokół stołu, pracujący nad
wspólnym dziełem. Z pasją, ale bez presji rywalizacji i współzawodnictwa, oddający się radości tworzenia. Gdzieś między farbami stoją kubki z kawą i herbatą. Ktoś przyniósł czekoladę, którą
wszyscy się dzielimy. To wszystko tworzy atmosferę relaksu i zachęca do swobodnej rozmowy na różne tematy. Myślę sobie: tak, to
prawda, od dawna chciałam znaleźć dla siebie miejsce, gdzie mogłabym rozwijać zdolności artystyczne, ale przychodząc do Grupy
Nowolipie otrzymałam o wiele więcej niż się spodziewałam. To
miejsce, gdzie można odkryć nowe horyzonty, znaleźć inspirację
do nowych aktywności w życiu, nie tylko związanych ze sztuką,
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ogrzać się w atmosferze życzliwości i akceptacji, które tu nabierają
szczególnego znaczenia.
Sercem wybijającym rytm życia naszej grupy jest pan Paweł
Althamer. Człowiek obdarzony nie tylko absolutnie wybitnym talentem twórczym, ale też szczególnym darem dialogu z drugim
człowiekiem.
Cechą szczególną jest otwieranie się Grupy Nowolipie na zewnętrzne oddziaływania. Przychodzą do nas ludzie, związani ze
sztuką – malarstwem, rzeźbą, czy literaturą. Często włączają się
we wspólny proces twórczy. Dzielą się z nami swoim widzeniem
otaczającego świata. Również sama Grupa Nowolipie wychodzi
w przestrzeń naszego miasta współtworząc ciekawe wydarzenia
artystyczne.
Grupa Nowolipie daje nie tylko możliwość osobistego rozwoju
w pracy twórczej. Daje też szczególną siłę, która płynie z poczucia
wspólnoty.
Urszula

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
W ZAKOŚCIELU
W połowie października wyjechaliśmy na dwudniowe warsztaty psychologiczne do ośrodka PROeM w Zakościelu koło Inowłodza, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego.
Na miejsce przyjechaliśmy akurat na obiadokolację. Po posiłku
zostaliśmy zakwaterowani w domkach wśród rosłych sosen i udaliśmy się do świetlicy na pierwsze zajęcia.
Warsztaty, oprócz psychologicznej, miały również formę integracyjną. Choć wszyscy, łącznie z organizatorami, dowiedzieli się
o wyjeździe tydzień wcześniej, to i tak frekwencja była imponująca.
W spotkaniach uczestniczyło około 30 osób, a opiekowały się nami
nasze wspaniałe psycholożki – Ewa Osóbka-Zielińska, Marta Pindral oraz Monika Staniec.
Pierwsze zajęcia miały charakter wieczorku zapoznawczego.
Usiedliśmy w dość dużym kółku, a miłej atmosferze sprzyjał płonący w sali kominek. Mimo, że w większości znaliśmy się wcześniej,
zaczęliśmy od przedstawienia się. Dla urozmaicenia i pobudzenia
naszej pamięci i koncentracji rzucaliśmy do siebie kłębek, trzymając końcówkę sznurka i mówiliśmy swoje imię oraz co lubimy,
a czego nie. Tak powstała między nami sieć, której nie powstydziłby się żaden szanujący się pająk.
My jednak, w przeciwieństwie do pająka, musieliśmy zwinąć
swoją sieć z powrotem. Odrzucając kłębek osobie, która wcześniej
nam go rzuciła, trzeba było powtórzyć jej imię oraz to, co lubi,
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a czego nie. Ta zabawa pokazała, że wbrew obiegowej opinii z naszą pamięcią wcale nie jest najgorzej!
W kolejnej części, prowadząca Ewa rozpoczęła temat, z którym
boryka się wiele chorych i niepełnosprawnych osób. Chodzi mianowicie o proszenie o pomoc. Kilku uczestników wypowiedziało
się w tej sprawie w oparciu o swoje własne przeżycia. Wzbudziło to
wiele emocji, okazało się bowiem, że niejeden z nas ma ten problem
– z jednej strony chcemy, by inni się domyślali naszych potrzeb, zaś
z drugiej często odrzucamy pomoc, nie chcąc być traktowanym jak
kaleka. Dlatego też Ewa uznała, że jest to temat wart zgłębienia
i zaprosiła nas na warsztaty organizowane w kolejnym tygodniu,
poświęcone usprawnieniu umiejętności zwracania się o pomoc.
Na zakończenie Ewa zaproponowała krótki seans śmiechoterapii. Dzięki temu w radosnych nastrojach udaliśmy się do swoich
pokojów, gdzie niektórzy kontynuowali wieczór w mniejszych gronach.
Drugiego dnia zaplanowane były podchody w plenerze, jednak
pogoda nie dopisała i znów spotkaliśmy się w sali kominkowej.
Podzieliliśmy się na trzy grupy i przygotowywaliśmy prezentacje
na temat Zakościela i okolic. Druga zabawa oprócz kreatywności
wymagała także zręczności, gdyż naszym zadaniem było wybudowanie lądowiska dla… jajka. Do dyspozycji mieliśmy ogromny
arkusz papieru, rolkę papieru toaletowego, taśmę klejącą i nożyczki
oraz mnóstwo słomek do napojów.
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fot. G. Peda
Do obiadu mieliśmy czas wolny, a po obiedzie nastąpił czas
relaksu. Ewa zrobiła krótki seans relaksacyjny, natomiast później
wszyscy przystąpili do tworzenia stroików z zebranych wcześniej
liści, szyszek i innych naturalnych znalezisk.
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Tak zastała nas pora kolacji, po której udaliśmy się na ognisko.
Po ognisku przyszedł czas na zabawę. Część z nas udała się na tańce do sali kominkowej, pozostali w bardziej kameralnych gronach
spędzili wieczór w pokojach.

fot. S. Sienkiewicz
W Zakościelu pozostaliśmy do następnego ranka, jednak był
to już koniec naszych warsztatów. Był to pierwszy taki wyjazd organizowany przez Oddział Warszawski PTSR. Odprężenie z dala
od warszawskiego zgiełku sprzyjało integracji, a brak domowych
obowiązków pozwalało skupić się na zajęciach, miejmy więc nadzieję, że jeszcze nie raz powtórzymy warsztaty w takiej formie.
Gabriela Peda
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POŻEGNANIE LATA
W BROKU NAD BUGIEM
5 listopada 2013r. na wyjazd do Broku wybrały się dwie grupy członków OW PTSR. Pierwszą stanowiła sekcja taneczna pod
opieką Małgosi Kitowskiej, zaś drugą – grupa wolontariuszy pod
opieką Pawła Kołodzieja. Na miejscu towarzyszyła nam pani psycholog Ilona, która codziennie prowadziła z nami warsztaty z asertywności.
Po przyjeździe na miejsce zakwaterowaliśmy się w ośrodku
Rzemieślnik na peryferiach miasta. Sam ośrodek bardzo dobrze
pamięta poprzednią epokę – surowa, mało zachęcająca sylwetka
budynku oraz unoszący się wewnątrz charakterystyczny zapach,
niejednokrotnie przywiódł mi na myśl lata dzieciństwa spędzone
z rodzicami na wczasach. Pokoje, w których zamieszkaliśmy, były
bardzo przytulne, a niektórzy mieli przepiękny widok z okna na
płynący nieopodal Bug.
Po zakwaterowaniu udaliśmy się na obiado-kolację, która zapoczątkowała kilkudniowy cykl pełen smacznych i bardzo obfitych
posiłków. Bardzo miłym akcentem były potrawy przygotowane
z myślą o wegetarianach – mówiąc tu o sobie przyznam, że nigdy
nie wyszłam ze stołówki głodna.
Cały pobyt w Broku przeminął w duchu integracji i rekreacji. Spędziliśmy ze sobą cztery dni na wspólnych zajęciach z panią Iloną oraz na spacerach po okolicy z kijkami nordic-walking. A spacerować było gdzie – ośrodek przez ulicę
sąsiaduje z Puszczą Białą, z drugiej zaś strony leniwie płynie Bug.
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Brok leży bowiem w samym sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
W trakcie pobytu wielokrotnie udawaliśmy się nad rzekę, obserwując przy okazji spokojne życie na wsi. Droga nad Bug przecina liczne pola, na których gospodarze mieli jeszcze masę pracy
przed nadchodzącą zimą.

Ostatniego dnia w cztery osoby udaliśmy się samochodem do Broku. Miasteczko należy do najmniejszych w Europie.
Usytuowane jest malowniczo nad Bugiem – z mostu można podziwiać panoramę Broku, oraz rozciągającego się w obie strony
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Pewnego dnia udaliśmy się całą grupą do Broku. Miasto oddalone jest od ośrodka o około dwa kilometry, dlatego droga niejednemu z nas dała się we znaki. Mimo ogromnych chęci zobaczenia
wielu atrakcji w mieście, zrezygnowaliśmy z dalszego spaceru na
rzecz odpoczynku. Osoby sprawniejsze dokonały zakupów i udaliśmy się z powrotem do ośrodka.

Tuż przy moście stoją dwa wiatraki koźlaki oraz wiele innych
widocznych z daleka budowli, które razem sprawiają wrażenie
skansenu. Jest to jednak ośrodek agroturystyczny Binduga, w któ-

Bardzo miło wspominam wieczory w Broku, kiedy po kolacji
siadaliśmy w holu głównym i rozmawialiśmy do późnych godzin
nocnych przy herbatce i ciasteczkach. Dodatkową atrakcję stanowił
stół do gry w piłkarzyki, na którym rozgrywaliśmy emocjonujące
mecze.
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rym oprócz wiatraków znajdują się budynki takie jak gospoda czy
karczma. Są to niestety obiekty współczesne, jednak bardzo przekonująco stylizowane na stare. Klimatu ponadto dodają znajdujące
się na terenie ośrodka różnego rodzaju maszyny i narzędzia oraz
przedmioty codziennego użytku stosowane niegdyś w rolnictwie.
Nieco dalej, w „centrum” miasteczka poszliśmy zobaczyć gotycko-renesansowy kościół św. Andrzeja Apostoła. Niestety, do
wnętrza mogliśmy zajrzeć jedynie przez zamkniętą kratę, jednak
z zewnątrz bryła kościoła prezentuje się nadzwyczaj okazale. Ten
XVI-wieczny zabytek o charakterystycznym dla Mazowsza ówczesnym stylu, idealnie komponuje ze sobą dominujący gotycki charakter z wyraźnymi renesansowymi akcentami.
Ostatnią atrakcją, jaką mieliśmy zobaczyć w Broku, były ruiny
pałacu biskupiego z XVII wieku. „Ruiny pałacu” to jednak zbyt
dużo powiedziane, gdyż ruiny są – owszem, ale jedynie wieży pałacowej. Obecnie jej pozostałości otoczone są drzewami, ale dostęp
do ruin nie jest jakoś bardzo utrudniony. Spore wrażenie robi za
to widok, rozciągający się z tego miejsca. Po drugiej stronie drogi,
Bug płynie w ogromnym zakolu i jeśli czterysta lat temu jego koryto przebiegało tak jak dziś, to wraz z pałacem rzeka z pewnością
tworzyła przepiękny pejzaż.
Szlaki w Broku zostały przetarte i liczę na to, że powtórzymy
jeszcze wyjazd w to miejsce. Wszystko, zarówno miasteczko, jak
i ośrodek oraz piękne okoliczności przyrody wraz z niepowtarzalną atmosferą stworzoną przez grupę wspaniałych osób, uczyniło
z tego wyjazdu jeden z bardziej niezapomnianych w tym roku.

ŁAMIGŁÓWKI
Równanie z zapałek
W poprzednim numerze niestety nie pojawiły się łamigłówki.
W związku z tym proponuję na rozgrzewkę przypomnieć sobie
zabawę z zapałkami – jest to zupełnie nowa zagadka. Dla przypomnienia dodam, że poniższe równanie zawiera błąd, który można
naprawić przekładając tylko jedną zapałkę.

W Nadziei nr 92 zamieściliśmy osiem zapałczanych zagadek,
z czego dwie ostatnie miały dwa rozwiązania. A oto ich rozwiązania:
a) 3+3=6			

b) 4-4=0

c) 8-5=3			

d) 4+3=7

e) 6+3=9			

f) 7+2=9

g) 9-3=6, 8-3=5

h) 8-3=5, 0+5=5

Gabriela Peda
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Hi-Lo
A teraz pora na coś nowego. Podobnie jak w zamieszczonym
ostatnio sudoku w poniższych diagramach należy wypełnić puste
pola cyframi od 1 do 8 tak, by w każdej kolumnie i każdym rzędzie
cyfry nie powtarzały się. Pomiędzy kwadratami znajdują się strzałki – są to znaki mniejszości i większości, używane w działaniach
matematycznych, czyli ich ostrza wskazują cyfrę o niższej wartości.
Wskazówka: rozwiązywanie rozpocznij od wpisania cyfr 1 i 8, potem kolejno 2 i 7, 3 i 6, 4 i 5. Miłej zabawy!

Zadanie Einsteina
Jeszcze ze szkoły podstawowej pamiętam słynne Zadanie Einsteina. Podobno stwierdził on, że jedynie 3% populacji ludzkiej
jest w stanie je rozwiązać. Przed zamieszczeniem go w Nadziei
postanowiłam je rozwiązać i przyznam, że nie było łatwo. Bardzo
dobrze jednak pomaga w skupieniu się, ćwiczy koncentrację, pobudza wyobraźnię i… uczy cierpliwości. Zachęcam więc do tego,
by chociaż spróbować, warto także zaprosić bliskich do wspólnej
zabawy. Powodzenia!
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Oto zadanie:
Pięciu mężczyzn, o pięciu różnych narodowościach, zamieszkuje pięć domów w pięciu różnych kolorach (domy stoją w linii obok
siebie, patrzymy na nie tak jak byśmy stali przed nimi – pomocna
może być tabelka poniżej). Każdy z nich pija inny napój, każdy
hoduje zwierzęta innego gatunku, i każdy zasadził przed domem
inne drzewo. Wiadomo, że:

Norweg zamieszkuje pierwszy dom
Anglik mieszka w czerwonym domu

Między nami
Szwed hoduje psy
Norweg mieszka obok niebieskiego domu
Hodowca koni mieszka obok żółtego domu
Smakosz piwa ma przed domem klon
Mieszkaniec zielonego domu pija kawę
Pytanie brzmi: kto hoduje rybki?
1

2

3

4

5

Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego
Duńczyk pije herbatę
Właściciel brzozy mieszka obok hodowcy kotów

Norweg

Przed żółtym domem rośnie sosna
Niemiec ma przed domem świerk
Mieszkaniec środkowego domu pija mleko
Właściciel brzozy ma sąsiada, który pija wodę
Topola rośnie przed domem hodowcy ptaków
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ZDARZENIE MEDYCZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
Błąd medyczny
Błąd medyczny, zwany w obowiązujących przepisach prawnych
„zdarzeniem medycznym” to sytuacja, która powoduje konieczność
rozważenia zasadności i wysokości odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej. Przez „błąd medyczny” należy rozumieć nieprawidłowe postępowanie, którego skutków można było uniknąć przy
zachowaniu z w y k ł e j staranności, bez konieczności podejmowania działań nadzwyczajnych, w sytuacji kiedy był czas do namysłu.1
Błędy medyczne można podzielić na:
- BŁĄD DECYZYJNY (zawiera w sobie „klasyczne” błędy
diagnostyczny i terapeutyczny) – popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu
klinicznego leczących chorych.
- WYKONAWCZY (zwany również technicznym) – popeł1 K. Woźniak, Błąd medyczny, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium.
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niany przez fachowego pracownika opieki zdrowotnej: lekarza, położną, pielęgniarkę, technika, nieprawidłowo realizujących decyzje
- ORGANIZACYJNY dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne, np. niewłaściwie planują obsadę dyżurową.
- OPINIODAWCZY wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami wiedzy i doktryną opiniodawczą (w tym
„opinie grzecznościowe”) nie oznacza to, że w przypadku dwóch
rozbieżnych opinii jedna jest błędna.2

Sposób postępowania przy zdarzeniu medycznym
Kwestię procedur związanych z dochodzeniem roszczeń za
zdarzenie medyczne reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 3 oraz rozporządzenia wykonawcze. Przepisy dotyczące zasad i trybu ustalania
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych stosuje się do zakażenia pacjenta chorobotwórczym czynnikiem biologicznym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo
jego śmierci będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą
medyczną:
- diagnozy, jeżeli doprowadziła ona do niewłaściwego leczenia
bądź opóźnienia właściwego leczenia, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2
3

Tamże
t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
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- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
- zastosowania produktu leczniczego bądź wyrobu medycznego.
Omawiane przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych, które powstaną w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych
w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.4
W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała, bądź rozstroju zdrowia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego wystąpić może
pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku śmierci
osoby poszkodowanej – jego spadkobiercy.5 Składany wniosek musi
zawierać dane osoby poszkodowanej (takie jak m. in. imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL), adresy, dane podmiotu
leczniczego, którego dotyczy roszczenie. Należy również sporządzić uzasadnienie wskazując powstałą szkodę majątkową i niemajątkową i propozycję oczekiwanego odszkodowania. Do wniosku
należy dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej okoliczności
zdarzenia i poniesione w związku z nim szkody. Wniosek podlega
opłacie w wysokości 200 zł, która jest zaliczana w poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych. Wpłaca się ją na rachunek właściwego
urzędu wojewódzkiego.6 Wniosek o którym mowa należy złożyć
w wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala w terminie
roku od dnia w którym poszkodowany (lub jego spadkobiercy) dowiedział się o zdarzeniu, nie później jednak niż w terminie 3 lat
4 Art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5 Art. 67b. ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta
6 Art. 67d. ust. 1-5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta
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od dnia, w którym doszło do zdarzenia skutkującego zakażeniem,
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach kodeksu cywilnego. Jeżeli doszło do
śmierci pacjenta, to bieg terminu o którym mowa zaczyna się dopiero od dnia zakończenia postępowania spadkowego.7 Kompletny
i właściwie opłacony trafia niezwłocznie do kierownika podmiotu
leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże
się wniosek, oraz ubezpieczyciela z którym podmiot leczniczy prowadzący szpital określony zawarł umowę ubezpieczenia określoną
w przepisach o działalności leczniczej. Kierownik tego podmiotu
i ubezpieczyciel przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne
z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim
wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.8

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych
Siedzibą Komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego. Komisja składa się z 16 członków którzy posiadają wiedzę
w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych:
- 8 członków, którzy posiadają co najmniej wyższe wykształ7 Art. 67c. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
8 Art. 67d. ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta
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cenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez
okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień
naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych

2. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

- 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie
i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych,
którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat
albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych.
Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:
1) prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
2) prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
3) wobec której prawomocnie orzeczono środek karny w postaci
zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.
Kadencja komisji wynosi co do zasady 6 lat. Organ który powołał członka komisji odwołuje go przed upływem kadencji w przypadku:
1. złożenia rezygnacji ze stanowiska;
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3. zaistnienia okoliczności określonych w ustawie, które są
związane z ewentualnym powiązaniem zawodowym członka komisji, które mogłoby wzbudzić podejrzenia co do bezstronności;
4. niezłożenia oświadczenia, o tzw. „braku konfliktu interesów”;
5. uchylania się od wykonywania obowiązków członka wojewódzkiej komisji albo ich nieprawidłowego wykonywania.
Wojewódzka komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane.9 Działają w składach 4 – osobowych.10

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych
Celem postępowania jest ustalenie, czy zdarzenie, które spowodowało szkodę majątkową lub niemajątkową, stanowiło zdarzenie medyczne. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć
osoba składająca wniosek, przedstawiciel kierownika podmiotu
leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże
się wniosek, oraz przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym podmiot
leczniczy prowadzący szpital zawarł umowę ubezpieczenia (poza
9 Art. 67e ust. 1-4, 7 i 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta
10 Art. 67 f ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta

57

Prawo i my

Prawo i my

częścią posiedzenia na której odbywa się narada i głosowanie nad
orzeczeniem). Zawiadomienie o terminie posiedzenia doręcza się
co najmniej 7 dni przed jego terminem. W celu przeprowadzenia
postępowania komisja może:

nych, komisja zasięga opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny
z listy, albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.11 Niestety w praktyce komisje mają poważne problemy
w zasięganiu opinii biegłych. Powoduje to często sytuacje, w których postępowania trwają dłużej niż 4 miesiące przewidziane ustawą. Lista ekspertów nie jest długa, a zdarza się że odmawiają oni
sporządzania opinii. Zachowanie czteromiesięcznego okresu jest
możliwe w zasadzie tylko w sprawach najprostszych, gdzie członkowie komisji korzystają z własnej wiedzy. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana należy poszukać eksperta. Jednak jak mówią
przedstawiciele komisji zdarza się, że dopiero w czasie kontaktu
z takim ekspertem dowiaduje się on, że figuruje na liście i że musi
sporządzić opinię. Pamiętać należy, że lekarzy wpisanych na listę
lekarzy rzecznika wyznacza konsultant krajowy do komisji lekarskich – w przeciwieństwie do list biegłych w sądach okręgowych,
gdzie specjaliści wpisują się z własnej woli. Komisje napotykają największe problemy jeżeli potrzebują opinii neurochirurga, anestezjologa, radiologa czy epidemiologa. Szukanie eksperta wydłuża pracę
komisji minimum o 1,5 miesiąca. Wysokość wynagrodzenia dla
biegłego również nie stanowi dla nich źródła motywacji. Jest to
wynagrodzenie na poziomie 400 zł bez względu na objętość akt
sprawy często dla lekarza, który posiada tytuł profesorski. Nie należy też zapominać o tym, że środowisko lekarskie jest skonsolidowane i hermetyczne – opinie biegłych bywają niejednoznaczne,
nieobiektywne, zdarza się, że lekarze nie odpowiadają bezpośrednio na pytania zadawane przez komisje.12 Należy też pamiętać, że
kwestia związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą
powinna być przez komisje do spraw orzekania o zdarzeniach me-

1. wzywać do złożenia wyjaśnień osobę składającą wniosek;
2. wzywać do złożenia wyjaśnień kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się
wniosek osoby poszkodowanej;
3. wzywać do złożenia wyjaśnień osoby wykonujące zawód
medyczny w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz
inne osoby, które były w nim zatrudnione lub w inny sposób z nim
związane, w czasie, kiedy zgodnie z wnioskiem miało miejsce zdarzenie medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby,
które mogą posiadać informacje istotne dla prowadzonego przed
wojewódzką komisją postępowania;
4. żądać dokumentacji, którą prowadził podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej;
5. przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie
leczniczym prowadzącym szpital (z tej czynności sporządza się
protokół);
6. dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala (z tej
czynności również sporządza się protokół).
W przypadku, gdy stwierdzenie okoliczności mających istotne
znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga wiadomości specjal-
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11 Art. 67i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen12 K. Nowosielska, Pieniądze dla chorych z poślizgiem, www.prawo.rp.pl
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dycznych rozumiana zgodnie z treścią art. 361 k.c. Chodzi więc
o normalne, typowe następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, a nie sytuacje nadzwyczajne.13
Po naradzie komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym, albo o jego braku w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem,
nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Orzeczenie zapada większością co najmniej ¾ głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego. Orzeczenie komisji sporządza się w dwóch egzemplarzach. Podpisuje je cały skład
orzekający. Członek składu, który w trakcie głosowania nie zgodził
się z większością może zgłosić zdanie odrębne i jest obowiązany
uzasadnić je na piśmie w terminie, który umożliwia sporządzenie uzasadnienia w ustawowo przewidzianym terminie. Na posiedzeniu komisji przewodniczący składu orzekającego ogłasza treść
orzeczenia, przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia. W terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia sporządza się jego uzasadnienie. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego
szpital oraz ubezpieczycielowi. W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego
szpital oraz ubezpieczycielowi, przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w terminie 30
dni od dnia jego otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie
może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział
w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.14
13 M. Śliwka, Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych, Prawo i Medycyna 2012/3-4/5-23
14 Art. 67j ustawy z dnia 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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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
Anna Szczepaniak, Stanisław Sienkiewicz - Członkowie

61

Razem

Razem

Komisja Rewizyjna:
Joanna Okarma - Przewodnicząca
Piotr Radziszewski - Wiceprzewodniczący
Katarzyna Szydłowska - Sekretarz

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.

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

62

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
w godz. 12.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 11:30 – 14:30 przy
Nowosieleckiej 12.
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Na masaże obowiązują zapisy telefoniczne

7. Warsztaty ceramiczne
Zajęcia nie tylko lepienia w glinie odbywają się w Ognisku Artystycznym „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.

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.
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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.
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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.

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.

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.

17. Rehabilitacja domowa
OW PTSR prowadzi rehabilitację domową w ramach pozyskanych
na ten cel środków.
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.

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.
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Prowadzone w 2013 i 2014r. zajęcia rehabilitacyjne i wsparcie
specjalistyczne realizowane są w ramach projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
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CO SIĘ WYDARZYŁO…
Andrzejki

W dniu 27 listopada 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Nowosieleckiej 12 odbyło się spotkanie andrzejkowe członków
Oddziału Warszawskiego PTSR.

Spotkanie grudniowe

14 grudnia 2013 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 odbyło się spotkanie członków Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

W trakcie spotkania tradycyjnie już uczestnicy mogli skorzystać
z usług naszej uroczej wróżki, przepowiadającej przyszłość z kart,
wziąć udział we wróżbach i zabawach ale przede wszystkim miło
i w sympatycznej atmosferze spędzić czas ze znajomymi. Wszystko
to przy poczęstunku przygotowanym przez naszych niezastąpionych wolontariuszy, pogawędkom, żartom i uśmiechom nie było
końca.
***

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania działalności Oddziału w 2013 roku, które przedstawiła Pani Przewodnicząca dr
Elżbieta Doraczyńska.
Kolejnym zaplanowanym punktem spotkania był wykład pt
„Nowe leki i nowe informacje dotyczące znanych metod terapii
w SM”, który poprowadziły 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. Po wykładzie
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narska, Anna Sobierańska, Katarzyna Czarnecka, Jerzy Lewandowski, Sylwia Popławska, Marysia Murawska, Elżbieta Śledzińska, Konrad Siuda, Roman Chróst, Monika Chwalińska, Ludmiła
Domaradzka, Ewa Wojda, Ania Kozera oraz Wiesław Poławski.

istniała oczywiście możliwość zadawania pytań oraz uzyskiwania
dodatkowych ciekawych informacji.
Następnie odbyło się uroczyste nadanie członkowstw honorowych osobom zasłużonym na rzecz Oddziału Warszawskiego
PTSR w mijającym roku, a byli to: Adam Baliński – Teatr Żydowski, Lesław Ćmikiewicz – piłkarz, mistrz olimpijski, Alicja
Dąbrowska – Poseł na Sejm RP, Agnieszka i Tadeusz Gaccy – gospodarstwo ogrodnicze „Czarny Tulipan”, Jerzy Kraska – piłkarz,
mistrz olimpijski, Andrzej Krusiewicz – dziennikarz I Programu
Polskiego Radia, Karolina Łuczak – siostra dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek
w Warszawie, Mirosław Ratajski – dyrektor Dax Cosmetix, Elżbieta Smolińska - Starosta Pruszkowski.

Po przerwie oraz drobnym poczęstunku przedstawiony został
wykład poświęcony prowadzeniu zbilansowanej diety w stwardnieniu rozsianym poprowadzony przez Ilonę Cichecką – dietetyczkę, specjalistkę Zdrowia Publicznego. Podczas wykładu z dietetyki w szczególny sposób zwrócona została uwaga na składniki
pokarmowe wskazane i przeciwwskazane przy tej chorobie. Poruszony też został temat apetytu i głodu i czynników na nie wpływających. Podane zostały praktyczne wskazówki jak prowadzić profilaktykę dietetyczną w stwardnieniu rozsianym i dolegliwościach
towarzyszących tej chorobie.
Podczas spotkania była również możliwość nabycia kalendarzy
na 2014 r.
Dziękujemy serdecznie za tak liczną frekwencję i zainteresowanie zaproponowanymi przez nas tematami wykładów.

Jak co roku nie zapomniano również o podziękowaniu wolontariuszom i członkom, którzy wspierali nas w 2013 roku. Wyróżnienie oraz drobny upominek otrzymali: Karol Bajer, Rafał Więckowski, Kasia Szydłowska, Elwira Lachowicz, Jolanta Kaszyńska,
Łukasz Miecznikowski, Gabriela Peda, Urszula Dobrzyniec-Ko-
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CO PRZED NAMI…
Zabawa karnawałowa
Zapraszamy Państwa na zabawę karnawałową, która odbędzie
się 29 stycznia 2014 r. (środa), w godz. 17:00 – 20:00. Spotykamy
się przy ul. Nowosieleckiej 12 w siedzibie biura.
Zapewniamy:
- dobrą muzykę,
- słodko-słony poczęstunek,
- wspaniałą zabawę i atmosferę.
Serdecznie zapraszamy!
***

Uwaga!
Poszukujemy osób chętnych do pomocy w redagowaniu naszego pisma. Mamy nadzieję, że wśród Czytelników znajdą się osoby,
Redaguje zespół: Katarzyna Czarnecka, Gabriela Peda
które
chciałyby podzielić się swoimi pomysłami po to, żeby „NaUrszula Dobrzyniec-Konarska, Anna Sobierańska,
dzieja” była bliższa oczekiwaniom Czytelników.
Konsultacja naukowa: dr Renata Samocka
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