Drodzy Czytelnicy
W Służbie Zdrowia mamy sytuację taką, jaką mamy i nie ma

co liczyć na nagłą poprawę. Chorobę też mamy taką, jaką mamy
i nie możemy liczyć na nagłe wyleczenie. Ale to nie znaczy, że
mamy się poddać i spokojnie z założonymi rękami czekać na to,
aż odbierze nam zdrowie i radość życia. Właśnie teraz, bardziej
niż kiedykolwiek, powinniśmy się starać, by nasza wiedza na temat przebiegu choroby, różnych jej objawów i aktualnych metod
leczenia, dostępnych dla nas, była jak najlepsza. Nie jest to takie
trudne jak się w pierwszej chwili wydaje. W naszym Biurze na
Świętojerskiej jest wiele publikacji na temat choroby. Jest informator z którego dowiemy się co i jak możemy załatwić, który zresztą
wszyscy dostaliśmy do domu, dostajemy też na bieżąco „Nadzieję”.
Często znajdziemy tam informacje lekarzy na temat aktualnego
stanu wiedzy o SM oraz stosowanych i testowanych leków. PTSR
organizuje też spotkania z lekarzami, którzy przekazują nam to
bezpośrednio, można też zadawać im pytania.

Praktyczną wiedzę można też uzyskać z tego co piszą w „Nadziei”

inni chorzy, opisujący swoje doświadczenia. Oczywiście nikogo nie
namawiam, aby na tej podstawie leczył się sam, lub też stosował
kilka aktualnie modnych, niesprawdzonych terapii. Tutaj już należy się kierować własnym rozsądkiem. ważne jest aby sobie nie
zaszkodzić. W „Nadziei” raczej nie zachęcamy do ryzykownych
terapii, ale już w internecie każdy może zamieścić co chce i ryzyko
związane ze stosowaniem takich metod jest znacznie większe. Zawsze znajdą się tacy, którzy są przekonani, że „coś” im pomogło,
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ale potrzebne są kosztowne badania na wielu osobach aby można
było stwierdzić, że naprawdę jest to lek na konkretną chorobę. Od
tego są naukowcy.

Przechodząc od wiedzy o chorobie do naszego leczenia, powin-

niśmy, jako chorzy na chorobę przewlekłą, sami lub przy pomocy
osób bliskich, przechowywać wyniki badań, wypisy ze szpitala
i własne notatki o tym, jakimi lekami i kiedy byliśmy leczeni. Jest
to ważne, bo zdarza się, że zmieniamy przychodnie, lekarzy, szpitale
i dobrze, gdy nasza dokumentacja jest, choćby w postaci kserokopii, u nas. Zdarza się, że w trybie nagłym potrzebujemy neurologa,
a ten nasz jest niedostępny. Nie należy zwlekać, bo potem może być
już za późno na leczenie. Trzeba zgłosić się do szpitala na oddział
ratunkowy mając przy sobie dokument świadczący o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym i o naszej chorobie. Może to być na przykład
ostatni wypis ze szpitala, wyniki badań, ksero opinii neurologa
kierującego nas do Dąbka itp. To, że do tej pory mieliśmy powoli
postępującą postać choroby, wcale nie oznacza, że nie możemy
mieć teraz rzutu. Niestety na ogół trzeba cierpliwie czekać, często
cały dzień, aż zbada nas neurolog, wykonane zostaną niezbędne
badania i podejmą decyzję. Nie można też liczyć na to, że lekarz,
który widzi nas po raz pierwszy, jest w stanie ocenić, na czym polega
nagłe pogorszenie stanu naszego zdrowia.

Od nas zależy czy potrafimy to przekonywająco i jasno przedstawić. Trzeba też wiedzieć jak, czy i kiedy byliśmy ostatnio leczeni,
jeżeli nie mamy wypisu ze szpitala. Ważne są inne choroby, na
który chorujemy i koniecznie trzeba o nich powiedzieć lekarzowi.
Może pogorszenie wcale nie wynika z SM-u.
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Jeżeli mamy kiepską pamięć, należy ważne rzeczy spisać na kart-

ce i po prostu dać ją lekarzowi. To żaden wstyd i jest to lepsze niż
pominięcie istotnej informacji. Najważniejsze jest to, by jak najszybciej uzyskać skuteczną pomoc i nie dać się odesłać z niczym do
domu. Złe wyniki badań podstawowych mogą być przyczyną takiej
decyzji lekarza i możemy je często poprawić lecząc się w domu,
ale mogą też oznaczać, że potrzebujemy natychmiastowej pomocy
innego specjalisty np. urologa. Zakłócenia w oddawaniu moczu
występują w SM często i mogą być objawem nowego rzutu choroby,
ale mogą też oznaczać coś znacznie gorszego. Jeżeli czujemy, że
sprawa jest poważna, a w tym szpitalu nie możemy uzyska pomocy,
należy próbować w innym. Rezygnacja z możliwości leczenia szpitalnego może być niebezpieczna nawet dla życia. Nie chce nikogo
niepotrzebnie straszyć, ale bądźmy czujni.
Anna Sobierańska
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Co nowego...
czyli o starym inaczej
Zatopieni w smutku – o depresji
w stwardnieniu rozsianym
Depresja i SM
Osoby chore na stwardnienie rozsiane doświadczają różnych objawów neurologicznych, w zależności od umiejscowienia ognisk demielinizacyjnych. Wśród nich jest pewna grupa
objawów, która częściej niż inne może pozostać niezauważona
przez otoczenie, a nawet przez samego chorego. Pogorszenie
własnego nastroju łatwo zrzucić na przykre dolegliwości fizyczne:
zmęczenie, przeczulica, trudności z poruszaniem się i dodatkowo użeranie się z NFZ – powodów do zmartwień nie brakuje.
Rodzina i znajomi wzdychają: cóż, choroba, to i oczywiste, że
człowiek czuje się źle. Tymczasem wcale nie musi tak być!

Czy to zwykły smutek?
Smutek i chandra wcale nie muszą być zwykłym smutkiem
i chandrą. Niestety w pakiecie z SM można dostać zaburzenia
afektywne i lękowe gratis. Afektywne, czyli dotyczące nastroju.
Dwiema najczęstszymi chorobami afektywnymi u osób z SM są:
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depresja i choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD). Wśród
ludzi z SM występują one znacznie częściej, niż w reszcie społeczeństwa. Według różnych badań depresja występuje u 27-62%
osób chorujących na stwardnienie rozsiane w porównaniu z 10%
w populacji ogólnej. Znaczny jest także odsetek osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD) – 13% osób
z SM vs 1% w populacji ogólnej.

Co to jest depresja i ChAD?
Z pewnością każdy z nas słyszał o depresji, która zazwyczaj
kojarzy się z ciągłym smutkiem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że
depresja to nie tylko smutek, ale przede wszystkim zaburzenie
rytmów życiowych i popędów. W depresji zaburzony jest rytm
okołodobowy: człowiek budzi się kilka razy w nocy, nie może
zasnąć wieczorem i nad ranem, lub przeciwnie, ciągle jest senny
i śpi dużo więcej, niż zwykle. Apetyt pogarsza się lub przeciwnie,
chory je dużo więcej niż zwykle. Bardzo zdradliwe jest zmęczenie, które jest obecne w SM, a przez depresję zostaje nasilone.
Chory nie ma na nic ochoty, w tym także na seks. Nie cieszą go
dotychczasowe rozrywki i nic nie sprawia mu takiej przyjemności, jak dawniej. Przeciwnie, wszystko go drażni lub jest obojętne.
Pojawia się lęk i przygnębienie, nieustanny smutek i przekonanie,
że nic już nas w życiu dobrego nie czeka, a nawet myśli, zamiary
i plany samobójcze. Jak długo musi trwać taki stan, aby można
było podejrzewać depresję? Otóż nie rok, nie dwa miesiące, lecz
wystarczą dwa tygodnie takiego obniżonego nastroju.
W chorobie afektywnej dwubiegunowej okresy depresji
przeplatają się z okresami manii lub jej łagodniejszej odmiany,
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hipomanii. Mania objawia się zmniejszoną potrzebą snu, brakiem zmęczenia, niemożnością odpoczynku. W głowie chorego pojawia się gonitwa myśli i zamiarów, których nie udaje się
w tym stanie zrealizować do końca, bo natychmiast pojawia się
nowy, jeszcze bardziej zachwycający pomysł. Osoba w nastroju
maniakalnym może czuć się niesłychanie radosna, silna, czuć,
że nie istnieją żadne przeciwności losu. W manii ludzie często
wydają pieniądze w sposób bardzo nierozsądny, np. na kolekcję
wypchanych sów lub bardzo drogie nożyce do żywopłotu, którego chory nawet nie posiada. Manii często towarzyszy rozdrażnienie, pobudzenie psychoruchowe, wręcz agresja skierowana
wobec innych ludzi lub samego siebie.

Skąd mi się to wzięło?
Skąd się biorą choroby afektywne u osób z SM? Oczywiście
nie ma na to jednej odpowiedzi. Z pewnością częściowo odpowiedzialna jest sytuacja życiowa i zdrowotna. Duży epizod depresyjny może pojawić się w wyniku działania silnego bodźca stresogennego, jakim jest życie z przewlekłą, nieuleczalną chorobą
o nieprzewidywalnym przebiegu. Na nastrój niebagatelny wpływ
mają: szok związany z wykryciem choroby, dolegliwości neurologiczne, trudności w dostępie do leczenia, problemy zawodowe,
finansowe i osobiste. Osoby z SM z racji choroby o niepewnym
rokowaniu, inwalidztwa, a niekiedy napiętnowania społecznego
i wykluczenia ekonomicznego doświadczają znacznie więcej lęku,
niż osoby z populacji ogólnej. Każdy mógłby prawdopodobnie
wymienić szereg przejmująco smutnych przykładów z życia własnego lub innych znajomych osób chorych na SM.
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Drugim czynnikiem jest demielinizacja, która uszkadza nie
tylko obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolę ruchów czy
czucie, ale także te regulujące nastrój, zachowanie, lęk. Szczególnie ważne są pod tym względem płaty czołowe i układ limbiczny.
Wiele danych przemawia za organicznym uwarunkowaniem
depresji w SM. Występująca w SM dyskoneksja korowo-podkorowa, skutkuje także zaburzeniami emocjonalnymi, zwłaszcza,
jeżeli uszkodzenia dotyczą układu limbicznego i szlaków do
niego prowadzących.
Istotnym argumentem przemawiającym za organicznym
uwarunkowaniem depresji w SM jest porównanie wyników
chorych na SM i osób po urazie rdzenia kręgowego. Mimo, że
osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym były dotknięte większą niepełnosprawnością, to właśnie u osób z SM depresja była
silniej zaznaczona. Również chorzy z pierwotnie postępującą
postacią stwardnienia rozsianego prezentowali niższe nasilenie
depresji przy jednoczesnym wyższym stopniu niesprawności
w porównaniu z osobami z typem nawracająco – remitującym.
Przebieg pierwotnie postępujący wiąże się nie tylko ze zwiększoną niepełnosprawnością, ale również z większymi uszkodzeniami mózgu. Znaczne uszkodzenia mózgu mogą korelować
wręcz z podwyższonym nastrojem. Związane jest to z deficytami
poznawczymi, zmniejszonym wglądem i krytycyzmem wobec
własnych działań w wyniku uszkodzenia zwłaszcza płatów czołowych i ciemieniowych.
Czynnikiem wywołującym zaburzenia afektywne u osób ze
stwardnieniem rozsianym jest także leczenie. Interferon beta,
jeden z leków stosowanych w leczeniu SM, może sprzyjać wystąpieniu depresji podczas leczenia, nasilić już istniejące stany
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depresyjne lub przyczynić się do ich nawrotu. Osoby leczone
mają ograniczoną możliwość monitorowania swego stanu psychicznego pod opieką psychiatry, gdyż niewiele poradni SM
zatrudnia psychologa lub psychiatrę

Po co badać? Po co leczyć?
Monitorowanie staniu emocjonalnego chorych oraz leczenie
pojawiających się zaburzeń afektywnych ma znaczenie zarówno dla poprawy rokowań oraz funkcjonowania osób chorych
w codziennym życiu, jak i dla poprawy funkcji poznawczych.
Monitorowanie takie powinno towarzyszyć leczeniu choroby
zasadniczej jako jedna z miar skuteczności leczenia. Nie jest
ono prowadzone ani podczas terapii refundowanych przez NFZ,
ani w czasie badań klinicznych nad nowymi, eksperymentalnymi metodami leczenia. Przyczyną jest, z jednej strony, dobrze
wszystkim znane niedofinansowanie sektora zdrowia publicznego, a z drugiej, prawdopodobnie panujący w społeczeństwie
stereotyp, że choroba przewlekła musi oznaczać ciągły smutek
i nic się z tym smutkiem nie da zrobić.

9

Co nowego... czyli o starym inaczej
Tymczasem leczenie chorób afektywnych jest szalenie ważne w SM, gdyż choroby afektywne są chorobami śmiertelnymi,
chociaż się tak o nich zazwyczaj nie myśli. W połączeniu z SM
mogą być wręcz chorobami zabójczymi, gdyż odsetek prób samobójczych u osób z SM jest 7,5 razy większy, niż w całym
społeczeństwie. Z tego powodu nie wolno lekceważyć depresji
lub zaskakujących wahań nastroju, zwłaszcza w stwardnieniu
rozsianym. Wczesne wykrycie zaburzeń emocjonalnych umożliwiłoby natychmiastowe włączenie leczenia przeciwdepresyjnego,
zarówno farmakologicznego, jak i interwencji psychologicznej,
zanim depresja zdąży powiększyć stopień cierpienia, a nawet
inwalidztwa związanego z SM. Depresja u osób z SM, podobnie
jak u osób niechorujących na SM, pogarsza także funkcjonowanie
poznawcze, zaś leczenie poprawia rokowania także w tej sferze.
Warto pamiętać, że leczenie chorób afektywnych ma korzystny wpływ na radzenie sobie z chorobą podstawową – ze stwardnieniem rozsianym. Bez balastu w postaci depresji lub ChADu
jest po prostu dużo łatwiej poszukiwać metod leczenia, dobijać
się o refundację, rehabilitację, a także pracować, być z rodziną,
zwyczajnie żyć. Leczenie depresji ma szansę zmniejszyć także
poziom zmęczenia – może się okazać, że za część zmęczenia
odpowiedzialna była depresja. Wyobraźcie sobie, co moglibyście
zrobić, gdybyście byli pełni sił o jedną godzinę dłużej?

Diagnoza
Diagnoza depresji u osób chorych na stwardnienie rozsiane nastręcza trudności nie spotykanych w innych grupach.
Występujące w stwardnieniu rozsianym zmęczenie oraz inne
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objawy somatyczne mogą sztucznie podwyższać wyniki osób
z SM w skalach depresji. Sugeruje się zatem, aby diagnozę depresji u osób z SM, opierać głównie na wskaźnikach związanych
z obniżeniem nastroju. Niektórzy autorzy wskazują jednak na
odmienny charakter zmęczenia wywoływanego przez depresję
i SM. SM powoduje głównie wyczerpanie fizyczne, łatwiejszą
męczliwość i gorszą tolerancję wysiłku. Depresja natomiast
związana jest ze zmęczeniem psychicznym, poczuciem braku
energii, zaangażowania.
Istotnym problemem diagnostycznym przy wykrywaniu
depresji u osób z SM jest zmęczenie występujące u większości
chorych na SM, nawet bez depresji. Obejmuje ono zarówno słabszą tolerancję wysiłku, wolniejszą regenerację sił, pogarszanie
się objawów pod wpływem wysiłku, jak i większą męczliwość
poznawczą oraz spowolnienie procesów poznawczych. U chorych
pojawia się zespół chronicznego zmęczenia (Chronic Fatigue
Syndrome, CFS).
Z tym zespołem wiążą się objawy neuropsychiatryczne
często występujące w samym stwardnieniu rozsianym, jednak
współwystępowanie CFS wraz ze stwardnieniem rozsianym
znacznie zwiększa ich częstość. Problemy poznawcze oraz psychiatryczne wystąpiły u 85% osób ze współwystępowaniem SM
i CFS. Chorzy ci prezentowali wyższą niż u osób z samym SM
bez CSF męczliwość, wykonanie zadań zajmowało im więcej
czasu, częściej występowały też zaburzenia lękowe oraz depresja. Dlatego warto pamiętać, że przy diagnozowaniu depresji
czy ocenianiu jej poziomu u siebie, trzeba zwracać uwagę na
inne, wymienione wcześniej, czynniki, nie tylko przytłaczające
zmęczenie.
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Leczenie
Leczeniem chorób afektywnych zajmuje się psychiatra. Tu
ważna uwaga – wiele osób wstydzi się pójść do psychiatry, bo
według stereotypu chodzą tam wyłącznie „nienormalni”. Tymczasem jest to dokładnie taki sam wstyd, jak pójście z bólem
brzucha do gastrologa czy z chorym kolanem do ortopedy. Żaden
wstyd, prawda? Jest to po prostu specjalista od tej konkretnej
sfery ludzkiego funkcjonowania.
W leczeniu chorób afektywnych wykorzystuje się farmakoterapię i psychoterapią. Najskuteczniejsze jest połączenie tych
dwóch metod. Nie warto bać się leków antydepresyjnych – te
nowszych generacji nie otępiają, przeciwnie, zwiększają aktywność i skupienie.
Warto pamiętać także o rozmowie z psychiatrą lub psychologiem specjalizującym się w pracy z osobami z SM. Osoba taka
będzie wiedziała, jak udzielić wsparcia w danej sytuacji, a mając
doświadczenie, będzie mogła udzielić rad pomocnych w opanowaniu trudności, które dopiero mają nadejść.

Czy warto? Warto!
Smutek, rezygnacja z działania, wyobcowanie i zamknięcie
się w sobie, typowe dla depresji, mogą się zmniejszać podczas
leczenia stwardnienia rozsianego. Może to stanowić ważny argument dla osób zastanawiających się nad rozpoczęciem leczenia.
Jest to istotne zwłaszcza w przypadku badań eksperymentalnych
leków, gdzie nie wszystkie możliwe skutki uboczne są znane
osobie chorej. Wówczas szansa poprawy stanu emocjonalnego
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i zmniejszenia dręczącej chorego depresji może być argumentem
wręcz decydującym o rozpoczęciu leczenia.
Monitorowanie zmian nastroju, lęku i sposobów radzenia
sobie ze stresem mogłoby zostać wdrożone do programów leczenia oraz badań klinicznych nowych leków niewielkim nakładem
środków. Pozwoliłoby to na wczesną interwencję w przypadku
pojawienia się depresji oraz możliwość treningu leczonych osób
w zakresie zmniejszania lęku oraz wykorzystania efektywnych
sposobów stawiania czoła skomplikowanej sytuacji życiowej.
Wpływ lęku i depresji na dobrostan osoby chorej na SM może
być równie upośledzający, co na przykład trudności ruchowe.
Może, tak jak one, ograniczać aktywność chorego, a przez to
przeszkadzać w dążeniu do osiągnięcia zmiany swojego stanu,
choćby przez poszukiwanie odpowiedniego leczenia.
Irena Grudzińska
Autorka jest magistrantką prof. Emilii Łojek w katedrze neuropsychologii
na Wydziale Psychologii UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, napisala pracę dyplomową „Depresja, lęk
i radzenie sobie ze stresem w przebiegu leczenia stwardnienia rozsianego”.
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fot. D. Ruczaj

Dobry nastrój jest jak słoneczny dzień – promieniuje wokoło
Washington Irving
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Wieczny deszcz
Odprowadzaliśmy na pociąg przyjaciół, którzy nas odwiedzili: młode małżeństwo i ich trzyletnią przemiłą córeczkę.
Dziewczynka podskakiwała koło nas, śmiała się, od czasu
do czasu biegła za jakimś motylem, wołała do niego, rozmawiała
z nim. Małe dzieci to dobrze umieją; kiedy człowiek się starzeje,
zapomina jak się rozmawia z motylami...
Piękna pogoda, jaka panowała, kiedy wychodziliśmy z domu,
nagle szybko uległa zmianie: ściemniło się, przyszła burza, a po
niej wielki deszcz. Mieliśmy ze sobą parasole – burzy można
się było spodziewać – wobec czego doszliśmy na dworzec nie
zmoczeni.
Ale dziewczynka już po drodze, pod parasolem, rozszlochała
się i jeszcze w poczekalni nie przestawała szlochać.
Staraliśmy się ją przekonać, że nie ma się czego bać, że
grzmoty i błyskawice juz przeszły, a szum deszczu za oknem
dworcowej poczekalni nam nie przeszkadza. Ale dziecko nie
przestawało szlochać.
Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego płacze. Nie odpowiadała, a tylko wydawała z siebie żałosne dziecięce łkanie.
Płakała, jakby za chwilę miał nastąpić koniec świata. Wreszcie
jednak przemówiła:
– Będzie zawsze padać.
– Jak to zawsze?
– Nie przestanie. Nigdy. Nigdy.
Przez chwilę patrzyliśmy na nią, a potem – nie bacząc na
jej płacz, zaczęliśmy się śmiać. Mogliśmy się przecież obawiać,
że ją coś boli, że ma jakiś rzeczywisty powód do płaczu, a ona
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tymczasem... Ona sobie tylko myśli, że ten deszcz będzie padał
na wieki.
Staraliśmy się jej wytłumaczyć, że deszcz przestanie padać,
że szum za oknem ustanie, zaświeci słońce... Ale ona szlochała
i szlochała.
– Jest taka jak ja – powiedziała matka dziewczynki z uśmiechem – też sobie czasem myślę, że kiedy przyjdzie coś złego, to
nigdy się nie skończy.
Milczeliśmy czekając na pociąg, który za chwilę miał nadjechać. I każdy z nas myślał o swoich deszczach, o swoim wiecznym
deszczu...
Czy nie jesteśmy jak to szlochające dziecko? Czy nie myślimy
z wyraźną naiwnością, że ta troska, niepewność, ta udręka, które
nas czasem dotykają, są wieczne, że nigdy się nie skończą?
Deszcz ustawał, tak jak niekiedy ustają letnie deszcze – szybko, tak jak przyszedł. Wyszliśmy na peron. Na niebie świeciło
słońce. Pociąg nadjeżdżał.
Deszcz się skończył, wieczny deszcz się skończył – przecież
każdy deszcz kiedyś się skończy – dziewczynka patrzyła podejrzliwie i ze zdumieniem w niebo. A potem się roześmiała.
Jakież to piękne, kiedy wieczny deszcz się kończy. Jak to
dobrze wiedzieć, ze żaden deszcz nie był, nie jest i nie będzie
wieczny. Pociąg odjeżdżał, a dziecko śmiało się z okna i machało
nam na pożegnanie, machało w drodze do słonecznej krainy...
Eduard Martin
(Radości dla duszy, Kraków 2011)

16

Między nami

Między nami
Nie taki diabeł straszny...
W grudniu zeszłego roku minęło 21 lat od kiedy choruję na
SM. Choroba nie zmieniła radykalnie mojego dotychczasowego życia (oczywiście poza zmianami fizycznymi). Pracowałam
w instytucie, w którym obowiązywał nienormowany czas pracy.
Wszyscy pracowaliśmy (i pracujemy nadal) głównie w domu,
tylko raz w tygodniu spotykamy się na dyżurach w Zakładzie.
Dzięki temu przechodząc na rentę inwalidzką, mogłam kontynuować pracę.
Moi domownicy – mąż i 12 letnia wtedy córka – ze zrozumieniem i odpowiedzialnością podeszli do mojej choroby, chociaż
nie od razu tak było. Zwłaszcza córka, w końcu dziecko jeszcze,
nie bardzo rozumiała dlaczego w życiu naszej rodziny zaszły
zmiany, dlaczego i na co mama choruje, dlaczego oboje z tatą
musieli się włączyć w codzienne obowiązki domowe. Minęło
trochę czasu, zanim udało nam się odpowiedzieć córce na te
pytania. Przyjęła nasze tłumaczenia w miarę spokojnie i obiecała, że będzie nam pomagać. Tak też się stało. Zawsze lubiła
pomagać mi w przygotowywaniu posiłków, dlatego też nowe
obowiązki nie stanowiły dla niej problemu, a zdobyte w dzieciństwie umiejętności przydały się w dorosłym życiu. Do tej pory
pisałam o reakcji mojej rodziny na nowo zaistniałą sytuację.
A jak to było ze mną?
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Po pięciu latach oczekiwania na diagnozę, po kolejnych hipotetycznych chorobach (często śmiertelnych) tę właściwą, paradoksalnie, przyjęłam z ulgą. O SM wiedziałam dużo, ponieważ
mój szwagier cierpiał na tę chorobę. Zdawałam sobie sprawę
z tego, że jest poważna i nieuleczalna, ale można z nią żyć, stosując się do określonych zaleceń lekarzy. Moja dociekliwa natura
wynikająca z mojego zawodu – jestem pracownikiem naukowobadawczym – spowodowała, że o schorzeniu, na które cierpiałam, chciałam wiedzieć jak najwięcej, hołdując zasadzie: wroga
trzeba najpierw dobrze poznać, żeby potem móc skutecznie
stawić mu czoła. Wstąpiłam do
PTSR, uczestniczyłam w gimnastyce rehabilitacyjnej i grupach
wsparcia prowadzonych przez
neurologa i psychologa, włączyłam się w działalność naszego
Oddziału. Po kilkunastu latach
choroby wydawało mi się, że
wiem o niej wszystko. Okazało
się jednak, że zabrakło mi pokory. Wiedziałam, co prawda, że
depresja dotyka wielu chorych
na SM, ale uważałam, że mnie to
nie dotyczy. Jakże się myliłam!
Zdarzało mi się miewać tzw.
psychiczne dołki, ale któż ich
nie miewa? Same przychodziły i same odchodziły. Nadszedł
jednak czas, że pojawiały się co-

18

Między nami
raz częściej i trwały coraz dłużej. Zaczęłam miewać bezsenne
noce z natłokiem uporczywych myśli skierowanych krytycznie
na moją osobę i moje życie. Ja, zawsze towarzyska, zaczęłam
stronić od ludzi. W ich towarzystwie czułam się jak za szybą,
uniemożliwiającą bezpośredni kontakt. W pokoju pełnym ludzi
byłam sama. Mój stan wpływał również na jakość mojej pracy
zawodowej. Nie potrafiłam się skupić i skoncentrować na tym,
czym się aktualnie zajmuję. Było mi źle! Taki stan trwał już parę
miesięcy, kiedy stwierdziłam, że sama go nie zwalczę. Udałam
się do psychiatry, w końcu lekarz jak każdy inny.
Po długiej i wnikliwej rozmowie, pani doktor powiedziała
mi, że dobrze się stało, że nie zwlekałam z wizytą, bo w przypadku depresji czas działa na niekorzyść. Powiedziała również,
że depresja jest poniekąd wpisana w SM, tak jak i każdą chorobę przewlekłą. Zaleciła przyjmowanie antydepresantów nowej
generacji, nie otępiających i nieuzależniających. Zaczęłam je
przyjmować. Na efekt nie trzeba było długo czekać ,,wróciłam
do siebie”. Czas depresji wspominam jak wyniszczający koszmar.
Dlatego też wszystkim tym, którym zdarzają się podobne stany
ośmielam się powiedzieć – nie bójcie się psychiatry, nie gryzie,
a może pomóc.
Urszula Dobrzyniec
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Nie taki czarny pies straszny
Minął już miesiąc od ogólnopolskiego dnia walki z depresją –
23 lutego 2012 r. Ta data przypomniała mi o istnieniu a zarazem
nieistnieniu mojego czarnego psa, jak pieszczotliwie o depresji
zwykł mawiać Winston Churchill. Jednak nie o swoim doświadczeniu chcę tu pisać, ale o tym co może zrobić osoba, której
bliski zostaje wciągnięty przez lawinę zaburzeń emocjonalnych
o podłożu afektywnym. Ratunkiem jest przede wszystkim szczera
rozmowa, ale gdy to nie wystarcza konieczne i nieodzowne staje
się skorzystanie z fachowej pomocy – psychologa, psychiatry czy
psychoterapeuty. Niemniej jednak rzadko dzieje się tak, że osoba,
która żyje pod dachem z kimś kto cierpi na depresję decyduje się
na pomoc samej sobie. Zazwyczaj stara się udźwignąć to, co nie
jest do udźwignięcia nie zauważając, że im bardziej pomaga tym
bardziej nie ma siły, a w końcu sama potrzebuje pomocy.
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O tym co zrobić w tak kryzysowej sytuacji pisze Ainsley
Johnstone, żona Matthew Johnston’a, australijskiego rysownika, który zdecydował się w postaci humorystycznych obrazków
zilustrować życie z depresją oraz życie u boku depresji. Obydwie książki ukazały się w 2005 i 2008 roku, ale jak do tej pory,
nie znalazłam żadnego źródła, które w tak całościowy sposób
opisywałoby chorobę jaką jest depresja oraz wszelkie czynniki
dokoła niej.
Te ilustrowane poradniki autorstwa małżeństwa Ainsley
i Matthew Johnstone, w Polsce przetłumaczone przez Joannę
Nowakowską, a wydane przez Media Rodzina w 2010 roku, zawierają serię cennych informacji, których darmo szukać w specjalistycznych wydawnictwach psychologicznych. Dodatkowo
forma, zbiór kilkudziesięciu rysunków, gdzie głównym bohaterem
jest czarny pies daje dystans i aspekt humorystyczny, o który tak
trudno w doświadczeniu depresji. Pierwsza z nich, Mój czarny pies.
Depresja. powstała w 2005 roku i jak pisze sam autor, Matthew
Johnstone: „(…) Książka pozwoliła mi się od wielu rzeczy uwolnić. I była najlepszą metodą terapii. Musiałem publicznie stawić
czoło temu, kim byłem, przez co przeszedłem, czego się nauczyłem
i czego naprawdę chcę od życia. Była ciągłym przypomnieniem, że
muszę trzymać się reguł, które sam głoszę, okiełznać swoje życie
i nie spuszczać Psa z uwięzi. Najlepszy sposób zerwania z tym, co
cię krępuje, to uświadomienie sobie, kim się jest naprawdę.”
Z kolei drugie wydawnictwo Życie pod psem, który wabi się
Depresja jest kontynuacją pierwszej części. O ile jednak „Mój
czarny pies. Depresja.” to doświadczenie jednostkowe, z całą galerią problemów i symptomów charakteryzujących depresję, tak
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druga książka pokazuje z czym musi się zmierzyć osoba, która
obserwuje życie osoby dotkniętej depresją. Można tam znaleźć
serię wskazówek oraz informacji, które mogą się okazać bardzo
przydatne do tego, by wiedzieć co mówić lub czego nie mówić
osobie chorej. Ponadto, na kartach książki zostało pokazane
zwątpienie, frustracja opiekuna, co jednak zostaje zakończone
zbiorem kilkunastu rysunków, na których w bardzo prosty i przystępny sposób zobrazowano formy pomocy i wsparcia tak dla
chorego z depresją, jak i opiekuna, rodziny czy kogoś bliskiego,
kto jest obok.
Niezwykle cenne i pouczające książeczki, które można
polecić tak specjalistom, jak i tym wszystkim, którzy stykają się z depresją osobiście lub w postaci obserwacji czyjegoś
„czarnego psa”.
Zuzanna Konarska
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Uzależnienie,
współuzależnienie – czym są?
jak je rozpoznawać,
co z nimi robić?
Czasem słyszymy o tym, że „ktoś jest uzależniony”. Jak
wiemy uzależnić można się praktycznie od wszystkiego np.: od
jedzenia, picia (np. alkoholu), nikotyny, internetu, narkotyków,
hazardu, telewizji, a także leków. Niektóre z nich są bardziej
szkodliwe od innych, jednak dalej pozostają uzależnieniem,
z którym warto podejmować próby zerwania.
Aby rozróżnić czym jest nadmierne korzystanie z jakiejś rzeczy lub używania substancji, a kiedy przeradza się to w uzależnienie, warto zapoznać się z fachową terminologią tego pojęcia.
Uzależnienie jest to silna nabyta potrzeba wykonywania
jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce
określenie to ma kilka znaczeń. Współczesna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia bardzo szeroko i zakłada, że obejmuje
ono także „(...) inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni
angażować się w ryzykowne, wymykające się spod kontroli zachowania”.
Aby można było mówić o uzależnieniu, trzy lub więcej
z następujących przejawów muszą występować łącznie przez
co najmniej jeden miesiąc lub, jeżeli utrzymywało się krócej
niż jeden miesiąc, to występowało w sposób powtarzający się
w okresie 12 miesięcy, według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) oraz klasyfikacji ICD – 10 (oficjalna klasyfikacja chorób) są to:
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– Silne pragnienie lub poczucie przymusu spożywania/korzystania z danej substancji.
– Brak kontroli nad zachowaniem związanym z uzależnieniem, tj. nad jego rozpoczynaniem, kończeniem oraz poziomem
użycia, potwierdzona przyjmowaniem substancji w dużych ilościach lub przez czas dłuższy niż zamierzony, albo uporczywym
jego pragnieniem albo nieskutecznością wysiłków zmniejszenia
lub kontrolowania jej używania
– Fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego pojawiające
się, gdy użycie substancji jest ograniczane lub przerywane, albo
spożywaniem substancji w celu uwolnienia się od objawów odstawienia lub ich uniknięcia.
– Występowanie tolerancji wobec działania czynnika uzależniającego (alkoholu, leku, Internetu, itp.), tj. konieczności przyjmowania istotnie wzrastających jego ilości, w celu osiągnięcia
działania lub pożądanego efektu, albo znaczenie zmniejszonego
efektu w przypadku dalszego dostarczania dotychczasowych
jego ilości.
– Silne pochłonięcie substancją uzależniającą przejawiające
się istotną zmianą dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań porzucanych lub ograniczanych z powodu przyjmowania
substancji, np. picia alkoholu, albo przeznaczeniem większości
czasu na działania konieczne do uzyskania, bądź uwolnienia się
od następstw jej działania.
– Uporczywe nadużywanie czynnika uzależniającego, np
picia alkoholu, pomimo oczywistych dowodów występowania
szkodliwych następstw, charakter i rozmiar szkód są już danej
osobie znane lub można oczekiwać, że są znane.
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Warto zatem przyglądać się swoim zachowaniom i być czujnym na co dzień, zwracać też uwagę na to, co mówią na ten temat
inni. Jeśli słyszymy po raz kolejny od bliskiej osoby: „Widzę, że
często spożywasz alkohol...” a sami nie zaobserwowaliśmy takich
zachowań, warto dopytać się jak to widzi ktoś inny? W przypadku uzależnienia, osoba chora jako ostatnia zauważa, niestety, że
ma z tym problem. Dzieje się tak ponieważ rządzą nią mechanizmy psychologiczne, które uniemożliwiają rozpoznawanie oraz
adekwatne, szybkie reagowanie na pojawiające się symptomy.
W przypadku osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
dochodzi często do uzależnienia od leków.
Niebezpieczeństwo uzależniania się od leków polega między
innymi na tym, że w miarę rozwoju uzależnienia, chory musi
przyjmować coraz większe dawki dla otrzymania pożądanego
efektu. Nasila to niebezpieczeństwo przedawkowania leków i wystąpienia ich działań niepożądanych, co może w konsekwencji
prowadzić do zatrucia a także śmierci.
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Lek może powodować przestrojenie czynności somatycznych i psychicznych, a nagłe zaprzestanie jego stosowania
może wywołać duże zaburzenia czynności organizmu, zwane
objawami odstawiennymi. Najszybciej i najczęściej dochodzi
do wytworzenia się zależności psychicznej od leku, rzadziej
i później zależności fizycznej (somatycznej). Uzależnienie fizyczne zmienia funkcjonowanie organizmu na tyle, że nagłe
odstawienie leku, powoduje zmiany pracy narządów wewnętrznych, np. zaburzenia czynności serca, układu pokarmowego czy
oddychania i ciśnienia krwi.
Związek wywołujący zależność lekową wchodzi w łańcuchy przemian metabolicznych organizmu, dla których staje się
w końcu niezbędny. Lekomania obejmuje zazwyczaj leki nasenne, które początkowo stosowane są w celu wywołania snu.
Później stają się narzędziem, przy pomocy którego leczy się nie
tylko brak snu, ale i lęk, napięcie nerwów, niezadowolenie lub
uczucie rozchwiania emocjonalnego – niezrównoważenia. Tak
jak w każdym uzależnieniu, w miarę rozwoju tego stanu, chory
musi przyjmować coraz większe dawki leku, dla otrzymania
pożądanego efektu.
Lekomania obejmuje też leki przeciwbólowe, przeciwlękowe,
dopingujące i euforyzujące (wywołujące stan błogiego zadowolenia). Nadużywane są też leki hormonalne, które również kryją
w sobie masę niebezpieczeństw dla zdrowia. Stosowanie hormonów tarczycy na odchudzenie może spowodować wystąpienie
nadczynności tarczycy, zaś nadużywanie hormonów kobiecych
na przedłużenie młodości – np. guzy macicy.
Spośród zależności lekowych możemy wyróżnić cięższą postać, czyli nałóg, i lżejszą zwaną przyzwyczajeniem. Istotną cechą

26

Między nami
zależności lekowej (tak jak w innym przypadku uzależnienia od
substancji) jest nieodparta potrzeba zażywania danego leku,
a w konsekwencji wytworzenia się zachowania, którego celem
jest poszukiwanie pożądanego leku za wszelką cenę. Znane są
też przypadki zażywania od kilku do kilkunastu i więcej tabletek od bólu głowy, lub np. wypijania nawet kilku butelek kropli
żołądkowych, walerianowych czy nasercowych w ciągu dnia.
W przypadku uzależnienia, problem nie dotyczy jedynie
samej osoby uzależnionej ale również jej otoczenia, znajomych,
przyjaciół, rodziny. Stają się bowiem współuzależnione i również
działają w nich mechanizmy, które uniemożliwiają normalne
funkcjonowanie w życiu, koncentrują bowiem ich własne zachowania wokół osoby uzależnionej.
Do najbardziej typowych zachowań osób współuzależnionych należą:
– silna huśtawka emocjonalna (stany od szczęścia, radości,
zadowolenia do nagłego przechodzenia w poczucie smutku, żalu,
niezadowolenia czy wściekłości czyli całej gamy różnorodnych,
często przeciwstawnych uczuć)
– koncentracja życia wokół osoby uzależnionej
– rezygnacja w własnych potrzeb i pragnień na rzecz osoby
uzależnionej
– usprawiedliwianie zachowań osoby uzależnionej
– ciągła walka z uzależnieniem osoby bliskiej, namawianie
jej do leczenia pomimo braku jakiejkolwiek chęci z jej strony do
podjęcia leczenia
Jeśli więc, zauważasz że u Ciebie lub osoby bliskiej podobne
stany psychologiczne i fizjologiczne mają miejsce, warto za-
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czerpnąć porady lub opinii specjalisty w tej sprawie. Na terenie
całego kraju działają Poradnie Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. Są to placówki państwowe, które w swej ofercie
mają bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób
uzależnionych i ich bliskich. Po wywiadzie wstępnym, psycholog zaproponuje też dalszy rodzaj pomocy w postaci np. terapii
indywidualnej lub grupowej, z której będzie można skorzystać.
Można także skorzystać z grup samopomocowych funkcjonujących przy ww poradniach, np. grupy AA.
Miejsca, do których można się też zgłosić to umiejscowione
przy Ośrodkach Pomocy Społecznej – Punkty Informacyjno-Konsultacyjne, w których dyżurują specjaliści ds. uzależnień.
Osoby te pomogą nam rozpoznać czy nasze zachowania są jedynie ryzykowne, czy już warto robić coś w tym kierunku aby
zacząć je zmieniać.
Zapraszamy również do kontaktu z biurem OW PTSR.
W ramach aktualnie realizowanego projektu istnieje możliwość
skorzystania z bezpłatnych konsultacji/porad psychologa, pracownika socjalnego czy prawnika. Specjaliści mogą podpowiedzieć, gdzie się udać w celu uzyskania fachowej pomocy.
Agnieszka Włoszycka
psycholog, terapeuta TSR
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Listy * Listy * Listy * Listy * Listy * Listy
Wyjazd do Rzymu
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Pierwsze podenerwowanie,
godzina 10.00 – są wszyscy! Każdy dostał kwiatek – oznaczenie
bagażu, tym samym naszej grupy. Ojej, bagaże, bilety, czy dam
radę? Jestem przecież nieporadna, pierwszy raz podróżuję na wózku, może nie powinnam była jechać, lepiej było zostać w domu?
O czym ja myślę, to jedyna okazja: dzisiaj albo nigdy!
Najpierw bagaż na wagę, jak łatwo poszło, już go więcej nie
widziałam. Teraz tylko przejście. Ojej, ktoś mnie pochwycił,
pchał wózek, kazał zdjąć kurtkę i to wszystko?
Wkrótce znalazłam się w samolocie. Jak tu pięknie, przestronnie, nawet nie wyczułam lotu. To już Rzym, ktoś wykrzyknął, tak szybko?
Autokar przystosowany dla niepełnosprawnych czekał na
nas. Dźwig wnosił nas do wnętrza, jak fajnie! Jadąc zauważyłam
ulice „nie pierwszej młodości”. Rzym to stare miasto, wiem, że
leży nad Tybrem i jest stolicą Włoch.
Jesteśmy już w hotelu. Pokój czteroosobowy, może być, bardzo mi się podoba. Kolacja, czyli obiado-kolacja i spanie!
Noc minęła spokojnie, rano po śniadaniu jedziemy na mszę
przy grobie Ojca Świętego. W bazylice Świętego Piotra, oczywiście z polskim księdzem. Jedziemy wszyscy w zadumie. Serce
bije mi coraz bardziej. Środek Rzymu, podjeżdżamy pod wysokie
mury. Tak, to są mury Watykanu, państwa kościelnego, siedziby
papieża. W środku widnieje bazylika Św. Piotra. Jak się cieszę, że
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tu jestem, dawno marzyłam, długo czekałam, aż właśnie dzisiaj
tu się dostałam. Będą niezapomniane wrażenia, wspomnienia.
Msza Święta wypełniona była polskością, dostałam werwy, wiarę
życia i przetrwania. A było ze mną „krucho”.
Po mszy nastąpiło zwiedzanie bazyliki. Radość moja była
wielka, dotykałam miejsc, po których chodził Ojciec Św. Jan Paweł II – Papież, nasz Papież-Polak! Karol Wojtyła! Nie miałam
możliwości być tutaj za Jego życia, bo choroba, brak pieniędzy,
brak opieki.
Muzeum Watykańskie – długość korytarzy to bagatelka 7 km!
Znajduje się tutaj wiele zbiorów, wiele pamiątek! Jest co zwiedzać,
aż w głowie się kręci tyle tu wszystkiego, brak jakoś pamięci!
Nie, nie, wiele pozostanie mi na długo w moich myślach,
wielkość bazyliki i jej trwałość. Druga, co do wielkości, po bazylice Św. Piotra, jest bazylika Św. Pawła za murami, przepiękna!
Co ja piszę, tu każdy nawet kamień wart podziwu, drzewa jakie
piękne, jak parasole! To trzeba zobaczyć.
Zapomniałam, podczas zwiedzania Bazyliki Św. Piotra padało wiele pytań między innymi co kryją podziemia? Oj, wiele,

30

Między nami
wiele jest też kapliczek. Prawdziwe skarby, pomyślałam, gdzie
tknąć palcem, tam same świętości!
Mieliśmy czas na odpoczynek, wypicie herbaty, kawy, kupno pamiątek, wysłania kartek, ale za chwilę znów zwiedzanie.
Nawet podczas jazdy nie można było oderwać wzroku od okna
autokaru.
Zwracałam uwagę na piękne mosty, zabytki, a jest ich w Rzymie bardzo, bardzo dużo. Koloseum – ogromna stara budowla,
tyle set lat, a mury stoją do dzisiaj, kiedyś odbywały się walki
gladiatorów, widzów bagatelka 50 tysięcy!
Znów powrót do hotelu, toaleta, posiłek i spanie. Nie było
czasu na opowiadanie wrażeń, jutro jak zwykle dużo do zwiedzania, a co najważniejsze audiencja – spotkanie z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI, które na zawsze pozostanie mi w pamięci.
Od rana czuć atmosferę powagi i oczekiwanie. Aula Pawła
VI wypełnia się wiernymi. Słychać śpiewy i okrzyki! Wchodzi
Straż Papieska, papież i biskupi (księża). Na sali podniecenie,
wszyscy klaszczą, kto może wstaje, w oczach łzy! Wita nas Ojciec
Święty, a my witamy Ojca Świętego Benedykta XVI! Podczas
audiencji wspomniano o naszej grupie chorych na SM z Warszawy. To było niesamowite wrażenie. Zrobiło mi się lżej na duszy,
poczułam wielką ulgę, po to tu przyjechałam.
Plac Św. Piotra oglądam z zachwytem, ciekawiło mnie wszystko, filary, okna, pomnik Św. Piotra, pomnik Św. Pawła, obelisk,
tuż obok apartamenty papieskie. Jedno miejsce, tu przystanęłam
dłużej, to miejsce szczególne, miejsce w którym został postrzelony Ojciec Św. Jan Paweł II. Z oczu, jak i wówczas, tak i dzisiaj
płyną obfite łzy. Nie mogłam się powstrzymać, nie wstydziłam
się łez, ktoś mnie chwycił za rękę mówiąc, jestem z Polski, od
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kilkunastu lat mieszkam w Rzymie, przyszłam Wam pomóc.
Widzę jej oczy też we łzach. Dziękuję!
Nie sposób opisać wszystkiego, co widziałam i zwiedziłam,
mianowicie wiele kościołów, wiele przepięknych fontann. Pogłębiłam wiedzę o świętych. Wstyd się przyznać, ale o Św. Agnieszce niewiele wiedziałam. Tu pogłębiłam wiedzę!
Fontanny – prawdziwe cuda! Dekoracja Rzymu. Na Pizza
Navona stoi fontanna czterech rzek, czterech kontynentów.
Fontanna dei Quattro Fiumi autora Berniniego. Następna fontanna to Fontanna di Trevi, najozdobniejsza, wyrasta za ściany
Palazzo Poli
Ostatni dzień zwiedzania „zamieszała” aura, spadł śnieg,
mieliśmy jechać do Asyżu jednak policja zabroniła. Widok zimy
w Rzymie – to klęska! Drzewa, a na nich mandarynki, płakać
się chciało. Dookoła pełno śniegu.
Czy warto było jechać? Oczywiście! Gdyby była możliwość
pojechałabym jeszcze raz.
Tej radości nie byłoby gdyby nie nasza droga pani Małgorzata Kitowska, jej trud, zaangażowanie. Za to, pani Małgosiu,
bardzo dziękujemy! Dziękuję też panom Łukaszom z wolontariatu. Oj, mieli sporo z nami pracy.
Dziękuję też pani Małgorzacie Tokarskiej z biura podróży
dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Robiła co mogła, by
umilić nam pobyt. Dziękuję też tak zwanym „popychaczom”.
Nie raz widziałam ocieranie potu z czoła. Dziękuję też tym
z Rzymu – za wielką pomoc!
Teresa Kopko
Żal... nie wspomniałam o motorynkach, które mnie zachwyciły!
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Jest mi przykro...
Do Dąbka jeżdżę od zawsze i jak tylko mam okazję. Za
każdym razem z radością witam znajome twarze pracowników
i chorych z całej Polski. Poznaję też nowych. Cieszę się też z tego,
że Ośrodek jest coraz to lepiej wyposażony i coraz piękniejszy,
a zwłaszcza park, bez względu na porę roku. Często też po powrocie piszę coś do Nadziei o moich pozytywnych obserwacjach
i wrażeniach z pobytu.
Staram się też o następny wyjazd i znowu jadę bez względu
na porę roku. Tym razem dostałam zaproszenie na listopad tego
roku. Miałam jednak w tym czasie wyznaczone wizyty u lekarzy
specjalistów do których trudno się dostać. Miałam też ważne dla
mnie sprawy prywatne.
Prosiłam o przesunięcie terminu o parę miesięcy, bo tak się
to wszystko rozłożyło. Liczyłam na uwzględnienie mojej prośby,
choćby dlatego, że robię to po raz pierwszy.
Odpowiedź brzmiała: „zgodnie z pani prośbą termin pani
pobytu... ustalam na listopad 2012 roku”. Dla mnie oznacza to,
że pojadę następny raz do Dąbka dopiero po dwóch i pół latach
o ile w ogóle pojadę, bo na następną wizytę u lekarzy mam się
zgłosić za rok czyli w listopadzie 2012 roku. Jest mi przykro.
Anna
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Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności
lub ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w zeznaniu
podatkowym za 2011 rok ponownie ma prawo skorzystać z ulgi
rehabilitacyjnej.
Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają: kwota
przeznaczona na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Należy pamiętać, że ulga odliczana jest od dochodu, a nie
od podatku i że mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby mające
orzeczenie o niepełnosprawności. Niektóre rodzaje odliczeń
zastrzeżone są wyłącznie dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa) lub z określonym schorzeniem
(niepełnosprawność narządu ruchu lub osoby niewidome lub
niedowidzące) – zwraca uwagę Małgorzata Sator, kierownik
Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola.
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
Ulgę od dochodu może odliczyć osoba niepełnosprawna,
posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub

34

Prawo i my
socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczy młodzieży
do 16 roku życia – lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane
przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.
Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak:
współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce
przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie.
Dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie
mogą przekroczyć w danym roku kwoty 9120 zł.
Rodzaje odliczeń
Wydatki, które uprawniają do odliczenia od dochodu, dzielą
się na: wydatki nielimitowane – wtedy odliczamy całą wydatkowaną kwotę oraz wydatki limitowane – kwota odliczenia
uwzględnia granicę górnego bądź dolnego limitu kwotowego.
Katalog wydatków limitowanych obejmuje:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
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• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
• opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I stopnia niepełnosprawności – w kwocie
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
• utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa
w pkt. 7, psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty określonej w pkt. 7;
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną
cierpiącą na przewlekłą chorobę, uniemożliwiającą poruszanie
się, oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I stopnia niepełnosprawności;
• opłacenie tłumacza języka migowego;
• kolonie i obozy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25.
roku życia;
• leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100
zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna
powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
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b) osoby niepełnosprawnej z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również
innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie
samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej z I lub II stopniem niepełnosprawności
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
z I lub II stopniem niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 2280 zł;
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego
związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których
mowa w pkt. 11.
Do wydatków limitowanych zalicza się opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy oraz osób z niepełnosprawnością ruchową I grupy.
Maksymalna kwota odliczenia w tym zakresie wynosi 2280 zł.
Osoby niewidome lub niedowidzące z I lub II stopniem
niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne ruchowo
z I stopniem niepełnosprawności mogą odliczyć maksymalnie
do 2280 zł kwotę wydatkowaną na utrzymanie psa asystującego, który ułatwia im uczestnictwo w życiu społecznym. Warto
podkreślić, że od 2011 r. można odliczyć jedynie wydatki na
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utrzymanie psa asystującego, a nie – jak dotychczas – każdego
psa przewodnika.
Maksymalnie do 2280 zł można odliczyć także wykorzystanie samochodu osobowego na potrzeby koniecznych przejazdów
na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód musi
być własnością lub współwłasnością osoby z I lub II stopniem
niepełnosprawności lub podatnika, który utrzymuje osobę z I lub
II stopniem niepełnosprawności bądź dziecko niepełnosprawne,
które nie ukończyło 16 r. ż.
Istotne są również zasady dotyczące odliczenia wydatków
na leki. Odliczyć można tylko nadwyżkę kwot wydatkowanych
w poszczególnych miesiącach powyżej 100 zł, a nie całą kwotę.
Odliczenie dotyczy tylko tych leków, które według lekarza specjalisty winny być stosowane stale lub czasowo Urząd ma prawo
poprosić o okazanie potwierdzenia od lekarza o konieczności
stosowania zaleconych leków – przypomina Sator.
Dokumentacja wydatków uprawniających do odliczeń
Większość wydatków należy udokumentować dowodami
potwierdzającymi ich poniesienie; nie musi to być faktura,
może to być również inny dokument, ale musi on zawierać
dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę
zapłaty. Obowiązek udokumentowania nie dotyczy wydatków,
dla których określono tzw. odliczenie limitowane do wysokości
2280 zł; mowa o nich w art. 26 ust. 7a pkt. 7, 8 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w tym przypadku ustawodawca wprowadził wymóg wskazania dodatkowych
okoliczności, które w sposób niejako zastępczy dokumentują
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istnienie przesłanek potwierdzających poniesienie określonego
rodzaju wydatku.
Są to: wskazanie imienia i nazwiska osób, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika
(do pkt. 7), okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego (do pkt. 8) lub okazanie dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (do pkt. 14) – wyjaśnia Sator.
W przypadku odliczania wydatków na leki podstawę stanowią pisemne zalecenie lekarza o konieczności stosowania
danego leku (recepta, karta pacjenta), faktura lub inny dowód
poniesienia kosztów. Należy jednak pamiętać, że paragon
z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, korzystając z ulgi
rehabilitacyjnej, muszą liczyć się z koniecznością okazania dowodu pokrewieństwa.
Finansowanie wydatków
Wydatki na cele rehabilitacyjne muszą być poniesione ze
środków własnych, nie może ich ponieść osoba trzecia, gdyż
wtedy automatycznie traci się prawo do ulgi.
Należy pamiętać, że wydatki limitowane, które zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności,
PFRON, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub
w całości zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie
podlegają odliczeniu.
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Warto mieć również na uwadze, że urzędy ściśle respektują przepisy, więc przedmioty ułatwiające życie każdemu (np.
poduszki, materace) – nie tylko osobie niepełnosprawnej – nie
podlegają odliczeniu od dochodu. Za rehabilitację nie uznaje
się także operacji, która poprawia sprawność osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z orzeczeniem NSA, wyjątkami są: operacja
endoprotezy stawu biodrowego oraz zakup endoprotezy.
Organ podatkowy zawsze ma prawo sprawdzić poprawność
dokonanych odliczeń. Jeśli po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zorientujemy się, że nie mamy dowodów uprawniających nas do ulgi, musimy złożyć korektę tego zeznania. Zawsze
w razie wątpliwości mamy prawo zapytać w urzędzie skarbowym
o przysługujące nam uprawnienia.
– Największym problemem jest, moim zdaniem, niechęć lub
obawa przed zwróceniem się do fachowca o udzielenie informacji, nieumiejętność zadania właściwego pytania lub niestosowanie się do treści uzyskanej informacji. Ponadto każdego roku
pojawia się nowa grupa osób niepełnosprawnych, która dopiero
uczy się zasad dotyczących ulgi rehabilitacyjnej i do których należy dotrzeć z określoną informacją – podsumowuje Sator.
Beata Rędziak
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/101689
Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji
za możliwość zamieszczenia tego tekstu.
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Co, gdzie, kiedy
w Oddziale Warszawskim PTSR
Biuro Oddziału Warszawskiego PTSR
ul. Świętojerska 12a,
00-236 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 godz. 9.00 – 17.00
Monika Staniec – dyrektor biura
Marcin Skroczyński – z-ca dyrektora biura
Marta Wysocka-Jóźwiak – koordynator projektów (na zasiłku
macierzyńskim)
Małgorzata Kitowska – koordynator projektów (z-stwo za w/w)
Elżbieta Lasak – koordynator ds. komunikacji
Jolanta Grażyna Chodakiewicz – główna księgowa
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***
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
***
Przypominamy, że warunkiem korzystania ze wszystkich
prowadzonych przez nas zajęć jest dostarczenie do biura:
– w ypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu/neurologa
karty kwalifikacyjnej na zajęcia,
– 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.
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Zajęcia w Oddziale Warszawskim PTSR:
1. Gimnastyka rehabilitacyjna
Zajęcia grupowej rehabilitacji ruchowej przy ul. Świętojerskiej
prowadzone są w dwóch terminach:
– we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia dla osób mniej
sprawnych,
– w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia dla osób sprawniejszych.
2. Masaże usprawniające
Masaże odbywają się w środy w godz. 15.30 – 19.30 oraz
w soboty w godz. 12.00 – 15.00 w sali rehabilitacyjnej przy
Świętojerskiej 12a.
Na obydwa terminy masaży obowiązują zapisy telefoniczne
3. Joga – zajęcia relaksacyjne
Zajęcia jogi przy ul. Świętojerskiej odbywają się w piątki
w godz. 15.30 – 17.00, w wyjątkowych przypadkach – w poniedziałki.
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą także korzystać z zajęć w Joga Studio przy ul.
Grzybowskiej. Zapisy w biurze OW PTSR.
4. Tai-chi
Na zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej zapraszamy na ul. Świętojerską 12a w:
– poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00,
– soboty w godz. 10.00 – 12.00.
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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.
Żeby móc korzystać z basenu konieczne jest wykupienie
ubezpieczenia NNW.
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
mogą także korzystać z basenu w Ośrodku Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ulicy Potockiej 1,
gdzie po okazaniu orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym
stopniu można korzystać z nielimitowanych czasowo wejść za
3 zł. Jeżeli w orzeczeniu/dodatkowym piśmie widnieje zapis, że
osoba potrzebuje opiekuna, opiekun wchodzi z osobą niepełnosprawną za darmo.
6. Hipoterapia
Zajęcia odbywają się w stajni Agmaja przy ul. Wybrzeże
Gdyńskie 2A (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 tyko lepienia w glinie odbywają się w Ognisku
Artystycznym „Nowolipki” przy ul. Nowolipki 9b w trakcie
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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 w poniedziałki 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 co drugi poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 przy ul.
Długiej 23/25.
Zajęcia prowadzi psycholog Ewa Osóbka-Zielińska.
10. 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.

45

Razem
Prosimy o kontakt z biurem i poinformowanie o potrzebie
takiego spotkania.
11. Indywidualne porady prawne
Osoby zainteresowane informacją lub poradą prawną proszone są o kontakt z biurem.
12. Pomoc pracownika socjalnego
Porady udzielane są w biurze we wtorki w godz. 10.00 – 18.00,
w środy i czwartki w godz. 10.00 – 16.00 w formie spotkań osobistych, kontaktów telefonicznych (22 831-00-76) i mailowych
(e-mail: biuro@ptsr.waw.pl).
13. 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.
14. Osobisty asystent osoby chorej na SM
Zgłoszenia o potrzebie pomocy asystenta przyjmowane są
w biurze pod nr tel. 22 831-00-76. Koordynatorem asystentów
jest Małgorzata Kitowska.
Z pomocy tej mogą skorzystać osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
15. Rehabilitacja domowa
OW PTSR prowadzi rehabilitacje domową w ramach pozyskanych na ten cel środków. Kolejny nabór chętnych będzie
prowadzony najwcześniej w okolicach maja 2012 r.
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Informujemy 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.
Przykładowo, rehabilitację na terenie Warszawy i okolic
świadczą m.in.
KRIOSONIK ul. Wysockiego 51, tel. 22 811-51-73
LAS-MED, ul. Wąwozowa 20, tel. 22 649-43-28
EURO-MED, ul. Zwoleńska 127/Traugutta 14, tel. 0 693 902 214
MEDINA, ul. Krzywe Koło 8/10, tel. 22 353-04-56
Aby skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych
konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu/
neurologa mającego podpisaną umowę z NFZ z wypisanym
rozpoznaniem i zaznaczeniem, że wymagana jest rehabilitacja
w domu pacjenta.
Prowadzone w 2012 r. zajęcia rehabilitacyjne dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
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Co się wydarzyło…
Spotkanie opłatkowe
W dniu 14 stycznia 2012 roku, tradycyjnie już, spotkaliśmy
się na Mszy Świętej i Opłatku w Dolnym Kościele O. Jezuitów
przy ul. Rakowieckiej 60. Po Mszy, odprawianej przez Ojca Wacława Oszajcę oraz życzeniach złożonych przez Przewodniczącą
Rady Oddziału Warszawskiego PTSR – Elżbietę Doraczyńską,
przeszliśmy do sali gdzie czekał na nas opłatek i poczęstunek.
Wspaniałe ciasta przygotował dla nas Pan Zygmunt Wypych
z cukierni „Piast”.
Atmosfera na spotkaniu była cudowna przyszło sporo osób
dawno niewidzianych. Czuliśmy się jedną wielką rodziną. Pracownicy biura OW PTSR, O. Jezuici i duża grupa wolontariuszy
troszczyli się aby wszyscy mieli kawę, herbatę i smakołyki. Za
dobre serce i pomoc bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy.
Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko. Żal się było
rozstawać...

Zabawa karnawałowa
W piątkowy wieczór 27 stycznia 2012 r. członkowie Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego mieli okazję pobawić się na zabawie karnawałowej.
Impreza została zorganizowana w Śródmiejskim Ośrodku
Opiekuńczym, który na ten wieczór został pięknie udekorowany,
zmieniając się tym samym w salę balową. Z głośników płynęła
muzyka – popularne przeboje. Wiele osób chętnie śpiewało
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teksty popularnych utworów (tekst puszczony był na ekranie).
Były również występy solowe, nagrodzone za odwagę gromkimi brawami. Przy zastawionych smakołykami, kawą, herbatą
i sokami stołach trwały ożywione rozmowy. Wszyscy byli zadowoleni i chętnie dowcipkowali między sobą. Kilka par ruszyło
na parkiet.
Czas płynął szybko i niestety musieliśmy rozejść się do
swoich domów z nadzieją na przyszłoroczne spotkanie. Takie
spotkania integrują i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o kłopotach dnia codziennego.
Wielkie podziękowania za pomoc przy organizacji spotkania składamy tą drogą kilku wolontariuszom, którzy czuwali
nad sprawnym przebiegiem zabawy, a mianowicie: Ewie, Kasi,
Michałowi i Krzysztofowi oraz Pani Izie za smakołyki.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Początek 2012 roku był dla naszych podopiecznych wyjątkowy. W dniach 30 stycznia – 4 lutego zorganizowana została
bowiem sześciodniowa pielgrzymka do Rzymu „Śladami Jana
Pawła II”, dzięki której grupa ponad 40 osób z Oddziału Warszawskiego PTSR mogła poznać zabytkową, artystyczną oraz
duchową spuściznę Wiecznego Miasta.
Od pierwszego dnia pobytu harmonogram wycieczki wypełniony był po brzegi, zwiedzaliśmy rzymskie kościoły, bazyliki
i zabytki. Do najbardziej wartych wspomnienia należały Bazylika Św. Piotra w Watykanie, Bazylika św. Pawła za murami,
Bazylika św. Jana na Lateranie, Muzeum Watykańskie, a także
fontanny rzymskie.
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W Bazylice Św. Piotra, przy grobie Jana Pawła II, specjalnie
dla nas ksiądz Piotr Studnicki odprawił piękną Mszę Świętą.
Najważniejszy jednak dla nas był dzień audiencji u papieża
Benedykta XVI, podczas której wysłuchaliśmy pozdrowień
i ciepłych słów dla pielgrzymów z całego świata, w tym i dla
naszej grupy.
Niestety, nie wszystko przebiegało tak sprawnie, jak byśmy
chcieli. Zwiedzanie zabytków i skarbów Rzymu zostało skrócone
ostatniego dnia ze względu na obfite opady śniegu, które dosłownie sparaliżowały Rzym. Pomimo ogromnych chęci organizatorów i podjętych prób realizacji programu, grupa musiała zostać
w ośrodku Ojców Orionistów. Nietypowa pogoda utrzymała się
aż do naszego wyjazdu.
Podziękowania za udany wyjazd należą się wielu osobom
– Ojcom Orionistom, za cudowną gościnę, ks. Studnickiemu
za Mszę Świętą i zaproszenia na audiencję generalną, Teresie
Morselli za zorganizowanie w Rzymie wolontariuszy, którzy
każdego dnia służyli pomocą naszym podopiecznym, Łukaszom
– Kułakowi i Miecznikowskiemu, za ich ciężką pracę i ogromne
zaangażowanie podczas wyjazdu, Ani Drewnowskiej, Kasi Kujdzie, Maryli Zwolińskiej za pomoc wszystkim potrzebującym,
Magdzie Doraczyńskiej za film i za to, że wolne chwile spędzała
pomagając chorym.
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Co przed nami...
20.04.2012 roku (piątek) o godz. 17-ej, w sali kawiarnianej
Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego (ul. Świętojerska 12a)
odbędzie się pierwsze spotkanie z członkami wybranej pod koniec
ubiegłego roku Rady naszego Stowarzyszenia Będzie okazja by
się lepiej poznać i miło spędzić czas. Serdecznie zapraszamy.
***
26.04.2012 roku (czwartek) o godz. 18-ej, w Sali Kongresowej w ramach akcji „Podaj serce” odbędzie się koncert Zespołu
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.
Osoby zainteresowane udziałem w koncercie prosimy o kontakt
pod numerem tel. 22 831-00-76. Ilość zaproszeń ograniczona.
***
W dniach 30 lipca – 4 sierpnia odbędzie się pielgrzymka do
Rzymu. Koszt 1500 – 1800 zł. Zapewniamy dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, Mszę Św. przy grobie Jana Pawła II, audiencję u Benedykta XVI, zwiedzanie Rzymu. Całkowity koszt
wyjazdu zależny jest od kursu euro i środka transportu.
Chętni proszeni są o kontakt z Małgorzatą Kitowską
tel. 22 831-00-76. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednim wyjeździe.
***
3 września organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy. W programie Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, obiad w drodze powrotnej, przejazd autokarem. Koszt od osoby ok. 100 zł.
Zapisy przyjmuje Małgorzata Kitowska tel. 22 831-00-76
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***
Jak co roku pragniemy zwrócić się do Państwa z gorącą
prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność naszego Stowarzyszenia. Nie wymaga to wiele pracy (jedynie wpisania dwóch
krótkich informacji w zeznaniu podatkowym), a dzięki tym środkom możemy sprawnie realizować dotychczasowe i wprowadzać
nowe działania.
Nie jest istotne, czy ten 1% to u Państwa 0,50 zł czy 20 zł.
Wiele niewielkich wpłat tworzy już znaczącą sumę, którą możemy wydatkować na dalsze, sprawne funkcjonowanie naszego
Stowarzyszenia i prowadzenie coraz bogatszej oferty rehabilitacji
osób z SM.
Jak to zrobić? Wystarczy w rubryce zatytułowanej „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać numer, pod jakim organizacja widnieje w KRS. Numer KRS naszego Stowarzyszenia to
0000 110 888. W kolejnej rubryce wpisujemy także kwotę, którą
chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać
1% podatku należnego.
Uwaga! Za możliwość wpisu naszego numeru KRS
na deklaracji pracownicy biura rozliczają PIT-y! Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.
Bardzo dziękujemy za wsparcie! Będziemy wdzięczni
za przekazanie tej informacji rodzinie i znajomym!
Razem możemy więcej!
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