
Zjazd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate Łężyce lipiec 2018r.

W dniach 1-8 lipca 2018 r. w ośrodku wypoczynkowym Lissa w Łężycach koło Duszniki Zdrój
miał miejsce X Zjazd członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate oraz ich
rodzin. Głównym celem zjazdu była edukacja i rehabilitacja chorych na SG, czemu służył udział
w  Ogólnopolskim  Spotkaniu  Edukacyjno-Konsultacyjno-Rehabilitacyjnym.  W  czasie  pobytu
prowadzone były  zajęcia  terapeutyczne  (terapia  zajęciowa)  dla  dzieci  przez  Panią  Kazimierę
Samson–Kwiel.

W trakcie zjazdu odbyły się liczne wykłady lekarzy specjalistów, którzy zajmują się leczeniem
dzieci i dorosłych chorych na stwardnienie guzowate. Wykłady wygłosili:

 Pan dr Piotr Skrzypczyk – nefrolog dziecięcy – Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 Pani dr Jolanta Strzelecka – neurolog – Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 Pani dr Monika Słowińska – neurolog – Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 Pani Agata Słoboda – psycholog,

 Pani dr Agnieszka Tarasewicz – nefrolog – Gdański Uniwersytet Medyczny,

 Pani Anna Marcinkowska – psycholog/neuropsycholog – Gdański Uniwersytet Medyczny.

W  zjeździe  uczestniczyli  również  Pani  Maja  Lipiec  oraz  Pan  Emil  Korporowicz  –  lekarze
stomatolodzy  z  Zakładu  Stomatologii  Dziecięcej  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego,
którzy diagnozowali dzieci chore na SG pod kontem stomatologicznym.

Podczas  zjazdu  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  firmy  Help4epi.  Pani  Joanna
Kleszczyńska zaprezentowała zebranym nowoczesne rozwiązania wsparcia dla osób chorych na
epilepsję.

Kolejnym punktem zjazdu było Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w trakcie którego
został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia i komisja rewizyjna w osobach:

Zarząd stowarzyszenia

1. Prezes – Tamara Poręba
2. Wiceprezes – Andrzej Chaberka
3. Wiceprezes – Joanna Bartkowiak
4. Sekretarz – Izabela Kurzawa
5. Skarbnik – Danuta Krause
6. Członek – Piotr Gierałtowski
7. Członek – Bożena Łagódka
8. Członek – Iwona Serafin
9. Członek – Maria Griner
10. Członek – Aneta Jurko

Komisja rewizyjna:



1. Przewodnicząca – Justyna Kwiatkowska
2. Członek – Iwona Golon
3. Członek – Magdalena Komaniecka

Uczestnicy zjazdu mogli skorzystać z licznych konsultacji lekarskich, zdobyć wiedzę na temat
najnowszych metod leczenia stwardnienia guzowatego, jak również wymienić poglądy na temat
leczenia dzieci i dorosłych z innymi uczestnikami. 

Dzieciom, ogromną radość sprawiły upominki przekazane przez firmy, ludzi dobrej woli 
i  wielkiego  serca.  Dzięki  zaangażowaniu  rodziców  i  członków  stowarzyszenia,  nasze  dzieci
cieszyły się ogromem atrakcji, niespodzianek o czym świadczyła radość i uśmiech na twarzach
wszystkich dzieci.


