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Parkinson – Polska
Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona
Wigilijny Wieczór
Jest taki wieczór raz w roku
magiczny, niepowtarzalny.
Gwiazda zaświeci w mroku,
wszyscy zasiądą do stołu.
Na nim biały opłatek,
którym się podzielimy
na znak pokoju, miłości i przebaczenia winy.
Stary obyczaj każe,
by nie zabrakło pustego nakrycia, dla samotnego Gościa
– przyjmijmy go z radością.
Złóżmy sobie życzenia
zdrowia i wytrwałości,
przekażmy znak pokoju – na znak w chorobie jedności.
						

Lucyna Osmolak
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Spis treści

Drodzy Czytelnicy,
Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
świąteczne radości, pokoju i miłości. Nowy Rok
niech przyniesie wiele pomyślności, siły i wytrwałości w realizacji planów.

W imieniu całego zespołu Fundacji „Żyć z Chorobą
Parkinsona” serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszych działań na rzecz Chorych
cierpiących na chorobę Parkinsona, ich bliskich
i opiekunów. Zwracamy się z gorącą prośbą o dalsze wspieranie działań Fundacji. To dzięki Państwu
możemy pomagać.
Edukacja o chorobie Parkinsona nie tylko dla
studentów i lekarzy. W dniu 22 listopada 2014 r.
w Łodzi, w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego odbyła się konferencja skierowana
do rehabilitantów, podejmująca specyfikę choroby
Parkinsona. Jej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania kilku wykładów kompleksowo ujmujących
problematykę związaną z diagnozą, przebiegiem
oraz dolegliwościami chP. Inicjator i gospodarz
konferencji, Pan Profesor Andrzej Bogucki reprezentujący Klinikę Chorób Układu Pozapiramidowego UM w Łodzi, zaprosił prelegentów, ekspertów w swych specjalnościach z wiodących
ośrodków w kraju. Zapewniło to bardzo wysoki
poziom merytoryczny i bogaty przekaz praktycznej wiedzy. Składamy gratulacje, podziękowania
i wyrazy uznania za podjętą inicjatywę oraz jej profesjonalne przeprowadzanie. Mamy nadzieję, że
w przyszłości uda się powielić takie wydarzenie
w innych miastach.
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Diagnoza jest punktem zwrotnym,
a nie początkiem
Mam chorobę Parkinsona – nie ma dobrego sposobu uzyskania tej wiadomości, nie ma słów, jakimi możemy to przekazać. Od tego momentu
Twój świat wydaje się zmieniać nieodwołalnie, na stałe i na gorsze. Jak
życie może być takie samo, gdy słowa „choroba Parkinsona” „przyczepiają się” do Ciebie?
A jednak wiedziałeś, że przez jakiś czas wszystko było nie tak. Rzeczy,
które wydawały się jak porozrzucane puzzle, układają się w obraz. Drgania w nodze, drobne trudności z połykiem, pochylenie ramion podczas
chodzenia pasują do większej całości. Nagle jest to nazwane: choroba
Parkinsona. Przynajmniej teraz wiesz, z czym masz do czynienia. To nie
początek – to punkt zwrotny.
Obecny stan techniki pozwala neurologom coraz szybciej rozpoznać
chorobę Parkinsona – nie tylko za pomocą wieloletnich obserwacji.
Naukowcy wiedzą już, że czai się ona w naszych jelitach i powoli niszczy
zmysł węchu oraz wraz z upływem lat ukazuje bardziej widoczne znamiona umożliwiające zdiagnozowanie: drżenie, sztywność i powolność.
Jeszcze bardziej niepokojące objawy pojawiają się dopiero po utracie
60 do 80  % komórek w tej części naszego mózgu.
Stawia to dzień rozpoznania w innym kontekście. Trudno nie zadawać sobie pytań, od kiedy, dlaczego i gdzie jest ten punkt, od którego
się zaczęło. Trudno nie myśleć o diagnostyce – czy mogłem wiedzieć
wcześniej, co było początkiem choroby, może jakieś wydarzenie, które
rozpoczęło kłopoty. Diagnoza nie jest katastrofą, a tylko sygnałem, że
znaczne szkody zostały już poczynione. Zamiast tego, jest to sygnał
alarmowy. Katastrofa będzie przez naciśnięcie przycisku drzemki.
Choroba, na którą cierpiałeś nieświadomy w przeszłości, zagraża kształtowaniu twojej przyszłości. Ale teraz jesteś świadomy. Chciałbyś zignorować diagnozę. Zapomnieć o niej. I podczas gdy niewiedza jest błogosławieństwem, wiedza to potęga! Odpowiedzmy sobie na pytanie:
która z tych dwóch jest teraz bardziej przydatna dla Ciebie? W czasach,
kiedy nie było można za wiele zrobić w związku z chorobą Parkinsona,
można było pozostawić sprawę własnemu biegowi. Obecnie jest to
o wiele trudniejsze – wczesne rozpoczęcie leczenia ma duży wpływ
na jakość naszej przyszłości. Mamy wiedzę i narzędzia, które nie były
dostępne zaledwie dziesięć, piętnaście lat temu. Teraz wiemy znacznie
więcej o ważnej roli farmakoterapii i rehabilitacji w przebiegu choroby
i jej postępie. Mamy teraz zabiegi chirurgiczne DBS, ciągłe prace nad
nowymi metodami diagnozowania i leczenia chorych oraz ciągłe próby
wprowadzenia na nasz rynek niedostępnych dotąd metod leczenia.
Diagnoza rozpoczyna dyskusję. Diagnoza prowokuje nas, byśmy wzięli
sprawę w swoje ręce i przejęli ster. Nie podważajmy jej ze wszystkich
sił, tracąc energię. Potraktujmy ten dzień jako zwrot w naszej chorobie
do chorowania świadomego.
Autor: Peter Dunlap-Shohl – bloger piszący o życiu z chorobą
Parkinsona, działający przy NORTHWEST PARKINSON’S FOUNDATION
(USA, Seattle w stanie Waszyngton); źródło: www.nwpf.org
Tłumaczenie: Julita Chrapińska
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Moje życie z chorobą

Gdy terapia staje się
wysiłkiem zbiorowym
Polubić czy… – czy coś się zmieniło? W ostatnim numerze Biuletynu Mazowieckiego Stowarzyszenia (nr 5/50’2014) można przeczytać, że polemika dotycząca stosunku do choroby (polubić czy
znienawidzić?) była zalążkiem zbiorowego działania – integracji chorych, która doprowadziła do
powstania zorganizowanej grupy osób zmagających się z chorobą Parkinsona. Dwadzieścia lat
później zapewne wielu z Was, czytelników Kwartalnika, też stawia sobie to pytanie: polubić czy…?

Z

ostałem poproszony przez Redakcję – dla
mnie duży zaszczyt i wyróżnienie – o podsumowanie tych minionych lat, chociaż
jest jeszcze grupa osób, które mają dłuższy staż
i zapewne inną ocenę minionego czasu. Świadomy, że podjęta przeze mnie próba nie wyczerpuje tematu, mam nadzieję, że stanowi zaledwie
jego skromny początek – podejmą go inni. Serdecznie zachęcam do kontynuacji.
Z dzisiejszej perspektywy może wydawać się
to dziwne, a nawet nieco przewrotne, że negatywny impuls pobudził pacjentów do stworzenia czegoś pozytywnego, jak się okazało
trwałego – potrzebnego i lubianego. Potem
zadziałał dobry przykład: w kraju zaczęły co
roku powstawać, jedno po drugim, kolejne stowarzyszenia, z których większość dotrwała do
dzisiaj. Niektóre co prawda zmieniły formę (przekształciły się w koła wsparcia)… a z aktywnością bywa różnie.
W okresie prawie 20 lat zmieniała się intensywność, rozmach działań Stowarzyszenia;
dzięki życzliwości Dyrekcji Szpitala MSWiA
(dziś MSW), po wieloletniej tułaczce mamy od
czternastu lat stały adres – nie tylko do korespondencji, ale przede wszystkim lokum umożliwiające prowadzenie biura. Pomieszczenie
skromne, ale należy pamiętać, że wiele organizacji pozarządowych (w tym parkinsonowskich)
nie ma wcale stałego miejsca. Również dzięki
takiej samej chęci wspierania nas i gościnności
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mogliśmy przez niemal trzynaście lat, w każdą
trzecią sobotę miesiąca w sali widowiskowej
szpitala przy ul. Wołoskiej wysłuchać wielu ciekawych prelekcji zaproszonych osób (lekarzy,
rehabilitantów, terapeutów, dietetyków i innych
życzliwych nam ludzi), a także po prostu się spotykać. Te trzeciosobotnie spotkania przetrwały
próbę czasu i obok innych aktywności kontynuujemy je, tym razem w mniejszym, ale miłym
i ciepłym ośrodku Samopomocy Mieszkańców
„Sami Sobie” – to z kolei dzięki serdeczności,
jaką starszych ludzi chorych i zdrowych darzą
władze warszawskiej dzielnicy Ochota.
Chociaż od opisania choroby przez londyńskiego lekarza J. Parkinsona minęły już prawie dwa wieki, to do dzisiaj nie poznaliśmy
przyczyn tego schorzenia. Rozważa się udział
czynników genetycznych, wpływ toksyn środowiskowych, stres oksydacyjny i czynniki
zapalne. Wiadomo natomiast, że nie da się jej
wyleczyć, że „chrupie” od środka, jak pisała
w swoich „wstępikach” do naszego biuletynu
p. Marta Solecka, jego wieloletnia redaktorka
i przez trzy kolejne kadencje przewodnicząca
Stowarzyszenia. Na szczęście mamy coraz
więcej informacji, jak opóźnić rozwój choroby
i łagodzić jej objawy.
My widzimy to na co dzień, a medycyna potwierdza nasze obserwacje w kolejnych badaniach,
że brak systematycznej rehabilitacji prowadzi
u parkinsonika do szybkiego postępu choroby,

Moje życie z chorobą
a w konsekwencji do niepełnosprawności. Ćwicząc z chorymi, instruując, dopingując i otaczając ich czułością, wspomagała nas przez
kilkanaście lat mgr rehabilitacji p. Anna Obrzydowska; znakomitą większość tego czasu działała z zapałem, społecznie – dziś powiedzielibyśmy, że była oddanym wolontariuszem. Nie
trzeba chyba przypominać, że niezwykle ważne
jest jak najszersze włączanie się opiekunów
i rodzin chorych w proces zdobywania wiedzy
na temat choroby oraz praktycznych sposobów
wspomagania rehabilitacji. Blisko dwudziestoletnia działalność naszej organizacji dowiodła,
że rozwiązywanie problemów chorych wiąże
się najczęściej z potrzebą zbiorowego działania i z niesieniem wzajemnej pomocy. Możliwość wymiany doświadczeń, jak radzić sobie
z chorobą, może być równie ważna jak wizyta
u specjalisty, odgrywa istotną rolę w codziennym pokonywaniu słabości, a możliwość swo-

bodnej integracji z innymi chorymi jest nie do
przecenienia. Istotnym elementem naszej
działalności, uzupełniającym niezbędną rehabilitację ruchową (m.in. gimnastyka, ćwiczenia
w basenie, zajęcia logopedyczne, terapia tańcem), jest organizowanie spotkań i wyjazdów
integracyjnych dla chorych i ich rodzin.
„Razem damy radę łatwiej niż oddzielnie” – to
przekonanie zawarte w słowach naszego hymnu
pobudziło chorych w 1995 roku. I choć choroba
Parkinsona „wymyśla wciąż trudności coraz
większe”, to właśnie w tym zakresie, „by osłabić
go skutecznie”, działa dziś Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona. Efekty
w przezwyciężaniu dolegliwości są zdecydowanie lepsze, gdy terapia staje się wysiłkiem zbiorowym!

Opracowanie: Leszek Dobrowolski
korekta: Barbara Waglewska
MSOzChP, listopad 2014

Michael J. Fox wprowadza
chorobę Parkinsona na
ekrany, w świat blasku i fleszy

P

opularny aktor Michael J. Fox po 13-letniej
przerwie przemawia na ekranach telewizji
amerykańskiej, ażeby przypomnieć siebie
i swoją chorobę. Aktor w nowym serialu podejmuje próbę pokazania życia osoby chorej na Parkinsona. I nie chodzi wcale o wywarcie wielkich
emocji na telewidzach – przesłaniem jest niezapominanie o osobach doświadczanych przez tę
chorobę. Świat nie powinien być obojętny. Par-
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kinsonicy są wśród nas – to fakt – i zmagają się
każdego dnia z najprostszymi trudnościami. Ci
doświadczeni przez chorobę ludzie funkcjonują,
są obok i starają się żyć na tyle normalnie, na
ile pozwala im choroba na każdym jej etapie.
Podejmują trud każdego dnia, przezwyciężając
własną niemoc i przeciwności.
Michel J. Fox, obecnie w wieku 52 lat, ostatnią
swoją rolą (w znanym serialu telewizyjnym Spin
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City) zakończył karierę aktorską. Był rok 2000.
Fox był u szczytu sławy i w pełni sił.
Tego samego roku z powodu zdiagnozowania
choroby Parkinsona powołał fundację swojego
imienia. Odtąd poświęcał jej swój czas, angażując przy tym wiele znanych osób ze świata
filmu. Fundacja skupia się przede wszystkim
na działaniach, które mają na celu wspieranie
i finansowanie badań nad możliwościami bardziej efektywnego leczenia czy też spowolnienia
postępowania choroby. Finansuje badania innowacyjnych metod, nowych leków wspomagających chorobę Parkinsona.
Odtwórcą roli Michaela J. Foxa jest Mike Henry,
również postać znana światu z mediów, który
sam na wieść o chorobie wycofał się w życia
zawodowego, tak jak Fox.

Serial wszedł na ekrany telewizji w Ameryce
we wrześniu ubiegłego roku. Aktor przed
jego nakręceniem w wywiadzie sugerował,
ze zdaje sobie sprawę z ciekawości, jaką
budzi.
Ludzie są ciekawi, chcą znać prawdę o chorobie wraz ze szczegółami – jak należy sobie
radzić i żyć do przodu, jak można pracować na pełny etat. „Choć z drugiej strony nie
jestem na planie każdego dnia, bo choroba jest
wciąż ze mną i przy mnie – i pewnie jest to dla
odbiorcy serialu czas zadumy i zastanowienia” – wyznał aktor.

Źródło: EPDA PLUS, tytuł oryginalny: THE
VOICE FOR PARKINSON’S IN EUROPE (Głos
dla Parkinsona w Europie) – wydanie 24 – zima
2014. Tłumaczenie: Redakcja Kwartalnika

Nowa nadzieja na przełom
w leczeniu chorób
neurodegeneracyjnych?
Brytyjscy naukowcy opublikowali doniesienia komentowane szeroko jako przełom w pracach nad
metodami leczenia chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Wyniki przeprowadzonych badań na zwierzętach dają ogromne nadzieje na efektywne leczenie tych chorób w przyszłości.

U

czeni z brytyjskiego uniwersytetu w Leicester (University of Leicester), we współpracy z farmaceutycznym gigantem GlaxoSmithKline, opracowali i zbadali aktywność
inhibitora enzymu PERK. Jest to kinaza, która
stanowi jedno z ogniw ścieżki enzymatycznej
odpowiadającej za hamowanie biosyntezy wadliwych białek w chorych komórkach. W przypadku choroby Alzheimera, Parkinsona czy
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chorób prionowych poziom PERK w komórkach
wzrasta. Uruchamiana jest wówczas kaskada,
będąca naturalnym mechanizmem obronnym
przed powstawaniem nieprawidłowych struktur
białkowych, w wyniku której dochodzi do całkowitego zahamowania procesu ich biosyntezy.
W sytuacji fizjologicznej mechanizm ten może
być wyłączany, jednak w przypadku chorób neurodegeneracyjnych zahamowanie powstawania

Parkinson pod lupą
białek utrzymuje się, co prowadzi do zamierania
komórek nerwowych.
Naukowcy z uniwersytetu w Leicester przeprowadzili badania biologiczne działania inhibitora PERK. Okazuje się, że opracowana formulacja doustna potencjalnego leku skutkuje u myszy
z chorobą prionową efektywnym wyłączeniem
mechanizmu hamowania syntezy białek. Innymi
słowy udało się całkowicie zatrzymać zmiany
neurodegeneracyjne, czego nie uzyskano dotąd
w żadnym żywym modelu. Co więcej, wykazano
efekt w postaci ochrony neuronów, czego skutkiem było utrzymanie tkanki nerwowej w stanie
niezmienionym chorobowo.

Autorzy badań i naukowcy komentujący
doniesienia są zgodni co do wagi osiągnięcia dla rozwoju terapii chorób neurodegeneracyjnych. Opracowany cel molekularny,
jakim jest białko PERK, otwiera zupełnie
nowe możliwości dla przyszł ych metod
leczenia i już teraz określany jest jako przełom i punkt zwrotny, chociaż badania na
zwierzętach to dopiero początek długiej
drogi do potencjalnego wprowadzenia terapeutyka do klinik.

Opracowanie: Leszek Dobrowolski – MSOzCHP
Źródła: www.eurobiotechnews.eu 
www.fiercebiotech.com

Co łączy chorobę
Parkinsona i depresję?
Pisano o tym już wielokrotnie, ale temat stał się znów gorący latem br. – zaraz po tym, jak dotarła
do nas wiadomość o samobójczej śmierci amerykańskiego aktora Robina Williamsa oraz o tym,
że niedawno zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

G

łówne objawy choroby Parkinsona (chP),
tj. zaburzenie funkcji motorycznych (spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni,
drżenie, zaburzenia postawy i równowagi), są
często opisywane i dobrze znane większości
naszych czytelników. Zazwyczaj mniej uwagi
poświęca się temu, że w chP zaburzeniu ulegają
także funkcje poznawcze i dobre samopoczucie.

Depresja i lęk
w chorobie Parkinsona
Uważa się, że aż u ok. 50 % osób z chP występują zaburzenia psychologiczne – najczęściej są
to depresja i lęk. Jeśli nie zostaną one zdiagno-
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zowane wcześnie i nie wdroży się stosownego
leczenia, to zaburzenia te mogą znacząco wpłynąć na obniżenie jakości życia zarówno chorych,
jak i ich opiekunów. Pomimo to oszacowano, że
jedynie około 20 % pacjentów z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły zaburzenia psychiczne, otrzymuje stosowne leczenie w związku
z tymi dolegliwościami.
Ostatnio w czasopiśmie „PLOS One” opublikowano wyniki pracy naukowców z Australii, którzy przeprowadzili metaanalizę * badań klinicznych. Oceniano w nich skuteczność obecnych
metod leczenia depresji i lęku u osób z chorobą Parkinsona i porównywano je z rezultatami
zastosowania placebo. Do przeprowadzenia
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metaanalizy wybrano w sumie dziewięć badań
klinicznych, w których łączna liczba pacjentów
wyniosła 450 przy czym 252 osobom podano
leki przeciwdepresyjne i/lub przeciwlękowe,
natomiast 180 pacjentów otrzymywało placebo
i stanowiło grupę kontrolną. Najpowszechniej stosowane klasy leków w tych badaniach
klinicznych to trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) i selektywne inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Niektórzy z pacjentów włączonych w te badania otrzymali również terapie alternatywne: suplementację kwasami tłuszczowymi omega-3 i terapię
poznawczo-behawioralną.
Gdy dane ze wszystkich dziewięciu prób klinicznych połączono i poddano metaanalizie, nie
stwierdzono statystycznie znaczących korzyści na rzecz jednej lub drugiej terapii lekowej
w porównaniu z placebo w leczeniu depresji lub
lęku u pacjentów z chP. Chociaż statystycznie
różnice nie były znaczące, oba rodzaje leków
powodowały umiarkowaną poprawę stanu chorych w porównaniu z placebo. Z analizy wynikało także, że leki z grupy TCA były bardziej skuteczne niż te z grupy SSRI w leczeniu depresji
związanej z chP.
Szczególnie interesującym wynikiem wspomnianej analizy jest wykazanie, że leczenie
depresji przy użyciu kwasów tłuszczowych
omega-3 lub za pomocą terapii poznawczobehawioralnej związane było z bardzo istotnym
statystycznie obniżeniem objawów depresji
i lęku w porównaniu z placebo. Suplementacja
kwasami tłuszczowymi omega-3 nie jest obecnie uznawana za standardowe leczenie depresji
i lęku – konieczne są więc nowe badania, aby
potwierdzić skuteczność takiej suplementacji
w leczeniu tych zaburzeń. Z drugiej strony okazuje się, że terapia poznawcza, uznawana za
skuteczną w leczeniu depresji i lęku w populacji ogólnej, może być również pomocna dla
pacjentów z chP, którzy albo nie reagują, albo
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nie tolerują leczenia lekami przeciwdepresyjnymi lub SSRI.
Podsumowując, zaburzenia psychiczne, takie jak
depresja i niepokój, są częste u osób z chP, jednak tylko stosunkowo niewielka część pacjentów
objęta jest leczeniem tych zaburzeń psychicznych. Lekami pierwszej linii wyboru są zazwyczaj SSRI, ponieważ ich używanie jest związane
z mniej poważnymi skutkami ubocznymi niż stosowanie leków z grupy TCA. Stosowanie TCA
zaleca się u pacjentów, którzy nie reagują na leki
z grupy SSRI. Terapia poznawczo-behawioralna
powinna być uważana za potencjalnie skuteczną
metodę alternatywną w leczeniu depresji i lęku
u pacjentów z chorobą Parkinsona, ponieważ
wykazywano jej skuteczność w leczeniu takich
zaburzeń w ogólnej populacji.

Opracowanie: Leszek Dobrowolski 
korekta: Barbara Waglewska
MSOzChP, listopad 2014.
* Metaanaliza – analiza informacji zawartych
w publikacjach lub źródłach pierwotnych.
Najczęściej polega na systematycznym
przeglądzie piśmiennictwa z jakiegoś obszaru,
skumulowaniu danych z wielu badań, często
przeprowadzanych z małą liczbą uczestników,
co mogło istotnie ograniczać wysnuwanie
prawidłowych wniosków. Ponowna ocena
wcześniej uzyskanych wyników, wzbogacona
o analizę (najczęściej statystyczną) i ich
podsumowanie, pozwala na wnioskowanie
mające wyższą rangę naukową. Metaanaliza jest
obecnie częstym narzędziem naukowym, a nawet
uważa się ją za samodzielny i pełnoprawny rodzaj
badania naukowego (ang. integrative research
lub literature-based discovery).
Źródło: „Metaanaliza randomizowanych,
kontrolowanych zastosowaniem placebo badań
dotyczących leczenia depresji i lęku w chorobie
Parkinsona”, PLOS One, tom 8; wydanie 11,
e79510, listopad 2013 (ang. „A meta-analysis
of randomized placebo-controlled treatment
trials for depression and anxiety in Parkinson’s
disease”, PLOS One, Volume 8; Issue 11, e79510,
November, 2013).
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Zasady kwalifikowania pacjentów
z zaawansowaną chorobą
Parkinsona do głębokiej stymulacji
mózgu oraz terapii infuzyjnych

C

horoba Parkinsona jest schorzeniem
przewlekłym. Stopniowa ewolucja obrazu
choroby stanowi przede wszystkim wyraz
rozwoju procesu chorobowego, jednak w pewnym stopniu jest również następstwem stosowanej terapii.
Zaawansowana postać choroby Parkinsona
charakteryzuje się nie tylko większym nasileniem podstawowych objawów ruchowych, czyli
bradykinezji, sztywności, drżenia spoczynkowego i zaburzeń odruchów postawnych. Pojawiają się nowe, nieobserwowane wcześniej
objawy. Są to fluktuacje ruchowe i dyskinezy.
Ich wystąpienie wymaga odpowiednich modyfikacji prowadzonego leczenia. Zazwyczaj w tym
stadium choroby oparte jest ono na polifarmakoterapii, czyli jednoczesnym stosowaniu kilku
leków. Są to przede wszystkim preparaty lewodopy i agonistów dopaminy, a w miarę potrzeby
dołączane są jeszcze inne leki (m.in. amantadyna, selegilina, biperiden). Pacjent przyjmuje
leki wielokrotnie w ciągu dnia w coraz wyższych
dawkach. W końcu nawet ta „optymalna terapia
doustna” nie pozwala uzyskać satysfakcjonującej kontroli objawów ruchowych, a dodatkowo
często wiąże się z występowaniem uciążliwych
lub zmuszających do przerwania leczenia działań ubocznych.
W tym stadium zaawansowania choroby
poprawę stanu chorego można uzyskać, stosując głęboką stymulację mózgu (ang. Deep Brain
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Stimulation, DBS) oraz dwie tzw. terapie infuzyjne: ciągłe podskórne wlewy apomorfiny oraz
dojelitowe wlewy lewodopy (System Duodopa).
Podawanie leków we wlewach zapewnia ich stabilny poziom w mózgu, co pozwala uzyskać znaczącą poprawę stanu pacjenta.
Wymienione wyżej trzy formy terapii leczenia
zaawansowanej choroby Parkinsona pozwalają
uzyskać skrócenie łącznego czasu trwania stanów off (i tym samym wydłużenie stanów on)
oraz skrócenie czasu stanów on z uciążliwymi
dyskinezami. Skuteczność DBS oraz terapii infuzyjnych jest zbliżona, natomiast te trzy metody
leczenia różnią się istotnie pod względem przeciwwskazań do ich zastosowania oraz profilu
działań ubocznych.
DBS jest metodą leczenia chP o najlepiej udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie.
Jednak mniej więcej co drugi pacjent z zaawansowaną chorobą Parkinsona, który wymaga
zastosowania DBS, nie może być zakwalifikowany do tej formy terapii ze względu na występowanie określonych przeciwwskazań i powinien być leczony jedną z terapii infuzyjnych.
Obecnie w Polsce finansowane przez NFZ jest
leczenie z zastosowaniem DBS, natomiast nie są
dostępne terapie infuzyjne. Taka sytuacja pozbawia możliwości efektywnego leczenia znaczącą
grupę chorych.
W 2014 roku opublikowany został dokument zatytułowany Leczenie zaawansowanej
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choroby Parkinsona. Rekomendacje Polskiego
Głęboka stymulacja mózgu
Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych
(DBS)
Zaburzeń Ruchowych 1. Zalecenia dotyczące
zasad kwalifikowania chorych do DBS i tera- DBS jądra niskowzgórzowego (DBS STN)
pii infuzyjnych uwzględniają wcześniejsze i części wewnętrznej gałki bladej (DBS GPi)
ustalenia międzynarodowych grup eksper- jest metodą leczenia chP o bardzo dobrze
tów. Ich celem jest zakwalifikowanie do lecze- udokumentowanej skuteczności i bezpienia pacjentów, u których dana forma terapii czeństwie. Biorąc pod uwagę siłę dowodów
będzie skuteczna, a jednocześnie zminimali- z badań klinicznych, a także uwzględniając
zowanie ryzyka powikłań poprzez wskazanie aktualne koszty terapii, u wszystkich pacjentów
przeciwwskazań do zastosowania
z zaawansowaną chP spełniających
określonego leczenia.
kryteria kwalifikacji do DBS
i u których nie występują
Aktualnie w Polsce liczba
przeciwwskazania do
pacjentów, którzy mogą
tej metody leczenia
być leczeni z zastoWarunkiem uzyskania
sowaniem DBS, jest
powinna być ona stopożądanego efektu
niewystarczająca, co
sowana w pierwszej
terapeutycznego jest
wynika z wysokości
kolejności.
właściwa kwalifikacja
kontraktów z NFZ.
Kryteria kwalifikujące
chorych do DBS i terapii
Podskórne wlew y
do terapii z zastosoinfuzyjnych oraz właściwa
apomorfiny i dojeliwaniem DBS to:
organizacja
 rozpoznanie chotowe wlewy lewodopy
dalszej opieki nad
są niedostępne, a jedną
roby Parkinsona w oparpacjentami
ciu o kryteria United Kingze wskazywanych przyczyn braku refundacji są
dom Parkinson’s Disease
wysokie (wyższe niż w przyBrain Bank,
padku DBS) koszty obu terapii
 co najmniej 5-letni czas trwania
infuzyjnych. W tej sytuacji w polskich rekochoroby,
mendacjach zdefiniowane zostały również kry-  wiek chorego < 70 r.ż. (zastosowanie DBS
teria uwzględniające stopień nasilenia zaburzeń
u starszych pacjentów każdorazowo wymaga
ruchowych charakterystycznych dla zaawansostarannego rozważenia potencjalnych korzywanej choroby Parkinsona. Przyjęto, że kandyści i objawów ubocznych),
datami do DBS i terapii infuzyjnych powinni być  wyczerpanie możliwości optymalnej terapii
chorzy, u których pomimo prowadzenia optyfarmakologicznej prowadzonej lekami doustmalnej terapii farmakologicznej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu
stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznymi występują ≥ 4 godziny dziennie łącznego
czasu stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie
nego czasu stanów on z uciążliwymi dyskiłącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera),
nezami. Przyjęcie takich kryteriów powinno
zapewnić – pomimo ograniczonych środków –  zachowana odpowiedź na lewodopę (różnica
wyniku III części skali UPDRS pomiędzy stadostęp do właściwej terapii chorym najbardziej
nem off i on wynosząca co najmniej 33 %),
jej potrzebującym.
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 niewystępowanie otępienia,
 niewystępowanie depresji i zaburzeń nastroju
innych niż związane ze stanem off,
 niewystępowanie istotnych objawów
psychotycznych,
 brak istotnych zmian zanikowych oraz hiperintensywnych w obrazie MRI mózgu,
 brak przeciwwskazań do wszczepienia stymulatora wynikających z chorób
współistniejących.

Podskórne wlewy apomorfiny
Kryteria kwalifikujące do terapii ciągłymi wlewami apomorfiny to:
 prawidłowo rozpoznana choroba Parkinsona
o co najmniej 5-letnim czasie trwania,
 wyczerpanie możliwości optymalnej terapii
farmakologicznej prowadzonej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu
stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera),
 niewystępowanie zaburzeń psychotycznych,
 niewystępowanie ciężkiego otępienia,
 niewystępowanie zmian skórnych stanowiących przeciwwskazanie do wlewów podskórnych leku,
 codzienna obecność opiekuna i pomoc z jego
strony.

Dojelitowe wlewy
lewodopy z karbidopą
Kryteria kwalifikujące do terapii dojelitowymi
wlewami lewodopy z karbidopą to:
 prawidłowo rozpoznana choroba Parkinsona
o co najmniej 5-letnim czasie trwania,
 wyczerpanie możliwości optymalnej terapii
farmakologicznej prowadzonej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu

Kwartalnik Parkinson – Polska 3/2014

stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera),
 brak przeciwwskazań do założenia PEG,
 niewystępowanie nasilonego otępienia,
 codzienna obecność opiekuna i pomoc z jego
strony.
Ponadto autorzy Rekomendacji… zwrócili
uwagę, że warunkiem uzyskania pożądanego
efektu terapeutycznego jest właściwa kwalifikacja chorych do DBS i terapii infuzyjnych
oraz właściwa organizacja dalszej opieki nad
pacjentami – np. obecnie NFZ finansuje jedynie
procedurę neurochirurgiczną wszczepienia stymulatorów, natomiast brak jest procedur umożliwiających dalsze prowadzenie tych chorych
i programowanie stymulatora. Leczenie z zastosowaniem zarówno DBS, jak i terapii infuzyjnych
wymaga zapewnienia choremu stałej opieki ze
strony wielospecjalistycznego zespołu specyficznego dla danej terapii. Najlepsze warunki
do zapewnienia takiej opieki – jak pokazują
doświadczenia innych krajów – stwarzają specjalistyczne ośrodki referencyjne dla pacjentów
z chorobą Parkinsona.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki,
Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
A. Bogucki, J. Sławek, M. Boczarska-Jedynak,
A. Gajos, G. Opala, M. Rudzińska, A. Szczudlik,
Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Choroby
Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych,
„Polski Przegląd Neurologiczny” 2014, t. 10,
s. 15–22.
1.

PEG – Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia
(ang. Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) –
zabieg polegający na umieszczeniu w żołądku
sondy poprzez ściany jamy brzusznej.
Źródło: http://pl.wikipedia.org
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Parkinsonizm polekowy
i inne zaburzenia ruchowe
wywołane przez leki

W

śród wszystkich przyczyn objawów parkinsonowskich leki stanowią około 9 %.
Oznacza to, że działanie uboczne
niektórych leków jest drugą co do częstości
przyczyną parkinsonizmu zaraz po samoistnej chorobie Parkinsona. Dwukrotnie rzadszy
od polekowego jest parkinsonizm naczyniopochodny (potocznie miażdżycowy), jeszcze rzadziej występują inne schorzenia neurodegeneracyjne przebiegające z parkinsonizmem.
Najbardziej oczywiste pod względem mechanizmu patologii są przypadki parkinsonizmu
u chorych leczonych w oddziałach psychiatrycznych silnymi lekami przeciwko urojeniom
i halucynacjom. Te leki to tzw. neuroleptyki,
które wywołują parkinsonizm poprzez blokadę
receptorów dopaminy w ośrodkowym układzie
nerwowym. Objawy parkinsonowskie u tych
chorych są bardzo wyraźne i szybko ustępują
po zakończeniu leczenia.
Podobne, lecz słabsze działanie mają leki stosowane nie tylko w psychiatrii. Podawane przewlekle mogą wywołać parkinsonizm lub wcześniej
ujawnić samoistną chorobę Parkinsona. Należą
do nich: popularny metoklopramid podawany
w zaburzeniach perystaltyki przewodu pokarmowego, leki hamujące nadpobudliwość błędnika
(thiethylperazinum, dimenhydrynat), leki przeciwnadciśnieniowe z grupy blokerów kanału wapniowego, leki przeciwuczuleniowe (cetirizine).
Szczególny przypadek stanowią leki stosowane
na poprawę krążenia mózgowego, czyli cinnarizina i flunarizina. W latach 70. i 80. XX wieku
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w praktyce lekarskiej rozwinął się powszechny
błąd dotyczący tych leków. Uznano, że większości zawrotów to skutek niewydolności krążenia mózgowego, wskutek czego wytworzyła
się moda na stosowanie przewlekłej terapii cinnariziną lub flunariziną jako profilaktyki objawów
niewydolności kręgowo-podstawnej i otępienia
naczyniopochodnego oraz moda na zalecanie
regularnego przyjmowania cinnariziny po pierwszym incydencie zawrotów położeniowych. Leki
te są słabymi neuroleptykami, ale ich przewlekłe
stosowanie wywoływało parkinsonizm utrzymujący się nawet latami po zaprzestaniu terapii. Parkinsonizm polekowy poza wywiadem ma
cechy, które pozwalają neurologowi odróżnić go
od klasycznej choroby Parkinsona (nietypowe
drżenie, dyskinezy w obrębie twarzy, częściej
objawy symetryczne i związane z chodem oraz
równowagą).
Polekowe zaburzenia ruchowe mogą być wywołane przez wiele różnych leków o działaniu dopaminowym lub przeciwdopaminowym. Do leków
tych należą: wspomniane wcześniej silne neuroleptyki stosowane w psychiatrii, znane z leczenia
choroby Parkinsona – lewodopa, antycholinergiki i agoniści dopaminy, leki antyhistaminowe
(na alergie), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe,
przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, alkohol i narkotyki.
Polekowe zaburzenia ruchowe po lekach wpływających na neuronalne układy dopaminowe
w mózgu przyjmują także inne formy poza parkinsonizmem. Parkinsonizm polekowy jest naj-

Pytania i odpowiedzi
częstszy, ale warto wspomnieć o najrzadszym,
za to najgroźniejszym i stanowiącym zagrożenie życia zespole. Chodzi o tak zwany złośliwy
zespół neuroleptyczny. Składają się na niego
zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie,
wysoka gorączka i uogólniona sztywność. Stan
ten wymaga leczenia w oddziałach intensywnej opieki medycznej, a mimo to śmiertelność
sięga 5  %. Podobny do niego syndrom występuje w chorobie Parkinsona u osób leczonych
dużymi dawkami lewodopy i/lub antycholinergików w okresie zaawansowanej choroby, u których gwałtownie przerwano leczenie na dłużej
niż 2–3 doby. Zdarza się tak w okresie okołooperacyjnym, kiedy przerywa się podawanie
wszystkich leków doustnych, oraz w przypadkach braku opieki nad chorym w domu. Jeśli
wystąpią takie objawy, konieczne jest leczenie
w OIOM-ie oraz szybkie przywrócenie leków
przeciwparkinsonowskich.
Inne polekowe zaburzenia ruchowe przyjmują
m.in. formę akatyzji (niemożność pozostawa-

nia w spoczynku – przymus chodzenia z towarzyszącym niepokojem psychicznym). Akatyzja
występuje na przykład u chorych leczonych
z powodu schizofrenii silnymi dawkami neuroleptyków. Występuje również u osób zdrowych, jeśli poda im się leki z tej grupy farmakologicznej – świadczą o tym doświadczenia
i relacje ofiar radzieckiej psychiatrii represyjnej
(tzw. psychuszki).
Należy również wymienić ostre i przewlekłe reakcje dystoniczne i dyskinetyczne. Jest to bardzo
różnorodne spektrum ruchów mimowolnych
w formie kurczu mięśni powiek, karku, tułowia
i kończyn, dyskinez twarzy i języka, tików, zespołu
niespokojnych nóg, pląsawicy, drżenia, mioklonii. Leczenie przewlekłych polekowych zaburzeń
ruchowych jest trudne, a jego skuteczność słaba.
Leczenie to wymaga wielu prób różnego ustawiania leków, a w wybranych przypadkach stosuje
się wstrzyknięcia toksyny botulinowej.

dr Jakub Sienkiewicz – specjalista neurolog

Lewodopa (L-dopa) –
podstawowy lek w leczeniu
choroby Parkinsona

O

d czasu wprowadzenia 40 lat temu lewodopy do terapii choroby Parkinsona
pozostaje ona najlepszym wyborem. To
najsilniej działający lek w chorobie Parkinsona,
dlatego jest niekiedy wykorzystywany do postawienia diagnozy. Dobra reakcja na lek u większości chorych potwierdza właściwe rozpoznanie choroby Parkinsona.
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W chorobie Parkinsona dochodzi do zwyrodnienia neuronów istoty czarnej produkujących
dopaminę, której brak powoduje wystąpienie
głównie objawów ruchowych. Lewodopa to
prekursor dopaminy i po dostarczeniu jej do
ośrodkowego układu nerwowego jest metabolizowana (przekształcana) do dopaminy. W zdrowym mózgu komórki produkujące dopaminę są
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nieprzerwanie aktywne, a stężenie dopaminy
utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie.
Dlatego zapomnienie o przyjęciu pojedynczej
dawki leku (zdecydowanie jednak niezalecane!)
nie powoduje objawów nasilenia choroby. Lewodopa jako prekursor dopaminy jest najskuteczniejszym lekiem w chorobie Parkinsona. Przypuszcza się, że w miarę postępu choroby może
być współodpowiedzialna za powstawanie powikłań ruchowych. W okresie zaawansowanym
pozostałe przy życiu nieliczne komórki istoty
czarnej nie są w stanie „przerobić” nadmiaru
lewodopy dostarczanej w postaci leku i efekt
jej działania zależy wprost proporcjonalnie od
podanej dawki. Oznacza to, że dopamina nie jest
uwalniana w sposób ciągły i zależnie od potrzeb,
ale w zależności od chwilowej „dostawy” leku
połkniętego przez pacjenta. Zatem nakładają się
dwa efekty: ważniejszy, jakim jest zanik komórek
istoty czarnej, gdzie lewodopa jest przekształcana w dopaminę, oraz efekt działania „nadmiaru” lewodopy.
Powikłania ruchowe późnego okresu choroby
to wahania stanu sprawności ruchowej chorego w ciągu dnia i nocy (raz czuje się dobrze,
a za chwilę może być niesprawny i nie może
np. chodzić lub ma nasilone drżenie). Niekiedy
dochodzi nawet do zbyt silnego działania leku
i nadmiaru ruchów – mówimy wtedy o tak
zwanych dyskinezach, zwykle pląsawiczych,
przypominających ruchy taneczne (pląsanie).
W literaturze medycznej wciąż dyskutuje się,
czy wczesne wprowadzenie lewodopy wiąże
się z występowaniem tych powikłań (dyskinez
i fluktuacji) w późniejszych stadiach choroby.
Niektórzy lekarze uważają, że leczenie objawowe można odłożyć do czasu większego
nasilenia objawów i pogorszenia sprawności
ruchowej oraz że leczenia lewodopą nie należy
rozpoczynać u młodych osób, które mają przed
sobą długi okres choroby. Granica wieku nie
jest w tym przypadku jednoznacznie ustalona:
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umownie to okres między 60. a 65. rokiem
życia. W przypadkach poniżej 60.–65. roku
życia można rozważyć leczenie agonistami
receptora dopaminowego, czyli substancjami
jedynie przypominającymi dopaminę. Lewodopa jest jednak lekiem o działaniu zdecydowanie najlepiej poprawiającym stan ruchowy
chorego i prędzej czy później wszyscy chorzy – niezależnie od tego, jak zaczniemy leczenie – będą wymagali jej włączenia. Lewodopę
zawsze zaleca się jako lek pierwszego rzutu
u osób starszych (czyli powyżej 60.–65. r. ż.).
Okres jej pozytywnego działania, dopóki nie
pojawią się fluktuacje i dyskinezy (nazywany
niekiedy „miodowym miesiącem”), trwa średnio 3–5 lat.
Późniejsze włączenie lewodopy często powoduje szybsze pojawienie się dyskinez i fluktuacji, co oczywiście nie świadczy o właściwościach leku, ale o nasilonym zaniku komórek
zdolnych „przerabiać” lewodopę w dopaminę.
Według koncepcji zwolenników włączania lewodopy od samego początku choroby i niezależnie od wieku pacjenta daje to szansę na lepszy
stan ruchowy w pierwszym okresie choroby.
Dodatkowo w pojawiających się ostatnio koncepcjach jest mowa o korzyściach płynących
ze wczesnego włączenia leku. Ma to przywracać fizjologiczne działanie uszkodzonych komórek dopaminowych i podtrzymywać naturalne
mechanizmy kompensujące zanik tych komórek
w procesie chorobowym.
Zdaniem autorów włączenie leczenia powinno
mieć jednak charakter indywidualny, dopasowany do wieku, ogólnego stanu zdrowia,
współistniejących schorzeń i przyjmowanych
leków oraz sytuacji zawodowej i życiowej
chorego. Zatem spór, jak rozpoczynać leczenie, pozostaje otwarty, a jego wynik zależy od
gromadzonej latami wiedzy, doświadczenia
i preferencji lekarzy i grup ekspertów, jednak
z uwzględnieniem zdania i sytuacji pacjenta.
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Lewodopa to zdecydowanie lepszy efekt kliniczny, ale także wyższe ryzyko szybszego
pojawienia się fluktuacji i dyskinez. Niekiedy
decydujemy się na terapię łączoną kilkoma
lekami jednocześnie.
Wszystkie preparaty zawierające lewodopę
należy przyjmować na pusty żołądek, czyli co
najmniej godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny
po jedzeniu, co sprzyja lepszemu wchłanianiu i działaniu substancji. Jednak na samym
początku terapii, podczas włączania leku,
dobrze jest przyjmować go po posiłkach. Zapobiega to nudnościom i wymiotom, które niekiedy
pojawiają się na początku leczenia. Lek włącza
się powoli, rozpoczynając od małych dawek,
zwiększanych stopniowo w ciągu tygodni w celu
dobrania dawki najlepszej dla chorego. Po pewnym czasie organizm przyzwyczaja się do leku
i nie ma ryzyka nudności czy wymiotów. Wtedy
też lepiej zacząć przyjmowanie leku na czczo.
Dawkowanie leku ze względu na jego dość
krótki okres półtrwania waha się od 3 do 8 razy
na dobę. Nie należy przekraczać dawki 2000 mg
na dobę.
Wraz z postępem choroby, w związku z nasileniem procesu neurodegeneracyjnego, poziom
dopaminy w prążkowiu coraz bardziej odbiega
od fizjologicznego, co prowadzi do powikłań
w rodzaju dyskinez pląsawiczych i fluktuacji
ruchowych (głównie z powodu skrócenia czasu
działania leku). By móc stale oddziaływać na
receptor dopaminowy, wyprodukowano tabletki
o powolnym uwalnianiu, jednak okazuje się,
że z powodu nieprzewidywalnego wchłaniania w jelicie (wchłanianiu ulega 40–60 %) i jednak stosunkowo krótkiego okresu półtrwania
stymulacja receptora dopaminowego nie jest
wystarczająco ciągła. Sposobem na pokonanie problemów z wchłanianiem leku i wahań
jego poziomu w surowicy jest wprowadzenie
metody bezpośredniego podawania lewodopy
do dwunastnicy (tzw. duodopa). Leczenie to

Kwartalnik Parkinson – Polska 3/2014

jest zarezerwowane dla skrajnie nasilonych
postaci choroby.
W celu poprawy wchłaniania leku zaleca się
 stosowanie tabletek na czczo,
 zmniejszanie w diecie spożycia białka
(zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak
i roślinnego), gdyż osłabia ono wchłanianie
lewodopy (często gorsze samopoczucie po
zjedzeniu obiadu),
 stosowanie tabletek zamiast kapsułek i kruszenie ich przed połknięciem,
 popijanie tabletek dużą ilością płynu, najlepiej
wody gazowanej (przyspiesza przejście z leku
do jelita, gdzie lek jest wchłaniany),
 dodawanie witaminy C do dawki lewodopy
(w tabletce, lepiej w formie rozpuszczalnej),
 picie kawy łącznie z tabletkami lub tuż po ich
przyjęciu,
 pozostawanie w pozycji stojącej po zażyciu leku (w pozycji leżącej lek wchłania się
wolniej).
Do częstych problemów niepokojących chorych przyjmujących lewodopę należą kwestie
związane z jej szkodliwością: Czy lek uszkadza wątrobę lub żołądek? Czy należy przyjmować leki osłaniające żołądek? Lewodopa
(a także większość innych leków przeciwparkinsonowskich) nie uszkadza błony śluzowej żołądka i komórek wątroby. W okresie
leczenia wskazane jest okresowe sprawdzanie morfologii oraz enzymów wątrobowych.
Natomiast przyjmowanie tak zwanych leków
osłonowych prowadzi do osłabienia działania
lewodopy. Wchłania się ona znacznie gorzej
także wtedy, gdy przyjmujemy ją z żelazem
czy wapniem.

Opracowanie: Julita Chrapińska, konsultacja
medyczna: dr Anna Potulska-Chromik –
specjalista neurolog. Źródło: „Mam chorobę
Parkinsona” – Poradnik dla chorych i ich rodzin,
pod redakcją prof. Jarosław Sławek (wyd. 1,
Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-241-6)
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Ulgi podatkowe dla naszych
Chorych
Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację, możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 37
Jeżeli jesteś osobą chorą na chorobę Parkinsona lub parkinsonizm oraz masz orzeczony stopień
niepełnosprawności albo posiadasz na utrzymaniu niepełnosprawną osobę, to masz prawo do
skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. W ramach tej ulgi możesz
odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jak również wydatki związane z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

M

ożemy odliczyć od dochodu wydatki
przeznaczone na:

 adaptację i wyposażenie mieszkań oraz
budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 przystosowanie pojazdów mechanicznych do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji (z wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego),
 zakup wydawnictw i materiałów (pomocy)
szkoleniowych,
 odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjne,
 opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
(tj. stopień znaczny),
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 kolonie i obozy dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku
życia,
 leki – w wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki
(stale lub czasowo),
 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy
inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I
lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia,
dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 odpłatne przejazdy środkami transportu
publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach leczniczo-uzdrowiskowych, na koloniach
i obozach dla dzieci i młodzieży niepełno-
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sprawnej oraz dla dzieci osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
Warunkiem odliczenia powyższych wydatków
jest orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo decyzja przyznająca rentę
z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy, rentę szkoleniową, rentę socjalną.
Brak orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ w trybie odrębnych
przepisów uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Przy
świadczeniu renty ulgi pozostają bez zmian.
Powyższe odliczenia przysługują również osobom, na których utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny, którego roczny dochód nie przekroczył kwoty 9120 zł. Do osób niepełnosprawnych,
które mogą pozostawać na utrzymaniu podatnika (a tym samym uprawnia to opiekuna do
skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej), zaliczono:
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione,
dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów,
rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, zięciów, synowe.
Pamiętaj! Ulga rehabilitacyjna nie przysługuje,
jeżeli wydatki te zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON
lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych albo zostały podatnikowi
zwrócone w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki te
były częściowo sfinansowane w powyższy sposób, to odliczeniu podlega tylko ta część wydatków, które ponieśliśmy z własnej kieszeni.
Jak się okazuje, w praktyce są kłopoty z prawidłową kwalifikacją wydatków, które mieszczą
się w ustawowym katalogu, a tym samym mogą
podlegać odliczeniu w ramach tej ulgi. Z przepisów wynika, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć od dochodu wyłącznie
wydatki na zakup sprzętu i urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności
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życiowych stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności. Natomiast właściwym do
stwierdzenia, czy konkretne urządzenie (sprzęt)
jest nam niezbędne w rehabilitacji, jest lekarz
specjalista. Odliczeniu nie podlegają natomiast
wydatki na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, nawet jeśli faktycznie ułatwia on wykonywanie nam czynności życiowych. Wyłączenie
możliwości dokonania takiego odliczenia zostało
bowiem zapisane wprost w ustawie.
Wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną muszą być
odpowiednio udokumentowane. Oznacza to, że
korzystając z odliczenia, powinniśmy posiadać
dowód ich poniesienia (faktura imienna). Wyjątki
od obowiązku udokumentowania wydatków:
używanie samochodu osobowego na konieczne
przejazdy osób niepełnosprawnych, opłacenie
przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa. Podlegają one odliczeniu w granicach
limitu kwotowego wynoszącego 2280 zł rocznie.
Pamiętajmy, że brak obowiązku dokumentowania
wydatków podlegających odliczeniu nie oznacza,
że możemy odliczyć kwotę, której faktycznie nie
wydaliśmy.
W przypadku gdy zarówno podatnik, jak i jego
małżonek są osobami niepełnosprawnymi, każdemu z nich odrębnie przysługuje odliczenie
w granicach limitu 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Ustawodawca nie zastrzegł tu, że limit ten
jest łączny dla obojga małżonków.
Prawo pomniejszenia dochodu o wydatki na
zakup leków przysługuje w sytuacji stwierdzenia przez lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconych leków. Fakt ten
należy udokumentować w przypadku wezwania podatnika do Urzędu Skarbowego. Zgodnie z powyższym możemy odliczyć wydatki
poniesione w danym miesiącu na zakup leków
powyżej kwoty 100 (na przykład jeśli w danym
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miesiącu wydatki na leki wyniosły np. 120 zł, to
można odliczyć z tej kwoty jedynie 20 zł). Jeżeli
natomiast w danym miesiącu wydatki na leki
nie przekroczyły 100 zł (czyli wyniosły np. 95 zł),
wówczas kwoty za ten miesiąc nie można odliczyć. Dlatego warto wykupować leki na dłuższy
okres – wtedy wzrasta nam kwota do odliczenia.
Dla celów dowodowych należy posiadać faktury
imienne oraz zaświadczenie lekarskie. Powinno
z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie
leki i przez jaki okres powinny być stosowane
przez osobę niepełnosprawną. Zaświadczenie powinno być przechowywane wraz z kopią
PIT-u. Warto zauważyć, że wydanie takiego
zaświadczenia może mieć miejsce również po
poniesieniu wydatku. Przydatna może być kserokopia zaświadczenia wydawanego na bieżąco
przez lekarza neurologa do lekarza pierwszego

kontaktu. Pamiętajmy o przechowywaniu faktur
wraz z zaświadczeniami przez kolejne pięć lat.
Wypełniając swój roczny PIT, pamiętajmy
o możliwości przekazania 1% podatku na
rzecz naszej fundacji. Można to uczynić, podając numer KRS 0000221902. Otrzymane od
Państwa środki z tego tytułu przekazujemy na
wsparcie najbardziej potrzebujących. Udzielamy
pomocy w postaci dofinansowania rehabilitacji,
psychoterapii, logopedii, na zakup leków i artykułów medycznych. Wspieramy też osoby chore,
dając możliwość pomocy dla ich niepełnoletnich
dzieci. Dofinansowania obejmują również inicjatywy lokalnych Kół i Stowarzyszeń. Liczymy na
Państwa gest dobrej woli, za który z góry serdecznie dziękujemy.
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Nowe karty parkingowe dla
osób niepełnosprawnych

O

d 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe
przepisy dotyczące wydawania karty
parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
Znacząco zmniejszają one grupę osób uprawnionych do jej otrzymania.
Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może
otrzymać:
 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się
i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu
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wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu
ruchu), lub/i 10-N (choroba neurologiczna),
 osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.
W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka
określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
o wskazaniu do wydania karty parkingowej.
W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może
zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustale-

nia przyczyny niepełnosprawności, oznaczonej
symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i
05-R (upośledzenie narządu ruchu), lub/i 10-N
(choroba neurologiczna).
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność
do 30 czerwca 2015 roku. Dotyczy to także kart
parkingowych wydanych na czas nieokreślony.
Więcej przydatnych informacji na temat procedury ubiegania się o nową kartę parkingową, organów ją wydających i formalności
z tym związanych znajdą Państwo np. w artykule „Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową” zamieszczonym na stronie internetowej
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243
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Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż polskojęzyczne wydanie „Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona” (Parkinson’s Well-Being Map)
dołączyło do grona 14 wersji językowych zamieszczonych na stronie EPDA: www.epda.eu.com/en/
resources/epda-partnered-resources/parkinsons
-well-being-map/, tj. do: czeskiego, duńskiego,
holenderskiego, angielskiego (UK i US), fińskiego,
francuskiego, niemieckiego, greckiego, węgierskiego, meksykańskiego, rumuńskiego, słoweńskiego i hiszpańskiego.
Redakcja Kwartalnika

Chcielibyśmy poinformować, że program wsparcia
socjalnego „Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie
Możemy Więcej”, umożliwiający chorym wykupienie niezbędnych leków i artykułów medycznych,
w roku 2014 roku objął 65 naszych podopiecznych
z terenu całego kraju.
Redakcja Kwartalnika
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aktualne Adresy
Organizacji Regionalnych
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.: 680 523 412
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
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. Bratysławska 6A, 94-035 Łódź
tel.: 506 191 680
slonik51@neostrada.pl
www.parkinsonowcy.pl
OLSZTYN
Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 b/1, 10-520 Olsztyn
tel.: 606 626 272
POZNAŃ
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Kasprzaka 34 B/2, 60-120 Poznań
tel.: 509 15 03 42
biuro@parkinson-poznan.pl
Dyżur: pn. 14:00–17:00, śr. 11:00–14:00

Nasi partnerzy:

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
parkinsonstowarzyszenie@o2.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, 518 546 916
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

