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Kilka słów na początek
Szanowni Państwo,
W imieniu całego zespołu Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”
serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszych
działań na rzecz chorych, cierpiących na chorobę Parkinsona.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dalsze wspieranie
działań Fundacji. To dzięki Państwu możemy pomagać podopiecznym w walce o godne życie.
Pomocy można udzielać:
 przekazując 1 % podatku dochodowego w 2012 roku na numer
KRS: 0000221902
 wpłacając dowolną darowiznę na konto:
05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
Państwa wsparcie przeznaczamy między innymi na kontynuację wydawnictwa Kwartalnika „PARKINSON Polska”, wydawnictwo nowych Poradników, całoroczną, bezpłatną rehabilitację dla
naszych podopiecznych zarówno grupową jak i indywidualną.
Pełne informacje na temat Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”
znajdą Państwo na stronie www.parkinsonfundacja.pl
Dzięki pozyskanym darowiznom i środkom z 1 % podatku Fundacja realizuje swoje cele statutowe.
Nasze wydawnictwa:
 1999 r. J. Sienkiewicz: Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona,
 2006 r. M. Leńska-Mieciek, R. Wojczulis, M. Binek: Pytania do
lekarza. Poradnik. Jak żyć z chorobą Parkinsona,
 2006 r. Lewicka, A. Rodzeń: Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób z chorobą Parkinsona,
 2007 r. Walczak: Żywienie w chorobie Parkinsona – praktyczny
poradnik dla pacjentów,
 2007 r. J. Sienkiewicz: Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona,
 2008 r. A. Woźnicka: Powiedz jak Ci pomóc,
 2009 r. Kronika O chorobie Parkinsona mówią sami chorzy,
 Od 2010 r. Kwartalnik „PARKINSON Polska”.
Dodatkowo:
 Od 2008 r. organizujemy Gimnastykę dla osób cierpiących na
chorobę Parkinsona,
 Od 2008 r. organizujemy Ogólnopolskie trzydniowe spotkanie
dla ponad 200 osób „Dzień solidarności z cierpiącymi na chorobę Parkinsona”,
 Od 2010 r. wspieramy finansowo Stowarzyszenia zrzeszające osoby z chorobą Parkinsona. Dotychczas przekazaliśmy
25.000,00 zł na działalność tych Organizacji,
 Od 2010 r. pomagamy dzieciom, których rodzice cierpią na chorobę Parkinsona. Łącznie przekazaliśmy 8.022,00 zł na ten cel,
 W latach 2010–2011 dofinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne
w wysokości 44.613,00 zł, na rehabilitację domową przekazaliśmy 81.300,00 zł.
Redakcja Kwartalnika PARKINSON Polska
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Parkinson pod lupą

Zwiększając ruchliwość
Ruchliwość – chód, równowaga, postawa czy zmiana pozycji – to główne problemy w chorobie
Parkinsona, bo mają zasadniczy wpływ na jakość życia chorych. Dr Bastiaan Bloem pisze w jaki
sposób fizjoterapia mogłaby przysporzyć im więcej korzyści.

R

uchliwość to kwestia jakości życia dla
osób z chorobą Parkinsona.We wczesnych etapach choroby, pacjenci głównie
uskarżają się na drżenie. Jednakże w miarę rozwoju choroby trudności z chodzeniem, utrzymaniem równowagi, postawy i zdolności do zmiany
pozycji – stają się coraz ważniejsze. Chód jest
upośledzony przez spowolnienie, szuranie
nogami i zamarzanie. Powtarzające się upadki
zazwyczaj pojawiają się jakieś 5 – 10 lat po pojawieniu się pierwszych symptomów. Wiele upadków jest spowodowanych nagłymi zmianami
postawy – w szczególności ruchów skrętnych –
lub próbami wykonania równocześnie więcej niż
jednej czynności, włączając w to wydawać by
się mogło proste czynności takie, jak chodzenie i niesienie przedmiotów. Upadki te zazwyczaj prowadzą do złamań – głównie stawów biodrowych – i innych obrażeń takich, jak siniaki,
zadrapania skóry, które są dodatkowym źródłem
cierpienia pacjentów. Normalna wyprostowana
postawa zaczyna się zmieniać i postępuje ograniczenie ruchów, problematyczne staje wstawanie z łóżka lub z krzesła.

Ruch niezależny
Wstanie z łóżka lub z krzesła
może stawać się coraz bardziej
problematyczne
Wielu pacjentów mówi, że zaburzenia chodu,
upadki, utrata mobilności i ograniczenie aktywności społecznej ma ważny, negatywny wpływ
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na jakość ich życia. Może to oznaczać utratę
niezależności, pogłębioną przez strach przed
upadkami, zmuszający pacjentów do coraz
większego ograniczania swojej aktywności
fizycznej. Z ograniczeniem ruchliwości związane
są różne szkodliwe skutki uboczne – zaparcia,
odleżyny, kiepski sen czy osteoporoza. Utrata
ruchliwości przeszkadza również w kontaktach
społecznych i niektórzy pacjenci mogą faktycznie być odizolowani od swojego środowiska.
Przy ograniczonej sprawności fizycznej może
się także zwiększyć ryzyko chorób sercowonaczyniowych a nawet śmiertelność. Nie jest
więc dziwne, że zaburzenia chodu, upadki,
utratę ruchliwości i ograniczenie aktywności
społecznej pacjenci wymieniają zwykle jako
główne czynniki negatywnie wpływające na
jakość ich życia.

Strategie postępowania
z chorym
Obecnie praktykowana strategia leczenia w chorobie Parkinsona nie jest jednak skierowana
w pierwszym rzędzie na walkę z zaburzeniami
chodu i niestabilność postawy. Dopaminergiczne leczenie jest często nieefektywne i może
tylko zwiększyć ryzyko upadków przez spowodowanie dyskinez, zamarzania, spadku ciśnienia ortostatycznego lub neuropsychiatrycznych efektów ubocznych. Jeśli to tylko możliwe,
należy unikać środków uspokajających, gdyż
zwiększają one ryzyko upadków. Neurochirurgia
stereotaktyczna jest obiecującą nową metodą
leczenia, lecz obecnie pacjenci ze znacznymi

Parkinson pod lupą
zaburzeniami ruchu, którzy słabo reagują na leki,
nie są kwalifikowani do takiego leczenia.
Fizjoterapia może poprawić zdolność do poruszania się osób z chorobą Parkinsona poprawiając tym samym jakość ich życia. Wyniki badań
wskazują, że problemom z chodem, równowagą,
postawą i zmianą pozycji – służą podstawowe
obszary interwencji w praktyce fizjoterapeutycznej: napinanie mięśni, ćwiczenie równowagi
i chodu, strategie ruchowe i behawioralne. Fizjoterapeuci mogą uczyć pacjentów kompensowania
ich kalectwa przez stosowanie różnych strategii
kontrolujących ruchliwość. Mogą również uczyć
pacjentów bezpieczniejszej zmiany pozycji (na
przykład kładzenia się do łóżka lub wstawania
z niego), poprawienia i utrzymania fizycznej sprawności i postawy oraz maksymalnego wykorzystania pomocnych urządzeń. W konsekwencji, czynności funkcjonalne mogą ulec poprawie, liczba
upadków i odniesionych obrażeń może zostać
zredukowana, wizyty pielęgniarki w domu mogą
zostać odłożone w czasie lub uznane za niepotrzebne, a nacisk położony na terapię lekową lub
neurochirurgię. Efekty tych działań mogą pośrednio poprawić jakość życia pacjenta i zmniejszyć
ciężar opieki dla ich partnerów i opiekunów.

Nie wszyscy fizjoterapeuci mają
wystarczające doświadczenie lub
formalne wyszkolenie w leczeniu
osób z chP.
Zadziwiająco rzadko lekarze w wielu krajach kierują chorych do fizjoterapeutów. Bierze się to,
być może, z braku przekonania lekarzy o skuteczności takiej kuracji. I rzeczywiście, w wyniku
systematycznych przeglądów prób klinicznych
znaleziono zbyt mało dowodów, by przesądzać
o skuteczności fizjoterapii. Jednakże metodologia tych badań pozostawia wiele do życzenia
i trudno na ich podstawie udowodnić albo obalić
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tezy na temat skuteczności fizjoterapii. Dodatkowy problem jest taki, że większość fizjoterapeutów ma skromne doświadczenie w leczeniu
osób z chorobą Parkinsona.

Dowody naukowe
Aby bardziej rozpowszechnić korzystanie
z fizjoterapii trzeba dokładniej opracować
próby w których badana jest jej efektywność.
Jedna taka próba – RESCUE (Rehabilitation in
Parkinson’s Disease Strategies for Cueing) – jest
obecnie wykonywana w Newcastle, Amsterdamie i Leuven w celu zbadania metodologii
i skuteczności różnych technik sygnałowych
dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Również,
międzynarodowy komitet sterujący złożony ze
znanych ekspertów wszystkich związanych
z chorobą Parkinsona dziedzin takich, jak fizjoterapia, neurologia, geriatria i rehabilitacja, przygotował protokół dla badań mających ocenić
skuteczność fizjoterapii. Tą próbą jest badanie
PROMISE (Parkinson Rehabilitation Outcome,
Multicentre Intervention Study in Europe) wspierane przez dotację badawczą z PDS w Wielkiej
Brytanii W celu uniknięcia wad poprzednich
badań próba została uważnie zaprojektowana
zgodnie z wytycznymi CONSORT (Consolidated
Standards of ReportingTrials). Aktywne leczenie
będzie się odbywało według zasad „najlepszej
praktyki” dla leczenia fizjoterapeutycznego. Adekwatna wielkość próbki będzie zagwarantowana
przez współpracę z centrami w Wielkiej Brytanii – prowadzonymi przez profesor Ann Ashburn
z uniwersytetu w Southampton. Obecnie poszukuje się tam funduszy na badanie PROMISE
i mamy nadzieję w odpowiednim czasie podać
więcej informacji o ważnych opracowaniach. 
Źródło: EPDA Focus, summer edition 2003, tytuł
oryginalny: „Maximising mobility”. 
Tłumaczenie: Witold Włodarski

3

Pytania i odpowiedzi

Pamiętajmy o dzieciach
Z chwilą kiedy w rodzinie pojawi się choroba Parkinsona, zmieniają się zachowania domowników. Szczególnie warto poświęcić uwagę dzieciom. Od tego w jaki sposób rodzice odnoszą się do faktu, iż choroba Parkinsona stała się częścią ich rodziny, wpływa zazwyczaj na reakcję jej najmłodszych członków.

R

eakcje dzieci na wiadomość o chorobie
w rodzinie zmieniają się stosownie do
wieku. Młodsze dzieci przystosowują się
łatwiej. Pytają czy ta choroba może spowodować śmierć i są zadowolone, jeśli powie się im,
że nie, po czym mogą zająć się swymi dziecięcymi zabawami. Interesuje ich głównie, czy
rodzice nadal będą z nimi. Są otwarte i ciekawe
i będą całkiem naturalne pytając, na przykład –
„dlaczego się trzęsiesz?”
Nastolatki reagują inaczej i mogą wyrażać złość
i na rodziców i na chorobę. Za tą złością kryje
się żal, ale też życzenie, by rodzic znowu był
zdrowy. Mogą próbować pomagać, mogą się też
zrobić nieśmiałe i na pytania znajomych reagować zakłopotaniem.
Reakcja dorosłych synów i córek, którzy opuścili
dom jest jeszcze inna. Mogą doświadczać złości
albo reprezentować postawę – „weź się w garść”,
przy czym nie zdają sobie na ogół sprawy, że
przed ich wizytą w domu chory rodzic będzie
odpoczywał, żeby cieszyć się obecnością dzieci
Kilka wskazówek:
 Nie próbuj skrywać prawdy przed dzieckiem,
ponieważ to i tak się nie uda. Dziecko wyczuje,
że coś jest nie tak, a jego bujna wyobraźnia
może kreować sytuacje i obrazy bardziej przerażające niż sama prawda
 Podawaj zwięzłe, jasne informacje o chorobie
Parkinsona
 Poproś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz tak, by
dziecko nie musiało się domyślać, mylnie interpretować lub czuć się winne, że nie pomogło na czas
 Słuchaj uważnie wszelkich pomysłów i uwag,
jakie może mieć dziecko i próbuj rozwiać jego
obawy
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i wnuków, i że taka mobilizacja może mieć dobry
wpływ na jego stan zdrowia.
Pani S. z chorobą Parkinsona została poproszona przez swą starszą córkę, by opiekowała
się jej małym dzieckiem, gdyż nie udało się jej
znaleźć miejsca w przedszkolu. Pani S. protestowała, twierdząc że nie może podjąć się tego lecz
jej córka nalegała i pani S. wyznała później, że
wiara córki w jej możliwości pomogła jej odnaleźć w sobie odwagę i obudziła chęć do życia,
którą straciła z chwilą zdiagnozowania u niej
choroby Parkinsona.
Wiele dziecięcych zmartwień i lęków o chorego
rodzica można byłoby się pozbyć, gdyby rodzice
dostarczali rzetelnych informacji o chorobie Parkinsona i komunikowali się otwarcie z dziećmi na
temat swojego stanu zdrowia i własnych obaw.
Źródło: EPDA Focus, summer 2004, tytuł
oryginalny „Childrens’ reactions”.
Autor: Svend Andersen psycholog i członek
zarządu EPDA, chory na Parkinsona.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

 Wyjaśnij zmiany, jakie nastąpią w domu i jak to
wpłynie na nich wszystkich, podkreślając, że
poprzez rozmowę i współpracę będziesz w stanie dać sobie radę
 Mów dzieciom, że troski i problemy to rzecz
normalna w życiu i trzeba je przezwyciężać
 Bądź rzeczowy i pełen nadziei w sprawach dotyczących postępowania z chorobą
Parkinsona

Nie wzdychaj i nie rozpaczaj, raczej
szukaj przykładów, że życie jest piękne
mimo choroby.

co zrobić gdy...

Samotne życie
z chorobą Parkinsona
Część 2: Emocjonalne i psychologiczne troski, kiedy żyje się samotnie.

Ł

atwiej czasem pogodzić się z dolegliwośWsparcie pielęgniarek
ciami fizycznymi niż psychicznymi. Dla
specjalizujących się
wielu osób żyjących samotnie, izolacja
w chorobie Parkinsona
może okazać się trudniejsza do pokonania niż
ból. Depresja występuje u wielu osób z cho- Łatwo jest dopuścić do sytuacji, kiedy małe
robą Parkinsona (prawdopodobnie u około kłopoty przerodzą się w duże, kiedy nie ma się
40–50 %), a szczególnie cierpią na nią ci któ- kogoś bliskiego, z kim można byłoby te kłorzy żyją samotnie. Mówi jeden z chorych:
poty dzielić. Ale pamiętaj, że jest sporo osób,
 Kiedy mieszkasz sam, bardzo łatwo się zała- które mogą pomóc. Po pierwsze, jeśli martwisz
mać jeśli sprawy przybiorą zły obrót
się czymś szczególnym albo potrzebui kiedy nie możesz robić tego,
jesz przedyskutować jakiś probco zwykle mogłeś robić.
lem, pomocą służą pielęgStaraj się podchodzić
niarki specjalizujące się
do załatwiania takich
w chorobie Parkinsona.
Stowarzyszenia
spraw pozytywnie.
Pomocny bywa kon Osoby zdołowane
takt ze Stowarzyzrzeszające osoby
szeniem Chorych
są irytujące, ale
z chorobą Parkinsona
na Parkinsona .
pamiętaj to jest
wspierają chorych i ich
Samotne osoby
powszechne
rodziny w całej Polsce.
mogą znaleźć tam
w chorobie ParWarto nawiązać kontakt ze
wsparcie, czy to
kinsona, a Ty
Stowarzyszeniem działanie jesteś jedyny
przez telefon, odwiejącym w pobliżu miejz depresją. Osodziny w domu, albo
sca zamieszkania.
uczestnicząc w orgabiście odkryłem, że
nizowanych przez nich
pomaga prowadzenie dziennika – przyimprezach. Jeśli nie jesteś
pomina mi w jaki sposób
pewny, czy przyłączyć się,
pokonałem poprzednie „dołki”.
zadzwoń do stowarzyszenia, gdzie
Inną pomocą może być telefon – podnieś
uzyskasz więcej informacji. Jeśli w Twojej
słuchawkę i porozmawiaj z kimś, najlepiej dzielnicy jest pielęgniarka specjalizująca się
z kimś, kto Cię zrozumie i pocieszy. Próbo- w chorobie Parkinsona może Ci pomóc jeśli
wałem pokonać depresję we własnym zakre- czujesz się szczególnie kiepsko. Jeśli uważasz,
sie, ale jeden dzień zamienia się wkrótce że głównym problemem jest depresja, powiedz
w tydzień. Moim zdaniem należy to zdusić o tym lekarzowi pierwszego kontaktu. Leki przew zarodku.
ciwdepresyjne mogą znacząco pomóc.
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co zrobić gdy...
Ten sam chory, Gary Hattie, dalej opowiada
niejszy, itp. Nie prowadzę samochodu – mogę
o sobie:
przejść około kilometra piechotą, to pozwoli
Żyję samotnie i za główną barierę uważałem
dojść do pubu i spędzić tam wieczór, jeśli
zawsze zebranie się w sobie i wyjście do ludzi.
mam na to ochotę. Transport publiczny jest
To trzeba pokonać jak najszybciej. Wiem, bo
w porządku, chociaż mógłby być lepszy, tylko
sam walczyłem ze sobą około cztery lata zanim
jeden autobus co godzinę, ale mogę nim dojeprzemogłem się aby wychodzić z domu. Wsparli
chać do centrum. Moim największym problemem jest to, że nie najlepiej gotuję. Od czasu
mnie moi sąsiedzi, George i Susan, którzy nie
do czasu zapraszam znajomych, by udowodtylko pomogli walczyć z „problemem wyjścia”,
ale też wygrzebać się z dołków psynić im, że potrafię przyrządzić coś bez
chicznych. Oni nie są wścibskimi
otrucia kogokolwiek.
sąsiadami, tylko sąsiadami
Inny członek Stowarzyszenia,
opiekuńczymi, a to duża
który sam mieszka, Phil
Carter, mówi jak radzić
różnica. Kiedy mieszka się
Staraj
się
sobie ze złymi nastrosamemu, bardzo trudno
podchodzić
jest ni z tego ni z owego
jami: – Spróbuj być cały
opowiadać komuś, co Ci
czas zajęty – na przykład
do załatwiania
uprawiaj sport.
dolega, raczej chcesz to
wszelkich spraw
Ponownie Gary Hattie:
zachować dla siebie.
pozytywnie.
– Wiem, że mam dużo
szczęścia, bo kiedy skońNie spiesz się
czyłem pracować, znalazłem
Niektórzy radzą sporządzać listę
zajęcie – konstruuję różne rzeczy.
codziennych zadań; pozwala to skuDobrze jest cały czas stymulować
pić się na poszczególnych czynnościach,
szare komórki. Kiedy skończyłem pierwszą
wykonać je i mieć poczucie sukcesu. Pomaga pracę, przyjąłem kilka podstawowych zasad:
czasem rozłożenie zadań „na raty”, inni uważają,  Odżywiaj się właściwie
że właśnie regularne zajęcia i rutyna pomagają  Leki bierz o czasie
wypełnić dzień. Dobrze jest wytyczać sobie cele  Zajmij się czymś
do wykonania, ale warto przydzielić sobie więcej  Raz w tygodniu bądź kreatywny
czasu na ich wykonanie, żeby się niepotrzebnie  Nie poddawaj się chandrze, a jeśli już, to
nie frustrować.
zadzwoń do kogoś
Komentuje członek stowarzyszenia, pan Mackie:  Zachowaj swoje poczucie humoru!
– Poświęć jeden dzień nim zabierzesz się do Zasady te mogą wyglądać na mało znaczące,
wykonywania zamierzonych zadań. Potrzebu- ale spróbuj stosować się do nich, a przekonasz
jesz przecież więcej czasu niż ludzie zdrowi. się jak jest to trudne.
Jestem na szczęście bardzo cierpliwy i dzięki Osoby żyjące samotnie, które nie mają wielu
temu mogłem przerobić w domu wiele rzeczy – bliskich przyjaciół lub krewnych w pobliżu
jestem emerytowanym inżynierem – nie dener- mogą czuć się osamotnione. Jeśli czujesz się
wowałem się, bo się nie spieszyłem.
samotny, możesz skontaktować się ze wspo Nie próbuj robić zbyt dużo rzeczy naraz. mnianą wyżej osobą udzielającą wsparcia ze
Zaakceptuj swoje ograniczenia, że jesteś wol- Stowarzyszenia Chorych na Parkinsona lub

6

co zrobić gdy...
zaangażować się w jedną z wielu działalności
Przyszłość
prowadzonych w okolicy. Jednym z najlepszych
miejsc, gdzie możesz dowiedzieć się, co się Ludzie chorzy i mieszkający samotnie boją się
dzieje, jest Twoja lokalna biblioteka – w której o swoją przyszłość, o to, że nie poradzą sobie
jest wykaz prowadzonych lokalnych imprez, i jest to strach zrozumiały. Ale warto pamiętać, że
wydarzeń, kursów dokształcających, zajęć roz- jest wiele opcji zorganizowania pomocy. Ważne
rywkowych, wykładów, itp. W wielu bibliotekach jest, aby osoba samotna wcześniej zaplanowała
swoja przyszłość.
są również lokalne gazety i czasopisma
Jeśli potrzebujesz porady w sprado przeglądania, jak również jest
dostęp do komputerów i do
wie p r ze p rowadzk i do
internetu. Dowiedz się,
innego lokum, na przygdzie w Twojej okolicy
kład z dużego domu do
prowadzone są zajębardziej odpowiedJest wiele opcji
cia dla osób samotniego, mniejszego,
zorganizowania
nych. Czasem to
bądź strzeżonego
pomocy.
będą tylko pogalokalu lub mieszkaWażne jest, aby osoba
wędki przy herbania na terenie ogrocie, ale są też orgadzonym, możesz
samotna wcześniej
poprosić o pomoc
nizowane zbiorowe
zaplanowała
choćby w Stowazajęcia rekreacyjne
swoja
przyszłość.
rzyszeniu chor ych
czy plastyczne.
na chorobę ParkinNiektórzy zachęcają,
sona. Często nie trzeba
żeby zająć się jakimś zwierzęciem domowym, to sprasię nigdzie przeprowadzać,
wia że człowiek czuje się mniej
wystarczy pomoc dzięki której
izolowany. Udowodniono nawet, że
możliwe będzie pozostanie we właszwierzęta domowe zmniejszają stres i powodują nym domu.
obniżenie ciśnienia krwi. Należy jednak pamię- Pani Jill Martin, członek Stowarzyszenia, która
tać, że jest to zobowiązanie które może utrudniać póki co dobrze sobie radzi mieszkając sama,
dodatkowo i tak nie łatwe życie w chorobie.
przeprowadza adaptacje konieczne do tego, aby
Niektórzy widzą wiele zalet w życiu samemu jak najdłużej pozostać niezależną. Koty dotrzyi wcale nie oczekują pomocy innych. Kilku star- mują jej towarzystwa i chce mieszkać w swoim
szych mężczyzn uskarżało się na przykład, że domu tak długo jak to możliwe, aby nie musiała
działający w dobrej wierze „dobroczyńcy” nie się ich pozbyć. Obecnie w wielu domach opieki
respektują ich prywatności i odwiedzają ich i pensjonatach dopuszcza się posiadanie zwiebez zapowiedzi. Ludzie oczekują pomocy, a nie rząt domowych bo wiadomo jakie są ważne dla

narzucania się, tak więc sąsiedzi i przyjaciele ludzi.
powinni okazywać więcej taktu.
Zaletą życia samemu może być większa mobi- Źródło: The Parkinson, Winter edition 1999/2000,
tytuł oryginalny: „Living Alone with Parkinson’s,
lizacja psychiczna, bo takie życie zmusza do Part 2: Emotional and Psychical Concerns when
utrzymywania fizycznej i umysłowej aktywności Living Alone”, str. 12–13.
niezbędnej aby o siebie zadbać.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Moje życie z chorobą

„Gdy rozum nie śpi,
a ciało nie słucha”

P

ewnego dnia głos w słuchawce telefonu
urzeka mnie swoim pięknem: „Na ulicy
jak mnie zamrozi, to kiwam się i nie mogę
zrobić kroku. Ludzie omijają mnie dużym łukiem,
myślą, że starsza pani się upiła. A ja nie jestem
w stanie się odezwać. Mięśnie twarzy mam zastygłe. Nie mogę nawet przełknąć śliny. Wystarczyłoby leciutko mnie popchnąć, podtrzymać,
a poszłabym dalej sama. Proszę o tym powiedzieć w radiu!”. Pani Basia Kotarska – z zawodu
aktorka, z grupą zapaleńców, z sędzią Józefem
Wieczorkiem na czele organizuje i zakłada Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona. To początek powstania stowarzyszeń na
terenie całego kraju. Są lata 90. Mieszkamy niedaleko siebie, zaczynam odwiedzać Panią Basię
regularnie. Poznaję dr Andrzeja Friedmana neurologa, który wypowiada się w radiu. Tak zaczęła
się moja znajomość z osobami, które – jak same
mówią „nawiedził” Parkinson. Panie Basia, Marta,
panowie Andrzej, Zbyszek, a także Ania zwana
Słonkiem – poetka, najmłodsza z grona wybrańców Parkinsona i wielu innych, których podziwiam.
A przede wszystkim Jerzy Łukasiewicz. To dzięki
niemu dziś wiem dużo o chorobie, o trudach
życia codziennego osób, którym – jak mawia
Jerzy – choroba rozumu nie odbiera.
To prawda, schorzenie nie zaburza intelektu,
umysł pracuje na pełnych obrotach, ale ciało
zawodzi, odmawia posłuszeństwa i dzień
w dzień stawia nie lada wyzwania: bo jak wstać
z łóżka, umyć zęby, zjeść śniadanie, gdy człowiek nie ma siły odrzucić kołdry, podnieść się,
postawić pierwszy krok?
Niegdyś mówiono o niej: drżączka poraźna.
Nowoczesna nazwa choroby pochodzi od lon-

8

dyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który
jako pierwszy w 1817 roku rozpoznał i opisał
objawy tego schorzenia. To samoistna, powoli
postępująca zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Pojawia się, kiedy
zniszczeniu ulegają komórki nerwowe (neurony)
w części mózgu zwanej istotą czarną.
Dotyczy 1 % populacji ludzi od 40-60 roku życia,
ale zdarza się również u ludzi młodszych. Chorują na nią w takim samym procencie mężczyźni
i kobiety, bez względu na warunki ekonomiczne,
społeczne i geograficzne, w jakich żyją. Wśród
znanych ludzi cierpiących na chorobę Parkinsona znaleźli się: Wilhelm von Humboldt – niemiecki uczony, Mao Tse Tung – przywódca
chiński, Muhammed Ali – mistrz świata w boksie, Jaser Arafat – palestyński polityk, Michael
J. Fox – aktor, Johnny Cash – piosenkarz country, Janet Reno – prokurator generalny USA
w administracji prezydenta Clintona, Stanisław
Barańczak – poeta, Ojciec Święty Jan Paweł II.
Początek choroby jest niekiedy podstępny,
a rozpoznanie, zwłaszcza we wstępnym okresie –trudne. Przyczyny – jak to w neurologii
bywa – nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione,
a leczenie może na razie jedynie spowolnić rozwój i osłabić objawy.
A objawów jest wiele: drżenie rąk, ramion, nóg,
żuchwy i twarzy, sztywność kończyn i tułowia,
spowolnienie ruchów, upośledzenie koordynacji
ruchowej i równowagi. Dlatego czasami podejrzewa się chorych dotkniętych chorobą Parkinsona, o alkoholizm, bo stawiają niepewne kroki,
drżą im ręce jak liczą drobne monety, ślina niekontrolowanie wycieka z ust, mają maskowaty,
jakby odurzony wyraz twarzy bez uśmiechu.

Moje życie z chorobą
Nie dość ,że „Parkinsonicy” mogą cierpieć na
depresje polekową, to często boją się wyjść
z domu, by nie narazić się na drwiny otoczenia,
nietolerancję czy wręcz chamstwo. Często mówią
ze smutkiem, że „zdrowi boją się chorych”.
Dlatego między innymi Jerzy Łukasiewicz założył w 2004 roku Fundację „Żyć z Chorobą Parkinsona”. Chciał pomóc chorym i ich rodzinom
wyjść z cienia, zawalczyć o godne życie. I udało
się. Pomoc prawna, informacje o chorobie, spotkania z innymi chorymi – to był początek.
Co jeszcze?
„Dość szybko uruchomiliśmy w siedzibie Fundacji, konsultacje neurologiczne – wspomina
założyciel – bo o to prosili pacjenci. Początkowo przyjmował tylko jeden neurolog, obecnie
współpracujemy z 4 lekarzami specjalizującymi
się w chorobie Parkinsona: dr Anną PotulskąChromik, dr Haliną Wasilewską, dr Dariuszem
Koziorowskim, dr Jakubem Sienkiewiczem. Na
konsultacje neurologiczne przyjeżdżają do nas
chorzy z najdalszych zakątków Polski. Ponadto
współpracujemy z rehabilitantami, psychologiem
oraz logopedą.
Począwszy od roku 2005 organizujemy ogólnopolskie obchody Dni Solidarności z osobami
cierpiącymi na chorobę Parkinsona. Staramy się,
aby dzień ten przypadał jak najbliżej 11 kwietnia ponieważ wtedy jest obchodzona, na całym
świecie, rocznica urodzin James’a Parkinsona”.
Jako dziennikarka zajmująca się w radiu medycyną, mam przyjemność uczestniczyć od
początku w tych obchodach. Zawsze cieszę się
na te spotkania. Podziwiam hart i odwagę ludzi,
którzy mimo choroby, trudów dnia codziennego
przyjeżdżają z całej Polski i zarażają swoim
optymizmem niedowiarków. W tym roku na zjazd
przyjechało blisko 200 osób.
Uważam też, że mocną stroną działalności Fundacji jest wydawanie poradników, które osoby
chore mogą otrzymać bezpłatnie w siedzibie
Fundacji w Warszawie.
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To przewodniki dla chorych. Dr Jakub Sienkiewicz napisał: Poradnik dla osób z chorobą
Parkinsona. Dla osób, które codziennie walczą
z bólem, drżeniem kończyn zaburzeniami chodu,
upadkami. Miewają kłopoty z mówieniem, pisaniem, ubieraniem się. Pocą się, źle śpią, cierpią
na depresje.
Joanna Walczak – dietetyk stworzyła praktyczny
poradnik dla pacjentów: Żywienie w chorobie
Parkinsona.
U większości chorych dochodzi do niezamierzonego spadku masy ciała, miewają kłopoty
z przewodem pokarmowym, nudności, zaparcia.
Dobra dieta – to skarb.
Są też prace zbiorowe: Pytania do lekarza.
Poradnik. Jak żyć z chorobą Parkinsona Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób
z chorobą Parkinsona.
Z Jerzym, który zaszczycił mnie swoja przyjaźnią często rozmawiam.
Zachorował w 54 roku życia. Po diagnozie, załamał się. Przez dwa lata dręczyły go straszne
myśli. Nauczyciel, podróżnik, erudyta znawca
filozofii i literatury, po studiach w Paryżu, odsunął się od wszystkich, zasklepił w chorobie
i samotności. Dużo rozmyślał, analizował swój
stan i w pewnym momencie ocknął się, jak ze
złego snu. To wulkan energii, chętnie dzieli się
swoim doświadczeniem, rozmawia z każdym,
kto poprosi. Jeśli ma napad choroby, co niestety
zdarza się coraz częściej, odkłada spotkanie, ale
nie zapomina. Oddzwania, odpisuje. Nie może
znieść myśli, że ludzie poddają się.
„Jeden z chorych przez pół roku nie wstawał
z łóżka – opowiada – myślał ,że tak już zostanie. Fundacja wysłała do niego rehabilitanta,
który w krótkim czasie „postawił” go na nogi.
Dziś ten pan wychodzi ze swoim psem na długie
spacery.”
Jerzy nieustannie narzuca sobie dyscyplinę.
Codziennie ćwiczy, pokonuje bolesną sztywność mięśni. „Wielki błąd popełniają ci chorzy,
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którzy zastygają w łóżku po wzięciu lekarstw
– martwi się – ponieważ po lekach ból mięśni
ustaje to leżą. I błędne koło się toczy”
A Jerzy walczy. Mobilizują go Fundacja i …
Mimi. Niezwykłej urody kotka potrafi spojrzeć na
Jerzego z miłością lub z naganą. Trzeba o nią
dbać. Twarz Jerzego rozjaśnia uśmiech, gdy
mówi o swoje pupilce. Bo Jerzy uśmiecha się
często. Tak, tak! Nie dopuścił, by jego twarz stała
się maską. I lubi żartować. Wyrafinowanie. Przy
Jerzym muszę trzymać się na baczności, bo jest
piekielnie inteligentny, ma wielki zmysł obserwacji i nieobce mu są celne uszczypliwe uwagi.
Cały czas coś wymyśla, udoskonala, naprawia.
O wszystkim pamięta i nad wszystkim czuwa.
Od niedawna działa Duchowy Marsz Nadziei
wymyślony przez Jerzego. Wirtualne spotkanie
o 21:37 – w godzinę śmierci, dziś błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Brata w chorobie. Każdego dnia o tej porze, ci, którzy chcą
jednoczą się ze sobą w myślach. Jerzy przechowuje pokrzepiające listy, które dostaje dzięki
temu pomysłowi.
Przechowuje też list od znanej na całym świecie
Marie Simon Pierre zakonnicy ze Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego
cudem uzdrowionej z Choroby Parkinsona przez
błogosławionego Jana Pawła II.
W tej chorobie trzeba zdrowo myśleć – to motto
życiowe Jerzego Łukasiewicza i tytuł świetnego wywiadu w „Polityce”, który przeprowadził
z Jerzym w tym roku Paweł Walewski. Przytoczę
kilka złotych myśli, które zapamiętałam:
– Człowiek pogodzony ze swoją chorobą nie
zastanawia się nad przyszłością. Podejmuje
walkę, by jak najlepiej przeżyć każdy dzień.
– W ciągu dnia łykam 37 pigułek, leki nie pozwalają zapomnieć o chorobie, ale wiem, że bez
leczenia mój stan byłby jeszcze gorszy, wiec
łykam posłusznie
– Nie mogę wciąż rozpamiętywać swojej choroby, bo czułbym się jeszcze gorzej
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– Z każdej trudnej sytuacji jest wyjście. Byle nie
być samemu.
– Chodzi o to, aby nikogo nie zagłaskiwać.
Trzeba chorych mobilizować, póki choroba nie
odbierze im resztek sił, by jak najdłużej utrzymywali samodzielność.
Choroba to najtrudniejszy egzamin z życia. Od
nas zależy czy oblejemy go czy zdamy. Jerzy
Łukasiewicz zdaje. Codziennie na 6.
Na prośbę wielu chorych przytoczę na zakończenie myśl, którą poznałam dzięki onkologowi – wybitnemu profesorowi z Krakowa,
Krzysztofowi Krzemienieckiemu i za jego zgodą
cytuję. Oboje nie wiemy kto jest autorem tej
maksymy:
„Choroba jest klasztorem, który ma swoją
regułę, swoją ascezę, swoje cisze i natchnienia”
Komentarz profesora do tej myśli jest równie
fascynujący:
„Bardzo przypadła mi do serca ta opinia, bo jest
prawdziwa. Choroba w istocie rządzi się swoimi
prawami, narzuca pewne ograniczenia, spycha
w kąt, zamyka usta… ale po jakimś czasie człowiek zbiera siły i na tyle, na ile może podnosi
głowę, wzbogacony o nowe doświadczenie,
które jeśli jest dobrze odebrane i wykorzystane,
to stanowi natchnienie do czegoś nowego.
Obserwuję, że duża grupa chorych, która przeżyła raka ma nową jakość życia. Często dużo
lepszą. Cieszy ich każdy przejaw życia, nie są
małostkowi, znajdują czas dla drugiego człowieka, więcej rozumieją itd.
Zostawiam państwa z tą, moim zdaniem, optymistyczną refleksją.

Małgorzata Kownacka
dziennikarka Polskiego Radia, w 2003 r. otrzymała
nagrodę Złoty Mikrofon za popularyzację wiedzy
i umiejętność poruszania najtrudniejszych
problemów na antenie oraz dar zjednywania
sobie słuchaczy i rozmówców.
Artykuł został przedrukowany z „Roczników
Warszawskiej Szkoły Zdrowia rok XI”.
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Moja bardzo
osobista historia

P

an Parkinson wprowadził się do naszej
rodziny kilka lat temu i zaprzyjaźnił się
z teściową. Na początku tej znajomości był dyskretny i dopiero przed 5 laty zaatakował bólem prawego barku. Oczywiście nikt
z domowników go nie rozpoznał: mamo, pewnie
źle leżałaś w czasie snu, a może cię przewiało?
Dopiero gdy objawiły się trudności w pisaniu zaczęliśmy być czujni. Przed lekarzami też
potrafił się kamuflować, więc upłynęło trochę
czasu nim udało się go zdemaskować.
– Pani Basiu! damy radę! – powiedział lekarz
neurolog – czym dodał otuchy, a my nie wiedząc
jeszcze z kim mamy do czynienia wcale się nie
przeraziliśmy. Niestety początki przyjmowania
Madoparu były nieprzyjemne, ponieważ powodował codzienne nudności i teściowa zaczęła
polegiwać w łóżku. Okazało się, że dostęp do
lekarza neurologa rządzi się swoimi prawami,
więc znowu minęło trochę czasu nim udało się
„ustawić” leki i wyeliminować uczucie nudności.
Z czasem pojawił się bardzo dokuczliwy i utrudniający życie ślinotok. Bywał tak obfity, że teściowa siedziała z kubeczkiem w dłoni. Ale chciała
przy tym normalnie żyć, postanowiliśmy więc
spełnić jej marzenie żeby „normalnie” uczestniczyć w ślubie i weselu najstarszej wnuczki latem
2011 roku. Wtedy też trafiliśmy w Warszawie do
Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”.
Nie planowałam wyjazdu na zbliżającą się beatyfikację Papieża w maju 2011 roku, ale gdy znajomi zaproponowali wyjazd do Rzymu, poczułam wielką pokusę, aby w ten sposób uczcić
naszego rodaka. Był jednak ważny argument na
nie – w czerwcu najstarsza córka wychodzi za
mąż, a wesele na mojej głowie!
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W sekretariacie Fundacji jesteśmy kilka minut
przed umówionym czasem z Panią doktor Anną
Potulską-Chromik. Mogę przejrzeć leżące tam
publikacje, w jednej z nich znajduję zachętę do
tworzenia kół pomocy dla chorych w miejscu
swojego zamieszkania. Szybko pojawia się myśl:
jeśli chcę uczcić beatyfikację Papieża, który przecież był dotknięty chorobą Parkinsona – to nie ma
lepszego sposobu niż podjąć próbę utworzenia
takiego koła pomocy w Giżycku gdzie mieszkam!
Wszystko dzieje się bardzo szybko. Uczestniczę
z przyjaciółką w corocznych Dniach Parkinsona
w Warszawie, widzę i słyszę liderów kół i stowarzyszeń działających w Polsce.
28 kwietnia odbyło się spotkanie założycielskie
koła w Giżycku. Przyszło 13 osób – chorych
i opiekunów. Potwierdzają potrzebę istnienia
takiej grupy pomocowej. Zdaję sobie sprawę, że
są również bardzo ogromne oczekiwania.
Później był bardzo udany ślub i wesele córki.
Teściowa była szczęśliwa mogąc uczestniczyć
w uroczystościach i spotkać się z rodziną.
Otrzymałam wsparcie od pana Julka Tomalczyka z Łodzi i od pań Julity i Pauliny z Fundacji.
Mamy teraz grudzień 2011 r., zostały wysłane
dokumenty do rejestru w sądzie w Olsztynie.
Nazywamy się: Giżyckie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół.
I właśnie tym przyjaciołom szczególnie dziękuję.
Wierzę, że starczy nam zapału, zdrowia i siły aby
działać i wzajemnie się wspierać. Mamy przecież
nie byle jaką motywację.

Iwona Kiczyńska
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”.
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Nie tracić nadziei
Gianfranco Scilipoti i jego żona Anna opowiadają, jak radzili sobie z chorobą Parkinsona i jak głęboka stymulacja mózgu zmieniła ich życie

G

ianfranco ma 61 lat, chorobę Parkinson ręki, a potem, żebym coś powiedział: powiedziazdiagnozowano u niego w wieku 42 lat.
łem „Forza Italia!”
– Przez jakiś czas nie było bardzo źle – Operację prowadził profesor Benabid. Tak dłunawet kiedy musiałem odejść z pracy 10 lat gie unieruchomienie było do zniesienia – może
temu, chwile „zamarzania” były jeszcze rzadkie dlatego, że profesor Benabid cały czas objaśniał
i nie miałem dyskinez. Jednakże na początku swoim gościom różne fazy operacji, a to, uwaroku 2000 miałem już długie okresy zamażam, odciągało od niej także moją uwagę.
rzania i intensywne dyskinezy. Nie
Powrót do zdrowia był bardzo
szybki – dwa dni po operacji
załamałem się, również dzięki
umieszczono mi stymulamojej żonie, jej cierpliwości
tor pod skórą i dwa dni
i miłości. Czytaliśmy dużo
później stałem już na
o tej chorobie, jeździMogę jeździć
własnych nogach.
liśmy na konferencje
na
rowerze,
i często spotykaliśmy
Piętnaście dni później
pływać
i
prowadzić
się z innymi chorymi
wróciłem samochosamochód
nawet
na chorobę Parkindem do domu – odlesona. Niezłomnie wiegłość 1000 kilometrów
bez automatycznej
rzyliśmy, że im więcej
do Antwerpii, gdzie
skrzyni biegów.
wiedzy posiądziemy,
teraz mieszkam.
tym więcej możliwości
Rezultaty okazały się
aby zwalczyć tę chorobę.
bardzo dobre. Nie mam już
Na międzynarodowej konfeżadnych epizodów z zamarzaniem i żadnych dyskinez.
rencji w Strasbourgu poznałem
dr Pierre Pollaka, który zadziwił mnie
Mogę jeść co chcę, ilość moich leków
bystrością swego umysłu. Kiedy usłyszeliśmy jest znacznie zredukowana, a w nocy mogę
o głębokiej stymulacji mózgu, napisałem do wstawać z łóżka bez żadnej pomocy. Mogę jeźniego i poprosiłem o spotkanie. Pojechaliśmy dzić na rowerze, pływać i prowadzić samochód
do jego kliniki w Grenoble we Francji. W marcu nawet bez automatycznej skrzyni biegów. Mam
1998 roku zostałem zakwalifikowany do operacji. pewne spowolnienie rano, ale to jest do wytrzyTrzy lata później spędziłem długich 12 godzin mania. I dobrze jest móc wziąć w ramiona moją
na stole operacyjnym z głową przytrzymywaną żonę Annę i patrzeć, jak się do mnie uśmiecha.
mocno przez stereotaktyczny hełm. Przy lokalnym znieczuleniu – żebym mógł jak najwięcej
Z perspektywy Anny
współpracować z lekarzami. W celu znalezienia
najlepszego położenia dla elektrod, proszono – Już zapomniałam, jak piękne może być życie,
mnie, bym poruszał stopami, następnie palcami kiedy jest się „normalnym”. U Gianfranco
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Moje życie z chorobą
chorobę Parkinsona zdiagnozowano jakieś 20 między prześcieradłami oraz liny pomagające
lat temu. Weszła ona do naszego domu jako mu wstać z łóżka, gdyż ja nie byłam wystarczatrzeci członek rodziny, najważniejszy, najbar- jąco silna, by go podnieść.
dziej niegodziwy. Byliśmy zmuszeni odwoływać Lecz mięliśmy nadzieję: poznaliśmy dr Pollaka
spotkania i rezygnować z wielu czynności. Gian- i Gianfranco został zakwalifikowany do operacji.
franco, w wieku 50 lat musiał odejść z pracy – I to samo w sobie było już szczęściem, gdyż do
którą lubił tak bardzo, gdzie dobrze
operacji nadaje się nie więcej niż 15 %
sobie dawał radę i miał dobre perchorych. Gianfranco był w tej grupie
spektywy kariery. Ale, dzięki
pomimo faktu, że miał mnóstwo
Bogu, choroba wchodziła do
problemów w okresie oczekinaszego życia stopniowo,
wania – łącznie z przepukliną
Tylko 15 %
na paluszkach. Tak więc
i zakażeniem moczowym
miałam czas aby się do
tuż przed operacją.
chorych może
niej przyzwyczaić, i znaleźć
Ale mieliśmy wielkie zaufanie
skorzystać
siłę moralną żeby się z nią
do zespołu operacyjnego.
z zabiegu.
Nie każdy, kogo spotkaliśmy
borykać. Znajomi dziwili się
że chodziłam do pracy i pytali
w tym okresie miał tak dobre
jak sobie daję radę. A dla mnie
wyniki po operacji. Widzieliśmy
było już normalne, że wracam do
takich, którzy nie wyglądali potem
domu i znajduję Gianfranco „zamarzniędobrze. W naszym przypadku polepsza
tego” w łóżku. Wiedziałam, że to minie i że on się z dnia na dzień.
uśmiechnie się do mnie i powie kilka zachęca- Artykuł ten został po raz pierwszy opublikowany
jących słów. Potem, w porze kolacji zaczną się przez Azione Parkinson Magazine w Rzymie we

dyskinezy, trudno mu będzie podnieść łyżkę do wrześniu 2001 r.
ust i będę musiała mu pomagać. Potem będą
Żródło: EPDA Focus, autumn/winter edition
najstraszliwsze chwile: przygotowanie „miejsca
2002, tytuł oryginalny: „Living with PD and living
do spania”, co zajmowało około godziny. Musiał with hope”.
przygotować pigułki na wstanie, warstwy gąbki Tłumaczenie: Witold Włodarski

Ze względu na duże zainteresowanie chorych operacjami i innymi
zabiegami stosowanymi w chorobie Parkinsona w kolejnych numerach Kwartalnika „PARKINSON Polska” będziemy starali się przedstawić Państwu alternatywne metody leczenia choroby Parkinsona. Mając
na uwadze potrzeby i zainteresowania naszych Czytelników staramy się
dobierać tematykę artykułów w kolejnych numerach tak, aby sprostać
wymaganiom naszych Odbiorców.
Z wyrazami szacunku
Zespół Redakcji Kwartalnika

Kwartalnik Parkinson – Polska 1/2012
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Napisałem powieść

B

lisko 30 lat temu dowiedziałam się, że Par- mości ludzi czym jest choroba Parkinsona i jak
kinson będzie moim towarzyszem przez wpływie na codzienne życie. Na ogół ludzie
resztę życia. Wkrótce miałem okazję wiedzą, że masz „drżenie” ale nie są świadomi
dowiedzieć się jak ta choroba komplikuje życie. wielu innych wyzwań stojących przed osobami
Sztywność, spowolnienie i drżenie przeszka- z chP i dokonują osądów, nie mając dostadzały w pracy, na szczęście leki przeciwpar- tecznej wiedzy. Przykładowo, jeśli jakaś osoba
kinsonowskie pozwalały utrzymać posadę z chP zatrzymuje się nagle i nie może ruszyć,
dyrektora finansowego w firmie Honda
ludzie podejrzewają ją, że żartuje, gdyż
Europe Ltd. Ale jak wiecie, chP
pięć minut wcześniej poruszała się
jest chorobą wyniszczającą,
i rozmawiała swobodnie.
której nie da się zatrzymać
W ramach mojej terapii napisałem powieść
i powoli lecz nieubłagaRada,
zatytułowaną „Dziwny
nie odczuwałem, że
którą chciałbym
przypadek”, w której
okresy „wearing-off”
podzielić się
opowiadam historię
(zużycia się leku)
stają się coraz częstmężczyzny mającego
z osobami
sze i w konsekwennieco ponad 40 lat,
z chorobą Parkinsona
cji doszedłem do
u którego zdiagnozobrzmi:
wniosku, że już dłuwano chP.
„Nie
poddawajcie
żej nie będę w stanie
Dla mnie jest oczysię!”
wiste że chP atakuje
pracować zawodowo.
W końcu opuściłem firmę
nie tylko życie zdiagnoz mieszanymi uczuciami:
zowanej osoby, ale także
życie wszystkich członków
z ulgą, że już nie muszę kryć
się z moją chorobą przed światem
rodziny. Nie ma żadnego standardowego rozwiązania pasującego do każdej
zewnętrznym i jednocześnie ze smutkiem
osoby z chP. Ale koniecznie trzeba próbować
z powodu utraty tak wielu kontaktów z ludźmi.
Mimo odejścia z pracy nie miałem zamiaru unikać izolacji i jeśli to możliwe wstąpić do
pozostać biernym. Wkrótce wstąpiłem do Fla- grup samopomocy, gdzie będzie wiele spomandzkiego Stowarzyszenia Parkinsona i zosta- sobności do przedyskutowania doświadczeń
łem głównym wydawcą kwartalnika Horizon, i problemów z osobami będącymi w podobnej
a ponad trzy lata temu zostałem nominowany sytuacji. I na koniec jeszcze jedna rada, którą
chciałbym podzielić się z osobami z chP i ich
na członka ich zarządu.
Czasami moja żona mówi, że byłoby mi łatwiej, rodzinami, gdziekolwiek się znajdują – „Nie
gdybym został w Hondzie, gdyż moja praca poddawajcie się”.

w Stowarzyszeniu wymaga o wiele większego
Źródło: EPDA Focus, summer edition 2004, tytuł
wysiłku. Jednym z moich celów, prawdopodob- oryginalny: “A strange case”.
nie najważniejszym, jest podniesienie świado- Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Nowy Rok, Nowe wyzwania

R

ok 2012 to siódmy rok działalności Fun- i jego rodzina mogą otrzymać pomoc w truddacji. Przez te lata realizowaliśmy wiele nych sytuacjach życiowych.
różnych projektów i przedsięwzięć. Nie- Całość została przedstawiona z dbałością
które z nich na skalę ogólnopolską, inne lokalne, o najmniejsze szczegóły, tematyka opracowana
mniejsze. Każdy z nich skierowany do osób w sposób fachowy, ale przede wszystkim czycierpiących na chorobę Parkinsona, ich rodzin, telny i zrozumiały dla wszystkich czytelników.
opiekunów, przyjaciół.
Poradnik dostępny będzie w siedzibie Fundacji
Już w pierwszym kwartale 2012 roku Zespół od lutego.
Fundacji planuje wydać Kolejną edycję Raportu Gorąco zachęcamy do lektury poradnika autorz badań ankietowych. Dane zbierane były
stwa dr Potulskiej-Chromik. Pani Doktor
za pośrednictwem ankiet nieprzeod początku współpracuje z Fundacją wspierając naszą działalność
rwanie od 2005 roku. W grudniu
swoją wiedzą – odpowiada na
2008 roku ukazał się „Raport
z badań ankietowych przePaństwa pytania ze strony
Licząc na życzp r owa dzo nyc h wś r ó d
internetowej i prowadząc
liwość darczyńosób z chorobą Parkinprywatną praktykę lekarską
ców marzymy
sona w latach 2005 – 2007
w gabinecie przy Fundacji.
wciąż o nowych
Powiedz jak Ci pomóc”.
Jest lekarzem neurologiem
projektach.
Publikacja została opracopracującym w Warszawskim
wana przez Panią dr AleksanSzpitalu na Banacha, kończy drugą specjalizację: neudrę Woźnicką. Kolejny Raport
rologia dziecięca. Jest to lekarz,
będzie ujmował lata 2008 – 2011.
Raport zawiera dane dotyczące czynktóry pochyla się nad każdym pacjenników społeczno-demograficznych, przebiegu tem. W życiu prywatnym żona i mama dwójki
schorzenia, a także stosowanej przez chorych chłopców.
terapii. Można także poznać opinie pacjentów Mamy nadzieję, że kolejne miesiące 2012 roku
o służbie zdrowia i pomocy socjalnej dla cho- pozwolą na realizację jeszcze jednego wydawnirych z chorobą Parkinsona w Polsce.
ctwa. Ze względu na duże zainteresowanie choBardzo ważnym przedsięwzięciem jest wydaw- rych i ich opiekunów chcielibyśmy udostępnić
nictwo nowego Poradnika autorstwa dr Anny zainteresowanym aktualizację Poradnika „ĆwiPotulskiej-Chromik i dr Izabeli Stefaniak „Cho- czenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób
roba Parkinsona najczęstsze pytania i naj- z chorobą Parkinsona”. Sytuacja finansowa Funtrudniejsze zagadnienia”. Podane informacje dacji jest dość trudna i może spowodować przei wskazówki należą do tych, które są najbardziej sunięcie realizacji tego planu, ale licząc na życzoczekiwane przez chorego.
liwość darczyńców marzymy wciąż o nowych
Część drugą poradnika stanowią porady prawne. projektach.

Dr Stefaniak omawia problematykę uregulowań
prawnych; kiedy pacjent z chorobą Parkinsona Zespół Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”

Kwartalnik Parkinson – Polska 1/2012
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Wspomnienie z pobytu
w Dźwirzynie

Z

bliża się nowy rok; będzie to już rok 2012.
I jak zawsze przed początkiem nowego
roku, zaczynamy układać plany: gdzie i jak
będziemy ten rok spędzać. W miesiącach wiosennych (przypominam to Koleżankom i Kolegom) mamy przesłać do p. Juliana Tomalczyka,
Przewodniczącego Stowarzyszenia Osób z Choroba Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” w Łodzi,
listę chętnych do wyjazdu na dwutygodniowy turnus (28.VIII–14.IX.2012) do Rybitwy, ośrodka rehabilitacyjnego w Dźwirzynie, w pobliżu Kołobrzegu.
Byliśmy tam – kilkunastoosobową grupą z Mazowieckiego Stowarzyszenia – w roku 2011 i chętnie pojedziemy (mam nadzieję grupą znacznie
liczniejszą) w roku 2012.
Należy stwierdzić, że pobyt w Rybitwie jest organizowany tak świetnie i korzystnie dla naszego
zdrowia, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu
w tę organizację Łódzkiego Stowarzyszenia. Przewodniczący tego Stowarzyszenia, p. Julian Tomalczyk, przyjeżdża do Dźwirzyna z kilkuosobową
ekipą, w skład której wchodzą między innymi specjaliści od rehabilitacji ruchowej i logopedii.
O dobrej „domowej” kuchni w pensjonacie Rybitwa i o szczególnej trosce personelu o wygodę
pensjonariuszy, pisano już w poprzednich
numerach biuletynu „Słonik” i „Parkinson Polska”. Chciałam tylko uzupełnić te informacje
o opis lokalizacji pensjonatu, a także wspomnieć o przeżyciach związanych z obserwacją
naszego pięknego Bałtyku.
Pensjonat Rybitwa leży przy głównej ulicy Dźwirzyna, naprzeciw niedużego parku, ze starannie utrzymanymi alejkami i ławkami, zapraszającymi spacerowiczów do zatrzymania
się i odpoczynku. W odległości, którą pieszo
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można przebyć w czasie nie przekraczającym
10 minut, znajduje się poczta, apteka, kościół, a także przystanek autobusowy (trasa do
Kołobrzegu) i parę barków z dobrą kawą, i kilka
sklepików z artykułami spożywczymi, i oczywiście z pamiątkami. Wychodząc z pensjonatu
drzwiami tylnymi, czyli „od kuchni”, stajemy
u podnóża wielkiej wydmy oddzielającej pensjonat od morza i pokrytej na szczycie kępką
wysokich sosen, o pniach nieco pogiętych wieloletnim działaniem silnych wiatrów. Korzystając
ze stromych kamiennych schodków, albo z dużo
bardziej wygodnej półkolistej ścieżki ułożonej
z chodnikowych płyt, przechodzimy na drugą
stronę wydmy i stamtąd – specjalnie dla pensjonariuszy Rybitwy wytyczoną ścieżką długości około 100 metrów – dochodzimy do plaży.
Środkowa część wydmy, wzdłuż której biegnie
półkolista ścieżka, tworzy rozległą płaszczyznę
otwartą na działanie słońca, a od strony morza
i wiejących stamtąd wiatrów osłoniętą ścianą
krzewów. Pensjonariusze Rybitwy – szczególnie kiedy mają krótkie przerwy między kolejnymi
zajęciami – opalają się właśnie tutaj, na złocistym piasku wydmy, ulokowani na leżakach,
albo na rozłożonych na piasku kocach.
Dolna część wydmy – od strony plaży – została
bardzo korzystnie zagospodarowana: jest tam
plac zabaw dla dzieci, oraz placyk na taneczne
zabawy dorosłych; a tuż obok obmurowane wgłębienie przeznaczone na rozpalenie ogniska. Taki
wieczór przy ognisku, zakończony tańcami przy
muzyce lokalnej kilkoosobowej orkiestry, pozostaje na długo w pamięci i niewątpliwie stanowi
zachętę do ponownego przyjazdu do ośrodka.
Na zakończenie tych wspomnień o Dźwirzynie

przytoczę notatkę z jednego z moich wrześniowych spacerów: W prognozie pogody podano
informację, że poranek na polskim wybrzeżu
będzie wyjątkowo ciepły, podobny do letnich
poranków. Zachęcona tą prognozą wyruszyłam
z kijkami nordic walking na plażę. Plaża w Dźwirzynie – biegnące wzdłuż obrzeża morskich wód
pasmo jasnego miękkiego piasku, usiane gdzieniegdzie kolorowymi kamykami – jest jedną z najpiękniejszych plaż naszego wybrzeża. A Bałtyk,
jak zawsze – uroczy. Nie sądziłam jednak, że
będzie wyglądał tak zachwycająco w godzinach porannych, kiedy spoza ciemnego pasma
sosen wieńczących szczyty otaczających plażę
wydm – powoli zaczyna wyłaniać się słoneczna
kula. Bezkresna przestrzeń wód, która łączy się
na widnokręgu z lekko zaróżowionym błękitem
nieba, mieni się teraz w oddali biliardami granatowych lśniących punkcików, a na bliższym
obszarze przyjmuje piękną, ale trudną do określenia barwę: granatowo – niebieską, a może
raczej stalowo – błękitną… I to wszystko stanowi tło dla przecinających ten rozległy wodny
obszar – i pędzących z potężnym szumem w kierunku plaży – białych pasm spienionych fal, których biel w promieniach wschodzącego słońca
lśni oślepiająco; tak intensywnie, że aż wzrok
razi… W zachwycie nad tym roztaczającym się
barwnym obrazem – zatrzymuję się i nieruchomieję; zastygam w podziwie… Od tego malowniczego widoku jakże trudno oderwać się i przejść
do prozy codziennego dnia…
A ta „proza” w ośrodku leczniczo – rehabilitacyjnym to: o 8:30 – śniadanie, o 10:00 gimnastyka
rehabilitacyjna, a później obiad i kolacja, a między tymi posiłkami jeszcze parę przepisanych
przez lekarza zabiegów… Żegnaj uroczy Dźwirzynie! Do następnego przyjazdu, za rok!

Jadwiga Skierczyńska 
Członek Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia
Osób z chorobą Parkinsona.
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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
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
GOLUB-DOBRZYŃ
Stowarzyszenie „Na szlaku życia”
KRS 0000295519
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

Adresy Organizacji Regionalnych
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

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

KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
KRS 0000323325
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce
tel.: 606 256 135

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

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
http://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:

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, 74 834 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
msozchp@gmail.com
http://www.parkinson.waw.pl
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

