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Kiedyś panowało przekonanie, że epilepsja jest chorobą dziecięcą, a jej ataki pojawiają 
się po raz pierwszy zanim dziecko osiągnie wiek 15 lat. Ostatnio jednak neurolodzy 
zauważyli, że duża liczba pacjentów po raz pierwszy doświadcza ataków padaczki w 
wieku ponad 65 lat. Okazuje się zatem, że jest to choroba, która może zaatakować 
każdego, niezależnie od wieku. 
 
Epilepsja jest najpoważniejszą z dolegliwości neurologicznych. Cierpi na nią ok. 1 proc. 
populacji. Nieco ponad połowa z tych osób jest w stanie kontrolować swoje ataki dzięki 
zażywanym lekom. Są jednak tacy, którzy są odporni na leki i ich ataków nie da się 
kontrolować. Takich osób jest jedna na 250. Są to ludzie, którzy nie są w stanie 
normalnie funkcjonować. Konieczne jest, podkreślają eksperci, znalezienie sposobów 
na ulżenie ich losowi. 
 
Dr McIntyre Burnham jest jednym z naukowców, nadających tego rodzaju ataki 
epilepsji, odporne na leczenie i dostępne środki farmakologiczne. Jego zespół 
badawczy pracuje na Wydziale Farmacji University of Toronto. Od 20 lat jego badania 
koncentrują się właśnie na tej tematyce. Udało się opracować dwa rewolucyjne leki, 
które są w trakcie opatentowywania. Ponadto zespół badawczy dr. Burnhama pracuje 
nad opracowaniem specjalnej diety mającej na celu kontrolę ataków padaczki. 
 
Jak wszędzie, potrzebne są pilnie środki finansowe na opłacanie badań, ponieważ 
badania nad epilepsją otrzymują stosunkowo niewielką pomoc finansową od rządu. 
Mimo że koszty spowodowane chorobą są porównywalne z kosztami związanymi z 
wylewami, poziom finansowania badań jest na poziomie jednej pięćdziesiątej tego, co 
mają do dyspozycji naukowcy studiujący wylewy. 
 
Nasza polonijna artystka Margaret Maye, mezzosopranistka, podjęła się akcji zbierania 
funduszy na badania dr. Burnhama i zorganizowała w tym celu ciekawą imprezę. 
 
W przyszłą sobotę odbędzie się zapowiadany od miesięcy koncert pt. "Come a Little 
Closer. .. for a jazz journey", w którym wystąpi poza Margaret Maye znany już w 
Toronto słynny artysta krakowski Marek Bałata. W jego wykonaniu usłyszymy jazzowe 
aranżacje muzyki Chopina i wiele innych znanych utworów jazzowych. Trzecim 
wokalistą będzie torontończyk John Alcorn. 
 
Poza Chopinem w programie koncertu jest muzyka klasyczna, latynoska i europejska, 
takich kompozytorów jak Villa Lobos, Astor Piazzola, Fryderyk Chopin, Cole Porter, 
Michel Legrand, Krzysztof Komeda i wielu innych. Solistom towarzyszyć będzie Toronto 
Sinfonietta Strings. 
 
Warto wybrać się na ten bardzo atrakcyjny koncert, który służy dobrej sprawie - może 
nasza na nim obecność zmieni życie komuś, kto w chwili obecnej nie może dostać 
znikąd pomocy i nie ma szans na walkę z epilepsją. 
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W najbliższy weekend odbędzie się koncert "Come A Little Closer... For A Jazz 
Journey" for Epilepsy Research - oto nieco informacji o epilepsji 
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Komentarze i pytania  

merytoryczne 
do redaktora: 
Małgorzata Bonikowska 
webedytor@gazetagazeta.com  

techniczne 
do webmastera: 
Tomek Kniat 
webmaster@gazetagazeta.com  

W 2006 roku odwiedziło 
nasze strony 226,426 
czytelników!  

196,877 w 2005  

122,542 w 2004. 
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7 VII "Come A Little Closer... For A Jazz Journey" for Epilepsy Research 
Koncert z udziałem znanych wokalistów i muzyków jazzowych z Polski i Kanady, z 
którego dochód przeznaczony jest dla University of Toronto Epilepsy Research 
Program. Wystąpią: polski wokalista jazzowy Marek Bałata, John Alcorn, nominowany 
jako Best Male Jazz Vocalist of the Year, mezzosopranistka Margaret Maye, The Jazz 
Ensemble and Toronto Sinfonietta Strings, Music Director: Danny McErlain. Godz. 
19.00, Isabel Bader Theatre, 93 Charles Street West. Info i bilety: 647-892-7799. 
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Wydarzenia Koncert 
Zawsze aktualne informacje. Sprawdź 

wydarzenia z kultury!  
Gazeta.pl 

Dobre Konto dla Studenta 
0 zł za przelewy, 0 zł karta. Promocje dla 

studentów!  
www.KontoStudent.pl 
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