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Parkinson – Polska
Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona

Pamiętaj –
o Tych co są chorzy, biedni,
nie mają na chleb powszedni.
Daj im chociaż dobre słowo.
Pomóż póki jesteś zdrowy.
Kiedyś role się odwrócą, będziesz stary i powrócą:
myśli o tym jak to było, kiedy zdrowie Ci służyło!
Dziś największa jest potrzeba zrobić z ziemi trochę nieba.
Byśmy wszyscy się cieszyli i szczęśliwie w zdrowiu żyli.
Za dar serca dziękujemy.
Lucyna Osmolak

KRS 0000221902
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Drodzy Czytelnicy,
Wraz z nadejściem wiosny, nadszedł czas na
przedstawienie Państwu kolejnego wydania
Kwartalnika „PARKINSON – Polska”. Zgodnie z pierwotnym założeniem, chcielibyśmy
by przedstawione w niniejszym biuletynie artykuły były dla Państwa interesujące
i potrzebne.
Specyfika choroby Parkinsona w połączeniu z okresem zimowym prowadzi często do
rezygnacji z życia towarzyskiego, wykluczenia z pracy zawodowej oraz depresji. Dlatego
też wraz z nadejściem wiosny zachęcamy
do podjęcia nowych działań i aktywności. Ta
piękna pora roku zachęca by wyjść z domu,
pospacerować, spotkać się ze znajomymi.
Doskonałą okazją by podjąć wspólne działania będzie Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona, który corocznie przypada
na dzień 11 kwietnia. Tak jak, w roku ubiegłym chcielibyśmy by podzielili się Państwo
z nami wrażeniami ze wspólnych spotkań
w ramach terenowych Kół i Stowarzyszeń
działających w całej Polsce, które nasza
Fundacja stara się wspierać.
Życzymy Państwu radosnych, pogodnych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, wiosny
w sercu oraz radości dnia codziennego.
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Kilka słów na początek
Szanowni Państwo,
W imieniu całego zespołu Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona” serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszych działań na rzecz
chorych, cierpiących na chorobę Parkinsona. Zwracamy się z gorącą
prośbą o dalsze wspieranie działań Fundacji. To dzięki Państwu możemy
pomagać podopiecznym w walce z uciążliwościami choroby.
Chcemy się z Państwem podzielić informacją iż niebawem będziemy
mogli rozpowszechnić polsko-języczne wydanie „Mapa Dobrostanu
w chorobie Parkinsona”. Jej opracowanie zostało zainicjowane przez
European Parkinson’s Disease Association a opracowana przez specjalistów przy udziale The Cure Parkinson’s Trust z Angli, Federación
Española de Párkinson z Hiszpanii oraz w Polsce przy naszym udziale
a jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu i współpracy firmy UCB.
„Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona” została stworzona w celu
wsparcia komunikacji chorego z osobami opiekującymi się nim (lekarzem, personelem medycznym, opiekunami). Projekt ten funkcjonuje
w Europie już od pewnego czasu i cieszy się dobrą opinią, gdyż znacznie
ułatwia rozpoznanie dolegliwości i rezultaty terapii wprowadzonej do
ich niwelowania. Narzędzie, jakim jest ta ankieta, umożliwia osobie chorej na chorobę Parkinsona dokładne określenie i przekazanie lekarzowi
informacji o dolegliwościach zarówno ruchowych jak i pozaruchowych
z jakimi się zmaga oraz wskazanie tych objawów, które są najbardziej
dokuczliwe. Jej cykliczne stosowanie będzie mogło ułatwiać monitorowanie przebiegu choroby i efektów terapii. „Mapę Dobrostanu w chorobie
Parkinsona” od 11 kwietnia br. będziemy rozpowszechniać, podobnie jak
wszystkie nasze publikacje (bezpłatnie) poprzez internet (na naszej stronie
www.parkinsonfundacja.pl) jak również w wersji papierowej wśród chorych, ich opiekunów i lekarzy. Sama publikacja będzie posiadać niezbędne informacje o celu i zasadach jej stosowania.
Drugą dobrą nowiną, której efektami będziemy się mogli podzielić od
kwietnia br. jest kontynuacja programu socjalnego „Razem z Fundacją
Dbam o Zdrowie Możemy Więcej”. W związku z tym, że program ten
spotkał się z dużym zapotrzebowaniem, zgodnie z zapowiedzią w styczniu br. aplikowaliśmy o grant do kolejnej. Jest to już trzecia edycja projektu walczącego z wykluczeniem społecznym w dziedzinie pełnego
wykupu zalecanych przez lekarzy leków – konkurs grantowy „Razem
Możemy Więcej”. Złożony przez nas wniosek o Grant został rozpatrzony
pozytywnie. Tak jak, w ubiegłym roku pomoc będziemy przekazywać
w formie karty podarunkowej na zakup leków i artykułów medycznych.
Karty te będzie można użyć w aptekach posiadających terminal operatora ePruf. Metoda ta sprawdziła się jako prosty i bezpieczny sposób przekazywania pomocy, dający możliwość wykorzystania funduszy
adekwatnie do potrzeb Chorego, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Wniosek (dostępny na naszej stronie internetowej) o uzyskanie wsparcia
będą mogły składać osoby ze zdiagnozowaną i udokumentowaną przez
lekarza specjalistę neurologii chorobą Parkinsona lub zespołem Parkinsonowskim, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w tym
m.in. osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, osoby starsze,
osoby samotne, emeryci, renciści i bezrobotni. Szczegółowe informacje
na stronie – www.parkinsonfundacja.pl w zakładce „Dofinansowanie dla
chorych”.
Redakcja Kwartalnika
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Leki pod kontrolą pacjenta?
Pełni nadziei na sukces w wynalezieniu skutecznego leku (ang. Hope of Cure), korzystajmy z tego
co już mamy w zakresie kontroli leków, a poprawnie rzecz ujmując produktów leczniczych.
Najnowsze regulacje dotyczą monitorowania i zgłaszania ich dodatkowych działań, najczęściej
niestety są to, te niepożądane.

Chory monitoruje,
chory informuje
Ostatnio Unia Europejska wprowadziła nową
procedurę oznakowania leków szczególnie
uważnie monitorowanych przez organy regulacyjne. Leki te opisane są jako „dodatkowo
monitorowane” i oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta. Wraz z symbolem
zamieszczone jest krótkie zdanie wyjaśniające
znaczenie trójkąta:

 Ten produkt leczniczy podlega 
dodatkowemu monitorowaniu.
Więcej o tej nowej procedurze w następnym
artykule, a teraz przejdźmy do zmian wynikających z najnowszych prac w naszym parlamencie.
Sejm RP w 2013 roku uchwalił nowelizację
ustawy – Prawo Farmaceutyczne, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poprzez
skuteczniejsze monitorowanie niepożądanych
działań produktów leczniczych i zwiększenie
wykrywalności takich przypadków. W ten sposób nastąpiło dostosowanie prawa krajowego
do prawa Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie
przepisów dyrektywy 2010/84/UE.

1. Co się zmieniło?
Do tej pory, z prawnego punktu widzenia,
ważne były jedynie opisy przypadków potwierdzone przez fachowego pracownika opieki
zdrowotnej. Teraz, w zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi, uprawnienia do
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bezpośredniego zgłaszania niepożądanych
działań produktów leczniczych, zyskali
pacjenci oraz ich przedstawiciele ustawowi
i opiekunowie faktyczni, czyli osoby, które
doświadczyły lub które obserwowały te działania u osób trzecich.
Decyzja o zmianie oparta została na wieloletnich
obserwacjach i prowadzeniu w kilku państwach,
specjalnych programów pilotażowych zachęcających pacjentów do zgłaszania działań niepożądanych. Programy te wykazały, że informacje od
pacjentów, jako osób bezpośrednio i najbardziej
zainteresowanych skutkiem leczenia, stanowią
uzupełnienie danych otrzymywanych od lekarzy
i farmaceutów. Co więcej, okazało się iż pacjenci,
wcześniej niż lekarze, zgłaszają nowe i dotychczas nieopisane przypadki, czyli te informacje, na
których wszystkim zależy najbardziej. Zwracają
także uwagę na inne objawy niż ich lekarze.

2. Co to jest działanie
niepożądane leku?
Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest działanie, które należy utożsamiać
z niekorzystnym i niezamierzonym skutkiem stosowania tegoż produktu w sposób
dozwolony oraz ze skutkiem niewłaściwego stosowania, stosowania poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu,
w tym stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, wynikającym z przedawkowania produktu
leczniczego albo błędu medycznego w stosowaniu produktu leczniczego.
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Mówimy o niepożądanym działaniu leku, gdy
rozpatrujemy problem od strony stosowanego
produktu leczniczego, zaś o reakcji niepożądanej, gdy rozpatrujemy problem od strony
pacjenta (czyli gdy chodzi o działanie leku lub
reakcję pacjenta). Co oznacza, że za działanie
niepożądane możemy uważać każdą nieprzyjemną, niepokojącą czy wręcz szkodliwą
reakcję, która pojawia się w trakcie albo na
skutek stosowania jednego lub wielu leków.
Niekiedy reakcja taka może wystąpić nawet po
zakończeniu leczenia.
Pojęcie to obejmuje więc wiele sytuacji występowania działań niepożądanych. Na przykład,
gdy stosuje się lek zgodnie ze wskazaniami
i w zalecanej dawce, a także gdy stosuje się lek
we wskazaniach innych od tych, które zawarte
są w ulotce (informacji dla pacjenta). Podobnie
rzecz się ma, gdy nadużywa się leku albo stosuje w celach pozamedycznych, a także kiedy
przedawkuje się lek (świadomie lub nieświadomie) oraz w wyniku popełnienia błędu w jego
stosowaniu.

2.1 „Off label use” – stosowanie leku
poza wskazaniami
Niektóre z tych sytuacji, jak np. stosowanie leku
poza zatwierdzonymi wskazaniami, wymagają
dodatkowego komentarza, bowiem stosowanie takie może być błędem. Zdarza się jednak,
że lekarz na podstawie posiadanej wiedzy,
bardziej aktualnej niż ta w ulotce leku, zaleci
stosowanie danego preparatu w innym wskazaniu. Decyzja ta powinna być jednak poparta
np. znajomością wyników badań (udowadniających bezpieczeństwo i stosowanie danego leku
w takim wskazaniu), faktem istnienia zaleceń
towarzystw naukowych o możliwości takiego
stosowania leku itd. Nie można natomiast dać
przyzwolenia na stosowanie leku w odmiennych wskazaniach, gdy brak jest ku temu przesłanek naukowych.
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Stosowanie leku poza wskazaniami (tzw. „off
label use”) należy odróżnić od stosowania leku
w celach pozamedycznych, które oznacza
np. zażywanie leku w celach odurzenia, czyli nie
mającym nic wspólnego z leczeniem.

2.2 Błąd w stosowaniu leku
Pod pojęciem błędu w stosowaniu leku, należy
rozumieć nieświadome popełnienie błędu
w przepisaniu, wydaniu lub podaniu leku, który
stosowany jest pod kontrolą lekarza lub samodzielnie przez pacjenta, a także, gdy lek podany
jest przez członka rodziny czy opiekuna. Mamy
do czynienia z różnymi błędami. np. wydaniem
innego leku z apteki w wyniku niepoprawnego
odczytania recepty, podaniem leku niewłaściwą
drogą (np. dożylnie zamiast domięśniowo), błędem w obliczeniu właściwej dawki leku, itp. Błąd
może popełnić lekarz, pielęgniarka, ratownik
medyczny, farmaceuta, pacjent, osoba z rodziny
czy opiekun podający lek pacjentowi.
Zgłoszeniu podlegają zatem wszystkie przypadki, gdy lek podany prawidłowo lub nie,
przyniesie pacjentowi szkodę. Pod pojęciem
szkody należy rozumieć zarówno nieznaczne
i przemijające objawy jak, np. uczucie suchości
w jamie ustnej oraz ciężkie powikłania polekowe,
takie jak np. uszkodzenie wątroby, wstrząs anafilaktycznych, zatrzymanie moczu, zaburzenia
pracy serca i wiele innych.

3. Jakich produktów powinny
dotyczyć zgłoszenia działań
niepożądanych?
Zgłaszaniu podlegają reakcje niepożądane związane ze stosowaniem jakiegokolwiek leku. Może
to więc być:
 lek przepisany przez lekarza i stosowany pod
jego kontrolą,
 lek dostępny bez recepty i stosowany
samodzielnie,
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 lek syntetyczny (np. ibuprofen),
 preparat ziołowy (np. Krople nasercowe,
Mięta fix),
 preparat jednoskładnikowy (np. paracetamol),
 preparat wieloskładnikowy (np. preparat wielowitaminowy, mieszanka ziołowa),
 preparat homeopatyczny.
Zgłoszenie można przekazać drogą listowną,
faksem, drogą elektroniczną, przy czym, w kompetencjach i zadaniach Urzędu Rejestracji nie
leży zbieranie i ocena niepożądanych działań
wynikających ze stosowania suplementów diety,
także tych, które dostępne są w aptece.

4. Po co pacjentowi prawo
do zgłaszania działań
niepożądanych?
Opracowane przez Ministra Zdrowia przepisy
rozszerzające uprawnienia do zgłaszania
działań niepożądanych leków mają na celu
poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Rozszerzenie grupy osób, które mogą zgłaszać niepożądane działania leków, zwiększy wykrywalność
takich przypadków, a zdobyta w ten sposób
wiedza umożliwi lepszą ochronę pacjentów
przed ryzykiem, które wiąże się ze stosowaniem
każdego produktu leczniczego.
Dane wysłane z Polski, tak jak i informacje z pozostałych krajów wzbogacą wiedzę
o następstwach stosowania leku, pozwolą na
określenie grup pacjentów, dla których dany lek
stanowi właściwy wybór i można się spodziewać, że przyniesie im korzyść terapeutyczną
przy możliwie najmniejszym zagrożeniu wystąpienia działań niepożądanych. Dzięki zebranym
informacjom można będzie dużo łatwiej określić
dla jakich pacjentów lek jest przeciwwskazany,
jakie czynniki ryzyka np. współistniejące choroby
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia
działań niepożądanych, którzy pacjenci powinni
stosować lek w mniejszych dawkach, itd.
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Przy okazji zgłoszeń będzie też możliwość zebrania informacji dodatkowych takich jak, np nawyki
żywieniowe pacjentów, co stworzy możliwość
zidentyfikowania tych składników diety, które
nie powinny być spożywane w przypadku stosowania konkretnych leków. Tak np. jest w przypadku zażywania leków przeciwzakrzepowych
acenokumarolu i warfaryny. W czasie ich stosowania nie należy spożywać niektórych zielonych
warzyw takich jak kapusta, brukselka, szparagi
czy owoców awokado, nie należy też ich popijać sokiem żurawinowym. Stale uzupełniana
wiedza, poznawana i gromadzona dzięki zgłoszeniom opisów przypadków wraca do lekarza
i pacjenta w postaci nowej informacji o lekach,
w tym wskazówek ich stosowania zapewniających jak największe bezpieczeństwo.
Trzeba być świadomym faktu, że nie ma takiego
leku, który nie wywoływałby przynajmniej w niektórych przypadkach i u niektórych pacjentów
reakcji niepożądanych. Pełna wiedza o leku
pozwala na świadomy wybór najlepszego leku
dla konkretnego pacjenta znajdującego się
w danej sytuacji klinicznej. Świadomość istniejącego ryzyka związanego ze stosowaniem
leku powinna warunkować racjonalne działania,
w tym wstrzymanie się od zamiany leku na nowszy np. szeroko reklamowany, jeżeli ten który
przyjmujemy jest skuteczny i bezpieczny.

4.1 Co przyniosą wprowadzone
zmiany?
Pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych będą mieli ułatwiony dostęp do informacji o niepożądanych działaniach leków. Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych będzie
bowiem publikował te informacje na specjalnej
stronie internetowej, dostępnej dla wszystkich
zainteresowanych.
Szacuje się, że dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez nowelizację, do 2022 r. średnia
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wykrywalność przypadków niepożądanych działań produktów leczniczych powinna wzrosnąć
z kilku tysięcy do około 20 tys. rocznie. W dłuższej perspektywie czasowej wprowadzenie tych
przepisów może przyczynić się do zmniejszenia
liczby przypadków uzależnień, powikłań i zatruć
polekowych.
Formularz oraz instrukcje wypełniania można
znaleźć na stronach internetowych, ich adresy
poniżej. Tym, którzy jeszcze się nie zaprzyjaźnili z Internetem proponujemy kontakt z biurem
Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, gdzie na
pewno te dokumenty można otrzymać.
Aktualny adres email, służący przekazywaniu zgłoszeń o działaniach niepożądanych to

ndl@urpl.gov.pl. Natomiast inne rodzaje korespondencji dotyczącej działań niepożądanych
należy kierować na adres dml@urpl.gov.pl.
Adresy internetowe:
 formularz: http://dn.urpl.gov.pl /dn-zgloszeniadzialan-niepozadanych
oraz
 instrukcja wypełniania formularza: http://
dn.urpl.gov.pl/system/files/PL/Wyroby-medyczne/wm_form//Instrukcja_wype_niania_
formularzy_NDL.pdf?1385360310

Leszek Dobrowolski, Patrycja Poczciwek, 
MSOzChP

Leki dodatkowo
monitorowane

U

nia Europejska wprowadziła nową procedurę oznakowania leków szczególnie
uważnie monitorowanych przez organy
regulacyjne. Leki te opisane są jako „dodatkowo
monitorowane” i oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta. Wraz z symbolem
zamieszczone jest krótkie zdanie wyjaśniające
znaczenie trójkąta:

 Ten produkt leczniczy podlega 
dodatkowemu monitorowaniu
Europejskie organy regulacyjne podejmują
decyzję o dopuszczeniu leku do obrotu po
dokonaniu oceny korzyści i ryzyka na podstawie wyników badań klinicznych. Do obrotu
są dopuszczane wyłącznie leki, co do których okazało się, że korzyści płynące z ich
stosowania przewyższają ryzyko. Dzięki
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temu można mieć pewność, że pacjenci mają
dostęp do leczenia, jakiego potrzebują, i nie
są narażeni na nieakceptowane działania
niepożądane.
W badaniach klinicznych uczestniczy stosunkowo niewielka liczba pacjentów przez
ograniczony czas; pacjenci biorący w nich
udział są starannie wybrani i uważnie obserwowani w kontrolowanych warunkach. W warunkach rzeczywistych lek będzie stosowany przez
większą i bardziej zróżnicowaną grupę pacjentów. Osoby te mogą mieć inne stany chorobowe
i przyjmować inne leki. Niektóre rzadsze działania niepożądane mogą wystąpić dopiero po
dłuższym stosowaniu leku przez większą liczbę
osób, dlatego niezbędne jest ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa wszystkich dostępnych
leków.
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Po wprowadzeniu leku do obrotu nieustan- nia do obrotu w UE, jeśli lek ten podlega pronie zbierane są informacje związane ze cedurze dodatkowego monitorowania w celu
stosowaniem produktu w warunkach rze- identyfikacji. Nie jest jednak umieszczany na
czywistych. Europejskie organy regulacyjne zewnętrznych opakowaniach lub zewnętrznym
dokładnie monitorują te dane, aby mieć pew- oznakowaniu leków.
ność, że korzyści płynące ze stosowania leku Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych to istotna metoda zbierania dodatkonadal przewyższają ryzyko.
W całe UE obowiązują te same metody wych informacji o lekach dostępnych w obrocie.
monitorowania, co sprawia, że europejskie Organy regulacyjne analizują zgłoszenia działań
organy regulacyjne mogą dzielić się infor- niepożądanych równolegle ze wszystkimi informacjami zebranymi w poszczególmacjami, którymi już dysponują, żeby się
nych państwach UE. Dzięki temu
upewnić, czy korzyści związane
organy regulacyjne dysponują
ze stosowaniem leku wciąż są
bogatą wiedzą, na której
większe od ryzyka, i podjąć wszelkie niezbędne
mogą się opierać w podejPo
wprowadzemowaniu decyzji i która
działania.
niu
leku
do
obrotu
w razie konieczności
Informacje dotyczące
nieustannie
zbierane
umożliwi im szybkie
sposobu ich zgłaszasą
informacje
związane
podjęcie działań mająnia muszą być podane
ze
stosowaniem
procych na celu zapeww ulotce dołączonej do
duktu
w
warunkach
nienie bezpieczeństwa
opakowania i w charzeczywistych
pacjentom, np. przekarakterystyce produktu
zanie ostrzeżeń pacjenleczniczego każdego leku
tom i pracownikom opieki
(O tym jak zgłaszać niepozdrowotnej lub ograniczenie
żądane działania leku piszemy
sposobu stosowania leku.
w tym numerze Kwartalnika, na
Wszystkie leki są uważnie monitorostronach od 2 do 5).
wane po wprowadzeniu do obrotu w UE. Sym- Wykaz leków dodatkowo monitorowanych jest
bol czarnego trójkąta oznacza, że dany lek jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej
monitorowany jeszcze staranniej niż inne. Jest Agencji Leków (ang. skrót EMA), która co mieto zazwyczaj spowodowane mniejszą liczbą siąc go weryfikuje. Do wykazu można włączyć
dostępnych informacji o danym leku w porów- lek po raz pierwszy dopuszczony do obrotu lub
naniu z innymi lekami, na przykład ze względu w każdym innym momencie cyklu „życia” leku.
na to, że jest on nowy na rynku lub dane doty- Podlega on wówczas dodatkowemu monitoczące jego długotrwałego stosowania są ogra- rowaniu przez pięć lat lub do czasu przyjęcia
niczone. Nie oznacza to jednak, że lek jest decyzji o usunięciu go z wykazu.

niebezpieczny.
Symbol czarnego trójkąta jest umieszczany Opracowanie: Patrycja Poczciwek, 
Leszek Dobrowolski, MSOzCHP
w ulotce dołączonej do opakowania i w chaKorekta: Barbara Waglewska
rakterystyce produktu leczniczego każdego Link na stronę EMA: http://www.ema.europa.eu/
nowego leku dopuszczonego do obrotu po docs/en_GB/document_library/Other/2013/04/
1 września 2013 r. w momencie wprowadza- WC500142453.pdf
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Od diagnozy
do spełnionego życia ...
Choć syndrom Parkinsona to choroba neurobiologiczna powodująca stopniowe pogarszanie się
kondycji fizycznej, odbudowa własnego „ja” i zwycięstwo w psychologicznej walce z chorobą są
możliwe. Tom Isaacs, chory na Parkinsona współzałożyciel Ruchu Parkinsona, opowiada o swojej
podróży: od druzgocącej diagnozy, przez fazę introspekcji i wyparcia choroby ze świadomości,
do fazy spełnienia i działania na rzecz innych chorych.

D

la mnie choroba Parkinsona to niezwy- jej objawów daje o sobie znać znacznie wcześkła podróż, przypominająca nieco podróż niej. Moim zdaniem, z psychologicznego punktu
kolejką górską, ze spektakularnymi wzlo- widzenia, diagnoza jest początkiem podróży,
ponieważ od tego momentu wiesz, na
tami i trudnymi upadkami. Co dziwne,
większość „upadków” przydajaką chorobę cierpisz i wiesz mniej
rzyła mi się w pierwszych
więcej, czego możesz się spolatach choroby, chociaż
dziewać w przyszłości.
wtedy objawy były najIm dłużej jestem
mniej dokuczliwe i tak
2. SZOK, ZŁOŚĆ,
chory i im bardziej
naprawdę nie miały
WYPARCIE
dotkliwie odczuwam
tak dużego wpływu
wszystkie objawy choroby,
na mój styl życia.
Sądzę, że ka żdy
tym
bardziej
jestem
zdez nas doświadcza
Kilka lat temu, zastaterminowany do dalszego
nowiłem się nad
tego stanu. Co więdziałania, a moje nastawieprzyczynami takiego
cej, mam wrażenie,
nie jest coraz bardziej
stanu rzeczy oraz
że wiele osób chopozytywne
nad doświadczeniami
r ych na Parkinsona
innych ludzi i wpływem
nie robi kolejnego kroku
choroby Parkinsona na
i tkwi w tym miejscu.
ich stan psychiczny. BogatPełna smutku faza szoku,
złości i wyparcia choroby ze
szy o tę wiedzę, stworzyłem etapy
„podróży” przedstawione w niniejszym
świadomości sprzyja introwertyzmowi.
artykule, które pokazują w moim odczuciu pozy- Zamykamy się wtedy w sobie i leczymy rany,
tywne aczkolwiek dosyć typowe przeżycia osób nie z powodu fizycznych dolegliwości, lecz
dotkniętych tą chorobą. Ciekawy jestem, jakie doznań psychicznych. Na tym etapie, intebędą Wasze przemyślenia na ten temat.
resuje nas jedynie nasza choroba, w pewnym sensie stajemy się egoistami, bo przecież nikt nie rozumie przez co przechodzimy.
1. DIAGNOZA
Żyjemy w przekonaniu, że dotknęła nas traPierwszym etapem na tej ścieżce jest posta- gedia i w ten sposób postrzegamy naszą
wienie diagnozy choroby, mimo, że większość przyszłość.

Kwartalnik Parkinson – Polska 1/2014
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DIAGNOZA

SZOK,
ZŁOŚĆ,
WYPARCIE

KOMUNIKACJA

WZMOCNIENIE/
EDUKACJA

AKCEPTACJA

3. KOMUNIKACJA

5. AKCEPTACJA

Jest to kluczowy moment w przejściu ze
„stanu niedoli” do budowy nowego życia.
Powoli, lecz z coraz większą pewnością,
jesteś w stanie opowiedzieć bliskim osobom
o swoich uczuciach. Zaczynasz podświadomie zdawać sobie sprawę, że ludzie nie wiedzą, co czujesz tylko dlatego, że im o tym
nie opowiedziałeś. Zaczynasz rozumieć, że
komunikacja to dobra terapia, podzielenie się
problemem to połowa rozwiązania. Co więcej, zdajesz sobie sprawę, że osoby Ci bliskie,
a nawet osoby z dalszego kręgu, chcą Cię
wysłuchać i są empatyczne bez okazywania
litości ani traktowania Cię w sposób inny niż
dotychczas. W rzeczywistości, podzielenie się
własnymi odczuciami z rodziną i przyjaciółmi
gwarantuje, że będą Cię traktować tak samo
jak wcześniej.

Kolejny kluczowy moment – zaczynasz akceptować, że Parkinson jest częścią Ciebie. Nie jesteś już
osobą, którą byłeś dawniej i pogodziłeś się z faktem, że Twoje życie zmieniło się nieodwracalnie.
Zaczynasz zmieniać plany na przyszłość, tak aby
choroba nie przeszkadzała w ich realizacji. Dostosowujesz swoje życie do Twojego nowego „ja”
i zaczynasz koncentrować się na pozytywnych
aspektach całej sytuacji. Skupiasz się teraz na tych
wszystkich rzeczach, które możesz zrobić, a nie na
tych, w których Parkinson byłby przeszkodą.

4. WZMOCNIENIE/EDUKACJA
Powoli, w miarę jak coraz lepiej poznajesz
chorobę, jesteś w stanie spojrzeć w przyszłość. Łatwiej jest Ci rzeczowo rozmawiać
z lekarzem i stopniowo przyzwyczajasz się do
myśli, że cierpisz na powoli postępującą chorobę zwyrodnieniową.
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6. ZAANGAŻOWANIE
Jest to etap, na którym choroba Parkinsona przestaje być sprawą dotyczącą wyłącznie Ciebie.
Zaczynasz rozmawiać z innymi ludźmi, porównujesz ich historie z własną i słuchasz ich doświadczeń. Zaczynasz dostrzegać o wiele więcej niż
tylko swój własny los i zdajesz sobie sprawę, że
Twoje doświadczenia mogą pomóc innym.

7. UDZIAŁ
Na etapie udziału, dołączysz do grupy wparcia lub
zainteresujesz się konkretnym aspektem Twojej
choroby i zaczniesz zbierać informacje na temat

Parkinson pod lupą

ZAANGAŻOWANIE

UDZIAŁ

DZIAŁALNOŚĆ

nowych metod leczenia, lub będziesz udzielać się
na forum bądź w grupie wparcia dla osób chorych na Parkinsona. Zdajesz sobie sprawę, że
pozytywnie udzielając się w społeczności osób
chorych na Parkinsona pomagasz innym ludziom,
a także pomagasz sobie, bo przecież dzięki temu
coraz lepiej czujesz się we własnej skórze.

8. DZIAŁALNOŚĆ
Na tym etapie, dokonujesz prawdziwych postępów.
Stajesz się osobą rozpoznawalną w społeczności
osób chorych na Parkinsona. Ludzie chętnie słuchają
tego, co masz do powiedzenia i są wdzięczni za
Twoje zaangażowanie. Twój kalendarz staje się coraz
bardziej wypełniony, a Ty jesteś coraz bardziej zaangażowany w działalność związaną z chorobą Parkinsona i czerpiesz z tego coraz większą przyjemność.

9. WPŁYW
Ty oraz Twoi współpracownicy jesteście częścią
grupy, która dokonuje zmian w świecie chorych na
Parkinsona. Twoja wnikliwość, pasja, szybkość działania, skoncentrowanie na problemie, umiejętność
pozyskiwania funduszy, empatia i zaangażowanie
mają bezpośredni wpływ na postrzeganie chorych
i opiekę nad chorymi na Parkinsona w przyszłości.
Dlatego właśnie powstał Ruch Parkinsona.

Kwartalnik Parkinson – Polska 1/2014

WPŁYW

ZMIANA/
UZDROWIENIE

10. ZMIANA/UZDROWIENIE
Jest to priorytetowym celem Ruchu Parkinsona.

PODSUMOWANIE
Już wiecie, jak postrzegam moją podróż z chorobą
Parkinsona. To dziwne, ale im dłużej jestem chory
i im bardziej dotkliwie odczuwam wszelkie objawy
choroby, tym bardziej jestem zdeterminowany do
dalszego działania, a moje nastawienie jest coraz
bardziej pozytywne. Rozumiem, że nie dzieje się
tak w przypadku wszystkich chorych – Parkinson
objawia się inaczej w każdym z nas.
W moim przypadku, Parkinson daje bardzo odczuwalne objawy, które są jednak łagodzone dzięki
niezłomnemu i pozytywnemu nastawieniu, które
wielu mogłoby nazwać „hurraoptymizmem”. I co
z tego, że patrzę na świat przez różowe okulary:
wciąż tutaj jestem i mam się całkiem dobrze! 
Tom Isaacs jest prezesem i współzałożycielem
Cure Parkinson’s Trust (www.cureparkinsons.
org.uk) oraz współzałożycielem Ruchu
Parkinsona www.parkinsonsmovement.com).
Źródło: EPDA PLUS, tytuł oryginalny: THE
VOICE FOR PARKINSON’S IN EUROPE (Głos
dla Parkinsona w Europie) – wydanie 24 – zima
2013. Tłumaczenie: tłumacz języka angielskiego
Justyna Sikora
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Choroba Parkinsona
i osteoporoza
Osteoporoza jest chorobą, która powoduje, że kości stają się słabe i łamliwe, a tym samym zwiększa
się ryzyko rozwoju złamań, szczególnie stawu biodrowego, kręgosłupa i nadgarstka. Wynika to
z niskiej gęstości mineralnej kości. Choroba ta jest najbardziej popularna wśród ludzi starszych,
zwłaszcza kobiet po menopauzie. Szacuje się, że ponad 40 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych
jest już dotkniętych osteoporozą lub jest narażonych na rozwój tej choroby ze względu na niską
masę kostną.

P

owszechnie uznaje się, że osoby z chorobą
Parkinsona (chP) są bardziej narażone na
ryzyko złamań, zwłaszcza w biodrze, ze
względu na trudności w chodzeniu i utrzymywaniu równowagi. Ponadto mają także mniejszą
gęstość mineralną kości w porównaniu z osobami zdrowymi, a zatem są narażone na większe ryzyko rozwoju złamań kręgów. W niedawno
opublikowanym artykule w czasopiśmie Wiek
i Starzenie się* naukowcy z Norwegii dokonali
przeglądu i analizy piśmiennictwa medycznego
dotyczącego problemu osteoporozy w chorobie
Parkinsona. Celem tej analizy było uświadomienie lekarzom, by przykładali zdecydowanie większą wagę do profilaktyki i leczenia osteoporozy
związanej z chP.
Główne wnioski z przeglądu literatury i jej analizy
były następujące:
 Osoby z chP mają zwykle mniejszą gęstość
mineralną kości niż osoby bez choroby
Parkinsona.
 Główne czynniki, które mogą powodować
ubytek masy kostnej u pacjentów z chP,
to m.in.:
 Brak wystarczającej aktywności fizycznej
i ćwiczeń.
 Niedobór witamin D (powszechny w chorobie Parkinsona) – może być spowodowany niedożywieniem, małą ruchliwością
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i niewystarczającą ekspozycją na promienie słoneczne.
 Zmniejszona wytrzymałość mięśni –
przyczyną może być brak ćwiczeń, nieodpowiednie odżywianie lub niedobór
witaminy D.
 Mniejsza masa ciała – przyczyną mogą
być: trudności w połykaniu, w wyniku
czego dochodzi do niewystarczającego odżywiania się chorego albo skutki
uboczne leków.
 Hyperhomocysteinemia – wyjątkowo
wysoki poziom homocysteiny (aminokwasu) we krwi, wywołany niedoborami
witamin: B6 (kwas foliowy), B9 i B12. Utrzymujące się podwyższone stężenie aminokwasu to zwiększone ryzyko złamań
u osób starszych.
Ponieważ obecnie nie ma konkretnych wytycznych dotyczących leczenia osteoporozy związanej z chP, autorzy tego badania uważają, że
lekarze powinni leczyć osteoporozę u pacjentów
z tą chorobą według tych samych zasad, które
stosuje się przy leczeniu osteoporozy w populacji ogólnej. Zasady te obejmują:
 Zalecać palaczom tytoniu rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu, ponieważ wiadomo, że oba te czynniki zwiększają
ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Moje życie z chorobą
 Zalecać zwiększenie aktywności fizycznej i ćwiczeń – są one kluczowe zarówno
dla zapobiegania jak i leczenia osteoporozy.
Ćwiczenia te powinny być dobierane w celu
wzmocnienia mięśni oraz poprawienia utrzymywania równowagi i koordynacji ruchów,
tak by znacznie zmniejszyć ryzyko upadków
u osób starszych.
 Pacjent z hiperhomocysteinemią powinien
otrzymać suplementację: witamin B6, B12 oraz
innych składników odżywczych.
 Pacjenci ze zdiagnozowaną osteoporozą,
potwierdzoną badaniami kości DEXA1,
powinni otrzymywać: leki określane nazwą
bifosfoniany, suplementację witaminy D oraz
odpowiednią ilość wapnia.

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, MSOzChP,
grudzień 2013.
Korekta: Barbara Waglewska, członek
MSOzChP, marzec 2014.

*Opracowano na podstawie: „Choroba
Parkinsona i osteoporoza”. Wiek i starzenie się,
Tom 42, str. 156–162, 2013.; tytuł oryginalny:
Parkinson’s disease and osteoporosis. Age and
Ageing. Volume 42; pages 156–162, 2013.
Pozwala na precyzyjne i dokładne zbadanie
gęstości kości, zawar tości składników
mineralnych i wykr ycie najmniejszych
degenerujących zmian oraz charakteryzuje
ryzyko złamania, co pozwala uchronić się przed
osteoporozą. W przypadku obniżonej gęstości
kości jest wykorzystywana do monitorowania
podczas leczenia. Badanie trwa 1–4 minut,
w czasie którego mierzona jest gęstość kości
biodrowej lub kręgosłupa przy użyciu niskiej
dawki promieniowania rentgenowskiego,
a następnie porównana ze zdrową masą kostną
osoby w tym samym wieku. Ryzyko wystąpienia
osteoporozy może być ocenione za pomocą
metody DEXA znacznie wcześniej i dokładniej
niż kiedykolwiek wcześniej. (Źródło: http://www.
medical-diagnosis.co.uk/pl/static/dexa_pl.aspx).
1

Dlaczego Ja?!

B

ardzo często, kiedy spotyka nas w życiu
trudna sytuacja, na którymś etapie
radzenia czy nieradzenia sobie z nią,
zadajemy sobie pytanie: dlaczego ja? Zjawia
się ono w różnych kontekstach i różnych sytuacjach. Także w głowach pacjentów dotkniętych nieuleczalnymi schorzeniami powstaje
to pytanie, na które niestety – odpowiedzi nie
znamy!
Dodatkowo u chorych pojawiają się nieraz
wyrzuty sumienia, wynikające z myślenia, że
z ich winy rodzina obciążona jest tym schorzeniem, i że ten ich stan to dla bliskich ogromny
problem.

Kwartalnik Parkinson – Polska 1/2014

Spotkanie z nieproszonym
gościem – „panem Parkinsonem”
Siedzieliśmy przy wielkanocnym stole, gdy mama
starając się opanować emocje, poinformowała
nas, że zdiagnozowano u niej chorobę Parkinsona. Przyjęliśmy tę informację ze spokojem. To
nie była pierwsza taka sytuacja, cierpiała bowiem
już na wiele schorzeń, to nie było pierwsze. Do
tej pory informowała nas o wizytach u lekarzy, o wynikach badań, a my przyjmowaliśmy
wszystko do wiadomości bez obaw o zagrożeniu. Myśleliśmy, że tym razem będzie podobnie.
Nikt z nas nie wiedział jeszcze, czym dla chorego
i jego rodziny jest choroba Parkinsona (chP).
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Moje życie z chorobą
Minęły święta i goście pojechali do domu Pewnego słonecznego dnia odwiedzili nas
a między mną i moim mężem rozgorzała dys- rodzice; zaczynaliśmy właśnie nasz letni urlop.
kusja. Wyszukiwarka internetowa, po wpisaniu To miały być dla nas dwa tygodnie wypoczynku,
hasła „choroba Parkinsona”, wyświetliła infor- spędzone z dziećmi i dziadkami, pełne relaksu
macje, które nami wstrząsnęły. Nasunęły nam i radości.
one wiele pytań, niewiadomych i wprowadziły Wszystko wydawało się realne aż do czasu,
kiedy z samochodu wysiadła nieznana
nas w stan niepokoju. Zastanawialiśmy
się, która to może być faza chonam dotychczas osoba. Kobieta
roby, czy zaobserwowaliśmy
potrzebowała pomocy przy
opisane objawy, z których
wysiadaniu z samochodu,
wcześniej nie zdawaliśmy
w przejściu do domu
sobie sprawy, kiedy
i wejściu po schodach.
Informacje o chota choroba ujawniła
To były najtrudniejrobie mamy były tak
się u mamy mojego
sze dni w naszym
przytłaczające, że aż
męża, i co będzie
życiu, mama nikła
nierealne,
zastosowaw oczach. Z enerdalej.
liśmy
więc
najprostszą
gicznej, uśmiechWszystkie uzyskane
metodę radzenia sobie
informacje były tak
niętej, silnej i samoprzytłaczające, że aż
dzi e l n e j ko b i e t y
z problemem – fazę
niewiele zostało. To
nierealne, zastosowawyparcia
był o pr ze ra ż ające!
liśmy więc najprostszą
Wtedy dotarło do nas,
metodę radzenia sobie
że ta choroba chce nam ją
z problemem – fazę wyparcia. Nie wystarczyło nam to jedodebrać.
Nastał więc czas mobilizacji – szukania
nak na długo. W zderzeniu z rzeczywistością nie dało się tak funkcjonować w tym pomocy dla mamy i dla siebie, bo chP to chostanie!
roba całej rodziny. Musieliśmy dokonać wielu
Podczas rodzinnych spotkań uspakajaliśmy zmian w swoim życiu i podejściu do pomagamamę, ale i siebie, że wszystko jest dobrze, nia. W tej chorobie litość to zbrodnia, a autochoć w głębi duszy każdy z nas czuł, że tak nie matyczna pomoc potrafi zaszkodzić zamiast
jest . Mieliśmy obawy przed nadchodzącymi pomóc. Chory powinien być wspierany i mobiliwydarzeniami, ale w tamtym czasie po prostu zowany do działania, zachęcany i otaczany cienie wiedzieliśmy, że można zrobić coś więcej niż płem oraz miłością i zrozumieniem – w żadnym
wypadku nie wyręczany.
tylko pocieszać mamę.
Jednak postanowiliśmy drążyć temat dalej. Niestety to nie jest takie proste. Kiedy jednak
Szukaliśmy punktu zaczepienia i znów Internet uświadomimy sobie, że sens ma jedynie pomoc
okazał się pomocny, bowiem za jego pośred- okazana choremu przez wspieranie go w samonictwem trafiliśmy do „Mazowieckiego Stowa- dzielnym radzeniu sobie z problemami wynikarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona” – jak się jącymi z choroby, pojawia się szansa na odzypotem okazało – naszej nowej rodziny. Tam zain- skanie bliskiej osoby. Jest to bowiem sposób
teresowały nas zajęcia prowadzone w ramach na utrzymanie przez nią dobrej formy i właściwa
terapii tańcem i ruchem.
metoda leczenia. Życie z chP staje się łatwiejsze.
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I tu jednym ze sposobów walki o mamę oka- oraz odpowiednia dieta, udajmy się z chorym do
zały się zajęcia, o których wcześniej wspomnia- neurologa, porozmawiajmy o lekach, poznajmy
łam, wspólne spacery i rozmowy – spędzanie ich działania niepożądane. Poznanie podstaczasu razem. Po dwóch tygodniach, kiedy wowych informacji pozwoli nam na ułożenie
od nas wyjeżdżali, wracała do domu zupełnie prostego w obsłudze grafiku posiłków i leków.
inna osoba, samodzielnie radząca sobie, przy Obserwujmy, jak chory czuje się po lekach, bo
naszym dużym wsparciu psychicznym.
niektóre z nich są tak silne, że zaburzają
Z czasem sprawność mamy wróświadomość chorego.
ciła, obudziła się w niej ta
Zapoznajmy się również
sama silna kobieta, którą
z dietą dla chorych na Parz n a ł a m wc ze ś n i e j ,
kinsona. Nie jest ona
nasza wiedza wzrotak skomplikowana,
Wtedy dotarło do
sła i możemy pomajakby się wydawało,
nas, że ta choroba
gać we właściwy
zdrowe żywienie nam
chce nam ją odebrać.
sposób. Jesteśmy
wszystkim wyjdzie
Nastał
więc
czas
mobilina zdrowie, a choz niej bardzo dumni
zacji
–
szukania
pomocy
rym na chP pozwoli
i kochamy ją teraz
dla mamy i dla siebie,
jeszcze mocniej.
dłużej żyć godnie.
Wiemy, że możemy
Po drugie – trzeba
bo chP to choroba
wspierać ją w walce
ćwiczyć mowę, by nie
całej rodziny
z chP i co najbardziej
zanikały mięśnie twarzy.
zaskakujące – nie wymaga
Zadzwońmy wieczorem,
zapytajmy, jak minął dzień.
to od nas wielkiego wysiłku.
Nasza wiedza o bliskiej osobie
Wystarczy zwiększyć zainteresowanie bliską osobą i spędzać z nią więcej
wzrośnie i będziemy bardziej świadomi
czasu. Istotne jest jednak to, aby nie był to „czas rozwoju choroby i uczuć, jakie towarzyszą chosiedzący”, tylko wspólne spacery w świetle remu w jego codzienności. Rozmowa służy ćwizachodzącego słońca, taniec przy ulubionej czeniu mowy.
muzyce, poranne lub popołudniowe ćwiczenia Odwiedźmy naszą bliską osobę, aby nie ukryi rozmowy. Nadal pojawiają się gorsze momenty, wała się w cieniu chP. Jeśli będzie musiała przyale przeważają te lepsze.
gotować na naszą wizytę coś drobnego, będzie
to dla niej ćwiczenie, które pozwoli jej zachować
formę. Wspólne rozwiązywanie krzyżówek to
Codzienność chorego –
wspaniały pomysł na ćwiczenie pamięci. Głośne
jak wspierać?
czytanie wnukom bajek, także pomaga w ćwiNajwiększym problemem chorego są leki, czeniu mowy.
a dokładniej – ich skutki uboczne. Jak możemy
pomóc? I czy w ogóle możemy? Otóż odpoNasze nowe życie
wiedź brzmi: tak!
Po pierwsze – wiedząc, jak ogromne znaczenie Każdy człowiek zdrowy czy chory chce mieć
w leczeniu farmakologicznym ma odpowiednie świadomość, że jest potrzebny, że działa.
dobranie leku i jego dawkowanie (pory i ilości ) Dlatego zamiast wyręczać chorego na chP
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w codziennych obowiązkach warto skierować którzy właśnie w tej chwili są na początku tej
swoją energię na działanie w organizacji. Dla trudnej drogi zapoznawania się z nieproszonym
naszej rodziny Stowarzyszenie stało się miej- gościem, jakim jest chP.
scem, gdzie można uzyskać wiele istotnych
i pomocnych informacji oraz porad od innych
Odpowiedź tkwi w nas!
i bardziej doświadczonych – od chorych i ich
bliskich. Tam możemy też dać coś z siebie, Dlaczego „ja” zachorowałam(em)? Może po
to, żeby poznać kruchość życia, przepoczuć, że „bierzemy byka za rogi”, że
działamy.
wrotność losu i żeby docenić to
, co mamy i to, co jeszcze
Trzeba też sobie uświadomić, że Parkinson to
przed nami. Każdy z nas
schorzenie, któr ym
szuka odpowiedzi, by
o b c i ą żo ny m oże
odnaleźć tę własną –
W Stowarzyszebyć każdy z nas.
niezwykle osobistą.
niu
można
uzyskać
Są też tacy, któNie znamy swoich
wiele
od
innych
i
bardziej
genów. Warto jest
rzy stawiają sobie
doświadczonych - od choinne pytanie: Dlauczyć się radzerych i ich bliskich ale też
nia sobie z chP,
czego ja mam
obserwując, jak
działać, coś zrodać coś z siebie, poczuć,
walczy z nią blibić, przygotować
że „bierzemy byka za
ska osoba, bo
czy może napisać?
rogi”, że działamy
gdybyśmy musieli
Dlaczego ja...? Moja
w przyszłości zmieodpowiedź brzmi:
rzyć się z tą chorobą,
A dlaczego nie? Kto,
łatwiej zniesiemy trudy
jeśli nie ja?!
dnia codziennego. Ja nie
Zapraszam wszystkich Pańwiem, czy chP będzie objęty mój
stwa do działania, życie nabiera
mąż i moi dwaj synowie, nie wiem też czy wówczas innych kolorów, których nigdy
w mojej rodzinie nie było takich przypadków. wcześnie nie poznaliśmy! Poznajemy nowych
Dlatego korzystamy wszyscy z tego, co ofe- ludzi i nowe wartości.
ruje nam Stowarzyszenie i Fundacja, w zamian Parkinson to choroba dla ludzi aktywnych
dajemy im siebie. Ta transakcja wiązana spra- i silnych, tylko oni mają szansę na udaną
wia, że organizacje wspierające mogą istnieć, walkę z chorobą. Jesteśmy bardzo dumni
a ich chorzy i ich bliscy mają skąd czerpać z naszej mamy i członków naszego Stowawiedzę i pomoc , a w ich życiu pojawiają się rzyszenia, to oni pokazują nam każdego dnia,
jak ważne jest życie i jak pokonywać przeciwnowe cele.
Teraz kiedy zobaczyliśmy, jak szybko choroba ności losu!
może nam zabrać bliską osobę, to inne warto- Dziękuję Wam, Kochani, za pomoc w poznaści stały się priorytetowe, a nasze życie oka- niu wartości życia!!!
Dziękuję Ci Mamo! 
zało się pełniejsze. Nadal czerpiemy wiedzę 			
ze Stowarzyszenia i dzielimy się swoją. Razem
jest łatwiej, można zdziałać więcej i pomóc tym, Patrycja Poczciwek, MSOzChP; marzec 2014.
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„Parkinson za zamkniętymi
drzwiami”
Kiedy na potrzeby tego tekstu sięgnęłam po publikacje dotyczące kampanii „Parkinson
za zamkniętymi drzwiami” trafiłam na omówienie spotkania przedstawicieli organizacji
parkinsonowskich (Jerzy Łukasiewicz, Marta Solecka) z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia.

D

atowane na 6 czerwca 2005 r. pismo
brzmiało znajomo, np. zdanie: „Opracowane „założenia zmian w systemie
refundacji leków” w wersji z 24 maja 2005 r. dają
możliwość rozwiązania wielu problemów i uporządkowania spornych spraw”. Albo: „Lewodopa jest „złotym lekiem”, bardzo skutecznym
w pierwszej fazie choroby. Po pięciu latach przyjmowania jej skuteczność drastycznie spada.
Potrzebne są dodatkowe leki z grupy inhibitorów
enzymu COMT, a także leki z grupy AGONISTÓW
(...) Leki te są drogie i nie są refundowane (…)
Czekamy od siedmiu lat na refundację wspomnianych leków!!!”.
Przeczytałam kilka razy cały tekst. Jakby wyjęty
z naszej kampanii Anno Domini 2013/2014. Niestety, nie napawał optymizmem. Wydaje się, że
przez te 15 lat zmieniły się leki, o refundację, których trzeba zabiegać, natomiast system – choć
ciągle niewydolny – wciąż ten sam. W 1998 r.,
w 2005 r. i 2013 r.!
Czas, zatem na pierwsze podsumowania:
Jesteśmy po konferencjach w Warszawie
(19.11.2013 r.), Krakowie (5.12.2013 r.) i Lublinie
(9.01.2014 r.). We wszystkich miastach udało
się zgromadzić sporą grupę uczestników,
w tym chorych i ich opiekunów. Prestiżowe
miejsca konferencji, patronaty, obecność ważnych dla nas gości, przedstawiciele władz,
środowisk naukowych – to podniosło rangę
wydarzenia. Dowodem na to jest zainteresowanie mediów we wszystkich miastach,
gdzie odbywały się konferencje, wywiady dla
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rozgłośni radiowych i telewizji regionalnych.
Dzięki tym działaniom łatwiej do świadomości
ogółu przebija się idea kampanii „Parkinson za
zamkniętymi drzwiami”.
Przypomnijmy:
Celem kampanii jest zmiana sytuacji osób z chorobą Parkinsona. Ma pokazać, że pacjenci,
w Polsce pozbawieni są właściwego leczenia
i skazani na postępujące inwalidztwo i wykluczenie społeczne. Polski system opieki zdrowotnej
nie zapewnia im żadnej alternatywy. Tymczasem
są terapie, które mogłyby im pomóc, ale nie są
w Polsce refundowane.

TO TRZEBA ZMIENIĆ!
Wokół tej idei udało nam się skonsolidować
środowiska pacjenckie oraz grono ekspertów
skupionych wokół Rady Naukowej przy Fundacji
na Rzecz Chorych na Parkinsona. Dopisali też
Ambasadorzy – ich wypowiedzi prezentowano
podczas konferencji. Duże wrażenie zrobiła rozmowa z prezydentem Opola Ryszardem Zembaczyńskim, któremu wszczepiono DBS oraz
panią Danutą Michalską, pacjentką z Duodopą.
Ta dwójka pokazała, jak może funkcjonować
chory w zaawansowanej postaci Parkinsona,
leczony prawidłowo, z wykorzystaniem najnowszych terapii, uznanych w całej Europie.
Warto wspomnieć, jak istotną rolę odegrał plakat Andrzeja Pągowskiego – frapował i przyciągał
uwagę. Parę tygodni wcześniej rozesłaliśmy po kilka
egzemplarzy plakatu do wszystkich organizacji
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parkinsonowskich – mamy nadzieję, że równie
dobrze zaistnieją w pomieszczeniach organizacji.
Co działo się przez te parę miesięcy od listopada
2013 r.?
Ponad pół roku działań, kilkadziesiąt spotkań, m.in. z neurologami, przedstawicielami
organizacji pacjenckich, urzędnikami Ministerstwa Zdrowia, NFZ, posłami i senatorami
wszystkich opcji politycznych. Udział w posie-

dzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia, Sejmowej
Komisji ds. Chorób Rzadkich, wreszcie – spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Na razie – bez efektów, ale jak podpowiedział
ktoś z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
„Kropla drąży skałę”.

Jagoda Pawłowska-Machajek – Prezes Fundacji
na Rzecz Chorych na Parkinsona

Apomorfina i Duodopa

C

horoba Parkinsona w rozwiniętym stadium
powoduje uciążliwe komplikacje. Należą
do nich między innymi nagłe blokady
ruchu, o niedającym się przewidzieć momencie
wystąpienia, to znaczy pojawiające się nie tylko
pod koniec dawki, ale zupełnie losowo przez
całą dobę. Podobnie występuje też bolesny
kurcz mięśni zwany dystonią. Najczęściej lokalizuje się ona w nodze i wywołuje podginanie
stopy lub kurcz łydki. Skuteczną metodą zwalczania tych komplikacji jest podanie leku, który
mógłby natychmiast dotrzeć do odpowiedniego
miejsca w mózgu i zadziałać. Nasi pacjenci
z chorobą Parkinsona w większości znają możliwość zastosowania rozpuszczalnej postaci
preparatów lewodopy. Jednak w tym wypadku
zauważalny efekt, nawet przy pustym żołądku,
występuje najwcześniej po 15–20 minutach.
Apomorfina daje możliwość szybszego działania. Jest to lek z grupy tak zwanych agonistów
dopaminy. Leki te naśladują działanie tego przekaźnika, którego w chorobie Parkinsona brakuje.
Apomorfina jest szczególną substancją w obrębie tej grupy, ponieważ występuje w postaci
zastrzyków podskórnych. Zatem omija przewód
pokarmowy i szybko dostaje się do mózgu.
Działa najpóźniej po trzech minutach od iniekcji.
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Apomorfinę wykorzystuje się w leczeniu choroby
Parkinsona w następujący sposób. Technika
podawania leku jest taka jak na przykład insuliny – wygodne ampułko‑strzykawki umożliwiają
wykonanie zastrzyku podskórnego przez chorego
lub opiekuna w razie ww. komplikacji, czyli nagłej
blokady ruchowej lub bolesnej dystonii. Apomorfina była też wykorzystywana w projektach
badawczych jako test diagnostyczny upewniający rozpoznanie klasycznej choroby Parkinsona
oraz w postaci pompy sterowanej elektronicznie
zapewniającej stały wlew podskórny tego leku.
Do działań niepożądanych apomorfiny należą
nudności, wymioty, omdlenia, zasłabnięcia.
Część pacjentów korzystających z apomorfiny
musi stosować jednocześnie inny lek – domperidon, przeciw mdłościom i wymiotom. Ze względu
na takie okoliczności jak brak refundacji, forma
zastrzyków, działania niepożądane, apomorfina
znalazła raczej niszowe miejsce w całym spektrum leków przeciw‑parkinsonowskich. Warto
jednak pamiętać o przydatności tego leku w części przypadków zarówno w oddziale szpitalnym
jak i w domu chorego.
Kolejnym powszechnym problemem zaawansowanego stadium choroby Parkinsona jest
ogromna zmienność stanu pacjenta. Jedną
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z przyczyn tej huśtawki jest nierównomierne
przyswajanie preparatów lewodopy związane
z niepełnym i nieregularnym opróżnianiem
żołądka i przemieszczaniem jego zawartości do
dwunastnicy. W tej grupie chorych skuteczną
metodą może być zastosowanie duodopy. Lek
ten zawiera lewodopę (aminokwas, z którego
w mózgu powstaje dopamina) oraz substancję
zwiększającą ilość lewodopy dostającej się do
mózgu (karbidopa – tzw. inhibitor dekarboksylazy
aminokwasów). Zatem skład duodopy jest taki jak
w doustnych preparatach Nakom i Sinemet CR.
Duodopa ma postać żelu. Żel ten jest podawany
bezpośrednio do dwunastnicy, czyli pierwszego
odcinka jelita cienkiego – zaraz za żołądkiem,
przez otwór w powłokach ciała, w środkowej części brzucha (między pępkiem a dołem mostka)
zwany gastrostomią. Żel podaje pompa elektroniczna przymocowana do ciała obok gastrostomii. Szybkość tego wlewu jest regulowana
zależnie od indywidualnego i chwilowego zapo-

trzebowania. Pacjent ma możliwość samodzielnego podania dodatkowej dawki leku odpowiednim przyciskiem. Założenie pompy z duodopą
wymaga procedury polegającej na hospitalizacji
w oddziale neurologii w celu kwalifikacji, następnie wykonania gastrostomii w oddziale chirurgii
lub gastrologii i oczywiście ustawienia w szpitalu
parametrów działania pompy zależnie od indywidualnego efektu. Zaletą duodopy jest to, że
podawaniu leku nie przeszkadzają ewentualne
zaburzenia połykania oraz ominięcie początkowej części przewodu pokarmowego, czyli jamy
ustnej, przełyku i żołądka. Daje to bardziej równomierne działanie przeciw‑parkinsonowskie.
Brak refundacji, inwazyjność metody i wybiórcza
skuteczność sprawiają, że duodopa podobnie
jak apomorfina ma bardzo ograniczone znaczenie w leczeniu komplikacji późnej fazy choroby
Parkinsona.

dr Jakub Sienkiewicz – specjalista neurolog

Zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego w chorobie
Parkinsona – ślinotok,
zaburzenia połykania i zaparcia
Choroba Parkinsona należy do chorób neurozwyrodnieniowych, oznacza to, że z powodu bliżej
niepoznanej przyczyny dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych (przede wszystkim struktury
mózgu określanej istotą czarną) produkujących dopaminę. I odpowiadającej za funkcje ruchowe.

G

łówne objawy choroby to objawy motoryczne polegające na drżeniu, spowolnieniu, sztywności mięśniowej. Jednak proces
neurozwyrodnieniowy dotyczy nie tylko części
pozapiramidowej układu nerwowego, ale także
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układu autonomicznego. Zaburzenia układu autonomicznego także odpowiadają za różne dolegliwości pogarszające, jakość życia chorych, tym
bardziej, że standardowo stosowane leki głównie
poprawią jedynie funkcje motoryczne.
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Do częstych poza ruchowych objawów choroby polaminą (scopolamine patch), aviomarinu.
Parkinsona należą zaburzenia połykania, ślino- Ostatnio coraz częściej rozważa się leczetok i zaparcia.
nie ślinotoku iniekcjami z toksyny botulinoZaburzenia połykania w znacznym stopniu wej (BOTOX, XEOMIN) do ślinianek. Wg eksnajczęściej pojawiają się w zaawansowanej pertów poprawa po leczeniu występuje
postaci choroby Parkinsona, są one spowo- po ok. tygodniu i powinna utrzymywać się,
dowane sztywnością mięśni i spowolnieniem przez co najmniej 12–20 tygodni. Leczenie to
działania w zakresie mięśni twarzy i gardła. jest bezpieczne i pozbawione ogólnych dziaW takiej sytuacji pomocne może być spoży- łań niepożądanych, jakie są obserwowane po
wanie pokarmów małymi porcjami tj. łyżeczką, lekach doustnych.
przy istotnych zaburzeniach połyW prz ypadku w ystępowania
kania w postaci musu. Trudne
zaparć, będących także kondo połknięcia są zarówno
sek wencją uszkodzenia
pokarmy bardzo stałe
układu autonomicznego
pr zejawiającego się
lub ciekłe tak jak woda.
Zaburzenia ze strony
Pomocne może być
zwolnieniem perystalprzewodu pokarmot a k ż e p o c hy l a n i e
tyki należy stosować
wego mogą być
głowy do dołu w celu
dietę bogato błonjednym z najwcześniejnikową (tj. zawieraułatwienia przejścia
szych objawów choroby,
jącą dużo warzyw
z jamy ustnej do przeczęsto wyprzedzając
i owoców, pieczywo
łyku kęsa pokarmowystąpienie pełnoobw ograniczonej ilości,
wego. W celu zmniejjawowej chP
szenia objawów refluksu
jeśli już to ciemne wielożołądkowo-przełykowego
ziarniste, otręby pszenne)
przejawiającego się, jako
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów oraz aktywuczucie pełności w żołądku po
posiłku, „kwaśne” odbijanie, zgaga
ność fizyczną. W przypadku nadal
można zastosować domperidon lub leki blo- utrzymujących się dolegliwości wskazane są
kujące pompę wodorowo-potasową np. ome- zastosowanie laktulozy ok. 20 ml dziennie, ale
prazol i jego pochodne. Nie wolno stosować nie u chorych na cukrzycę, w tym przypadku
metoklopramidu ze względu na jego działanie zastosowanie sorbitolu.
Podsumowując należy podkreślić, że zaburzena układ nerwowy.
Bardzo uciążliwy dla niektórych chorych, nia ze strony przewodu pokarmowego mogą
a także stygmatyzujący może być ślino- być jednym z najwcześniejszych objawów chotok. Jest najprawdopodobniej konsekwen- roby, często wyprzedzając wystąpienie pełnocją zaburzeń połykania. Pojawić się może objawowej choroby Parkinsona. Niestety nie
w różnym stopniu już na początku choroby, istnieje leczenie przyczynowe choroby, jednak
o czym może świadczyć stwierdzenie mokrej postępowanie objawowe także w istotny spoplamy na poduszce po nocy. W leczeniu śli- sób zmniejsza dolegliwości i poprawia jakość
notoku ma zastosowanie ssanie landrynek życia chorych.

wymuszające połykanie śliny, podanie leków
antycholinergicznych, w tym plastrów ze sko- dr Anna Potulska-Chromik – specjalista neurolog
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Przyszedł Pacjent do Lekarza …
Nie chodzimy z przyjemności do lekarza, tylko dlatego, że szukamy pomocy i odpowiedzi, co się
dzieje z naszym organizmem. W czasach, jakich żyjemy, gdzie mamy natłok informacji sami stajemy
się ekspertami, niestety niejednokrotnie niepotrzebnie dokładając sobie zmartwień. Pozwólmy
lekarzom leczyć, ich wiedza i wieloletnia praktyka nie może się równać z wycinkami z prasy czy też
sławnym doktorem „Internet”.

B

ardzo często czujemy się zestresowani
i zagubieni, gdy przychodzi nam rozmawiać z lekarzem. Gdy lekarz używa
fachowego języka lub dla odmiany nic nie mówi,
możemy poczuć się tak, jakbyśmy nic nie rozumieli. Z tego powodu istotne jest wypracowanie
dobrej formy kontaktu między lekarzem, a pacjentem. Dobrej przede wszystkim dla nas, bo to my
mamy czuć się dobrze po wyjściu z gabinetu.
Staraj się słuchać i nie przerywać, nie zmieniaj
tematu rozmowy i pod koniec wypowiedzi lekarza
podsumuj swoimi zdaniami, co On powiedział.
To da Ci pewność, że wszystko dobrze zrozumiałeś. Nie starajmy się podważać opinii i kompetencji lekarza, nie wchodźmy w zbędną dyskusję.
Jednakże pamiętajmy, nie ma nic złego w zadawaniu lekarzowi pytań!
Niejednokrotnie postawienie diagnozy jest procesem długim i mozolnym, tak jak w przypadku
naszej choroby, tj. obserwacja i odpowiednie
dobranie leków. Najważniejszym elementem
jest wywiad lekarski, czyli informacja o stanie
naszego zdrowia. Dlatego jeszcze w domu przygotujmy się do tego spotkania. Odpowiedzmy
sobie sami na pytania, dlaczego postanowiliśmy udać się do lekarza (jakie objawy i od kiedy
się pojawiły, czy się nasilają, czy może nastąpiła
jakaś istotna zmiana od ostatniej wizyty). Wyposaż się także w wyniki badań i karty z pobytów
w szpitalach, to pozwoli lekarzowi poszerzyć
rozpoznanie. Pamiętaj także o spisaniu wszystkich leków, jakie obecnie przyjmujesz (nawet
te bez recepty!) oraz jak je przyjmujesz. Jeśli
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to twoja kolejna wizyta postaraj się zweryfikować swój stan od ostatniej wizyty, czy może nie
wystąpiły jakieś niepokojące objawy?
Podczas rozmowy z lekarzem nie staraj się
zataić prawdy. Należy przekazać nawet najbardziej intymne sprawy, gdyż mogą one być
symptomem choroby lub mieć wpływ na dobór
leczenia np. nadużywanie alkoholu, skłonności
do hazardu, silne depresje, agresja, pobudzenie
seksualne, niestosowanie się do wcześniejszych
zaleceń czy uczulenia. Lekarz nie jest jasnowidzem, nie wyobrazi sobie tego co my czujemy,
dlatego tak ważne jest by się przemóc i zwerbalizować odczucia. Pamiętajmy – mówmy o objawach, a nie o swoich przypuszczeniach.
Szukając swojego lekarza wybierajmy takiego,
który wzbudzi nasze zaufanie. Zadajmy sobie
pytanie, jaki stereotyp by nam odpowiadał: kobieta
czy mężczyzna, lekarz młody czy starszy? To
może wydać się dziwne, lekarz przede wszystkim
ma dobrze leczyć, ale każdy z nas ma swój obraz
lekarza. Musimy się czuć z tym obrazem dobrze.
Choroba Parkinsona czy też Parkinsonizm to choroby przewlekłe i nieuleczalne. Zadaniem lekarza
jest postawienie diagnozy i dobranie leków, które
poprawią komfort życia chorego. W miarę upływu
czasu leki jak i dawkowanie ich ulega zmianie.
Pamiętajmy by oprócz farmakologii dopasować
swoją aktywność fizyczną oraz dietę. Sukcesem w terapii jest połączenie leków i rehabilitacji.
Zalecany jest każdy rodzaj ruchu np. gimnastyka,
basen, kijki, rower. Ruch pozwala utrzymać nasze
ciało i umysł w dobrej formie na dłużej. Dieta jest
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też bardzo ważna, a w chP szczególnie musi
być bogata w błonnik. Pamiętajmy by zachować
odstępy między lekami a spożywanymi posiłkami,
gdyż większość leków przeciwparkinsonowskich
nie wchłania się dobrze z pożywieniem.
Nie lubimy chodzić do lekarza, ale gdy już
się do niego udamy starajmy się by wizyta
wyglądała tak jak sobie zaplanowaliśmy.

W sumie, nie jest to takie trudne, bo po wejściu
do gabinetu to lekarz pyta, co nas sprowadza.
Jeśli jednak wychodzimy z uczuciem niezrozumienia, zlekceważenia to znak do zmiany.  
Redakcja Kwar talnika – opracowano
na podstawie informacji z por talu:
www.zdrowydialog.pl

Szczęście – stan dążenia „do”
Kiedy pyta się ludzi czego najbardziej pragną w życiu, częstą odpowiedzią jest: szczęścia.

N

iektórzy poświęcają na jego szukanie całe
swoje życie, często osoby uświadamiają
sobie, że były szczęśliwe, dopiero wtedy
gdy osiągają stan przeciwny. Według Arystotelesa
szczęście to działanie zgodne z naturą. Niektórzy
radzą, żeby subiektywne szczęście oceniać miarą
przyjemności życiowych (na przykład w epikureizmie), albo siłą charakteru, uniezależniającą człowieka od zmiennych okoliczności (w stoicyzmie
lub buddyzmie), według chrześcijan absolutnym
szczęściem jest bezpośredni kontakt z Bogiem.
Czy odczuwania szczęścia, radości można się
nauczyć? Ja jestem tego zdania, że można.
Nie jest to często łatwe, ponieważ nasze nawykowe myślenie: oceniające przeszłość – skutkuje
powstawaniem emocji smutku, poczucia winy;
wybiegające w przyszłość – skutkuje lękiem (często bywa tak, że 99 % z tych zmartwień nigdy nie
spełniło się w rzeczywistości). Obie te emocje nie
pozwalają nam żyć w teraźniejszości, „tu i teraz”.
Z definicji „odczuwać szczęście” oznacza: a) (chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia; b) (trwałe)
zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha
i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego.” A co może
pomóc nam w tym odczuwaniu? Po pierwsze może
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to być uważność na to, co nas spotyka w każdej
chwili, nauczenie się zauważania i doświadczania tego. Polecam tu wszystkie techniki związane
z treningiem uważności (Mindfulness). Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go,
„jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon
Kabat-Zinn, 1990), odnosi się tym samym do
doświadczenia świata, które znajduje się poza
naszymi oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy „takimi, jakimi są” (Ray, 2002).” Nauka
tej metody polega na zaakceptowaniu myśli i uczuć,
które nam się pojawiają – bez oceniania ich i walki
i/lub przyciągania ich. Pomóc nam w tym mogą
m.in. nasze zmysły, to dzięki nim możemy kierować naszą uwagę do tego co „tu i teraz”. Do tego
co widzimy (np. przyroda, dzieci, wnuki), co słyszymy, co czujemy, bez oceny tego, tylko w ćwiczeniu „bycia w tym”. Z naszą uwagą i myślami można
pracować jak z każdym innym nawykowym zachowaniem. Świadomie możemy kierować ją na to co
chcemy i przekierowywać z tego czego nie chcemy.
Od momentu otworzenia oczu, to my decydujemy,
czy nasze myśli dotyczyć będą „tego co nam się nie
udało”, „tego w czym jesteśmy beznadziejni”, „tego
co nam zabrała choroba”, czy tego „że w ogóle
otworzyliśmy oczy”, „że porozmawiamy dziś z kimś

kogo kochamy”, „tego co mogę zrobić dla siebie
lub dla innych pomimo choroby”, „tego jak wspaniale zaczyna pachnieć poranna kawa”. Po drugie,
może to być praca nad zmianą oceniających przekonań dotyczących naszej przeszłości. Myślenie nie
w kategorii „zdarzyła się katastrofa”, ale jakie wnioski mogę z tego doświadczenia wyciągnąć dla siebie, czego mnie ta sytuacja nauczyła, co zyskałem
dzięki tej sytuacji, jakie korzyści wniosło to w moje
życie, o jakich zasobach (zaletach) swoich i innych
dowiedziałem się przez to. Czy można w ten sposób myśleć o chorobie Parkinsona? Spróbujcie
Państwo, bardzo Was do tego zachęcam. Może nie
być to łatwe ćwiczenie, ale wiem z doświadczenia
zawodowego, że warto.
Według amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa istotą szczęścia jest zaspokojenie potrzeb. Ustalił on hierarchię ich następująco:
potrzeby fizjologiczne – głód, pragnienie, sen;
potrzeba bezpieczeństwa; potrzeba przynależności i miłości; potrzeba szacunku; potrzeba samorealizacji. Po zaspokojeniu danej potrzeby dochodzi do głosu potrzeba wyższego rzędu. Osoba
szczęśliwa to osoba, która zaspokoiła/zaspokaja wszystkie potrzeby. Według Maslowa osoby
samorealizujące się to te, które posiadają następujące cechy: realistyczne nastawienie do świata;
akceptację samego siebie; przyjazny stosunek
do otoczenia; spontaniczność; niezależność; niekonwencjonalne podejście do życia (unikanie stereotypów); głęboką duchowość; głębokie przeżywanie miłości; filozoficzne, niezłośliwe poczucie
humoru; kreatywność; bogatą osobowość,
odporną na wpływy otoczenia. Co to może dla
nas oznaczać? Może to, że możemy na każdym
etapie naszego życia mieć na uwadze te potrzeby,
dążyć do ich realizacji, spełnienia np. każdego
dnia ustalając sobie plan ich codziennej realizacji
(wybranych lub wszystkich).

Sylwia Wójcik – psycholog, Wiceprzewodnicząca
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą
Parkinsona
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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.: 501 452 887
Dyżur: pon., śr., pt. 14.00-18.00
GDYNIA
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona
ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia
tel.: 509 934 957
parkinson-gdynia@o2.pl
www.park.org.pl
Spotkania: pierwsza sobota miesiąca godz. 10.00–12:00
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
Giżycko
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,
ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
ul. Boh. Westerplatte 24/2, 11-500 Giżycko
tel.: 79 430 10 66
tulipany@gizycko.pl
www.tulipany.gizycko.pl; www.ngomazury.pl
GOLUB-DOBRZYŃ
Stowarzyszenie „Na szlaku życia”
KRS 0000295519
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 chorobę Parkinsona
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel.: 535 94 11 33
biuro@fundacjaparkinsona.pl
www.fundacjaparkinsona.pl
Dyżur: wt. 9.00–11.00
ŁÓDŹ
Słonik – Stowarzyszenie osób
z chorobą Parkinsona i ich Rodzin
KRS 0000273267
ul. Siedlecka 1, 93-177 Łódź
tel.: 791 142 777, 506 191 680
slonik51@neostrada.pl
www.parkinsonowcy.pl
OLSZTYN
Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 b/1, 10-520 Olsztyn
tel.: 606 626 272
POZNAŃ
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Kasprzaka 34 B/2, 60-120 Poznań
tel.: 509 15 03 42
biuro@parkinson-poznan.pl
www.parkinson-poznan.pl
Dyżur: Pn. 14:00–17:00, śr. 11:00–14:00

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
parkinsomszcz@op.pl
Dyżur: pn. 14:00–16:00
TRZEBINIA
Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą Parkinsona
w powiecie Chrzanowskim
ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia
Marek Kubica, tel. 502 268 301
Spotkania: drugi czwartek miesiąca godz. 17:00–19:00
WAŁBRZYCH
Regionalne Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona Poradnia Neurologiczna „AMICUS”
ul. Szmidta 15 a,
58-300 Wałbrzych
tel.: 74 843 43 31, 74 843 40 32
poczta@parkinson.walbrzych.pl
www.parkinson.walbrzych.pl
Dyżur: wt. 12:00–13:00
WARSZAWA
Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Wołoska 137, teren szpitala MSWiA,
pawilon S, pokój 224,
02-507 Warszawa
tel.: 22 508 18 88
msozchp@gmail.com
www.parkinson.waw.pl
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00
WROCŁAW
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona
ul. Jedności Narodowej 121,
50-301 Wrocław
tel.: 71 322 84 44
ZIELONA GÓRA
Lubuskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Zamenhofa 27,
65-001 Zielona Góra
tel.: 516 580 489
parkinson-stow.@.one.pl

