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Niniejsza publikacja jest efektem doÊwiadczeƒ norweskich matek
chorych na schorzenie reumatyczne. W t∏umaczeniu zosta∏y zachowane
oryginalne nazwy produktów dost´pnych na rynku norweskim. Umo˝liwia
to porównanie produktów norweskich proponowanych przez autorów
z dost´pnymi na rynku polskim. Najwa˝niejsze w prezentacji produktu sà jego zalety u∏atwiajàce chorej matce opiek´ nad dzieckiem. Tymi
w∏aÊnie uwagami nale˝y kierowaç si´ przy zakupach dla dziecka.
Ksià˝ka zawiera oryginalne porady matek, w tym równie˝ te dotyczàce dofinansowania zakupów ze Êrodków spo∏ecznych. Przepisy
w naszym kraju ró˝nià si´ od tych obowiàzujàcych w Norwegii.
W Polsce w zale˝noÊci od dochodów uzyskiwanych na jednego
cz∏onka rodziny mo˝na ubiegaç si´ o pomoc spo∏ecznà z regionalnego
centrum pomocy rodzinie.
Osoby posiadajàce orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci majà
uprawnienia do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych w rocznym
rozliczeniu podatku od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na zmiennoÊç
przepisów nale˝y co roku korzystaç z informacji umieszczonych na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub z informacji urz´du skarbowego. Podstawà do odliczenia jest imienna faktura VAT
Pomoce techniczne podobne do zaprezentowanych w tej ksià˝ce
mo˝na nabyç w sklepach ze sprz´tem rehabilitacyjnym. Ró˝nego rodzaju otwieracze sà dost´pne równie˝ w sklepach z artyku∏ami gospodarstwa domowego.
Od kilku lat w Instytucie Reumatologii w Warszawie prowadzona
jest poradnia dla chorych kobiet spodziewajàcych si´ dziecka. Poradnia
ta funkcjonuje w Êcis∏ej wspó∏pracy z lekarzem ginekologiem.
Podobnie jak w Norwegii równie˝ i w Polsce dzia∏ajà grupy samopomocy chorych reumatycznych. Informacje na ich temat znajdujà si´ na
stronie internetowej http://reuma.idn.org.pl.
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków dzi´kuje pani profesor Monice Østensen za umo˝liwienie przet∏umaczenia i wydania
niniejszej publikacji w j´zyku polskim.
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