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Oda do zdrowia

O! Jakby to dobrze było,
gdybyś do mnie powróciło,
zdrówko moje!
Znów biegałabym po łąkach
i zrywała kwiatów pąki
I powojów…
Zakręciłoby się w głowie,
zaszumiałoby mi morze
U stóp zdrowych…
Powróć do mnie, bardzo proszę, 
niech zamków z piasku nie wznoszę
w swych marzeniach…
 
         Lucyna Osmolak



SpiS tReści

 � Terapie przyszłości. 
Transplantacja komórek  
płodu w leczeniu choroby  
Parkinsona ..................................2

 � O jeden krok bliżej ......................4

 �Mamy wiedzę, nie mamy  
pieniędzy – polskie recepty  
dla światowej farmacji ...............5

 � Pomoc psychologiczna  
w chorobie Parkinsona ..............6

 � Rola rehabilitacji w chP .............7

 � Badania obrazowe  
w chorobie Parkinsona ..............9

 � Co kryje się za diagnozą:  
parkinsonizm atypowy? ...........12

 � Parkinsonik za kierownicą .......13

 � Z życia Mazowieckiego  
Stowarzyszenia – trzeciosobotnie  
spotkania, rok 2014. .................15

Kwartalnik wydany dzięki wsparciu firm: glaxoSmithKline i roche

Redakcja wydania:
Jerzy Łukasiewicz – patronat, założyciel Fundacji 
„Żyć z Chorobą Parkinsona” 
Sebastian Łukasiewicz – Fundacja 
„Żyć z Chorobą Parkinsona” 
Julita Chrapińska – Fundacja
„Żyć z Chorobą Parkinsona” 
Leszek Dobrowolski – mazowieckie 
Stowarzyszenie Osób z Chorobą parkinsona
Lucyna Osmolak – mazowieckie 
Stowarzyszenie Osób z Chorobą parkinsona

Wydawca: Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”
Skład, łamanie i projekt graficzny: total project
Nakład: 3000 egzemplarzy
Adres Redakcji/Wydawcy: 
Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”
ul. Czerska 18, lokal 243, 00-732 warszawa 
tel.: 22 409 77 56 
www.parkinsonfundacja.pl 
fundacja@parkinson.sos.pl 
Działalność Fundacji wesprzeć można:
–  przekazując 1 % podatku dochodowego  

na numer: KRS: 0000221902
–  wpłacając dowolną darowiznę na konto: 

05 1140 1010 0000 3509 2800 1001

Drodzy Czytelnicy,
w dniu 12 kwietnia br. odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji 15. rocznicy powołania naszego stowarzysze-
nia. zbiegło się ono z obchodami Światowego Dnia 
Osób Chorych na parkinsona, co szczególnie pod-
kreślaliśmy w czasie jego trwania.

pod patronatem honorowym prezydenta miasta wał-
brzycha p. romana Szełemeja, burmistrza miasta 
Szczawna zdroju p. tadeusza wlażlaka i posłanki 
na Sejm rp p.  agnieszki Kołacz-leszczyńskiej 
58 osób – członkowie stowarzyszenia z opiekunami 
i zaproszonymi gośćmi – podejmowanych było obia-
dem. Kilkunastominutowy zarys historii stowarzy-
szenia przybliżył zebranym tamte czasy, a występ 
słowno-muzyczny artysty kabaretowego uświetnił tę 
uroczystość. w przedstawionej historii stowarzysze-
nia przypomnieliśmy o udziale przez poprzednie lata 
naszych przedstawicieli w obchodach Światowego 
Dnia Osób Chorych na parkinsona, organizowanych 
przez waszą FUnDaCJĘ.

Dzięki naszym staraniom Świdnicka Kuria biskupia 
wyraziła zgodę, by patronem naszego stowarzysze-
nia został święty Jan paweł ii. w dniu 13 kwietnia br. 
w kościele pw. Świętych aniołów Stróżów w wał-
brzychu odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
wszystkich chorych na chorobę parkinsona.

Spotkanie nasze zostało uwiecznione na płytach 
DVD, które otrzymali wszyscy członkowie stowarzy-
szenia i zaproszeni goście.

nasza uroczystość nie byłaby tak podniosła, gdyby 
nie ofiarność naszych Darczyńców, wśród których 
jest FUnDaCJa „Żyć z chorobą Parkinsona”.

Opracował: Stefan Zięba
przewodniczący Regionalnego Stowarzyszenia 

Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu
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polski sukces na 7. parkinsoniadzie   
w czechach w dniach 2–3 sierpnia 2014 r.

Pierwszy weekend sierpnia – od ostatnich 7 lat – to już tradycyjnie czas 
sportowych zmagań międzynarodowej społeczności osób z chorobą 
Parkinsona.

W tym roku na międzynarodowe zawody sportowe, które ponownie 
odbyły się w Czechach, przybyli ludzie z Austrii, Słowacji, Polski i oczy-
wiście z wielu rejonów kraju gospodarzy, a także, po raz pierwszy, mała 
delegacja z Węgier. Prawie 200 uczestników zawodów walczyło w róż-
nych konkursach indywidualnych, po raz pierwszy w tej formie doszło też 
do pojedynków w konkurencjach zespołowych – 3-osobowych drużyn 
mieszanych (np. 2 kobiety i 1 mężczyzna). Tu oprócz kręgli było strzelanie 
do tarczy za pomocą strzelby elektronicznej i dmuchawki oraz „zręcznoś-
ciówka” w duecie – jedna osoba rzucała piłką tenisową, a druga łapała ją 
do kubeczka. Mimo bardzo dobrego wyniku w kręgle (dwa najlepsze rzuty 
zawodów kol. Julka z Łodzi i 2. miejsce jako zespół), by stanąć na podium, 
zabrakło naszej trójce Chrzanów-Łódź-Warszawa trochę punktów, gdyż 
do ostatecznej klasyfikacji liczono punkty ze wszystkich 4 konkurencji.

Piękno zawodów  
To zawsze robi wrażenie, ta radość chorych, z jaką przystępują do udziału 
w zawodach, często mimo poważnych niepełnosprawności. Zmotywo-
wani, aby „przejść” przez zawody od początku do końca i pomimo barier 
językowych zrozumieć innych i dodawać sobie wzajemnie odwagi, a cza-
sem pocieszenia. Co ciekawe, nie zawsze wygrywają ci, którzy wyglądają 
na mniej dotkniętych chorobą, prezentujący na zewnątrz lepszą formę. 
Gry były dobrze zorganizowane, z dużym wykorzystaniem pomocników, 
niektóre z wykorzystaniem prostych przyborów, co tylko dodawało tym 
konkurencjom więcej uroku. 

Oprócz konkursów był też czas na dyskusje, aby odnowić stare przyjaźnie 
i poznać nowych ludzi. Rozbudowany był również program artystyczny, 
który obejmował koncert w  przeddzień zawodów w  Domu Kultury 
w Hodoninie oraz folklorystyczne śpiewy i tańce wieczorem po ceremo-
nii wręczenia nagród, które zakończyły pamiętne trzy dni muzyki i sportu.

Chwała zwycięzcom? – nie tylko  
Tym razem czworo zawodników polskiej drużyny, wspieranych przez 
4 opiekunów, zdobyło dwa miejsca na podium. Gratulacje dla Bożenki 
z Chrzanowa za srebrny medal w grze w kule (pétanque, boccia), do 
złota zabrakło zaledwie pół cm (!), i Basi z Warszawy za nieustępliwość, 
która pozwoliła jej wywalczyć brązowy medal w tenisie stołowym. 
Pozostałym uczestnikom wyrazy uznania za wytrwałość w pokonywaniu 
własnych słabości w tej gorącej atmosferze, do stworzenia której walnie 
przyczyniało się prażące słońce na zewnątrz hali ośrodka sportowego 
„Żółw” w Dubňany.

Chociaż niektórych na Parkinsoniadzie zabrakło, a u niektórych symp-
tomy choroby były bardziej rozpoznawalne, to jednak widać było, że prze-
ważało postanowienie utrzymania formy, by w przyszłym roku spróbować 
ponownie.

Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.

Leszek Dobrowolski, MSOzChP

Udział polskiej ekipy w 7. Parkinsoniadzie został sfinansowany przez Fundację 
„Żyć z chorobą Parkinsona”, za co składamy serdeczne podziękowania.
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Terapie przyszłości. 
Transplantacja komórek 
płodu w leczeniu choroby 
Parkinsona
przeszczep komórek płodu jest szczególnym sposobem leczenia chp, który wzbudza zaintereso-
wanie badaczy już od około 30 lat. Celem domózgowych przeszczepów tkanki płodowej jest ulo-
kowanie komórek wytwarzających dopaminę w mózgu i uruchomienie procesów, które przyczynią 
się do naprawy uszkodzonej tkanki odpowiedzialnej za rozwój choroby.

WPROWADZeNie

Choroba parkinsona  (chp) rozwija się, gdy 
w środku mózgu komórki obszaru zwanego sub-
stancją czarną (substantia nigra) ulegną poważ-
nej degeneracji z przyczyn, o których wiemy 
na razie niewiele. w zdrowym mózgu komórki 
nerwowe (neurony) substancji czarnej komuni-
kują się z neuronami w pobliskim obszarze zwa-
nym prążkowiem za pośrednictwem chemicz-
nego przekaźnika – dopaminy. gdy ta przestaje 
docierać do prążkowia, dochodzi do rozwoju 
klasycznych objawów chp. Standardowe lecze-
nie z użyciem lewodopy może spowolnić postęp 
choroby, ale czasami okazuje się nieskuteczne.

PRZeSZCZePy NeRWOWeJ  
TKANKi PŁODOWeJ

przeszczep komórek płodu jest szczególnym 
sposobem leczenia chp, który wzbudza zainte-
resowanie badaczy już od około 30 lat. Celem 
domózgowych przeszczepów tkanki płodowej 
jest ulokowanie komórek wytwarzających dopa-
minę w  regionie prążkowia mózgu. Komórki 
uzyskuje się z tego regionu mózgu płodu, który 
jest przeznaczony do rozwinięcia się w istotę 

czarną. Komórki te wykazują zdolność do pro-
dukcji dopaminy i  innych chemicznych prze-
kaźników (neuroprzekaźników), co potencjalnie 
daje szansę na przywrócenie odpowiedniego 
stężenia dopaminy i utraconych połączeń ner-
wowych w  mózgu osoby z  chp. pozyskane 
do przeszczepu komórki umieszcza się w płyn-
nej zawiesinie, a następnie wstrzykuje do mózgu 
pacjenta za pomocą specjalnych igieł. wcześ-
niejsze badania wykazały, że u wielu pacjentów 
z chp, którzy przeszli taki przeszczep, występo-
wało niewielkie złagodzenie symptomów.

DŁugOTeRMiNOWe eFeKTy  
PRZeSZCZePu

Ostatnio w czasopiśmie „Jama neurology” 
opublikowano studium długoterminowych 
badań klinicznych u 2 pacjentów z chp, którzy 
przeszli zabieg transplantacji komórek płodu. 
byli oni częścią grupy 18 pacjentów z chp, 
u  których wykonano przeszczep komórek 
płodu w lund (Szwecja) w okresie od końca 
lat 80. do połowy lat 90. ubiegłego wieku. 
początkowo obaj pacjenci świetnie reagowali 
na standardowe leczenie lewodopą. Jednak 
po pewnym czasie pojawiły się stany zmiennej 
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aktywności włączenie-wyłączenie (ON-OFF ), 
dyskinezy wywołane lewodopą. w celu oceny 
długoterminowej skuteczności eksperymen-
talnej transplantacji komórek płodowych 
badania kliniczne prowadzono u  jednego 
pacjenta przez 15, a u drugiego – przez 18 lat 
po zabiegu.
najważniejsze długoterminowe efekty kliniczne 
zaobserwowane u tych 2 pacjentów:

 � funkcje motoryczne uległy stopniowej popra-
wie w ciągu 4 lat po zabiegu,

 � trwała poprawa funkcji motorycznych była 
wciąż widoczna u obu pacjentów 
do czasu zakończenia obser-
wacji (odpowiednio przez 
15 i 18 lat),

 � obaj byli w  stanie 
przerwać przyjmo-
wanie lewodopy 
w  ciągu kilku lat 
po przeszczepie,

 � żaden z  nich nie 
doświadczał prob-
lemów z  upad-
kiem, a  epizody 
zastygania „freezing” 
występowały rzadko,

 � żaden z  tych pacjen-
tów nie wykazywał obniże-
nia funkcji poznawczych w testach 
klinicznych,

 � dyskinezy (wywołane przeszczepem) wystę-
powały u obu pacjentów, ale nie miało to zna-
czącego wpływu na ich codzienne życie,

 � zdjęcia mózgu wykonane techniką pet wyka-
zały zwiększony wychwyt dopaminy w regio-
nie prążkowia po transplantacji.

podsumowując, wyniki przedstawionych 
badań wskazują, że przeszczep komórek pło-
dowych może być formą terapii umożliwia-
jącą długoterminowe osłabienie objawów chp. 
U obu pacjentów, którzy byli poddani temu 

eksperymentowi, nastąpiła poprawa funkcji 
motorycznych, obaj byli w  stanie przerwać 
przyjmowanie leków dopaminowych i  nie 
zgłaszali problemów z upadkami lub powta-
rzających się epizodów unieruchomienia pod-
czas wieloletniej obserwacji. badanie to sta-
nowi najdłuższą obserwację stanu pacjentów, 
u których zastosowano tę eksperymentalną 
terapię chp.

TeRAPiA PRZySZŁOśCi?

wątpliwości etyczne związane ze 
stosowaniem przeszczepów 

komórek płodowych i prob-
lemy techniczne zwią-

zane z  zapewnieniem 
dostaw „niezawod-
nych” komórek móz-
gowych wytwarza-
jących standardowe 
ilości dopaminy sta-
nowią istotną prze-
szkodę dla szero-

kiego stosowania tej 
nowej metody leczenia 

jako opcji leczenia  chp. 
niemniej najnowsze postępy 

w technologii komórek macie-
rzystych obudziły zainteresowanie 

wśród lekarzy i naukowców do stosowania stra-
tegii naprawczych jako nowej metody przywró-
cenia dopaminy w mózgu pacjentów z chorobą 
parkinsona. �

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, 
MSOzChP 
Opracowano na podstawie: Długoterminowy 
efekt kliniczny transplantacji komórek płodu 
w  chorobie Parkinsona: Studium dwóch 
przypadków, „JAMA Neurology”  2014, t.  71, 
s.  83–87; tytuł oryginalny: Long-term clinical 
outcome of fetal cell transplantation for 
Parkinson disease: Two case reports.

W celu oceny  
długoterminowej  

skuteczności eksperymen-
talnej transplantacji komórek 
płodowych badania kliniczne 

prowadzono u jednego 
pacjenta przez 15,  

a u drugiego – przez 
18 lat po zabiegu.
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O jeden krok bliżej
przełom w diagnostyce choroby parkinsona?

W najnowszym numerze czasopisma ame-
rykańskiej akademii neurologii „neuro-
logia” (ang. Neurology) ukazał się artykuł 

naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu w Oks-
fordzie, który zapowiada przełom w diagnostyce 
choroby parkinsona. wyniki tych początkowych 
badań pokazują, że wykorzystanie techniki mag-
netycznego rezonansu Jądrowego (mrJ) może 
pomóc wykryć chorobę we wczesnym stadium. 
Udało się potwierdzić dokładność nowej metody 
na poziomie 85 procent.
wczesna diagnoza może być pomocna, bo 
choć nadal brak skutecznej terapii tej choroby, 
to jednak z pomocą odpowiednich leków można 
opóźnić jej postępy i znacząco osłabić część 
objawów.
nowa metoda pozwala na ocenę jakości połą-
czeń nerwowych w obszarze tak zwanych jąder 
podstawnych mózgu, których degeneracja pro-
wadzi do objawów chp. badanie trwa zaledwie 
6 minut, jest stosunkowo tanie (przynajmniej 
w wielkiej brytanii) i nieinwazyjne.

Dotychczasowe testy pokazują, że pozwala 
ono wykryć początkowe stadia choroby nawet 
z  wspomnianą 85-procentową dokładnością 
niezależnie od wieku i płci badanej osoby. Jeśli 
prace będą kontynuowane i na dalszym etapie 
badań skuteczność metody zostanie potwier-
dzona, zwiększy to szansę chorych na wczesne 
podanie leków, które opóźnią postępy choroby 
i pomogą dłużej zachować sprawność.
Dodatkowe miłe zaskoczenie może sprawić fakt, 
że wśród autorów publikacji znajdują się 2 pol-
skie nazwiska. �

Opracowanie: Leszek Dobrowolski,  
Patrycja Poczciwek, MSOzChP, czerwiec 2014. 
Opracowano na podstawie: http://m.rmf24.
pl/nauka/news,nId,1441415; Szewczyk-
Krolikowski  K., Menke  R.A., Rolinski  M., 
Duff  E., Salimi-Khorshidi  G., Filippini  N., 
Zamboni G., Hu M.T., Mackay C.E., Functional 
connectivity in the basal ganglia network 
differentiates PD patients from controls, 
„Neurology”  2014, 11  czerwca; pii: 10.1212/
WNL.0000000000000592; PMID: 24920856.

Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego – skrótowiec mrJ (ang. Nuclear 
Magnetic Resonance – skrótowiec nmr) – jest jedną z najczęściej stosowanych obecnie technik 
spektroskopowych w chemii i medycynie. Spektroskopia ta polega na wzbudzaniu spinów jądrowych 
znajdujących się w zewnętrznym polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany pola magnetycznego, 
a następnie rejestrację promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk 
relaksacji (przez relaksację rozumiemy powrót układu spinów jądrowych do stanu równowagi 
termodynamicznej). Jest ona zatem jedną ze spektroskopii absorpcyjnych. w medycynie zjawisko 
rezonansu magnetycznego stosuje się w ramach jednej z technik tomograficznych, którą nazywa się 
obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego. poza skrótowcami mrJ i nmr wskazującymi tę 
metodę w literaturze stosowane są również inne, tj. rm (rezonans magnetyczny), mr (ang. magnetic 
resonance) i mri (ang. magnetic resonance imaging), często w znaczeniu „obrazowanie metodą 
rezonansu magnetycznego”.

Źródło:  http://pl.wikipedia.org/
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Mamy wiedzę, nie mamy 
pieniędzy – polskie recepty 
dla światowej farmacji
Dziesięciu lat badań i około pół miliarda dolarów – tyle potrzeba, żeby wprowadzić na rynek nowy lek.

P onad trzydzieści lat temu naukowcy 
z wrocławskiego instytutu immunologii 
i terapii Doświadczalnej pan prowadzili 

badania nad białkami zawartymi w  siarze  – 
pierwszym mleku po porodzie – owiec i krów. 
Siara pojawia się u samic wszystkich ssaków 
tuż po porodzie i  jest naturalną szczepionką. 
zawiera dużo przeciwciał, które wzmacniają 
system odpornościowy noworodka. najwięcej 
jest ich w pierwszych godzinach po porodzie.
naukowcy sugerowali wtedy, że białka zawiera-
jące dużo aminokwasu zwanego proliną wspo-
magają układ odpornościowy i  mogą mieć 
wyjątkowo pozytywny wpływ na osoby z cho-
robą alzheimera. rozpoczęły się badania nad 
kolostryniną, bo tak nazywa się kompleks białek 
zawarty w mlecznej wydzielinie ssaków.
pierwsze doświadczenia prowadzono na szczu-
rach, które musiały poruszać się po platfor-
mach pływających w  basenie z  wodą. naj-
starsze po podaniu kolostryniny odzyskiwały 
orientację w przestrzeni i  znacznie sprawniej 
przemieszczały się po „pływających wyspach”. 
po szczurach przyszedł czas na 150 ochotni-
ków z objawami choroby alzheimera. lekarze 
byli zachwyceni. U  pacjentów poprawiła się 
koncentracja, znacznie zmniejszyły się zabu-
rzenia pamięci. poprawa była widoczna zwłasz-
cza we wczesnej i średnio zaawansowanej fazie 
choroby. nastrój leczonych poprawiał się tak 
znacząco, że wychodzili oni ze stanów depre-

syjnych, wreszcie zaczynali się uśmiechać. 
Sprawniej się poruszali.
Dzięki pracom zespołu profesorów antoniego 
polanowskiego i tadeusza wilusza z instytutu 
biochemii i biologii molekularnej Uniwersytetu 
wrocławskiego opracowano metodę pozyski-
wania kolostryniny w skali przemysłowej. i  ta 
metoda została kupiona od wrocławian przez 
brytyjczyków i zabezpieczona w 2005 roku mię-
dzynarodowym patentem, a produkcję urucho-
miono w USa.
– Oddaliśmy wszystko, nawet notatki laborato-
ryjne – mówił krótko przed przejściem na emery-
turę prof. polanowski. – niestety, w polsce wciąż 
brak firm gotowych wyłożyć olbrzymie kwoty 
na dalsze kosztowne badania. mamy wiedzę, nie 
mamy pieniędzy.
Kolostryninę wprowadzono jako suplement diety 
Colostrinin ™ (lub CogniSure ™ **) na rynki Sta-
nów zjednoczonych, Kanady, australii, polski, 
Cypru, wielkiej brytanii, turcji i indii.
prof. polanowski nie przerwał badań i pracował 
równolegle nad wyizolowaniem z mleka krów 
i owiec nieznanej wcześniej substancji, którą 
prawdopodobnie można wykorzystać do lecze-
nia innych schorzeń mózgu, między innymi cho-
roby parkinsona. peptyd o nazwie np-pOl (np 
jak nonapeptyd i pOl jak polanowski) chyba 
jednak nie doczekał się przyznania międzyna-
rodowego patentu. Jeszcze przed emeryturą 
profesor próbował pozyskać w  polsce grant 
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Pomoc psychologiczna 
w chorobie Parkinsona
w diagnostyce i terapii choroby parkinsona (chp) psychologia ma kilka ważnych zastosowań. Cho-
dzi o zagadnienia z zakresu wsparcia dla pacjenta i jego rodziny, problemu depresji oraz zaburzeń 
intelektualnych.

W okresie stawiania diagnozy, nawet 
przy minimalnych i  nieuciążliwych 
objawach ruchowych, reakcja psy-

chiczna na postawione rozpoznanie chp bywa 
silna i  wiąże się z  lękiem, przygnębieniem, 
poczuciem bezradności i niepewności. podob-
nie może zareagować najbliższe otoczenie 
chorego. w tym okresie, zaraz po ustaleniu 
przez neurologa optymalnego leczenia farma-
kologicznego, co we wczesnym stadium chp 
następuje dość szybko, konsultacje psycho-
loga mogą być bardzo pomocne. początkowa 
reakcja lękowa i depresyjna jest zwykle nieade-
kwatnie nadmierna w stosunku do niekorzyst-
nych skutków choroby i jej leczenia, a psycho-
log dysponuje technikami i narzędziami, dzięki 
którym oswaja ten problem. w początkowym 

okresie chp pomoc psychologiczna może być 
potrzebna zarówno samemu pacjentowi, jak 
i  jego bliskim. ma ona charakter krótkotermi-
nowy – interwencyjny. Jej celem jest wzmoc-
nienie psychiczne chorego, realna ocena 
zagrożenia, skupienie się na tym, co jest do 
zrobienia tu i teraz, nauka technik relaksacyj-
nych. Jeśli od początku zdiagnozowanej chp 
mamy do czynienia z depresją, która może 
należeć do obrazu tego schorzenia, neuro-
log (ewentualnie z konsultantem psychiatrą) 
zaleca leki przeciwdepresyjne obok leków 
parkinsonowskich.
przy dostępnym współcześnie leczeniu czas 
przeżycia osób z chp praktycznie nie różni się 
od średniej długości życia wśród populacji ogól-
nej. Długotrwały przebieg schorzenia stopniowo 

na  badania. z  tego, co wiemy, badania nad 
np-pOl nie są kontynuowane.
pozostaje tylko żal, że w polsce, gdzie ciągle 
przybywa osób z chorobą parkinsona, wciąż 
brak zainteresowania, by kontynuować pomy-
sły wrocławskich naukowców. nasuwa się pyta-
nie, jak wiele wynalazków (pomysłów) naszych 
naukowców pozostaje w laboratoriach i jest ska-
zanych na zapomnienie. �

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, MSOzCh; 
Inspiracja: Julian Tomalczyk, łódzkie 
Stowarzyszenie „Słonik” oraz Roman Batog, 
chory z Wrocławia  

Źródła: Aneta Augustyn, Szansa dla chorych na 
Alzheimera, 08.07.2006;   
http://wyborcza.pl/1,75476,3469018.html 
Aneta Augustyn, Ochronimy Amerykanów przed 
Alzheimerem, 01.05.2007; http://wroclaw.gazeta.pl. 
Bogusława Szumiec-Presch, Kolostrynina – polska 
szansa dla chorych na Alzheimera, 20.12.2006; 
PAP – Nauka w Polsce,   
ht tp://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news,24397,kolostrynina---polska-szansa-dla-
chorych-na-alzheimera.html 
** Wiadomość prasowa REG-ReGen 
Therapeutics Plc: Purchase of Filtration Unit – 
ReGen Purchases Filtration Unit in anticipation 
of Increased Demand for its Nutraceutical 
Product  – Colostrinin (TM), 29 lipca 2010  r.; 
ht tp://in.reuters.com/ar ticle/2010/07/29/
idUS55733+29-Jul-2010+HUG20100729
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powoduje coraz więcej problemów dnia codzien-
nego. należą do nich: niesprawność, nieprze-
widywalne okresy złej i lepszej kondycji, opieka 
pielęgnacyjna, konieczność nadzoru, zaburzenia 
zachowania, depresja, psychiczne zaburzenia 
polekowe, pogarszanie się ogólnego stanu zdro-
wia, otępienie, konflikty między chorym a jego 
najbliższym otoczeniem, utrudniona komunika-
cja międzyludzka. Dlatego w późnym okresie 
choroby psycholog równie często potrzebny jest 
pacjentowi, jak i jego najbliższym. Uczy opie-
kuna, jak zadbać o siebie i poprawić komuni-
kację z chorym. pomaga rozpoznać zaburzenia 
zachowania na tle procesu chorobowego i dzia-
łania niepożądanego leków. pomaga konstruk-
tywnie przeżyć emocje wywołane zmęczeniem, 
napięciem i nieporozumieniami. pomaga zoba-
czyć ewentualny problem u opiekuna chorego 
i przez to zmniejszyć napięcie w relacji.
w przebiegu chp może dołączać się upośle-
dzenie funkcji intelektualnych. badanie neu-
ropsychologiczne niezbędne jest wówczas 
dla oceny rodzaju i  stopnia tych zaburzeń. 
między innymi daje informacje neurologowi, 
pacjentowi i jego najbliższym, czy zaburzenia 
poznawcze mają charakter otępienia alzheime-
rowskiego, parkinsonowskiego czy są wtórne 

do obniżenia nastroju. zdarza się, że podejrze-
wamy o otępienie chorego z depresją – bada-
nie psychologiczne wyjaśnia taką sytuację. 
bywa również odwrotnie – otoczenie chorego 
podejrzewa go o depresję, brak napędu czy 
negatywizm, kiedy prawdziwym problemem 
jest proces otępienny.
Ocena neuropsychologiczna służy monito-
rowaniu postępu choroby i  jest potrzebna 
neurologowi do podjęcia decyzji o  leczeniu 
farmakologicznym i jego modyfikacji. Dla moni-
torowania progresji schorzenia neuropsycholo-
giczna ocena funkcji intelektualnych jest mia-
rodajna, kiedy wykonuje się ją w odstępach co 
najmniej rocznych.
zarówno otępienie typu alzheimerowskiego, jak 
i parkinsonowskiego może być rehabilitowane. 
psycholog planuje i prowadzi ćwiczenia funk-
cji intelektualnych, opóźniając skutki choroby, 
mimo że ma ona najczęściej charakter postępu-
jący. rehabilitacja neuropsychologiczna może 
odbywać się zarówno w trybie stacjonarnym – 
w  oddziale rehabilitacji neurologicznej  – jak 
i w trybie indywidualnym – w domu (zależnie 
od sytuacji pacjenta). �

dr Jakub Sienkiewicz – specjalista neurolog

Rola rehabilitacji w chP

C horoba parkinsona jest postępującym 
schorzeniem układu nerwowego mani-
festującym się zaburzeniami ruchowymi 

pojawiającymi się w różnych częściach ciała. 
Objawy choroby są wywoływane przez zmiany 
zwyrodnieniowe komórek nerwowych znajdują-
cych się w jądrach podstawy, które odgrywają 
znaczącą rolę w kontroli czynności ruchowych.

Każdy chory dowiadujący się, że cierpi na cho-
robę parkinsona, na pewno zadaje sobie pytania 
„dlaczego ja”, „jak długo będę sprawny” i „jak to 
można wyleczyć”? na dzień dzisiejszy leczenie 
choroby parkinsona jest leczeniem objawowym 
i nie ma lekarstwa, które całkowicie wyleczy-
łoby z choroby. równocześnie jednak wcześnie 
postawiona diagnoza i podjęcie przez pacjenta 
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leczenia pozwalają skutecznie opóźniać rozwój 
choroby. Obok bardzo ważnego całego procesu 
leczenia farmakologicznego dużą rolę upatruje 
się we współczesnej fizjoterapii.
Jednym z  głównych problemów w  chorobie 
parkinsona są zaburzenia ruchowe, dlatego tak 
ważne jest, żeby od samego początku choroby 
włączyć w swój plan życia codziennego aktyw-
ność fizyczną i ćwiczenia ruchowe, które bardzo 
często są po prostu zaniedbywane. zaniedbanie 
to może prowadzić do bardzo dużych proble-
mów ruchowych, które w późniejszym czasie 
mogą być niemożliwe do odwrócenia. wydaje 
się, że w tym przypadku bardzo ważna jest edu-
kacja, aby każdy chory zdawał sobie sprawę 
z tego, czym jest ta choroba, jak bardzo pogar-
sza sprawność ruchową i jak walczyć z nią sku-
tecznie. postępowanie powinno być wielokierun-
kowe, ale przede wszystkim trzeba się ruszać, 
by jak najdłużej być samowystarczalnym i nie 
potrzebować pomocy osób trzecich.
bardzo często chorzy dowiadując się o swojej 
chorobie, zamykają się w domach, nie wycho-
dzą z nich, cierpią na depresję, przestają spo-
tykać się z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi, 
wydaje im się, że ich życie się kończy, bo są 
chorzy. Diagnoza to jednak nie koniec świata. 
tak samo jak leki dobierane są indywidualnie 
dla każdego chorego, tak i  proces uspraw-
niania rehabilitacyjnego może i powinien być 
dostosowany do możliwości i  potrzeb cho-
rego. należy uwzględnić w nim indywidualne 
wskazania i przeciwwskazania, dlatego warto 
już na samym początku choroby skontaktować 
się z fizjoterapeutą, który udzieli odpowiednich 
wskazówek dotyczących tego, jak ćwiczyć, na 
co zwrócić uwagę i jak wykonywać ćwiczenia. 
po odpowiednich wskazówkach każdy chory 
może zacząć aktywną rehabilitację w zaciszu 
własnego domu.
niewątpliwie należy pamiętać, że ważna jest 
przede wszystkim systematyczność i sumien-

ność. Oznacza to, że należy ćwiczyć codzien-
nie, przez przynajmniej 20–30 minut. rehabilita-
cja ruchowa ma na celu jak najdłużej utrzymać 
sprawność i samodzielność chorego, wzmocnić 
mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę, 
zapobiegać przykurczom mięśniowym, zacho-
wać elastyczność kręgosłupa czy poprawić 
wentylację płuc. 
pozytywnych oddziaływań zarówno regular-
nych ćwiczeń, jak i ogólnie pojętej aktywności 
ruchowej jest bardzo wiele. podstawą jest tu 
jednak chęć i  zaangażowanie chorego. Ćwi-
czenia fizyczne mają zbawienny wpływ na cały 
organizm człowieka, a w przypadku osób cier-
piących na chorobę parkinsona są (obok farma-
koterapii) niezastąpioną formą leczenia. Często 
chorzy z różnych przyczyn nie chcą, nie mogą 
lub nie lubią ćwiczyć, gdyż ćwiczenia te są 
kojarzone z monotonną gimnastyką leczniczą. 
Dlatego warto zapewnić im inne interesujące 
formy ruchu, które równie dobrze mogą pod-
trzymywać ich sprawność funkcjonalną. Jako 
przykład mogą posłużyć chociażby codzienne 
spacery na świeżym powietrzu, które zapewnia-
jąc dawkę ruchu, pozwalają się dotlenić i rozru-
szać „zesztywniałe stawy”. warto pamiętać, że 
wieczorny spacer ułatwia zasypianie, co również 
jest częstym problemem osób chorych.
Chorym, którzy mają problemy z chodzeniem 
i równowagą, można zalecić spacery i ćwiczenia 
z kijkami nordic walking. podczas takiego spa-
ceru zaangażowanych jest około 90 % mięśni 
całego ciała. Do zalet nordic walkingu zalicza się 
również odciążenie stawów, zwiększenie rucho-
mości górnego odcinka kręgosłupa, dotlenienie 
organizmu oraz działanie antystresowe. Jednak 
aby należycie wykorzystać te korzyści, należy 
nauczyć się prawidłowej techniki chodu. Dla-
tego przynajmniej na początku warto skorzystać 
z pomocy specjalisty.
bardzo dobrą formą rehabilitacji ruchowej jest 
gimnastyka usprawniająca w wodzie. Środowi-
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sko wodne jest na tyle specyficzne, że daje moż-
liwości odciążenia stawów i kręgosłupa. Jedno-
cześnie można w nim również prowadzić trening 
pozwalający wzmacniać mięśnie poprzez opór, 
który stawia woda.
Osoba chora potrzebuje dużo wsparcia i zro-
zumienia, dlatego może warto poszukać takiej 
pomocy w  zorganizowanych grupach, gdzie 
łatwiej będzie się przystosować do nowej sytu-
acji związanej z  chorobą. taka akceptacja 
samego siebie jest trudnym procesem, dlatego 
łatwiej będzie ją osiągnąć wspólnie z osobami, 
które mają podobne problemy. w takich gru-
pach wsparcia dla osób z chorobą parkinsona 
można uzyskać pomoc w zakresie leczenia czy 
rehabilitacji. ludzie będący członkami takich 
stowarzyszeń poprzez integrację i organizowa-
nie sobie wspólnych zajęć łatwiej radzą sobie 
z negatywnymi skutkami choroby. grupy wspar-
cia organizują również rehabilitację ruchową dla 
swoich podopiecznych. Jest to najczęściej gim-

nastyka grupowa, której ćwiczenia są dostoso-
wane do potrzeb i możliwości chorych. Jedno-
cześnie jest to okazja do wspólnych spotkań. 
Chorzy bardzo chętnie uczestniczą w tego typu 
zajęciach, ponieważ oprócz oczywistych korzy-
ści fizycznych mają one również oddziaływanie 
psychologiczne i społeczne.
Każdy chory powinien w planie swojego dnia 
uwzględnić pewną dawkę ruchu dla podtrzyma-
nia swojej sprawności. warto o tym pomyśleć 
od samego rana, dlatego warto pamiętać o tzw. 
rozruchu, czyli jeszcze przed wstaniem z łóżka 
zaleca się wykonanie w nim kilku ćwiczeń, które 
ułatwią rozpoczęcie dnia.
podsumowując, należy wyraźnie podkreślić, że 
dzięki ćwiczeniom fizycznym można przeciw-
działać objawom choroby związanym z ogra-
niczaniem funkcji ruchowych i na dłuższy czas 
zachować samodzielność. �

Ilona Debrzak-Adamczyk – mgr fizjoterapii

Badania obrazowe 
w chorobie Parkinsona
w 2017 r. minie 200 lat od opublikowania przez Jamesa parkinsona pierwszego opisu choroby, na-
zwanej później jego nazwiskiem. pomimo tylu lat i  wysiłków wielu badaczy rozpoznanie choroby 
parkinsona wciąż opiera się głównie na badaniu neurologicznym, co może wzbudzać liczne wątpli-
wości. wielu chorych konfrontujących się po raz pierwszy z tak poważną diagnozą pyta lekarza, jakie 
dodatkowe badania potwierdzają słuszność rozpoznania. Dynamiczny rozwój technik obrazowania 
mózgu sprawia, że bardzo często pacjenci pytają, czy i jak często powinni mieć wykonywany rezo-
nans magnetyczny bądź tomografię komputerową i czego spodziewać się po wynikach tych badań.

K ażdy pacjent, u  którego lekarz podej-
rzewa chorobę parkinsona, powinien 
przynajmniej raz mieć wykonane bada-

nie obrazowe mózgu. tomografia kompute-
rowa  (Ct) stanowi niezbędne minimum i  jest 

najpowszechniej dostępna, jednak większość 
specjalistów uważa, że dokładniejszym i bar-
dziej wartościowym badaniem jest rezonans 
magnetyczny (mr). badania obrazowe należą 
do najbardziej „przyjaznych” choremu proce-
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dur diagnostycznych. Jedyną bolesną częścią 
badania jest założenie wkłucia dożylnego w celu 
ewentualnego podania kontrastu; w dodatku 
w większości przypadków nie jest to konieczne 
(decyduje lekarz radiolog wykonujący badanie). 
w przypadku tomografii komputerowej samo 
badanie jest bardzo krótkie (trwa kilka minut) 
i nie powinno wywołać żadnego dyskomfortu. 
badanie rezonansu magnetycznego może trwać 
do kilkudziesięciu minut, które pacjent spędza 
w dość ciasnym wnętrzu urządzenia. Osoby 
mające klaustrofobię powinny 
koniecznie powiadomić lekarza 
o tym fakcie przed wykona-
niem rezonansu. podanie 
krótko działającego leku 
uspokajającego przed 
wykonaniem rezo-
nansu magnetycznego 
pozwala choremu 
uniknąć niepotrzeb-
nego stresu. inną nie-
dogodnością związaną 
z badaniem mr jest dość 
duży hałas w trakcie pracy 
skanera. badanie mr nie może 
być wykonywane u osób z meta-
lowymi elementami w ciele (np. stosowa-
nymi w ortopedii gwoździami i śrubami) i stymu-
latorami serca, przy czym ostateczna decyzja 
zależy od parametrów technicznych urządzenia 
i pilności samego badania. również u pacjentów 
z chorobą parkinsona po wszczepieniu apara-
tury do głębokiej stymulacji mózgu badanie to 
należy zlecać z dużą rozwagą, a w przypadku 
najnowocześniejszych skanerów mr wytwarza-
jących silne pole magnetyczne nie powinno być 
w ogóle wykonywane.
Czego spodziewać się po wynikach? należy 
pamiętać, że badania te nie mają na celu 
potwierdzenia rozpoznania. Standardowe bada-
nie Ct czy mr nie pozwala, mówiąc kolokwial-

nie, „zobaczyć parkinsona”. Dotyczy to również 
coraz powszechniej dostępnych w polsce nowo-
czesnych skanerów mr wytwarzających silne 
pole magnetyczne (3 tesle). nie należy zatem 
być zdziwionym, gdy po uzyskaniu całkowicie 
prawidłowego opisu badania rezonansu magne-
tycznego nasz lekarz prowadzący podtrzymuje 
rozpoznanie choroby parkinsona. po co więc je 
zlecał? niezwykle ważne na wstępnym etapie 
diagnostyki choroby parkinsona jest wzięcie pod 

uwagę innych schorzeń układu nerwowego 
mogących dać zbliżone objawy 

(np.  pogorszenie sprawności 
chodu) i powodujących ewi-

dentne nieprawidłowości 
w  badaniach obrazo-
wych, a wymagających 
odmiennego leczenia. 
Szczególnie ważne są 
tu guzy mózgu oraz 
schorzenie nazywane 
wodogłowiem normo-

tensyjnym. w  takich 
przypadkach konieczne 

jest pilne leczenie neurochi-
rurgiczne, a w dodatku można 

liczyć na trwałe wyleczenie, co 
wciąż nie jest możliwe w przypadku cho-

roby parkinsona. U osób w podeszłym wieku, 
obciążonych licznymi schorzeniami przewle-
kłymi, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie tętni-
cze, badania obrazowe często ujawniają zmiany 
naczyniowe związane z  przebytymi (często 
niedającymi objawów) bardzo drobnymi uda-
rami niedokrwiennymi. tego typu zmiany mogą 
współistnieć z chorobą parkinsona, ale też same 
być przyczyną pogorszenia sprawności chodu 
czy zaburzeń pamięci. interpretacja opisanych 
nieprawidłowości należy do neurologa prowa-
dzącego chorego. wykonywane w  codzien-
nej praktyce badania Ct i mr nie mówią nic 
na temat postępu choroby i efektów leczenia. 

Każdy pacjent, 
u którego lekarz 

podejrzewa chorobę 
Parkinsona, powinien 
przynajmniej raz mieć 

wykonane badanie 
obrazowe mózgu.
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SpecjaliSta Radzi

w związku z tym częste, regularne powtarzanie 
tych badań (np. co pół roku) nie ma większego 
sensu i nie jest rekomendowane. 
Często słyszymy w  kontekście diagnostyki 
choroby parkinsona o badaniach radioizotopo-
wych – badaniu pet (pozytronowa tomogra-
fia emisyjna) oraz SpeCt (tomografia emisyjna 
pojedynczego fotonu). badania te, w przeciwień-
stwie do Ct i mr służących głównie do oceny 
struktury układu nerwowego (czyli, w  pew-
nym uproszczeniu, tego, jak mózg „wygląda”), 
służą ocenie jego funkcji (czyli tego, jak mózg 
„działa”). techniki radioizotopowe pozwalają 
m.in. na potwierdzenie tak charakterystycznego 
dla choroby parkinsona ubytku komórek nerwo-
wych wytwarzających dopaminę, zlokalizowa-
nych w istocie czarnej. tu szczególnie użyteczne 
jest badanie DatSCan (rodzaj tomografii emi-
syjnej pojedynczego fotonu; skrót pochodzi od 
nazwy stosowanego izotopu). prawidłowy wynik 
badania DatSCan w zasadzie wyklucza cho-
robę parkinsona. pozwala to m.in. w trudnych 
przypadkach odróżnić chorobę parkinsona od 
łagodnego schorzenia, jakim jest drżenie samo-
istne. w przypadku nieprawidłowego wyniku nie 
można niestety wykluczyć, że mamy do czynie-
nia z innym schorzeniem uszkadzającym neu-
rony dopaminergiczne, np. atypowym zespołem 
parkinsonowskim. po raz kolejny należy tu pod-
kreślić, że również wyrafinowane techniki radio-
izotopowe nie mogą w 100 % dać odpowiedzi 
na pytanie, czy mamy do czynienia z chorobą 
parkinsona. z punktu widzenia pacjenta cała 
procedura niewiele różni się od badania rezo-
nansu magnetycznego. najbardziej nieprzy-
jemną częścią badania jest założenie wkłucia 
dożylnego w celu podania znacznika, następnie 
chory leży kilkanaście minut w „tubie” przypo-
minającej tę do rezonansu. podawany znacznik 
ma właściwości promieniotwórcze. Oczywiście 
jest stosowany w niegroźnej dla pacjenta dawce, 
niemniej jednak rekomenduje się unikanie kon-

taktów z dziećmi i kobietami w ciąży przez około 
24 godziny po badaniu. Od kilku lat ze względu 
na zmiany w przepisach refundacyjnych badanie 
DatSCan nie jest dostępne w polsce (badanie 
pet z F-DOpa służące diagnostyce uszkodze-
nia komórek dopaminergicznych nigdy nie było 
w polsce dostępne ani refundowane). w ostat-
nich latach w środowisku badaczy choroby par-
kinsona zyskuje na popularności ultrasonogra-
fia przezczaszkowa. również w kilku ośrodkach 
w  polsce przeprowadzane są takie badania. 
metoda pozwala uwidocznić istotę czarną  – 
część mózgu, w  której znajdują się neurony 
produkujące dopaminę. w około 60–90 % przy-
padków pacjentów z chorobą parkinsona obraz 
ten różni się od uzyskiwanego u osób zdro-
wych. badanie jest całkowicie bezpieczne i nie-
bolesne. przypomina np. USg jamy brzusznej, 
z tą różnicą, że głowica aparatu przykładana jest 
do skroni. to niewątpliwie kolejny ważny krok 
w udoskonalaniu naszych możliwości diagno-
stycznych, ale też, podobnie jak poprzednie 
opisane tu techniki, metoda niedająca absolut-
nej pewności odnośnie rozpoznania choroby 
parkinsona.
trwają intensywne prace badawcze mające na 
celu opracowanie coraz bardziej wyrafinowa-
nych technik rezonansu magnetycznego oraz 
badań radioizotopowych. prawdopodobnie 
już w  najbliższej przyszłości będzie możliwe 
zarówno rozpoznawanie, jak i monitorowanie 
przebiegu choroby parkinsona z pomocą neuro-
obrazowania, a być może również prognozowa-
nie, czy konkretny chory ma wysokie ryzyko np. 
rozwinięcia w przyszłości zespołu otępiennego. 
Jeśli pojawią się nowe generacje leków spowal-
niające przebieg choroby parkinsona, a nie tylko 
redukujące jej objawy, tego typu badania znajdą 
zapewne zastosowanie w codziennej praktyce 
lekarskiej. �

dr Krzysztof Sadowski – specjalista neurolog
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Co kryje się za diagnozą: 
parkinsonizm atypowy?

P arkinsonizmem atypowym nazywamy grupę 
chorób przypominających chorobę parkin-
sona. w przebiegu tych zespołów choro-

bowych dochodzi do uszkodzenia komórek ner-
wowych także w miejscu innym niż typowe dla 
choroby parkinsona. Dominującym objawem są 
cechy zespołu parkinsonowskiego, jednak reakcja 
na leczenie (czyli lewodopę) jest słaba lub w ogóle 
niezauważalna. Do grupy tzw. parkinsonizmu aty-
powego zalicza się następujące schorzenia:

 � zanik wieloukładowy (mSa),
 � postępujące porażenia nadjądrowe (pSp),
 � zwyrodnienie korowo-podstawne (CbD),
 � otępienie z ciałami lewy’ego (Dlb).

Zanik wieloukładowy  – występuje znacznie 
rzadziej niż choroba parkinsona. Od samego 
początku choroby obserwuje się zaburzenia 
układu autonomicznego, najczęściej pod posta-
cią niskich wartości ciśnienia tętniczego, dodat-
kowo obniżających się po wstaniu oraz jedzeniu. 
zjawisko to określa się mianem niedociśnie-
nia ortostatycznego/poposiłkowego. Do innych 
objawów autonomicznych należą także: kłopoty 
z utrzymaniem moczu, zaparcia, zaburzenia erek-
cji, będące często jednym z pierwszych objawów 
choroby. ponadto w zaniku wieloukładowym nie-
zwykle dokuczliwe dla chorych są zaburzenia 
równowagi związane z zanikiem móżdżku. reak-
cja na typowe leczenie przeciwparkinsonowskie 
jest niewielka lub w  ogóle nieobserwowana. 
U części chorych po włączeniu lewodopy może 
wystąpić dystonia polegająca na nieprawidłowym 
skurczu (napięciu mięśni). wskazana jest reha-
bilitacja ruchowa oraz leczenie objawów innych 
niż ruchowe. rozpoznanie mSa jest możliwe po 
wykonaniu rezonansu magnetycznego mózgu, 

które ujawnia charakterystyczny zanik struktur 
pnia i móżdżku – objaw krzyżyka (cross bun). 
Postępujące porażenie nadjądrowe  – w  tej 
chorobie od samego początku dominującym 
objawem są upadki i zaburzenia postawy. innym 
charakterystycznym symptomem są trudności 
w poruszaniu gałkami ocznymi w dół i ku górze. 
ponadto najczęściej już w pierwszych 2 latach 
trwania choroby występują zaburzenia pamięci 
i zachowania. ponieważ sztywność mięśniowa 
dotyczy głównie mięśni szyi, karku i kręgosłupa, 
pacjent przybiera dosyć charakterystyczną 
postawę oraz mało zgrabny sposób poruszania 
się „całym ciałem”, jak blok. rozpoznanie pSp 
szczególnie zaawansowanej postaci jest możliwe 
na podstawie rezonansu magnetycznego mózgu, 
który ujawnia charakterystyczny zanik śródmóz-
gowia – objaw kolibra. z czasem u pacjentów 
rozwijają się także zaburzenia mowy, co jest, 
podobnie jak zaburzenia gałkoruchowe, związane 
z postępującym zanikiem komórek nerwowych.
Zwyrodnienie korowo-podstawne – podobnie 
jak sama choroba parkinsona ma jednostronny 
początek. najczęściej pierwszym objawem jest 
zgięcie ręki w stawie łokciowym oraz zrywa-
nia miokloniczne, niekiedy interpretowane jako 
drżenie. ręka, od której zaczynają się objawy, 
nie słucha się chorego – stąd nazwa „zespół 
obcej ręki”. ponadto w chorobie tej z czasem 
pojawiają się zaburzenia chodu oraz pamięci. 
w badaniach obrazowych (tomografii kompu-
terowej, rezonansie magnetycznym lub SpeCt) 
stwierdza się zanik kory mózgu w zakresie płata 
czołowego i  skroniowego po jednej stronie, 
który odpowiada także za zaniedbywanie jednej 
strony ciała. lewodopa nie przynosi poprawy, 



13Kwartalnik ParKINSON – Polska 2/2014

pytaNia i odpowiedzi

Parkinsonik za kierownicą
Oprócz typowych objawów motorycznych, u  osoby z  chorobą parkinsona (chp) mogą wystą-
pić:  osłabienie czynności poznawczych, zmiany emocjonalne, a  także zaburzenia wizualno-per-
cepcyjne, które często nie ustępują mimo stosowania leków. Każdy z tych czynników, pojedynczo 
lub w połączeniu z innymi, może upośledzać normalne czynności dnia codziennego, w tym także 
zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami.

W cześniejsze badania wykazały, że spraw-
ność w prowadzeniu pojazdów mecha-
nicznych u osób z chp jest pogorszona 

w porównaniu z osobami zdrowymi, jednakże nie 
wiadomo, czy kierowcy z chorobą mają wyższy 
wskaźnik wypadków niż ci bez niej. Obecnie nie 
istnieją żadne wytyczne oparte na dowodach 
(badaniach) wspomagające lekarzy w określaniu 
stopnia sprawności osób z chp do kierowania. 
amerykańskie Stowarzyszenie medyczne (Ameri-
can Medical Association) rekomenduje, aby leka-
rze, którzy leczą takich pacjentów, ustalali swoje 
decyzje czy zalecenia dot. zdolności do prowadze-
nia pojazdów, zwracając uwagę na takie czynniki 
jak: nasilenie objawów motorycznych, pogorsze-
nie funkcji poznawczych i reakcje na leki, które są 
zastosowane w leczeniu chp u danego kierowcy.
w artykule opublikowanym w listopadzie 2012 r. 
w angielskojęzycznym czasopiśmie „neurolo-
gia” (Neurology) naukowcy dokonali krytycz-

nego przeglądu piśmiennictwa medycznego 
dot. wyników badań, w których oceniano umie-
jętności kierowania pojazdami u osób z chorobą 
parkinsona. Celem analizy było wykrycie ewen-
tualnych testów, które mogą dokładnie prze-
widzieć zdolność chorego do bycia kierowcą. 
w tym celu poddano analizie 25 badań, które 
zostały opublikowane w latach 1998–2011.
Dwa najważniejsze wyniki tego przeglądu są 
następujące:

 � wśród 12 badań oceniających sprawność kie-
rowcy w ruchu ulicznym, w 11 wykazano, że 
osoby z chp osiągały znacznie gorsze wyniki 
niż osoby zdrowe;

 � naukowcy ustalili również, że nie ma jednego 
testu ani zestawu testów klinicznych, które mogą 
być stosowane w celu precyzyjnego określenia 
zdolności do kierowania pojazdami u osób z chp.

podsumowując, autorzy tego artykułu zalecają, by 
kwestia, czy osoba z chp jest zdolna do bezpiecz-

niekiedy w  leczeniu dystonii ręki stosuje się 
zastrzyki z toksyny botulinowej a. Jest to jednak 
leczenie objawów, a nie przyczyny choroby.
Otępienie z ciałami Lewy’ego – oprócz zabu-
rzeń ruchowych (podobnych do obserwowa-
nych w chorobie parkinsona) obserwowane są 
zaburzenia pamięci (podobne do tych w choro-
bie alzheimera). współwystępowanie obu grup 
zaburzeń najczęściej ujawnia się już po  roku 
od początku choroby. ponadto w chorobie tej 
występują halucynacje wzrokowe. leczenie 

zaburzeń ruchowych opiera się na stosowa-
niu niewielkich dawek lewodopy, a  zaburzeń 
pamięci – na stosowaniu leków z tej grupy.
rozpoznanie parkinsonizmu atypowego jest nie-
kiedy bardzo trudne i powinno być postawione 
po badaniu i obserwacji przez specjalistę neu-
rologa specjalizującego się w chorobach układu 
pozapiramidowego. �

dr Anna Potulska-Chromik – specjalista 

neurolog
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Czyżby „zamknięte 
drzwi kampanii”?
Co dalej z kampanią „Parkinson 
za zamkniętymi drzwiami”? 

pytanie takie dociera do nas – organizato-
rów – z różnych stron. trudno się dziwić. pod-
jęliśmy problem, o którym się do tej pory nie 
mówiło, bo dramat rozgrywa się „za zamknię-
tymi drzwiami”. 
zatem co z pacjentami, których organizm już 
nie reaguje na tabletki bądź reaguje nie bar-
dzo słabo? Co z tymi, którzy stracili nadzieję, 
bo lekarze wykluczyli możliwość wszczepienia 
stymulatorów?
na tym etapie „choroba parkinsona jest 
powolnym, świadomym umieraniem, w nara-
stającej niepełnosprawności, które może trwać 
dziesiątki lat” (cyt. za: marek nowicki, „tygo-
dnik powszechny”, nr 30 z 27 lipca 2014 r.).

Odbieram telefony od rodzin chorych 
z całej polski. pytają o możliwość leczenia 
za pomocą pomp infuzyjnych (Duodopa, apo-
morfina). Czasem rodziny organizują „zrzutkę” 
na leczenie duodopą czy apomorfiną. trudno 
im wytłumaczyć, że w Czechach – tak, w Cze-
chach – można, a w polsce – nie! Dlaczego?
nie zamierzamy zamykać drzwi. na każdym 
kroku będziemy upominać się o dostęp pol-
skich pacjentów do wszystkich skutecznych 
metod leczenia. wrócimy po wakacjach do 
naszych akcji, przypomnimy cel tej kampanii. 
w polsce żyje ok. 80–100  tys. chorych na 
parkinsona. Jeśli uwzględnimy rodziny (śred-
nio 3 osoby), mamy grupę 240–300 tys. osób. 
wspierajcie nas, mówcie o problemie, ape-
lujcie do ministra zdrowia – jakkolwiek się 
będzie nazywał.

Jagoda Pawłowska-Machajek – Prezes 
Fundacji na rzecz Chorych na chorobę 
Parkinsona

nego poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, 
była oceniona przez interdyscyplinarny zespół, który 
w swoim składzie ma neurologa, neuropsychologa 
i biegłego, tj. dyplomowanego rehabilitanta kierow-
ców (ang. certified driving rehabilitation specialist; 
ciekawe czy w polsce są tacy specjaliści?). badania 
powinny obejmować ocenę czynności ruchowych, 
zdolności poznawczych i stopnia zaburzeń wizualno
-percepcyjnych oraz zawierać kompleksową ocenę 
umiejętności prowadzenia pojazdu. Ci, którzy nie 
chcą lub nie mogą przejść pozytywnie komplekso-
wej oceny zdolności do kierowania pojazdem prze-
prowadzanej przez biegłego, powinni być kierowani 
do swojego wydziału Komunikacji, a stamtąd na 
egzamin „na prawo jazdy”.

PRZeSTAć PROWADZić  
SAMOChóD CZy Nie?

regularna kontrola wzroku to nie wszystko. 
pomocą w rozwianiu wątpliwości mogą być spe-

cjalistyczne badania, na które możesz, a nawet 
powinieneś zgłosić się sam. zrobisz je np. w pra-
cowni psychologicznych badań Kierowców. 
wypytaj też o nie w szkołach nauki jazdy. pierw-
sze badanie najlepiej wykonać już po 65. roku 
życia, a  potem sprawdzać się co  3–5  lat. 
można też w szkole nauki jazdy wykupić jazdę 
doszkalającą i skonsultować swoje umiejętności 
z instruktorem jazdy.
reasumując: nawet jeśli uważasz, że nic Ci nie 
dolega, to i tak zastanów się, jak sobie radzisz 
za kierownicą. �

Opracował: Leszek Dobrowolski, MSOzChP; 
marzec 2014.  
Źródła: Choroba Parkinsona a  kierowanie 
pojazdem, „Neurology” 2012, listopad, t.  79, 
s. 2067–2074 (tytuł oryginalny: Parkinson disease 
and driving).   
portal internetowy SuperAUTO24.pl;   
http://superauto24.se.pl/auto-porady/kiedy-
zrezygnowac-z-jazdy-autem-w-jakim-wieku-
przestac-prowadzic-samochod_132484.html
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Z życia Mazowieckiego 
Stowarzyszenia – trzeciosobotnie 
spotkania, rok 2014.
Spotkanie z poezją i historią… oraz o tym, że choć trudno, to jednak trzeba rano wstać.

W sobotę 15 marca br. członkowie naszego 
stowarzyszenia gościli pana erne-
sta brylla – wybitnego poetę, pisarza, 

autora tekstów piosenek, dziennikarza, tłumacza 
i krytyka filmowego, a przez pewien czas także 
dyplomatę. Dzięki pomocy kol. basi Żabow-
skiej – byłej studentki i wykładowcy wydziału 
Chemii Uniwersytetu warszawskiego – spotkanie 
to odbyło się w budynku przy ul. l. pasteura 1, 
w sali seminaryjnej nr 338, mieszczącej się na 
drugim piętrze. Od basi dowiedzieliśmy się 
też o  historii tego gmachu, który powstawał 
w latach 1935–1939 i został oddany do użytku 
23 czerwca 1939 roku. Od 1 września 1939 roku 
mieli tu rozpocząć naukę studenci wydziału 
przyrodniczo-matematycznego Uw. po zakoń-
czeniu ii wojny światowej, kiedy prace uczelni 
wznowiono, część budynku została zaadapto-
wana na mieszkania dla wykładowców. miejsce 
naszego spotkania było częścią mieszkania, 
w którym wraz z  rodzicami mieszkała basia. 
w innej części budynku tata naszej koleżanki 
prowadził wykłady dla studentów. Jego zdjęcie 
wisi do dziś na ścianie w dawnym mieszkaniu 
rodziny – właśnie w sali seminaryjnej nr 338.
po tym wprowadzeniu kol. Olek wiechow-
ski przywitał naszego gościa, który, co warto 
podkreślić, był inicjatorem tego spotkania. pan 
ernest bryll natychmiast też podchwycił „wątek 
domowy” i  nasze spotkanie nabrało klimatu 
rodzinnej wizyty. po krótkim zagajeniu o sobie 
nasz gość wspomniał też coś o  swoim 
wieku oraz kłopotach zdrowotnych, po czym 

uśmiechnął się i powiedział: „Ale co tam!” – 
i rozpoczął spotkanie.
na początku podzielił się z nami swoim spostrze-
żeniem, z którym większości z nas trudno się nie 
zgodzić, że w dzisiejszych czasach „poezja nie 
jest ważną rzeczą, pryncypia nie są ważną rzeczą. 
Dlaczego? po pierwsze ważny jest sukces i nie 
jest istotne, co się przy jego osiągnięciu rozwala. 
liczy się sukces! Co to jest sukces w obecnym 
czasie? najprościej można to ująć jako dokona-
nie, które jest dostrzeżone i docenione przez zde-
cydowanie dużą grupę ludzi. Czyli ma tzw. z ang. 
public relations, pr. Sukcesem jest więc sku-
pienie jak największej grupy osób mówiących to 
samo. w poezji trudno mówić o public relations”.
po takim wprowadzeniu poeta przypomniał, cie-
płym i pełnym emocji głosem, fragment sztuki 
jasełkowej o dwóch aniołach. Jeden z aniołów 
to anioł „public relations”, a drugi to anioł „suk-
ces”. z rozmowy tych dwóch aniołów wynika, 
że stwórca zwariował, wysłał bowiem własnego 
syna na zapłocie świata, do palestyny – miej-
sca, o  którym w  tamtych czasach mówiono 
pogardliwie. ponadto obarczył syna dziwnym dla 
wszystkich językiem, który dodatkowo posiadał 
akcent galilejski. ten oto syn opowiadał ludziom 
jakieś proste historie i  oni go słuchali, a  ten 
wielki posłuch sprawiał, że wszyscy uczeni, któ-
rzy posługiwali się bardzo naukowym językiem, 
tak bardzo nie lubili Jezusa.
„Z punktu widzenia sukcesu poezja jest mało 
potrzebna! Pojawia się więc pytanie: Po co nam 
poezja? poeta zwraca uwagę na rzeczy, które prze-
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cież na co dzień widzimy. nie wiemy jednak, czy 
mówił prawdę, ale tylko ten, co kłamie, wie, jaka 
jest prawda. to dlatego czasem słuchamy poetów. 
Poezja daje nam bowiem poczucie bycia razem 
mimo wszystko i nie potrzeba do niej prądu ani 
jakiegokolwiek nośnika – wystarczy pamięć, tej 
nikt nam nie odetnie.
gdy nikt nie słucha poezji, to Stwórca nie 
ma wyboru  – musi słuchać, i  to w  orygi-
nale, w języku mówionym, a nie tłumaczonym – 
w języku poety, bez względu na jego pocho-
dzenie. Nie znaczy to jednak, że poezji nie 
trzeba tłumaczyć, tylko że nie wszystko da 
się przetłumaczyć, bo różne jest rozumie-
nie tego samego w różnych rejonach świata. 
na przykład dla nas śnieg to śnieg, a eskimosi 
rozróżniają wiele jego odcieni”. ernest bryll pod-
kreślił także, że dzisiaj ludzie nie widzą tego co 
wcześniej; on sam rozróżnia nadal wiele odcieni 
maści koni, czego wiele osób już w dzisiejszych 
czasach nie potrafi. Dla współczesnych ludzi 
koń to zwierzę – i to wyczerpuje temat.
na prośbę alexa wiechowskiego, swojego wie-
loletniego kolegi i przyjaciela, poeta przeczytał 
także wiersz „modlitwa o świcie”. wspomniał 
o  tym, że budzi się wcześnie, około godziny 
trzeciej czy czwartej nad ranem, i jest to dość 
„obrzydliwa pobudka”. nastaje bowiem wówczas 
godzina wspominania „świństw i podłości”, które 
w życiu zrobił. i z tego właśnie powodu tak bar-
dzo ważna jest modlitwa o tej wczesnej porze.
„Jak wiadomo, z  ojczyzną wiąże się dom  – 
miejsce istotne dla każdego z  nas  – pokoje 
i  ludzie. i choć bycie razem jest rożne, choć 
czasem bywa męczące (i upierdliwe), to jed-
nak jest to nasz dom. i po to właśnie jesteśmy 
razem, i mimo wszystko jesteśmy razem, bo to 
jest rodzina, a rodzina to dom. i to właśnie jest 
ważne, to, że jesteśmy razem. nawet kłótnie są 
inne, kiedy ludzie są razem. bo i po to jest się 
razem, żeby móc się czasem pokłócić. Jednak 
dom to dom, opiera się na bezwzględnym byciu 

razem”. rozważania te poeta zakończył wier-
szem: „a ma duszę nasz dom…”.
„Co się stało z otwartością i komunikowaniem 
wśród ludzi, że mimo Facebooka i innych komu-
nikatorów internetowych, gdzie każdy opisuje 
wszystko ze szczegółami, tak wielu ludzi w grun-
cie rzeczy pozostaje samotnych i nic o sobie 
wzajemnie nie wie” – zastanawiał się nasz gość. 
„Umknął bowiem uwadze ludzi moment, w któ-
rym otwartość zastąpiły zachowania charakte-
rystyczne dla wylewności. Otwartość zaś ode-
szła w zapomnienie. teraz musi ona być czymś 
konkretnym – nie ma w niej poezji, miłości, cie-
pła i przede wszystkim zaufania. w wirtualnych 
relacjach brak jest podstawowych elementów 
komunikacji werbalnej  – mimiki, gestykulacji 
i dotyku – a  to sprawia, że ludziom brak jest 
do siebie nawzajem zaufania, a bez niego nie ma 
szans na otwartość i opartą na niej prawdziwą 
komunikację”. po wprowadzeniu w klimat poeta 
przeczytał wiersz „erotyk bezradny”.
tę część spotkania zakończyły wiersze o włas-
nym dzieciństwie („z daleka, tak z daleka…”) 
oraz o obecnym życiu – „póki mogę wędrować 
z psem…” Okazuje się, że codzienny spacer jest 
ważny i potrzebny nie tylko parkinsonikom.
następnie kol. Olek poprosił, by swoje wiersze 
odczytały: nasza koleżanka lucynka (która zaczęła 
pisać wiersze po tym, jak zachorowała) oraz pisząca 
od wielu lat jego sąsiadka pani Hania. nasz gość 
wysłuchał obu pań z uwagą, jednak nie chciał oce-
niać ich twórczości. poproszony o to, powiedział: 
„poeta nie powinien oceniać drugiego poety. Ja 
mam klapki na oczach i chciałbym, żeby wszyscy 
pisali tak jak ja”. Dodał również: „pisanie wierszy to 
wagary, czasem uciekam i piszę z radością. poe-
zja to twórczość bezwstydna. ludzie potrzebowali 
kiedyś poezji, bo chcieli być razem. potem uciekli 
w samotność, by robić karierę, bo karierę robi się 
samemu. Jednak w życiu trzeba też pilnować rze-
czy małych, bo żadna rzecz wielka ich nie przykryje. 
Dlatego trzeba żyć w zgodzie z rzeczami małymi”.
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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: pierwsza sobota miesiąca godz. 10.00–12:00 
ul. 3 maja 27/31, 81-364 gdynia

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 
tulipany@gizycko.pl 
www.tulipany.gizycko.pl; www.ngomazury.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 wielkopolski 
tel. 602 293 949

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, skr. pocz. 3202, 40-752 Katowice – ligota 
tel.: 502 402 380 
parkinson.katowice@wp.pl 
www.parkinsonsl.republika.pl

aKtualNe adReSy  
oRgaNizacji RegioNalNych

nastał czas pytań. wśród nich padło jedno 
o piosenki. ernest bryll powiedział, że nigdy nie 
pisał piosenek, to było pisanie wierszy, do któ-
rych niekiedy ktoś napisał muzykę. i tak właśnie 
do tekstu „psalmu stojących w kolejce” został 
poproszony o dopisanie refrenu. realizacja tej 
prośby sprawiła, iż tekst nabrał innego, nowego 
znaczenia. „Cokolwiek robimy, trzeba pamię-
tać, że czasem rzeczy duże stają się małe, 
a rzeczy małe urastają do wielkich, bo życie 
bywa niezwykle zaskakujące. Dlatego warto, 
a nawet trzeba, robić wszystko porządnie!” – 
konkludował powoli spotkanie poeta.
na zakończenie usłyszeliśmy jeszcze dwa 
utwory – wiersz „na betonie dorośli bawią się” 
oraz, jak sam autor powiedział, trochę hymn, 
który pozwoliliśmy sobie zacytować:

Tyle razy wstawałyście, nasze dni
Tyle razy wstawałyście, nasze dni. Więc 
może 
Wstanie dla nas jeszcze jeden dzionek
Niech się choć wpół podniesie, kiedy wstać 
nie może 
Nie wszystko chyba skończone
No, zatupmy, jak dawniej tańczyliśmy 
szumnie 
Pod skrzypki, pod harmonię. 
A jak kto nie umie 
Niech choć udaje, że bujnie wstaje
No, podnieś się który – w ten poranek bury 
Na co czekasz? Na emerytury
Ordery nieszczere 
No, czemu siedzimy
W bardzo smutne przystrojeni miny? 
Dźwignij się każdy, dźwignij
Ino się nie chybnij

	 	 	 	 	 	 	�

Adam i Patrycja Poczciwkowie, MSOzChP, 
marzec 2014.  
Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć na 
stronie internetowej naszego stowarzyszenia: 
www.parkinson.waw.pl



NASi PARTNeRZy:

aKtualNe adReSy oRgaNizacji RegioNalNych

KieLCe 
świętokrzyskie Stowarzyszenie  
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona 
ul. Żeromskiego 44, 25-370 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 
adres korespondencyjny: ul. zaciszna 14 a, Komorów

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 
Spotkania otwarte, iii czwartek miesiąca, godz. 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, 12 422 59 77

JASTRZĘBie ZDRóJ 
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju 
ul. wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie zdrój  
tel.: 509 385 202 
karol.kurasz@wp.pl 
www.parkinson-jastrzebie.cba.pl

LuBLiN
Fundacja na rzecz Chorych na Parkinsona 
ul. leszczyńskiego 23, 20-068 lublin 
tel.: 535 94 11 33 
biuro@fundacjaparkinsona.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 
www.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. 91 487 18 94, 695 045 051, 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. 502 268 301 
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 
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


