Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Kolo Terenowe w Żarach

Żarskie P. S. D. mieści się przy ul. Podchorążych 31, czynne ono jest w każdą środę od godziny
14-17 istnieje ono już od 20-tu lat, koło liczy 100 członków opłacających składki. Stowarzyszenie
powstało 20 lat temu. Założycielką i prezesem została Elżbieta Gucma no i początki były trudne.
Było wówczas 20 osób i był brak lokalu stałego, ale dzięki takim ludziom którzy są od początku jak
p. Grażyna Lis, Jerzy Wysocki, Elżbieta Lubańska, Stanisława Chojnacka którzy poświęcają swój
czas istniejemy do dziś. Drugim prezesem była p. Bożena Wierzba, trzecim nieżyjący już Andrzej
Bardel, czwartym Jan Głodowicz który rozwinął działalność no i ja Janina Kolasa jako piąty prezes
staram się aby nasza organizacja działała z pożytkiem dla ludzi chorych i zagubionych
potrzebujących w pierwszej fazie choroby pomocy i wsparcia duchowego.
Stowarzyszenie ma swój Zarząd w liczbie 7 osób oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu:
1. Prezes Janina Kolasa - Żary uI.Paderewskiego 22/52 telefon 470-63-09 374-90-54 kom.
2. V-ce Prezes: Rudolf Dziumaga - Żary ul.Szkolna 2 363-91-39
3. Skarbnik: PejsiaBekier
4. Sekretarz - Krystyna Śnieżek
5. Członek: Elżbieta Lubańska
6. Członek: Celina Matysiak
7. Członek: Łucja Gomółka

Członkowie Komisji Rewizyjnej
1. Przewodnicząca: Elżbieta Gardon
2. Członek : Jerzy Wysocki
3. Członek: Halina Sobczak
Żarskie Stowarzyszenie działa według planu rocznego rozpisanego na poszczególne miesiące
i według potrzeb Koła jak edukacja chorych poprzez spotkania z lekarzami takimi jak z poradni
diabetologicznej Ordynatorem dr Markiem Woźniakiem i dr Markiem Femlakiem lekarzem poradni
diabetologicznej w 105 Szpitalu Wojskowym, gdzie również mieści się Centrum Szkolenia
Diabetyków dla ludzi, którzy będąc w szpitalu dowiedzieli się że mają słodką chorobę.
I tak w każdy czwartek od godz. 11-13 prowadzimy dyżury edukacyjne dla takich chorych. Takim
edukatorem jest pan Jan Skrodzki, który ma duży zasób wiadomości.ponieważ sam choruje już
ponad 10 lat.
Aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować pobieramy od członków składkę 12 zł. na rok, dostajemy
również dofinansowanie - dotację z Urzędu Miasta. W roku 2005 otrzymaliśmy 1800,- zł na edukację
z różnymi lekarzami specjalistami takimi jak okulistka Ordyn.Szp. Okulistycznego w Ziel. Górze dr
Halina Raicewicz, dr dermatolog Maria Miller, lekarze diabetolodzy dr Marek Femlak, dr Marek
Woźniak . Edukują nas również pielęgniarki: Tekla Pawlicka „Pierwsza Pomoc" Maria Żołądź „Rak
Piersi" dietetyczka Barbara Micinowska „Jak odżywiać się w cukrzycy" i takie spotkania

odbywają się prawie 2 razy w miesiącu, pogadanki są zawsze ciekawe a chętnych jest około 50 osób.

Z tych pieniędzy organizujemy Światowy Dzień Diabetyka i wtedy świat staje się piękny w wymiarach
serca, kiedy honorujemy ludzi zasłużonych dla naszego Stowarzyszenia złotymi i srebrnymi
odznaczeniami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi a dla przedstawicieli Urzędów którzy nas
wspomagają dajemy puchary. I tak w tum 2005 roku otrzymali - Urząd Miasta, Szpital „105" Wojskowy,
Starostwo Żarskie, Spółdzielnia Mieszkaniowa. Bezpłatne badania dla członków koła P. S.D.
zorganizowało Starostwo Żarskie takie jak:
mamografia-cytologia i badanie krwi. Starostwo opłaciło autobus, którym pojechaliśmy z Żarskimi
Amazonkami na wycieczkę do Ochli i Muzeum Wojska Polskiego abyśmy mogli oderwać się od dnia
codziennego. Takie wycieczki i wypady za miasto dają odstresowanie i dobry humor. Takie zrozumienie
ma również Żarski „Kronopol" dzięki swojemu dobremu sercu za darmo swoim autokarem zawiózł nas
do Wrocławia na Panoramę Racławicką i do Ogrodu Japońskiego, a w latach poprzednich do Rokitna i
do Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Gościmiu dzie odbywają się edukacje i można zobaczyć
nowości leczące powikłania w cukrzycy bo cukrzyca to choroba podstępna ona nie boli ale czyni że
chorujemy na powikłania takie jak: wieńcówka, stopa cukrzycowa, choroba skóry, jaskra, nerki i dlatego
taka edukacja w Gościmiu jest bardzo ważna. Firma „ROCHE" dostarcza naszemu kołu materiały
edukacyjne w formie ulotek i dzienniczków dla cukrzyków.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji 105 Szpitala Wojskowego korzystamy ze świetlicy na edukację z różnymi
lekarzami oraz organizujemy tam zabawy okazjonalne. Korzystamy również ze świetlicy w Spół.
Mieszkaniowej. Uczestniczymy również gdy są białe dni i badamy w danych miejscowościach poziom
cukru i wykrywamy sporadyczne przypadki zachorowań bo jak wiadomo tylko takiej profilaktyce
wykrywana jest cukrzyca, która jest już chorobą społeczną bo coraz więcej osób jest chorych nie wiedząc
a przy takich badaniach można ją wykluczyć albo się dowiedzieć. Dlatego spotykając się co tydzień
odreagujemy swoje stresy, wymieniamy doświadczenia i nowości w medycynie które czerpiemy również
od mgr Jerzego Pusiarskiego gdzie diabetycy mogą wymienić stary glukometr na nowy za 50 zł ponieważ
nowy jest o wiele droższy a nie każdego stać.
Jesteśmy po to aby służyć chorym ludziom.
Prezes Koła P.S.D. Żary

