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KilKA SłÓw NA POcząteK

Nareszcie koniec zimy! Dni są coraz dłuższe, słońce 

spogląda na nas częściej i łaskawiej. Wiosna puka do 

drzwi. Nie dajmy się wiosennemu przesileniu. Poddajmy 

analizie nasze noworoczne postanowienia – sprawdźmy 

co myśli o tym Psycholog – Pani Sylwia Wójcik. 

Wiosna to także czas nowych nadziei. Nic więc dziw-

nego, że nabieramy ochoty by z tej okazji sprawić sobie 

niespodziankę, zadbać o siebie. W tym numerze pró-

bujemy przybliżyć naszym Czytelnikom jak obchodzony 

jest Dzień chorych na chorobę Parkinsona na świecie.  

Ponadto polecamy gorąco temat „Opieki dentystycznej 

dla pacjentów z chorobą Parkinsona” – mamy nadzieję, 

że te informacje będą dla Państwa przydatne.

Żeby jednak tematów tego numeru nie ograniczać 

jedynie, do tych prezentowanych przez lekarzy specja-

listów związanych z chorobą Parkinsona, proponujemy 

zapoznać się z wywiadem przeprowadzonym z Panią 

Iwoną Kiczyńską z Giżycka. Pani Iwona swoim zaanga-

żowaniem, pozytywnym myśleniem zarazi zapewne nie-

jednego Czytelnika. W rolę dziennikarza wcielił się Pan 

Julian Tomalczyk z Łodzi. 

Uważne spojrzenie należy się również „Planom waka-

cyjnym”. Zwracamy Państwa uwagę, iż w Polsce można 

wspaniale spędzić czas. Błękit morza, szum fal, piasz-

czyste plaże, pomocni opiekunowie i  rehabilitanci  – 

brzmi zachęcająco. Dodajmy jeszcze, że to wszystko 

w towarzystwie egzotycznego kompana jakim jest „Sło-

nik”. Wtajemniczeni od razu wiedzą, co mamy na myśli, 

a tych których zaciekawiliśmy – zapraszamy do wnikliwej 

lektury.

Redakcja Kwartalnika
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Z ęby są jednym z centralnych i najważniej-
szych organów człowieka. brak zębów 
może mieć negatywny wpływ na naszą 

pewność siebie, osobisty wygląd i  sposób 
odbierania przez innych. ponadto, brak dbałości 
o zęby może mieć negatywny efekt na mowę, 
żucie i trawienie. 
Jeśli chodzi o stomatologię, to osoby z cho-
robą parkinsona mają takie same problemy, jak 
osoby bez choroby parkinsona. niedostateczna 
higiena jamy ustnej i brak regularnej kontroli 
powoduje próchnicę i problemy z ozębną. Są 
to najczęściej spotykane powody leczenia 
w codziennej praktyce stomatologicznej. Jed-
nakże, większości tych zabiegów można byłoby 
uniknąć, gdyby regularnie dbać o zęby i podda-
wać się kontroli. 

UtRzymANie higieNy  
jAmy UStNej

Jaka jest odpowiedzialność pacjenta lub opie-
kuna, a jaka jest odpowiedzialność dentysty? Są 
trzy główne priorytety odnoszące się do higieny 
jamy ustnej. 
pierwszym priorytetem jest normalne 
codzienne czyszczenie, które zajmuje jedy-
nie kilka minut, by je przeprowadzić w sposób 
wystarczający. Jeśli dana osoba szczotkuje 
swe zęby dwa razy dziennie przez trzy minuty 
pastą do zębów z  fluorem, to rezultatem 
będzie zabezpieczenie zębów i jamy ustnej na 
przyszłe lata. Dostępne są szczoteczki elek-
tryczne, które są przydatne dla osób z upośle-
dzeniem ruchu rąk. 

Brak zębów może mieć 
negatywny wpływ na pewność 
siebie, wygląd osobisty oraz na 
wrażenie wywierane na innych

Drugim priorytetem jest odżywianie. Dobrze 
wiadomo, że nadmiar cukru prowadzi do próch-
nicy i choroby ozębnej. Istnieje spór między den-
tystami a specjalistami od żywienia dotyczący 
ilości i częstotliwości przyjmowania pożywienia: 
jednakże, częstotliwość i skuteczność czyszcze-
nia zębów jest ważniejsza od specjalnej diety. 
trzecim priorytetem są regularne wizyty u den-
tysty lub instruktora higieny jamy ustnej. Specja-
liści ci mogą znacznie lepiej przyjrzeć się jamie 
ustnej niż pacjent czy opiekun. Wówczas, we 
wczesnym etapie choroby jamy ustnej można 
zastosować odpowiednie leczenie – leczenie 
stomatologiczne lub stosować się do wskazó-
wek polepszających codzienną higienę. 

ROlA OpieKUNA

W miarę jak ludzie starzeją się, ich potrzeba 
zewnętrznej opieki rośnie. Ich zdolność do wyra-
żania bólu jest często zredukowana, tak samo 
jak ich świadomość leczenia. Czasami osoby te 
cierpią, ale nadal sądzą, że ich przypadek jest 
„normalny.” „Nie warto iść do dentysty, jestem 
za stary, jestem za bardzo chory”. W rezultacie, 
wiele starszych osób i osób z chorobą parkin-
sona ma skłonność do nieprzeprowadzania 

Opieka dentystyczna
zęby mają nie tylko centralne znaczenie dla naszej mowy i funkcji trawiennych lecz także dla naszej 
pewności siebie i wyglądu osobistego. Dr martin griess wyjaśnia, dlaczego dbanie o higienę jamy 
ustnej osób z chp jest tak istotne…



3Kwartalnik ParKinson – Polska 1/2013

Parkinson Pod luPą

latami odpowiedniej kontroli jamy ustnej i zanie-
dbywania jej higieny. 
tak więc na jakie trudności mogą natknąć się 
opiekunowie? Jak mogą sobie dać radę z nimi 
i  rozwiązać te kwestie? Jakie środki może 
przedsięwziąć opiekun, by utrzymać higienę ust 
pacjenta na dobrym poziomie?
Dentyści niekiedy mają trudności ze zrozumie-
niem osoby z chorobą parkinsona. pomaga, 
jeśli opiekun towarzyszy pacjentowi, by 
pomóc odpowiedzieć na pyta-
nia dentysty. Jest to nie tylko 
problem diagnozy, chodzi 
po prostu o to, że pacjent 
nie potrafi wysławiać się 
dobrze, a ktoś znający 
go może „tłumaczyć”. 
podczas konsulta-
cji dentysta może 
zdiagnozować zdrową 
jamę ustną z  dobrze 
odtworzonymi ubyt-
kami. W takich przypad-
kach kwestia zachowania 
stanu uzębienia jest głów-
nym tematem dyskusji. z drugiej 
strony dentysta może zdiagnozować 
zęby, które nie wymagają konieczności lecze-
nia. nie każdy ubytek musi być wypełniony. Dla 
osób w późnym stadium choroby parkinsona 
plan leczenia powinien być skromniejszy i nie 
tak skomplikowany, jak dla zdrowych osób. na 
ogół jednak życzenie pacjenta powinno być 
respektowane. 
W przypadku zdrowej jamy ustnej, konieczne 
jest intensywne czyszczenie pozostałych zębów 
w celu utrzymania ich w dobrym stanie. pomaga 
to uniknąć rozległego leczenia stomatologicz-
nego. nawet regularna kontrola protez stomato-
logicznych takich, jak koronki, mostki i protezy 
jest konieczna, by uniknąć kosztownego odno-
wienia tych rzeczy.

pROtezy

protezy zazwyczaj muszą mieć wymienianą 
płytę w  regularnych ostępach czasu, co rok 
lub co dwa lata, zależnie od konstrukcji. Opie-
kun powinien skontaktować się z dentystą lub 
higienistą stomatologicznym i  spytać o  kon-
trolę i codzienną higienę. Czyszczenie zębów 
szczotką jest tak samo niezbędne jak wiedza 

o stałych lub wyjmowanych protezach. 
W  szczególności, jeśli pacjent 

zmienia szpital lub otoczenie, 
w  którym mieszka, nowi 

opiekunowie powinni 
spytać o  jego historię 
stomatologiczną. Jest 
to bardzo ważne, by 
nie stracić informacji. 
Opiekunowie powinni 
umieć rozpoznać, czy 
pacjent ma stałą, czy 

wyjmowaną protezę. 
bardzo łatwo jest odróż-

nić mostek (stały) od pro-
tezy (wyjmowana). protezy 

należy czyścić dwa razy dziennie 
tak, jak w przypadku zębów własnych. 

mogą one pozostawać w ustach przez noc – 
nie ma powodu, by trzymać je w szklance obok 
łóżka (jedynym powodem jest pacjent odczuwa-
jący dyskomfort śpiąc z wyjmowaną protezą). 
Jeśli protezy są mocowane do zębów, powinny 
pozostać w ustach, by uniknąć nocnego ucisku 
na zęby własne. Jeśli masz jakieś pytania, powi-
nieneś skontaktować się z dentystą, by dowie-
dzieć się, jak postępować z wyjmowanymi pro-
tezami. Czasami konieczne jest zmodyfikowanie 
protez urządzeniami ułatwiającymi ich wyjmo-
wanie przez opiekunów. Czyszczenie protez jest 
łatwe do przeprowadzenia. potrzebna jest tylko 
szczotka do zębów lub specjalnie zaprojekto-
wana szczotka do protez. protezy wystarcza 

Dentyści  
niekiedy mają 

trudności  
ze zrozumieniem 
osoby z chorobą 

parkinsona
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oczyścić ręcznie – nie trzeba wkładać ich do 
specjalnego roztworu dla dezynfekcji. te spe-
cjalne roztwory nie usuwają bowiem kamienia 
nazębnego ani resztek jedzenia – o wiele bar-
dziej skuteczne jest używanie szczotki. 

Żaden pacjent nie powinien 
lekceważyć znaczenia higieny 
jamy ustnej

Jamę ustną powinno się również uważnie zba-
dać, czy nie ma jakiejś oznaki urazu. Czasami 
pacjenci nie zgłaszają odczucia bólu, a okazuje 
się, że miękkie tkanki są zmienione. należy to 
zgłosić natychmiast dentyście. małe uszkodze-
nia wymagają niewielkiego leczenia; zaniedbane 
uszkodzenia wymagają rozległego leczenia 
i mogą czasami przerodzić się w stan przedra-
kowy. ruszanie się protez również powinno być 
kontrolowane, np. jeśli dana osoba doświad-

czyła znacznego spadku wagi, to być może 
trzeba zmienić płytę protezy. 

pODSUmOWANie

na zakończenie chciałbym podkreślić, że żaden 
pacjent nie powinien lekceważyć znaczenia 
higieny jamy ustnej. będąc zdrowym i cały czas 
pod kontrolą, powinien podjąć środki zapew-
niające długoterminową higienę jamy ustnej. 
W przypadku pogorszenia się zdrowia i nastroju 
psychicznego, każde medyczne lub stomatolo-
giczne leczenie zawsze będzie trudne do prze-
prowadzenia. będziemy mieli starzejącą się 
populację z mnóstwem potrzeb leczniczych (nie 
tylko w obszarze profilaktyki), jeśli pacjenci ci – 
w przypadku mojego zawodu – nie docenią zna-
czenia higieny jamy ustnej. �

Źródło: EPDA Focus, spring edition 2004, 
tytuł oryginalny: „Dental care for patients 
and carers”, str. 14–15.  
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Ś nieg stopniał. pojawiły się pierwsze oznaki 
wiosny. Czas pomyśleć o wakacjach. tra-
dycyjnie, jak co roku zamierzamy spotkać 

się w Dźwirzynie. turnusy dla nas są organizo-
wane na przełomie września i października. tych 
co byli i tych, którzy chcą z nami po raz pierw-
szy spędzić wakacje zapraszam serdecznie.  
Kontakt telefoniczny:   
506 191 680 oraz 791 142 777
Ilość miejsc jest ograniczona. 

Julian Tomalczyk – Prezes Stowarzyszenia 
„Słonik” w Łodzi, organizator wyjazdów 
do Dźwirzyna.

Wakacje
Turnus w Rybitwie, to wielka sprawa,

U pani Krysi i Stanisława.
Ale wielkimi zdąża krokami,

Pobyt w Rybitwie, wiecie to sami.
Nikt nie chce wracać, chyba, że z musu.

A przecież w piątek koniec turnusu.
I zapakować trzeba manatki,

By znowu wrócić do własnej chatki.
Jeszcze muzyczny wspólny wieczorek.

Może znów w brydża zagram we wtorek…
A w środę może będzie ognisko…

Potem już czwartek, i to już wszystko.

kpt. Jack Haczyk
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M etody leczenia choroby parkinsona 
zmieniają się, ale niestety wolniej niż 
oczekują tego chorzy. nad nowymi 

lekami i nowymi drogami leczenia intensywnie 
pracuje na świecie wiele ośrodków naukowych. 
Dzięki tej aktywności rozpoczyna się produkcja 
pewnej generacji leków, które mają lepiej kontro-
lować objawy choroby i które z czasem mogłyby 
zmienić jej przebieg dzięki własnościom chro-
niącym lub wzmacniającym układ nerwowy. 

mARSz DO pRzODU

leki dopaminergiczne – lewodopa i  agoniści 
dopaminy służą chorym od co najmniej 40 lat, 
lecz niestety ich zażywanie związane jest z sze-
regiem skutków niepożądanych, choćby takich 
jak dyskineza i psychoza. Istnieje obecnie hipo-
teza, że kluczem do długoterminowej ich sku-
teczności i do unikania komplikacji motorycz-
nych jest sposób w jaki są ordynowane. 
poprawie terapii ma służyć dostarczanie leków 
w sposób możliwie ciągły, przy tym chodzi nie 
tylko o to, aby uwolnić chorych od pamiętania 
o łykaniu pigułek co parę godzin. eksperyment 
rozpoczął się od podskórnego wlewania apo-
morfiny, a ostatnio wprowadzono ciągłe dostar-
czanie lewodopy do dwunastnicy. Są to jednak 
techniki inwazyjne i  nie dla każdego odpo-
wiednie. Wprowadzono więc plastry działające 
przez skórę, a zawierają rotigotynę (neupro®) 
i czasami też inne agonisty dopaminy, np. lizu-
ryd. brany raz dziennie ropinirol i pramipexol, 
będące formami agonistów dopaminy, redu-
kują dzienne fluktuacje motoryczne i usuwają 

konieczność dawkowania ich trzy lub więcej 
razy dziennie. 
należy zaznaczyć, że wkrótce ukaże się sze-
reg leków zawierających przyjmowaną doustnie 
lewodopę, które będą dostarczały ją w sposób 
bardziej ciągły niż standardowe formy Sinemetu 
i madoparu (przez poprawę wchłaniania z prze-
wodu pokarmowego oraz przedłużenie poziomu 
stężenia w osoczu krwi i w mózgu). równocześ-
nie trwają prace nad działającym przez skórę 
plastrem zawierającym lewodopę i dostarcza-
jącym ją w sposób ciągły przez cały dzień. Jest 
to ważne, gdyż lewodopa pozostaje złotym 
standardem leczenia i  jest pożądana w pew-
nym momencie przez wszystkie osoby z chp, 
jest więc zapotrzebowanie na bardziej skuteczne 
i równomierne dostarczanie jej do mózgu po to, 
by można było zachować mobilność. 

NOWA geNeRACjA

Skuteczność działania lewodopy przyjmowa-
nej doustnie można zwiększyć przez zażywa-
nie entacaponu, będącego inhibitorem COmt, 
podawanego z każdą dawką lewodopy. Kliniczne 
badania przechodzi teraz nowy inhibitor COmt – 
bIa 3-202, który może być dawkowany tylko raz 
dziennie (lub nawet rzadziej) i który nie posiada 
toksyczności tolcaponu, poprzedniego związku 
chemicznego o wydłużonym działaniu. badania 
kliniczne rozpoczyna również nowa generacja 
leków stabilizujących dopaminergiczne działa-
nie w mózgu, takich jak aCr325 z nadzieją, że 
mogą one stłumić dyskinezy przez zapobieganie 
nadmiernej aktywności funkcji dopaminergicznej 

Wspaniały nowy świat
Cały czas trwają prace nad nowymi lekami na chorobę parkinsona, także nad pigułką, która będzie 
w stanie leczyć różne objawy tej choroby. Jednakże, jak wyjaśnia peter jenner, póki co nie jest 
jeszcze znana przyszłość takiego leczenia choroby. 
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związanej zazwyczaj z pojawianiem się nienor-
malnych ruchów. 
Dotychczas filozofia i praktyka opracowywania 
leków sprowadzała się do wytwarzania mole-
kuł, które leczą jeden z objawów danej choroby. 
Jednakże w przypadku złożonych chorób, takich 
jak chp, konieczne jest zażywanie dodatkowych 
leków zwalczających różne objawy tej choroby. 
nastąpił zwrot w kierunku leków o wielorakim 
oddziaływaniu farmakologicznym, co może 
doprowadzić do jednej pigułki leczącej różne 
objawy choroby parkinsona. 

Powiększa się arsenał środków 
używanych do leczenia choroby 
Parkinsona, będziemy musieli 
jednak poczekać jeszcze żeby 
zobaczyć ile z nich zda egzamin  
w trakcie stosowania

przykładowo – pardoprunox, który obecnie znaj-
duje się w fazie III badań klinicznych, jest częś-
ciowo agonistą dopaminy lecz również działa 
jak agonista serotoninergiczny i  antagonista 
noradreninergiczny. został zaprezentowany jako 
lek przeciwparkinsonowski, ale jest nadzieja, że 
może również zapobiegać psychozie, hamować 
dyskinezę oraz działać jak lek antydepresyjny 
czy uspakajający. 
Jest również zainteresowanie safinamidem, 
innym wielofunkcyjnym związkiem, który może 
wzmóc działanie dopaminy poprzez hamowanie 
maO-b i ponowny wychwyt dopaminy, ale może 
również hamować działanie glutamatu, innego 
ważnego neuroprzekaźnika w mózgu dotknię-
tego chorobą parkinsona. Już dawno wykazano, 
że safinamid, w połączeniu z lewodopą lub ago-
nistami dopaminy, ma dodatni wpływ na moto-
ryczne symptomy choroby parkinsona i  teraz 
przeprowadzane są kliniczne badania mające 
na celu ocenę jego zdolności do zmniejszenia 

dyskinez i poprawienia funkcji poznawczych. 
zarówno safinamid, jak i pardoprunox odzwier-
ciedlają rosnącą tendencję w kierunku opraco-
wania leków, które mogą być lekiem zarówno 
dla motorycznych, jak i nie-motorycznych obja-
wów choroby parkinsona. 

OBIECUJĄCE TENDENCJE

Stwierdzono ostatnio, że obok leczenia dopa-
minergicznego istnieje wiele innych systemów 
neuroprzekaźników bezpośrednio i  pośred-
nio dotkniętych przez ten patologiczny pro-
ces. należą do nich noradrenalina, serotonina, 
acetylcholina, glutamat, kwas aminomasłowy 
(gaba) i otwierają potencjalne możliwości lecze-
nia motorycznych symptomów choroby parkin-
sona alternatywnymi sposobami, dzięki którym 
można uniknąć efektów ubocznych terapii, przy 
czym stanowią one także właściwy sposób 
leczenia objawów nie-motorycznych. 
Wiele z tych nowych prób okazało się obiecu-
jące w modelach eksperymentalnych i obec-
nie zaczynają być poddawane pełnej ocenie 
w badaniach klinicznych. Okazało się jednak, że 
nie jest to łatwe i jest sporo rozczarowań. tym 
niemniej, leviteracetam i  fipamezol poddano 
ocenie w  fazie II badań klinicznych i  można 
twierdzić, że zmniejszają objawy dyskinez, pod-
czas gdy antagoniści adenozyny a2a powinny 
korzystnie wpływać na symptomy choroby par-
kinsona, wydłużając czas „on” w ciągu dnia bez 
powodowania dyskinez. 
równocześnie, pewna liczba nowych związków 
z tej klasy jest obecnie w fazie II/III oceny i donie-
siono już o poprawie funkcji motorycznych. 
antagonista glutamatu, który wpływa na recep-
tory  mglur5 jest w  trakcie badań mających 
stwierdzić, czy tłumi dyskinezy w chorobie par-
kinsona i zważywszy na wyniki fazy II badań kli-
nicznych wygląda na to, że jest skuteczny i może 
nie mieć efektów ubocznych. 
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Pytania i odPowiedzi

ZŁUDNE POSZUKIWANIA

Ostatecznym celem farmakologicznego leczenia 
choroby parkinsona jest wyprodukowanie związ-
ków, które byłyby zdolne wpływać na proces cho-
robowy, a nawet prowadzić do jego odwrócenia. 
prowadzi się w tym celu mnóstwo badań zmie-
rzających do określenia mechanizmów obumiera-
nia komórek nerwowych w trakcie choroby i szu-
kania sposobów zapobiegania temu procesowi.
Obecnie prowadzi się wiele różnych badań sku-
teczności leczenia – przenoszenie wirusów, terapia 
genowa, terapie komórkowe i komórki macierzyste, 
wszystko to stanowi nowość i brzmi obiecująco na 
przyszłość. ale są też inne próby, oparte na lekach, 
które wydają się być bardzo atrakcyjne, a których 
zaletą jest to, że są już dostępne do oceny w pró-
bach klinicznych. związek między kanałami wap-
nia typu l, a utratą dopaminergicznych neuronów 
jest wykorzystywany przez używanie antagonistów 
wapnia, takich jak isradipina, które są już używane 
do leczenia choroby sercowo-naczyniowej. Obie-
cujące wyniki pochodzą z badań laboratoryjnych 
nad skutecznością ochrony neuronów i obecnie 
jest to przekładane na program badań klinicznych. 
exendin-4, lek używany do leczenia cukrzycy 
typu 2, ma farmakologiczne właściwości ochrony 
przed toksycznym uszkodzeniem neuronów 
dopaminergicznych w  eksperymentalnych 
modelach choroby parkinsona, która odwraca 
proces uszkodzeń z chwilą jego nastąpienia. 
I znów, zaczęto badania kliniczne, by przeko-
nać się, czy lek ten ma wpływ na spowolnienie 
postępu choroby. 

Musimy poczekać, by przekonać 
się, czy opracowanie tych leków 
przełoży się na skuteczność 
kliniczną, która będzie leczyć 
chorobę, a nie tylko jej symptomy

Wreszcie, lek wywodzący się z tradycyjnej chińskiej 
medycyny wzbudza sensację. CoganetM, mała 
molekuła, która wprowadzana do mózgu stymu-
luje produkcję czynników wzrostu (gDnF; bDnF) 
wyzwalających regenerację neuronów dopami-
nergicznych. Ostatnio wykazano, że poprawia ona 
funkcje motoryczne w podstawowym modelu cho-
roby parkinsona i stwierdzono, że jest bezpieczna 
dla osób z chp. teraz musimy poczekać, by prze-
konać się, czy przełoży się to na skuteczność kli-
niczną, co pozwoli jej stać się środkiem leczenia 
choroby a nie tylko jej niektórych objawów.
Krótki przegląd prowadzonych prac w zakresie 
farmakologicznego leczenia choroby parkinsona 
dowodzi aktywności w  poszukiwaniu nowych 
strategii terapeutycznych i  jest przeznaczony 
tylko do celów edukacyjnych. należy zaznaczyć, 
że substancje, leki będące w opracowaniu, inne 
zastosowania dla istniejących leków oraz inne ele-
menty, o których mowa w niniejszym artykule nie 
zostały dopuszczone przez odpowiednie władze 
do sprzedaży i nie są jeszcze dostępne. ekspe-
rymenty pozwalają wierzyć, że leczenie choroby 
parkinsona w przyszłości może poprawić jakość 
życia chorych na całym świecie przez zwiększenie 
ich mobilności, zmniejszenie efektów ubocznych 
oraz zmniejszenie uciążliwości zażywania leków. 
peter Jenner jest dyrektorem Centrum badań 
Chorób neurodegeneratywnych przy Szkole 
zdrowia i nauk biomedycznych w King’s College 
w londynie. �

Niniejszy artykuł został sfinansowany z nieogra-
niczonego grantu edukacyjnego firmy Merck 
Serono SA, Szwajcaria, dla celów naukowych. 
Merck Serono nie bierze odpowiedzialności za 
kompletność, dokładność ani pewność poda-
nych informacji. Poglądy podane przez autora 
niekoniecznie muszą odzwierciedlać poglądy, 
idee czy politykę firmy Merck Serono.

Źródło: EPDA PLUS, spring 2010 issue 13, 
tytuł oryginalny: „Brave New World”.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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specjalista radzi

U miejętność robienia podsumowań, to 
także zdolność do wyciągania wnio-
sków z doświadczeń, do dostrzegania 

tego co się udało (i tego z czego można być 
dumnym), a nie tylko do wywoływania w sobie 
i w innych poczucia winy za sytuacje, wyda-
rzenia, które się „nie udały” piszę to wyraże-
nie w cudzysłowie, bo może warto byłoby je 
zastąpić wyrażeniem: „nie tak jak planowa-
liśmy”. nie znam osób w swoim otoczeniu, 
którym udawałoby się zrealizować wszyst-
kie plany, tak jak zakładali na początku. ale 
znam coraz więcej osób, które nauczyły się 
nie oceniać tego negatywnie. bo może w trak-
cie dążenia do realizacji tych celów, wyda-
rzało się coś, co mogłoby się nie wydarzyć, 
gdyby nie wyruszyli w tym kierunku. poznanie 
nowych ludzi, słowa, które padły w jakiejś roz-
mowie, samo bycie z tymi ludźmi, poczucie 
przynależności do jakiejś grupy, zainspirowa-
nie się do zrobienia czegoś, nadzieja, siła do 
codziennych wyzwań. założenie do takiego 
podejścia może być następujące: a) są rze-
czy, sprawy, które podlegają naszej kontroli 
i  na które mamy wpływ, b) ale są też rze-
czy i sprawy, na które mamy wpływ, ale nie 
mamy nad nimi kontroli, c) i w końcu są rze-
czy i sprawy, na które nie mamy wpływu i nie 
mamy nad nimi kontroli. najczęściej, najbar-
dziej denerwujemy się tymi ostatnimi. 

Czyli nie sam cel jest ważny, ale także (a może 
przede wszystkim) Droga. Kluczowym momen-
tem nie jest chwila w której lekarz mówi nam 
diagnozę – to fakt dokonany. Ważniejszy jest 
ten, w którym decydujemy o swoim nastawie-
niu do tego co się wydarzyło i do tego, co się 
ma wydarzyć. Czasem tą decyzję osoby chore 
muszą podejmować codziennie, np. gdy nie 
dochodzą w miejsce, które sobie wyznaczyli, 
gdy nie zrobili czynności, tak jak chcieli, gdy 
zostali potraktowani przez otoczenie, tylko 
poprzez pryzmat swojej choroby. W momencie, 
kiedy to zdarzenie się zakończyło – należy już 
do przeszłości, ale nadal liczy się nasze podej-
ście do tego „co my z tym zrobimy”.
Kiedy będziecie się państwo przymierzać do 
zaplanowania celów na kolejny rok, ważne jest 
abyście pamiętali o następujących założeniach:
1. warto zrobić sobie listę potencjalnych zmian, 

które chcecie uzyskać, 
2. ustalić hierarchię ich ważności dla nas (nie 

wszystko w jednym czasie) oraz hierarchię 
stopnia ich trudności (i zacząć realizację od 
tych najłatwiejszych),

3. cele mają być: konkretne, realne, szczegó-
łowe (nie: „będę się mniej denerwował/a”, 
ale: „wstanę 15 minut wcześniej i  zrobię 
sobie czas dla siebie”),

4. warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak 
zamierzam dojść do tych celów (a) gdzie: 

Coś się kończy,  
coś się zaczyna –  
czyli przełom roku
przełom roku to czas, w którym mamy większą skłonność do podsumowań, bilansów, ale też do 
tworzenia planów na następny rok. planowanie, to ważna czynność, bo moim zdaniem ma wiele 
wspólnego z nadzieją i marzeniami, a bez nich życie ma zupełnie inny smak…
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się uczyć, doskonalić, wspomagać reha-
bilitację?, b) od kogo mogę się tego dowie-
dzieć, kto mi w tym pomoże?, c) jak często?, 
d) jakimi dysponuję pomocami, narzędziami, 
udogodnieniami?

5. plany są od tego, żeby dostosowywać je do 
siebie.

Ważne jest, aby cel był dopasowany do kon-
kretnej osoby (adekwatny do zdrowia i moż-
liwości, np. jeżeli nigdy do tej pory nie cho-
dziliśmy na basen, to realistyczny cel może 
zakładać uczęszczanie tam 1 x w miesiącu, 
a  nie kilka razy w  tygodniu). Ważna jest tu 
„metoda małych kroków”, bo wtedy jest więk-
sza szansa na zrealizowanie celu. Każdy, bez 
względu na fazę choroby może stworzyć w ten 
sposób swój „projekt szczęście”. z  badań 
(badania te są związane z psychologią pozy-
tywną) na temat poziomu szczęścia konkretnej 
osoby wynika, że o poziomie szczęścia kon-
kretnej osoby decydują: 
a) w 50 % geny, 
b)  w  10–20 % uwarunkowania obiektywne: 

wiek, płeć, pochodzenie, stan cywilny, wyko-
nywany zawód, wyznanie, 

c)  ale aż w 30–40 % to efekt sposobu myśle-
nia i zachowania! 

Wniosek z tych badań był następujący: ludzie 
mają wrodzoną zdolność do szczęścia, która 
umieszcza ich w określonym przedziale, ale 
mogą przesunąć się ku jej górnej, albo dolnej 
granicy w zależności od tego co myślą i jak się 
zachowują. Chciałabym jeszcze w tym miejscu 
przytoczyć państwu badania Daniela gilbert’a – 
psychologa z Harvardu – badał on osoby które 
wygrały w totka i osoby które wskutek wypadku 
zostały całkowicie sparaliżowane. Okazało 
się, że po kilku miesiącach poziom szczęścia 
w obu grupach był taki sam. Jak to możliwe? 
poczucie szczęścia, zależy nie tylko od czyn-
ników zewnętrznych, ale przede wszystkim od 
naszego nastawienia. to jest ta część, na którą 

mamy realny wpływ i  którą w  każdej chwili 
możemy zmienić w naszym życiu. można się 
tego nauczyć. W tym miejscu chcę podzielić 
się z państwem opowiastką, którą bardzo lubię: 
„Uczniowie poszli do nauczyciela w dłoni mieli 
motyla i chcieli zadać mu pytanie, czy motyl 
jest martwy czy żywy. Wcześniej umówili się, 
że jak nauczyciel powie, że martwy, to rozchylą 
dłonie i go wypuszczą, a jak powie że żywy, to 
go ścisną, tak, że będzie martwy. nauczyciel 
odpowiedział: Wszystko w waszych rękach.”
program psychoedukacyjny dla osób chorych 
na chorobę parkinsona i  ich współtowarzyszy 
„Droga równie ważna jak cel”, o którym mieli-
ście państwo okazję przeczytać w kwartalniku 
Parkinson Polska, jest dla mnie takim właśnie 
celem i drogą jednocześnie. miał mieć swój 
początek w 2012 roku, ale z różnych przyczyn 
termin uległ przesunięciu. Czas ten, dla mnie 
i dla osób, którym zależy na takim programie, 
nie był czasem straconym. był czasem twór-
czym i inspirującym. plany na 2013 rok już robię 
i mam nadzieję w nich wykorzystać wnioski 
z doświadczeń, które spotkały mnie w 2012 
roku. Życzę państwu wyciągnięcia jak najbar-
dziej inspirujących wniosków z doświadczeń 
z 2012 roku i wykorzystania ich do swoich pla-
nów w nowym roku. �

Mgr Sylwia Wójcik  
502 289 190  
sylwojcik@wp.pl  
Psycholog współpracująca z Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Osób z Chorobą Parkinsona 
(www.parkinson-poznan.pl), z Poradnią Praxis 
(www.poradniapraxis.pl) i Akademią Walki 
z Rakiem Oddział w Poznaniu  
(www.awzr.pl/~poznan/). Uczestniczka 
seminarium doktoranckiego u Pani prof. dr hab. 
Anny I. Brzezińskiej (Instytut Psychologii UAM).

Nowe dane adresowe do Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia   
ul. Kasprzaka 34 B/2, 60-237 Poznań.  
Zapraszamy do współpracy.
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Parkinson Pod luPą

C horoba parkinsona jest postępującym 
schorzeniem mózgu. Objawy od początku 
dominujące w obrazie choroby to sztyw-

ność, spowolnienie oraz drżenie spoczynkowe. 
prowadzą one do systematycznie narastającej 
niesprawności ruchowej, która w coraz więk-
szym stopniu ogranicza nie tylko zdolność 
pacjenta do pracy, ale również możliwość wyko-
nywania czynności życia codziennego. W naj-
większym stopniu upośledzone są ruchy precy-
zyjne: choremu coraz większą trudność sprawia 
np. pisanie, zapinanie guzików, spożywanie 
posiłków.
nie istnieje terapia przyczynowa umożliwiająca 
zahamowanie dalszego rozwoju choroby. 
natomiast dysponujemy leczeniem objawo-
wym, które – zwłaszcza w pierwszych latach 
choroby – pozwala skutecznie kontrolować jej 
objawy i  przez dłuższy czas umożliwia cho-
remu zachowanie sprawności ruchowej i samo-
dzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. 
ten początkowy etap choroby, charakteryzujący 
się stosunkowo dużą efektywnością leczenia 
z zastosowaniem leków doustnych, nazywany 
jest czasami „miodowym miesiącem” pacjentów 
z chorobą parkinsona. Stały postęp choroby 
powoduje jednak, że stopniowo maleje sku-

teczność leków doustnych, pomimo syste-
matycznego dostosowywania sposobu ich 
dawkowania do stanu chorego. pacjent przez 
wiele godzin w ciągu dnia znajduje się w sta-
nie wyłączenia (stan off ), gdy leki zupełnie 
przestają działać i nierzadko dochodzi do cał-
kowitego unieruchomienia chorego. alterna-
tywą są stany włączenia (stany on), w których 
sztywność i spowolnienie ruchów są znacznie 
mniej nasilone, ale ujawniają się ruchy mimo-
wolne (dyskinezy), często bardzo gwałtowne 
i  również uniemożliwiające choremu samo-
dzielne funkcjonowanie. 
taki obraz choroby parkinsona jest mniej 
znany, gdyż pacjenci w tym stadium coraz 
rzadziej opuszczają swoje mieszkanie i widy-
wani są jedynie przez członków rodziny 
i opiekunów.
znaczącą poprawę sprawności ruchowej i kom-
fortu życia w tej grupie chorych można uzyskać 
stosując głęboką stymulację mózgu lub podając 
leki w sposób zapewniający ich stały poziom 
w układzie nerwowym.
głęboka stymulacja mózgu (deep brain stimu-
lation – DbS) polega na umieszczeniu w odpo-
wiedniej strukturze mózgu elektrod, które 
połączone są przewodem z  umieszczonym 

Głęboka stymulacja mózgu 
i inne formy leczenia choroby 
Parkinsona w opinii Profesora 
Andrzeja Boguckiego
Choroba parkinsona w największym stopniu upośledza ruchy precyzyjne chorego, takie jak spoży-
wanie posiłków czy choćby pisanie. leczenie choroby opiera się głównie na leczeniu objawowym, 
poprzez precyzyjne dobieranie leków. nie istnieje natomiast terapia przyczynowa umożliwiająca 
zahamowanie dalszego rozwoju choroby. nadzieję na poprawę sprawności chorego daje głęboka 
stymulacja mózgu.



11Kwartalnik ParKinson – Polska 1/2013

Parkinson Pod luPą

pod skórą na klatce piersiowej stymulatorem. 
parametry stymulacji są dobierane indywidu-
alnie dla każdego pacjenta, zazwyczaj po 
wszczepieniu DbS zmniejszana 
jest dawka leków doustnych. 
baterie w  stosowanych 
obecnie stymulatorach 
wystarczają na kilka 
lat ich pracy. Jest to 
dostępna w polsce, 
całkowicie refundo-
wana przez nFz, 
metoda leczenia 
i  liczba chorych 
ze wszczepionymi 
stymulatorami DbS 
powoli, ale systema-
tycznie wzrasta.
DbS nie może być zastoso-
wana u wszystkich pacjentów 
ze względu na występowanie prze-
ciwwskazań do tej metody leczenia. należy do 
nich m.in. depresja, łagodne otępienie i prze-
byty udar mózgu. Dla tych chorych szansą są 
metody leczenia farmakologicznego polegające 
na ciągłym podawaniu leków. Istnieją dwa takie 
systemy. 
pierwszy (system Duodopa) polega na stałym 
podawaniu żelu zawierającego lewodopę przez 
specjalną pompę do cewnika umieszczonego 
w  jelicie chorego. takie rozwiązanie zapew-
nia stałe stężenie leku w mózgu i w rezultacie 
znaczną poprawę stanu chorego, prowadzącą 
do istotnego zwiększenia sprawności ruchowej 
i odzyskania możliwości samodzielnego wyko-
nywania wielu czynności życia codziennego. 
Drugie rozwiązanie polega na ciągłym wlewie 
podskórnym, również przy zastosowaniu spe-
cjalnej pompy, innego leku – apomorfiny.
Skuteczność DbS i obu metod farmakologicz-
nych opartych na ciągłym podawaniu leku 
jest porównywalna. DbS nie może być zasto-

sowana – ze względu na obecność przeciw-
wskazań do tej formy terapii – u około połowy 

pacjentów kwalifikujących się do takiego 
leczenia. 

U tej grupy chorych powinno 
być prowadzone lecze-

nie farmakologiczne 
oparte na systemach 

stałego podawa-
nia leku. niestety, 
żadna z  tych form 
leczenia farmako-
logicznego nie jest 
w polsce dostępna 
ze względu na brak 

refundacji nFz.
pozbawienie pacjentów 

z  zaawansowaną cho-
robą parkinsona odpowied-

niego i skutecznego leczenia 
w  dramatyczny sposób pogarsza 

ich jakość życia, prowadzi do wykluczenia spo-
łecznego i postępującego zniedołężnienia oraz 
pogarsza dalsze rokowanie. Wzrastają koszty 
opieki nad pacjentem i koszty leczenia powikłań 
typowych dla tych chorych. �

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki 
Przewodniczący Sekcji Schorzeń 
Pozapiramidowych.  
Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

* Dane seminaryjne

W roku 2012  
w polsce  

przeprowadzono 
wszczepienie  

około  
200 elektrod *
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D la wielu krajowych organizacji działa-
jących na rzecz walki z  chorobą par-
kinsona, 11 kwietnia, czyli Dzień Walki 

z Chorobą parkinsona to najważniejszy dzień 
w roku. Obchody dnia upamiętniającego dzień 
urodzin dr Jamesa parkinsona służą szerzeniu 
wiedzy na temat choroby parkinsona, zwiększe-
niu świadomości publicznej o chorobie parkin-
sona oraz przedstawienie działalności podejmo-
wanych przez liczne organizacje w europie i na 
całym świecie. 
przy okazji obchodów, Stowarzyszenie EPDA 
Plus poprosiło członków organizacji o zapre-
zentowanie działań podejmowanych przez nich 
w trakcie całego roku, a uzyskane odpowiedzi 
niniejszym przestawiamy. podejmowane ini-
cjatywy okazały się interesujące i różnorodne 
oraz za każdym razem pełne pozytywnej energii 
i szeroko zakrojone. 
Celem porównania Dnia Choroby parkinsona 
w  krajach europejskich z  przedsięwzięciami 
podejmowanymi w innych państwach, prosili-
śmy także o opinię dwóch naszych członków 
spoza europy. podobnie jak pozostali członko-
wie epDa, organizacje w Indiach i etiopii muszą 
stawić czoła wielu wezwaniom,  a zwłaszcza 
przezwyciężyć trudności ekonomiczne zwią-
zane z  liczbą ludności w  ich państwach oraz 
sposobu postrzegania problemu. W tym kontek-
ście, determinacja wykazywana przez organiza-
cje z obu państw oraz inicjatywy podejmowane 
na rzecz walki z chorobą zasługują na szcze-

gólne uznanie i powinny być inspiracją dla nas 
wszystkich, pokazując jak wiele można osiągnąć 
dzięki wytrwałości i pasji, mimo ograniczonych 
środków finansowych. 

WŁOChy

rekordowa liczba miast we Włoszech wzięła 
udział w maratonie „biegnijmy dla parkinsona”, 
który odbył się w  kwietniu 2012  roku. łącz-
nie w tym globalnym wydarzeniu wzięło udział 
20  tys. osób z  10  państw, którzy pokonali 
dystans 120 tys. kilometrów.
Wiele państw wzięło udział w biegu po raz pierw-
szy, np. argentyna, boliwia, brazylia, meksyk, 
Urugwaj i Wenezuela. Jak wypowiedział się ini-
cjator akcji, Fulvio Capitanio: „W przyszłym roku 
także startujemy. Z większymi siłami, zarazimy 
zapałem i  entuzjazmem jeszcze więcej miast 
do udziału w biegu w 2013 roku.” Choć bieg 
powinien pozostać kluczowym aspektem całej 
akcji, uważam, że warto skorzystać z rozgłosu 
w mediach i kontynuować działania w formie 
działającej na stałe grupy lobbingowej, której 
celem byłoby dotarcie poprzez partie polityczne 
do osób decydujących o polityce ochrony zdro-
wia i związanych z nią badaniach w poszczegól-
nych państwach.
akcja cieszy się tak dużym powodzeniem, 
ponieważ pomimo globalnego wymiaru imprezy 
oraz faktu, że uczestnicy ze wszystkich państw 
biegną tego samego dnia pod takim samym 

Cały świat działa na rzecz 
walki… z chorobą Parkinsona!
Światowy Dzień Choroby Parkinsona to wyjątkowy i ważny dzień dla organizacji walczących 
z chorobą parkinsona na całym świecie. Dzień ten jest obchodzony w różny sposób w poszczegól-
nych krajach, dlatego europejskie Stowarzyszenie Chorych na parkinsona (epDa plUS) poprosiło 
swoich członków i sympatyków o podzielenie się wrażeniami z podejmowanych przez nich działań 
w celu popularyzacji świadomości na temat choroby.
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hasłem „biegnijmy dla parkinsona” (Run4Parkin-
son), poszczególne stowarzyszenia organizują 
bieg wedle własnego uznania i wybrany przez 
siebie sposób. „biegnijmy dla parkinsona” może 
stać się okazją dla każdego stowarzyszenia do 
zaznaczenia swojej obecności na terenie dzia-
łania, przyciągnięcia nowych członków oraz 
zebrania funduszy od lokalnych prywatnych dar-
czyńców i instytucji publicznych. ponadto jest to 
świetny sposób na zorganizowanie obchodów 
Światowego Dnia Choroby parkinsona. lucilla 
bossi, prezes organizacji parkinson Italia www.
azioneparkinson.it

SŁOWENIA 

Słoweńska organizacja na rzecz walki z chorobą 
parkinsona, Društvo trepetlIKa, podczas 
tegorocznego Światowego Dnia Choroby par-
kinsona działała na jeszcze większą niż dotych-
czas skalę, promując hasło równego i należy-
tego traktowania osób cierpiących na chorobę 
parkinsona. nasze inicjatywy zostały szeroko 
zaprezentowane w mediach, podczas ogólno-
krajowej transmisji telewizyjnej w godzinach naj-
większej oglądalności, w trakcie której osobom 
cierpiącym na to schorzenie oraz ich opiekunom 
przyznano nagrody. 
na stoisku w Centrum medycznym na Uniwer-
sytecie w ljubljanie, nasz zespół miał możli-
wość dotarcia do większej grupy osób, rozdając 
broszury informacyjne o chorobie. pokazaliśmy 
także krótki film na temat choroby; odwiedzający 
nasze stoisko mieli także okazję złożenia pod-
pisu pod petycją na rzecz chorych na chorobę 
parkinsona (Pledge for Parkinson), którą w cało-
ści popieramy. 
Dzięki wsparciu ze strony pierwszej damy Sło-
wenii, pani barbarze miklič türk, nasza orga-
nizacja zdobyła wiele nowych członków pod-
czas tegorocznej akcji. Wydarzenie spotkało 
się z zainteresowaniem słoweńskich mediów 

podczas konferencji prasowej, na której leka-
rze neurolodzy, pielęgniarki oraz osoby chore na 
parkinsona przedstawili swoje prezentacje. 
zachęceni sukcesem akcji z  11  kwietnia 
2012 roku, zorganizowaliśmy kolejną imprezę, 
pod hasłem przewodnim „Koniec z samotnoś-
cią”. W  przedsięwzięciu wzięły udział osoby 
cierpiące na chorobę parkinsona, ich opiekuno-
wie, wolontariusze oraz uczniowie szkoły pod-
stawowej. lekarz neurolog przedstawił wykład 
na temat niemotorycznych objawów choroby, 
zakończony pogadanką z pielęgniarką zajmu-
jącą się osobami cierpiącymi na parkinsona na 
temat możliwości poprawy jakości życia. 
na koniec dnia, jeden z uczestników stanął na 
czele pochodu przez odnowione centrum Kanji, 
w którym przewidziano udogodnienia dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 
osób poruszających się o kulach. petra Centrih, 
zarząd Društvo trepetlIKa.

lUKSemBURg

Dla organizacji parkinson luxembourg, działają-
cej na rzecz walki z chorobą parkinsona w luk-
semburgu, Światowy Dzień Choroby parkinsona 
był szczególną okazją do świętowania – nasza 
organizacja, podobnie jak epDa, obchodziła 
20 rocznicę swojej działalności. 
prezes parkinson luxembourg, roseline lentz, 
otworzyła obchody wydarzenia, przedstawiając 
historię organizacji oraz zapewniając, że wysiłki 
jej członków zostaną nagrodzone otwarciem 
nowego specjalistycznego centrum medycz-
nego pod koniec roku.
Jako wiceprezes, wyjaśniłam, że celem centrum 
będzie zachęcanie osób cierpiących na cho-
robę parkinsona oraz ich rodziny do prowadze-
nia jak najbardziej niezależnego i spełnionego 
trybu życia, począwszy od dnia diagnozy. Cen-
trum prowadzić będzie działalność edukacyjną, 
organizować akcje wspierające i  promujące 
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poprawę samopoczucia i  jakości życia osób 
chorych. Wydarzenie zakończyło się podsumo-
waniem przeszłości, teraźniejszości i przyszło-
ści badań nad chorobą parkinsona w luksem-
burgu. naukowcy i doktorzy pracujący w kraju 
i zagranicą przedstawili prezentację na temat 
prowadzonych przez nich prac. mariella gra-
ziano, wiceprezes parkinson luxembourg, www.
parkinsonlux.lu

gReCjA

prestiżowa Sala Koncertowa Megaron Concert 
Hall w atenach była miejscem, w którym zorga-
nizowano wspólną konferencję prasową greckiej 
organizacji wspomagającej chorych na parkin-
sona oraz stowarzyszenia epIKOUrOS – Kinisis 
w celu świętowania Światowego Dnia Choroby 
parkinsona. Wydarzenie było transmitowane 
na żywo przez Internet oraz przyczyniło się 
do powstania 45 artykułów prasowych, w tym 
trzech mojego autorstwa jako lekarza neurologa 
oraz prezesa epIKOUrOS – Kinisis.
Celem konferencji prasowej było podkreślenie 
konieczności połączenia sił przez lokalne orga-
nizacje w poszczególnych państwach europej-
skich, aby wspólnym wysiłkiem doprowadzić do 
wynalezienia leku na chorobę parkinsona oraz 
poprawić życie chorych na tę chorobą.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego omówili także 
współpracę epDa z decydentami instytucji Unii 
europejskiej zmierzającą do uczynienia chorób 
neurodegeneracyjnych jednym z  priorytetów 
polityki europejskiej. W tym kontekście, przed-
stawiliśmy jedną z naszych inicjatyw – euro-
pejski Konsensus naukowy (european Care 
Consensus Statement) w sprawie europejskich 
Standardów Choroby parkinsona (european 
parkinson’s Disease Standards). 
zasadniczym punktem wydarzenia był wykład 
wygłoszony przez Konstantinosa matsoukasa, 
chorego na  parkinsona, który pokazał film 

przedstawiający jego życie przed rozpoczęciem 
leczenia lekiem Duodopa. następnie opowie-
dział uważnie słuchającej publiczności o docho-
dzeniu do zdrowia po zabiegu operacyjnym. 
panayiotis zikos, prezes epIKOUrOS – Kinisis, 
www.parkinsonportal.gr 

RUmUNiA

Obchody Światowego Dnia Choroby parkinsona 
w rumuni odbyły się w mieście Deva. podczas 
obchodów zorganizowano konferencję prasową, 
w której wzięło udział 400 osób. Hasłem prze-
wodnim konferencji było „nie pozostawiajmy 
chorych samym sobie”. Osoby chore na par-
kinsona oraz ich rodziny zostały zaproszone do 
dyskusji z udziałem personelu medycznego na 
temat wyzwań, jakim codziennie muszą stawiać 
czoła. Chorzy oraz ich rodziny zostali poinformo-
wani o nowych technologiach i możliwościach 
leczenia choroby.
Uznany lekarz specjalista w  dziedzinie, Dan 
puric, wygłosił podczas konferencji wykład 
zatytułowany „O godności”, w trakcie którego 
omówił swoją ostatnią książkę „Ceń samego 
siebie”. na koniec dnia miał miejsce wspaniały 
pokaz sztucznych ogni, zza gmachu teatru 
Sztuki w Devie. ponadto, należy wspomnieć 
o pracach prowadzonych w nowym budynku 
szpitala w Devie, w którym znajdzie się dobrze 
wyposażony, nowoczesny oddział neurologiczny 
prowadzący terapię głębokiej stymulacji mózgu. 
Dan raican, prezes asociatia antiparkinson, 
www.parkinson.home.ro

iNDie

gwiazdy wielkiego ekranu uświetniły swoją 
obecnością tegoroczne obchody Światowego 
Dnia Choroby parkinsona w  Indiach, które 
odbyły się w  audytorium szpitala bombay 
Hospital w bombaju. Wydarzenie, na którym fil-
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mowcy oraz inne znane osobistości spotkały się 
z osobami chorymi na parkinsona, ich rodzinami 
i przedstawicielami służby zdrowia, było trans-
mitowane przez kilka stacji telewizyjnych.
Stowarzyszenie Choroby parkinsona i zabu-
rzeń ruchu (pDmDS), które było organizatorem 
imprezy, przedstawiło publiczności swoją dzia-
łalność, pokazując filmy na temat możliwości 
rehabilitacji oraz terapii muzyką i tańcem. na 
koniec, lekarz specjalista wygłosił wykład przed-
stawiający obecny stan wiedzy na temat cho-
roby, po którym nadszedł czas na sesję pytań 
i odpowiedzi. 
W ramach części rozrywkowej, chorzy na par-
kinsona i ich opiekunowie odegrali przedstawie-
nie. W pokazie wzięło udział pięć grup wsparcia 
z bombaju, a program obejmował wykonanie 
piosenek, tańców i utworów instrumentalnych. 
publiczność była zarazem rozbawiona i poru-
szona „apetytem na życie” wykonawców przed-
stawienia. głównym przekazem było przesłanie 
nadziei i wiary w przyszłość pomimo doświad-
czanych trudów, dzięki czemu uczestnicy 
imprezy opuszczali salę koncertową z uśmie-
chem na ustach. 
maria barretto, prezes hinduskiego Stowarzy-
szenia Choroby parkinsona i zaburzeń ruchu 
(pDmDS), www.parkinsonissocietyindia.com 

etiOpiA

Obchody Światowego Dnia Choroby parkin-
sona w etiopii okazały się być wielkim sukce-
sem. W dniu święta, 11 kwietnia, Stowarzy-
szenie Chorych na parkinsona w etiopii (ppa 
ethiopia) zorganizowało pół dniowe warsztaty, 
w których wzięło udział wielu różnych gości, 
m.in. chorzy na parkinsona, lekarze, dzienni-
karze, członkowie organizacji pozarządowych 
oraz przedstawiciel ministerstwa zdrowia. 
podczas prezentacji przedstawiono działal-
ność ppa ethiopia oraz podkreślono znaczenie 

obchodów Światowego Dnia Choroby parkin-
sona. następnie przekazano głos dwóm oso-
bom cierpiącym na parkinsona oraz lekarzowi 
specjaliście, który udzielił naukowych wyjaś-
nień na temat schorzenia. Wydarzenie spot-
kało się z zainteresowaniem ze strony mediów, 
a transmisje obejmowały:

 � audycje w  lokalnych stacjach radiowych 
w dniu 10 kwietnia informujące o wydarze-
niach planowanych podczas Światowego 
Dnia Choroby parkinsona, 

 � 30-minutową dyskusję na temat choroby 
parkinsona podczas 90-minutowej audycji 
w ogólnokrajowej stacji radiowej,

 � informacje o wydarzeniu w wiadomościach 
telewizyjnych,

 � wywiad radiowy w języku mniejszościowym,
 � artykuł w ogólnokrajowym dzienniku na temat 
Światowego Dnia Choroby parkinsona, prze-
stawiający także informacje o chorobie. 

powyższe przykłady to wielkie osiągnięcie 
organizacji dysponującej ograniczonymi środ-
kami finansowymi, której członkowie cierpią 
z powodu złego stanu zdrowia. Stowarzysze-
nie ppa ethiopia potrzebuje obecnie wsparcia, 
aby jak najlepiej wykorzystać sukces obcho-
dów Światowego Dnia Choroby parkinsona, 
a przede wszystkim większych środków finan-
sowych, pozwalających na dotarcie do większej 
liczby osób. Do naszych potrzeb zaliczamy, na 
przykład, konieczność stworzenia strony inter-
netowej w celu prowadzenia akcji ofiarowania 
leków dla osób, których nie stać na leczenie. 
Kibra Kebede, prezes Stowarzyszenia Chorych 
na parkinsona w etiopii (ppa ethiopia). Więcej 
informacji: e-mail: info@epda.eu.com �

Źródło: EPDA PLUS, tytuł oryginalny: THE 
VOICE FOR PARKINSON’S IN EUROPE 
(Głos dla Parkinsona w Europie) – wydanie 20 – 
jesień 2012. 
Tłumaczenie: tłumacz języka angielskiego 
Justyna Sikora
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D odatek będzie wydawany przez Forum 
parkinson polska przy współpracy 
ze Stowarzyszeniami z  całej polski. 

O czym będziemy pisać? Chcielibyśmy przy-
bliżyć poszczególne stowarzy-
szenia, koła, grupy wsparcia 
działające na rzecz osób 
z  chorobą parkinsona 
na terenie kraju. na 
corocznych spotka-
niach w  Warszawie 
nie zawsze mieliśmy 
okazje porozmawiać, 
napięty program 
spotkania uniemożli-
wiał nam bezpośredni 
kontakt. Jesteśmy zrze-
szeni w 23 Stowarzysze-
niach, a nie znamy się, nic 
nie wiemy o sobie, jak radzimy 
sobie z chorobą, jak działają nasze 
organizacje, z jakimi problemami się borykają. 
Chcielibyśmy aby dodatek był „żyjącym” mate-
riałem, dlatego zapraszamy do współpracy. 
Dzięki wsparciu firm zewnętrznych będziemy 
mieli możliwość prezentowania zdjęć, kolo-
rowych materiałów. liczymy, że dzięki temu 
świat osób chorych, cierpiących na chorobę 
parkinsona będzie bardziej dostępny, bliższy, 
ciekawszy. 
pragniemy aby ten dodatek do Kwartalnika stał 
się łącznikiem między stowarzyszeniami i nie 
tylko, może czytelnicy tez będą chcieli podzie-

lić się z nami swoimi problemami, sukcesami. 
pomysłodawcą wydania jest Stowarzyszenie 
Osób z Chorobą parkinsona i ich rodzin Słonik 
z łodzi. 

Dodatek ukaże się wraz z  kolej-
nym numerem Kwartalnika 

a  już w  tym wydaniu pre-
zentujemy państwu, Czy-

telnikom Kwartalnika 
parkinsona polska 
wywiad z przedstawi-
cielką Stowarzysze-
nia z  giżycka panią 
Iwoną Kiczyńską. 
takie i   podobne 

materiały będą pre-
zentowane w  naszym 

dodatku. mamy nadzieję, 
że tematy przez nas poru-

szane przypadną państwu do 
gustu. liczymy na wyrozumiałość 

naszych Czytelników, gdyż cały materiał przy-
gotowany jest przez Wolontariuszy, osoby dzia-
łające społecznie, które nie są profesjonalistami 
w dziedzinie redakcji i korekty tekstów. Wszel-
kie sugestie są mile widziane.
zapraszamy do współpracy. �

Julian Tomalczyk – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Osób z chorobą 
Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, 
Wiceprzewodniczący Forum Parkinson Polska.  
Paulina Sokół – członek Zarządu Fundacji   
„Żyć z Chorobą Parkinsona”

Dodatek  
do Kwartalnika
nowy rok to nowe wyzwania. Chcielibyśmy, aby nowy rok zaowocował powstaniem specjalnego 
wydawnictwa. podczas spotkania przedstawicieli Forum parkinson polska, które miało miejsce 
w Warszawie 17 grudnia 2012 roku, podjęto decyzję o powstaniu nowego dodatku do Kwartalnika.

Już  
niebawem  
dodatek do  
Kwartalnika
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 � Co skłoniło Cię do założenia stowarzysze-
nia, czy kierowałaś się tylko prywatnymi 
pobudkami, czy były inne powody?

Od dawna miałam przekonanie że będę udzie-
lała się społecznie. nie wiedzia-
łam kiedy to się zdarzy ani na 
rzecz jakiej grupy społecz-
nej. musiał nastąpić splot 
sprzyjających okolicz-
ności. W  moim przy-
padku był to wyjazd 
dzieci z  rodzinnego 
domu na studia, sta-
bilizacja finansowa 
mojej rodziny, cho-
roba parkinsona zdiag-
nozowana u  teściowej, 
kontakt z Fundacją „Żyć 
z  Chorobą parkinsona” 
i spotkanie ludzi zaangażowa-
nych w pomoc chorym na parkin-
sona, którzy potrafili zarazić mnie swoim entu-
zjazmem. poza okolicznościami ważna jest też 
motywacja, wiara w siebie i w sens podjętych 
działań. W moim przypadku było to zobowią-
zanie podjęte na cześć beatyfikacji papieża, 
polaka Jana pawła II, który cierpiał na Chorobę 
parkinsona – ponieważ działo się to właśnie 
w tym okresie. to zobowiązanie mobilizuje mnie 
w chwilach zniechęcenia. ponadto uważam, że 
każdy powinien bezinteresownie dać coś z sie-
bie dla innych. Doświadczam, że otrzymuję też 
dużo dla siebie samej: satysfakcję, zadowolenie, 

rozwój osobisty. zauważają to wszyscy, którzy 
„bawią się” w pomaganie. Jest wiele osób anga-
żujących się w pracę społeczną i w dużo więk-
szym zakresie, dlatego absolutnie nie czuję się 

bohaterką.
 � Motywacja jest istotna, 

ale bez wsparcia lokal-
nych organizacji samo-

rządowych nic się nie 
zrobi, potrzebny jest 
lokal, specjaliści do 
rehabilitacji…
Od początku wie-
rzyłam, że się uda. 
W  sprawach for-

malnych związanych 
z  powołaniem stowa-

rzyszenia bardzo pomógł 
nam zespół Centrum Orga-

nizacji pozarządowych, które 
powstało w tym okresie w giżycku. 

następnie nie mając pieniędzy na zorganizo-
wanie czegokolwiek skierowałam swe kroki do 
instytucji, które powołane są do świadczenia 
pomocy niepełnosprawnym i  tam szukałam 
pomocy i wsparcia. Są to: powiatowy Urząd 
pracy, powiatowe Centrum pomocy rodzinie, 
Stowarzyszenie Osób z Chorobą nowotworową 
„promyk”, giżyckie koło Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Centrum profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej przy Um, poradnia peda-
gogiczna-psychologiczna. Dzięki temu mogliśmy 
wyjechać do Warszawy na dzień parkinsona, 

Każdy  
powinien  

bezinteresownie 
dać coś  

z siebie dla 
innych

Giżyckie Tulipany
z przyszłym założycielem i prezesem giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą parkinsona ich 
rodzin i przyjaciół „tulipany” miałem okazję poznać się w 2011 roku w Warszawie na corocznym 
spotkaniu. pełna energii i zapału do stworzenia organizacji niosącej pomoc osobom z  chorobą 
 parkinsona. Faktycznie już po roku otrzymałem zaproszenie na inauguracyjne spotkanie osób 
z chorobą parkinsona w giżycku. Dlatego tez pozwoliłem sobie spytać teraz już panią prezes 
 Iwonę Kiczyńską jak do tego doszło.
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w naszym stowarzyszeniu odbyła staż masa-
żystka-rehabilitantka skierowana z Urzędu pracy 
i przez 7 miesięcy masowała naszych chorych, 
zorganizowaliśmy grupę wolontariuszy. mamy 
lokal na spotkania. Fundacja „Żyć z Chorobą 
parkinsona” udostępniła nam nr KrS i sfinanso-
wała druk ulotki o ubieganie się o 1 % podatku. 
Żadne z  tych działań nie wymagało z naszej 
strony wydatków finansowych.
Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie 
przy wsparciu finansowym Starostwa powiato-
wego w giżycku i Fundacji „Żyć z Chorobą par-
kinsona” w Warszawie konferencji pt. „nazywam 
się parkinson”, która miała przybliżyć chorobę 
i przedstawić nasze Stowarzyszenie jako grupę 
pomocową.
mam nadzieję że nasi chorzy zobaczyli, że moż-
liwe są konkretne działania i widoczne ich efekty.

 � Faktycznie bardzo dużo osiągnęłaś. Jak 
reagują na to „porwanie się z motyką na 
słońce” Twoi najbliżsi: przyjaciele, rodzina? 
Wiem z własnego doświadczenia, że praca 
społeczna jest jak walka z wiatrakami i nie 
zawsze jest przez nich akceptowana.

nie zrobiłabym nic bez przyjaciół. Spotka-
łam osoby, które zgodziły się bezinteresownie 
zaangażować w pracę na rzecz stowarzysze-
nia, mimo że nie mają w swoich rodzinach osób 
z Chorobą parkinsona. Wszyscy pracujemy spo-
łecznie. Część z nich podziela moją motywację.
niedawno obchodziliśmy 1 rocznicę powołania 
stowarzyszenia. zdarzyło się, że niektórzy ode-
szli z powodów rodzinnych i osobistych. Każdy 
ma przecież swoje sprawy i  musimy umieć 
godzić obowiązki rodzinne z pracą społeczną. 
mój entuzjazm nie opadł jednak i mam niczym 
nie uzasadnione przekonanie że damy sobie 
radę.

 � Oprócz dotychczasowych wspaniałych 
osiągnięć, jakie masz plany na 2013 rok? 

nowy rok rozpoczęliśmy bardzo pracowicie. 
W listopadzie 2012 złożyliśmy wniosek w ogól-

nopolskim konkursie grantowym ogłoszonym 
przez fundację „razem zmieniamy Świat” na 
działania edukacyjne dla opiekunów nieformal-
nych zajmujących się opieką chorych w domach. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 22 stycznia 
i z satysfakcją stwierdziliśmy, że zostaliśmy jed-
nym z 5 laureatów. realizujemy więc 50 godzinny 
program pt. Świadomy i sprawny opiekun to 
zadbany podopieczny”. Otrzymaliśmy również 
dofinansowanie projektu pt. „pomoc sąsiedzka” 
z Urzędu miasta, złożyliśmy wniosek o przyzna-
nie dofinansowania w Starostwie powiatowym 
na kwartalne edukacyjne spotkania z lekarzem 
neurologiem. tak jak w roku ubiegłym organi-
zujemy staż dla masażysty – rehabilitanta i od 
1 marca przez 6 miesięcy chorzy i opiekuno-
wie będą objęci jego opieką w swoich domach. 
Spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach 
integracyjnych przy herbacie i kawie, oraz oko-
licznościowych: jesienny grill, kolędowanie.
Jako laureaci I  konkursu grantowego funda-
cji „razem zmieniamy Świat” powołanej przez 
toruńskie zakłady materiałów Opatrunkowych 
bardzo dziękujemy zarządowi Fundacji za finan-
sowanie działań skierowanych do opiekunów 
osób przewlekle chorych. bardzo mało jest 
takich inicjatyw a nam opiekunom są one bar-
dzo potrzebne.

 � Gratuluje osiągnięć. Życzymy powodzenia, 
wielu sukcesów i sił do realizowania kolej-
nych przedsięwzięć. �

Z prezesem Giżyckiego Stowarzyszenia Osób 
z Chorobą Parkinsona ich Rodzin i Przyjaciół 
„Tulipany” Iwoną Kiczyńską rozmawiał 
Julian Tomalczyk.

Zapraszam na stronę:  
www.tulipany.gizycko.pl 

Julian Tomalczyk – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Osób z chorobą 
Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, 
Wiceprzewodniczący Forum Parkinson Polska
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K ażdy z nas inaczej pojmuje szczęście. 
Jednym pełnię szczęścia zapewni kilka 
milionów na koncie, inni chcą być wiecz-

nie młodzi. tak bez końca można wymieniać. 
ale czy my w  wieku już bardzo dojrzałym 
i obarczeni chorobą, nie możemy być szczęś-
liwi? Spójrzmy wstecz. byliśmy młodzi, zdrowi, 
ale czy to nam dawało pełnię szczęścia? 
Wiecznie zabiegani, zatroskani o przyszłość 
naszych dzieci. przecież doskonale pamiętamy, 
jak ogromne były trudności z nabyciem arty-
kułów. Wspominamy radosne chwile z naby-
cia pierwszej pralki automatycznej, telewizora 
kolorowego. Czy można to nazwać szczęś-
ciem? Krótkie ulotne chwile radości były prze-
słonięte troskami dnia codziennego. teraz, gdy 
osiągnęliśmy już zasłużony status emeryta, 
dzieci są dorosłe, wnuki odchowane. mamy 
wreszcie czas dla siebie. możemy realizować 
swoje marzenia. Ktoś może powiedzieć, ale 
jestem już stary, schorowany, nie mam siły. 
przecież jeszcze tak niedawno mówiliśmy, że 
jak pójdę na emeryturę, to wreszcie mając 
dużo wolnego czasu zrealizuje swoje marze-
nia, przeczytam książki, na które nigdy nie mia-
łem czasu. zapewne zapytacie się mnie, czy 
jestem szczęśliwy. trudno jest odpowiedzieć 
wprost, mnie też dotknęła choroba parkinsona. 
miałem 50 lat, jak zauważyłem u siebie pierw-
sze objawy, ale zanim postawiono prawidłową 
diagnozę upłynęło kilka lat. nie powiem, że 
był to okres szczęśliwy w moim życiu. bardzo 
długo nie mogłem się pogodzić, że mam cho-
robę nieuleczalną i postępującą, dopadła mnie 
depresja. Wizyty u psychiatry, długie rozmowy 
uświadomiły, że jeśli sam nie zechcę rozwiązać 
problemu nikt z zewnątrz mi w tym nie pomoże. 
Ulegając sugestiom lekarza zainteresowałem 

się organizacjami samorządowymi opiekują-
cymi się chorymi na chorobę parkinsona. Jakie 
było moje zdziwienie, że w łodzi nic takiego nie 
ma. postanowiłem działać. zainteresowałem 
lokalne media problemem choroby parkinsona 
i  się zaczęło. pierwsze spotkanie przerosło 
moje wszelkie wyobrażenia, zjawiło się około 
70  osób. następne było bardziej kameralne 
ponieważ zjawiło się tylko kilkanaście, a  na 
kolejnych było coraz mniej osób. Czyżby nasza 
organizacja, która na początku była grupą 
wsparcia osób z chorobą parkinsona straciła 
zainteresowanie? zmieniliśmy lokal, zarejestro-
waliśmy swoją działalność w  odpowiednich 
urzędach, uzyskaliśmy status Opp.
pierwsza wizyta w Warszawie na obchodach 
Dnia Solidarności z cierpiącymi na chorobę 
parkinsona pokazała mi jak wiele jeszcze 
mamy do zrobienia. Spytacie się mnie gdzie 
tu jest mowa o  „szczęściu”? Właśnie tutaj 
się odnalazłem: w pracy społecznej, tworze-
niu stowarzyszenia. zapominam o chorobie, 
czasami drżenie ręki, zamrożenia i złe samo-
poczucie przypomina o  tym, że jestem jed-
nym z tych, dla których pracuję. patrzenie na 
zadowolone twarze daje mi szczęście. moja 
praca jest moją pasją, która daje mi ogromną 
satysfakcję i szczęście zarazem. Często słyszę 
od chorych: gdyby nie choroba mogliby osiąg-
nąć tą czy inną rzecz, a ja na przekór, zawsze 
niezmiennie odpowiadam: to właśnie cho-
roba pozwoliła mi poznać wspaniałych ludzi, 
pozwoliła inaczej spojrzeć na świat! Dzięki 
chorobie mogę pomagać. �

Julian Tomalczyk – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Osób z chorobą 
Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, 
Wiceprzewodniczący Forum Parkinson Polska

Szczęście
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Spieszmy się 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się nie umierać

kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 
ks. Jan Twardowski 

Pożegnanie

5 grudnia 2012 roku zmarła, przeżywszy 72 lata, pani marta Solecka-Cichobłazińska. 
pani marta od 2010 roku wspierała redakcję Kwartalnika parKInSOn – polska, była 
osobą aktywną, zaangażowaną w życie społeczne, współpracowała z panem Jerzym 
łukasiewiczem – założycielem Fundacji „Żyć z chorobą parkinsona”. 

rodzinie pani marty pragniemy przekazać wyrazy współczucia i kondolencje.

Zespół Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”
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ByDgOSzCz 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych AKSON 
ul. morska 8 (1 piętro), 85-722 bydgoszcz 
tel.: 52 343 91 97 
aksonbydgoszcz@onet.pl 
Dyżur: pn.–pt. 9.00–14.00

GDAŃSK 
grupa parkinsonistów 
ul. e. Fieldorfa 23, 80-041 gdańsk 
tel.: 501 452 887 
Dyżur: pon., śr., pt. 14.00-18.00

gDyNiA 
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób  
z Chorobą Parkinsona 
ul. płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 gdynia 
tel.: 509 934 957 
parkinson-gdynia@o2.pl 
www.park.org.pl 
Spotkania:  ul. 3 maja 27/31 
81-364 gdynia 
pierwsza sobota miesiąca godz. 10.00

GIŻyCKO 
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,  
ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” 
ul. boh. Westerplatte 24/2, 11-500 giżycko 
tel.: 79 430 10 66 
kiczynska.tulipany@wp.pl 
www.tulipany.gizycko.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. biskupa Wilhelma pluty 7  
66-400 gorzów Wlkp

IŁAWA 
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie  
Osób z Chorobą Parkinsona 
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława 
tel.: 696 276 484 
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 
parkinson.katowice@wp.pl 
www.parkinsonsl.republika.pl

AdreSy OrGANizAcji  
reGiONAlNych

11 kwietnia 2013 r. inaugurujemy naszą działal-
ność organizując spotkanie z naukowcami Kli-
niki. Wygłoszone zostaną trzy referaty:

 � „nowe możliwości leczenia choroby 
parkinsona”

 � „wczesne rozpoznanie choroby parkinsona”
 � „rehabilitacja w chorobie parkinsona”.

Cele Stowarzyszenia:
 � edukacja,
 � rehabilitacja ruchowa,
 � wspólna rekreacja,
 � wzajemna pomoc,
 � wsparcie psychologiczne,
 � współpraca z innymi organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi.

plany i zamierzenia:
 � organizowanie spotkań cyklicznych członków 
stowarzyszenia,

 � wykładów edukacyjnych z  udziałem spe- 
cjalistów,

 � szkoleń rehabilitacyjnych,
 � zajęć z  terapeutami zajęciowymi i  rehabi- 
litantami,

 � spotkań rekreacyjnych.
„Stowarzyszenie dla osób dotkniętych chorobą 
parkinsona i  chorobami zwyrodnieniowymi 
mózgu OStOJa” 
Strona internetowa jest w trakcie tworzenia i za 
parę dni będzie działała. Stosownie do roz-
mowy przeprowadzonej w  dniu 29.03.2013 r. 
z przedstawicielem.

Redakcja Kwartalnika

Nowe Stowarzyszenie 
w Krakowie
Stowarzyszenie założyła grupa pacjentów przy 
Centrum neurologii Klinicznej w  Krakowie. 
Stowarzyszenie zostało zrejestrowane w dniu 
27.02.2013 r. 
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NASi pARtNeRzy:

KielCe 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie  
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona 
ul. mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce 
tel.: 606 256 135

KOmORÓW 
Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów  
i Osób dotkniętych chorobą Parkinsona 
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 
www.parkinson.krakow.pl 
Dyżur: czw. 16:00–17:00

Stowarzyszenie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona  
i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu OSTOJA 
ul. ariańska 7/3, 31-100 Kraków 
www.chorobaparkinsona.org 
ostoja@choroba.parkinsona.org 
tel. 663 506 011

JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju 
ul. Wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie zdrój  
tel.: 509 385 202 
karol.kurasz@wp.pl

lUBliN 
Fundacja na rzecz Chorych na chorobę Parkinsona 
ul. leszczyńskiego 23, 20-068 lublin 
tel.: 535 94 11 33 
fundacja@stronaparkinsona.pl 
www.fundacjaparkinsona.pl 
Dyżur: wt. 9.00 - 11.00

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.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. Kasprzaka 34 b/2, 60-120 poznań 
tel.: 509 15 03 42 
biuro@parkinson-poznan.pl 
Dyżur: pn. 14:00–17:00,  
śr. 11:00–14:00

PUŁAWy 
Puławskie Koło Osób z chorobą Parkinsona 
ul. Wróblewskiego 21, 24-100 puławy 
Centrum rehabilitacyjno-Integracyjne 
tel.: 694 141 164 
slonko-1972@o2.pl 
Spotkania: czwarty wtorek miesiąca godz. 16:00

SzCzeCiN 
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy  
Osobom z chorobą Parkinsona 
KRS 0000234949  
ul. Kaszubska 30 pok. 1, 70-226 Szczecin 
tel.: 91 482 35 80, 91 487 18 94, 607 886 861 
parkinsomszcz@op.pl 
Dyżur: pn. 14:00–16:00 

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: 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, 74 843 40 32 
poczta@parkinson.walbrzych.pl 
www.parkinson.walbrzych.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 
msozchp@gmail.com 
www.parkinson.waw.pl 
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00

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


