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Przydatne informacje

Jak pomagamy?

<--kliknij na adresie

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie na koncert

O PTSR

Kontakt

Centrum Informacyjne
SM

2012-11-08

cism@ptsr.org.pl
W yślij e-mail
formularz internetow y
W ięcej o infolinii >>

Szukaj w artykułach...

Pomoc specjalistów
Neurolog
Rehabilitant
Psycholog
Prawnik
Pracownik socjalny
Mapa SM - lista miejsc
oferujących pomoc

listopad 2012 r.
Czytaj w ięcej >>

Subkonto - Program leczenia i
rehabilitacji (PLiR)
Subkonto - Najczęściej
zadawane pytania
Zostań członkiem PTSR
Leczenie
Metody leczenia w fazie badań
Rehabilitacja

Śr.

5
6
12 13

FabrykART zainauguruje swoją działalność premierą
spektaklu „Kobiety”
2012-11-06
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2012-11-13 Żory

Teatr fabrykART a jednak się kręci, jest nowym produktem
sztuki, którego aktorami są ludzie z żelaza w butach z
kauczuku.
Jest to pierwszy teatr gdzie aktorami są chorzy na
stwardnienie rozsiane, ale nie tylko. Pomysłodawczynią i
założycielką jest Anna Szczepaniak, chora prawie 20 lat.

Bezpłatne konsultacje z
kwalifikacją do "programu
lekowego"
2012-11-21 Pruszków

FabrykART zainauguruje swoją
działalność premierą spektaklu
„Kobiety”
Najbliższe spotkania w oddziałach:

Czytaj w ięcej >>

2012-11-09 (piątek) 17:00 Grupy Now olipie

Lista leków refundowanych MZ - octan glatirameru
lekiem pierwszego rzutu!

Spotkanie Grupy Nowolipie
Siedziba O gniska A rty sty cznego: "Now olipie" w
Warszaw ie, ul. Now olipie 4a, od 17 do 19

2012-11-05

Uprawnienia socjalne
W pracy
Przysługujące ulgi
Programy PFRON

Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z ogłoszeniem nowej listy leków
refundowanych weszła bardzo istotna zmiana zgodna z postulatami
podnoszonymi przez PTSR. W ramach programu lekowego leczenia SM octan
glatirameru może być stosowany jako lek pierwszego rzutu.

Linki (Planeta)
Mapa SM - lista miejsc
oferujących pomoc

Jest to istotna informacja dla wszystkich pacjentów mających
przeciwwskazania do stosowania interferonów. Zmiana ta daje lekarzowi
szansę na włączanie pacjenta od razu do leczenia octanem glatirameru, jeśli
jest to dla niego korzystne.

2012-11-09 (piątek) 14:00 Grupy Now olipie

Spotkanie Grupy Nowolipie
Siedziba O gniska A rty sty cznego: "Now olipie" w
Warszaw ie, ul. Now olipie 4a, od 14 do 16
2012-11-14 (środa) 16:00 Spotkanie grupy
w sparcia

Lublin, Al. Racławickie 22.
Zapraszamy w każdą środę

Czytaj w ięcej >>

Najbliższe dyżury specjalistów:
2012-11-20 (w torek) 16:00 w C ISM

Telefoniczny dyżur prawnika: 22
745 11 25
Dy żur trw a od godziny 16 do 18.
2012-12-04 (w torek) 16:00 w C ISM

Telefoniczny dyżur prawnika: 22
745 11 25

Bezpłatne konsultacje z kwalifikacją do "programu
lekowego"

Dy żur trw a od godziny 16 do 18.

2012-10-31

13 listopada br. w gabinecie neurologicznym, ul. Cmentarna 17 w Żorach
odbędą się bezpłatne konsultacje specjalisty neurologa w celu kwalifikacji
chorych na SM do Programu Lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego".
Konsultacje będą odbywać się wyłącznie po wcześniejszej rejestracji, która
bedzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00, pod
numerem telefonu 512 304 515.

Baza organizacji i
instytucji,
św iadczących usługi na
rzecz chorych na
stw ardnienie rozsiane.

"Program lekowy
leczenie stwardnienia
rozsianego"
Ośrodki prow adzące "program lekow y
leczenie stw ardnienia rozsianego"
finansow any ze środków NFZ.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego na
Senioraliach 2012
2012-10-30

28 października br. Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego uczestniczyło w
warszawskich Senioraliach 2012. Spotkanie
odbyło się w Gmachu Starej Biblioteki
Uniwersyteckiej na Krakowskim
Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Dzięki
uprzejmości organizatorów, Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego miało możliwość zaprezentowania
swojej działalności. Zainteresowanie wśród seniorów było ogromne, w ciągu
niespełna dwóch godzin rozeszły się publikacje, ulotki a parę stowarzyszeń
oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku zgłaszało swoją gotowość do
współpracy.

Podpisz petycję:
NIE dla ograniczeń
czasu leczenia osób z
SM!

Czytaj w ięcej >>
Zobacz jakie w ydarzenia tow arzyszą
tegorocznej SyMfonii Serc.

Centrum pomocy chorym na stwardnienie rozsiane
w Krakowie
2012-10-23

W ramach projektu „Centrum Informacji dla Chorych na Stwardnienie
Rozsiane” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy na:
-spotkania grupy wsparcia psychologicznego dla chorych na SM
-indywidualne porady prawne
-indywidualne spotkania z psychologiem
- pomoc w wypełnianiu dokumentów o dofinansowanie MOPS, PFRON, NFZ, do
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, likwidacji barier w komunikowaniu
się, transportowych, architektonicznych, programy Homer. Pegaz, Student itp.
Czytaj w ięcej >>

Skarga w sprawie ograniczeń w refundacji
pieluchomajtek

W ydajemy broszury, książki, ulotki
informacyjne poruszające tematykę
zw iązaną z SM. W ydaw nictw a są
bezpłatnie udostępniane w szystkim
zainteresow anym.

2012-10-23

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego złożyło
skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z dyskryminacją pacjentów
chorych na SM mających problem z nietrzymaniem moczu poprzez
ograniczenie refundacji środków higienicznych (pieluchomajtki) do dwóch sztuk
dziennie.

Blogi tw orzone przez chorujących na
SM, fora dyskusyjne, inne ciekaw e
strony.

Zrzut strony: http://www.ptsr.org.pl/pl/

<--kliknij na adresie
Czytaj w ięcej >>

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI w
Katowicach ma przyjemność zaprosić do Projektu:

strony.

Dzienniczki monitorow ania rzutów i
remisji.

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w
zakresie ruchu,
2. są nieaktywne zawodowo,
3. są w wieku - od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64
roku życia, w przypadku mężczyzn - w chwili przystąpienia do
projektu.
Czytaj w ięcej >>

Chcesz lepiej poznać z czym zmaga się
Tw ój bliski chory na SM? Komputerow y
symulator SM, umożliw i Ci dośw iadczenie
niektórych objaw ów stw ardnienia
rozsianego (Utrudnień życia
codziennego, jakie tow arzyszą osobom
chorym na stw ardnienie rozsiane).

Czy chory na stwardnienie rozsiane może przebiec
maraton?
2012-10-18

Odpowiadam: TAK
Właśnie ukończyłem 13 POZNAŃSKI
MARATON.
Prawdopodobnie jestem pierwszym
POLAKIEM chorym na SM i 3 w świecie,
który pokonał maraton w czasie 4.27.
Jednym słowem SOBIE MOC. Każdy z nas ma tą moc tyle, że musi się
poświęcić i dać coś od siebie. Chociaż małą cząstkę i wierzyć, że się uda.
Moja cząstka to systematyczność i trening.

Nasze działania w spierają:

Czytaj w ięcej >>

Koncert w Drogomyślu - Relacja
2012-10-18

Przedstawiciele PTSR Oddział w Krakowie w
dniu 13 października br. mieli przyjemność
uczestniczyć w koncercie charytatywnym w
ramach „SyMfonii Serc”, który zorganizował
PTSR Oddział Ziemi Cieszyńskiej.

1 2 3 4 5 6 7

Najczęściej oceniane artykuły
(ostatnie 30 dni)

1

Podczas uroczystego koncertu który odbył się w
Sali Zborowej w Drogomyślu wręczono odznaczenie Ambasadora SM
dyrektorowi Teatru im Adama Mickiewicza w Cieszynie Panu Andrzejowi
Łyżbickiemu oraz specjalnie na te okazje wykonaną statuetkę dla przyjaciela
chorych na stwardnienie rozsiane Pastora Parafii Ewangelicko-Luterańskiej
Karola Macury.
Czytaj w ięcej >>

2
3

„SM-Walcz o siebie” – kampania
społeczna
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zaprasza na spotkanie dr Joanną
Woyciechowską
Oświadczenie Parlamentu
Europejskiego z dnia 13 września
2012 r. w sprawie walki ze
stwardnieniem rozsianym w Europie

4

Czy chory na stwardnienie rozsiane
może przebiec maraton?

5

Konferencja prasowa z okazji
światowego dnia SM
Zobacz też pełny ranking!
Ocenionych artykułów: 727

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza na
spotkanie dr Joanną Woyciechowską

Najczęściej komentowane
(ostatnie 30 dni)
2012-10-15

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Warszawie serdecznie zaprasza
na spotkanie z wybitnym lekarzem polskim ze Stanów Zjednoczonych /Północna
Karolina/, specjalistą neurologiem Panią dr Joanną Woyciechowską
specjalizującą się w problematyce stwardnienia rozsianego i rehabilitacji
wielowymiarowej dla każdego. Prelegentka pragnie przybliżyć słuchaczom
metodę, jak walczyć o własne zdrowie i zdobywać je, wbrew najtrudniejszej
rzeczywistości, wbrew wszystkiemu, co nas ogranicza.
Czytaj w ięcej >>

Zakończenie SyMfonii Serc
2012-10-10

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SPOTKANIA Z
OKAZJI ZAKOŃCZENIA SYMFONII SERC,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ 7 PAŹDZIERNIKA NA
ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE –
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
OSOBOM ODZNACZONYM I WYRÓŻNIONYM
JESZCZE RAZ GRATULUJĘ, ZAMKOWI KRÓLEWSKIEMU DZIĘKUJĘ ZA
PRZYCHYLNOŚĆ A ARTSTOM KŁANIAM SIĘ NISKO ZA DUCHOWĄ UCZTĘ.
Czytaj w ięcej >>

AOTM pozytywnie na temat Gilenyi
2012-10-09

Z wielką radością informuję Państwa, iż na stronach Agencji Oceny Technologii
Medycznych jest już decyzja po wczorajszym posiedzeniu Rady Przejrzystości w
sprawie leczenia II-rzutowego fingolimodem (Gilenya). Agencja zaopiniowała
wniosek pozytywnie!!!
Uznano też za zasadne zastrzeżenie związane z petycją PTSR dotyczącą
nieuzasadnionego ograniczania długości terapii do 60 miesięcy.
Czytaj w ięcej >>

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych
konsultacji neurologicznych
2012-10-09

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji
neurologicznych w Centrum Informacyjnym SM w Warszawie. Konsultacje
przeznaczone są wyłącznie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Najbliższy wolny termin: 18.10.2012. Osoby chętne prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 745 11 25.
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
INTEGRACJI w Katowicach ma
przyjemność zaprosić do Projektu:
Oświadczenie Parlamentu
Europejskiego z dnia 13 września
2012 r. w sprawie walki ze
stwardnieniem rozsianym w Europie
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Czy chory na stwardnienie rozsiane
może przebiec maraton?
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Zakończenie SyMfonii Serc
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Skarga w sprawie ograniczeń w
refundacji pieluchomajtek

Podaj adres e-mail aby otrzymywać
nasz Newsletter
Dodaj
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Zgłoś się do konkursu Spoko Senior 2012!
2012-10-04

To już trzecia edycja Konkursu Spoko Senior!
Każdego roku w odpowiedzi na Konkurs przychodzi
do nas kilkadziesiąt zgłoszeń, dzięki którym
poznajemy wielu wspaniałych ludzi. Są to często
ludzie skromni, nie działający dla rozgłosu czy
sławy. Realizują swoje hobby, zarażają innych
swoimi pasjami, działają w swoich małych
społecznościach służąc pomocą, radą i czasem.
Spisują kroniki rodzinne, fotografują, malują, uczą się japońskiego… wymieniać
by tak można bez końca…
Czytaj w ięcej >>

Wyświetlono wiadomości: od 1 do 15 z 447
W ięcej w iadomości >>
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