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Drodzy Czytelnicy,
Czy na pewno wszystko się skończyło?
na ogół gdy człowiek usłyszy diagnozę lekarza, 
potwierdzającą nieuleczalną chorobę (chorobę par-
kinsona), 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, nie-
rzadko 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 możli-
wości spędzania czasu według życzenia – z pew-
nymi tylko ograniczeniami.
zastanówmy się – czy nie wychodzimy z domu dla-
tego, że się krępujemy, czy dlatego że nie możemy? 
podpowiedź brzmi: nie krępujmy się „naszego par-
kinsona”. 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.

Marta Solecka
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KilKa słów Na począteK

Mieliśmy w Redakcji tremę po wydaniu pierwszego numeru kwar-
talnika „PARKINSON – Polska”. Naszym celem jest sprostać ocze-
kiwaniom 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 bar-
dzo dobrym odzewem z Państwa strony. 
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za listy, podziękowania, gra-
tulacje. Jest nam niezmiernie miło, wiedząc, że nasza praca jest 
zauważona i doceniona. 
Wszystkie te głosy zachęcają do dalszej pracy i w Nowy Rok star-
tujemy 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 Czytel-
ników 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 propo-
zycje 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 Parkin-
sona 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

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 kościotwór-
cze 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 przykła-
dowo, że z embrionalnych komórek macierzy-
stych 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 cho-
roba parkinsona, stwardnienie rozsiane, urazy 
kręgosłupa, dusznica bolesna czy rak. 
wykazano również, że krwiotwórcze komórki 
macierzyste (otrzymywane ze szpiku kostnego) 
osób dorosłych przyczyniają się do wyhodo-
wania kilku innych tkanek. Ostatnie badania 
naukowe wykazały, że komórki macierzyste ze 
szpiku kostnego mogą być przeprogramowane, 
np. w komórki nerwowe. 

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.

W październiku 2001 r. fundacja  Michaela 
J. Foxa dla Badań nad Chorobą Parkin-
sona ogłosiła rozpoczęcie wartego 2,2 mln 
dolarów programu badawczego polegają-
cego na uruchomieniu linii produkcji neuro-
nów 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 terapeu-
tycznego genu do mózgu. 

KOMóRKi KSeNOgeNNe

przebadano również pod tym względem możli-
wości 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 koniecz-
ność formalnej kontroli zastosowań ekspery-
mentalnych i klinicznych. Komisja europejska 
zaproponowała ustanowienie organu regulu-
jącego inżynierię tkanek, który nadzorowałby 
wymienione wyżej zagadnienia. 
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KLONOWANie LUDzi

w listopadzie 2001 roku amerykański prezydent 
george bush wezwał do zakazu klonowania 
ludzi po doniesieniach naukowców o sklonowa-
niu pierwszego ludzkiego zarodka. Doniesienie 
o pierwszym sklonowaniu blastocysty (zaczą-
tek zarodka) w osobie ludzkiej zostało podane 
w  artykule J.b. Cibelli’ego i  opublikowanym 
w Journal of regenerative medicine z 25 listo-
pada 2001 r. 
w wielkiej brytanii parlament zaakceptował klo-
nowanie terapeutyczne (w lutym 2001 r.), lecz 
parlament europejski zalecił, by kraje europej-
skie nie zezwalały na to. w debacie uczestni-
czą zarówno naukowcy jak i politycy. Chociaż 
reprodukcyjne klonowanie ludzi nie jest obecnie 
dopuszczalne, czym innym jest klonowanie tera-
peutyczne, które mogłoby prowadzić do złago-
dzenia cierpienia osób choćby z takimi zaburze-
niami jak chp. 
Czym jest klonowanie i o czym dokładnie 
doniesiono 25 listopada 2001 r.? 
można otrzymać zarodkowe komórki macierzy-
ste, genetycznie identyczne z własnymi komór-
kami 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 infor-
mację genetyczną z komórki cielesnej do utwo-
rzenia blastocysty (ośmiokomórkowego prymi-
tywnego 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 zastoso-
waniu odpowiedniej techniki, będą mogły zostać 
zaprogramowane, by stać się wątrobą, sercem, 
nerką lub komórkami mózgowymi. tak więc te 
komórki zarodkowe o zdolności do wielokie-
runkowego różnicowania się posiadają skład 
genetyczny identyczny ze składem genetycz-
nym pacjenta i będą mogły być wykorzystane 
do terapii komórkami macierzystymi bez wyma-
gania 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, zanieczyszcze-
nie związane z procesem produkcyjnym,

 � ryzyko związane z wykonaniem wyrobu finalnego oraz oddziaływanie mię-
dzy komórkami a kośćcem,

 � możliwe uczulenie na substancje używane podczas wytwarzania.
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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 schy-
lać. 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 roz-
łóż na raty. na przykład – rano wytrzyj kurz z mebli, 
po południu pracuj odkurzaczem. może łatwiej 
będzie Ci posprzątać dom, jeśli opracujesz harmo-
nogram sprzątania. zdecyduj, co należy sprzątać 
codziennie, co raz w tygodniu, a co raz w miesiącu .
rób częste przerwy między pracami. Odpoczy-
waj, jeśli poczujesz się zmęczony lub zakręci Ci 
się w głowie. nie ulegaj pokusie zrobienia jesz-
cze nieco więcej lub nadmiernego wychylenia 
się, by sięgnąć po coś, 
Jeśli w pewnych porach dnia czujesz się bardziej 
sprawny (gdyż jesteś mniej zmęczony lub zadzia-
łało lekarstwo), wykorzystaj te chwile do wykona-
nia 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 

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

mopów mają rozsuwane trzonki, co ułatwia rów-
nież ich przechowywanie. Jeśli to możliwe, uni-
kaj wspinania się w celu sięgnięcia wyżej. próbuj 
utrzymać powierzchnie w czystości, by ich odku-
rzanie było łatwiejsze. rzeczy ozdobne lepiej trzy-
mać w przeszklonych gablotach, gdzie nie będą 
się tak kurzyły. Opraw zdjęcia w ramki i powieś je 
na ścianie. niektóre ściereczki mają ładunek elek-
trostatyczny, który pomaga zbierać kurz. 

zAMiATANie BRUDóW

Jeśli korzystasz z wózka inwalidzkiego, rozważ 
możliwość obcięcia trzonka zmiotki do wygod-
nej długości. Jeśli trudno Ci się schylać, by 
zebrać zamiatany brud, używaj szufelki i zmiotki 
na długich trzonkach. niektóre odkurzacze zbie-
rają 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 schy-
lania się, ale użytkownik będzie musiał wyciągać 
z niej czyste pranie. zwróć uwagę na układ kon-
trolek, sposób otwierania głównych drzwi oraz 
tackę podajnika proszku, jak również na para-
metry danego urządzenia. 
rozważ umieszczanie małych rzeczy w worku 
pralniczym – worku wykonanym z siatki i utrzy-
mującym razem rzeczy podczas prania. Jeśli 
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rozwieszanie prania sprawia Ci trudność, to 
alternatywnym rozwiązaniem jest suszarka wir-
nikowa. 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 zminimalizo-
wać gniecenie się. 

PRASOWANie 

rozkładanie i  składanie deski do prasowa-
nia jest zajęciem uważanym przez wiele osób 
cierpiących na chorobą parkinsona za trudne. 
Deska mocowana do ściany może być łatwiej-
sza 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 utrzy-
mać 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

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 bar-
dzo dokuczliwe i ciało jest na tyle sprawne, że 
nasz chory sam sobie radzi znakomicie. Czasem 
bardzo długo udaje się parkinsonikom utrzy-
mywać dobrą kondycję i pełną samodzielność. 
znam pana, który po dwudziestu latach choroby 
samodzielnie podróżuje, wykłada na uniwersyte-
cie, gra w tenisa. 

My opiekunowie
Dla naszej rodziny parkinson nie był taki łaskawy. 
Owszem pierwsze lata po lekarskiej diagno-
zie nie różniły się tak bardzo od „normalnego”, 
poprzedniego życia. mój mąż pracował zawo-
dowo prawie tak samo intensywnie jak dawniej 
i na lekko zwolnionych obrotach doczekał wieku 
emerytalnego. a ponieważ zawód jaki wykony-
wał pozwalał mu pracować dalej, rozstawanie 
z obowiązkami przebiegało ewolucyjnie – rezyg-
nował z nich sukcesywnie, w miarę jak sił zaczy-
nało brakować, a choroba przejmowała we wła-
danie coraz większe obszary codziennego życia.
Dziś, po kilkunastu latach zmagań, rozpanoszyła 
się w naszej rodzinie tak bardzo, że musieli-
śmy 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 przyjem-
ności. tylko, że konieczność rezygnacji u zdro-
wych 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 wyty-
cza 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 przy-
padku. po latach zażywania leków trzeba było 
zrezygnować najpierw z tzw. agonistów, czyli 
leków wspomagających lewodopę, a  potem 
także zmniejszyć dawki samej lewodopy. lekar-
stwa zaczęły szkodzić zamiast pomagać. wywo-
łały 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 pogor-
szyła. mąż przestał być samodzielny. i chociaż 
stara się nie poddawać chorobie – rano wstaje 
z łóżka nawet kiedy jest bardzo słaby, codzien-
nie chodzi na spacery, czyta gazety – to jed-
nak 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, finan-
sowych, rodzinnych, szybko i dużo pracował. 
teraz, kiedy parkinson odebrał mu siły i ener-
gię 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-

nica. zawsze to sobie powtarzam kiedy ogar-
nia mnie ponury nastrój albo zaczyna brako-
wać cierpliwości. a cierpliwość jest opiekunowi 
szczególnie potrzebna  – człowiek z  chorobą 
parkinsona jest bardzo spowolniony, a my, opie-
kunowie, 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 bra-
kuje. Czy nie powinnam częściej pozwalać swo-
jemu choremu sprzątnąć ze stołu czy umyć tale-
rze? 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 nadzwy-
czajnie 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 kolej-
nymi 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. nauczy-
liśmy 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 przy-
nosi wprawdzie ból i upokorzenia, ale uczy też 
pokory. �

Agnieszka Wróblewska
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CO TO JeST NARKOzA?

narkoza działa przez zabloko-
wanie sygnałów przechodzą-
cych 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 wdycha-
nie czy schłodzenie części 
ciała. Chociaż większość osób 
uważa narkozę za „uśpienie”, 
to nie zawsze polega ona na 
pozbawianiu chorego świado-
mości. może znieczulać różne 
części ciała, a pacjent pozo-
staje świadomy i nie odczuwa 
bólu. Do narkozy zalicza się:

 � znieczulenie miejscowe 
powodujące zdrętwienie nie-
wielkiego 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. przy-
kładem może być znieczu-

Narkoza i choroba 
Parkinsona
zabieg chirurgiczny zawsze jest dla człowieka stresujący, a co dopiero, kiedy pacjent cierpi na cho-
robę 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 znie-
czulenia. 

lenie kręgosłupa lub znie-
czulenie nadtwardówkowe. 
znieczulenie regionalne rów-
nież pozwala nie odczuwać 
bólu i być przytomnym,

 � znieczulenie ogólne – wpro-
wadza w stan „kontrolowa-
nej 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 zapew-
nienie pacjentowi dobrego 
samopoczucia podczas opera-
cji oraz za zwalczanie ewentu-
alnego bólu po niej. zazwyczaj 
poznajemy swojego anestezjo-
loga przed operacją i od niego 
dowiadujemy się, który rodzaj 
znieczulenia będzie najbardziej 
odpowiedni dla Ciebie. 
anestezjolog powie Ci, w jaki 
sposób będzie przeprowa-
dzone znieczulenie i  jakiego 
rodzaju środek uśmierzający 
ból będzie podany po operacji. 
Jeśli już miałeś kiedyś poda-

wany jakiś środek znieczula-
jący, anestezjolog będzie chciał 
dowiedzieć się jak reagujesz na 
niego. 
Kiedy powinienem zawiado-
mić szpital, że mam chorobę 
parkinsona?
bardzo ważne jest, by szpital 
oraz zespoły operacyjne wie-
działy, że masz chorobę par-
kinsona, gdyż będzie to miało 
wpływ na podejmowane decy-
zje dotyczące Ciebie i twojej 
operacji. 
w wielu szpitalach są przy-
chodnie do wstępnej oceny 
osób, które mają być przy-
jęte na operację lub leczenie. 
w  przychodniach tych, ktoś 
(zazwyczaj pielęgniarka) reje-
struje twoje dane osobowe 
oraz historię choroby, wykonuje 
wszystkie rutynowe, niezbędne 
obserwacje i badania, jak rów-
nież omawia leczenie i opiekę, 
jaką otrzymasz po operacji. 
tam informuje się także o cho-
robie parkinsona. Jeśli w szpi-
talu nie ma takiej przychodni, to 
indywidualne potrzeby powinny 
być omówione w  ramach 
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procedury przyjmowania do 
szpitala. 
Jeśli jesteś bardzo zaniepo-
kojony, możesz poprosić swo-
jego lekarza pierwszego kon-
taktu, lekarza specjalistę lub 
pielęgniarkę specjalizującą się 
w  chorobie parkinsona (jeśli 
jest taka), by współpracowali 
ze szpitalem w czasie twojego 
pobytu, aby szybko i prawid-
łowo rozwiać wszelkie wątpli-
wości jakie możesz mieć ty, 
albo personel szpitala. 
weź ze sobą do szpitala 
wszystkie istotne informacje 
o  twojej chorobie i  zażywa-
nych aktualnie lekach. aneste-
zjolog i  każdy zajmujący się 
twym leczeniem lekarz będzie 
chciał zobaczyć pełną listę 
leków, preparatów ziołowych 
lub wspomagających wita-
min, które możesz przyjmować 
z jakiegokolwiek powodu, nie 
tylko z uwagi na twoją chorobę 
parkinsona. powinieneś także 
poinformować personel szpi-
tala o wszelkich uczuleniach, 
jakie miewasz. twój lekarz 
pierwszego kontaktu prawdo-
podobnie poinformuje o  tym 
szpital, ale lepiej przynieść 
własną kopię tych informacji.

Czy BęDę MógŁ  
POROzMAWiAć  
z ANeSTezJOLOgieM 
PRzeD OPeRACJą?

zawsze przed operacją pozna-
jesz swojego anestezjologa. 

Często odbywa się to na 
oddziale przed twoją operacją, 
ale nie zawsze jest to możliwe. 
najprawdopodobniej zbada 
Cię, by ocenić twoją wydol-
ność przed zaplanowaną ope-
racją, w  szczególności twój 
oddech. następnie powie Ci, 
które metody anestezjologiczne 
będą mogły być zastosowane. 
niezwykle ważne jest, by twój 
anestezjolog wiedział o two-
jej chorobie parkinsona, gdyż 
podjęte przez niego decyzje 
dotyczące Ciebie będą oparte 
na tym, w  jaki sposób uzy-
skać najlepszy możliwy rezul-
tat operacji w jak najmniejszym 
stopniu wpływając na symp-
tomy i leczenie twojej choroby 
parkinsona. twój anestezjolog 
będzie chciał współpracować 
z tobą i twoim lekarzem spe-
cjalizującym się w  chorobie 
parkinsona po to, by usta-
lić najlepszy przebieg twego 
leczenia. Jeśli masz pielęg-
niarkę specjalizującą się w cho-
robie parkinsona, która jest 
zatrudniona w szpitalu, to może 
będzie chciała uczestniczyć 
w planowaniu twojej operacji. 

CO BęDę MUSiAŁ zRO-
Bić PRzeD OPeRACJą?

Choroba parkinsona jest bar-
dzo indywidualnym scho-
rzeniem i  wszelkie ustalenia 
dotyczące zmian w postępo-
waniu powinny być dokonane 
z wyprzedzeniem. lepiej, żeby 

twoja operacja znalazła się 
w określonym dniu jako pierw-
sza na liście zaplanowanych 
operacji. ryzyko odwołania 
zabiegu jest wtedy mniej-
sze 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 harmono-
gram 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 plano-
wana 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 przy-
padku 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 opera-
cją. Obecnie anestezjolodzy 
zachęcają pacjentów, by brali 
wszystkie podstawowe leki, aż 
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do samej operacji. Do podsta-
wowych 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 ograniczo-
nych 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 nar-
kozy 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 szyb-
ciej i właśnie dlatego można je 
pić bez ograniczeń do dwóch 
godzin przed operacją. Dla-
tego, mimo tego, że będziesz 
mógł, a nawet będziesz zachę-
cany do brania swych leków, 
to nie powinieneś jeść ani pić 
napojów mlecznych w  ciągu 
sześciu godzin przed opera-
cją. Jeśli jednak tak się sta-
nie, anestezjolog może odwo-
łać operację ze względów 
bezpieczeństwa. 
w przypadku, kiedy prze-
wód pokarmowy źle pracuje 
lub musi być oczyszczony 
przed operacją jelit, może 
nie wchłaniać zażywanych 
leków. w  takim wypadku 

lekarz może rozważyć uży-
cie agonisty dopaminy (apo-
morfiny o nazwie handlowej 
apo-go) w celu wydłużenia 
tego okresu. apomorfina 
jest wstrzykiwana, tak więc 
unika się brania jakichkol-
wiek leków doustnie. Jeśli nie 
możesz wziąć swoich normal-
nych leków parkinsonowskich, 
gdyż masz być na czczo, wów-
czas 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 powi-
nieneś być w  stanie brać ją 
przez cały czas przed, w trak-
cie i po operacji. 
apomorfina może również 
powodować nudności, ale 
zazwyczaj unika się ich przez 
dodanie leku domperidone 
(motilium), który działa prze-
ciw nudnościom i mdłościom. 
Domperidone może być poda-
wany 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  – znieczule-
nie regionalne, które pozwala 
zachować przy tomność, 

pozwala brać leki parkinso-
nowe zaraz po operacji. Jed-
nakże znieczulenie regionalne 
nie eliminuje objawów parkin-
sona, takich jak drżenie czy 
sztywność, z wyjątkiem miejsc 
bezpośrednio poddanych znie-
czuleniu. w  szczególności 
drżenie może zakłócać działa-
nie pewnych urządzeń monito-
rujących, utrudniając przebieg 
operacji. 
znieczulenie ogólne ma tę 
zaletę dla zespołu medycz-
nego, że podczas trwania 
operacji chory leży całkowicie 
spokojnie. Jednakże w  przy-
padku ogólnego znieczulenia 
należy zwrócić uwagę na fakt, 
że pewne użyte leki mogą spo-
wodować pogorszenie symp-
tomów choroby parkinsona. 
Jeszcze inne mogą kolidować 
z lekami przeciwparkinsonow-
skimi i należy ich unikać. przy-
kładowo, jeśli zażywasz sele-
gilinę (eldepryl lub zelapar), to 
należy unikać pethidiny. te dwa 
leki mogą źle oddziaływać na 
siebie, powodując dezorienta-
cję i sztywność. 

Pacjenci 
z dyskinezą 

powinni  
powiedzieć  

o tej dolegliwości  
personelowi 
szpitalnemu
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JAK MOJA ChOROBA 
PARKiNSONA MOże 
SKOMPLiKOWAć  
OPeRACJę?

podczas pewnych operacji 
może okazać się konieczne 
wprowadzenie rurki przez gar-
dło, by pomóc ci w oddychaniu. 
zabieg ten u niektórych pacjen-
tów 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, ślinie-
niem się lub z wydzieliną zalega-
jącą w płucach. twój anestezjo-
log będzie dążył do utrzymania 
przez cały czas drożności two-
ich dróg oddechowych. 
niektórzy anestezjolodzy sto-
sują leki „wysuszające” usta. 
wiele z tych leków jest lekami 
antycholinergicznymi, co ozna-
cza, że blokują działanie che-
micznej substancji w  mózgu 
zwanej acetylcholiną. leki 
antycholinergiczne są cza-
sami stosowane u pacjentów 
z  chorobą parkinsona, cho-
ciaż zazwyczaj nie są zale-
cane z uwagi na podwyższone 
ryzyko dezorientacji psychicz-
nej lub niepokoju ruchowego, 
szczególnie u starszych osób, 
przeszkadzając w  operacji 
i procesie zdrowienia, jak rów-
nież powodując dyskomfort 
u osób z chorobą parkinsona. 

zdolność do odkaszlnięcia 
wydzieliny ma wielkie znaczenie, 
jeśli masz mieć operację i czę-
sto może mieć wpływ na wybór 
rodzaju zastosowanej narkozy. 
z uwagi na to, że osoby z cho-
robą parkinsona mogą mieć 
trudności z połykaniem, są bar-
dziej narażone na infekcje klatki 
piersiowej przed i po operacji. 
anestezjolog może odłożyć ope-
rację w celu wyleczenia ostrego 
zakażenia klatki piersiowej. 
po operacji możesz wyma-
gać większej troski niż nor-
malnie. niekiedy anestezjolog 
będzie postulował abyś został 
przyjęty na OiOm-ie (Oddziale 
intensywnej Opieki medycznej), 
gdzie otrzymasz intensywniej-
sze leczenie. przedyskutuje 
to z  tobą, a  ty nie powinie-
neś wpadać w panikę. pobyt 
na OiOm-ie, gdzie jest więcej 
lekarzy i pielęgniarek zwiększa 
bezpieczeństwo i przyśpiesza 
powrót do zdrowia. 
pacjenci z dyskinezą (niekon-
trolowane ruchy ramion, nóg, 
rąk lub całego ciała) powinni 
powiedzieć o tej dolegliwości 
personelowi szpitalnemu, gdyż 
dyskinezy mogą mieć wpływ 
na takie zabiegi jak przeświet-
lenie rentgenowskie, tomogra-
fię, gdzie trzeba leżeć przez 
pewien czas nieruchomo. moż-
liwe jest w  takim przypadku 
unieruchomienie pacjenta 
wkładając kliny z pianki. wię-
cej na temat niekontrolowa-
nych ruchów można znaleźć 

w biuletynie pDS o kodzie FS73 
motor Fluctuations (Fluktuacje 
motoryczne). 

NA CO TRzeBA UWA-
żAć PRzy OPeRACJi 
LeCząCeJ ChOROBę 
PARKiSONA?

Jeśli masz być poddany ope-
racji leczącej chorobę parkin-
sona, to należy uwzględnić 
inne czynniki. w  niektórych 
centrach chirurgicznych ope-
racja ta jest dzielona na etapy 
tak, że niektóre jej części 
mogą być dokonane przy 
ogólnym znieczuleniu, pod-
czas gdy w innych ośrodkach 
cały zabieg przeprowadzany 
jest kiedy pacjent pozostaje 
całkowicie przytomny. zazwy-
czaj, 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 przeprowa-
dzana pod ogólnym znieczule-
niem, to stosują się powyższe 
uwagi o  znieczuleniu ogól-
nym i  chorobie parkinsona, 
a anestezjolog i chirurg będą 
mogli szczegółowo przedysku-
tować z tobą ten zabieg. 
Jeśli zabieg będzie wykony-
wany przy znieczuleniu lokal-
nym, chirurg wyjaśni Ci, kiedy 
będziesz musiał przestać brać 
swoje leki przeciwparkinsonow-
skie (zazwyczaj na kilka godzin 
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pytaNia i odpowiedzi

przed operacją tak, by ich dzia-
łanie nie było mylone z efektem 
operacji) oraz jaki rodzaj znie-
czulenia będzie zastosowany 
(zazwyczaj skóra będzie zdrę-
twiała 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 Sti-
mulation (głęboka stymulacja 
mózgu), (kod FS12).

CO Się DzieJe   
PO OPeRACJi?

Kiedy skutki znieczulenia ustę-
pują, zwykle odczuwa się 
pewien dyskomfort lub ból. 
należy uważać z  doborem 
leków zwalczających ból. przy-
kładowo, silne leki przeciwbó-
lowe zawierające opioid, takie 
jak morfina, są często dawko-
wane za pomocą urządzenia 
kontrolowanego przez pacjenta 
tak, że dana osoba może w razie 
potrzeby ustawić swój własny 
poziom bólu. Jednakże stero-
wanie tym urządzeniem może 
być trudne dla kogoś z chorobą 
parkinsona. ponadto, są pewne 
dowody wskazujące, że zawie-
rające opioid leki uśmierzające 
ból mogą czasami zwiększać 
sztywność. 
Często po operacji występują 
nudności i  mdłości. lecze-
nie tego może być proste lecz 

wiele leków stosowanych przy 
mdłościach, takich jak pro-
chlorperazyna (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 nudnoś-
ciom, ondansetron (zofran). 
niektórzy po ustąpieniu nar-
kozy 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 dez-
orientacji były wybrane uważ-
nie, gdyż niektóre z nich, takie 
jak haloperidol (Haldol) mogą 
źle oddziaływać na symp-
tomy 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 poda-
nych powyżej odnosi się do 

operacji, które są zaplano-
wane i  do których ty i  cały 
zespół medyczny będzie-
cie mogli przygotować się 
zawczasu. Jeśli z  jakiegoś 
powodu, w  stanie nagłej 
konieczności wymagasz prze-
prowadzenia operacji, może 
zabraknąć czasu na zaplano-
wanie gospodarki lekami par-
kinsonowymi. można wtedy 
podać testową dawkę apo-
morfiny, aby sprawdzić czy 
jest tolerowana. 
w przypadku przyjęcia na ostry 
dyżur niezwykle istotne jest by 
powiadomić osoby zajmujące 
się chorym, aby jak najszyb-
ciej 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 zapi-
saną informacją medyczną 
i szczegółami kontaktu w razie 
nagłego wypadku. informacje 
te pozwolą uczulić inne osoby 
na twoje szczególne problemy 
zdrowotne w przypadku, gdy-
byś nie był w stanie komuniko-
wać 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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U trata równowagi i upadki to dolegliwość 
powszechnie występująca w chorobie 
parkinsona. główna przyczyna bierze 

się stąd, że schorzeniem dotknięta jest część 
mózgu odpowiedzialna za zachowanie równo-
wagi. bardzo ważne, aby chory i jego opieku-
nowie mieli świadomość tego zagro-
żenia, tym bardziej że upadki 
mogą występować coraz 
częściej w  miarę rozwoju 
choroby. Jeśli raz zdarzył 
się upadek, prawdopo-
dobne jest, że powtórzy 
się w  ciągu najbliższych 
miesięcy. 
a więc przede wszyst-
kim nie ukrywaj przed oto-
czeniem, że upadłeś. Szukaj 
pomocy u  lekarza, pielęgniarki, 
fizjoterapeuty lub terapeuty zajęcio-
wego. poradzą jak zmniejszyć ryzyko kolej-
nych upadków. niektóre rady znajdziesz też 
w tym artykule.

PRzyCzyNy UPADKóW

Czasem upadek może być wynikiem tzw. zamro-
żenia. Jest to symptom choroby parkinsona – 
chory zatrzymuje się nagle w trakcie chodze-
nia i nie może ruszyć z miejsca. zdarza się to 
np. przy przechodzeniu przez drzwi – chory ma 
takie uczucie jakby jego stopy były przyklejone 
do podłogi. nie czuje się stabilnie na swoich 
stopach co może spowodować upadek. Kilka 
wskazówek, które mogą tu pomóc:

Upadki w chorobie 
Parkinsona
Dlaczego się zdarzają i co można zrobić, aby zmniejszyć ich ryzyko?

 � Użyteczne bywa wybijanie rytmu podczas 
chodzenia. pomaga też liczenie w myślach 
każdego kroku, nucenie melodii, maszero-
wanie w miejscu lub stawianie stóp na wzo-
rach na podłodze. Jeśli jest ktoś w pobliżu, 
kiedy doświadczysz efektu zamrażania, może 

pomóc stawiając swoje stopy przed 
tobą, a ty będziesz mógł iść ich 

śladem, co pozwoli Ci poru-
szać się dalej. ważne jest 
również, by nie robić kro-
ków do tyłu, gdyż może to 
prowadzić do utraty rów-
nowagi. Spróbuj skon-
centrować się na chodze-

niu i  nie rozpraszaj swojej 
uwagi. może to oznaczać, że 

będziesz musiał poprosić inne 
osoby, by nie rozmawiały ani nie 

odwracały twojej uwagi wtedy, kiedy 
idziesz. 

 � Jeśli musisz skręcić, spróbuj nie robić tego 
zbyt gwałtownie. nie obracaj się w  miej-
scu. lepiej zrób kilka dodatkowych kroków 
i przejdź po łuku. nigdy nie spiesz się. 

 � Jeśli nie czujesz się pewnie na nogach, 
przydać się mogą urządzenia pomaga-
jące w chodzeniu. Jednakże urządzenia te 
muszą być odpowiedniej wysokości. pamię-
taj, że mogą one być przeszkodą i powodo-
wać drobienie kroku. zanim zaczniesz korzy-
stać z tych urządzeń, koniecznie poradź się 
fizjoterapeuty, gdyż niektóre z nich (np. bal-
koniki) nie są polecane osobom z chorobą 
parkinsona. 

Utrata 
równowagi  

i upadki  
to dolegliwość 
powszechnie  
występująca 
w chorobie 
Parkinsona.
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 � Unikaj noszenia obuwia z gumowymi pode-
szwami i wsuwanych kapci. mają one tenden-
cję do przyklejania się do podłogi, tak jak obu-
wie treningowe. lepsze są buty z zelówkami 
skórzanymi, choć mogą być śliskie na niektó-
rych podłogach. terapeuta zajęciowy 
może doradzić Ci jakie obuwie 
używać, a  także jak twoje 
środowisko lepiej przysto-
sować do życia. 

 � Stawy biodrowe chro-
nią przed złamaniem 
wkładki noszone na 
biodrach, które można 
wsuwać w  specjalnie 
zaprojektowaną bieliznę. 
ich zaletą jest to, że redu-
kują siłę uderzenia podczas 
upadku, wadą – że pogrubiają. 

LeCzeNie ChOROBy PARKiNSONA

niektóre leki stosowane w chorobie parkinsona 
mają taki efekt uboczny, że obniżają ciśnienie 
krwi. może to prowadzić do zawrotów głowy, 
które z kolei mogą powodować upadki. 
Jeśli tak się dzieje, skontroluj ciśnienie 
w pozycji siedzącej i stojącej. powiedz o tym 
lekarzowi, nie bierz leków bez jego wiedzy, 
ponieważ leki stosowane do innych przy-
padłości, np. nadciśnienia tętniczego, mogą 
pogorszyć sytuację. leki zawsze bierz zgodnie 
z tym jak zostały przepisane, a jeśli zauważysz 
że nie działają tak jak kiedyś, powiedz o tym 
lekarzowi.
zawrotów głowy można uniknąć wstając powoli 
z krzesła do pozycji stojącej. po wstaniu nie 
odchodź nagle od krzesła. postój przez chwilę, 
aż poczujesz się pewnie. zanim wstaniesz 
z łóżka, pozwól, by najpierw twoje stopy spo-
czywały przez kilka minut na podłodze. następ-
nie wstań powoli. 

NieBezPieCzeńSTWA  
CzyhAJąCe W DOMU

Śliskie, wypolerowane podłogi, rozwle-
czone przewody i ogólny nieład na podłodze, 

wszystko to może być niebezpieczne. 
luźne dywany lub bieżniki mogą 

być szczególnie niebezpieczne. 
niesforne zwierzęta domowe 

mogą czasami stwarzać 
problemy, skacząc na Cie-
bie lub łasząc się u two-
ich stóp. 
posprzątaj na ile możesz 
bałagan. Ustaw meble tak, 

by poruszanie się po domu 
było możliwie najłatwiejsze. 

Jeśli dotyczy to ciężkich mebli, 
nie próbuj robić tego sam, tylko 

poproś o pomoc. 
 � połóż w  łazience maty antypoślizgowe. 
Uchwyty lub poręcze mogą być użyteczne 
w ciasnych pomieszczeniach takich jak toa-
lety, łazienki lub przy schodach. 

 � Dopilnuj, by dom był dobrze oświetlony, 
szczególnie w nocy.

 � na krawędzi schodów naklej paski, by zre-
dukować poślizg i  by uczynić je bardziej 
widocznymi. 

 � Często używane przedmioty trzymaj pod 
ręką i sprawdź, czy masz w pobliżu numery 
kontaktowe w  razie nagłego przypadku. 
możesz wymienić swój telefon na model 
bezprzewodowy, by móc go mieć zawsze 
przy sobie. 

 � Kiedy sam wychodzisz z domu bezpieczniej 
będzie mieć przy sobie telefon komórkowy. 
Dostępne są telefony na kartę z przedpłatą, 
która zabezpieczy Cię przed przekroczeniem 
rachunków. 

 � nie spiesz się, nawet jeśli dzwoni telefon lub 
ktoś do drzwi. 

Leki 
zawsze bierz 

zgodnie z tym jak 
zostały przepisane, 
a jeśli zauważysz  

że nie działają  
tak jak kiedyś, 
powiedz o tym 

lekarzowi.
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 � Osoby szczególnie podatne na upadki wie-
dzą 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 niebez-
pieczne. niektóre rzucają mylące cienie, co 
też może być przyczyną upadków. efekty 
światłocienia wywołane przez przylegające do 
siebie wykładziny wykonane z różnych mate-
riałów również mogą być wizualnie mylące. 
wzorki na wykładzinach mogą pomagać lub 
przeszkadzać, zależnie od deseniu. 

 � plastikowe „ślady stóp” (wykonane z przy-
lepnego od spodu plastiku) umieszczone 
na dywanie, jak kamienie do przechodzenia 
przez strumień, mogą być użyteczne w miej-
scach, gdzie odcień dywanu jest mylący lub 
w miejscach, gdzie istnieje większe prawdo-
podobieństwo 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. Sto-
warzyszenie 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 usztyw-
nieniem 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 popra-
wiającymi siłę mięśni, postawę, równowagę 
i ruchliwość mogą również doradzić w kwestii 
upadków. Skierowanie do nich zazwyczaj uzy-
skuje się od lekarza pierwszego kontaktu, leka-
rza szpitalnego lub pielęgniarki specjalizującej 
się w chorobie parkinsona. 
terapeuci zajęciowi pomagają utrzymać nie-
zależność. Oceniają zdolność danej osoby do 
wykonywania codziennych czynności i dora-
dzają 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 szpital-
nego lub pielęgniarki specjalizującej się w cho-
robie 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 wyda-
wany 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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co zrobić gdy...

C horuję na chorobę parkinsona od paru 
lat, ale z  komputerem radzę sobie jak 
dawniej. Chciałbym podzielić się niektó-

rymi 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 prze-
łączać między prawo- i leworęczną myszą. 
możesz również zmieniać szybkość klika-
nia i funkcje przycisków. Jeśli, tak jak ja, cią-
gle 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 standardo-
wej myszy, jeśli masz drżenie. Kulka pozo-
staje nieruchoma, podczas gdy ty przesu-
wasz 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. zadziwia-
jące, ile można zrobić bez myszy. wykonaj te 
proste ćwiczenia bez korzystania z myszy:  

wciśnij klawisz z logo windows, by wywołać 
Start menu. wciśnij go ponownie i menu znik-
nie. wciśnij ten sam klawisz + literę e, a otwo-
rzysz 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 odpowiada-
jący podkreślonej literze zamiast korzystać 
z myszy. wciśnij p, a otrzymasz listę progra-
mów.   
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 kla-
wisza ze strzałką w lewo – zwinie go. naciś-
nij enter [Wprowadź], by otworzyć dany pro-
gram.   
Otwórz twój program przetwarzania słowa. 
Użyj klawisza alt [Zmień] i  wciśnij po nim 
klawisz odpowiadający podkreślonej lite-
rze w menu. alt + F rozwija w dół File menu 
[Menu plików], wciśnięcie klawisza esc [wyj-
ście z bieżącego trybu pracy] zwija je. Otwórz 
menu plików i po prostu przyciśnij klawisz 
odpowiadający podkreślonej literze, by doko-
nać 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 powol-
ność ruchów mogą mieć wpływ na pisanie 

Ustawianie komputera
george Foster opisuje jak ustawić komputer dla osoby z chorobą parkinsona.
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na klawiaturze. możesz zmienić czu-
łość klawiatury otwierając Settings> Con-
trol panel>Keyboard [Ustawienia>Panel 
Sterowania>Klawiatura] i  wybrać zakładkę 
Speed [Szybkość]. Suwakami wyreguluj czu-
łość klawiatury. Suwak repeat Delay [Opóź-
nienie powtarzania] kontroluje czułość kla-
wiszy na powtarzane uderzenia, jeśli masz 
drżenie. Suwak repeat rate [Prędkość 
powtarzania] kontroluje czułość klawiszy na 
zbyt długie przyciskanie ich, jeśli masz spo-
wolnione ruchy. 

 � Używaj udoskonalonej klawiatury. moja 
klawiatura ma klawisze, które umożliwiają 

mi bezpośredni dostęp do głównych progra-
mów, klawisze do wycinania, wklejania oraz 
kopiowania tekstu, klawisz korekty do odwo-
ływania 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 kurso-
rem np. w sklepach media markt. �

Źródło: The Parkinson, Summer edition 2005, 

tytuł oryginalny: „Setting up a computer”, str. 24.

Tłumaczenie: Witold Włodarski

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 zastana-
wia 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. 

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: uaktyw-
nia zawartą w organizmie energię oraz zwięk-
sza zdolność do wyrażania wewnętrznych prze-
żyć i uczuć. 
w anglii i Stanach zjednoczonych już w latach 
czterdziestych stosowana była jako zabieg psy-
choterapeutyczny w leczeniu osób z zespołem 
Downa i zaburzeniami odżywiania oraz w przy-
padku 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 uczest-
ników zajęć pozwala każdemu na dużą swo-
bodę samodzielnej improwizacji, a jednocześ-
nie uświadamia przynależność do grupy i daje 

Niech żyje Bal...
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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

poczucie bliskości z innymi. inne korzyści wyni-
kające z uczestnictwa w warsztatach z choreo-
terapii 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 prob-
lemy to taniec”.

JAK TO DziAŁA?

wpływ wysiłku fizycznego, jaki ma miejsce 
w  tańcu, wzmaga wydzielanie się w organi-
zmie endorfin (cząsteczek zidentyfikowanych 
w 1975 roku, których nazwa pochodzi od słów 
endogenous morphine, czyli produkowana 
w organizmie morfina.) ze względu na wywoły-
wanie 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 oka-
zja 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 zastą-
pić ruchu” tissot. �

Paulina Kobza 
(Artykuł powstał na podstawie notatek z zajęć 
z  choreoterapii  – członków Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona)



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

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

adresy orgaNizacji regioNalNych

NASi PARTNeRzy:




