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Na świecie żyje ponad 17 milionów osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (nie lubimy  tej
nazwy!), a każda z tych osób to całkiem oddzielna historia. Każda bowiem dotyczy innej formy
MPD - odmian jest wszak tyle, ile ludzi tym dotkniętych. Wśród podopiecznych Fundacji Oswoić
Los jest wiele osób z MPD. Wiemy  też, że wiele siły i wytrwałości wymaga zarówno
bezpośrednie radzenie  sobie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, jak i opieka nad taką
osobą. Hania Łukasiewicz również na co dzień dzielnie zmaga się z  tym schorzeniem, więc
tym bliższe są nam obchody tego dnia.  Wszystkim, którzy z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym mają do czynienia  każdego dnia - czy to bezpośrednio czy pośrednio - życzymy
wytrwałości,  siły i jak największych pokładów miłości. To bowiem nie wyrok, lecz  sytuacja,
która pokazuje, ile tkwi w nas siły! Znamy bowiem wybitne  osoby (w tym Pąka! :D), które mimo
MPD udowadniają swoją postawą, że  warto żyć, działać i spełniać marzenia!

Mózgowe Porażenie Dziecięce myli swoją nazwą, ponieważ nie zawsze  dotyczy dzieci, potrafi
dopaść nie tylko w wieku dziecięcym. Mówi się, że choć nie jest wyleczalne, poprzez właściwą 
interdyscyplinarną rehabilitację, możliwe jest osiągnięcie sprawności  pozwalającej na
funkcjonowanie w społeczeństwie, kształcenie, pracę czy  założenie rodziny. Z tym akurat
stwierdzeniem nie do końca się zgodzimy,  gdyż w wielu przypadkach, pomimo
wielokierunkowych terapii nie udaje  się uzyskać znaczących postępów. Wszystko bowiem
zależy od bezpośrednich  możliwości mózgu konkretnej osoby. Nieprawdą jest również, że
MPD nie jest chorobą postępującą, gdyż - pomimo terapii - kondycja organizmu jednak
pogarsza się z wiekiem.

W tym roku Światowy Dzień MPD ustalony został na dzień 2 października. Organizacje
charytatywne w wielu krajach łączą swoje siły, aby poprzez podnoszenie świadomości na
szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym zmieniać codzienność zmagających się z
chorobą. 

Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Porażenia Mózgowego jest hasło: ?Zmień
mój świat w minutę
?. Oznacza to, że osoby z porażeniem mózgowym, ich rodziny, przyjaciele mogą zamieszczać
na oficjalnej stronie - 
www.worldcpday.com
? pomysły, w jaki sposób chcą poprawić jakość życia osób z MPD. Powinien on być możliwy do
przeczytania lub obejrzenia w 1 minutę. Może dotyczyć każdej sfery życia człowieka, jego
mobilności, niezależności, czy dostępności komunikacji.

Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony:  www.worldcpday.com
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