Kwartalnik

ISSN 2082-2073
egzemplarz bezpłatny

Nr 1 (2)

2011

Parkinson – Polska
Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona
Klonowanie ludzi
str. 2

Narkoza i choroba Parkinsona
str. 7

Upadki w chorobie Parkinsona
str. 12

Ustawienie komputera
str. 15

Spis treści

Drodzy Czytelnicy,

Czy na pewno wszystko się skończyło?
Na ogół gdy człowiek usłyszy diagnozę lekarza,
potwierdzającą nieuleczalną chorobę (chorobę Parkinsona), ma wrażenie, że wszystko się skończyło.
W tym momencie padają pytania – Co znaczy
„wszystko”? Czy „normalne” życie jest wszystkim?
Kiedy życie określamy jako „normalne”? Czy życie
„normalne” jest wtedy, gdy możemy robić to, na co
mamy ochotę?
I tutaj jest podstawowy błąd w rozumowaniu, gdyż
ludzie nie obciążeni chorobą Parkinsona także
mają rozmaite, inne dolegliwości i obowiązki, nierzadko uciążliwe. Bywa, że przez wiele lat nie mogą
realizować swoich zamiarów czy zainteresowań.
Natomiast Parkinsonicy (poza dbaniem aby rozwój
choroby nie następował zbyt szybko) mają możliwości spędzania czasu według życzenia – z pewnymi tylko ograniczeniami.
Zastanówmy się – czy nie wychodzimy z domu dlatego, że się krępujemy, czy dlatego że nie możemy?
Podpowiedź brzmi: nie krępujmy się „Naszego Parkinsona”. Gdy potraktujemy go jako towarzysza,
z którym idziemy na lody lub zobaczyć nowy sklep
w okolicy – to tak jakby ten Parkinson w środku
zmalał, a czasem nawet stracił znaczenie.
Powołajmy się na słowa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego „Choćbyś przegrał całkowicie,
zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa!” Wtedy życie
nabierze nowego, pięknego znaczenia.
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Kilka słów na początek
Mieliśmy w Redakcji tremę po wydaniu pierwszego numeru kwartalnika „PARKINSON – Polska”. Naszym celem jest sprostać oczekiwaniom ludzi cierpiących i bardzo nam zależało, aby tematy,
które poruszamy były dla Państwa interesujące i potrzebne,
a szata graficzna znalazła Państwa uznanie. Dlatego niecierpliwie
czekaliśmy na reakcję Czytelników. I doczekaliśmy się największej
nagrody – październikowa premiera Kwartalnika spotkała się z bardzo dobrym odzewem z Państwa strony.
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za listy, podziękowania, gratulacje. Jest nam niezmiernie miło, wiedząc, że nasza praca jest
zauważona i doceniona.
Wszystkie te głosy zachęcają do dalszej pracy i w Nowy Rok startujemy już z kolejnym numerem Kwartalnika.
Pismo adresujemy do osób z chorobą Parkinsona, ich rodzin,
opiekunów, lekarzy, wszystkich którzy interesują się tematem tej
choroby. Ale nie będziemy w stanie zaspokoić oczekiwań Czytelników bez Waszej pomocy, dlatego bardzo prosimy o listy. Piszcie
o własnych zmaganiach z chorobą. Za naszym pośrednictwem
chorzy i ich opiekunowie mogą się podzielić doświadczeniami
i spostrzeżeniami, a jest to bardzo ważne, bo choroba Parkinsona
nie została przecież do końca rozpoznana. Czekamy też na propozycje tematów do podjęcia – o czym chcielibyście poczytać, jakich
rad oczekujecie?
Chcemy, aby Kwartalnik był nie tylko adresowany do chorych, ale
i przez nich redagowany.
Życzymy Państwu miłej lektury.
Z życzeniami zdrowia
Paulina Kobza

Tradycja europejska pozwala, aby jeszcze z początkiem Nowego Roku
składać życzenia noworoczne. Korzystając z tej okazji, chcemy przekazać
Państwu w imieniu Redakcji Kwartalnika „Parkinson – Polska” najlepsze
życzenia na rozpoczęty 2011 rok. Osobom dotkniętym chorobą Parkinsona oraz ich rodzinom i opiekunom życzymy wiele miłości, wzajemnej
życzliwości i szacunku, cierpliwości i siły oraz pokoju i nadziei w sercu.
Z wyrazami szacunku
Redaktor Naczelny – Jerzy Łukasiewicz
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Parkinson pod lupą

Klonowanie ludzi
Z komórek macierzystych można wyprodukować komórki przydatne w leczeniu choroby Parkinsona.
Dr Irena Rektorova, konsultant neurologiczny z Republiki Czeskiej, omawia ostatnie osiągnięcia
inżynierii genetycznej.

Komórki autologiczne
Źródłem komórek są komórki autologiczne
(pochodzące od samych pacjentów), hodowane
i ponownie wszczepiane pacjentowi. Tak więc
przykładowo, komórki nabłonkowe mogą zostać
użyte jako źródło skóry, komórki chrzęstne do
wyhodowania chrząstek, komórki kościotwórcze do kości. Chociaż komórki te nie są jeszcze
w pełni rozwinięte, to są już zaprogramowane
do tworzenia określonych, wyspecjalizowanych
komórek i tkanek.

Komórki macierzyste
Komórki macierzyste mogą różnicować się
w szereg tkanek przy spełnieniu określonych
warunków eksperymentu. Wykazano przykładowo, że z embrionalnych komórek macierzystych zwierząt – o pochodzeniu alogenicznym
(czyli w obrębie tego samego gatunku), można
wytworzyć różne typy tkanek techniką in vitro.
Ponadto, w eksperymentach transplantacyjnych,
komórki te mogą produkować wiele różnych
rodzajów komórek, których można używać do
leczenia całej gamy schorzeń, takich jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, urazy
kręgosłupa, dusznica bolesna czy rak.
Wykazano również, że krwiotwórcze komórki
macierzyste (otrzymywane ze szpiku kostnego)
osób dorosłych przyczyniają się do wyhodowania kilku innych tkanek. Ostatnie badania
naukowe wykazały, że komórki macierzyste ze
szpiku kostnego mogą być przeprogramowane,
np. w komórki nerwowe.
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W październiku 2001 r. fundacja Michaela
J. Foxa dla Badań nad Chorobą Parkinsona ogłosiła rozpoczęcie wartego 2,2 mln
dolarów programu badawczego polegającego na uruchomieniu linii produkcji neuronów wytwarzających dopaminę z komórek
macierzystych. Wszyscy badacze zajmujący
się chorobą Parkinsona będą mieli dostęp do
tej linii produkcyjnej.
Komórki macierzyste z zarodków lub od osób
dorosłych mają również olbrzymi potencjał jako
nośniki w terapii genowej. Z eksperymentu
wynika, że komórki macierzyste uzyskane ze
szpiku mogą wypychać biologicznie aktywne
produkty genowe, a zatem mogą funkcjonować
jako efektywne nośniki do przesyłania terapeutycznego genu do mózgu.

Komórki ksenogenne
Przebadano również pod tym względem możliwości komórek ksenogennych (uzyskiwanych od
innych gatunków).

Dylematy etyczne
Należy uwzględnić etyczny wymiar każdej terapii
wykorzystującej komórki macierzyste. Istotnym
zagadnieniem jest uważna analiza w kategoriach
porównania zagrożeń i korzyści oraz konieczność formalnej kontroli zastosowań eksperymentalnych i klinicznych. Komisja Europejska
zaproponowała ustanowienie organu regulującego inżynierię tkanek, który nadzorowałby
wymienione wyżej zagadnienia.

Parkinson pod lupą
Klonowanie ludzi
W listopadzie 2001 roku amerykański prezydent
George Bush wezwał do zakazu klonowania
ludzi po doniesieniach naukowców o sklonowaniu pierwszego ludzkiego zarodka. Doniesienie
o pierwszym sklonowaniu blastocysty (zaczątek zarodka) w osobie ludzkiej zostało podane
w artykule J.B. Cibelli’ego i opublikowanym
w Journal of Regenerative Medicine z 25 listopada 2001 r.
W Wielkiej Brytanii parlament zaakceptował klonowanie terapeutyczne (w lutym 2001 r.), lecz
Parlament Europejski zalecił, by kraje europejskie nie zezwalały na to. W debacie uczestniczą zarówno naukowcy jak i politycy. Chociaż
reprodukcyjne klonowanie ludzi nie jest obecnie
dopuszczalne, czym innym jest klonowanie terapeutyczne, które mogłoby prowadzić do złagodzenia cierpienia osób choćby z takimi zaburzeniami jak chP.
Czym jest klonowanie i o czym dokładnie
doniesiono 25 listopada 2001 r.?
Można otrzymać zarodkowe komórki macierzyste, genetycznie identyczne z własnymi komórkami pacjenta dzięki technikom klonowania
terapeutycznego. Jądro (źródło instrukcji gene-

tycznych) komórki cielesnej (komórki skórnej)
jest przenoszone do jaja po usunięciu własnego
materiału genetycznego jaja. Przy zachowaniu
określonych warunków, jajo wykorzysta informację genetyczną z komórki cielesnej do utworzenia blastocysty (ośmiokomórkowego prymitywnego zarodka, którego niektórzy w ogóle
jeszcze nie nazywają zarodkiem).
Jajo ludzkie zaczyna rosnąć w blastocystę, jak
gdyby było zapłodnione przez spermę, choć
w rzeczywistości w ogóle nie było zapłodnione.
Blastocysta z kolei wytwarza zarodkowe komórki
macierzyste, które w przyszłości, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki, będą mogły zostać
zaprogramowane, by stać się wątrobą, sercem,
nerką lub komórkami mózgowymi. Tak więc te
komórki zarodkowe o zdolności do wielokierunkowego różnicowania się posiadają skład
genetyczny identyczny ze składem genetycznym pacjenta i będą mogły być wykorzystane
do terapii komórkami macierzystymi bez wymagania immunosupresji biorcy.

Źródło: EPDA Focus – european parkinson's
issue 20, Summer edition 2002, tytuł oryginalny
„Human cloning: implications for PD patients”,
str. 12–13.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Czynniki ryzyka inżynierii tkankowej:
 możliwość istnienia utajonych wirusów na materiałach źródłowych, które
mogą powodować choroby zakaźne,
 przeniesienie chorób przy korzystaniu ze źródeł allogenicznych,
 dostarczenie niepożądanych komórek, niebezpieczeństwo zagmatwania
procesu, szczególnie przy użyciu komórek autologicznych, zanieczyszczenie związane z procesem produkcyjnym,
 ryzyko związane z wykonaniem wyrobu finalnego oraz oddziaływanie między komórkami a kośćcem,
 możliwe uczulenie na substancje używane podczas wytwarzania.
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Moje życie z chorobą

Prace domowe
Kiedy choroba Parkinsona daje Ci się coraz bardziej we znaki, prowadzenie gospodarstwa domowego zaczyna być męczarnią. Nie poddawaj się łatwo – jest wiele rzeczy, które możesz sobie ułatwić.

Zacznij od planowania
Przyjrzyj się swojemu domowi z różnych stron –
czy meble nie utrudniają dostępu do gniazdek
elektrycznych? Czy nie za dużo w nim mebli,
które trzeba odsuwać i przesuwać, żeby dostać
się do szuflad czy schowków? Sprawdź czy
środki czyszczące i inne przedmioty często
używane stoją w miejscu łatwo dostępnym i na
takiej wysokości, żebyż nie musiał się schylać. Pozbądź się wszystkich rzeczy, których nie
potrzebujesz ani nie używasz.
Wytypuj prace, których wykonanie samemu wiąże
się z dużym wysiłkiem i, jeśli to możliwe, zorganizuj
pomoc krewnego lub przyjaciela. Nieistotne zajęcia
staraj się wykonywać rzadziej, męczące prace rozłóż na raty. Na przykład – rano wytrzyj kurz z mebli,
po południu pracuj odkurzaczem. Może łatwiej
będzie Ci posprzątać dom, jeśli opracujesz harmonogram sprzątania. Zdecyduj, co należy sprzątać
codziennie, co raz w tygodniu, a co raz w miesiącu .
Rób częste przerwy między pracami. Odpoczywaj, jeśli poczujesz się zmęczony lub zakręci Ci
się w głowie. Nie ulegaj pokusie zrobienia jeszcze nieco więcej lub nadmiernego wychylenia
się, by sięgnąć po coś,
Jeśli w pewnych porach dnia czujesz się bardziej
sprawny (gdyż jesteś mniej zmęczony lub zadziałało lekarstwo), wykorzystaj te chwile do wykonania bardziej męczących prac, ale nie dopuść do
przemęczenia, bo później trzeba za to płacić

Odkurzanie
W miejscach trudno dostępnych używaj mopa na
długim trzonku lub piór do kurzu. Niektóre modele
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mopów mają rozsuwane trzonki, co ułatwia również ich przechowywanie. Jeśli to możliwe, unikaj wspinania się w celu sięgnięcia wyżej. Próbuj
utrzymać powierzchnie w czystości, by ich odkurzanie było łatwiejsze. Rzeczy ozdobne lepiej trzymać w przeszklonych gablotach, gdzie nie będą
się tak kurzyły. Opraw zdjęcia w ramki i powieś je
na ścianie. Niektóre ściereczki mają ładunek elektrostatyczny, który pomaga zbierać kurz.

Zamiatanie brudów
Jeśli korzystasz z wózka inwalidzkiego, rozważ
możliwość obcięcia trzonka zmiotki do wygodnej długości. Jeśli trudno Ci się schylać, by
zebrać zamiatany brud, używaj szufelki i zmiotki
na długich trzonkach. Niektóre odkurzacze zbierają skutecznie kurz z podłóg drewnianych lub
pokrytych linoleum.

Nastaw pranie
Dzięki pralkom i suszarkom pranie jest o wiele
prostsze. Istnieje szeroka gama tych urządzeń
do wyboru: kompaktowe, ładowane od góry
i ładowane od przodu. Kompaktowe pralki
łatwiej ustawić na dogodnej wysokości.
Pralki ładowane od góry wymagają mniej schylania się, ale użytkownik będzie musiał wyciągać
z niej czyste pranie. Zwróć uwagę na układ kontrolek, sposób otwierania głównych drzwi oraz
tackę podajnika proszku, jak również na parametry danego urządzenia.
Rozważ umieszczanie małych rzeczy w worku
pralniczym – worku wykonanym z siatki i utrzymującym razem rzeczy podczas prania. Jeśli

Moje życie z chorobą
rozwieszanie prania sprawia Ci trudność, to
alternatywnym rozwiązaniem jest suszarka wirnikowa. Wysuszone w pralce rzeczy na ogół
wymagają mniej prasowania. W niektórych
suszarkach jest tzw. ”wirowanie przerywane”,
które od czasu do czasu obraca uprane rzeczy
po zakończeniu cyklu suszenia, by zminimalizować gniecenie się.

Prasowanie
Rozkładanie i składanie deski do prasowania jest zajęciem uważanym przez wiele osób
cierpiących na chorobą Parkinsona za trudne.
Deska mocowana do ściany może być łatwiejsza w obsłudze. Deski te można rozkładać na
wysokości dogodnej dla użytkownika, zależnie
od tego czy stoi on czy siedzi przy prasowaniu.
Inną alternatywą jest korzystanie z zestawu,
w którym powierzchnia do prasowania jest

schowana w szufladzie kuchennej. Jeśli masz
tylko niewielkie ilości rzeczy do prasowania, to
kompaktowa deska ustawiana na stole może
wystarczyć. Ten model jest również użyteczny
w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie stać
podczas prasowania.
Wygodną metodą prasowania ubrań może
okazać się prasowanie parowe, które wymaga
mniejszego wysiłku niż prasowanie suche.
Niektóre żelazka są bezprzewodowe i dlatego
lżejsze i łatwiejsze w używaniu lecz trzeba je
odstawiać na podstawkę zasilającą, by utrzymać temperaturę płyty prasującej. Sprawdź,
czy poradzisz sobie z kontrolkami i czy je
dokładnie widzisz. Sprawdź również, czy
stosunkowo łatwo potrafisz uzupełnić wodę
w zbiorniczku.

Źródło: The Parkinson, Spring edition 2007, tytuł
oryginalny: „At home: homework”, str. 12-13. 
Tłumaczenie: Witold Włodarski

My opiekunowie

M

y, opiekunowie, chorujemy razem
z naszymi chorymi. Z chwilą kiedy
Parkinson zaatakuje najbliższą nam
osobę, stajemy się opiekunami i do tej nowej roli
musimy dopasować plany na swoje dalsze życie.
Nie są to żadne gwałtowne zmiany, bo diagnoza
lekarska to nie katastrofa po której świat wali
się na głowę. Choroba Parkinsona rozwija się
powoli, objawy początkowo nie są jeszcze bardzo dokuczliwe i ciało jest na tyle sprawne, że
nasz chory sam sobie radzi znakomicie. Czasem
bardzo długo udaje się parkinsonikom utrzymywać dobrą kondycję i pełną samodzielność.
Znam pana, który po dwudziestu latach choroby
samodzielnie podróżuje, wykłada na uniwersytecie, gra w tenisa.
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Dla naszej rodziny Parkinson nie był taki łaskawy.
Owszem pierwsze lata po lekarskiej diagnozie nie różniły się tak bardzo od „normalnego”,
poprzedniego życia. Mój mąż pracował zawodowo prawie tak samo intensywnie jak dawniej
i na lekko zwolnionych obrotach doczekał wieku
emerytalnego. A ponieważ zawód jaki wykonywał pozwalał mu pracować dalej, rozstawanie
z obowiązkami przebiegało ewolucyjnie – rezygnował z nich sukcesywnie, w miarę jak sił zaczynało brakować, a choroba przejmowała we władanie coraz większe obszary codziennego życia.
Dziś, po kilkunastu latach zmagań, rozpanoszyła
się w naszej rodzinie tak bardzo, że musieliśmy jej podporządkować całe swoje życie. Te
kilkanaście lat wyznaczają drogę kolejnych
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rezygnacji. Niby tak samo jest w każdym życiu.
Przecież i zdrowi ludzie w miarę jak się starzeją
i tu strzyka, tam tchu brakuje, pamięć zawodzi,
muszą rezygnować z wielu ambicji czy przyjemności. Tylko, że konieczność rezygnacji u zdrowych starzejących się ludzi w znacznym stopniu
zależy od nas – póki mamy wolę i ochotę żeby
żyć aktywnie, tak długo mamy szansę czerpać
z bogatego arsenału możliwości jakie nasza
cywilizacja oferuje. Tu granice tej szansy wytycza Parkinson. I chociaż także w chorobie dużo
zależy od woli człowieka i jego determinacji, pole
manewru zostało bardzo zawężone.
Lekarstwa pomagają rzecz jasna, ale też do
czasu. Tak przynajmniej było w naszym przypadku. Po latach zażywania leków trzeba było
zrezygnować najpierw z tzw. agonistów, czyli
leków wspomagających lewodopę, a potem
także zmniejszyć dawki samej lewodopy. Lekarstwa zaczęły szkodzić zamiast pomagać. Wywołały niebezpieczne skoki ciśnienia krwi i zmorą
codziennego życia stały się omdlenia i utraty
przytomności. Teraz mój mąż przyjmuje tylko
małe dawki lewodopy. Omdlenia wprawdzie
ustały, ale ogólna sprawność bardzo się pogorszyła. Mąż przestał być samodzielny. I chociaż
stara się nie poddawać chorobie – rano wstaje
z łóżka nawet kiedy jest bardzo słaby, codziennie chodzi na spacery, czyta gazety – to jednak niczego nie może już robić sam i zdany jest
na stałą pomoc drugiej osoby przy ubieraniu,
myciu, jedzeniu itp.
Dawniej dzieliliśmy się obowiązkami, ale to mąż
załatwiał większość spraw domowych, finansowych, rodzinnych, szybko i dużo pracował.
Teraz, kiedy Parkinson odebrał mu siły i energię musiałam nie tylko przejąć wszystkie zajęcia
domowe, ale też podjąć nowe wyzwanie – rolę
opiekunki.
My opiekunowie chorujemy razem ze swoimi
chorymi, jednak to oni cierpią, a my im tylko
towarzyszymy w cierpieniu. To zasadnicza róż-
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nica. Zawsze to sobie powtarzam kiedy ogarnia mnie ponury nastrój albo zaczyna brakować cierpliwości. A cierpliwość jest opiekunowi
szczególnie potrzebna – człowiek z chorobą
Parkinsona jest bardzo spowolniony, a my, opiekunowie, żyjemy w ciągłym pośpiechu. Wiem, że
nie powinnam się denerwować kiedy wszystko
tak długo trwa, nie powinnam przyspieszać,
przecież moim udziałem jest to szczęście, że
mogę się ruszać szybko. Tłumaczę to sobie, a i
tak czasem nerwy zawodzą i cierpliwości brakuje. Czy nie powinnam częściej pozwalać swojemu choremu sprzątnąć ze stołu czy umyć talerze? Pewnie powinnam. Ale on to będzie robił
powoli, nie zrobi dokładnie, a w dodatku może
się uderzyć czy przewrócić. Więc lepiej zrobię to
sama. A nasz chory traci resztki samodzielności
i pewności siebie….
I tak mi się udało, bo mój chory mąż nadzwyczajnie cierpliwie znosi swój los, nie narzeka,
nie skarży się, nie jęczy. Choroba niesie ze sobą
cierpienie i upokorzenia, ale to nie spada na
człowieka z dnia na dzień. Bywa, że miesiące
i lata wiele się od siebie nie różnią, jednak licho
nie śpi i pogorszenie postępuje. Na tyle wolno,
że i chory i opiekun mają czas oswoić się z kolejnymi ograniczeniami i przywyknąć do kolejnych
rezygnacji. Jeszcze parę lat temu rezygnowało
się z wycieczki zagranicznej, dziś już nie dajemy
rady pójść wieczorem do teatru. Trudno.
Zresztą atrakcje stały się mniej ważne w życiu
z tą uciążliwą chorobą w roli głównej. Nauczyliśmy się cieszyć nie takim dniem, w którym
idziemy na atrakcyjną imprezę, albo odnosimy
zawodowy sukces, tylko takim dniem który nie
przyniósł żadnych przykrych niespodzianek.
Nauczyliśmy się nawet jakoś lubić tę nową,
jednostajną rzeczywistość. Bo choroba przynosi wprawdzie ból i upokorzenia, ale uczy też
pokory.

Agnieszka Wróblewska

Pytania i odpowiedzi

Narkoza i choroba
Parkinsona
Zabieg chirurgiczny zawsze jest dla człowieka stresujący, a co dopiero, kiedy pacjent cierpi na chorobę Parkinsona. Zrozumiałe, że taki chory odczuwa zdwojony niepokój – jak operacja wpłynie na
moje dolegliwości?, czy mam brać swoje leki?, czy mój stan się nie pogorszy? W artykule poniżej
chcemy odpowiedzieć na pytania, które mogą sobie stawiać chorzy przed czekającą ich operacją
i pobytem w szpitalu, a także przed każdym innym zabiegiem chirurgicznym wymagającym znieczulenia.

Co to jest narkoza?
Narkoza działa przez zablokowanie sygnałów przechodzących od nerwów w Twoim ciele
do mózgu. Ażeby chory nie
odczuwał bólu stosuje się leki
znieczulające. Wprowadza się
je do organizmu przez zastrzyk,
ale bywa też, że znieczulenie
podaje się poprzez wdychanie czy schłodzenie części
ciała. Chociaż większość osób
uważa narkozę za „uśpienie”,
to nie zawsze polega ona na
pozbawianiu chorego świadomości. Może znieczulać różne
części ciała, a pacjent pozostaje świadomy i nie odczuwa
bólu. Do narkozy zalicza się:
 znieczulenie miejscowe
powodujące zdrętwienie niewielkiego obszaru ciała – nie
śpisz i nie odczuwasz bólu.
Dobrym przykładem jest tu
lokalne znieczulenie przed
zabiegiem dentystycznym,
 znieczulenie regionalne,
które działa na większe lub
głębsze obszary ciała. Przykładem może być znieczu-

lenie kręgosłupa lub znieczulenie nadtwardówkowe.
Znieczulenie regionalne również pozwala nie odczuwać
bólu i być przytomnym,
 znieczulenie ogólne – wprowadza w stan „kontrolowanej nieświadomości”, co
oznacza, że można być do
niego doprowadzanym lub
z niego wyprowadzanym,
w zależności od potrzeb.
Lekarze specjalizujący się
w narkozie – anestezjolodzy –
są odpowiedzialni za wybór
bezpiecznej narkozy, za zapewnienie pacjentowi dobrego
samopoczucia podczas operacji oraz za zwalczanie ewentualnego bólu po niej. Zazwyczaj
poznajemy swojego anestezjologa przed operacją i od niego
dowiadujemy się, który rodzaj
znieczulenia będzie najbardziej
odpowiedni dla Ciebie.
Anestezjolog powie Ci, w jaki
sposób będzie przeprowadzone znieczulenie i jakiego
rodzaju środek uśmierzający
ból będzie podany po operacji.
Jeśli już miałeś kiedyś poda-
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wany jakiś środek znieczulający, anestezjolog będzie chciał
dowiedzieć się jak reagujesz na
niego.
Kiedy powinienem zawiadomić szpital, że mam chorobę
Parkinsona?
Bardzo ważne jest, by szpital
oraz zespoły operacyjne wiedziały, że masz chorobę Parkinsona, gdyż będzie to miało
wpływ na podejmowane decyzje dotyczące Ciebie i Twojej
operacji.
W wielu szpitalach są przychodnie do wstępnej oceny
osób, które mają być przyjęte na operację lub leczenie.
W przychodniach tych, ktoś
(zazwyczaj pielęgniarka) rejestruje Twoje dane osobowe
oraz historię choroby, wykonuje
wszystkie rutynowe, niezbędne
obserwacje i badania, jak również omawia leczenie i opiekę,
jaką otrzymasz po operacji.
Tam informuje się także o chorobie Parkinsona. Jeśli w szpitalu nie ma takiej przychodni, to
indywidualne potrzeby powinny
być omówione w ramach
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procedury przyjmowania do
szpitala.
Jeśli jesteś bardzo zaniepokojony, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę lub
pielęgniarkę specjalizującą się
w chorobie Parkinsona (jeśli
jest taka), by współpracowali
ze szpitalem w czasie Twojego
pobytu, aby szybko i prawidłowo rozwiać wszelkie wątpliwości jakie możesz mieć Ty,
albo personel szpitala.
Weź ze sobą do szpitala
wszystkie istotne informacje
o Twojej chorobie i zażywanych aktualnie lekach. Anestezjolog i każdy zajmujący się
Twym leczeniem lekarz będzie
chciał zobaczyć pełną listę
leków, preparatów ziołowych
lub wspomagających witamin, które możesz przyjmować
z jakiegokolwiek powodu, nie
tylko z uwagi na Twoją chorobę
Parkinsona. Powinieneś także
poinformować personel szpitala o wszelkich uczuleniach,
jakie miewasz. Twój lekarz
pierwszego kontaktu prawdopodobnie poinformuje o tym
szpital, ale lepiej przynieść
własną kopię tych informacji.

Czy będę mógł
porozmawiać
z anestezjologiem
przed operacją?
Zawsze przed operacją poznajesz swojego anestezjologa.
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Często odbywa się to na
oddziale przed Twoją operacją,
ale nie zawsze jest to możliwe.
Najprawdopodobniej zbada
Cię, by ocenić Twoją wydolność przed zaplanowaną operacją, w szczególności Twój
oddech. Następnie powie Ci,
które metody anestezjologiczne
będą mogły być zastosowane.
Niezwykle ważne jest, by Twój
anestezjolog wiedział o Twojej chorobie Parkinsona, gdyż
podjęte przez niego decyzje
dotyczące Ciebie będą oparte
na tym, w jaki sposób uzyskać najlepszy możliwy rezultat operacji w jak najmniejszym
stopniu wpływając na symptomy i leczenie Twojej choroby
Parkinsona. Twój anestezjolog
będzie chciał współpracować
z Tobą i Twoim lekarzem specjalizującym się w chorobie
Parkinsona po to, by ustalić najlepszy przebieg Twego
leczenia. Jeśli masz pielęgniarkę specjalizującą się w chorobie Parkinsona, która jest
zatrudniona w szpitalu, to może
będzie chciała uczestniczyć
w planowaniu Twojej operacji.

Co będę musiał zrobić przed operacją?
Choroba Parkinsona jest bardzo indywidualnym schorzeniem i wszelkie ustalenia
dotyczące zmian w postępowaniu powinny być dokonane
z wyprzedzeniem. Lepiej, żeby

Twoja operacja znalazła się
w określonym dniu jako pierwsza na liście zaplanowanych
operacji. Ryzyko odwołania
zabiegu jest wtedy mniejsze niż w przypadku, kiedy
zabiegi przewidziane na ten
dzień zajęłyby więcej czasu niż
oczekiwano. Łatwiej też ustalić
godziny przyjmowania leków
jeśli godzina operacji jest znana
z góry. Jednakże harmonogram operacji może być bardzo
skomplikowany i nie zawsze da
się go ustalić dla Ciebie. Jeśli
nie da się, to możesz spytać,
o której godzinie jest planowana Twoja operacja tak, byś
mógł ustalić godziny przyjęcia
leków przed i po operacji.
Czy przez cały czas do samej
operacji można zażywać leki
przeciwparkinsonowskie?
Wraz z anestezjologiem trzeba
przygotować taki plan, abyś
mógł brać swoje leki, aż do
chwili rozpoczęcia operacji i jak
najszybciej po niej.
Jeśli masz mieć operację
wymagającą narkozy, może
być wymagany post przez
jakiś czas przed nią. W przypadku rutynowych operacji, nie
przeprowadzanych w nagłych
wypadkach, na czczo nie jest
się zwykle dłużej niż cztery
godziny. Dawniej wymagano
od pacjentów, aby nie brali
leków na dzień przed operacją. Obecnie anestezjolodzy
zachęcają pacjentów, by brali
wszystkie podstawowe leki, aż
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do samej operacji. Do podstawowych leków zalicza się te na
chorobę Parkinsona, wysokie
ciśnienie tętnicze oraz steroidy.
Leki możesz popijać do woli
wodą, aż do dwóch godzin
przed operacją, a w ograniczonych ilościach nawet w ciągu
tych dwóch godzin. Podobnie
będziesz mógł brać leki zaraz
po operacji.
Przed operacją nie wolno jeść,
ponieważ jedzenie i napoje
mleczne mogą pozostawać
w żołądku przez sześć godzin
po spożyciu. Podczas narkozy możesz wymiotować
lub zwrócić ten pokarm. Jeśli
pokarm ten przedostanie się
do płuc, może spowodować
poważne uszkodzenia. Woda
i czyste płyny są absorbowane
przez żołądek znacznie szybciej i właśnie dlatego można je
pić bez ograniczeń do dwóch
godzin przed operacją. Dlatego, mimo tego, że będziesz
mógł, a nawet będziesz zachęcany do brania swych leków,
to nie powinieneś jeść ani pić
napojów mlecznych w ciągu
sześciu godzin przed operacją. Jeśli jednak tak się stanie, anestezjolog może odwołać operację ze względów
bezpieczeństwa.
W przypadku, kiedy przewód pokarmowy źle pracuje
lub musi być oczyszczony
przed operacją jelit, może
nie wchłaniać zażywanych
leków. W takim wypadku

lekarz może rozważyć użycie agonisty dopaminy (apomorfiny o nazwie handlowej
Apo-go) w celu wydłużenia
tego okresu. Apomorfina
jest wstrzykiwana, tak więc
unika się brania jakichkolwiek leków doustnie. Jeśli nie
możesz wziąć swoich normalnych leków parkinsonowskich,
gdyż masz być na czczo, wówczas dawka apomorfiny może
przynieść ci pewną ulgę aż do
chwili, kiedy będziesz mógł
powrócić do zażywania swych
zwykłych leków. Jeśli już teraz
zażywasz apomorfinę, to powinieneś być w stanie brać ją
przez cały czas przed, w trakcie i po operacji.
Apomorfina może również
powodować nudności, ale
zazwyczaj unika się ich przez
dodanie leku domperidone
(Motilium), który działa przeciw nudnościom i mdłościom.
Domperidone może być podawany w postaci czopków, tak
więc może być użyty nawet
wtedy, kiedy masz być na
czczo..

Czy choroba
Parkinsona ma
wpływ na rodzaj
znieczulenia?
Wybór techniki znieczulenia
zależy od paru czynników.
Przykładowo – znieczulenie regionalne, które pozwala
zachować pr z y tomność,
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Pacjenci
z dyskinezą
powinni
powiedzieć
o tej dolegliwości
personelowi
szpitalnemu

pozwala brać leki parkinsonowe zaraz po operacji. Jednakże znieczulenie regionalne
nie eliminuje objawów Parkinsona, takich jak drżenie czy
sztywność, z wyjątkiem miejsc
bezpośrednio poddanych znieczuleniu. W szczególności
drżenie może zakłócać działanie pewnych urządzeń monitorujących, utrudniając przebieg
operacji.
Znieczulenie ogólne ma tę
zaletę dla zespołu medycznego, że podczas trwania
operacji chory leży całkowicie
spokojnie. Jednakże w przypadku ogólnego znieczulenia
należy zwrócić uwagę na fakt,
że pewne użyte leki mogą spowodować pogorszenie symptomów choroby Parkinsona.
Jeszcze inne mogą kolidować
z lekami przeciwparkinsonowskimi i należy ich unikać. Przykładowo, jeśli zażywasz selegilinę (Eldepryl lub Zelapar), to
należy unikać pethidiny. Te dwa
leki mogą źle oddziaływać na
siebie, powodując dezorientację i sztywność.
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Jak moja choroba
Parkinsona może
skomplikować
operację?
Podczas pewnych operacji
może okazać się konieczne
wprowadzenie rurki przez gardło, by pomóc ci w oddychaniu.
Zabieg ten u niektórych pacjentów z chorobą Parkinsona jest
trudny do wykonania, gdyż
choroba Parkinsona wpływa
na ogólną giętkość szyi i może
utrudnić wprowadzenie tej rurki.
Twoje oddychanie może również
być upośledzone, jeśli masz
problemy z połykaniem, ślinieniem się lub z wydzieliną zalegającą w płucach. Twój anestezjolog będzie dążył do utrzymania
przez cały czas drożności twoich dróg oddechowych.
Niektórzy anestezjolodzy stosują leki „wysuszające” usta.
Wiele z tych leków jest lekami
antycholinergicznymi, co oznacza, że blokują działanie chemicznej substancji w mózgu
zwanej acetylcholiną. Leki
antycholinergiczne są czasami stosowane u pacjentów
z chorobą Parkinsona, chociaż zazwyczaj nie są zalecane z uwagi na podwyższone
ryzyko dezorientacji psychicznej lub niepokoju ruchowego,
szczególnie u starszych osób,
przeszkadzając w operacji
i procesie zdrowienia, jak również powodując dyskomfort
u osób z chorobą Parkinsona.
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Zdolność do odkaszlnięcia
wydzieliny ma wielkie znaczenie,
jeśli masz mieć operację i często może mieć wpływ na wybór
rodzaju zastosowanej narkozy.
Z uwagi na to, że osoby z chorobą Parkinsona mogą mieć
trudności z połykaniem, są bardziej narażone na infekcje klatki
piersiowej przed i po operacji.
Anestezjolog może odłożyć operację w celu wyleczenia ostrego
zakażenia klatki piersiowej.
Po operacji możesz wymagać większej troski niż normalnie. Niekiedy anestezjolog
będzie postulował abyś został
przyjęty na OIOM-ie (Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej),
gdzie otrzymasz intensywniejsze leczenie. Przedyskutuje
to z Tobą, a Ty nie powinieneś wpadać w panikę. Pobyt
na OIOM-ie, gdzie jest więcej
lekarzy i pielęgniarek zwiększa
bezpieczeństwo i przyśpiesza
powrót do zdrowia.
Pacjenci z dyskinezą (niekontrolowane ruchy ramion, nóg,
rąk lub całego ciała) powinni
powiedzieć o tej dolegliwości
personelowi szpitalnemu, gdyż
dyskinezy mogą mieć wpływ
na takie zabiegi jak prześwietlenie rentgenowskie, tomografię, gdzie trzeba leżeć przez
pewien czas nieruchomo. Możliwe jest w takim przypadku
unieruchomienie pacjenta
wkładając kliny z pianki. Więcej na temat niekontrolowanych ruchów można znaleźć

w biuletynie PDS o kodzie FS73
Motor Fluctuations (Fluktuacje
motoryczne).

Na co trzeba uważać przy operacji
leczącej chorobę
Parkisona?
Jeśli masz być poddany operacji leczącej chorobę Parkinsona, to należy uwzględnić
inne czynniki. W niektórych
centrach chirurgicznych operacja ta jest dzielona na etapy
tak, że niektóre jej części
mogą być dokonane przy
ogólnym znieczuleniu, podczas gdy w innych ośrodkach
cały zabieg przeprowadzany
jest kiedy pacjent pozostaje
całkowicie przytomny. Zazwyczaj, przynajmniej część tego
zabiegu będzie wykonana przy
znieczuleniu lokalnym tak, by
można było monitorować twoje
reakcje na zabieg i uniknąć
efektów ubocznych.
Jeśli operacja jest przeprowadzana pod ogólnym znieczuleniem, to stosują się powyższe
uwagi o znieczuleniu ogólnym i chorobie Parkinsona,
a anestezjolog i chirurg będą
mogli szczegółowo przedyskutować z Tobą ten zabieg.
Jeśli zabieg będzie wykonywany przy znieczuleniu lokalnym, chirurg wyjaśni Ci, kiedy
będziesz musiał przestać brać
swoje leki przeciwparkinsonowskie (zazwyczaj na kilka godzin
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przed operacją tak, by ich działanie nie było mylone z efektem
operacji) oraz jaki rodzaj znieczulenia będzie zastosowany
(zazwyczaj skóra będzie zdrętwiała przez zastrzyk wykonany
w miejsce, w którym będzie
miała mieć miejsce operacja).
Więcej informacji o operacjach
w chorobie Parkinsona można
uzyskać w wydanej przez PDS
broszurze Surgery (Operacje),
(kod FS17) oraz Deep Brain Stimulation (Głęboka stymulacja
mózgu), (kod FS12).

Co się dzieje 
po operacji?
Kiedy skutki znieczulenia ustępują, zwykle odczuwa się
pewien dyskomfort lub ból.
Należy uważać z doborem
leków zwalczających ból. Przykładowo, silne leki przeciwbólowe zawierające opioid, takie
jak morfina, są często dawkowane za pomocą urządzenia
kontrolowanego przez pacjenta
tak, że dana osoba może w razie
potrzeby ustawić swój własny
poziom bólu. Jednakże sterowanie tym urządzeniem może
być trudne dla kogoś z chorobą
Parkinsona. Ponadto, są pewne
dowody wskazujące, że zawierające opioid leki uśmierzające
ból mogą czasami zwiększać
sztywność.
Często po operacji występują
nudności i mdłości. Leczenie tego może być proste lecz

wiele leków stosowanych przy
mdłościach, takich jak prochlorperazyna (Stemetil lub
Buccastem), metoclopramid
(Moxolon) lub cyclizyna (Valoid)
może oddziaływać na Twoją
chorobę Parkinsona i należy
ich unikać. Lek domperidone
(Motilium) jest często używany
do leczenia nudności u osób
biorących apomorfinę i może
być przydatny w tej sytuacji.
Z pewnym sukcesem u osób
z chorobą Parkinsona stosuje
się inny lek przeciw nudnościom, ondansetron (Zofran).
Niektórzy po ustąpieniu narkozy są zdezorientowani,
a nawet majaczą. Na ogół takie
objawy stopniowo znikają,
ale czasem może okazać się
konieczne stosowanie leków.
Jeśli tak się zdarzy, ważne jest,
by leki użyte do leczenia dezorientacji były wybrane uważnie, gdyż niektóre z nich, takie
jak haloperidol (Haldol) mogą
źle oddziaływać na symptomy choroby Parkinsona.
Więcej informacji o lekach,
które powinno się brać lub nie,
można uzyskać w wydanej
przez PDS broszurze The Drug
Treatment of Parkinson’s (Leki
w chorobie Parkinsona).

Co się dzieje, jeśli
moja operacja nie
jest zaplanowana?
Większość informacji podanych powyżej odnosi się do
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operacji, które są zaplanowane i do których Ty i cały
zespół medyczny będziecie mogli przygotować się
zawczasu. Jeśli z jakiegoś
powodu, w stanie nagłej
konieczności wymagasz przeprowadzenia operacji, może
zabraknąć czasu na zaplanowanie gospodarki lekami parkinsonowymi. Można wtedy
podać testową dawkę apomorfiny, aby sprawdzić czy
jest tolerowana.
W przypadku przyjęcia na ostry
dyżur niezwykle istotne jest by
powiadomić osoby zajmujące
się chorym, aby jak najszybciej zapewnić mu odpowiednie
leczenie. Informacje o lekach
jakie bierze, kto sprawuje nad
nim opiekę i kto go leczy chorzy
na chorobę Parkinsona powinni
zawsze trzymać w dostępnym
miejscu, takim jak torebka czy
portfel.
Przydatnym rozwiązaniem jest
noszenie biżuterii w postaci
bransoletki lub wisiorka z zapisaną informacją medyczną
i szczegółami kontaktu w razie
nagłego wypadku. Informacje
te pozwolą uczulić inne osoby
na Twoje szczególne problemy
zdrowotne w przypadku, gdybyś nie był w stanie komunikować się z otoczeniem.

Źródło: The Parkinson, Autumn
edition 2003, tytuł oryginalny:
„Surgery: Anaesthesia &
Parknson's”, str. 14-19.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Upadki w chorobie
Parkinsona
Dlaczego się zdarzają i co można zrobić, aby zmniejszyć ich ryzyko?

U

trata równowagi i upadki to dolegliwość  Użyteczne bywa wybijanie rytmu podczas
chodzenia. Pomaga też liczenie w myślach
powszechnie występująca w chorobie
każdego kroku, nucenie melodii, maszeroParkinsona. Główna przyczyna bierze
się stąd, że schorzeniem dotknięta jest część
wanie w miejscu lub stawianie stóp na wzomózgu odpowiedzialna za zachowanie równorach na podłodze. Jeśli jest ktoś w pobliżu,
wagi. Bardzo ważne, aby chory i jego opiekukiedy doświadczysz efektu zamrażania, może
nowie mieli świadomość tego zagropomóc stawiając swoje stopy przed
żenia, tym bardziej że upadki
Tobą, a Ty będziesz mógł iść ich
mogą występować coraz
śladem, co pozwoli Ci poruUtrata
częściej w miarę rozwoju
szać się dalej. Ważne jest
równowagi
choroby. Jeśli raz zdarzył
również, by nie robić kroi upadki
się upadek, prawdopoków do tyłu, gdyż może to
to dolegliwość
dobne jest, że powtórzy
prowadzić do utraty rówpowszechnie
się w ciągu najbliższych
nowagi. Spróbuj skonwystępująca
centrować się na chodzemiesięcy.
w chorobie
niu i nie rozpraszaj swojej
A więc przede wszystParkinsona.
kim nie ukrywaj przed otouwagi. Może to oznaczać, że
czeniem, że upadłeś. Szukaj
będziesz musiał poprosić inne
pomocy u lekarza, pielęgniarki,
osoby, by nie rozmawiały ani nie
fizjoterapeuty lub terapeuty zajęcioodwracały Twojej uwagi wtedy, kiedy
wego. Poradzą jak zmniejszyć ryzyko kolejidziesz.
nych upadków. Niektóre rady znajdziesz też  Jeśli musisz skręcić, spróbuj nie robić tego
w tym artykule.
zbyt gwałtownie. Nie obracaj się w miejscu. Lepiej zrób kilka dodatkowych kroków
i przejdź po łuku. Nigdy nie spiesz się.
Przyczyny upadków
 Jeśli nie czujesz się pewnie na nogach,
przydać się mogą urządzenia pomagaCzasem upadek może być wynikiem tzw. zamrożenia. Jest to symptom choroby Parkinsona –
jące w chodzeniu. Jednakże urządzenia te
chory zatrzymuje się nagle w trakcie chodzemuszą być odpowiedniej wysokości. Pamiętaj, że mogą one być przeszkodą i powodonia i nie może ruszyć z miejsca. Zdarza się to
np. przy przechodzeniu przez drzwi – chory ma
wać drobienie kroku. Zanim zaczniesz korzytakie uczucie jakby jego stopy były przyklejone
stać z tych urządzeń, koniecznie poradź się
fizjoterapeuty, gdyż niektóre z nich (np. baldo podłogi. Nie czuje się stabilnie na swoich
stopach co może spowodować upadek. Kilka
koniki) nie są polecane osobom z chorobą
wskazówek, które mogą tu pomóc:
Parkinsona.

12

specjalista radzi
 Unikaj noszenia obuwia z gumowymi podeNiebezpieczeństwa
szwami i wsuwanych kapci. Mają one tendenczyhające w domu
cję do przyklejania się do podłogi, tak jak obuwie treningowe. Lepsze są buty z zelówkami Śliskie, wypolerowane podłogi, rozwleskórzanymi, choć mogą być śliskie na niektó- czone przewody i ogólny nieład na podłodze,
rych podłogach. Terapeuta zajęciowy
wszystko to może być niebezpieczne.
Luźne dywany lub bieżniki mogą
może doradzić Ci jakie obuwie
używać, a także jak Twoje
być szczególnie niebezpieczne.
Niesforne zwierzęta domowe
środowisko lepiej przystoLeki
zawsze bierz
sować do życia.
mogą czasami stwarzać
zgodnie z tym jak
 Stawy biodrowe chroproblemy, skacząc na Ciezostały
przepisane,
nią przed złamaniem
bie lub łasząc się u Twoa
jeśli
zauważysz
wkładki noszone na
ich stóp.
że
nie
działają
biodrach, które można
Posprzątaj na ile możesz
tak jak kiedyś,
wsuwać w specjalnie
bałagan. Ustaw meble tak,
powiedz o tym
zaprojektowaną bieliznę.
by poruszanie się po domu
lekarzowi.
Ich zaletą jest to, że redubyło możliwie najłatwiejsze.
kują siłę uderzenia podczas
Jeśli dotyczy to ciężkich mebli,
upadku, wadą – że pogrubiają.
nie próbuj robić tego sam, tylko
poproś o pomoc.
 Połóż w łazience maty antypoślizgowe.
Leczenie choroby Parkinsona
Uchwyty lub poręcze mogą być użyteczne
Niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona
w ciasnych pomieszczeniach takich jak toamają taki efekt uboczny, że obniżają ciśnienie
lety, łazienki lub przy schodach.
krwi. Może to prowadzić do zawrotów głowy,  Dopilnuj, by dom był dobrze oświetlony,
które z kolei mogą powodować upadki.
szczególnie w nocy.
Jeśli tak się dzieje, skontroluj ciśnienie  Na krawędzi schodów naklej paski, by zrew pozycji siedzącej i stojącej. Powiedz o tym
dukować poślizg i by uczynić je bardziej
lekarzowi, nie bierz leków bez jego wiedzy,
widocznymi.
ponieważ leki stosowane do innych przy-  Często używane przedmioty trzymaj pod
padłości, np. nadciśnienia tętniczego, mogą
ręką i sprawdź, czy masz w pobliżu numery
pogorszyć sytuację. Leki zawsze bierz zgodnie
kontaktowe w razie nagłego przypadku.
Możesz wymienić swój telefon na model
z tym jak zostały przepisane, a jeśli zauważysz
bezprzewodowy, by móc go mieć zawsze
że nie działają tak jak kiedyś, powiedz o tym
lekarzowi.
przy sobie.
Zawrotów głowy można uniknąć wstając powoli  Kiedy sam wychodzisz z domu bezpieczniej
z krzesła do pozycji stojącej. Po wstaniu nie
będzie mieć przy sobie telefon komórkowy.
odchodź nagle od krzesła. Postój przez chwilę,
Dostępne są telefony na kartę z przedpłatą,
aż poczujesz się pewnie. Zanim wstaniesz
która zabezpieczy Cię przed przekroczeniem
rachunków.
z łóżka, pozwól, by najpierw Twoje stopy spoczywały przez kilka minut na podłodze. Następ-  Nie spiesz się, nawet jeśli dzwoni telefon lub
ktoś do drzwi.
nie wstań powoli.
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 Osoby szczególnie podatne na upadki wiedzą jak bardzo przydatny może być lokalny,
bo ograniczony do gminy numer alarmowy,
taki jak Piper Lifeline lub Aidcall. Są to małe
urządzenia, które można nosić jako zapinkę
na szyi lub nadgarstku. Mają one przycisk,
który zaalarmuje centralę, by wezwała pomoc
w razie nagłego przypadku. Szczegóły można
uzyskać w Dziale Usług Socjalnych. Systemy
te są odpłatne, ale jest to niewielka cena za
spokój ducha.
 Wykładziny podłogowe mogą być niebezpieczne. Niektóre rzucają mylące cienie, co
też może być przyczyną upadków. Efekty
światłocienia wywołane przez przylegające do
siebie wykładziny wykonane z różnych materiałów również mogą być wizualnie mylące.
Wzorki na wykładzinach mogą pomagać lub
przeszkadzać, zależnie od deseniu.
 Plastikowe „ślady stóp” (wykonane z przylepnego od spodu plastiku) umieszczone
na dywanie, jak kamienie do przechodzenia
przez strumień, mogą być użyteczne w miejscach, gdzie odcień dywanu jest mylący lub
w miejscach, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo upadku – zakręt na schodach
lub w drzwiach. Dopilnuj jednak aby te ślady
stóp były położone płasko i nie odstawały, bo
to też stwarza niebezpieczeństwo.
 Spróbuj utrzymywać aktywność i ćwiczyć
regularnie, gdyż pozwoli Ci to zachować
zręczność i może zapobiegać upadkom. Stowarzyszenie PDS wydało książkę z ćwicze-

niami Living with Parkinson’s (Życie z chorobą
Parkinsona) i taśmę dźwiękową.
 Upadki mogą być początkiem błędnego koła.
Ograniczasz niektóre czynności aby zapobiec
upadaniu, a to powoduje większym usztywnieniem stawów, osłabieniem mięśni, i co
ważniejsze – utratą wiary w siebie. A to z kolei
zwiększa ryzyko upadków.

Profesjonalna pomoc
Dyplomowani fizjoterapeuci, którzy stosują
leczenie fizyczne łącznie z ćwiczeniami poprawiającymi siłę mięśni, postawę, równowagę
i ruchliwość mogą również doradzić w kwestii
upadków. Skierowanie do nich zazwyczaj uzyskuje się od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza szpitalnego lub pielęgniarki specjalizującej
się w chorobie Parkinsona.
Terapeuci zajęciowi pomagają utrzymać niezależność. Oceniają zdolność danej osoby do
wykonywania codziennych czynności i doradzają jak poprawić bezpieczeństwo w domu.
W niektórych miejscowościach można się z nimi
skontaktować bezpośrednio przez Dział Usług
Socjalnych, w innych należy mieć skierowanie
od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza szpitalnego lub pielęgniarki specjalizującej się w chorobie Parkinsona.

Źródło: The Parkinson, summer edition 2001,
tytuł oryginalny: „Physical Difficulties – Part 3:
Falling in Parkinson's”, str. 14-15.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Więcej informacji na temat równowagi i upadków w chorobie Parkinsona można znaleźć
w trzecim i czwartym numerze kwartalnika Tulipan z 2010 r. Kwartalnik ten jest wydawany przez Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych AKSON z Bydgoszczy, dostępny
jest w siedzibie Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”. Oprócz rzetelnej wiedzy na temat
zaburzeń równowagi i upadków, odnaleźć tam można rady praktyczne.
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Ustawianie komputera
George Foster opisuje jak ustawić komputer dla osoby z chorobą Parkinsona.

C

horuję na chorobę Parkinsona od paru
lat, ale z komputerem radzę sobie jak
dawniej. Chciałbym podzielić się niektórymi doświadczeniami, może ktoś z tych rad
skorzysta.

Mysz
Drżenie często powoduje, że używanie myszy
sprawia trudności i ja często naciskam przyciski
myszy mimowolnie. Istnieje kilka możliwości:
 Używaj myszy drugą ręką. Jest to proste
rozwiązanie. Otwórz Start>Settings>Control
Panel>Mouse [Start>Ustawienia>Panel
Sterowania>Mysz] (w Windows XP znajduje
się to w części dotyczącej Printers and Other
Hardware [Drukarki i Inny Sprzęt]). Kliknij
zakładkę Buttons [Przyciski] i możesz przełączać między prawo- i leworęczną myszą.
Możesz również zmieniać szybkość klikania i funkcje przycisków. Jeśli, tak jak ja, ciągle naciskasz przypadkowo niewłaściwy
przycisk, możesz go wyłączyć z działania
i zamiast niego używać klawiszy.
 Korzystaj z kulki sterującej kursorem:
Jest to łatwiejsze w użyciu od standardowej myszy, jeśli masz drżenie. Kulka pozostaje nieruchoma, podczas gdy Ty przesuwasz swą dłoń nad nią, by przesunąć kursor.
Ceny zaczynają się już od poniżej 100 zł. Jeśli
Twój komputer ma porty USB, to do jednego
możesz włączyć kulkę sterującą kursorem
i korzystać z niej i/lub myszy, dostosowując
się do symptomów danego dnia.
 korzystaj ze skrótów klawiatury. Zadziwiające, ile można zrobić bez myszy. Wykonaj te
proste ćwiczenia bez korzystania z myszy:
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Wciśnij klawisz z logo Windows, by wywołać
Start Menu. Wciśnij go ponownie i menu zniknie. Wciśnij ten sam klawisz + literę E, a otworzysz My Computer [Mój komputer]. Windows
+ F otwiera szukanie.
Wywołaj menu Start. Zwróć uwagę, że wiele
słów w menu ma podkreśloną literę: możesz
wybierać je, wciskając klawisz odpowiadający podkreślonej literze zamiast korzystać
z myszy. Wciśnij P, a otrzymasz listę programów. 
Teraz posłuż się klawiszami ze strzałkami, by
przesuwać się w górę i w dół listy. Jeśli obok
danej pozycji znajduje się strzałka skierowana
na prawo, naciśnięcie klawisza ze strzałką
w prawo rozwinie nagłówek, naciśnięcie klawisza ze strzałką w lewo – zwinie go. Naciśnij Enter [Wprowadź], by otworzyć dany program. 
Otwórz twój program przetwarzania słowa.
Użyj klawisza Alt [Zmień] i wciśnij po nim
klawisz odpowiadający podkreślonej literze w menu. Alt + F rozwija w dół File Menu
[Menu plików], wciśnięcie klawisza Esc [wyjście z bieżącego trybu pracy] zwija je. Otwórz
menu plików i po prostu przyciśnij klawisz
odpowiadający podkreślonej literze, by dokonać wyboru z listy. O otworzy listę plików, X
zamknie ten program. 
Pełną listę skrótów klawiatury Windows
można znaleźć szukając w Help [Pomoc]
(wciśnij F1).

Klawiatura
 Zmień czułość klawiszy. Drżenie i powolność ruchów mogą mieć wpływ na pisanie
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na klawiaturze. Możesz zmienić czułość klawiatury otwierając Settings> Control Panel>Keyboard [Ustawienia>Panel
Sterowania>Klawiatura] i wybrać zakładkę
Speed [Szybkość]. Suwakami wyreguluj czułość klawiatury. Suwak Repeat Delay [Opóźnienie powtarzania] kontroluje czułość klawiszy na powtarzane uderzenia, jeśli masz
drżenie. Suwak Repeat Rate [Prędkość
powtarzania] kontroluje czułość klawiszy na
zbyt długie przyciskanie ich, jeśli masz spowolnione ruchy.
 Używaj udoskonalonej klawiatury. Moja
klawiatura ma klawisze, które umożliwiają

mi bezpośredni dostęp do głównych programów, klawisze do wycinania, wklejania oraz
kopiowania tekstu, klawisz korekty do odwoływania ostatniego działania oraz wałek do
przewijania. Funkcje realizowane uderzeniami
tych klawiszy są znacznie szybsze i łatwiejsze
niż przy użyciu myszy. Istnieje szereg modeli
o cenie niższej od 100 zł. Można je obejrzeć,
wraz z myszami i kulkami sterującymi kursorem np. w sklepach Media Markt.

Źródło: The Parkinson, Summer edition 2005,
tytuł oryginalny: „Setting up a computer”, str. 24.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Niech żyje Bal...

N

iech żyje Bal! Bo to życie to bal jest
nad bale… – śpiewa Maryla Rodowicz.
Początek roku kalendarzowego to czas,
który każdemu kojarzy się z zabawą, balami,
uroczystościami. To czas Karnawału, ale przede
wszystkim muzycznego szaleństwa.
Zapewne niejedna osoba cierpiąca na chorobę
Parkinsona, po tym króciutkim wstępie zastanawia się – po co poruszać ten temat w Biuletynie
o chorobie Parkinsona???
Wyjaśnienie jest bardzo proste: Taniec – jako
metoda leczenie pewnych schorzeń.

Choreoterapia
Zajęcia rehabilitacyjno-taneczne nazywane
są choreoterapią. Choreoterapia jest jedną
z metod psychoterapii i wykorzystuje się
ją przy pracy z pacjentami, którzy cierpią
na zaburzenia psychiczne: mają skłonność
do częstych psychicznych załamań, apatii,
depresji.
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Terapia ta uwalnia od nadmiaru stresów
i zmniejsza tworzące się w organizmie napięcia
psychiczne i fizyczne, dzięki czemu zapewnia
człowiekowi psychiczną równowagę. Ma ona
również ogromną siłę transformującą: uaktywnia zawartą w organizmie energię oraz zwiększa zdolność do wyrażania wewnętrznych przeżyć i uczuć.
W Anglii i Stanach Zjednoczonych już w latach
czterdziestych stosowana była jako zabieg psychoterapeutyczny w leczeniu osób z zespołem
Downa i zaburzeniami odżywiania oraz w przypadku choroby Alzheimera i Parkinsona.
Choreoterapia obejmuje:
 ćwiczenia muzyczno – ruchowe,
 improwizacje ruchowe do wybranej muzyki,
 taniec.
Zalecane są przede wszystkim ćwiczenia
i tańce w kręgu. Takie usytuowanie uczestników zajęć pozwala każdemu na dużą swobodę samodzielnej improwizacji, a jednocześnie uświadamia przynależność do grupy i daje

poczucie bliskości z innymi. Inne korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach z choreoterapii to: wzrost szacunku do siebie, wzrost
pewności siebie i własnej wartości ale przede
wszystkim rozbudzenie kreatywnej postawy do
życia. Odwołując się do słów Jamesa Browna:
„Jedna rzecz, która może zaćmić twoje problemy to taniec”.

Jak to działa?
Wpływ wysiłku fizycznego, jaki ma miejsce
w tańcu, wzmaga wydzielanie się w organizmie endorfin (cząsteczek zidentyfikowanych
w 1975 roku, których nazwa pochodzi od słów
endogenous morphine, czyli produkowana
w organizmie morfina.) Ze względu na wywoływanie stanu euforycznego endorfiny nazywane
są często „hormonami szczęścia”. Dzięki nim
poprawia się nasze samopoczucie i zmniejszają
się objawy stresu, apatii, depresji.
Kluczem do sukcesu jest regularność ćwiczeń.
Powinno się ćwiczyć co najmniej 30 minut, trzy
razy w tygodniu. Może to być spacer, pływanie
czy właśnie taniec.
Wspólne zajęcia choreoterapii to również okazja do kontaktu z koleżankami i kolegami.
Osoby z chorobą Parkinsona nie powinny
unikać towarzystwa innych osób. To właśnie
samotność jest, między innymi, przyczyną
depresji.
Mam nadzieję, iż ten karnawałowy, roztańczony
początek roku kalendarzowego stanie się dla
Państwa inspiracją do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Pamiętajmy, że „Ruch jest w stanie zastąpić
każdy lek, lecz żaden lek nie jest w stanie zastąpić ruchu” Tissot.

Paulina Kobza
(Artykuł powstał na podstawie notatek z zajęć
z choreoterapii – członków Mazowieckiego
Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona)
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Adresy Organizacji
Regionalnych
BYDGOSZCZ
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych AKSON
ul. Rynek 6 (Stary Fordon), 85-790 Bydgoszcz
tel.:/fax (52) 343 91 97
akson@parkinson.bydgoszcz.pl
http://www.parkinson.bydgoszcz.pl
Dyżur: pn.–pt. 9.00–14.00
GDAŃSK
Gdańskie Stowarzyszenie
Chorych na Chrobę Parkinsona
ul. Grunwaldzka 238 D
80-266 Gdańsk
tel.: 501 451 887
parkinson.gdansk@wp.pl
http://www.parkinson-gdansk.republika.pl
GDYNIA
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona
ul. Czechosłowacka 3 pokoj nr 105
81-374 Gdynia
tel.: (58) 621 65 79
parkinson-gdynia@o2.pl
KRS 0000110060
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. Bp. W. Pluty 7
66-400 Gorzów Wlkp
tel.: (95) 722 92 14
Dyżur: pn.-pt. 10:00–14:00
IŁAWA
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Chełmińska 1
14-200 Iława
tel.: (89) 649 92 03
fax. (89) 649 92 01
Dyżur: pn. 12:00–14:00
INOWROCŁAW
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. B. Krzywoustego 10/60, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 352 31 38
KATOWICE
Śląskie Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice – Ligota
tel.: 502 402 380
parkinsonsl@op.pl
http://www.parkinsonsl.republika.pl

Adresy Organizacji Regionalnych
KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
ul. mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce
tel.: 0 606 256 135
KRS 0000323325
KOMORÓW
Koło Osób z chorobą Parkinsona z Komorowa i okolic
Nowa Wieś, ul. Główna 52
05-806 Komorów
tel.: 604 841 591
KRAKÓW
Krakowskie Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
tel.: (12) 422 19 55
Dyżur: czw. 16:00–17:00
http://parkinson.krakow.pl
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.: 509 385 202
karol.kurasz@neostrada.pl
ŁÓDŹ
Słonik – Stowarzyszenie osób
z chorobą Parkinsona i ich Rodzin
ul. Siedlecka 1, 93-177 Łódź
tel.: 791 142 777
slonik51@neostrada.pl
www.parkinsonowcy.home.pl
OLSZTYN
Olsztyńskie Stowarzyszenie
Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 B/1, 10-520 Olsztyn
tel.: 606 626 272
OPOLE
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Koło Osób z Chorobą Parkinsona w Opolu
ul. Św. Wojciecha 5, 45-015 Opole
tel.: (77) 453 96 75
POZNAŃ
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Słowackiego 8/10, 60-823 Poznań
tel.: (61) 843 10 34
biuro@parkinson-poznan.pl
Dyżur: śr. 11:00–14:00

Nasi partnerzy:

SZCZECIN
Szczecińskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Kaszubska 30 pok. 1
70-226 Szczecin
tel.: (91) 482 35 80, 501 748 391
parkinsomszcz@op.pl
Dyżur: pn. i czw. 14:00–17:00
TRZEBINIA
Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą
Parkinsona w powiecie Chrzanowskim
ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia
Marek Kubica
tel.: (32) 611 02 11
Spotkania w każdy drugi czwartek
miesiąca godz. 17:00-19:00
WAŁBRZYCH
Regionalne Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
Poradnia Neurologiczna „AMICUS”
ul. Szmidta 15 a
58-300 Wałbrzych
tel.: (74) 843 43 31, (74) 834 40 32
parkinsonwalbrzych@interia.pl
http://parkinsonwalbrzych.w.interia.pl
Dyżur: wt. 12:00–13:00
WARSZAWA
Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Wołoska 137, teren szpitala MSWiA,
pawilon S, pokój 224
02-507 Warszawa
tel.: (22) 508 18 88
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00
http://www.parkinson.waw.pl
msozchp@gmail.com
WROCŁAW
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona
ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław
tel.: (71) 322 84 44
ZIELONA GÓRA
Lubuskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Zamenhofa 27, 65-001 Zielona Góra
tel.: 516 580 489
parkinson-stow.@.one.pl
http:/www.parkinson.one.pl

