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Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona

Daj nadzieję…
Dlaczego słońce słabiej grzeje,
ptaki nie tak radośnie śpiewają,
noc jest zbyt długa, za późno dnieje,
kwiaty za szybko przekwitają.
Pociąg nie pędzi jak Pendolino,
już zwolnił biegu – nie przyśpieszy.
Kwiaty to my – tulipany.
Chociaż już więdną – oczy cieszą.
Jeszcze się dźwigną tulipany,
podniosą główki, wyprostują,
bo przyjdą nowe czasy, zmiany
i nowe leki poskutkują.
I oszaleją serca nasze,
dźwięki polecą wprost do nieba.
Daj odrobinę nam nadziei –
choremu tak niewiele trzeba.
						

Lucyna Osmolak
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Spis treści

Drodzy Czytelnicy,
z ogromną przyjemnością przekazujemy Pań‑
stwu kolejny numer biuletynu PARKINSON‑
‑POLSKA. Nie bez powodu ominęliśmy okre‑
ślenie „kwartalnik”, choć nazwa pozostaje
w tytule. Z przyczyn od nas niezależnych, ale
niezwykle istotnych, publikacja naszego biule‑
tynu co kwartał stała się niemożliwa. Niestety,
na chwilę obecną koszty druku oraz kolpor‑
tażu przekraczają możliwości naszej fundacji.
Wydanie tego numeru również byłoby niemoż‑
liwe, gdyby nie wsparcie naszych Partnerów,
za co z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie
podziękować w imieniu zarówno Zespołu Fun‑
dacji, jak i wszystkich chorych, którzy ze znie‑
cierpliwieniem oczekiwali kolejnego wydania.
Bardzo dziękujemy i jednocześnie żywimy
nadzieję, że możliwość wspierania kolejnych
edycji ze strony życzliwych nam Darczyń‑
ców będzie możliwa. Tymczasem zachęcamy
do lektury biuletynu, w którym oprócz infor‑
macji o chorobie Parkinsona, przekazujemy
Państwu relacje z lokalnych wydarzeń, które
miały miejsce w ostatnim czasie dzięki aktyw‑
nym działaczom naszego środowiska i przy
ich udziale.
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Kilka słów na początek

Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością chciałem poinformować, iż tej jesieni
w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona chorobie Parkinsona. Jest to najważniejsze w 2015 roku wydarzenie dla neurologów zajmujących się zaburzeniami ruchowymi w Polsce.
Bardzo ważnym celem zjazdu, poza aktualizacją szybko rozwijającej się wiedzy z zakresu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, jest prezentacja dorobku naukowego, któremu będą poświęcone sesje naukowe, a także wystąpienia
ustne i prezentacje plakatowe. Mam nadzieję, że wyniki tych
prac przyczynią się do dalszego rozwoju tej dziedziny neurologii.
Podczas sesji plenarnych i satelitarnych oraz warsztatów wybitni
specjaliści podzielą się wiedzą z wielu dziedzin, zaprezentują
własne osiągnięcia naukowe, zachęcą do dyskusji i wymiany
poglądów. Szybki rozwój wiedzy z zakresu zaburzeń ruchowych
skłonił organizatorów do zaproszenia ekspertów z kraju i zagranicy
z dziedzin takich jak komórki macierzyste czy genetyka, bez których nowoczesna medycyna nie może się obyć. Na liście wykładowców zagranicznych znajduje się między innymi prof. Stanley
Fahn – twórca parkinosonologii, a zarazem jeden z najczęściej
cytowanych neurologów na świecie. Kolejni wybitni uczestnicy
to prof. Zbigniew Wszołek – jeden z największych na świecie autorytetów w dziedzinie genetyki parkinsonizmu – oraz prof. Eldad
Melamed i dr Mirosław Janowski, którzy są specjalistami terapii
komórkami macierzystymi.
Bogata oferta warsztatów ma szczególne znaczenie dla wzbogacenia umiejętności neurologów w kwestiach takich jak leczenie toksyną botulinową czy prowadzenie pacjentów z DBS. Sesje
wideo zaś dadzą możliwość zapoznania się z bardzo bogatą symptomatologią zaburzeń ruchowych.
Interdyscyplinarny charakter różnych chorób pozapiramidowych
skłania do zaproszenia na zjazd grona specjalistów z różnych
gałęzi medycyny, aby podzielić się swoimi doświadczeniami.
Mam nadzieję, że konferencja w Warszawie będzie owocnym
spotkaniem naukowym, okazją do poszerzenia umiejętności praktycznych, ale także szansą na nawiązanie dalszej bardzo owocnej współpracy.
Strona konferencji: http://choroba-parkinsona.com.pl/.

Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezes Elekt Sekcji
Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona
i Innych Zaburzeń Ruchowych
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Parkinson pod lupą

Brak aktywności fizycznej zwiększa
ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona
Umiarkowany wysiłek fizyczny ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie – zmniejsza ryzyko chorób
serca i demencji oraz, jak wynika z badań naukowców szwedzkich, może zmniejszać ryzyko wystą‑
pienia choroby Parkinsona.

U

osób dbających o codzienną aktyw‑
ność fizyczną występuje mniejsze ryzyko
zachorowania na Parkinsona. Taki wnio‑
sek postawili szwedzcy naukowcy z Instytutu
Karolinska w Sztokholmie (Brain: A Journal of
Neurology 2015: 138; 269–275).
Badaniem określającym wpływ aktywności fizycznej
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby Parkin‑
sona objęto Szwedów (27 863 kobiet i 15 505 męż‑
czyzn w wieku ok. 50 lat) w ramach badań mających
na celu zapobieganie chorobom nowotworowym
przeprowadzonych w latach 1997–2010.
W pierwszych latach badania żadna z osób nie była
dotknięta chorobą Parkinsona. Pod koniec, po okre‑
sie obserwacji wynoszącym ok. 12,6 roku, chorobę
wykryto u 286 z 43 368 badanych; z tego 55% sta‑
nowili mężczyźni (158 chorych).

Wykorzystanie bogatej
bazy danych
Wszyscy badani dokładnie opisywali swoją
codzienną aktywność fizyczną (w domu, w drodze
do pracy, podczas pracy oraz w czasie wolnym),
korzystając z 36‑stronicowego kwestionariusza.
W ramach badania określono poziom aktywności
fizycznej osób w różnym wieku przy pomocy mier‑
nika zdefiniowanego jako ekwiwalent metaboliczny
(ang. Metabolic Equivalent of Task), który określa
poziom wysiłku fizycznego wymaganego do wyko‑
nania codziennych czynności na podstawie poziomu
zużycia tlenu.
Ekwiwalent metaboliczny MET został obliczony rów‑
nież dla prac domowych, drogi z domu do pracy
oraz czynności wykonywanych w czasie wolnym,
aby uzyskać pełen obraz „ogólnej aktywności
fizycznej” danej osoby. Powyższa wartość posłu‑
żyła naukowcom do oszacowania ryzyka wystąpie‑
nia choroby Parkinsona w zależności od poziomu
aktywności fizycznej.
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Sześć godzin aktywności
fizycznej tygodniowo
obniża o 45% ryzyko
wystąpienia choroby
Parkinsona
Wyniki badania mówią same za siebie: u osób
aktywnych fizycznie przez sześć godzin w tygo‑
dniu (licząc czynności wykonywane w domu oraz
w drodze do pracy) ryzyko wystąpienia choroby Par‑
kinsona było o 43% niższe niż u osób poświęcają‑
cych na aktywność fizyczną mniej niż dwie godziny
w tygodniu. W przypadku mężczyzn ryzyko to było
nawet o 45% mniejsze. Wyniki uzupełniających
badań kohortowych potwierdzają badania kliniczne:
badacze dowiedli, że umiarkowana aktywność
fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na Parkin‑
sona zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
– Wyniki tego oraz innych podobnych badań stano‑
wią początek naukowo popartej prewencji chorób
degeneracyjnych. Większości z nas łatwiej jest włą‑
czyć aktywność fizyczną w codzienne czynności niż
regularnie uprawiać sport. To odkrycie może mieć
długoterminowy pozytywny wpływ na zdrowie – sko‑
mentował wyniki badania przeprowadzanego przez
szwedzkich naukowców prof. dr Günther Deuschl,
ekspert z zakresu choroby Parkinsona, dyrektor
Wydziału Neurologicznego w klinice uniwersyteckiej
w Kilonii (Schleswig‑Holstein) oraz prezes Europej‑
skiej Akademii Neurologii (EAN).
Oczywiście efekty neuroprotekcyjne ćwiczeń fizycz‑
nych nie są jeszcze do końca znane, lecz powszech‑
nie wiadomo, że aktywność fizyczna przynosi wiele
korzyści, a zwłaszcza sprzyja wydzielaniu hormonu
wzrostu, zmniejsza stany zapalne organizmu oraz
zwiększa produkcję witaminy D.

Źródło: biuletyn PARKINSON (Szwajcaria), wydanie
nr 119 / wrzesień 2015.
Tłum.: Justyna Sikora – tłumacz języka francuskiego
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Komórki macierzyste leczą Parkinsona
u szczurów
W ramach eksperymentu przeprowadzonego na zwierzętach naukowcom z uniwersytetów w Bie‑
lefeld i Dreźnie udało się wyleczyć Parkinsona u szczurów przy wykorzystaniu komórek macierzy‑
stych pobranych z ludzkiego nabłonka węchowego. Wyniki badań wskazują na możliwość zasto‑
sowania podobnej terapii komórkowej u ludzi.

N

aukowcom z zespołu pracującego pod prze‑
wodnictwem prof. Barbary Kaltschmidt (Uni‑
wersytet w Bielefeld, Wydział Biologii Komór‑
kowej) oraz prof. Alexandra Storcha (Uniwersytet
Techniczny w Dreźnie) udało się wyleczyć objawy
choroby Parkinsona u szczurów dzięki wykorzystaniu ludzkich komórek macierzystych (Stem
Cells Translational Medicine, online, grudzień 2014 r.).
W warunkach laboratoryjnych naukowcy przekształ‑
cili komórki macierzyste pozyskane z małżowin
nosowych osób dorosłych (Inferior Turbinate Stem
Cells, ITSC) w neurony dopaminergiczne. Następ‑
nie badacze obserwowali zachowanie komórek
macierzystych po ich wszczepieniu do mózgów
szczurów, u których wywołano chorobę Parkinsona
na potrzeby eksperymentu. A oto wyniki: przed
wszczepieniem komórek macierzystych u szczu‑
rów występowały poważne zaburzenia motoryczne
i behawioralne, natomiast dwanaście tygodni po
ich wszczepieniu odnotowano migrację neuronów
mózgowych, a funkcje nerwowe uległy wyraźnej

poprawie, co przełożyło się na pozytywne zmiany
w zachowaniu zwierząt.
Choć powyższy eksperyment nie został potwier‑
dzony badaniami klinicznymi, to wyniki są obiecu‑
jące: komórki macierzyste ITSC są łatwo dostępne
i nie budzą obaw natury etycznej jak embrionalne
komórki macierzyste. Ponadto u zwierząt podda‑
nych badaniu nie rozwinęły się nowotwory, co ma
często miejsce w przypadku wykorzystania embrio‑
nalnych komórek macierzystych. Na dzień dzisiejszy
nie można jednoznacznie stwierdzić, czy omawianą
metodę leczenia uda się z powodzeniem zastoso‑
wać na ludzkim organizmie, ani przewidzieć, jakie
będą jej długofalowe skutki. Niemniej jednak wyniki
badań dają nadzieję, że możliwość leczenia Parkin‑
sona z wykorzystaniem komórek macierzystych nie
jest tylko pobożnym życzeniem.

Źródło: biuletyn PARKINSON (Szwajcaria), wydanie
nr 117 / marzec 2015.
Tłum.: Justyna Sikora – tłumacz języka francuskiego

Parkinson. Najnowsze pomysły na chorobę
Dzisiejsze metody leczenia choroby Parkinsona mogą łagodzić jej objawy, nie zaś pokonać ją samą.
To największe wyzwanie dla badaczy zajmujących się tym schorzeniem. Oto pięć ich najnowszych
pomysłów.

Malaria i białko
Dobrze byłoby, gdyby okazało się, że z parkinsonem
radzi sobie znana i stosowana w innym schorzeniu
terapia. Tak pomyśleli naukowcy z Harvardu i Uni‑
wersytetu Technologicznego Nanyang w Singapu‑
rze. Ich zespół przeanalizował prawie tysiąc leków
dopuszczonych na amerykańskim rynku. Uwagę
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badaczy przykuły dwa środki stosowane w przy‑
padku malarii – chlorochina i amodiachina.
– Okazało się, że leki te są w stanie połączyć się
i aktywować klasę białek mózgowych o nazwie Nurr1.
A to właśnie te proteiny chronią przed uszkodze‑
niem neurony produkujące dopaminę – tłumaczy
prof. Kwang‑Soo Kim z Harvardu.
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Nurr1 już od pewnego czasu była na celowniku tych,
którzy zajmowali się chorobą Parkinsona. Nie wie‑
dzieli oni jednak, jak się do niej dobrać. Wydaje się,
że ten problem rozwiązał harvardzko-singapurski
zespół. – Testy pokazały, że u szczurów, którym
za pomocą antymalarycznych leków aktywowano
białka Nurr1, objawy parkinsona uległy złagodzeniu
– mówi prof. Kwang‑Soo Kim.

Lek na cukrzycę
Równie ciekawie wygląda praca opublikowana kilka
dni temu w „PLOS Medicine”. Dotyczy ona nie lecze‑
nia, ale profilaktyki choroby Parkinsona. Jej autorzy
– naukowcy z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medy‑
cyny Tropikalnej – sugerują, że skuteczne mogą
tu być stosowane od wielu lat doustne leki przeciw‑
cukrzycowe z grupy glitazonów.
– Prześledziliśmy stan zdrowia ponad 160 tys.
osób leczonych przez wiele lat z powodu cuk‑
rzycy typu II. Wśród nich 44 tys. zażywało glita‑
zony, a 120 tys. nie – pisze główny autor pracy,
dr Ruth Bauer. Po uwzględnieniu wszystkich
danych okazało się, że w grupie leczonych glita‑
zonami choroba Parkinsona była aż o 28% rzad‑
sza. – Glitazony zmniejszają typową dla cukrzycy
oporność na insulinę, działając na pewien recep‑
tor zwany PPAR‑gamma. Podejrzewa się jednak,
że oprócz gospodarki cukrami odgrywa on rolę
w wielu innych procesach w naszym organizmie,
w tym w prawidłowej pracy centralnego systemu
nerwowego – tłumaczy Bauer.
Jednak – jak pokazały badania – działanie ochronne
glitazonów trwało tylko w trakcie zażywania leku. Po
jego odstawieniu ryzyko rozwoju choroby Parkin‑
sona wracało do normy.
Badanie sfinansowała fundacja Michaela J. Foxa.

Hodowanie w 3D
Na łamach najnowszego „Lab on a Chip” naukowcy
z Centrum Systemów Biomedycznych w Luksem‑
burgu opisali natomiast, jak udało im się po raz
pierwszy stworzyć trójwymiarową hodowlę komó‑
rek produkujących dopaminę (dotychczas robiono
to dwuwymiarowo – na klasycznej szalce Petriego).
Najpierw ze zwykłych komórek skóry za pomocą
manipulacji genetycznych uczeni otrzymali
tzw. indukowane pluripotencjalne komórki macie‑
rzyste (za opracowanie tej metody Shinya Yamanaka
w 2012 r. otrzymał Nagrodę Nobla).
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Następnie naukowcy kierowani przez dr. Ronana
Fleminga umieścili komórki w specjalnych, przypo‑
minających tunele bioreaktorach. Z jednej ich strony
znajdowały się właśnie zawieszone w płynie komórki
(mieszanina ta stopniowo zyskiwała konsystencję
gęstego żelu), a z drugiej czynniki wzrostu i skład‑
niki odżywcze.
– Już po kilku godzinach zauważyliśmy, że komórki
macierzyste zaczynają dojrzewać, formować
swoje wypustki – aksony i dendryty. Po 30 dniach
91% hodowanych przez nas komórek przekształciło
się w dojrzałe neurony, z czego co piąta (czyli 20%)
w to, czego chcieliśmy najbardziej – komórki pro‑
dukujące dopaminę – pisze w swojej pracy Fleming.
Naukowcy będą teraz badać terapeutyczne możliwo‑
ści zastosowania swojego odkrycia. – Ideałem byłoby
wykorzystanie do hodowli komórek pobranych bezpo‑
średnio od osoby chorej na parkinsona i wszczepienie
jej później wyhodowanych z nich neuronów – wyjaśnia
badacz z Luksemburga.

Komórki zarodkowe
Komórki macierzyste postanowili wykorzystać rów‑
nież naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund
kierowani przez dr Malin Parmar. W tym przypadku
eksperyment polegał na przeszczepieniu ich (po tym,
jak dojrzały i przemieniły się w neurony) do mózgów
chorych na parkinsona szczurów.
– Doświadczenie zakończyło się sukcesem. Wszcze‑
pione komórki się przyjęły, wytworzyły sieć powią‑
zań w mózgu oraz przywróciły – w ciągu pięciu mie‑
sięcy – prawidłowe stężenie dopaminy. Wiązała się
z tym również oczywiście znaczna poprawa funkcji
motorycznych zwierząt – pisze dr Parmar na łamach
prestiżowego „Cell Stem Cell”.
Problem w tym, że w swoich pracach szwedzcy
badacze wykorzystali ludzkie zarodkowe komórki
macierzyste, które od lat wzbudzają ogromne kon‑
trowersje, głównie ze względu na źródło ich pozyski‑
wania. W tym przypadku były to komórki z zarodków
poddanych aborcji.

W jelitach zapisane
W kolejnym projekcie sfinansowanym przez fundację
Michaela J. Foxa naukowcy z Uniwersytetu w Hel‑
sinkach postawili tezę, że na ryzyko rozwoju cho‑
roby Parkinsona może mieć wpływ flora bakteryjna
w naszych jelitach. Jak wiadomo, układ pokarmowy
zamieszkują miliardy bakterii, a ich skład oraz pra‑
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widłowe funkcjonowanie flory bezpośrednio wpływa
na wiele różnych procesów, nie tylko związanych
z trawieniem.
– Badając grupę 72 osób z rozpoznaną chorobą Par‑
kinsona, zauważyliśmy, że w porównaniu z grupą
kontrolną w ich jelitach jest zdecydowanie mniej bak‑
terii z rodziny Prevotellaceae. W zasadzie w ogóle
ich tam nie było – mówi kierujący badaniami dr Filip
Scheperjans. Czy więc to właśnie te bakterie w jakiś
sposób chronią przed rozwojem choroby, a w sytu‑
acji gdy ich zabraknie, schorzenie dostaje zielone
światło? – pytają badacze. Zauważyli oni również,

że w przypadku innej rodziny bakterii – tzw. entero‑
bakterii – było dokładnie na odwrót: chorzy mieli ich
zdecydowanie więcej niż osoby zdrowe, a w dodatku
im więcej ich było, tym choroba przebiegała ciężej.
Czyżby więc wyjaśnienia zagadki choroby Parkin‑
sona należało szukać w jelitach?

Źródło: tygodnik „Tylko Zdrowie”, dodatek
do „Gazety Wyborczej”, wyd. z dnia 05.08.2015 r.
Autor: Wojciech Moskal – http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,18486561,parkinson-najnowszepomysly-na-chorobe.html

Jaką rolę odgrywa flora jelitowa
w rozwoju choroby Parkinsona?
Jelita i bakterie w nich żyjące mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, podobnie jak stan naszego
zdrowia może oddziaływać na florę jelitową. Fińscy naukowcy odkryli, że skład flory jelitowej ulega
zmianie u chorych na Parkinsona.

I

stnieje wiele czynników wskazujących, że choroba
Parkinsona może rozwijać się w układzie nerwo‑
wym układu pokarmowego i powoli rozprzestrze‑
niać się do mózgu za pośrednictwem dróg układu
nerwowego. Wiadomo przecież, że jelitowy układ
nerwowy oraz przywspółczulny, inaczej parasympa‑
tyczny, układ nerwowy, będący częścią wegetatyw‑
nego układu nerwowego, są ośrodkami, w których
najwcześniej i najczęściej pojawiają się złogi neuro‑
toksyczne alfa‑synukleiny (ciała Lewy’ego) typowe
dla choroby Parkinsona. Ponadto badania kliniczne
dowodzą, że zaburzenia czynności układu pokarmo‑
wego, a zwłaszcza zaparcia, stanowią najbardziej
charakterystyczne niemotoryczne symptomy choroby
Parkinsona, mogące o wiele lat poprzedzać wystą‑
pienie objawów motorycznych.
Naukowcy z zespołu dr. Filipa Scheperjansa,
neurologa z kliniki Uniwersytetu w Helsinkach,
odkryli, że skład flory jelitowej ulega znaczącym
zmianom u osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Porównując skład flory jelitowej (mikrobiomu)
72 osób chorych na Parkinsona z florą jelitową
72 osób zdrowych, naukowcy dowiedli, że u osób
cierpiących na chP liczba bakterii z rodziny Prevotellaceae była o ok. 78% mniejsza niż u osób zdro‑
wych, przy jednoczesnym nadmiernym wzroście
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innych bakterii jelitowych. Porównanie parame‑
trów klinicznych i składu flory jelitowej wskazuje,
że zmiany flory jelitowej są powiązane z wystąpie‑
niem objawów chorobowych, takich jak zaparcia,
trudności w poruszaniu się i zaburzenia równowagi.
To odkrycie jest tym bardziej interesujące z uwagi
na fakt, że bakterie jelitowe współdziałają z auto‑
nomicznym i wegetatywnym układem nerwowym
za pośrednictwem różnych dróg, takich jak jelitowy
układ nerwowy oraz nerw błędny (główny nerw
parasympatycznego układu nerwowego, regulujący
funkcjonowanie praktycznie wszystkich narządów
wewnętrznych). Dotychczas ignorowano jednak
powyższe fakty oraz rolę bakterii jelitowych i nie
wykazano, czy zaburzenia równowagi flory jelito‑
wej u chorych na Parkinsona zachodzą w następ‑
stwie wystąpienia schorzenia czy też prowadzą
do jego rozwoju.
Kolejne badania powinny przynieść odpowiedzi na
powyższe pytania i potwierdzić, czy analiza składu
flory jelitowej może stanowić narzędzie we wczesnej
diagnostyce choroby Parkinsona.

Źródło: biuletyn PARKINSON (Szwajcaria), wydanie
nr 118 / lipiec 2015.
Tłum.: Justyna Sikora – tłumacz języka francuskiego
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Projekt PARK – „Przeciwdziałanie chP przy
pomocy progresywnego treningu wibracyjnego”
W Zakładzie Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossa‑
kowskiego PAN w Warszawie prowadzony jest projekt naukowo‑badawczy w części dedykowany
pacjentom z rozpoznaniem choroby Parkinsona „Przeciwdziałanie chorobie Parkinsona przy po‑
mocy progresywnego treningu wibracyjnego”.

N

arastająca sztywność mięśniowa, spo‑
wolnienie psychoruchowe i niestabilny
chód to objawy choroby Parkinsona, które
z czasem utrudniają wykonywanie najprostszych
codziennych czynności. Często podjęcie bardziej
intensywnej aktywności ruchowej wydaje się wręcz
niemożliwe. Tymczasem różne formy aktywności
fizycznej mogą prowadzić do zmniejszenia dolegliwości związanych z chorobą Parkinsona, przy
czym ważne jest, aby forma treningu była dosto‑
sowana do potrzeb i możliwości chorego. Jedną
z takich form jest trening wibracyjny. Polega on na
wykonywaniu ćwiczeń na platformie wibracyjnej.
Ta forma wysiłku fizycznego jest łatwa w samo‑
dzielnym stosowaniu nawet dla osób, które dotąd
nie były aktywne fizycznie. Szczególną zaletą
treningu wibracyjnego jest to, że posiada on
cechy zarówno treningu wytrzymałościowego,
jak i siłowego, tzn. zwiększa wydolność układu
krążenia i siłę mięśni szkieletowych. Wykazano,
że trening wibracyjny może zmniejszać drżenie
i sztywność mięśniową, zauważono także tendencję
do zmniejszenia balansowania podczas chodu po
kilku tygodniach tego treningu.
Celem projektu jest:
 określenie, czy trening wibracyjny może stano‑
wić terapię wspomagającą proces leczenia osób
z chorobą Parkinsona,
 sprawdzenie, czy trening wibracyjny zwiększa siłę
mięśniową i wydolność fizyczną oraz czy łagodzi
objawy choroby.
Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się w 2013 roku.
Przewidywany termin zakończenia projektu to gru‑
dzień 2015 roku. Wstępną kwalifikację pacjentów
przeprowadzono na podstawie badania neurolo‑
gicznego, wywiadu z chorym oraz analizy doku‑
mentacji medycznej. Ważnym przeciwwskazaniem
do treningu wibracyjnego były schorzenia układu
kostno‑stawowego, głównie kręgosłupa, oraz sto‑
pień zaawansowania choroby uniemożliwiający
wykonywanie treningu. Pacjenci włączeni do badań
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zostali losowo podzieleni na 2 grupy: trenującą
i nietrenującą.
U pacjentów nietrenujących przeprowadza się bada‑
nie lekarskie, pomiar wielkości drżenia i siły mięśnio‑
wej, krótki test wysiłkowy oraz zestaw testów auto‑
nomicznych. Badania te powtarzane są kilkukrotnie
w ciągu 15 miesięcy. Dzięki temu badani uzyskują
systematyczną kontrolę stanu zdrowia i wydolno‑
ści fizycznej.
Pacjenci z grupy trenującej otrzymali skonstruowaną
specjalnie w odpowiedzi na ich potrzeby platformę
wibracyjną i przeszli odpowiednie szkolenia. Reko‑
mendowano wykonywanie trzech sesji treningowych
w tygodniu, z co najmniej jednym dniem przerwy
pomiędzy sesjami. Pojedyncza sesja treningowa
trwa nie dłużej niż 15 minut. Systematyczność i inten‑
sywność treningu jest kontrolowana dzięki zapisowi
sesji treningowej na karcie pamięci, w którą wypo‑
sażona jest platforma. Osoby trenujące przechodzą
podobny cykl badań jak pacjenci nietrenujący.
Do projektu zakwalifikowano 62 osoby. Obecnie
w badaniu bierze udział 45 osób, z czego 27 należy
do grupy trenującej. Część osób zaprzestała udziału
w projekcie, głównie z przyczyn rodzinnych, zdro‑
wotnych lub związanych z wyjazdem.
W wielu przypadkach trening przyniósł korzystne
efekty. Obserwowano zwiększenie siły mięśniowej,
poprawę wydolności układu sercowo‑naczyniowego
oraz redukcję zaburzeń równowagi i usprawnienie
chodu.
Ostateczne wyniki zostaną opracowane i opubliko‑
wane po zakończeniu projektu.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podzię‑
kować naszym pacjentom za udział w projekcie,
wytrwałość oraz życzliwość z ich strony.

dr n. med. Aleksandra Karbowniczek, dr n. med.
Anna Gąsiorowska, dr n. med. Anna Strasz, dr n.
med. Wiktor Niewiadomski 
Projekt badawczy nr 2011/01/D/NZ7/04405
finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
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31 lipca – 2 sierpnia 2015 r., Dubnany, Republika Czeska

Nasi na VIII Parkinsoniadzie

P

ierwszy weekend sierpnia to już tradycyjnie
Każdy zwycięzcą
od ośmiu lat czas sportowych zmagań osób
z chorobą Parkinsona podczas międzynaro‑ Tym razem czworo zawodników polskiej drużyny
dowych zawodów – Parkinsoniady.
było blisko zajęcia miejsca na podium. Należą im
W tym roku na międzynarodowe zawody sportowe, się słowa uznania, bo konkurencja była silniejsza niż
które ponownie odbyły się w Republice Czeskiej, w roku ubiegłym, a większość naszych zawodników
przybyło ok. 230 osób z Austrii, Słowacji, Polski przybyła tu po raz pierwszy. Polska drużyna była
i oczywiście z wielu rejonów kraju gospodarzy. liczniejsza niż na poprzednich zawodach i opiekuno‑
Po raz drugi w zawodach uczestniczyli też chorzy wie mocno dopingowali chorych. Nasza ekipa zdo‑
ze stwardnieniem rozsianym (SM). Zarówno
była jeden medal. Gratulacje dla kol. Jerzego
ci z chP, jak i SM – wspierani przez
Zdrady z łódzkiego „Słonika”. Debiuto‑
wał w zawodach, a do brązowego
opiekunów – walczyli w różnych
medalu miał aż pięciu konkuren‑
konkursach indywidualnych:
tów z innych drużyn.
osobno mężczyźni i osobno
Pierwszy
weekend
Pozostałym uczestnikom
kobiety; tym razem nie
gratulujemy wytrwałości
było pojedynków w kon‑
sierpnia to już
w pokonywaniu własnych
kurencjach zespołowych.
tradycyjnie od ośmiu
słabości. Należy przypo‑
Nasza krajowa drużyna
lat czas sportowych
mnieć, że zawody trwały
to reprezentanci stowa‑
zmagań osób z chorobą
rzyszenia „Słonik” z Łodzi
całą sobotę, a towarzy‑
Parkinsona
podczas
szyła im gorąca atmosfera,
i MSOzChP.
międzynarodowych
wzmagana prażącym na
zawodów
zewnątrz hali ośrodka spor‑
Tu najważniejszy
towego „Żółw” w Dubna‑
– Parkinsoniady.
jest udział
nach słońcem. A poprzedniego
Podobnie jak w ubiegłym roku
dnia odbyliśmy długą podroż
ogromne wrażenie sprawiał widok
do Hodonina, by w piątkowy wie‑
chorych, którzy – często mimo znacznej
czór wziąć udział w uroczystym koncer‑
niepełnosprawności – mocno zmotywowani
cie inaugurującym Parkinsoniadę – tym razem
przystępowali do udziału w zawodach; większość na głównym placu miasta.
usiłowała zaliczyć wszystkie dyscypliny. Pokonując W niedzielę ze smutkiem żegnaliśmy się z organiza‑
bariery językowe, uczestnicy starali się zrozumieć torem Parkinsoniady, Honzą Škrkalem. Specjalnie
innych i dodawali sobie odwagi, a czasem wzajemnie przybył on z Dubnan do naszego hotelu w Hodoni‑
się pocieszali. Ci, którzy wyglądają na mniej dotknię‑ nie, by pożegnać uczestników, którzy, często mimo
tych chorobą, to nie zawsze pewni zwycięzcy. Co symptomów choroby bardziej widocznych niż przed
ciekawe, w kilku dyscyplinach ubiegłoroczni laureaci rokiem, wyrażali postanowienie utrzymania formy,
tym razem nie znaleźli się na podium.
by w przyszłym roku ponownie wziąć udział w zawo‑
Oprócz konkursów był też czas na dyskusje, odno‑ dach. Kapitanem naszego zespołu był kol. Julian
wienie starych przyjaźni i poznanie nowych ludzi. Po „Słonik” Tomalczyk z Łodzi.
ceremonii wręczenia nagród uczestnicy mogli obej‑ Udział polskiej drużyny był możliwy dzięki wsparciu
rzeć wieczorny program folklorystyczny. Pozwoliło finansowemu Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”,
to na krótki odpoczynek, dzięki czemu po zakończe‑ za co uczestnicy składają serdeczne podziękowania.
niu koncertu uczestnicy mieli dość siły na wspólne
międzynarodowe tańce, które zakończyły ten Opracowanie: Leszek Dobrowolski – MSOzCHP
pamiętny dzień sportu i muzyki.
6 września 2015 r.
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Mazowieckie Stowarzyszenie Chorych
na Parkinsona skończyło 20 lat!

M

iło nam podzielić się z naszymi Czytelnikami
tą wiadomością i serdecznie pogratulować
jubilatowi. Życzymy następnych rocznic
równie obfitych w szczególne wydarzenia – zwłasz‑
cza przynoszące wiadomości o tym, co dzieje się
w świecie w zakresie leczenia choroby Parkinsona.
Pragniemy także przypomnieć, że swój wkład
pracy w działalność Stowarzyszenia miał założyciel
Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, pan Jerzy
Łukasiewicz (w 2005 roku był wiceprzewodniczą‑
cym Stowarzyszenia).
Ludziom działającym w Stowarzyszeniu należą się
gorące słowa uznania i podziękowania za wytrwa‑
łość w działaniu i pomocy na rzecz chorych i niepeł‑
nosprawnych, ludzi samotnych i w depresji.
Obchody jubileuszu nie odbyłyby się bez wspar‑
cia wielu znaczących osób. Bardzo dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uro‑
czystości, zwłaszcza redakcji tygodnika „Polityka”
za udostępnienie sali konferencyjnej, Zarządowi
oraz wielu osobom, które wsparły zorganizowa‑
nie jubileuszu.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Po
serdecznym powitaniu gości przez Prezesa Stowa‑
rzyszenia, pana Leszka Dobrowolskiego, i Wicepre‑
zes, panią Teresę Stępień-Mazurkiewicz, wystąpiło
wiele osób, które przybliżyły działalność Stowarzy‑
szenia oraz przedstawiły nowe sposoby walki z cho‑
robą Parkinsona.
Oprócz urodzinowego tortu z dwudziestoma płoną‑
cymi świeczkami dla gości przewidziany był wspa‑
niały poczęstunek. W jego przygotowaniu i obsłudze
jako wolontariusze pomagali harcerze, którzy uwi‑
jali się jak mrówki, by należycie obsłużyć wszyst‑
kich obecnych.
Na pamiątkę tego wydarzenia dla każdego uczest‑
nika uroczystości przewidziany był upominek –
kalendarz przypominający znaczące wydarzenia
na kartach historii Stowarzyszenia, tulipan oraz
coś słodkiego.
Jeszcze raz gratulujemy Jubilatowi i życzymy dalszej
owocnej pracy!

Lucyna Osmolak – MSOzChP

XX-lecie pierwszego w Polsce
Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona

J

esienią 1993 roku, opierając się na włas‑
nych doświadczeniach, prof. Janusz Łętow‑
ski zamieścił w miesięczniku „Twój Styl”
(nr 9/1993, str. 44) artykuł pod przekornym tytułem
„Polubić Parkinsona”. Nie tyle bogata w dobre rady
treść artykułu, ile samo określenie „polubić” zbul‑
wersowało sędziego Józefa Wieczorka do tego stop‑
nia, że na podstawie własnych zmagań z tym scho‑
rzeniem wystosował replikę do „Życia Warszawy”.
W liście z 18 stycznia 1994 roku stwierdził, że „Par‑
kinsona w żaden sposób polubić się nie da, można
go tylko znienawidzić”.
W wyniku tej polemiki posypały się listy i rozdzwoniły
telefony, gdyż okazało się, że setki osób dotknięte są
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tym schorzeniem w samej tylko stolicy. Nie będąc
w stanie odpowiadać na każdy list, Janusz Wieczo‑
rek zwołał zebranie wszystkich zainteresowanych.
I właśnie na tym spotkaniu, po ciekawej prelekcji
sędziego, pana Wieczorka, i zademonstrowaniu
przez niego odpowiednich sposobów gimnastyki,
zrodziła się pierwsza myśl i potrzeba zorganizowania
się osób z chorobą Parkinsona.
Następnie, w 1995 roku stosownie do tego postano‑
wienia grupa inicjatywna pod kierunkiem Józefa Wie‑
czorka opracowała statut Stowarzyszenia, który został
zarejestrowany 26 stycznia 1995 r.
Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 20 maja
1995 roku. Wybrany został Zarząd Stowarzyszenia,

Moje życie z chorobą
które liczyło 50 członków. Aby ułatwić kontakt mię‑
dzy Zarządem i członkami Stowarzyszenia, podzie‑
lono się na grupy według dzielnic Warszawy, a na
czele każdej grupy działał „łącznik”. Powstanie Stołecznego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona stało się impulsem do powołania kolejnych stowarzyszeń regionalnych w Polsce.
W dniach 21–22 października 1998 r. w Warszawie
odbył się 1. Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzy‑
szeń Osób z Chorobą Parkinsona, na który przybyło
26 delegatów z 13 miast. Podpisano wówczas Poro‑
zumienie o zasadach współpracy Stowarzyszeń,
Rezolucję o uznanie choroby Parkinsona za chorobę
przewlekłą oraz Kartkę Praw Osób Chorych na Cho‑
robę Parkinsona.
Po kilkunastu latach działania, w listopadzie
2009 roku, Walne Zgromadzenie zmieniło statut.
Najważniejszą zmianą była możliwość wstępowania
do Stowarzyszenia również osób niedotkniętych cho‑
robą Parkinsona oraz zmiana struktury zarządu, co
uczyniło go ciałem kolegialnym. Dokonano też zmiany
nazwy na Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Cho‑
robą Parkinsona – nazwę funkcjonującą po dziś dzień.

Obecnie Mazowieckie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona liczy około 200 członków. Są
to przede wszystkim chorzy z Warszawy i najbliż‑
szej okolicy, ale też z innych regionów Polski, a także
ok. 30 osób zdrowych.
Za swój cel stowarzyszenie przyjęło reprezentowa‑
nie interesów swoich członków oraz wyzwalanie ini‑
cjatywy osób cierpiących na chorobę Parkinsona
w kierunku wszechstronnej ich rehabilitacji i lecze‑
nia dla zapewnienia im optymalnego poziomu
sprawności i zdolności do kierowania własnym
życiem poprzez: rozpowszechnianie informacji
o chorobie i metodach leczenia drogą wymiany
doświadczeń i publikacji, współdziałanie z orga‑
nami administracji państwowej i placówkami służby
zdrowia oraz organizacjami społecznymi działają‑
cymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
organizowanie samopomocy członkowskiej, mają‑
cej na celu przeciwdziałanie postawom rezygnacji,
osamotnienia i bezradności, zwłaszcza wśród osób
najciężej poszkodowanych.

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, MSOzChP

Koncert charytatywny w Lublinie

W

dniu 11 kwietnia 2015 r. został zorganizo‑
wany nasz pierwszy Koncert Charytatywny
– spotkanie z okazji Światowego Dnia Cho‑
rych na Parkinsona, który miał na celu pobudzenie
potencjału osób dotkniętych tą chorobą, by brały
aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Kon‑
cert zgromadził wielu przyjaciół i słuchaczy. Mot‑
tem była myśl zawarta w słowach „Nigdy nikt nie
jest dość silny, aby nie potrzebował pomocy, i nikt
nie jest dość słaby, aby nie pomóc drugiemu”. Kon‑
cert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sławi‑
niacy” (kierownik Leszek Gęca), Zespołu Wokal‑
nego „Pasjonata” pod kierownictwem Aliny Zwolak,
„Kabaretu Odnowionego” (kierownik Lidia Potonia)
oraz popisy Lubelskiej Grupy Tanecznej FLOW
(choreograf Magdalena Demucha) spotkały się
z aplauzem widzów. Wspaniała intonacja, ekspre‑
sja muzyczna oraz dobór repertuaru spowodowały
burzę oklasków na widowni. Na zakończenie każda
grupa otrzymała podziękowania od współorganiza‑
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torów, które przekazał Prezes Klubu Przyjaciół Cho‑
rych na Parkinsona.
W sali widowiskowej organizatorzy zgromadzili
około 300 uczestników, do dyspozycji których
udostępniono tematyczne wydawnictwa specjali‑
styczne. Zabrawszy głos na zakończenie, Prezes
Klubu powiedział: „Wśród osiągniętych rezultatów
na plan pierwszy wysuwa się – według wypowiedzi
uczestników – zagadnienie uzyskania pozytywnych
doświadczeń emocjonalnych w realiach mieszkań‑
ców z osobami dotkniętymi chorobą Parkinsona.
Uzyskano to dzięki prezentacji dwóch wystąpień,
lekarza i osoby chorej. Właśnie takie spotkania jak
to pomagają uświadamiać ludzi i budować ich wraż‑
liwość na problemy bliźnich oraz dają możliwość
cierpiącym na chorobę Parkinsona, ich rodzinom
i opiekunom odnaleźć swoje miejsce w społeczeń‑
stwie, dodać odwagi w codziennych zmaganiach.
Ponadto chorzy poszerzyli swoją wiedzę o własnym
funkcjonowaniu i nabyli przekonanie, że z chorobą
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Moje życie z chorobą
Parkinsona można żyć godnie i aktywnie. Odebrali
sygnał, że są ludzie, którzy potrafią i chcą wesprzeć,
tworząc łańcuch pomocy niesionej cierpiącym. Par‑
kinson to nieuleczalne schorzenie neurologiczne,
które w miarę upływu czasu będzie postępowało.
W przypadku tej choroby ogromne znaczenie ma
samodzielność chorego, która daje mu szansę na
zachowanie sprawności fizycznej i spędzenie życia
godnie. Ogromne znaczenie ma terapia ruchowa,
która pozwala na hamowanie postępującej cho‑
roby. Niestety w Polsce nie jest ona praktykowana
w ramach pomocy państwa i chorzy muszą szukać
rozwiązań na własną rękę. Jako pewnego rodzaju
odpowiedź na taką potrzebę powstało nasze sto‑
warzyszenie działające na rzecz osób z chorobą
Parkinsona. Pragniemy szczególnie organizować
terapię ruchową, organizować wyjazdy, spotkania
integracyjne, które to działania pozwalają chorym
i ich opiekunom na odnalezienie się w trudnych
sytuacjach – zarówno fizycznych, jak i psychicz‑
nych. W tym miejscu serdecznie dziękuję i z wielkim

szacunkiem wymienię osoby, które całym sercem
zaangażowały się we wspieranie naszego Sto‑
warzyszenia od pierwszych dni istnienia. To pan
dyr. Sławomir Skowronek i pani Ewa Dados, Peł‑
nomocnik Prezydenta Lublina ds. Seniorów, oraz
kierownictwo i pracownicy Fundacji „Żyć z Cho‑
robą Parkinsona” z Warszawy. Od nich rozpoczęło
się tworzenie swoistego łańcucha ludzi dobrej woli,
dzięki którym mogliśmy zrealizować w ramach
zadania publicznego tegoroczne obchody Świa‑
towego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona. Są to:
pani Joanna Olszewska, pełnomocnik Prezydenta
ds. Osób Niepełnosprawnych – dyrektor Lubel‑
skiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
pani Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Lub‑
lina, pani Edyta Kilianek‑Hołówkowska, Zastępca
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
oraz liczne grono współpracowników.

Opracowanie: Stowarzyszenie Klub Przyjaciół
Chorych na Parkinsona, Lublin, kwiecień 2015 r.

Piknik w Wygiełzowie k. Chrzanowa –
plenerowe spotkanie integracyjne
Oprócz Parkinsoniady, opisanej w innym miejscu tego kwartalnika, w tym roku, w dniach
29–30 czerwca, również po raz ósmy, odbyło się plenerowe spotkanie integracyjne – piknik w Wy‑
giełzowie. Piękny przykład, godny propagowania, a przede wszystkim naśladowania przez chorych
w innych regionach kraju. Jest to bowiem bardzo dobry sposób na pobudzenie do działania osób
z chorobą Parkinsona, które często zamykają się w domu. Spotkania integracyjne to szansa na
wyjście z domu i utrzymywanie kontaktu z innymi.

W

ygiełzowski piknik, podobnie jak Parkinso‑
niada, jest organizowany przez chorych, tym
razem naszych krajowych kolegów ze Ślą‑
skiego Stowarzyszenia. Dokładniej rzecz ujmując
– przez Powiatową Grupę Wsparcia z Trzebini z jej
liderem, p. Markiem Kubicą, który mimo postępu‑
jącej choroby zorganizował piknik po raz kolejny.
To plenerowe spotkanie integracyjne z początkowo
lokalnego wydarzenia nabrało charakteru ogólno‑
polskiego i międzynarodowego. Od kilku lat bierze
w nim udział kilkuosobowa grupa Czechów z miej‑
scowości Dubnany na południowych Morawach
ze stowarzyszenia Parkinson Slovacko o.s., z prze‑
wodniczącym Janem Škrkalem na czele; gościli też
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Słowacy. Tym razem w skansenie w Wygiełzowie
(Nadwiślański Etnograficzny Park Krajobrazowy)
spotkali się chorzy, opiekunowie, aktywiści repre‑
zentujący południe Polski: Trzebinię, Chrzanów,
Katowice, Jastrzębie‑Zdrój, Kraków, a także centrum
kraju: Łódź i Warszawę.
Zarówno przygotowany program, jak i organiza‑
cja spotkania w skansenie w Wygiełzowie (zawsze
w pierwszy poniedziałek czerwca po zakończeniu
roku szkolnego) zasługują na uznanie. W tym roku
miało ono charakter nie tylko czysto integracyjny,
ale także edukacyjny. Duże zainteresowanie chorych
i opiekunów wzbudziła prelekcja – pokaz fizjotera‑
peutki, pani mgr Ewy Świątek z Łodzi. Uczestnicy

Moje życie z chorobą
turnusów rehabilitacyjno‑integracyjnych w Dźwi‑
rzynie mieli już szczęście spotykać się z p. Ewą
kilkakrotnie. Dla obecnych na spotkaniu nowością
były praktyczne wskazówki dla opiekunów, ważne
w opiece, pomaganiu choremu na co dzień. Ponadto
uczestnicy obejrzeli występy grupy rycerskiej; młodzi
chłopcy z pasją i dużym znawstwem prezentowali
stroje i sposób walki trzynastowiecznych rycerzy
z tamtego regionu. Jak zawsze chętni mogli zwiedzić
skansen w towarzystwie przewodnika.
Po części plenerowej uczestnicy zostali zaproszeni
do karczmy, gdzie główną atrakcją były występy
Teatru Ludowego „Tradycja” z Okleśnej. Artyści od
lat wspierają spotkanie integracyjne w Wygiełzo‑
wie, występując charytatywnie. Stałym elementem
tej części pikniku są wspólne śpiewy przy akompa‑

niamencie akordeonu lub gitary, a nawet tańce. Na
zakończenie „biesiadowania” w karczmie uczest‑
nicy delektują się regionalną potrawą: ziemnia‑
kami po cabańsku. Tradycyjnie już jest to dar dla
uczestników spotkania od zaprzyjaźnionej z orga‑
nizatorami restauracji z Trzebini. Następnego dnia
organizatorzy zaprosili gości na wspólne zwie‑
dzanie Krakowa (więcej w kwartalniku PARKIN‑
SON Polska nr 4 (5) 2011 i biuletynie “Parkinson”
nr 3/54/2015).
Organizatorów i uczestników pikniku wsparła finan‑
sowo Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”, za co
składamy serdeczne podziękowania.

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, MSOzChP,
5 września 2015 r.

Słonikowe lato 
u Dobrego Brata
Łódzkie Stowarzyszenie osób chorych na Parkinsona i ich rodzin „Słonik” zorganizowało w czerw‑
cu 2015 roku turnus wypoczynkowo‑rehabilitacyjny w ośrodku Dobry Brat w Osieku w powiecie
starogardzkim.

O

środek znajduje się nad malowniczym jezio‑
rem Kałębie, w otoczeniu sosnowego lasu, na
skraju Borów Tucholskich. Najbliższa miej‑
scowość, Osiek, oddalona jest o ok. 2 km. Znajdują
się tam sklepy, poczta, kościół, apteka, bankomat
itp. Kuracjusze zakwaterowani byli w dwóch budyn‑
kach połączonych jadalnią. W budynku głównym,
wyposażonym w windę, na niskim parterze znaj‑
dują się gabinety rehabilitacyjne, parter to recep‑
cja i świetlica, natomiast na piętrach 1–3 są pokoje
kuracjuszy. W drugim budynku – jednopiętrowym,
bez windy – znajdują się tylko pokoje kuracjuszy.
Pokoje są dwuosobowe, z łazienką i balkonem.
Z balkonów roztacza się piękny widok na jezioro,
oddalone od budynków tylko o ok. 30 m. Turnus
rozpoczął się 7 czerwca i trwał 2 tygodnie.
Ośrodek oferuje wiele zabiegów rehabilitacyjnych,
począwszy od masaży, kinezyterapii, hydroterapii,
fizykoterapii, a skończywszy na zabiegach odnowy
biologicznej, takich jak masaż gorącą czekoladą.
Personel medyczny był życzliwy, miły i kompetentny,
zabiegi były dobrze oceniane przez chorych. Minus
stanowił brak pielęgniarki po godzinie 15. Kuracje
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rozpoczęła wizyta u lekarza, każdy zaordynowany
miał trzy zabiegi oraz 30 minut ćwiczeń grupo‑
wych z fizjoterapeutą. Dzień zaczynał się ponadto
15‑minutową grupową gimnastyką na powietrzu.
Po obiedzie (godz. 14) kuracjusze uczestniczyli
w godzinnych zajęciach logopedycznych.
Jedzenie było smaczne, a obsługa miła. Serwowano
potrawy kuchni regionalnej, a oprócz porcji do dys‑
pozycji gości był „Kociewski stół”, z którego można
było się raczyć pysznym pasztetem, smalcem i róż‑
nymi gatunkami sera.
W czasie wolnym można było wypożyczyć nieod‑
płatnie rowery wodne, łódki, kajaki. Była tez możli‑
wość wędkowania. Kuracjusze spacerowali po leś‑
nych dróżkach wokół pięknego jeziora, gdzie mogli
podziwiać łabędzie, kaczki, perkozy, kormorany.
Wokół panowała cisza i spokój.
Ogólna ocena uczestników turnusu: czwórka
z dużym plusem.

Opracowanie: Andrzej Klewin – Stowarzyszenie
osób z chorobą Parkinsona i ich rodzin „Słonik”,
Łódź, 24 sierpnia 2015 r.
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W Wałbrzychu nie tylko „złoty pociąg”
Od wielu już lat Fundacja „Żyć z Choroba Parkinsona” wspiera finansowo nasze stowarzyszenie, co
pozwala na realizowanie zadań statutowych. W roku bieżącym Fundacja przyznała dofinansowanie
na pokrycie kosztów zorganizowania planowanych przez nas dwóch wycieczek.

W

dniu 11 czerwca br. odbył się wyjazd
do Wrocławia. Dwadzieścia pięć osób
zwiedziło afrykarium i ogród japoński
w tym pięknym mieście. Afrykarium to unikatowy
na skalę światową trzykondygnacyjny kompleks
o powierzchni użytkowej blisko 9000 m2, z 19 base‑
nami i akwariami, w którym prezentowane jest boga‑
ctwo flory i fauny Czarnego Lądu. Afrykarium zostało
otwarte 26 października 2014 roku i znajduje się na
terenie wrocławskiego zoo. Jak ogromne jest zain‑
teresowanie zwiedzaniem tego miejsca, świadczy
fakt ,że żeby dostać się do środka obiektu, trzeba
czekać około 2 do 3 godzin. Ogród japoński, odbu‑

dowany pieczołowicie przy udziale Japończyków
po wielkiej powodzi w latach 90., otwarto ponownie
w roku 1999. Zgromadzono w nim kilkaset gatun‑
ków oryginalnych drzew, krzewów i roślin oraz wzo‑
rowane na japońskich budowle – most i pawilon
herbaciarni, gdzie często organizowane są pokazy
parzenia herbaty i inne imprezy plenerowe.
Wycieczka była bardzo udana, bo poznaliśmy cząstkę
nieznanej dotychczas flory i fauny Afryki i Japonii. 
Opracował: Stefan Zięba – Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu, 7 września
2015 r.

Efekt placebo
Co tak naprawdę znaczy placebo i jaki ma skutek oddziaływania?

P

lacebo (łac. będę się podobał) jest to substan‑
cja lub działanie obojętne, niemające wpływu
na stan zdrowia pacjenta, podawane choremu
jako rodzaj terapii. Chory często nie wie, że to, co
zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem. Czę‑
sto zastosowanie prawdziwego leku mogłoby być
szkodliwe dla pacjenta, ale oszukanie go przez wmó‑
wienie, że przyjął lek, może poprawić jego sytuację
psychiczną i nastawienie.
Placebo jest prawdopodobnie tak stare, jak sama
medycyna. Było głównie wykorzystywane, aby
zwiększyć siłę pacjenta.
Wielu specjalistom od medycyny i obserwatorom
postępów naukowych nie daje spokoju efekt pla‑
cebo. Jak to się dzieje, że obojętna tabletka z cukru
może mieć właściwości terapeutyczne?
Odpowiedź wymaga zrozumienia kontekstu tera‑
pii medycznej. W takiej sytuacji symbole i rytuały
opieki zdrowotnej łączą się z pełnymi napięcia reak‑
cjami emocjonalnymi, kiedy pacjent trafi na kogoś
lub coś, co pozwoli mu wyzdrowieć. Znaczenia
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zaufania, empatii, nadziei, strachu, obaw i niepew‑
ności w terapii na pewno nie można lekceważyć.
Za pomocą tabletek z cukru, zastrzyków z soli fizjo‑
logicznej czy nawet udawanych operacji badania nad
efektem placebo oddzielają wpływ opieki od bezpo‑
średnich skutków leków czy procedur. Najnowsze
badania dowodzą, że samo pojawienie się chorego
w klinice – bez stosowania żadnych zabiegów „real‑
nej” medycyny – może uśmierzyć ból, poprawić
sen, zmniejszyć depresję i złagodzić objawy roz‑
maitych schorzeń, takich jak syndrom jelita drażli‑
wego, astma, choroba Parkinsona, choroby serca
czy migrena.
Placebo wpływa głównie na samoocenę pacjenta.
Nie zmniejszy guza, ale może pomóc choremu
odczuwać mniejsze zmęczenie, nudności, ból czy
niepokój, jakie towarzyszą chorobom nowotworo‑
wym i ich leczeniu. Nie może obniżyć cholesterolu
czy ciśnienia krwi, ale może zmienić nastrój lub
odczucie bólu na tyle skutecznie, by skłonić pacjenta
do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

specjalista radzi
Placebo mogą funkcjonować jak leki, a efekt pla‑
cebo może też wzmacniać ich działanie. Z badań
wynika, że rozmaite składniki efektu placebo,
np. środki medyczne (takie jak tabletki czy strzy‑
kawki) oraz intensywność relacji pacjent–opiekun,
można dodawać stopniowo, podobnie jak przy daw‑
kowaniu leku (im większa dawka, tym lepszy efekt).
Owe składniki wręcz wzmacniają skuteczność wielu
silnych leków. Na przykład kiedy morfinę podaje się
pacjentowi tak, że widzi dokładnie, co dostaje, jej
działanie jest znacznie silniejsze, niż kiedy zostaje
ona wstrzyknięta przez wenflon, bez wiedzy chorego.
Z reakcjami na placebo wiąże się wiele mechani‑
zmów psychospołecznych. Wzrost nadziei, pozy‑
tywne oczekiwania i spadek niepokoju mogą zmie‑
nić nastawienie, które steruje reakcją pacjenta na
niezdrowe objawy. Istnieją poważne dowody na
to, że wsparcie i empatia uważnego i troskliwego
lekarza mogą poprawić efekty leczenia klinicznego.
Dowiedziono także, że nieświadome symbole i syg‑
nały w otoczeniu – biały kitel czy dyplom wiszący na
ścianie – mogą wpłynąć na poprawę samopoczu‑
cia pacjenta.
Do niedawna zakładano, że aby wzmocnić efekt
terapeutyczny, przy podawaniu pigułek placebo
należy pacjenta oszukiwać i ukrywać przed nim,
że przyjmuje leki pozbawione substancji leczniczych.
Chory musiał uwierzyć, że terapia jest prawdziwa, by
placebo mogło zadziałać. Z nowych badań wynika
jednak, że na znaczącą poprawę leczenia klinicz‑
nego można liczyć również wtedy, kiedy pacjenci
wiedzą, że łykają substancje nieaktywne. To dowo‑
dzi, że już sam początek rytuału leczenia, podob‑
nie jak świadome oczekiwania, może mieć ogromny
wpływ na zdrowie.
Wygląda na to, że ta potęga wyobraźni ma swoje
podstawy w neurobiologii. Niedawne badania
dowodzą, że kiedy placebo ma efekt ozdrowieńczy, uruchamia te same neurologiczne ścieżki
co aktywne leki. Kiedy np. pacjent po placebo
doświadcza ulgi w bólu, mózg wydziela endogenne
opioidy i/lub kannabioidy CB1 – ten sam mechanizm
uśmierza ból w przypadku terapii lekowej.
Badania w zakresie techniki obrazowania mózgu
dowodzą, że terapia placebo aktywuje konkretne
struktury w mózgu, takie jak kora przedczołowa
czy przednia kora zakrętu obręczy. Eksperymenty
na pacjentach z chorobą Parkinsona pokazują,
że leczenie placebo powoduje wydzielanie endogen‑
nej dopaminy w prążkowiu mózgu. Co więcej, intry‑
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gujące wstępne doświadczenia dowodzą, że stopień
podatności na leczenie placebo może mieć pod‑
łoże genetyczne.
Skutki placebo nie zawsze bywają zbawienne. Efekt
placebo ma swego mrocznego bliźniaka o nazwie
efekt nocebo. Choć placebo to substancje biolo‑
gicznie obojętne, aż 26% leczonych w ten sposób
pacjentów wypada z prób klinicznych z powodu zbyt
silnych efektów ubocznych, które zwykle są podobne
do możliwych efektów ubocznych testowanego leku.
Na przykład jeśli w testach leku na migrenę aktyw‑
nym składnikiem jest substancja przeciwpadacz‑
kowa, efekt nocebo (czyli efekt uboczny placebo)
będzie miał raczej związek z anoreksją lub pamięcią.
Za to jeśli aktywnym składnikiem jest niesterydowa
substancja przeciwzapalna, efektem nocebo będą
raczej objawy jelitowo‑żołądkowe i pragnienie.
Widać więc, jak ważny jest efekt placebo dla prac
nad nowymi lekami. Aby dopuścić nowy farmaceu‑
tyk do sprzedaży, Amerykańska Komisja Żywności
i Leków wymaga dwóch dobrze przygotowanych
losowych prób kontrolowanych, w których produ‑
cent wykaże przewagę leku nad terapią placebo.
Z badań wynika jednak, że w przypadku niektórych
chorób efekty placebo rosną stale od kilku dekad.
Ten „dryf placebo” stanowi poważne wyzwanie dla
tych, którzy starają się odróżnić skutki działania
prawdziwego leku od skutków działania placebo.
Warto też zwrócić uwagę na coś jeszcze istot‑
niejszego: w naszym pędzie ku supernowoczes‑
nej medycynie zapominamy często, jak ogromny
potencjał leczniczy kryje się w dobrych relacjach
terapeutycznych. Badania nad placebo dowodzą,
że kontekst terapii oraz związek pacjenta i lekarza
kryją wiele możliwości, które można wykorzystać
do poprawy efektów leczenia.
Musimy poznawać coraz lepiej siłę i ograniczenia
efektu placebo. I dążyć do tego, by dowiedzieć
się, jak przełożyć tę naukową wiedzę na etyczne
i skuteczne metody, którymi lekarze mogą popra‑
wiać efekty terapii medycznej. Musimy też pogłę‑
biać wiedzę o efekcie placebo w testach klinicz‑
nych. Krótko mówiąc, powinniśmy przestać myśleć
w kategoriach sztuki medycznej i zacząć badać
nową naukę leczenia.

Źródło: EPDA PLUS, tytuł oryginalny: THE VOICE
FOR PARKINSON’S IN EUROPE (Głos dla
Parkinsona w Europie) – wydanie 24 – zima 2014.
Tłum.: Redakcja oraz materiały własne
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Komunikacja w rodzinie chorego
Następstwem przewlekłego, powoli postępującego schorzenia neurologicznego, jak m.in. choroba
Parkinsona (ChP), jest zmiana dotychczasowych ról w obrębie rodziny. Osoba dotychczas niezależ‑
na, dominująca, aktywna, sprawująca kontrolę i opiekę zaczyna funkcjonować w roli chorego. Staje
się zatem zależna od otoczenia, sama wymaga opieki i pomocy, stopniowo wycofuje się ze swoich
ulubionych aktywności, nie może jak dotąd sprawować nad wszystkim kontroli. Reakcja na nową
sytuację zależy od osobowości sprzed okresu zachorowania. Często jest to reakcja lękowa i de‑
presyjna.

C

horoba daje uwagę otoczenia. Jeśli potrzeba
uwagi była wcześniej niezaspokojona w okre‑
sie dobrego zdrowia, pacjent może zacho‑
wywać się tak, by ją zdobyć teraz, jako chory,
i prezentuje się gorzej, niż jest naprawdę. Mnoży
skargi i skupia się tylko na tym, co niedobre. Dobra
komunikacja w rodzinie potrzebna jest zarówno
choremu, jak i jego rodzinie i opiekunom.
Jest dla wszystkich oczywiste, że aktywność
ruchowa i umysłowa wspomaga zwalczanie obja‑
wów ChP. W każdym okresie choroby pacjent ma
prawo do niezależności i nie służy mu nadmierne
wyręczanie go poprzez pomoc fizyczną, podejmo‑
wanie decyzji czy natrętne kończenie wypowiedzi
przy zaburzeniach mowy i kojarzenia. Z kolei nie
można każdego chorego traktować automatycz‑
nie i według jednego schematu. Wiemy o ogrom‑
nej zmienności objawów ruchowych i psychicz‑
nych w ChP (fluktuacje). Chorego człowieka trzeba
uważnie obserwować i nie wymagać od niego zbyt
wiele w gorszej fazie, natomiast w okresie lepszej
formy warto go mobilizować, chwalić za starania,
inicjatywę, samodzielność i wolę przeciwstawienia
się chorobie.
Wielu chorych i ich rodzin staje wobec problemu
radzenia sobie z emocjami i psychicznym zmęcze‑
niem, z obustronną frustracja i złością w obliczu
choroby i braku nadziei na rozwiązanie problemów,
które ona niesie. Niektórzy chorzy zachowują się
w sposób bardzo trudny. Zachowanie to nie jest
wymierzone bezpośrednio i umyślnie w opiekuna
i bliskich. Trzeba rozsądnie ocenić, czego można
racjonalnie oczekiwać od chorego ze zmianami
organicznymi mózgu, rozróżnić złość na osobę od
złości na zachowanie i na stan rzeczy. Cała ta sytu‑
acja wydaje się być przerastająca i nie do zniesie‑
nia. Warto koncentrować się na jej fragmentach
i pojedynczych sprawach wymagających działa‑
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nia, rozmawiać z ludźmi z podobnymi problemami,
mówić o emocjach odpowiednim osobom (psycho‑
log, ksiądz, pracownik socjalny).
Rodzina i opiekunowie powinni dbać o swoje
potrzeby i wypoczynek, żeby utrzymać się w dobrej
formie dla samych siebie i dla chorego. Trzeba świa‑
domie określić swoje potrzeby i je spełniać, mini‑
malizować zmęczenie poprzez gimnastykę i różno‑
rodne aktywności. Zmęczenie opiekuna prowadzi
do spadku odporności i powstania chorób na tym
tle. Agresja fizyczna jest sygnałem ostrzegawczym,
że należy się częściowo odseparować, przekazać
opiekę komuś innemu, bo przewlekanie napiętych
relacji może prowadzić do psychicznego molesto‑
wania chorego oraz kolejnych aktów agresji.
Następny problem związany z komunikacją
w rodzinie chorego dotyczy planowania przyszło‑
ści. Należy zabrać się za to w okresie lepszej formy
pacjenta. Bez narzucania wyłącznie własnej woli
trzeba rozmawiać o tym, jak chory wyobraża sobie
opiekę nad nim, kiedy choroba wejdzie w stadium
zaawansowane – zarówno w zakresie sprawności
ruchowej, jak i umysłowej – i jak mają być prze‑
prowadzone sprawy finansowe i zabezpieczenie
prawne chorego.
Człowiek z chorobą przewlekłą, powoli postępu‑
jącą powinien zawsze czuć się zaangażowany
w określonym obszarze zajęć i potrzebny innym.
Lepszą jakość życia zapewnia sytuacja, kiedy
rodzina, opiekunowie i chory skupiają się na tym,
co można zrobić, a nie na tym, co jest niemożliwe.
Mimo zmiany dotychczasowej roli człowieka cho‑
rego, może on znaleźć swoje nowe miejsce, pod
warunkiem zaakceptowania tej zmiany. Niezbędna
jest do tego uważność osób bliskich w odniesieniu
do samych siebie i do chorego.

dr Jakub Sienkiewicz – specjalista neurolog

specjalista radzi

Dla kogo głęboka stymulacja mózgu?

W

przypadku niewystarczającej odpowiedzi na  z zachowaną reakcją na preparaty lewodopy,
leczenie farmakologiczne oraz przy nasilają‑  bez zaburzeń poznawczych (musi być to potwier‑
cych się ruchach mimowolnych (dyskinezach)
dzone badaniem psychologicznym),
sposobem na poprawę stanu chorego jest leczenie  bez zaburzeń depresyjnych,
operacyjne. Polega ono na blokowaniu poprzez elek‑  bez innych ciężkich chorób uniemożliwiających
przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.
trostymulację odhamowanych struktur układu poza‑
piramidowego. Blokowanie odhamowanych struktur Bardzo ważne pozostaje dobre wsparcie ze strony
prądem wysokiej częstotliwości (ang. Deep Brain rodziny i dostępność ośrodka nadzorującego leczenie.
Stimulation) jest równie skuteczne, co wykonywane Nie mniej istotna jest kwestia realistycznych oczeki‑
wcześniej zabiegi ablacyjne (uszkadzające) i mniej wań pacjenta wobec tej metody leczenia. Po zabiegu
inwazyjne. Głównym miejscem wszczepiania elektrod można liczyć na ustąpienie lub zmniejszenie fluktuacji
ruchowych (włączeń/wyłączeń) oraz ruchów
jest jądro niskowzgórzowe (STN), rzadziej
mimowolnych (dyskinezy). Nie popra‑
dokonuje się implantacji do gałki bladej
wiają się (a w pewnych sytuacjach
(Gpi) czy wzgórza (Vim). Stymulacja
mogą się nawet nasilić) zaburzenia
jądra niskowzgórzowego istotnie
równowagi. Głęboka stymula‑
zmniejsza drżenie, sztywność
i spowolnienie, równocześ‑
cja mózgu to sposób na uzu‑
Głęboka stymulacja
nie ograniczając dyskinezy.
pełnienie dotychczas stoso‑
mózgu
to
sposób
wanego leczenia i nie jest jej
Ten sposób leczenia wiąże
na uzupełnienie
celem całkowite odstawienie
się również z redukcją (ale
dotychczas
stosowanego
leków. Jak z każdą procedurą
zazwyczaj nie odstawie‑
leczenia i nie jest jej
operacyjną, tak i z zabiegami
niem) leków antyparkinso‑
implantacji DBS wiążą się
nowskich. Głęboka stymu‑
celem całkowite
powikłania.
Najczęstsze prob‑
lacja mózgu jest procedurą
odstawienie leków.
lemy dotyczą nasilenia zabu‑
refundowaną przez NFZ
rzeń mowy. Może również dojść
(jednostronne zabiegi), jednak
do nasilenia zaburzeń poznaw‑
dostępność tych zabiegów jest
czych, stąd konieczność przeprowa‑
nadal niewystarczająca. Podobnie
dzenia wspomnianej kompleksowej oceny
jak w przypadku stereotaksji stymula‑
psychologicznej przed zabiegiem oraz bada‑
cja wzgórza jest skuteczna w leczeniu drżenia,
natomiast stymulacja jądra niskowzgórzowego istot‑ nia po implantacji. Leczenie operacyjne nie hamuje
nie zmniejsza sztywność i spowolnienie, zmniejsza‑ postępu choroby Parkinsona.
jąc równocześnie dyskinezy. Wiemy również z badań Ostanie badania wskazują, iż głęboka stymula‑
wykonanych wg standardów medycyny opartej na cja mózgu może być metodą stosowaną u chorych
faktach, iż metoda ta poprawia jakość życia pacjentów z mniej zaawansowaną chorobą. Dotyczy to osób,
z chorobą Parkinsona, zwłaszcza młodszych chorych. które chorują krócej niż 6 lat.
Otwartą kwestią pozostaje kwalifikacja pacjenta Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące –
z chorobą Parkinsona do terapii głęboką stymu‑ wg jednego z badań opublikowanych w tym roku
lacją mózgu. Metoda leczenia przeznaczona jest metoda ta może zmniejszać odległe następstwa cho‑
roby Parkinsona.
dla pacjentów:
 z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Parkin‑ Konieczne jest intensyfikowanie i poszerzenie badań.
Może to zrewolucjonizować nasze dotychczasowe
sona wg obowiązujących kryteriów,
 z powikłaniami ruchowymi pod postacią podejście do DBS i przynieść pacjentom znaczne

ruchów mimowolnych (dyskinez) i fluktua‑ korzyści.
cji stanu ruchowego (występowanie stanów
włączenia/wyłączenia),
dr Dariusz Koziorowski – specjalista neurolog
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Co trzeci Europejczyk cierpi
na choroby mózgu
Prof. Grzegorz Opala alarmuje, że coraz więcej
osób choruje na demencję, udary mózgu, padaczkę,
chorobę Parkinsona i stwardnienie rozsiane, a choroby mózgu stanowią największe wyzwanie współczesnej cywilizacji.
Według prof. Opali w Polsce jest już 4,7 mln osób
po 65. roku życia, w 2030 r. ich liczba zwiększy się
do 8,5 mln. Nie wiadomo jednak, ilu naszych rodaków cierpi na schorzenia mózgu. Przed kilkoma laty
szacowano, że z powodu otępienia choruje u nas
400 tys. osób, 100 tys. cierpi na chorobę Parkinsona, a u 60 tys. co roku dochodzi do udaru mózgu.
– Te dane są już nieaktualne, z pewnością liczba
chorych jest większa – uważa prof. Opala. Do 2020 r.

Kampania „Czy jest na sali NFZ?” 
(tag #czyjestnasalinfz)

Z takim pytaniem Fundacja na Rzecz Chorych na
Parkinsona z Lublina rozpoczęła po raz kolejny
walkę o zmianę sytuacji chorych na Parkinsona
w Polsce. Tym razem głównym polem działań fundacji był Internet. Za pośrednictwem strony Parkinsona i mediów społecznościowych zbierano głosy
poparcia dla refundacji wszystkich metod leczenia
choroby Parkinsona uznanych w większości krajów Unii Europejskiej. Kampania ruszyła 23 sierp-

Miło nam poinformować, że Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona” znalazła się w gronie 100 laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące
bariery w dostępie do leków w Polsce. Dzięki
temu już trzeci rok możemy realizować program
pod nazwą „RAZEM z Fundacją Dbam o Zdrowie MOŻEMY WIĘCEJ”. Projekt skierowany jest
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liczba Polaków cierpiących z powodu otępienia
może się zwiększyć do prawie 1 mln.
Była przewodnicząca Europejskiej Rady Mózgu,
prof. Mary Baker z Londynu, która niedawno po raz
kolejny przebywała w Polsce, podkreśla, że choroby
mózgu powinny być traktowane w opiece medycznej bardziej priorytetowo. Z danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w 2050 r. co
trzeci Europejczyk będzie w wieku powyżej 60 lat.
Dr hab. Maciej Niewada z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego twierdzi, że na 30 krajów europejskich, które analizowano, Polska znalazła się
na 23. miejscu pod względem kosztów ponoszonych na leczenie chorób mózgu.
Eksperci przypominają o chorobach mózgu z okazji Światowego Tygodnia Mózgu, który w tym roku
obchodzony był od 16 do 22 marca.
Źródło: Wirtualna Polska/PAP/MK, 16.03.2015.
Redakcja Kwartalnika

nia i trwała do 6 września. Chodzi o to, że obecny
stan po prostu trzeba zmienić i zapewnić lepszą
pomoc tym chorym (i ich rodzinom oraz bliskim),
którzy mogliby skorzystać z terapii infuzyjnych.
Drugim, niemniej ważnym celem kampanii było
„odczarowanie” mediów społecznościowych, gdyż
w powszechnym odczuciu jest to przestrzeń zdominowana przez młodsze pokolenie, co aktywiści
z Lublina chcą zmienić.
Więcej na: http://www.stronaparkinsona.pl/tag/
kampania-parkinson/
Redakcja Kwartalnika

do osób chorych na chorobę Parkinsona lub zespół
parkinsonowski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazywana jest w postaci
kart umożliwiających zakup niezbędnych leków
i artykułów medycznych w aptekach na terenie
całego kraju.
Redakcja Kwartalnika

aktualne Adresy Organizacji Regionalnych
GDYNIA/GDAŃSK

KATOWICE

Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona

Śląskie Stowarzyszenie

i Ich Rodzin

Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia

ul. Medyków 14, skr. pocz. 3202, 40-752 Katowice – Ligota

tel.: 509 934 957

tel.: 502 402 380

parkinson-gdynia@o2.pl

parkinson.katowice@wp.pl

www.park.org.pl

www.parkinsonsl.republika.pl

Spotkania: pierwsza sobota miesiąca godz. 10.00–12:00
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia

KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie

Giżycko

Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,

ul. Żeromskiego 44, 25-370 Kielce

ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”

tel.: 606 256 135

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

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
ksodchp@parkinson.krakow.pl
Dyżur: czw. 16:00–17:00
Spotkania otwarte, III czwartek miesiąca, godz. 17:00

tel. 602 293 949
Stowarzyszenie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona
IŁAWA

i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu OSTOJA

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie

ul. Ariańska 7/3, 31-100 Kraków

Osób z Chorobą Parkinsona

www.chorobaparkinsona.org

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

ostoja@choroba.parkinsona.org

tel.: 696 276 484

tel. 663 506 011, 12 422 59 77

Dyżur: pn. 12:00–14:00
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
INOWROCŁAW

Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

ul. Wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Osób z Chorobą Parkinsona

tel.: 509 385 202

ul. B. Krzywoustego 10/60, 88-100 Inowrocław

karol.kurasz@wp.pl

tel.: 52 352 31 38

www.parkinson-jastrzebie.cba.pl
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aktualne Adresy Organizacji Regionalnych
LUBLIN

SZCZECIN

Fundacja na rzecz Chorych na Parkinsona

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy

ul. Leszczyńskiego 23,

Osobom z chorobą Parkinsona

20-068 Lublin

KRS 0000234949

tel.: 535 94 11 33

ul. Kaszubska 30 pok. 1, 70-226 Szczecin

biuro@fundacjaparkinsona.pl

tel. 91 487 18 94, 695 045 051, 607 886 861

www.fundacjaparkinsona.pl

parkinsonstowarzyszenie@o2.pl

Dyżur: wt. 9.00–11.00

Dyżur: pn. 14:00–16:00

Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Chorych na Parkinsona

TRZEBINIA

ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą

klub.przyjaciol.parkinsona@op.pl

Parkinsona w powiecie Chrzanowskim

Janusz Dwornicki, tel. 603 873 508

ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia
Marek Kubica, tel. 502 268 301

ŁÓDŹ

Spotkania: drugi czwartek miesiąca godz. 17:00–19:00

Stowarzyszenie osób z chorobą Parkinsona
i ich Rodzin „Słonik”

WAŁBRZYCH

KRS 0000273267

Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

ul. Bratysławska 6A, 94-035 Łódź

Poradnia Neurologiczna „AMICUS”

tel.: 506 191 680

ul. Szmidta 15 a, 58-300 Wałbrzych

slonik51@neostrada.pl

tel.: 74 843 43 31

www.parkinsonowcy.pl

poczta@parkinson.walbrzych.pl
www.parkinson.walbrzych.pl

OLSZTYN

Dyżur: wt. 12:00–13:00

Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 b/1, 10-520 Olsztyn

WARSZAWA

tel.: 606 626 272

Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona

POZNAŃ

ul. Wołoska 137, teren szpitala MSWiA,

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

pawilon S, pokój 224, 02-507 Warszawa

ul. Kasprzaka 34 B/2,

tel.: 22 508 18 88, 518 546 916

60-120 Poznań

msozchp@gmail.com

tel.: 509 15 03 42

www.parkinson.waw.pl

biuro@parkinson-poznan.pl

Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00

Dyżur: pn. 14:00–17:00, śr. 11:00–14:00

WROCŁAW

Puławy

Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona

Puławskie Koło Osób z chorobą Parkinsona

ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław

ul. Wróblewskiego 21

tel.: 71 322 84 44

24-100 Puławy
Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjne
tel.: 694 141 164
slonko-1972@o2.pl
Spotkania: czwarty wtorek miesiąca godz. 16:00

ZIELONA GÓRA
Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Zamenhofa 27, 65-001 Zielona Góra
tel.: 516 580 489
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