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Drodzy Czytelnicy,
Spotykamy się u progu lata, najprzyjemniejszej,
najbardziej przyjaznej człowiekowi pory roku
w naszym klimacie. I chociaż my, chorzy, nie
możemy w pełni korzystać ze wszystkich uroków
ciepłych dni, to przecież i dla nas świeci słońce
i dla nas kwitną kwiaty, śpiewają ptaki a zieleń
w parkach czy lasach zaprasza do ruchu i wypoczynku. Korzystajmy z każdego ciepłego słonecznego dnia. To najlepsza okazja żeby wyrwać się
z domu, spacerować, pojechać gdzieś z rodziną
czy przyjaciółmi. Pamiętajmy o tym. Żeby potem,
kiedy znów się zrobi szaro i zimno nie żałować, że
przegapiliśmy najlepsze okazje.
Człowiek chory musi się często zmuszać do
aktywności. Ruch, który dla zdrowego jest rzeczą
naturalną, od chorego wymaga czasem wielkiego
wysiłku i determinacji. Dlatego nie chcemy, żeby
nasze zachęty traktowane były jak puste słowa
bez pojęcia. Zachęcamy do przełamania czasem
naturalnej ochoty odpoczynku bo wiemy, że kiedy
człowiek zmusi się do ruchu, do wysiłku, będzie
potem z siebie zadowolony i bardziej optymistycznie nastawiony do świata i ludzi.
W tym numerze znajdziecie Państwo także parę
dobrych rad jak pozbyć się strachu przed decyzją
wyjazdu na urlop zagraniczny.
Wszystkiego słonecznego od Fundacji
„Żyć z chorobą Parkinsona”.
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Kilka słów na początek
Dobiegł końca kolejny kwartał 2011 roku. Dla nas, redakcji Kwartalnika „Parkinson – Polska” to kolejny początek. Nowy kwartał to
nowy numer Biuletynu, w którym pragniemy szerzyć wiedzę o chorobie Parkinsona wśród cierpiących na tę chorobę, ich opiekunów,
rodzin, lekarzy. Mamy nadzieję, że informacje przekazywane za
pośrednictwem Kwartalnika są interesujące dla naszych drogich
Czytelników. Wierzymy, że prezentowane przez nas artykuły mogą
Państwa zachęcać do aktywności, inspirować. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się w tym numerze z wiedzą o rehabilitacji.
Mamy tu dwa teksty związane z tym tematem – jeden dotyczy
rehabilitacji ruchowej, drugi rehabilitacji mowy.
Zachęcamy do udziału w grupowych zajęciach rehabilitacyjnych.
Poza korzyścią dla zdrowia jest to ważna i cenna forma integracji
osób dotkniętych tym samym problemem. Naukowcy są zgodni,
że chorzy którzy utrzymują aktywne kontakty z innymi cieszą
się lepszym zdrowiem. Aktywność towarzyska i zawodowa, jak
twierdzą medycy, ogranicza kłopoty z cholesterolem czy wysokim ciśnieniem, a dolegliwości te są przecież często bolączką
w starszym wieku. Życie towarzyskie potrafi utrzymywać ludzi
w lepszej kondycji niż lekarstwa. Aktywne interakcje z innymi
chorymi, rehabilitantami, opiekunami bardzo korzystnie wpływają
na życie chorego.
Zdarza się, że ludzie którzy dowiedzą się o tym że zapadli na
chorobę Parkinsona zamykają się w domach, izolują od świata.
Wielu z nich zmienia zupełnie swój codzienny tryb życia i popada
w depresję uznając że wszystko straciło sens. Przed taką postawą
właśnie musimy się bronić bo wybór jest jeden – czy lata życia jakie
nam zostały spędzić w miarę pogodnie, z innymi ludźmi, korzystając ze wszystkiego co może być dostępne, a przecież takich
możliwości jest wiele. Naprawdę warto brać z życia ile można a nie
siedzieć bezczynnie i się umartwiać.
Badania wykazały, że zaangażowanie w wybrane przez siebie samego aktywności mają bardzo dobry wpływ na fizyczną
i psychiczną kondycję jednostki. (Zobacz www.senior.pl, artykuł
„Chcesz zachować młodość?”).
Dlatego gorąco zachęcamy – uwierz, że rehabilitacja przynosi
liczne korzyści i jak najszybciej kup karnet na zajęcia rehabilitacyjne najbliższe Twojego domu.
Redakcja Kwartalnika
„Parkinson – Polska”
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Internet został stworzony
dla nas
Członek Stowarzyszenia PDS Alan Smith wyjaśnia, w jaki sposób komputery mogą poprawić jakość
życia osób z chorobą Parkinsona i wyjaśnia, gdzie można uzyskać pomoc przy wyborze sprzętu.

NIE PRZEWRACAJ TEJ STRONY!
To nie jest nudna historia o komputerach,
będziemy mówić o chorobie Parkinsona
i internecie.
Myślisz, że jesteś za stary żeby uczyć się czegoś
nowego? Nie wierz w to. Zarówno Ty jak i wszyscy ci „eksperci” mogą nie zdawać sobie sprawy,
że Internet został wynaleziony jakby specjalnie
dla nas – chorych na chorobę Parkinsona.
Przyjrzyjmy się faktom:
 wielu z nas ma trudności z pisaniem
odręcznym
 używanie klawiatury czyni życie łatwiejszym
i wcale nie musisz umieć „pisać na maszynie”.
Na początek całą pracę możesz wykonać jednym palcem, a przy pewnym doświadczeniu
możesz przyspieszyć pisanie jednym palcem każdej ręki. Tak jak autor tego artykułu.
Możesz pisać tak wolno jak tylko chcesz,
a błędy poprawiać w miarę pisania
 książki są kłopotliwe, przewracanie stron
trudne, a gazety całkiem nie do opanowania
 ekrany monitorów komputerowych są łatwe do
czytania. Nie musisz przeglądać ich kolejno,
a rozmiar druku możesz powiększyć dla uzyskania optymalnej zdolności do czytania
 jeśli nawet uda nam się napisać ręcznie czytelny list, czynności składania go i adresowania koperty będą tak skomplikowane, że nie
znajdą aprobaty w oczach ludzi, którzy nie
mają takiego problemu
 listy wysyłane pocztą elektroniczną nie
potrzebują koperty. Trudności składania zni-
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kają, a adres można szybko przesłać z Twojego pliku danych osobowych
 prawdopodobnie nie masz znaczka, a nawet
jeśli go masz, to przejście do skrzynki pocztowej stanowi poważną wyprawę
 korespondencję możesz wysyłać także pod
inne adresy w Internecie bez ruszania się
z krzesła. I co ważne – jest tańsze, szybsze
i pewniejsze niż korzystanie z „żółwiej poczty”
 cała poczta, niezależnie od tego czy dla krajowych czy zagranicznych odbiorców jest
traktowana tak samo – wiadomości przekazywane są z szybkością światła
 możesz mieć trudności z wychodzeniem
na spotkania z innymi osobami, żeby zrobić
zakupy, pójść do biblioteki, czy dowiedzieć się
czegoś więcej o chorobie Parkinsona. W Internecie możesz porozmawiać z przyjaciółmi,
zamówić zakupy, poznać najnowsze informacje medyczne o swoich dolegliwościach
Uważasz, że komputery są bardzo drogie, trudne
do zrozumienia i „niesamowite”. Jesteś pewien, że
nigdy nad nimi nie zapanujesz – żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwa. Jeśli skorzystasz z dobrej
rady, to prawdopodobnie będziesz miał dostęp do
Internetu za około 2000 – 2500 zł. Wypróbuj klawiaturę i „mysz” jakiegoś Twojego przyjaciela.

Umożliwienie pracy
na komputerze
Każdy przypadek choroby Parkinsona jest
inny. Często słyszymy te słowa, ale są bardzo
prawdziwe. Dlatego kiedy przychodzi do pracy
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z komputerem każdy chory ma z tym inne problemy. U jednych mogą wynikać z zapalenia stawów, u innych z ograniczonego widzenia czy
kłopotów z poruszaniem się. Komputer może
być używany przez prawie każdego z nas, z tym,
że my możemy potrzebować specjalnej adapta-

cji sprzętu lub programu, co spełni nasze osobiste potrzeby.

Źródło: The Parkinson, Spring edition 2000, tytuł
oryginalny: „Think – computers aren’t for you?
Read on”, str. 12-13
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Przystosowanie komputera
do możliwości osób
z chorobą Parkinsona

P

o przeczytaniu artykułu „Internet został
stworzony dla nas” zapewne pojawiły
się pytania: kto doradzi? Skąd otrzymać
oprogramowanie i ewentualny dodatkowy sprzęt
potrzebny do udostępnienia komputera niepełnosprawnemu operatorowi komputera w Polsce?
W naszym kraju niestety nie ma odpowiednich
punktów konsultacyjnych, musimy radzić sobie
sami. Jednakże wiele interesujących wiadomości znaleźć można na stronie Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu Ruchu http://www.
wzinr.org.pl/. Na stronie internetowej w zakładce
„Mój Komputer” przeczytać można o przystosowaniu komputera do możliwości osoby niepełnosprawnej. Gdzie szukać odpowiednich
narzędzi umożliwiających przystosowanie klawiatury, myszy i ekranu do możliwości fizycznych osoby niepełnosprawnej? Jak rozwiązać
problemy powstające podczas wprowadzania
znaków przy pomocy klawiatury osobom, które
z różnych powodów mogą obsługiwać ją tylko
jedną ręką. Jakie zastosować rozwiązania ułatwiające pracę osobom o wzmożonych ruchach
mimowolnych. Odpowiedzi na te i inne pytania
znajdziecie Państwo na wyżej wymienionej stro-
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nie. W sposób bardzo dokładny, szczegółowy
i kompetentny zostaniecie Państwo poprowadzeni przez wszystkie etapy instalacji, zmiany
oprogramowania. Pan mgr inż. Kazimierz Dopierała przedstawia sposoby dostosowania pectów do poszczególnych dysfunkcji przy pomocy
oferowanego przez Microsoft oprogramowania
znajdującego się w systemach Windows, omawia także oprzyrządowanie i oprogramowanie,
które umożliwia pracę z komputerem nawet osobom zupełnie niesprawnym ruchowo.
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
ul. Kraszewskiego 8 A, 60-518 Poznań
tel. 61 8217 433
godz. 10 do 14
http://www.wzinr.org.pl/
Zakładka: „Mój Komputer”
Serdeczne podziękowania składam Panu Kazimierzowi Dopierała, który wyraził zgodę na
korzystanie z materiałów zamieszczonych na
stronie: www.wzinr.org.pl w zakładce „Mój komputer”.

Paulina Kobza
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Hazard
Obsesyjne uprawianie hazardu jest potencjalnie destrukcyjnym skutkiem ubocznym zażywania
niektórych leków antyparkinsonowskich. W niniejszym artykule przyjrzymy się przyczynie, charakterystycznym objawom i temu, co można zrobić, by pomóc.

Leczenie i hazard
Hazard patologiczny określa się jako niemożność oparcia się impulsom hazardowym mimo
poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych. Z nastaniem hazardu elektronicznego,
zakłady można dokonywać z komputera bez
opuszczania domu, co często prowadzi do przykrych konsekwencji.
Sądzi się, że może istnieć powiązanie między niektórymi lekami na chorobę Parkinsona,
a wzrostem skłonności do hazardu i/lub innych
form zachowania kompulsywnego. Jednakże na
podstawie badań naukowych stwierdzono, że
jest to stosunkowo rzadki skutek uboczny i warte
odnotowania jest to, że przymus hazardu okazuje się być odwracalny, jeśli dany lek wycofa
się lub zmieni.

Jestem ofiarą hazardu zażywającą
lek będący agonistą dopaminy. Będąc
odpowiedzialną żoną i matką uzależniłam się od hazardu w internecie
i zaciągnęłam spore długi na karty kredytowe i pod zastaw. Tak łatwo było
dostać kredyt.
Zmieniłem już teraz moje lekarstwa ale
nadal mam sporo narosłych długów do
spłacenia. Wpłynęło to na moje stosunki z całą moją rodziną i nie bardzo
widzę, bym mógł pozbyć się tego ciężaru przez najbliższe lata.
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Podczas gdy początkowe badania sugerowały,
że u 4 % osób z chorobą Parkinsona rozwinie
się zaburzenie kontroli impulsu (ICD – Impulse
Control Disorder) w czasie trwania ich leczenia,
to jednak uważa się, że liczba osób dotkniętych
przez to zaburzenie została niedoszacowana.
Wydaje się wynikać to z tego, że badane osoby
niechętnie rozmawiały na ten temat ze swoimi
konsultantami. Prawdę powiedziawszy wiele
osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że
istnieje związek między zmianą ich zachowania,
a branymi przez nie lekami. Również z uwagi
na to, że hazard stał się bardziej dostępny niż
przedtem, więcej osób może być uzależnionych
od hazardu niż to wynika z opublikowanych studiów badawczych.

Jak to się dzieje?
Dopamina, oprócz tego, że pomaga kontrolować ruch, równowagę i chodzenie, odgrywa
również centralną rolę w systemie nagradzania
behawioralnego. Składa się na to „dreszczyk”
towarzyszący zachowaniu hazardowemu, który
może być rezultatem tego stosunkowo rzadkiego zaburzenia.
Zaburzenie ICD może dotknąć osoby leczone
agonistami dopaminy, chociaż są dowody sugerujące, że leczenie innymi lekami przeciwparkinsonowskimi, takimi jak inhibitory MAOB również
może wpływać na rozwój tego zaburzenia.
Zaburzenie ICD najczęściej pojawia się u osób
ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona przed
50. rokiem życia. Uważa się także, że istnieją
dodatkowe czynniki mające wpływ na to, czy
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u danej osoby rozwiną się problemy behawioralne. Osoby, która w przeszłości, przed rozpoczęciem leczenia na chorobę Parkinsona, miały
takie problemy, jak uzależnienie od alkoholu lub
leków, będą bardziej podatne na zaburzenie ICD.

Czy hazard jest
jedynym symptomem?
Osoby z zaburzeniem ICD mogą więcej wydawać, spożywać więcej alkoholu czy mieć przymus jedzenia. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mogą nakładać się na siebie i na
zachowania polegające na podejmowaniu
zwiększonego ryzyka i/lub uprawianiu hazardu.
Osoba z zaburzeniem ICD może również
doświadczać hiperseksualności. Nienormalne
zachowanie zazwyczaj występuje w fazie „on”
choroby Parkinsona.

Co można zrobić, by pomóc?
Istotne jest, by zdawać sobie sprawę z tego,
że tego rodzaju zachowanie jest nienormalne,
a osoba doświadczająca je powinna poszukać
pomocy u pielęgniarki specjalizującej się w chorobie Parkinsona, u neurologa lub lekarza szpitalnego. Jeśli Twoja wizyta jest za kilka miesięcy,
to poproś, by ją przesunąć na bliższy termin.
Można tego dokonać kontaktując się z pielęgniarką parkinsonowską lub z lekarzem ogólnym.
Strategie leczenia mogą polegać na zmniejszeniu dzi-ennych dawek leków przeciwparkinsonowskich, podjęciu psychoterapii, jak również
rozważeniu, czy należy wprowadzić inne rodzaje
leków. Jeśli się tego nie sprawdzi, to schorzenie
to może prowadzić do wielkiego nieszczęścia,
jeśli chodzi o problemy finansowe i rodzinne.
Dlatego, tak jak w przypadku wszystkich skutków ubocznych, niezwykle ważne jest, by jak
najszybciej poszukać pomocy. Jeśli doświadczasz jakiekolwiek skutki uboczne, to powinie-
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neś natychmiast przedyskutować je ze swoim
lekarzem lub pielęgniarką specjalizującą się
w chorobie Parkinsona.
Stowarzyszenie PDS traktuje związek między
uprawianiem hazardu, a lekami przeciwparkinsonowskimi bardzo poważnie i stara się podnieść ten temat wśród osób zawodowo związanych ze służbą zdrowia. Artykuł na ten temat,
napisany przez dr Kierana Breena, dyrektora
Działu Badawczo-Rozwojowego PDS oraz Mela
Phillipsa, pielęgniarza z Helpline został opublikowany w zawodowym periodyku Geriatric
Medicine. Im większą świadomość tego problemu będą miały osoby zawodowo związane
ze służbą zdrowia, tym więcej informacji będą
mogły przekazać osobom z chorobą Parkinsona
i ich rodzinom o potencjalnych skutkach, o rozpoznawaniu zmian w zachowaniu i o skuteczniejszym traktowaniu tego problemu.
Stowarzyszenie PDS, w wyniku konsultacji
z członkami na temat ważnych obszarów badań
wytypowało zaburzenie ICD jako kluczowy
obszar dla przyszłych badań. W szczególności
chodzi o dokładne zidentyfikowanie, kto może
być podatny na rozwój zaburzenia ICD i jak zaburzenie to można leczyć. Dlatego Dział Badawczo
-Rozwojowy PDS współpracuje obecnie ściśle
z grupą badaczy w celu przygotowania takich
badań, które przyczyniłyby się do lepszego zrozumienia przez nas tego problemu i do dowiedzenia się w jaki sposób najlepiej podejść do niego.
Pracownicy linii PDS Helpline regularnie otrzymują zapytania od osób z chorobą Parkinsona
zaniepokojonych branymi przez nie lekami.
Nakłanialibyśmy każdego, kto ma jakieś wątpliwości co do zażywanych leków lub ich efektów
ubocznych, by jak najszybciej zgłosił się do lekarza lub pielęgniarki specjalizującej się w chorobie Parkinsona.

Źródło: Biuletyn PDS Gambling and Parkinson’s.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Moje życie z chorobą

Pär wraca do życia
Wiadomość o chorobie Parkinsona zachwiała życiem Pära Ohrberga. Dzięki wsparciu rodziny i systemowi opieki zdrowotnej w jego kraju – Szwecji, udało mu się przezwyciężyć załamanie
i przywrócić swoją godność.

R

ok temu, 46-letni Pär Ohrberg, cierpiący
na przykry przebieg choroby Parkinsona
stanął przed perspektywą przejścia na
wcześniejszą emeryturę. Choroba, której przez
długi czasu nie uznawał wydawała się zwyciężyć.
– Kiedy budziłem się rano, prawie musiałem się
czołgać do lodówki po moje lekarstwa. – wspomina. – Czułem skurcze na całym ciele i zastanawiałem się, jak u licha uda mi się dotrzeć do
pracy.
Pär miał 36 lat, kiedy zdiagnozowano u niego
chorobę Parkinsona w roku 2000. Jako starszy
manager w firmie IT pracował w stresie, a w wolnym czasie uwielbiał podróżować i poznawać
nowych ludzi. Tak więc początkowo Pär „nie miał
czasu” na wizytę u lekarza. Pomocy poszukał
dopiero wtedy, kiedy nie był już w stanie pisać
na komputerze i czuł drżenie w nogach.
Jednakże żona Pära była bardziej wyczulona na
to co się działo.
– Ona wiedziała jakim potrafię być głupcem –
mówi Pär, opisując swą żonę jako „podporę
i bohaterkę” – kobietę wielkiej cierpliwości. Kiedy zdrowie i rozsądek Pära zaczęły
szwankować, została poddana wielu próbom
i cierpieniom.
Mimo diagnozy choroby i stresującej pracy, Pär
przyjął w pracy stanowisko wymagające jeszcze większego wysiłku i napięcia. W dodatku
cały czas ukrywał swoją chorobę przed innymi.
Włączył wyższy bieg, zaczął brać silniejsze leki,
często wychodził na miasto i pił więcej alkoholu
niż to było dla niego wskazane. Jednak w pracy
łatwo się irytował i zaczęto go przezywać „Duracellowy królik”, odwołując się do nigdy nie
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zatrzymującego się królika z kampanii reklamowej baterii o dużej mocy energetycznej.
Jednak tuż po 40-tych urodzinach całe udawanie nagle się skończyło. Popadł w depresje, był krańcowo wyczerpany. Tracił pamięć,
miał trudności w orientacji, problemy ze snem
i ogólne osłabienie. Baterie się wyczerpały
i Pär nie chodził do pracy przez większość dni
2004 roku.
– Moja choroba Parkinsona znacznie się pogorszyła po depresji i zacząłem zdawać sobie
sprawę, że muszę ją traktować poważnie.
To „zamrożenie umysłowe” lub zmiany osobowości były dla Para najtrudniejsze do zaakceptowania. Brał duże dawki leków, które dodatkowo zakłócały trzeźwy osąd. Żył ponad stan,
odkładał decyzje i ignorował sprawy, którymi
należało się zająć. Był konsultantem w sprawach biznesowych, ale nie wywiązywał się
z umów.
Rodzina Pära cierpiała również, bo w 2006 roku
uciekł w ramiona innej kobiety.
– Moje całe zachowanie było niezrównoważone
i ja i moja rodzina przeżyliśmy wiele trudnych
lat. Znalazłem się w bardzo nieszczęśliwym
położeniu.
Żona wybaczyła mu jednak, załatali swoje małżeństwo, ale w tym samym czasie przyspieszyła
jego choroba. Pär nie mógł już powadzić samochodu, nawet dojazd pociągiem do pracy był
problematyczny. Super towarzyski, dominujący
i zawsze gotowy stawić czoła różnym wyzwaniom Pär unikał teraz ludzi i świata. Coraz bardziej zamykał się w sobie i mimo zmęczenia
i apatii sypiał źle.

Moje życie z chorobą
Punkt zwrotny nastąpił pod koniec roku 2008. nie przelewa, ale też nie opróżnia do końca.
Poznał nowego lekarza, Charlottę Lind ze Utrzymuje mój system w równowadze; to takie
szpitala uniwersyteckiego w Huddinge nieda- proste.
leko Sztokholmu i jako jeden ze 120 Szwedów Prowadzone są obecnie prace aby pompki
został wytypowany do leczenia Duodopą (Doje- i kasety z lekami były wygodniejsze i działały bardziej dyskretnie. Ale Pär nie
litowe wlewy lewodopy, podawanej
bezposrednio do jelita poprzez
uskarża się.
zewnętrzny zbiornik założony
– To nie jest żaden probpoprzez powłoki skórne
lem; a co jest alternatywą?
brzucha. Metoda ta jest
Pompka pracuje tak
Pär
był
skuteczna w redukcji
dobrze, a ja nie odczudobrym
wam żadnych efektów
czasu off i zmniejszaniu
kandydatem do
dyskinez).
ubocznych. Mój sen cały
Aby przekonać się, czy
czas się poprawia i przeciągłego leczenia
ta terapia nadaje się dla
stałem brać całe mnóDuodopą
danej osoby, przeprowastwo tabletek. Nie czułem
dza się test, w którym lek
się tak dobrze od siedmiu
w postaci płynu podawany
lat.
jest do organizmu przez sondę
Pär rozpoczął teraz nową pracę
nosową. Wszystko jest wykonywane
i znów pracuje na pełny etat. – Czuję
w szpitalu przez zespół składający się ze spe- się jakbym wyszedł z więzienia, w którym
cjalnie przeszkolonych pielęgniarek. Pär nie byłem. – mówi. – To wielka radość ponownie stamógł się nachwalić leczenia, jakiemu został pod- nąć przed wyzwaniami którym można sprostać.
dany w Huddinge. Razem opracowali wszech- Poprzednio Pär odmawiał uczestnictwa w alterstronne podejście, jakiego przedtem nigdzie nie natywnych terapiach i formach leczenia. Ale nie
dzisiaj.
doświadczył w systemie opieki zdrowotnej.
– Doznałem takiej energii, że prawie stałem się – Uczęszczam na behawioralną terapię poznawnadaktywny. – mówi. – Kiedy reszta rodziny czą ale nie tylko po to, by pomóc w leczeniu
budziła się o godzinie dziewiątej, ja już byłem choroby Parkinsona. Wpływa ona również
po gimnastyce, po naprawie kilku rzeczy korzystnie na rozwój mojej osobowości i zacząw ogrodzie i Bóg wie po czym jeszcze. Stary łem również uczęszczać na terapeutyczne zajęPär – ten, o którym myślałem, że już nie żyje, cia yogi. Ciało ma niebywałą zdolność do samo
wrócił.
leczenia się. Myślałem, że moje życie skoczyło
Wkrótce potem stało się jasne, że Pär był się w wieku 45 lat, ale teraz czuję się znów
dobrym kandydatem do ciągłego leczenia wydajny. Jestem aktywny, ćwiczę regularnie.
Duodopą i wykonano prostą operację umiesz- Wiem, że w przypadku choroby Parkinsona czenia sondy w brzuchu Pära. Sondę połączono rehabilitacja jest tak samo istotna jak leczenie
z małą pompką z kasetą zawierającą Duodopę, farmakologiczne.

umożliwiającą wprowadzanie płynnego leku
Źródło: EPDA Plus, Summer edition 2010, tytuł
wprost do jelita cienkiego.
oryginalny: Pär for the course, str. 8–9.
– Zwykle opisuję to mówiąc, że otrzymuję Opracowanie: Katarina Mattsson
wyrównany, ciągły dopływ leku. Filiżanka się Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Spotkaliśmy się znowu

T

radycyjne już, tegoroczne spotkanie orga- z chorobą Parkinsona, a także przetłumaczony
nizowane przez Fundację „Żyć z cho- na język polski list od Siostry Marie Simon Pierre
robą Parkinsona” odbyło się w tym roku skierowany w 2008 roku do bliźnich cierpiących
w dniach 6–8 maja w Centrum Konferencyjno- na tę chorobę.
-Kongresowym w Warszawie.
Obrady prowadziła pani Małgorzata KownaWiosenne spotkania osób dotkniętych chorobą cka, dziennikarka Polskiego Radia. Wykładem
Parkinsona mają związek z rocznicą urodzin „Ruchowe i poza ruchowe objawy choroby
dr. Jamesa Parkinsona, który pierwszy rozpo- Parkinsona” prof. Urszula Fiszer, kierownik Kliznał i opisał objawy tej choroby nazwaniki Neurologii i Epileptologii szpitala
nej później jego imieniem. Roczim. Witolda Orłowskiego w Warnicę urodzin doktora, dzień
szawie, zapoczątkowała
11 kwietnia, po 180 latach
merytoryczną część spotbrytyjska
królowa,
kania. Dr Dariusz KozioŚwiatowy Dzień
Elżbieta II, przejęta rozrowski wygłosił wykład
Osób z Chorobą
miarami tej choroby
na temat „Leczenia
Parkinsona jest
ustanowiła Światowym
operacyjnego w choobchodzony 11 kwietnia,
Dniem Chorych Na
robie Parkinsona”
w rocznicę urodzin
a mgr Justyna LulChorobę Parkinsona.
dr
Jamesa
Parkinsona,
W naszym tegoroczkowska podzieliła się
który
pierwszy
ny m tr z yd ni ow y m
wiedzą zdobytą m.in.
rozpoznał
objawy
spotkaniu, nad którym
podczas studiów we
choroby.
Francji na temat logohonorowy patronat objęła
pedii. W swoim wykładzie
prezydent m.st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz,
pokazywała ćwiczenia i nowoczesne metody prowadzenia zajęć
uczestniczyły 163 osoby z całego
kraju. Pierwszego dnia, w piątek, po powilogopedycznych. Mgr Maciej Błaszczyk
taniu w hotelach, w towarzystwie dwóch prze- zaprezentował ćwiczenia rehabilitacyjne dla
wodniczek uczestnicy spotkania pojechali na parkinsoników a dr. Jan Bacik mówił o zaletach
koncert chopinowski do Galerii Porczyńskich. terapii przez muzykę i o zastosowaniu takich
Utwory Chopina grała na fortepianie pani prof. zajęć dla chorujących na chorobę Parkinsona.
Iwona Klimaszewska. Następnie po zwiedzeniu Swój wykład ilustrował krótkim filmem przedstaw Muzeum kolekcji im. Jana Pawła II wszyscy wiającym tańce greckie i izraelskie.
Pan Bogdan Sadowski, dyrektor Centrum Myśli
udali się na kolację do restauracji „Magat”.
Obrady w sobotę otworzył pan Jerzy Łukasze- Jana Pawła II zapoznał uczestników spotkania
wicz, założyciel Fundacji. Miał też dla uczestni- z działalnością Centrum, mówił też o nauce płyków niespodziankę – wszyscy otrzymali nagrane nącej ze słów polskiego Papieża.
w Polskim Radio na płytach CD nadawane Po przerwie obiadowej pierwszy wystąpił pan
w programie I-ym audycje na tematy związane Marek Madej, fotograf, którego prace prezen-
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towane były w małej galerii stworzonej specjalnie na okazję majowego spotkania. Pan Madej
przedstawił tam wzruszającą historię własnej
choroby i sposób w jaki z nią walczy.
Następnie przedstawiciele regionalnych Kół
i Stowarzyszeń chorych na chorobę Parkinsona mówili o swojej działalności, o planach
i pomysłach na przyszłość. Wystąpili też goście
z Republiki Czeskiej, przedstawili projekt tzw.
„Parkinsonady” imprezy, którą organizują w tym
roku po raz czwarty. Opowiedzieli m.in. o swojej współpracy z organizacjami w Austrii i na
Słowacji.
Tego samego dnia po kolacji uczestnicy zaproszeni zostali na przejażdżkę po Warszawie,
odwiedzili m.in. Świątynię Opatrzności Bożej.
W niedzielę, w Bazylice św. Krzyża odbyła się
msza, transmitowana w programie I Polskiego

Wrażenia chorych po spotkaniu
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele chorzy na chorobę Parkinsona. Pragnę się z Wami podzielić
moimi wrażeniami z wizyty w Warszawie. To
bardzo miłe i wzruszające przeżycie, gdy się
spotyka takich samych ludzi cierpiących na
chorobę Parkinsona, którzy chcą się podzielić
swoimi uwagami i wymienić poglądami.
W imieniu własnym, jak i moich przyjaciół,
którzy przybyli do Warszawy pragnę serdecznie podziękować organizatorom spotkania za
zaangażowanie i włożony trud. Dziękujemy za
operatywność i troskę o wszystkich uczestników. Dziękujemy serdecznie wspaniałemu
człowiekowi – panu Jerzemu Łukasiewiczowi – który mimo zaawansowanej choroby
potrafił włożyć tyle sił w organizację imprezy
oraz znalazł czas, aby z każdym porozmawiać
i obdarzyć swoim uśmiechem. Dziękujemy
wszystkim organizatorom, którzy trudzili się,
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Radia, w intencji chorych na chorobę Parkinsona. Potem w towarzystwie przewodniczek
uczestnicy mieli okazję odbyć spacer po Warszawie śladami Fryderyka Chopina, a także
odwiedzić grób księdza Jerzego Popiełuszki
i zapalić tam znicze.
Rada i Zarząd Fundacji serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom za udział, za to że mimo
trudów w codziennym pokonywaniu choroby
nie izolują się od środowiska. Cieszymy się, że
nasze spotkania stały się już tradycją i dobrze
się zapisały w Państwa pamięci.
Z apra s z a my na stronę inte r netową
www.parkinsonfundacja.pl znajdziecie tam
Państwo w zakładce „o fundacji” fotorelację
z naszej imprezy.

Zarząd Fundacji

aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Podziękowania należą się także lekarzom, którzy uświetnili spotkanie swoimi wykładami.
Podczas tegorocznego spotkania mieliśmy
okazję oderwać się na chwilę od trosk związanych z naszą chorobą.
Organizatorzy zadbali o rozrywki na najwyższym poziomie, a także o stronę duchową –
wysłuchaliśmy koncertu Chopinowskiego,
w towarzystwie przewodników zwiedzaliśmy
stolicę śladami Fryderyka Chopina, zobaczyliśmy Świątynię Opatrzności Bożej, mogliśmy
uczestniczyć we Mszy św., odwiedziliśmy grób
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Dostarczyło nam to wielu niezapomnianych
wrażeń.
Jeszcze raz bardzo dziękuję! Oby Wasza siła
i zapał nie słabły! Do zobaczenia za rok.
Karol Kurasz
Przewodniczący Koła Terenowego 
w Jastrzębiu-Zdroju
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Kłopoty z mówieniem

M

ową ludzką kieruje mózg, ale uczestni- się rozmawia. Podczas rozmowy przez telefon,
czy w tym procesie aż 70 mięśni! Aby warto trzymać słuchawkę blisko ust. W momenmówić potrzebna jest synchronizacja cie wypowiadania się podczas zebrania, warto
wydychanego powietrza, wibracja strun głoso- użyć mikrofonu. U siebie w domu nagrywajmy
wych, modyfikacja rezonatorów w jamie ustnej swój głos na magnetofon aby lepiej zrozumieć
i w nosie, praca mięśni języka, policzków, warg. jakie inni mają trudności żeby nas zrozumieć.
Dobrze też zwolnić sposób mówiePierwsze czynności przy mówieniu to
wdech i wydech. Powietrze dostaje
nia po to, żeby mówić staranniej.
się do płuc kiedy je wdychamy.
Odnosząc się do wyników
Prawidłowa objętość powiebadań, które uzyskali badatrza jest niezbędna, przy
cze przedmiotu wnioskoW
chorobie
różnych typach wypowiewać można, że zaburzeParkinsona
dzi: krzyku, śpiewaniu,
nia mowy w chorobie
zaburzenia
szeptaniu. Wydychane
Parkinsona potwierdzają
powietrze przechodzi
redukcję zmian wysomowy
przez tchawicę, następnie
kości głosu – mowa jest
występują
dochodzi do krtani gdzie
monotonna, występują
często.
muszą wibrować struny
drżenia, oraz zaburzenia
głosowe. Dzięki tej wibracji
jakości głosu, który jest czępowstaje głos. Dźwięk przechosto ochrypły, szorstki w brzmiedzi przez gardło, jamę ustną, nos.
niu. Oprócz wyżej wymienionych
Właśnie w tych miejscach nabiera cech
zaburzeń występują także zaburzenie
charakterystycznych. Po za tym głos jest modyfi- płynności mowy tzw. paralalie czy kilkakrotne
kowany przez kształt podniebienia, języka, warg, powtarzanie podczas mówienia tego samego
otwartości ust.
słowa lub krótkiego zdania. Natomiast z badań
W chorobie Parkinsona zaburzenia mowy wystę- nad ruchami artykulacyjnymi wynika zredukopują często. Zależą od zmęczenia, emocji, stresu. wana ruchliwość artykulatorów. Całość tych
W tej chorobie zakłócona bywa synchronizacja zaburzeń jest spostrzegana przez większość
między oddychaniem, wibracją i artykulacją. Są pacjentów jako nasilające się podczas ewolucji
problemy z rozpoczęciem mowy co może się choroby. Mimo takich obserwacji 46 % pacjenobjawiać powtarzaniem pierwszej sylaby słowa tów korzysta z kinezoterapeuty, natomiast tylko
lub pierwszego słowa. Z powodu modyfikacji 2 – 3 % pacjentów współpracuje z logopedą.
wibracji, głos może być niemiły dla ucha.
Poniżej przedstawiamy zestaw ćwiczeń jakie
Co można robić, żeby poprawić swoją wymowę – pacjent powinien wykonywać. Należy podkreślić,
przede wszystkim należy trzymać się prosto, że niektóre ćwiczenia które dotyczą reedukacji
ramiona wyprostowane pozwalają oddychać mowy przydatne są także przy reedukacji poływydajniej a dzięki temu mowa jest wyraźniejsza. kania i powinny być wyjaśnione i wykonywane
Należy zwracać twarz w kierunku osoby z którą w obecności logopedy. Logopeda uczestniczy
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wraz z pacjentem w realizacji działań terapeutycznych takich jak: mowa, połykanie, pisanie.
Rolą logopedy jest prewencja oraz korygowanie
pojawiających się zaburzeń w komunikacji ustnej
i zmniejszonej mimiki w wyrazie twarzy.

Ćwiczenia na stojąco
Sfinks
Stoimy przed lustrem wyprostowani, kierujemy
głowę w prawo, potem w lewo starając się ciągle patrzeć na lustro, ramiona zostają w miejscu,
ruszamy tylko głową, reszta ciała nieruchoma.

Amfora
Stoimy wyprostowani przed lustrem, ręce ułożone na biodrach, ustawienie przypomina
amforę. Nogi złączone razem. Patrzymy w lustro
i nie ruszając głowy, przesuwamy ciało raz
w prawo i wracamy do pozycji wyjściowej, raz
w lewo i wracamy. Głowa zostaje nieruchoma.

Ćwiczenia oddychania
i wydechu
Ćwiczenia na leżąco
Kładziemy na się na ziemi, na plecach, kładziemy na brzuchu lekką książkę lub gazetę.
Oddychamy przez nos (książka podnosi się wraz
z brzuchem), wydychamy powietrze przez usta
(książka opada wraz z brzuchem). Po wydechu
należy wydmuchać całe powietrze z płuc wykonując wydech taki jak przy próbie dmuchania
świeczki. Robimy przerwę po każdym głębokim
oddechu, aby uniknąć hiperwentylacji.

Ćwiczenia na stojąco
 Dmuchamy tak jak byśmy chcieli zgasić
świeczkę (można ćwiczenie wykonywać ze
świeczką, wtedy staramy się żeby płomień
świecy nie zgasł tylko się poruszał pod wpływem naszego oddechu).
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 Pompujemy balon (jeśli ćwiczenie jest zbyt
męczące, należy je przerwać).
 Dmuchamy przez słomkę do szklanki w połowie napełnionej wodą, robimy „bąbelki”, ale
woda nie może wylewać się ze szklanki.
 Staramy się napompować torebkę foliową.
 Wdychamy za jednym razem pewną ilość
powietrza przez nos, bez ruszania głową czy
ramionami. Zostajemy w tej pozycji przez
około 5 sekund (przez ten czas nie oddychamy i nie ruszamy się). Następnie wyrzucamy powietrze za jednym razem przez nos,
nie otwierając przy tym ust.

Ćwiczenia koordynujące
oddech z mową
 Wdychamy wolno powietrze, następnie
mówimy „s” zachowując ten sam ton. Żeby
było łatwiej można zacząć od samogłoski.
Ważne jest w tym ćwiczeniu aby zachować
regularny ton przez całe ćwiczenie, nie można
pozwolić aby ton był zbyt mocny, albo zbyt
słaby. Zalecane jest liczenie czasu wydawanego dźwięku (maksymalnie 15–20 sekund).
 Mówimy zdania różnej długości. Można stawiać krzyżyk w miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy żeby wziąć ponownie oddech, ale także
żeby porównywać rezultaty.

Przykład
Samochód.
Samochód koloru czerwonego.
Samochód koloru czerwonego w salonie.
Widziałem samochód koloru czerwonego
w salonie.
Widziałem samochód koloru czerwonego
w salonie samochodowym.
Widziałem samochód koloru czerwonego
w salonie samochodowym obok mojego domu.
Wczoraj widziałem samochód koloru czerwonego
w salonie samochodowym obok mojego domu.
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Niektóre
ćwiczenia powinny
być wyjaśnione
i wykonywane
w obecności
logopedy.

Wczoraj wieczorem widziałem samochód koloru
czerwonego w salonie samochodowym obok
mojego domu.

Ćwiczenia mięśni twarzy
Najlepiej jest wykonywać ćwiczenia przed
lustrem. 5 powtórzeń, od 1 do 2 razy w ciągu
dnia. Ćwiczenie warg, języka, podniebienia
miękkiego jest istotne nie tylko dla czynności
mówienia, ale także dla przyjmowania pokarmów i picia.
 Otwieramy szeroko buzię i zamykamy.
 Śmiejemy się.
 Marszczymy czoło.
 Zamykamy jedno oko, otwieramy, potem
następne oko zamykamy, otwieramy.

Ćwiczenia mające na celu
zwiększenie intensywności głosu.
Zaczynamy liczyć od 1 do 10, pierwsze liczby
szeptem następne zwiększając intensywność
głosu. Bardzo ważne, aby każda następna
cyfra była wypowiedziana głośniej oraz
wyraźniej.
Możemy wykonać to samo ćwiczenie, ale zaczynając od mówienia najgłośniejszego i potem
stopniowo zmniejszamy intensywność.
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 Mówimy „a” najdłużej jak to możliwe, usta
szeroko otwarte.
 Powtarzamy szybko sylaby [pa] [ta] [ka] [kata] [pe-te-ka].
 Mówimy dni tygodnia, jak najciszej następnie
jak najgłośniej.
 To samo ćwiczenie z miesiącami: styczeń,
luty, marzec…
 Liczymy wrony; jedna wrona bez ogona,
druga wrona bez ogona itd…
 Mówimy najdłużej jak to możliwe, buzia szeroko otwarta.
 Przerywamy ćwiczenie w momencie gdy brakuje nam powietrza, kiedy głos drży, słychać
jest chrypę.

Ćwiczenia na melodię głosu
 Inscenizujemy głosem dialog, czytamy wiersze na głos. Czytamy tekst raz jak najwolniej,
następnie jak najszybciej.
 Czytamy krótki fragment tekstu, prosimy drugą osobę o ocenę przeczytanego
fragmentu.
 Śpiewamy.
 Mówimy zdanie na różnym tonie – pytające,
oznajmujące, rozkazujące.
 Przykład: Zrobiłem/am zakupy. Zrób zakupy!
Czy ty zrobiłeś zakupy?
 Akcentujemy wyraz w zdaniu.
Nie chcę jeść tej szarlotki, wolę sernik.
Moja sąsiadka ma czworo wnucząt.
Podane ćwiczenia zaleca się wykonywać kilka
razy dziennie. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja z logopedą w celu prawidłowego ustawienia ćwiczeń. 

Źródła: 12 Association France Parkinson
(1999), Orthophonie et maladie de parkinson.
A l’usage des or thophonistes. Paris.
Ozsancak C., Auzou P. (2005), Les troubles de
la parole et de la deglutition dans la maladie de
Parkinson. Solal editeur, Marseille.
Opracowanie: mgr Justyna Lulkowska

Pytania i odpowiedzi

Rehabilitacja jest ważna

W

procesie leczenia osoby chorej na Par- trawienia. Ćwiczenia zapobiegają zaparciom,
kinsona bardzo ważną rolę odgrywa zaleganiu moczu. Poprzez ćwiczenia poprarehabilitacja ruchowa. Niestety pacjenci wiamy funkcjonowanie wszystkich narządów
rzadko zdają sobie sprawę jak dalece gimna- wewnętrznych położonych w jamie brzusznej.
styka może poprawić ich jakość życia i zwy- Ćwiczenia również pozytywnie wpływają na
kle za późno zaczynają się tym inteukład oddechowy, pacjent może
resować. A przecież ta choroba
nauczyć się odpowiedniego oddyw znacznej mierze polega
chania, zwiększyć pojemność
właśnie na ograniczeniach
płuc, czyli doprowadzić
w sprawności stawów
do lepszego dotlenienia
Pacjenci
kończyn dolnych i górcałego organizmu.
rzadko zdają sobie
nych oraz w stawach
Bardzo ważne aby
„nie” wykonywać
kręgosłupa. Mięśnie
sprawę jak dalece
ćwiczeń na własną
są słabe i dlatego
gimnastyka
dość często dochorękę, co nie oznacza,
może poprawić ich jakość
dzi do powstawania
że pacjent nie może
życia i zwykle
przykurczy. Sztywćwiczyć w domu sam.
za późno zaczynają się
ność mięśni, ograniDość często spotytym interesować.
kamy się ze źle wykoczenie ruchu, wszystko
nywanymi ćwiczeniami,
to wywołuje u chorego
silne bóle nóg. Pochylona
które zamiast pomagać dają
sylwetka, osłabione mięśnie
odwrotny skutek. Przed rozpobrzucha i nadmiernie napięte mięśczęciem rehabilitacji każdy chory, nie
nie grzbietu powodują ból całego kręgosłupa.
tylko na Parkinsona, powinien skonsultować
Wszystkie te objawy bardzo przeszkadzają przy się z lekarzem i fizjoterapeutą aby ustalić proces
chodzeniu.
leczenia. Lekarz powinien wydać zaświadczenie,
Rehabilitacja ma na celu przywrócenie utraconej że nie ma u chorego przeciwwskazań do podjęfunkcji mięśni i stawów. Ma wpłynąć na poprawę cia rehabilitacji. Fizjoterapeuta pokaże i nauczy
poruszania się wstawania, chodzenia przekręca- jak wykonywać poprawnie ćwiczenia, jakie to
nia się z boku na bok wykonywania samodzielnie mają być ćwiczenia i w jakich pozycjach je wykoczynności dnia codziennego. Powinna działać nywać. Powie jak długo mają być wykonywane
przeciwbólowo, zwłaszcza przy dolegliwoś- i ile razy należy je powtarzać.
ciach kręgosłupa i mięśni nóg. Ćwiczenia bardzo Pamiętajmy – rehabilitacja to nieodzowna część
korzystnie wpływają na układ krążenia, normują procesu leczenia w chorobie Parkinsona, a nawet
ciśnienie tętnicze krwi i zwiększają wydolność powstrzymywanie jej dalszego rozwoj

serca i wydolność całego organizmu. Podczas
wykonywania ćwiczeń pobudza się perystaltyka Maciej Błaszczyk 
jelit co korzystnie wpływa na zaburzone procesy Technik Fizjoterapii
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W podróży z chorobą
Parkinsona
Zbliża się sezon wakacyjny, nie ma powodu, żeby osoby z chorobą Parkinsona rezygnowały z podróży zagranicznych. Jeśli boicie się Państwo problemów w nieznanym świecie przeczytajcie parę
dobrych rad.

Przed wyjazdem zdobądź jak
najwięcej informacji o kraju,
do którego się udajesz

Warto wiedzieć jak się mówi – „Mam chorobę
Parkinsona” w języku odwiedzanego przez nas
kraju.

Poproś w Biurze Porad Podróżnych MSZ oraz
w Ministerstwie Zdrowia o broszury informacyjne. Jeśli wyjeżdżasz do kraju, w którym są
niepokoje polityczne lub gdzie możesz natknąć
się na inne trudne sytuacje, przed wyjazdem
poproś o poradę w Biurze Porad Podróżnych
MSZ.
Upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne wizy
i szczepienia zanim wyruszysz w podróż oraz
bądź świadom i respektuj wszystkie lokalne zwyczaje (takie jak np. sposób ubierania się). Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w informacjach dla podróżujących do kraju, który
odwiedzasz. Także wiele biur podróży może
udzielić Ci porady lub udostępnić informacje.
Dobrze mieć ze sobą adresy konsulatów w kraju,
który się odwiedza. Konsulowie są zobowiązani
pomagać swoim obywatelom w kłopotach.
Główny Konsulat każdego kraju jest częścią
Ambasady lub Wysokiej Komisji. Najczęściej
mieści się w stolicy danego państwa, często
też w innych miastach są mniejsze konsulaty,
łącznie z Konsulatami Honorowymi. Informacje
te można uzyskać w bibliotekach lub na stronie internetowej MSZ. W krajach, w których nie
ma polskiego konsulatu, pomocy można poszukać w ambasadach lub konsulatach innych krajów będących członkami UE. Takie informacje
koniecznie zdobądź jeszcze przed wyjazdem.

Planując podróż korzystaj
z pomocy tour operatorów,
linii lotniczych, itp.
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Na podstawie przepisów unijnych (Rozporządzenie (WE) 1107/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady) Porty Lotnicze i linie lotnicze udzielają
osobom potrzebującym, niepełnosprawnym
bezpłatnej pomocy oraz zapewniają im odpowiednie udogodnienia. Pasażerowie kwalifikujący się do grupy PRM (z ang. Passengers with
Reduced Mobility), czyli osoby z ograniczoną
możliwością poruszania się spowodowaną
niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną,
spowodowaną wiekiem, schorzeniem lub inną
przyczyną inwalidztwa, mogą korzystać ze specjalnej asysty na terenie Portów Lotniczych oraz
podczas podróży lotniczej. Szczegółowe regulacje dotyczące charakteru i zakresu specjalnej
asysty dla osób niepełnosprawnych, jaka jest
zapewniona i udzielana na terenie Portów Lotniczych, ujęte są w „Kodeksie dobrego postępowania przy obsłudze naziemnej osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością
poruszania się podróżujących drogą lotniczą”.
Normy jakości zebrane w wyżej wymienionym
Kodeksie zostały skonsultowane i uzgodnione
z przedstawicielami organizacji zrzeszających
osoby niepełnosprawne oraz z liniami lotni-

specjalista radzi
czymi. Jeśli to możliwe, dokonaj wczesnych
rezerwacji lotniczych i powiadom linie lotnicze,
jakiej specjalnej pomocy będziesz potrzebować. Linie lotnicze są bardzo pomocne dla niepełnosprawnych pasażerów, jeśli wiedzą o tym
z wyprzedzeniem. Mogą załatwić podwiezienie
wózkiem inwalidzkim lub odprawę w pierwszej
kolejności. Może to być szczególnie przydatne
podczas długich lotów lub lotów transferowych.
Jedna z czytelniczek pisze do pisma „The Parkinson”, że zawsze załatwia podwiezienie na
wózku inwalidzkim na każdym lotnisku, gdyż
niektóre porty lotnicze nie przydzielają wózka
jeśli do przejścia jest mniej niż pół mili. A taka
odległość może się okazać za duża po długim
locie dla zmęczonego i usztywnionego pasażera
z chorobą Parkinsona. Nawet jeśli normalnie nie
korzystasz z wózka inwalidzkiego, warto poprosić o tę usługę podczas podróży.
Warto też zadzwonić do kilku linii lotniczych
i porównać oferowane usługi aby wybrać linię,
która najlepiej odpowiada Twoim szczególnym
potrzebom.
W artykule, który się ukazał w grudniu 1999
w biuletynie informacyjnym Parkinson’s Victoria
(Australia) zaproponowano, by osoby z chorobą
Parkinsona zadawały następujące pytania, by
sprawdzić, na jakie usługi mogą liczyć:
 Jaki poziom pomocy oferuje dana linia lotnicza
dla Twojej szczególnej niepełnosprawności?
 Czy będziesz w stanie dostać się do budynku
terminala z przyległego parkingu samochodowego łatwo i bez pomocy? Jeśli podróżujesz
transportem publicznym, to jak się dostać do
budynku terminala?
 Czy są windy w budynku terminala, jeśli
będziesz musiał przejść z jednego poziomu
na drugi?
 Czy dana linia lotnicza zapewnia pomoc
w zakwaterowaniu do chwili Twego odlotu
i czy ktoś będzie czekał na Ciebie po
wylądowaniu?
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 Jakich procedur dla osób niepełnosprawnych
dana linia lotnicza zazwyczaj przestrzega
odnośnie odprawy, startu i lądowania?
 Czy w docelowym porcie lotniczym są urządzenia dla niepełnosprawnych? Czy jest jakaś
broszura z ich wyszczególnieniem. Jak i gdzie
można ją dostać?
 Jakie usługi i urządzenia są dostępne
w budynku terminala dla danej linii lotniczej?
 Czy opłaty za dodatkowe usługi są wkalkulowane w cenę biletu dla osób niepełnosprawnych? Czy w ogóle są jakieś dodatkowe
opłaty?
Może warto poprosić w linii lotniczej o miejsce
w marę blisko toalety – najlepiej przy przejściu
tak, byś nie musiał przepychać się do wyjścia.
Rezerwując hotel, oczywiście upewnij się, czy
ten hotel/apartament jest odpowiedni dla kogoś
z chorobą Parkinsona – np. czy jest na parterze.
Niektóre firmy organizujące wakacje mogą informować o istniejących urządzeniach dla osób
niepełnosprawnych.
Chociaż nacisk w tym artykule położono na
podróżowanie samolotem, to jednak większość
tych sugestii może się odnosić także do pociągów, statków itp.

Ubezpieczenie
Upewnij się czy masz odpowiednie ubezpieczenie na Twój wyjazd, w szczególności, czy
pokrywa ono wydatki na wszelkie leczenia
medyczne, których możesz potrzebować. Jeśli
chodzi o ubezpieczenie, to zaleca się, by opiewało ono na co najmniej USD 500 000 pokrycia
kosztów (łącznie ze szpitalną i medyczną ewakuacją do kraju). Upewnij się, czy ubezpieczenie
to pokrywa wszelkie koszty związane z chorobą
Parkinsona.
Sprawdź uregulowania prawne dot yczące opieki zdrowotnej kraju, do którego
wyjeżdżasz. Tam, gdzie istnieją wzajemne
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porozumienia dotyczące NFZ, upewnij się, że
masz dobre formularze, które w razie potrzeby
ułatwią korzystanie z państwowej służby zdrowia. Jadąc do dowolnego kraju UE powinieneś
wypełnić formularz E111 (dostępny w urzędach
pocztowych)

Lekarstwa
Podróżowanie
z lekarstwami

na cztery tygodnie, tak na wszelki wypadek.
Nigdy nie możesz być pewny, że lekarstwo, którego używasz jest dostępne za granicą (przykładowo ReQuip nie jest dostępny we wszystkich
krajach). Zawsze trzymaj lekarstwa w bagażu
podręcznym i zawsze miej przy sobie zapas
tygodniowy. Przecież nie możesz być pewny,
że bagaż podróżujący w luku bagażowym nie
zostanie zagubiony.

Zmiana strefy czasowej

Dobrze przed podróżą porozmawiać ze swoim
i dostosowanie czasu brania
lekarzem. Poproś aby dał Ci certyfikat medyczny
lekarstw do nowej strefy
lub list, w którym zaświadcza, że masz chorobę
czasu
Parkinsona i wyszczególnia leki przepisane dla
Twojej przypadłości oraz wszystJest to kwestia, o którą pyta wiele
kie inne użyteczne informacje
osób. Twój lekarz lub pielęgniarka
o Twoim leczeniu, które Ty
specjalizująca się w chorobie
i Twój lekarz uważacie za
Parkinsona być może udzielą
stosowne. Jest to szczeCi kilku rad w tej materii.
Swoje plany
gólnie ważne w razie
Jedna z czytelniczek
biuletynu The Parkinzakwestionowania leków
wakacyjne
przez służby celne na
son mówi, że bierze swe
przedyskutuj
lotnisku lub jeśli zacholekarstwa zgodnie z zegaz lekarzem!
rujesz za granicą. Warto
rem jej ciała i jej potrzeb.
trzymać tabletki w oryI że czasem trzeba zabrać
ginalnych, kupowanych na
parę dodatkowych tabletek
receptę buteleczkach lub opaaby podczas lotu i po przylocie
kowaniach tak, by w razie kondostosować się do nowej strefy
troli celnej Twoje lekarstwa miały datę,
czasowej.
przepisane dawki, opis, itp.
Inny czytelnik mówi, że zachowuje na swoim
W niektórych krajach może być wymagane zegarku oryginalny czas i nie zmienia go konpozwolenie importowe na wywiezienie wyda- tynuując branie leków, jak gdyby nic się nie
wanych na receptę leków do osobistego użytku, zmieniło. Pierwszej nocy po przylocie nastawia
na przykład jest to wymagane dla niektórych nowy czas i począwszy od tej chwili zaczyna
leków w Grecji. Ambasada kraju, do którego brać leki zgodnie z planem. Twierdzi również,
się udajesz powinna być w stanie udzielić Ci że trzymanie się bardzo sztywnej diety w ciągu
dalszych rad.
dnia podczas pobytu za granicą powoduje,
Poproś swego lekarza, by wypisał Ci receptę że leki działają o wiele lepiej. Bierze ze sobą
na dodatkowe lekarstwa pokrywające czas spore zapasy odpowiedniej żywności, by zjeść
Twego pobytu za granicą. Przykładowo, jeśli ją w kraju, do którego wyjeżdża. Należy jedjedziesz na wakacje na dwa tygodnie, weź leki nak pamiętać, że niektóre kraje mają ostre
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przepisy celne dotyczące wwożenia żywności,
a możesz to sprawdzić przed wyjazdem w biurze podróży lub w ambasadzie kraju, do którego wyjeżdżasz.

Inne wskazówki
W większości krajów urządzenia specjalnie
zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych
są oznaczone Międzynarodowym Symbolem
Dostępności. Ponadto urządzenia te są oznaczone w wykazach budynków rozmieszczonych
na terenach ogólnodostępnych wielu terminali
lotniczych.
Wychodząc gdzieś, zawsze zabieraj z sobą
butelkę wody.
Weź ze sobą adresy i telefony lokalnych organizacji parkinsonowskich i rozważ skontaktowanie
się z nimi.
Przesunięcie w czasie zazwyczaj znosi się
gorzej podczas drogi powrotnej. Nie zdziw się,
jeśli będziesz bardziej zmęczony przez kilka dni.
Weź dobrą książkę ale nie nową lecz starą, ulubioną, którą możesz otworzyć lub zamknąć na
dowolnej stronie.
Podróżując, pamiętaj, że najważniejsze jest
pozytywne myślenie. Ciesz się każdą chwilą.
Nie przejmuj się lotem. Każdy, kto lata, nawet ci,
którzy stale latają, denerwują się podczas startu
samolotu. I na koniec wskazówka Ministerstwa
Spraw Zagranicznych: kiedy wejdziesz do samolotu poproś stewardessę o menu, skup swoją
uwagę na tym, którą opcję wybrać. Zanim się
zorientujesz, będziesz już w powietrzu! Podróżowanie jest wspaniałym doświadczeniem, więc
rozkoszuj się nim.
Życzymy Ci bon voyage i bezpiecznego powrotu
do domu.
Źródło: The Parkinson, Spring edition 2000, tytuł
oryginalny: On the Road. Some hints and ideas.
Opracowanie: Bridget McCall
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Adresy Organizacji
Regionalnych
BYDGOSZCZ
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych AKSON
KRS 0000176673
ul. Rynek 6 (Stary Fordon), 85-790 Bydgoszcz
tel.:/fax (52) 343 91 97
akson@parkinson.bydgoszcz.pl
http://www.parkinson.bydgoszcz.pl
Dyżur: pn.–pt. 9.00–14.00
GDAŃSK
Gdańskie Stowarzyszenie
Chorych na Chrobę Parkinsona
KRS 0000061583
ul. Grunwaldzka 238 D, 80-266 Gdańsk
tel.: 501 452 887
parkinson.gdansk@wp.pl
http://www.parkinson-gdansk.republika.pl
GDYNIA
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona
KRS 0000110060
ul. Czechosłowacka 3, pokoj nr 105
81-374 Gdynia
tel.: (58) 621 65 79
parkinson-gdynia@o2.pl
GOLUB-DOBRZYŃ
Stowarzyszenie „Na szlaku życia”
ul. Słuchajska 53, 87-400 Golub Dobrzyń
tel.: 600 250 034
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Gorzowskie Stowarzyszenie
Chorych na Chorobę Parkinsona
ul. Bp. W. Pluty 7, 66-400 Gorzów Wlkp
tel.: (95) 722 92 14
Dyżur: pn.-pt. 10:00–14:00
IŁAWA
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
tel.: (89) 649 92 03
fax. (89) 649 92 01
Dyżur: pn. 12:00–14:00
INOWROCŁAW
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. B. Krzywoustego 10/60, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 352 31 38
KATOWICE
Śląskie Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice – Ligota
tel.: 502 402 380
parkinsonsl@op.pl
parkinson.katowice@wp.pl
http://www.parkinsonsl.republika.pl

Adresy Organizacji Regionalnych
KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
KRS 0000323325
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10
25-230 Kielce
tel.: 606 256 135
KOMORÓW
Koło Osób z chorobą Parkinsona
z Komorowa i okolic
Nowa Wieś, ul. Główna 52
05-806 Komorów
tel.: 604 841 591
KRAKÓW
Krakowskie Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
tel.: (12) 422 19 55
Dyżur: czw. 16:00–17:00
http://parkinson.krakow.pl
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrocławska 3
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.: 509 385 202
karol.kurasz@neostrada.pl
ŁÓDŹ
Słonik – Stowarzyszenie osób
z chorobą Parkinsona i ich Rodzin
KRS 0000273267
ul. Siedlecka 1, 93-177 Łódź
tel.: 791 142 777, 506 191 680
slonik51@neostrada.pl
www.parkinsonowcy.home.pl
OLSZTYN
Olsztyńskie Stowarzyszenie
Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 B/1, 10-520 Olsztyn
tel.: 606 626 272
POZNAŃ
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Słowackiego 8/10, 60-823 Poznań
tel.: (61) 843 10 34
biuro@parkinson-poznan.pl
Dyżur: śr. 11:00–14:00

Nasi partnerzy:

SZCZECIN
Szczecińskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
KRS 0000234949
ul. Kaszubska 30 pok. 1
70-226 Szczecin
tel.: (91) 482 35 80, 501 748 391
parkinsomszcz@op.pl
Dyżur: pn. i czw. 14:00–17:00
TRZEBINIA
Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą
Parkinsona w powiecie Chrzanowskim
ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia
Marek Kubica
tel.: (32) 611 02 11
Spotkania w każdy drugi czwartek
miesiąca godz. 17:00-19:00
WAŁBRZYCH
Regionalne Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
Poradnia Neurologiczna „AMICUS”
ul. Szmidta 15 a
58-300 Wałbrzych
tel.: (74) 843 43 31, (74) 834 40 32
parkinsonwalbrzych@interia.pl
http://parkinsonwalbrzych.w.interia.pl
Dyżur: wt. 12:00–13:00
WARSZAWA
Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Wołoska 137, teren szpitala MSWiA,
pawilon S, pokój 224
02-507 Warszawa
tel.: (22) 508 18 88
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00
http://www.parkinson.waw.pl
msozchp@gmail.com
WROCŁAW
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona
ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław
tel.: (71) 322 84 44
ZIELONA GÓRA
Lubuskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Zamenhofa 27, 65-001 Zielona Góra
tel.: 516 580 489
parkinson-stow.@.one.pl
http:/www.parkinson.one.pl

