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POLSK MS-KONFERENS OM REHABILITERING 

I många år har det polska MS-samhället varit aktivt involverat i att underlätta tillgången till rehabilitering för 

personer med MS. Dessutom påverkade de kraftigt förändringar i det befintliga rehabiliteringssystemet i 

Polen. Deras ansträngningar syftar till att skaffa den mest effektiva och skräddarsydda rehabiliterings 

processen för patienter. Resultatet är att de vill förbättra livskvaliteten för dem som drabbats av MS. För att 

lyfta fram betydelsen av denna fråga, MS-samhället i Polen organiserade två dagars konferens med temat "MS 

rehabilitering och behandling" vid St. Hildegardas rehabiliteringsinstitut i Falenty. Huvudsidan var att diskutera 

tidigare förändringar, liksom framtida utmaningar. Det stora målet var att prata om de gyllene normer som 

borde vara en absolut nödvändig del av rehabilitering. För att säkerställa att konferensen behandlar alla dessa 

frågor på ett korrekt och fullständigt sätt representerade inbjudna deltagarna och högtalarna med olika 

intressenter: personer med multipel skleros; neurologer; sjukgymnaster; medlemmar av MS-samhällen. En 

kort presentation av Daphne Kos (vice ordförande i RIMS) presenterades om rehabilitering i europeisk 

sammanhang. Andra ämnen som diskuterades bland annat var: MS-behandling, RIMS-riktlinjer och 

rehabiliterings processen från patientens perspektiv. För att öka uppsökningen man kunde kolla konferensen 

live via organisationens Facebooksidan. 

ZMOBILIZOWANI.SM CAFÉ

I ett gemensamt initiativ lanserade det polska MS-samhället tillsammans med Twardziele SM – gruppen av 

ungdomar med MS från Polen - en polsk version av projektet, som initierades av MS Ireland, kallad 

"Zmobilizowani.SM Café" (" Mobilized.SM Café "). Denna aktivitet kombinerar en buss och en kafé. En sällsynt 

kombination som gör det möjligt för besökare att uppleva hur det känns att leva med MS. Menykortet blir 

suddigt, bordet och även golvet är inte stabila längre. På andra sidan kan besökare också konsumera ett gott 

kaffe som serveras av professionella baristas. Huvudsyftet med detta projekt är att öka medvetenheten och 

utbilda samhället om att MS är inte en homogen sjukdom. Det bekämpar också missuppfattningar om denna 

kroniska sjukdom och avslöjar de utmaningar som människor med MS möter varje dag. Bussen besökte 5 

polska stader: Gdynia, Warszawa, Lublin, Lodz och Katowice. Bland annat har den polska nationella 

hälsofonden (NFZ), kommissionären för patienträttigheter och parlamentsledamot för MS sponsrat detta 

initiativ. 

RUNTBORD DISKURETING OM INOM LITHUANSKA PARLAMENTET MS

I en gemensam ansträngning anordnade den litauiska hälsoutskottet tillsammans med den litauiska 

multipelsklerosunionen en diskussion den 7 december om den dagliga rutinen för personer med multipel 

skleros och utmaningarna i deras vardag. Ett sådant tillfälle erbjöd en stor möjlighet att utbyta idéer på hög 

nivå om personer med MS i Litauen. Denna diskussion samlade medlemmar i det litauiska parlamentets 

hälsovårdskommitté, företrädare för hälsoministeriet, folkhälsodepartementet, folkhälsoförsäkringsfonden, 

funktions hinder och arbetskapacitetsbedömnings byrå, handikappavdelningen, neurologer från MS-centret i 

Litauen och 50 personer med multipel skleros från hela landet. Målinriktad återkoppling och djupgående 

diskussion var de främsta målen för arrangörerna. De ville få tydliga svar på behandling, rehabilitering, 

mätning av funktionshinder och sociala tjänster. Patienter med MS var villiga att dela sina dagliga erfarenheter 

med beslutsfattare och andra intressenter. Dessa ansträngningar försöker förbättra förutsättningarna för 

personer som drabbas av MS i landet. Även om den rättsliga ramen är anpassad till förväntningarna, tar det för 

lång tid tills besluten når direkt direktören. I andra fall tolkas de inte i enlighet därmed. Det litauiska MS-

samhället mottog flera positiva återkopplingar från allmänheten efter denna händelse. Driven av det är de 

villiga att kämpa för att ytterligare förbättra livskvaliteten hos människor med MS. 



ÖVER HALV I EUROPA PÅ EN CYKEL

CYKLAR FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM FLERA SKLEROS 

Filipe Gaivão, en portugisisk cyklist, kommer att korsa hälften av Europa på en cykel för att öka 

medvetenheten om multipel skleros. Denna resa varar i 19 dagar, börjar den 8 maj i Amsterdam och slutar den 

26 maj i Lisabon. Han har redan uppnått liknande utmaningar för att stödja sociala orsaker och den här gången 

kommer han att ansluta sig till den internationella MS-rörelsen. Detta initiativ tenderar att uppmärksamma 

förekomsten och effekterna av denna sjukdom. Dessutom syftar det till är att lyfta fram de drabbade 

människornas behov och att understryka vikten av social integration. Den portugisiska cyklisten rider ca 2300 

kilometer och passerar städer som Antwerpen, Bryssel, Paris, Bordeaux, San Sebastian, Burgos, Valladolid, 

Salamanca och Santarém. Nationella MS-organisationer kommer att ta emot och stödja Filipe under sin resa. 

Håll dig stillad och följ @ SPEM.portugal på Facebook och Twitter för uppdateringar! 

SPANIEN BEKRÄFTADE OCH ERKÄNNANDE: 33 PERCENT AV FUNKTIONSHINDER FÖR PERSONER MED 
NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR I SÄKERHETSGRUNDLÄGGNINGEN

I Spanien är bedömning och erkännande av funktionshinder ett långt administrativt förfarande. Ett 

specialiserat team bestående av en läkare, en socialarbetare och en psykolog bedömer - på begäran - 

förmågan hos personen att självständigt utföra de grundläggande och instrumentella dagliga aktiviteterna. För 

att betraktas som en person med funktionshinder måste erkännandet vara lika med eller mer än 33% av 

funktionshinder. Handikapps igenkänning är en nödvändig förutsättning för tillgång till det sociala 

trygghetsnätet. Den 17 december levererade företrädare för Multipelskleros Spanien (EME) 180 000 

signaturer till stöd för initiativet 33% NU till det spanska hälsoministeriet. Därefter lyfte Neuroalliance - en 

spansk patient organisation - upp rösten hos personer med neurodegenerativa sjukdomar i deputerade 

kongressen genom vittnesmål av drabbade personer och en historisk översyn av allt parlamentariskt stöd som 

hittillserhållits. Trots att konkreta åtgärder inte omedelbart uppnåddes upprepade det spanska 

hälsoministeriet sitt stöd till en ny skala och / eller bättre bedömning för att förbättra det sociala skyddet för 

personer med neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros i landet. 




