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Stowarzyszenie wydało „Poradnik dla chorych na 
SLA/MND” - wszechstronną publikację zawiera-
jącą informacje o chorobie, opiece nad chorym, 
fizjoterapii, wspomaganiu oddychania. Poruszone 
zostały w nim ponadto kwestie prawne oraz 
kwestie związane z psychologią choroby. Książ-
ka zawiera zestawy różnorodnych ćwiczeń oraz 
indeks przydatnych adresów. To wszystko zostało 
napisane w ponad 70% przez specjalistów: lekarza, 
fizjoterapeutów, psychologa itp. Reszta była kon-
sultowana przez jedną z najlepszych specjalistek 
w dziedzinie SLA i chorób neuronu ruchowego 
dr n. med. Barbarę Tomik.

Stowarzyszenie wydaje czasopismo dla chorych 
na SLA/MND” w całości poświęcone pro-
blemom społeczności chorych na SLA/MND 
zawierające szereg aktualnych informacji na temat 
prowadzonych badań oraz tego, czym aktualnie 
zajmuje się stowarzyszenie. Zarówno „Poradnik...”, 
jak i „Kwartalnik...” dostępne są dla każdego 
chętnego bezpłatnie!  Aby otrzymać egzemplarz 
wystarczy się z nami skontaktować i podać swój 
adres.

Polecamy ponadto nasz serwis internetowy:
www.mnd.pl

Znajdują się tu odpowiedzi na wiele Państwa 
pytań. Śledzimy najnowsze doniesienia ze świata 
medycyny, przyglądamy się pracy naukowców, 
chcąc przekazywać w przystępny sposób informa-
cje, które mogą być dla chorych i ich rodzin istotne. 
Współpracujemy ze specjalistami z różnych dzie-
dzin (neurologami, psychologami), którzy swoją 
wiedzą dzielą się z Internautami.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię 
pytanie i nadal masz wątpliwości jak rozwiązać 
swój problem, możesz do nas napisać list elektro-
niczny lub tradycyjny:

mnd-sla@wp.pl
Stowarzyszenie

Dignitas Dolentium
ul. Gorczańska 26,
34-400 Nowy Targ

Zapraszamy również na forum:

www.mnd.pl/forum

Jest to miejsce spotkań wielu chorych i ich rodzin, 
w którym wzajemnie wspierają się wymieniając 
porady, opinie na temat diety, leków, klinik itp. 
Wzajemnie dodają sobie odwagi i siły do codzien-
nej walki z SLA.

Jesteśmy organizacją utworzoną przez chorych 
i ich rodziny, których łączy chęć pomocy ludziom 
dotkniętym dramatem SLA (Stwardnienie Boczne 
Zanikowe). Wiemy nie tylko jak ciężka jest ta cho-
roba i ile trudności się z nią wiąże, bo sami ich 
doświadczamy, ale również wiemy jak powinna 
wyglądać fachowa i profesjonalna opieka nad 
chorym na SLA.

Słowa Dignitas Dolentium tłumacząc z łaciny 
oznaczają Godność Cierpiących.
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ESTEŚ SAM Z CHOROBĄ !
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