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Manuel Camilleri – Membru
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Prof. Janet Mifsud - Konsulenta

Żomm dawn id-dati....
Il-Laqgħa għall Membri li jmiss –
10 ta’ Novembru fis-6 ta’ fl-għaxija
gewwa Caritas Floriana.
Kull ma jingħad waqt il-laqgħat jinżamm
konfidenzjali.
**************************************

Il-Konferenza Nazzjonali ser issir fis-17
ta’ Frar 2018.
Dettalji aktar il-quddiem.

L-Esperjenza tiegħi ma’ CMEA – Caroline Attard
Meta membru tal-familja tiegħi kellu djanjosi tal-epilessija, ma kont
naf xejn fuq din il-kundizzjoni. Sirt naf li il- Caritas Malta għandha
assoċjazzjoni li jgħinu persuni bl-epilessija. Għalhekk avviċinajthom
u mal-ewwel darba li attendejt għall-laqgħa, sibthom ta’ għajnuna
kbira kemm għalija kif ukoll għall- familja tiegħi.
Għaddew erbatax il-sena min dak in-nhar u għadni nitgħallem ma’
CMEA, kemm mill-konferenzi li attendejt, kif ukoll mill-esperjenzi li
l-membri l-għeżież tagħna jaqsmu magħna.
Din l-aħħar sena sirt aktar attiva fl’għaqda. Ħadt ir-rwol ta’ teżoriera
tal-għaqda u ukoll flimkien ma’ Robin qed norganiżżaw attivitajiet
soċjali għall-familiji li qegħdin jiġu milqugħa tajjeb ħafna.
Ninsab kuntenta ħafna bl-għajnuna ta’ l-assoċjazzjoni. Nista’ ngħid
ukoll li ma’CMEA kelli ukoll l-opportunita’ li nżur l-isptar Bethel
Epilepsy Centre, f’Bielefeld fil-Ġermanja li jispeċjalizza fl-epilessija.
Kelli wkoll iċ-ċans grazzi għall-progett tal- UE li nżur skola fitTurkija li tgħin lit-tfal b’diżabilita fit-tranżizzjoni mill-iskola għallpost tax-xogħol. Riċentement attendejt ukoll għall-konferenza
Ewropea ġewwa Praga dwar ‘l-epilessija u s-soċjeta’.
Tassew ninsab kuntenta li jiena parti minn din lassoċjazzjoni li tant kibret dawn l-aħħar ftit snin minn xi
għoxrin membru ghall-aktar minn 300 membru. Huwa veru
li tassew kulħadd jibbenefika meta jkollna l-appoġġ u ssupport ta’ xulxin.

Epilepsy Society, Chalfont, St. Peter, Renju Unit.
Bejn is-16 u 19 ta’ Lujlu 2017 il-President (Frank Portelli) u tnejn mill-membri tal-kumitat (Manuel Camilleri u Robin
Pinkston) ta’ Caritas Malta Epilepsy Association żaru l-Epilepsy Society f'Chalfont, St. Peter, ir-Renju Unit. Huma
nagħqdu mal-konsulenta ta’ CMEA Prof. Janet Mifsud li bħalissa qed taħdem f’din is-soċjetà. Fl-istess post hemm ukoll
jaħdem Professor Sanjay Sisodiya li kien gie Malta u għamel preżentazzjoni interessanti fuq Genetics & Epilepsy gewwa
Caritas Malta.
Matul din iż-żjara l-membri kellhom l-okkazzjoni jiltaqgħu mil-qrib mal-professjonisti li jmexxu din is-soċjeta’. Kull
wieħed minnhom ta’ spjegazzjoni tax-xogħol individwali tiegħu u xi suggerimenti ta’ kif jistu jigu addattati u
implimentati biex jitjiebu l-istrutturi tagħna gewwa Malta.

http://www.caritasmalta.org/epilepsy
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Ta’ interess partikolari kienet iż-żjara ġo Sir William Gowers Clinic fejn hemm 26 sodda għal-pazjenti. Huma jippruvaw
jaħdmu b’epilepsy nurse ma kull 8 pazjent. Id-dmirijiet ta’ l-epilespy nurse jinkludu li jaraw pazjenti fil-klinika, kif ukoll
fil-kamra ta' Emerġenza, u anke jiktbu u jbiddlu riċetti għall-mediċini. Jekk ikun hemm problemi bejn żjara u oħra, allura
l-pazjenti jistgħu jitolbu li jitkellmu ma’ l-Epilepsy Nurse. Disa’ minn kull għaxar sejħiet jistgħu jiġu mmaniġġjati millEpilepsy Nurse u normalment wieħed minn għaxra biss jiġi riferut lin-newrologu. Fuq EEG kien hemm qbil li aktar ma
jsir fit-tul aktar joħrog riżultat tajjeb. Fil-Clinic normalment il-pazjenti idumu ħamest ijiem, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
Permezz ta’ din il-kollaborazzjoni kellhom ukoll ix-xorti iżuru il-laboratorju fejn jintużaw l-apparat u għodda biex jigi
estratt id-DNA. Post fejn ir-riċerka dejjem għaddejja u hu ittamat li xi darba jkun hemm kollaborazzjoni mad-dinja
kollha sabiex l-informazzjoni tkun tista’ tinqasam u tiġi analizzata aktar malajr sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati
difetti ġenetiċi u jinstabu mediċini ta’ aktar għajnuna.

Dawn huma l-kummenti generali tal-membri tal-kumitat wara din iż-żjara:
Frank: F’Malta aħna lkoll voluntieri, għalhekk meta nżuru post bħal dan jurina li għad fadal ħafna xi jsir. Nixtieq li nara
aktar tfal ta’ l-iskola involuti fl-għarfien ta' l-epilessija peress li dawn jikbru u jgħinu l-ġenerazzjoni tagħhom ikunu aktar
konxji fuq din il-kundizzjoni.

Manuel: Il-futur huwa pożittiv għal nies b'epilessija bħali, imma huwa pjuttost probabbli li jkolli nibqa' fuq il-mediċina
l-bqija tal-ħajja tiegħi. In-nies li hemm fiċ-Ċentru ta’ Chalfont huma ddedikati ħafna u jaħdmu mhux biss għal-paga iżda
jaħdmu minn qalbhom.

Robin: Kont sorpriża mill-ammont ta' xogħol u riċerka li qed isseħħ f’Chalfont u d-dedikazzjoni tal-persuni li ltqajna
magħhom. Hemm tama kbira li l-ħajjiet tan-nies bl-epilessija u l-familji tagħhom se jitiebu ħafna fis-snin li ġejjin. Inħoss
li dan il-vjaġġ ser iservi ta’ viżjoni biex naraw x’passi nistgħu nieħdu f'Malta biex intejbu l-Assoċjazzjoni tagħna u nkunu
ta' aktar għajnuna għall-oħrajn.

Kummenti Generali:


Il-Caritas Malta Epilepsy Association hija mmexxija kompletament minn voluntiera u rridu sinċerament ngħidu
GRAZZI lil kullħadd f'Chalfont li qasmu l-ħin u l-esperjenzi tagħhom magħna u għal-ospitalita’ murija lilna.
Grazzi ħafna!



Aħna grati ħafna wkoll lejn il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b'Diżabilità għall-għotja li rċevejna biex
inwettqu dan il-vjaġġ. Bħala Caritas Malta Epilepsy Association, rajna żieda fil-membri li jattendu l-laqgħat u
juru interess li jieħdu sehem u ninsabu ħerqana biex nimplimentaw xi wħud minn dak li tgħallimna matul dan ilvjaġġ.

True friends are like stars, you can’t always see them, but you know they are always there.

http://www.caritasmalta.org/epilepsy
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