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REHABILITÁCIÓ KONFERENCIÁT RENDEZETT A LENGYEL SM TÁRSASÁG 
Hosszú évekig, a Lengyel SM Társaság aktívan segédkezett az SM betegek rehabilitációjában. Továbbá 

erőteljesen befolyásolták a meglévő lengyel rehabilitációs rendszert. Erőfeszítésük célja, hogy a 

lengyel betegek a lehető leghatékonyabb és személyre szabott rehabilitációs folyamathoz juthassanak 

hozzá. Eredményképpen, célkitűzésük az SM betegek életminőségének jelentős javítása. Azért, hogy 

felhívják a figyelmet a témának a fontosságára, a Lengyel SM Társaság két napos konferenciát 

szervezett „SM rehabilitáció és kezelés” címmel a Falentyben található Szent Hildegarda Rehabilitációs 

Intézetben. Az alapötlet a korábbi változások és jövő kihívásainak megvitatása volt. Habár a legfőbb 

téma  az arany standardok kiemelése volt, mint a rehabilitáció elengedhetetlen része. Annak 

érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a konferencia ezeket a témákat a legátfogóbb és 

legmegfelelőbb módon érinti, a meghívott résztvevők és előadók számos érdekeltséget képviseltek: 

SM betegek; neurológusok, gyógytornászok és az SM társaságok tagjai. Dahne Kos (RIMS Alelnök) 

rövid prezentációja is bemutatásra került, mely a rehabilitáció témáját helyezi európai kontextusba. 

Egyéb témák is a vita középpontjába kerültek. Ilyen például az SM kezelések, RIMS iránymutatások, és 

a rehabilitáció a betegek szemszögéből. A széles lefedettség biztosítása érdekében a konferenciát 

előben közvetítették a társaság Facebook oldalán és a felvételek megtekinthetők az interneten. 

MOZGÓSÍTOTT.SM KÁVÉHÁZ  
A Lengyel SM Társaság és a Twardziele SM – Lengyelország fiatal SM betegeinek csoportja – közös 

kezdeményezéseképp került megrendezésre az először Írország SM Társasága által kezdeményezett 

„Mogósított.SM Kávéház” (“Mobilized.SM Café”) nevű lengyel projekt. A kezdeményezés lényege, 

hogy a látogatók betekintést nyerjenek az SM betegek életébe egy buszba épített kávéházon keresztül. 

Az étlak elhalványul, az asztal és talaj egyenetlen és semmi sem marad stabilan. Természetesen 

mindezek mellett a látogatók profi baristák által készített isteni kávékülönlegességeket kóstolhattak 

meg. A projekt legfőbb célja a társadalmi tudatosság növelése volt, valamint az, hogy meganítsák a 

társadalom számára, hogy az SM nem egy homogén betegség. Továbbá harcba szálltak a krónikus 

betegséget érintő tévhitekkel és felfedték a leplet az SM betegekt érintő napi kihívások felől. A kávézó-

busz 5 lengyel városba látogatott: Gdyniába, Varsóba, Lublinba, Łódźba és Katowicébe. A 

kezdeményezést többek között a Lengyel Nemzeti Egészségügyi Tárca (NFC) és a lengyel SM-es 

Parlamenti Bizottság betegek jogaiért felelős biztosa is szponzorálta.  

SZKLERÓZIS MULTIPLEX KEREKASZTALBESZÉLGETÉS A LITVÁN PARLAMENTBEN  
A Litván Egészségügyi Bizottság a Litván SM Társasággal közösen, december 7-én kerekasztal-

beszélgetést szervezett, ahol a szklerózis multiplexben szenvedő betegek napi rutinjáról és 

mindennapi életük kihívásairól vitáztak. Ez az alkalom nagyszerű lehetőséget teremtett a magas szintű 

eszmecserére a litván SM betegek helyzetéről. Ezen a megbeszélésen a litván parlament egészségügyi 

bizottságának, az Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Osztályának, az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárnak, a Fogyatékossági és Munkaerő-kapacitásbecslési Hivatalnak, a 

Fogyatékosságügyi Minisztériumnak képviselőí, a litván MS központ neurológusai és tagjai, valamint 

50, az ország minden részéről toborzott, SM beteg vett részt. A szervezők fő célja a célzott visszajelzés 

és a mélyreható beszélgetés volt. Egyértelmű válaszokat akartak kapni a kezeléssel, rehabilitációval, a 

fogyatékossági fokozat mérésével és a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az SM betegek 

hajlandóak szívesen osztották meg mindennapi életük tapasztalatait a döntéshozókkal és más 

érdekeltekkel. Ezek az erőfeszítések arra törekszenek, hogy javítsák az országban szklerózis multiplex-



szel érintettek életkörülményeit. Bár a jogi keret megfelel az elvárásoknak, túl sokáig tart, amíg a 

döntések a közvetlen végrehajtóhoz jutnak. Más esetekben a döntések helytelen értelmezése okozza 

a problémát. Ezen esemény után a litván MS társaság számos pozitív visszajelzést kapott a 

nyilvánosságtól.  

SPANYOLORSZÁGBAN A NEURODEGENERATÍV BETEGSÉGEKKEL KÜZDŐK 33%-OS 

KORLÁTOZOTTSÁGI MÉRTÉKÉNEK ELFOGADÁSÁT KÖVETELIK 
Spanyolországban a fogyatékosság mértékének értékelése és elismerése hosszú adminisztratív eljárás. 

Egy orvos, egy szociális munkás és egy pszichológus szakosodott csoportja előzetes kérelem alapján 

értékeli az adott személy azon képességét, hogy önállóan el tudja-e végezni az alapvető és 

instrumentális napi tevékenységeket. Ahhoz, hogy valakit fogyatékossággal élő személynek 

nevezhessenek az országban, az imént említett elismerésnek legalább 33% -os korlátozottsági 

mértéket kell elérie. A fogyatékosság elismerése a szociális hálóhoz való hozzáférés alapvető feltétele. 

2018. December 17-én Spanyolország SM Társaságának (EME) képviselői 180 000 aláírást nyújtottak 

be a spanyol Egészségügyi Minisztériumnak a 33%MOST kezdeményezés támogatására. Ezt követően 

a Neuroszövetség - egy spanyol betegszervezet - az érintettekre hivatkozva és a neurodegeneratív 

betegségekben szenvedőket képviselve a spanyol kongresszusban követelet további parlamenti 

támogatást. Annak ellenére, hogy konkrét intézkedéseket nem sikerült azonnal elérni, a spanyol 

Egészségügyi Minisztérium ismételten megerősítette, hogy támogatja az új skála és / vagy jobb 

értékelés létrehozását annak érdekében, hogy javítsák a neurodegeneratív betegségekben, például a 

szklerózis multiplexben szenvedő betegek társadalmi helyzetét. 

FÉL EURÓPÁT SZELI ÁT KERÉKPÁRON AZÉRT, HOGY FELHÍVJA A SZKLERÓZIS 

MULTIPLEXBEN SZENVEDŐKRE A FIGYELMET 
Filipe Gaivão, egy portugál kerékpáros, fél Európa szeli át kerékpáron azért, hogy felhívja a figyelmet 

a szklerózis multiplexben szenvedő betegekre. 19 napos útját május 8-án Amszterdamban kezdi meg, 

és május 26-án Lisszabonban fejezi be. Korábban több hasonló kihívást is teljesített, többnyire 

valamilyen társadalmi cél támogatására. Filipe ezúttal a nemzetközi SM mozgalomhoz csatlakozik. Ez 

a kezdeményezés arra irányul, hogy felhívja a figyelmet e betegség létezésére és következményeire. 

Mindemellett célja az érintettek szükségleteinek kiemelése és a társadalmi befogadás fontosságának 

hangsúlyozása. A portugál kerékpáros körülbelül 2300 kilométert fog letekerni, olyan városokon 

áthaladva, mint Antwerpen, Brüsszel, Párizs, Bordeaux, San Sebastian, Burgos, Valladolid, Salamanca 

és Santarém. A nemzeti SM-szervezetek utazása során több helyen is fogadják és támogatják majd 

Filipet. Ha többet szeretne megtudni, hírekért kövesse a Portugál SM Társaságot a Facebookon és a 

Twitteren! (@SPEM.portugal)  


