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czenie, irytacla i fiustracja uy-
wołane dfugotrwalym obciąze-
niem psychiczntrm i fizycznSnn.
Wielokotnie w naszej pracy
spotkaliŚmy się z potrzebą pi|-
nego kontaktu z psychologiem,
ma]ący]] rozeznanle W oplece
nad przewlekJe choq,'rni. Nie za-
wsze to było możliwe.

- Do pqychologa niełatwo się
dostać, a na dodatek nie za-
WSZe mogą Zaoferowaćto, cze_
go oczekuje chory na stward-
nienie rozsiane.

- To prawda. System pomocy
psychologicznej oferuje bardzo
ograniczony zakes dzia}ań. Nie-
wielka liczba oŚrodkÓw zdrowia
psychicznego, niedobÓr uykwa-
lifikowanej kadry terapeutycznej
wywotuje dfugre kolejki pacjen
Lów i związane z tym włelomie-
sięczne oczekiwanie na Wizytę.
Obecna praklyka przewiduje
wyłącznie wizyty chorego w ga-
binecie psychologa, co w wielu
przypadkach szczególnie cho-
rych unieruchomionych w domu
skutecznie odcina ich od wszel-
kej pomocy i leczenia. Brak
ŚrodkÓw finansowych uniemoż-
liwia im skorzystanie z pomocy
W pry\,Ą/atnym gabinecie psycho-
logicznyrn.

_ Jakie działania są koniecz-
ne, bypoprawić tę sytuację?

_ Myślę, Żnbardzo wame jest
zorganizowanie lachowej po-
mocy psychologicznej dla osÓb
chorych na stwardnienie roz-
siane. Chodzi o zaangazowanie
doświadczonego psychologa,
organizację terapil W grupach

wsparcia, które pozwoliłaby
chor5,T n na otrzYmanie adekwat-
nej i szybkej porady, integrację
w środowisku chorych, zmianę
poStaWJł nauczenie sposobów
radzenia sobie z chorobą. Rów-
nie wazna jest pomoc psycho-
|ogiczna dla opiekunów chore-
go W momencle po.Jawenla 51ę

choroby

- Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Od-
dział Wielkopolska oferuje róż-
ne formy aktywizacji i pomocy.
Kto może z nich skorzystać?

_ Celem działania naszego
ToWarZyStWa, które liczy aktu-
alnie 19B członkóvy jest przede
wszystkim wspieranie osÓb cho-
rych na stwardnienia rozsiane,
a1e w naszej organizacjidziałĄą
rÓumiez osoby zdrową człon-
kowie rodzin, przyacielą bli-
Scy PIaWa i obowiązk naszych
członków wedfug rodzaju ich
przynalezności okeŚla statut.
Członkowie zwycza1ni to osoby
które w sposób czynny uczest-
nicząw realtzacji zadań statuto'
wych. Członkem wspieĄącyn
może zostaĆ osoba fizyczna lub
prawna, deklarująca okeślone
Świadczenia finansowe i mate-
rialne albo której działalnośĆ jest
zbieŻna z celami To\MarZyStWa.
Trzeci rodzaj członkostwa to
członek honorowy osÓb cho-

rych na stwardnienie rozsianą
przyczyniający się do realizacji
celów i zadań statutowych.

_ Chorzy na SM często po-
trzebują pomoq/ w codzien-
nym funkcjonowaniu. Co poza

lekami jest ważne w leczeniu
stwardnienia rozsiane go?

- Stwardnienie rozsiane jest
chorobą nieuleczalną układu
nerwowego. ]ej specyfiką jest

1e1 zrożnicowany przebie3 i w
zależności od tego ustala się
sposób leczenia. W każdym
przypadku oprocz leczenia far-
makologicznego niezbędna jest
rehabilitacja, która ma na celu
podtrzymyr'vanie sprawności
ruchowej i powinna kierowaĆ
się kilkoma zasadamt' Przede
wszystkim musi być dostosowa-
na do stopnia niepełnospraw-
ności chorego przebiegaĆ w
zindyr,vidualizowanym tempie i
uwzględniaĆ zmiennoŚĆ choro-
by Ponadto bardzo pomocne są
rożnego rodzaju terapie: artete-
rapia, muzykoterapia, warsztaty
manualne, kinezjologia, ioga,
psychoterapia.

- W Polsce leczenie stward-
nienia rozsianego jest bardzo
skomplikowane i kosztovme.
Nie każdego stać na drogie ku-

racje. Czy w perspektywie są
planowane zmiany?

- Istotnie, leczenie tej choroby
jest bardzo kosztowne i skom-
plikowane, z uwagi na nieroz-
poznaną jak dotąd prZyCZ'\ę
jei powstawania. SpecjaliŚci na
cał].rn świecie prowadzą za-
awansowane badania nad isto-
Lą i sposobem je| }agodzenia.
Efektem tych badań sąCorazto
nowe leki, które stwarzają szan-
sę na bardzie| efektyvrną terapię
lub nawet wyleczenie. Mimo że
stwardnienie rozsiane jest cho-
robą nieuleczalną, istnieją lek
immunomodulujące, które W
Znaczny sposÓb powstrzymują
jej postęp oraz modyfikująprze-
bieg. Zgodnie z rezo|uc1ą Par-
lamentu Europejskiego z 2003
roku, leczenie immunomodu-
lujące powinno byĆ traktowane
jako standardowa terapia w le-
czeniu stwardnienia rozsianego.
Do tego zalecenia zastosowały
się wszystkie kaje europejskie
z wyątkiem Polski. Na refinan-
sowanie leczenia moze u nas
|iczyĆ zaledvne około trzech
procent chorych, natomiast w
pozostałych kajach Unii Euro-
pejskiej Średnio około Lrzydzie-
ści procent' Narodowy Fundusz
Zdrolna poĘwa koszty lecze-
nia immunomodulującego W
ramach dwóch programów le'
kowych, czyli leczenia interfero-
nem beta i leczenia octanem gla-
Uramerem. Koszt rocznej terapii
interferonem to około 50.000
złotych. Sytuacja chorych na SM
w Polsce w zakesie refundacji
jest dramatyczna. Programy le-
czenia finansowane przez NFZ
trwają zaledwie dwa lata, potem
chory zdany iest na samego sie-
bie. osobychore na SM oczekują
rÓrłmleż zmian w podejściu do
leczenia przezNFZ, który oke-
Śla kry.teria zakwalifikowania
do programu leczenia. Brakuje
refundacji leków nowej genela-
cji, które mają skutecznośĆ kl-
kakotnie wyższą niz interferon.
Chorzy na SM są pozbawieni
SZanSy na normalne Ącie.Prze-
szkodą są slko i aż pieniądze.

Bezpłatne Warsztaty
pracy Z niepełnosprawnymi.
Warsztaty LworCZe odbyty się
we wrześniu pod hasłem ,,dra-
ma stosowana jako metoda po-
krewna sztukom teatralnym".
Natomiast W paŹdziemiku
odbędzie się plasĘkoterapia,
ktÓrej podstawą jest działanie
plasl.yczne realizowane na nie-

konwencjonalnych fakturach.
w listopadzie zaplanowano
choreoLerapię, czyli Laniec z
wykorzystaniem rytmiki. Z
kazdej instytucii lub organizacji
moŻe wziąc udział maksymal-
nie sześĆ osób, a więc po dwo-
je na kazde warsztaty Warun-
kiem uczestnictwa jest miejsce

zamieszkania na terenie woje-
wództwa wielkopolsklego lub
kuj awsko-pomorskie go.

Każde w ar sztaty r ozp o Czną
się od mini-konferencji pod-
czas ktÓrej fachowcy opowie-
dzą, na czym polega konkret-
na metoda arl'eterapii, jakie są

jej cele i na czym ona polega
w praktyce. Aktywne warsz-
taty poprowadzą specjaliŚci
ze Stowarzyszenia Prakty-
ków Dramy Stosowanej SToP
KLATKA, Polskiego Stowarzy-
szenia PedagogÓw i Animato-
rÓw KLANZA oraz Polskiego
Stowarzyszenia Choreoterapii.
Zajęcia odbędą się w malow-
niczo położon;.,m ośrodku koło
Konina. Informacje pod adre-
sem: fundacja@podajdalej.otg.
p1, tel. 63-211-22-19. awa


