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Drodzy Czytelnicy,
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Czy na pewno wszystko się skończyło?
Na ogół, gdy człowiek usłyszy diagnozę lekarza,
potwierdzającą nieuleczalną chorobę (chorobę
Parkinsona), ma wrażenie, że wszystko się skończyło. 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 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.
Marta Solecka
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Szanowni Państwo,
Jako założyciel Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” oraz osoba
cierpiąca na chorobę Parkinsona, zwracam się z uprzejmą prośbą
o wsparcie naszej Fundacji. W ciągu 6 lat działalności, od samego
początku prowadzimy bezpośrednią pomoc chorym dotkniętym tą
nieuleczalną chorobą. Przy udziale specjalistów wydaliśmy m.in.
kilka tematycznych poradników o rehabilitacji, żywieniu, leczeniu,
które udostępniamy całkowicie bezpłatnie.
Nasza codzienna działalność opiera się na pomocy potrzebującym, zgłaszającym się do Fundacji. Czasem nawet rozmowa
telefoniczna z chorym okazuje się właściwym wsparciem, a niekiedy zapobiega wielu problemom. Specyfika przebiegu choroby
Parkinsona, jak w większości nieuleczalnych i przewlekłych chorób, prowadzi często do wykluczenia z życia zawodowego, społecznego i towarzyskiego, a to przyczynia się do powstawania
depresji. Dlatego staramy się wspierać, aktywizować chorych i ich
środowiska oraz inicjować ich działania w całej Polsce. Ponadto
prowadzimy programy finansowania grupowych zajęć rehabilitacyjnych, jak również indywidualnych w domu pacjenta, dla tych,
którzy tego potrzebują.
Nie mając możliwości prowadzenia kampanii na skalę medialną
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie
informacji o naszej Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.
Serdecznie prosimy o bezpośrednią i pośrednią pomoc w rozszerzeniu grona osób wśród Państwa rodzin, przyjaciół, znajomych
i współpracowników, którzy mogliby wesprzeć naszą działalność.
Dzięki przekazaniu 1 % podatku dla Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” – będziemy mogli wspierać, dzielić się, dawać nadzieję
i pomagać dotkniętym tą chorobą.
W składanej deklaracji PIT za 2010 rok należy wpisać numer KRS –
0000221902 – oraz kwotę nie większą niż 1 % podatku należnego w rubryce: Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego
na rzecz OPP. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za okazane wsparcie i pomoc.
Pamiętajmy - liczy się każda, nawet najmniejsza kwota.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim którzy szanują naszą
działalność, promują ją, a także doceniają nasze starania własnym
wsparciem.
Z poważaniem
Jerzy Łukasiewicz
Inicjator i założyciel Fundacji
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Skurcze mięśni i dystonia
Osoby z chorobą Parkinsona często cierpią ból. Brak ruchu – akineza, może prowadzić do bolesnych skurczów, które nie ustępują po zażyciu zwykłych środków przeciwbólowych. Silne skurcze,
nazywane dystonią różnią się od zwykłych skurczów, inne są też ich przyczyny i sposób leczenia.
Celem niniejszego artykułu jest opisanie różnych typów skurczów mięśni i dystonii, które mogą
pojawiać się w chorobie Parkinsona.

Co można zrobić, by pomóc
przy skurczach mięśni?
Niektóre skurcze ustępują pod wpływem energicznego masażu i poduszki elektrycznej czy
butelki z gorącą wodą. Pomaga także ruch
i fizjoterapeuta może polecić kilka ćwiczeń rozciągających, usuwających sztywność i bolesność. (Więcej informacji można znaleźć w wydanym przez PDS biuletynie informacyjnym FS42
na temat fizjoterapii i choroby Parkinsona).
Jeśli terapia ta okaże się nieskuteczna, można
sięgnąć do takich leków jak chinina lub zwiotczających mięśnie (por. podpunkt „inne leki” na
końcu tego artykułu). Opcję tę należy przedyskutować ze swoim lekarzem. (Więcej informacji można znaleźć w wydanym przez PDS biuletynie informacyjnym FS37 – Ból w chorobie
Parkinsona).

Co to jest dystonia?
Dystonia bywa bolesna, objawy są podobne
do skurczów, które wynikają ze sztywności, ale
trudniej ją leczyć. Jest to zaburzenie ruchu charakteryzujące się przewlekłymi, mimowolnymi
skurczami mięśni, które powodują ból tej części
ciała która dotknięta została skurczem.
Dystonia częściej występuje w tych przypadkach, kiedy choroba Parkinsona zaczęła się
w młodym wieku. Bywa przewlekła i bardzo
bolesna. Skurcze i spazmy będące głównymi jej
symptomami mogą mylić dystonię ze skurczami
mięśni pochodzącymi od sztywności typowej
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dla choroby Parkinsona. Dystonia i skurcze różnią się od siebie znacznie: w obu przypadkach
mięśnie są twarde, lecz w przypadku dystonii
twardość z trudem ustępuje.
Dystonia w chorobie Parkinsona jest zazwyczaj
związana z cyklem działania lewodopy (Sinemetu lub Madoparu). Występuje kiedy leczenie
farmakologiczne staje się mniej skuteczne, czyli
przed zażyciem następnej dawki. Zjawisko to
jest znane jako „dystonia stanu off” i może pojawiać się rano po przebudzeniu. Chory doświadcza bolesnych skurczów mięśni i czasem nie jest
w stanie wstać z łóżka dopóki nie zacznie działać poranna dawka leku.
Dystonię stanu „off” można czasami zwalczać
biorąc preparaty lewodopy o kontrolowanym
uwalnianiu, które uwalniają lek w ciągu czterodo sześciogodzinnego okresu snu, lecz tę
możliwość należy przedyskutować ze swoim
lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem
szpitalnym. Nie jest to jedyna sytuacja, w której
dystonia może pojawić się w chorobie Parkinsona i, prawdę powiedziawszy, może również
być związana z działaniem samej lewodopy,
kiedy lek osiąga szczyt swojej skuteczności.
Jest to tak zwana „dystonia typu on” i jest spowodowana zbyt dużą ilością dopaminy w mózgu
nadmiernie pobudzającą mięśnie.
Wreszcie, dystonia w chorobie Parkinsona może
nie być związana z dawką samej lewodopy
a pojawiać się o każdej porze dnia. Jej objawy
są wtedy krótsze niż w dystonii związanej z dawkami lewodopy.

Parkinson pod lupą
Jakie części ciała są dotknięte
dystonią?

 „dysfonia spazmatyczna” lub skurcz strun
głosowych.

Dystonia jest zazwyczaj gorsza po tej stronie ciała, po której symptomy choroby Parkinsona są wyraźniejsze. Można ją zlokalizować
do pojedynczego mięśnia lub do grupy mięśni,
ale u osób z chorobą Parkinsona najczęściej
widać ją w stopach. Skurcze mięśni łydki mogą
powodować, że palce u nóg będą wyginać się
jak szpony. Stopa również może wyginać się
w kostce, a duży palec u nogi czasami może
sterczeć do góry (nadmierne wyprostowanie).
Może to być bardzo niewygodne, zwłaszcza
przy wkładaniu butów. (Patrz por. wydany przez
PDS biuletyn informacyjny nt. Pielęgnacji stóp
w chorobie Parkinsona, kod FS51).
Chociaż najczęściej spotykaną dystonią u osób
z chorobą Parkinsona jest dystonia stóp, może
pojawiać się również w innych częściach ciała:
 przykurcz ręki przy zajęciach wymagających
dokładności, np. takich jak ręczne pisanie.
Z tego powodu często nazwany jest „skurczem pisarza” i może rozpocząć się drżeniem ręki.
 „dystonia szyjna” lub „konwulsyjny kręcz
szyi”, który jest przewlekłym przekręceniem
głowy w jedną stronę lub pochyleniem jej do
przodu lub rzadziej do tyłu.
 skurcz powiek przerywany lub przewlekły. Spowodowany skurczeniem się mięśni
powiek. Może się on zacząć w jednym oku,
lecz zazwyczaj przenosi się na drugie oko.
Symptomami tego schorzenia są nadmierne
mruganie, podrażnienie, uczucie pieczenia
w oczach lub fotofobia (nienormalne nietolerowanie światła). Symptomy te mogą się
pogorszyć przez stres, patrzenie w dół lub
do góry, czytanie, prowadzenie samochodu
lub jasne światło. Więcej interesujących informacji znaleźć można w biuletynie wydanym
przez PDS „Choroba Parkinsona i oczy”.

Jak można leczyć dystonię?
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Skoro zwykłe skurcze mięśni reagują dobrze na
proste techniki, takie jak masaż, rozruszanie się
lub ogrzewanie, to można też znaleźć chwilową
ulgę od bólu jaki powodują skurcze dystoniczne
dzięki zastosowaniu „trików czuciowych”. Polegają one po prostu na dotykaniu bolącej części ciała. Lecz również stosuje się inne techniki:
przy spazmatycznej dysfonii strun głosowych,
może sobie na przykład pomóc przez ziewanie
i kichanie. Niektóre osoby ze skurczem powiek
oczu znalazły ukojenie rozmawiając, kładąc się
płasko, śpiewając, ziewając, śmiejąc się, żując
lub naciskając brwi.
Jednakże, w celu właściwego leczenia dystonii
pierwszym krokiem jest określenie przyczyny.
W chorobie Parkinsona, dystonie związane
z lewodopą powinny reagować na zmiany w rozkładzie czasu przyjmowania leków: Dla osoby
z chorobą Parkinsona lub jej opiekuna przydatne jest prowadzenie „dziennika motoryki”
w celu określenia zależności dystonii od czasu
zażywania dawek leku. (Przykładowy dziennik
z sugestiami dotyczącymi sposobu korzystania
z niego będzie wkrótce wydany przez PDS w formie biuletynu: Prowadzenie dziennika – dla osób
z chorobą Parkinsona, kod FS69 i dla opiekunów, kod FS70).
W celu właściwego leczenia dystonii, trzeba
przede wszystkim określić przyczyny jakie ją
wywołują
Chorzy, którzy doświadczają porannej dystonii
typu „off” mogą brać na noc dawkę swojego
leku o kontrolowanym uwalnianiu lub pierwszą
dawkę leku pokruszyć, by przyspieszyć jego
działanie. Inne osoby zauważyły, że pomaga
częstsze dawkowanie lub dodanie inhibitora
COMT lub agonisty dopaminy w celu przedłuże-
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nia działania lewodopy. (Por. wydany przez PDS
biuletyn informacyjny: Farmakologiczne leczenie
choroby Parkinsona, kod B13).
Jednakże, podczas gdy niektóre osoby stwierdzają korzyści płynące z tych opcji leczniczych,
nie każdy doświadcza tego w takim samym
stopniu. Dlatego jakiekolwiek zmiany sposobu
leczenia powinny być najpierw dokładnie przedyskutowane z lekarzem lub specjalistą od choroby Parkinsona.

Inne leki
W przypadku dystonii nie reagującej na zmiany
zażywania leków przeciwparkinsonowskich
można ją leczyć tez innymi lekami. Należą do
nich:
 Leki zwiotczające mięśnie lub benzodiazepiny takie jak diazepam (Valium) i clonazepam (Rivotril), które redukują połączenia między komórkami w systemie nerwowym i w
mózgu. Leków tych można również używać
do leczenia skurczów.
 Baclofen (Lioresal), który redukuje uwalnianie
neurotransmiterów (przekaźników nerwowych
w rdzeniu kręgowym, które stymulują działanie mięśni). Baclofenu można również używać
do leczenia skurczów.
 Leki antycholinergiczne takie jak benztropina (Cogentin) i biperiden (Akineton), które
blokują uwalnianie się chemicznego związku
acetylcholiny.
Każda zmiana w harmonogramie zażywania
Twoich leków lub dodawanie nowych leków
musi być dokładnie przedyskutowane z lekarzem lub specjalistą od choroby Parkinsona.
Dobór i dawkowanie leków w chorobie Parkinsona jest sprawą bardzo indywidualną
tak, że niektóre z wymienionych tu kuracji
mogą być dla Ciebie nieodpowiednie. Lekarz
może uwzględnić także Twoje doświadczenia
z lekami. Może również doradzić Ci w kwestii
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dodania innych leków, takich jak leki zwiotczające mięśnie przed pójściem spać lub zastrzyki
z toksyny jadu kiełbasianego w obszary ciała
dotknięte bólem.

Toksyna jadu kiełbasianego
(„Botox”)
Toksyna jadu kiełbasianego jest silną trucizną używaną czasami do leczenia dystonii.
Stosowana w małych dawkach w oczyszczonej postaci toksyna jadu kiełbasianego jest
wstrzykiwana w bolące mięśnie blokując uwalnianie się chemicznego związku acetylcholiny.
Blokada uwalniania się tego związku zapobiega wysyłaniu przez nerwy sygnałów do
mięśni, by się skurczyły. W rezultacie mięśnie
z wstrzykniętą toksyną są sparaliżowane lub
osłabione, a skurcze spowodowane dystonią mniejsze. Leczenie to należy powtarzać
co dwa do trzech miesięcy. Zabieg taki może
wykonać jedynie lekarz, specjalista, po wcześniejszej konsultacji.

Zabiegi operacyjne
Zabiegi chirurgiczne w przypadku dystonii nie
są powszechne, ale można je rozważyć w niektórych przypadkach, kiedy dana osoba nie
reaguje na leczenie farmakologiczne. Zabiegi
operacyjne, takie jak thalamotomia, pallidotomia
i głęboka stymulacja mózgu, które już są używane w leczeniu choroby Parkinsona, okazały
się również dobroczynne dla dystonii.
Powinieneś przedyskutować tę opcję ze swoim
lekarzem prowadzącym (Informacje na temat
zabiegów operacyjnych znajdziesz w wydanym
przez PDS biuletynie o kodzie FS17).

Źródło: The Parkinson, Autumn edition 2002,
tytuł oryginalny: „Physical Difficulties. Part 8.
Muscle cramps and dystonia”, str. 16-18
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Zamarzanie

O

„zamarzaniu” w chorobie Parkinsona
mówimy, kiedy chory nagle zatrzymuje
się w trakcie chodzenia, albo kiedy chce
rozpocząć chodzenie i nie jest zdolny aby ruszyć
ponownie do przodu. Pacjenci czują jakby ich
stopy były „zamarznięte” lub przyklejone do
ziemi, podczas gdy górna część ciała nadal
chce przesuwać się do przodu.
Osoby z chorobą Parkinsona mogą również
doświadczać zamarzania podczas innych czynności, np. kiedy chcą ruszyć do przodu po wstaniu z pozycji siedzącej, kiedy zaczynają mówić,
podnoszą filiżankę lub wstają z łóżka. Trudność
w rozpoczęciu ruchu nazywana jest też „wahaniem rozpoczynania”.
Około 3 % chorych na Parkinsona cierpi na zamarzanie. Jest to szczególnie denerwujący symptom,
gdyż przywykliśmy wszelkie czynności wykonywać automatycznie. Utrata takiej zdolności oznacza, że chory musi przed każdym ruchem myśleć
o tym jak go wykonać. Może to zniechęcać ludzi
do udziału w życiu towarzyskim czy w ogóle przebywania w miejscach publicznych. Zamarzanie
może również prowadzić do kłopotów z utrzymaniem równowagi i zwiększa ryzyko upadków.

Co powoduje zamarzanie?
Dokładna przyczyna tego zjawiska nie jest wyjaśniona. Zamarzanie pogarsza się znacznie, jeśli
chory jest niespokojny, znajduje się w nieznanej
sytuacji lub utraci koncentrację. Może to nastąpić
w szeregu miejsc lub sytuacji, a w szczególności:
 w zatłoczonych lub nowych miejscach
 przy zbliżaniu się do drzwi i wind
 przy przechodzeniu przez wąskie przejścia,
(np.: przejścia między krzesłami w teatrze lub
między ławkami kościelnymi).
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 kiedy powierzchnia, po której idzie dana
osoba zmieni się nagle, na przykład na wykładzinę o innym wzorze lub z powierzchni gładkiej na nierówną.
Nie ma tu żadnej reguły: ktoś może chodzić bez trudności po nierównych powierzchniach i zamarznąć zbliżając się do gładszej
powierzchni. Może też być odwrotnie.
Nie da się przewidzieć czy chory będzie zamarzał czy nie, chociaż zaobserwowano, że zjawisko to występuje nieco częściej u osób, u których
początkowe objawy choroby Parkinsona dotyczyły trudności w chodzeniu (takie jak problemy
z równowagą). Również znacznie częściej pojawia
się u osób, które cierpią na chorobę Parkinsona
już dłuższy czas i od lat są leczone lewodopą.
Jednakże, zamarzanie może pojawić się także
u osób, które nie biorą lewodopy. Podejrzewa
się, że oprócz dopaminy przyczyniać się do tego
mogą inne mózgowe substancje chemiczne.
Jedna z teorii tłumaczących pojawianie się
zamarzania mówi, że mózgowi nie udaje się
dokonać koniecznych zmian długości kroku.
Długość kroku danej osoby zmienia się, kiedy
przechodzi ona z gruntu równego na nierówny
lub z przestrzeni otwartej do ciasnej. Uważa się,
że chodząc po jakiejś powierzchni przez pewien
czas, decyzja o robieniu kroków o tej samej długości jest podejmowana automatycznie, bez
świadomego angażowania mózgu – wykonywana jest przez „autopilota”.
Jeśli chory napotyka przeszkodę, zmianę
powierzchni lub wzoru czy też ciaśniejszą przestrzeń, decyzja o zmianie długości i rytmu kroku
nie jest podejmowana automatycznie. Zamarzanie może się również zdarzyć, kiedy chore osoby
muszą nagle skręcić, co sugeruje, że połączenie
z „autopilotem” zostaje przerwane.
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Parkinson pod lupą
Niektórzy mówią, że doświadczają zamarzania
kiedy mają okresy „off”. Zjawisko on/off jest
efektem ubocznym leczenia lewodopą, występującym u niektórych (ale w żadnym wypadku
nie u wszystkich) osób, które chorują na Parkinsona od dawna. Najlepiej można to opisać jako
nieprzewidywalne przejście ze stanu ruchliwości (on) do nagłej niemożności poruszania się
(off), chociaż przełączenia z „off” na „on” mogą
następować równie nagle. Ważne by wiedzieć,
że zamarzanie nie jest tym samym zjawiskiem
co zjawisko on/off. Inne techniki stosuje się aby
pomóc chorym przy zamarzaniu, inne kiedy
trzeba się uporać ze zmianami on/off.

Jakie są metody leczenia?
Lekarstwa
Jeśli przypadki zamarzania pojawiają się raczej
podczas okresów „off”, to może znaczyć że chory
reaguje na zażywane leki. Sądzi się, że epizody
on/off są związane ze zwiększoną wrażliwością
mózgu nawet na całkiem małe zmiany dopaminy
w krwi dostarczanej do mózgu i można te różnice
korygować zmieniając rodzaj lub porę zażywania
leku. Należy jednak pamiętać, aby wszystkie takie
zmiany leków przedyskutować z lekarzem prowadzącym odpowiednio wcześniej.
Niestety, zamarzanie pojawiające się podczas
okresów „on” lub te, które nie są związane z epizodami on/off raczej nie mają związku z przyjmowanymi lekami. Jeśli chory często bierze małe
dawki lewodopy, to może się okazać, że branie rzadziej większych dawek może zmniejszyć
częstotliwość przypadków zamarzania. I znów,
należy to przedyskutować ze swoim lekarzem.

Fizjoterapia
W miarę postępowania choroby Parkinsona
może ona wpływać na postawę i równowagę.
Jeśli dana osoba zamarznie w pozycji zgarbionej i z piętami uniesionymi nad podłożem, to
ryzyko jej upadku jest większe, gdyż normalne
odruchy utrzymania równowagi w tej pozycji
nie działają tak dobrze. Fizjoterapeuta może
zaproponować techniki unikania zamarzania lub
zmniejszania ryzyka upadku i odniesienia obrażeń w przypadku, jeśli do niego dojdzie. Techniki
te zazwyczaj polegają na ćwiczeniach mających
na celu zmianę sposobu chodzenia i postawę.
Obejmują naukę:
 by piętę stawiać pierwszą
 wyprostowania się do właściwej postawy
 próbowania róznych sygnałów dźwiękowych,
by przezwyciężyć problem.
Techniki te mają wielkie znaczenie w radzeniu
sobie z zamarzaniem. Nauczenie się, by trzymać się prosto i przez cały czas stawiać pięty na
podłodze zwiększa stabilność i pozwala zachować równowagę. Ważne jest także, by pamiętać
o nie odchylaniu się do tyłu. Fizjoterapeuta powinien również doradzić jak korzystać z urządzeń
wspomagających chodzenie.

Terapia zajęciowa
Terapeuci zajęciowi pomagają osobom niepełnosprawnym osiągnąć maksimum funkcjonowania i niezależności. Terapeuta zajęciowy powinien doradzić w kwestii technik unikania lub
zaadaptowania obszarów w Twoim domu, które
prowokują przypadki zamarzania i jak sobie dać
radę jeśli się zdarzają.

Obuwie
Operacja chirurgiczna
Chociaż metody leczenia chirurgicznego okazały
się dobrodziejstwem dla wielu osób z chorobą
Parkinsona, to jednak zazwyczaj nie dotyczy to
symptomów zamarzania.
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Niektórzy uważają, że buty na skórzanych podeszwach pomagają w poruszaniu się, ale mogą
zwiększać ryzyko poślizgnięcia się/upadku. Inni
z kolei twierdzą, że bardziej „chwytna” zelówka
spowoduje, że zaczną myśleć, by podczas cho-

Parkinson pod lupą
dzenia unosić stopy i tym samym zachować
„normalny” chód przez dłużej. Niekoniecznie
zmniejszy to ryzyko upadków, gdyż zapobieganie poślizgnięciu się może powodować upadki
do przodu. Z uwagi na to, że każdy jest inny,
nie ma reguł odnośnie obuwia. Ale fizjoterapeuta
powinien doradzić w tej kwestii.

Co mogę zrobić dla siebie?
Wszystkie opisane poniżej metody polegają
na dostarczaniu bodźca lub „sygnału dźwiękowego” wyzwalającego ponowne rozpoczęcie
ruchu.

Metoda przenoszenia ciężaru
Kiedy zamarzniesz, nie próbuj przesunąć się do
przodu, lecz zamiast tego spróbuj delikatnie przenieść większość ciężaru w bok na jedną nogę.
Przerwie to nadmierną aktywność mięśni nóg
(związaną z zamarzaniem podczas chodzenia)
i pozwoli zrobić krok do przodu drugą nogą. Robiąc
to możesz powiedzieć coś w rodzaju: – Przenieś
ciężar na lewą nogę i zrób krok prawą nogą.

Metody dźwiękowe i wizualne
Kiedy zamarzniesz, zdecyduj, którą nogą
masz zamiar zrobić pierwszy krok, a następnie powiedz po prostu „Raz, dwa, trzy, krok”,
„Gotowy, do marszu, start” lub podobne zdanie. Spróbuj rozpocząć ponownie chodzenie na
wyzwalającym słowie (np. „krok” lub „start”).
Można te słowa mówić po cichu w myślach,
mówić głośno do siebie lub poprosić, by je
wymawiał ktoś, kto jest z Tobą. Niezależnie od
tego, który sposób wybierzesz, wyraźny, rozkazujący ton głosu najskuteczniej pozwoli Ci
ponownie rozpocząć ruch.
Niektórzy twierdzą, że do ponownego rozpoczęcia ruchu przydać się może mini metronom.
Jeden z członków Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona pisze: „Po szczególnie trudnym
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okresie dwóch tygodni z frustracjami powodowanymi przez „klejące się stopy”, mój mąż zdecydował wypróbować mini metronom, o którym
słyszeliśmy rozmawiając przez telefon ze Stowarzyszeniem. Ma on wielkość męskiego zegarka
na rękę i można go przypiąć do paska lub nosić
w kieszeni. Łatwo się go uruchamia przez wciśnięcie dwóch przycisków, a początkowy dźwięk
inicjuje ruch stopy. Jest on naprawdę przydatny”.
„Mini metronom” można kupić u dostawców
instrumentów muzycznych za około 75 zł.
Inne strategie polegają na wybijaniu rytmu, śpiewając lub nucąc podczas chodzenia. Albo na
liczeniu kroków (np. licząc od 1 do 10, a następnie ponownie od 1 do 10, itd.), akcentując śpiewnie „raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa” lub „lewa,
prawa, lewa, prawa” Użytecznym może też
być korzystanie z rytmu, kiedy zbliżasz się do
obszaru, na którym masz tendencję do zamarzania (jak na przykład przejście przez drzwi).
Być może pozwoli to przejść przez „problematyczne miejsce” bez zamarzania. Korzystanie z rytmu podczas chodzenia może również
pomóc wydłużyć krok podczas chodzenia, jeśli
masz tendencję do szurania.
Inną wskazówką do rozważenia jest zbadanie
czy dywaniki, maty itp. w kontrastowych kolorach nie powodują Twojego zamarzania, na
przykład w łazience. Jeśli tak, to po prostu usuń
lub przełóż te rzeczy w inne miejsce. Jeśli ktoś,
kto rozumie Twoje trudności jest przy Tobie,
kiedy zamarzniesz, to może będzie w stanie Ci
pomóc, umieszczając swą stopę przed Twoją
pod kątem prostym, by stworzyć Ci przeszkodę,
przez którą będziesz musiał przejść, by ponownie rozpocząć chodzenie. Dopilnuj, by unieść
stopę nad podstawioną przeszkodą, bo w przeciwnym przypadku będziesz drobił krok.

Paski na podłodze
Jeśli masz skłonność do zamarzania w tym
samym miejscu lub w tych samych miejscach
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Parkinson pod lupą
w domu, a opisane powyżej metody nie odpowiadają Ci, to rozwiązaniem „problematycznych
miejsc” może być naklejenie pasków na podłodze. Szczególnie przydatne są w przejściach
przez drzwi, tam gdzie musisz skręcić na rogu
korytarza lub przejść przez wąską przestrzeń.
Użyć można każdej kolorowej taśmy przylepnej, np. taśmy maskującej lub taśmy izolacyjnej.
Ważne jest, by taśma ta była w kolorze kontrastującym z podłogą lub dywanem.

Na początek
Wyobraź sobie w myślach wykonywanie czynności w szczególe i bez żadnej trudności, zanim
fizycznie spróbujesz ją wykonać. Przykładowo, po
to, by wstać z fotela, kiedy czujesz się do niego
przyklejony, wyobraź sobie, że przesuwasz dolną
część swego ciała na brzeg siedzenia i lekko rozstawione stopy podsuwasz blisko fotela, a ręce są
gotowe do odepchnięcia się od poręczy. Następnie wyobraź sobie uczucie pchania w dół Twych
nóg i rąk w chwili, kiedy unosisz się bez trudu do
pozycji stojącej.
Po krótkim powtórzeniu tych czynności w umyśle, przygotuj się do działania w takt odliczania
„raz, dwa, trzy, powstań” po czym nastąpią czynności, które właśnie sobie wyobrażałeś. Technika
ta, zwana „próbą pamięciową” działa, ponieważ
wyobrażane ruchy uaktywniają te same obszary
mózgu, które są używane podczas rzeczywistego
wykonywania tych samych czynności.

Zamarzanie w ruchliwych miejscach
Niektóre osoby zamarzają w ruchliwych miejscach (np. w supermarkecie). Jeśli tak się
dzieje, to rób sobie przerwy, rozglądaj się i planuj swoją trasę w regularnych odstępach czasu.
W tym celu, zejdź na bok z przejścia przez
drzwi lub z głównego strumienia ludzi, następnie spójrz na przestrzeń przed Tobą. Sprawdź,
czy nie ma przeszkód takich jak pudła, dzieci,
wózki. Obierz dokładną trasę, której będziesz
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się trzymał tak daleko jak widzisz lub dokąd
chcesz iść, a następnie zacznij iść do tego
punktu.

Niebezpieczeństwa związane
z zamarzaniem
Z zamarzaniem związane są niebezpieczeństwa
szczególnie, że mogą one się zdarzyć w każdej
chwili i beż żadnego ostrzeżenia.
Zamarzanie znacznie zwiększa niebezpieczeństwo upadków. W miarę postępu symptomów
choroby Parkinsona, chorzy zauważają zmiany
w swej postawie i w zachowaniu równowagi.
Ciało może stać się pochylone, kolana ugięte,
a głowa wysunięta do przodu. Może to również
prowadzić do zmiany chodu z przesunięciem
ciężaru ciała do przodu na poduszki stóp, lub
nawet na palce. Pięty będą miały tendencję do
unoszenia się nad ziemią, powodując utratę
stabilności. Jeśli ktoś zamarznie w tej postawie, jego ciało będzie się poruszać siłą rozpędu
i można wtedy upaść do przodu. Im bardziej
będzie wtedy chciał poruszyć stopą, tym bardziej niestabilną będzie miał postawę.
Lęk zwiększa niebezpieczeństwo zamarzania,
jak również upadku spowodowanego zamarzaniem, tak więc ważne jest zachowanie spokoju
i wypróbowanie niektórych opisanych tu strategii. Jeśli dojdziesz do wniosku, że żaden z normalnie stosowanych trików nie działa, a musisz
szybko ruszyć do przodu, możesz uklęknąć
i poruszać się w tej pozycji.
Każdy ma własne sposoby na zamarzanie,
ważne żeby sprawdzić który jest najlepszy dla
Ciebie i nie pozwolić, aby strach, że możesz
zamarznąć zniechęcał do aktywności która Ci
sprawia przyjemność.

Źródło: The Parkinson, Winter edition 2002/2003,
tytuł oryginalny: „Physical Difficulties. Part 9.
Freezing”, str. 16-18.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Pytania i odpowiedzi

Rowerzysta
Mówią, że nigdy nie zapomina się jazdy na rowerze. Mówi się również, że osoby z zaawansowaną
chorobą Parkinsona nie potrafią jeździć na rowerze. Tylko jedno z tych dwóch zdań jest prawdziwe – donosi Gina Kolata.

P

rofesor Bastiaan Bloem, neurolog i dyrek- Po tym wydarzeniu neurolog poprosił 20 ciężko
tor Centrum Medycznego Uniwersytetu dotkniętych pacjentów o przejechanie się roweRadboud w Nijmegen w Holandii sądził, rem. Okazało się, że wszyscy to potrafią, choć
że wszystko już widział w ciągu wielu lat zajmo- nie wiadomo czemu. Osobliwe zjawisko
wania się pacjentami z chorobą Parkinsona. Ale Profesor Bloem i inni specjaliści od choroby Parkin58-letni mężczyzna, który przyjechał ostatnio na sona byli zdumieni. Chorzy na Parkinsona często
wizytę, kompletnie go zaskoczył.
mogą tańczyć, biegać, chodzić równo i wykonywać
Mężczyzna ten miał chorobę Parkinsona
złożone ruchy przez kilka minut, jeśli poda
od 10 lat i w tym czasie jego choroba
im się odpowiednie sygnały – emopoczyniła spore postępy. Trząsł się,
cjonalne bądź wzrokowe. Ale efekt
mógł zrobić zaledwie kilka kroten, zwany paradoksem kinezy,
Jechał
ków i przewracał się. Zamarzał
nie trwa długo. Jeżdżenie kilopanując
w miejscu, czuł że jego stopy
metrami na rowerze jest czymś
nad rowerem,
przy braku objasą przytwierdzone do podłogi.
bardzo różnym od chodzenia
wów
choroby
I mężczyzna ten powiedział
przez kilka minut.
Parkinsona
profesorowi coś zadziwiają– To spostrzeżenie jest tak
osobliwe, że kiedy podczas
cego: że regularnie ćwiczy jazdę
wykładów pokazuję ten film
na rowerze. – Nie dalej jak wczoraj przejechałem na rowerze 10 kilowideo, sala jest bardzo podekscymetrów i jeżdżę codziennie – powiedział.
towana, nawet jeśli słuchaczami są eksProfesor pomyślał, że nie jest to możliwe w tym perci od zaburzeń ruchu – mówi profesor Bloem.
stadium choroby Parkinsona, ale gość chętnie Dodaje jednak zaraz, że nie jest zwolennikiem
zgodził się zademonstrować swą jazdę, więc tego, by chorzy na Parkinsona wskakiwali na
profesor Bloem zaprowadził go na zewnątrz, rowery i wyjeżdżali na ruchliwe ulice. Oni potrzegdzie stał zaparkowany rower pielęgniarki.
bują pomocy przy wsiadaniu i mogą mieć kło– Pomogłem mu wsiąść na rower i lekko popchną- poty, jeśli będą musieli zatrzymać się na światłem, a on odjechał. – mówi. – Jechał, nawet zawró- łach. Muszą jeździć po bezpiecznym terenie.
cił, doskonale panując nad rowerem, przy całko- Zaleca, by jeździli na rowerach trzykołowych lub
witym braku objawów choroby Parkinsona. Ale stacjonarnych, będących stacjonarnymi urząw chwili, kiedy zsiadł z roweru, objawy wróciły. dzeniami do treningu.
Zamarzł natychmiast, niezdolny do zrobienia kroku. Niemniej jednak – mówi – jeżdżenie na rowerze
Profesor nakręcił video i zrobił zdjęcia temu męż- stwarza pacjentom okazję pozbycia się przyczyźnie próbującemu chodzić, a następnie jeżdżą- krych symptomów, sprawia, że wyglądają i czują
cemu na rowerze. Zdjęcia te ukazały się po raz się normalnie oraz pozwalają robić ćwiczenia
pierwszy w The New England Journal of Medicine. korzystne dla pracy serca czy krążenia, nawet
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co zrobić gdy...
jeśli ich choroba jest na tyle zaawansowana, że
nie mogą chodzić.
Profesor Bloem mówi, że jakimś wytłumaczeniem tego odkrycia może być fakt, że podczas
jazdy na rowerze angażowana jest inna część
mózgu, niż podczas chodzenia, że ta część
może być u chorego mniej dotknięta chorobą
Parkinsona. Lub też może być tak, że rytmiczne
naciskanie pedałów przez stopy osoby chorej
na Parkinsona wyzwala sygnały w systemie
nerwowym, umożliwiające jazdę na rowerze.

Oczywiście jazda na rowerze nie wyleczy
pacjentów, ale profesor Bloem ma nadzieję, że
regularne ćwiczenia spowolnią postęp choroby.
Profesor Bloem przyznaje, że choć od obserwacji do stwierdzenia naukowego faktu wiedzie
długa droga, jest głęboko przekonany, że pojedyncze przypadki mogą dostarczyć przekonywujących dowodów.

Źródło: EPDA Plus, Summer edition 2010, tytuł
oryginalny: „Cycle – somatic?”
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Ostrzeżenie dla osób
z głęboką stymulacją mózgu

F

DA (U.S. Food and Drug Administration)
– amerykańskie Ministerstwo ds. Żywności i Leków wydało ostatnio ostrzeżenie
po otrzymaniu zgłoszeń przypadków śmierci
pacjentów z wszczepionymi stymulatorami do
głębokiej stymulacji mózgu, którzy zostali poddani terapii diatermalnej (przepuszczającej promieniowanie cieplne).
W terapii tej wykorzystuje się krótkie fale, mikrofale lub terapeutyczne ultradźwięki do dostarczenia „głębokiego ciepła” do różnych struktur
ciała. Jest używana przez fizjoterapeutów, pielęgniarki, dentystów i lekarzy do przyspieszania
gojenia się ran po operacjach albo do usunięcia obrzęku, bólu i sztywności w mięśniach lub
stawach.
Leczenie to może być niebezpieczne dla pacjentów z głęboką stymulacją mózgu, która polega
na wszczepieniu elektrod do mózgu w celu
leczenia neurologicznych schorzeń, takich jak
choroba Parkinsona. Diatermia może spowodować nadmierne rozgrzanie się wszczepio-
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nych elektrod, niszcząc otaczającą je tkankę
mózgową.
Pacjenci z jakimkolwiek wszczepionym odprowadzeniem metalowym ryzykują poważne obrażenia jeśli zostaną poddani diatermii krótkofalowej lub mikrofalowej. Tak się może stać, nawet
jeśli wszczepione urządzenie nie jest włączone,
a nawet jeśli dane odprowadzenie nie jest podłączone do wszczepionego systemu.
Ministerstwo zaleciło lekarzom, którzy wszczepiali lub monitorują elektrody lub systemy, by
ostrzegli swych pacjentów przed poddawaniem się diatermalnej terapii krótkofalowej czy
mikrofalowej. Urząd zaznaczył, że osoby związane zawodowo z opieką zdrowotną, stosujące
tę terapię powinny pytać się pacjentów, czy nie
mają implantów.

Źródło: The American Parkinson Disease
Association, Inc., APDA, Winter 2003, newsletter,
tytuł oryginalny: „Alert! Deep Brain Stimulation
Alert”, str. 5.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Moje życie z chorobą

Pozytywna myśl
o wakacjach…

M

imo, że zima w pełni i nadal brodzimy
grubo opatuleni w zaspach śniegu, to
jednak myślimy już o wakacjach.
Zorganizowanie letniego odpoczynku dla kilkudziesięciu osób niepełnosprawnych nie jest
sprawa prostą. Przede wszystkim: jak znaleźć
ośrodek, który spełniałby potrzeby sporej grupy
osób w podeszłym wieku? Nie jest to łatwe, co
wiem z własnego doświadczenia. Oczywiście są
sanatoria oferujące całą gamę zabiegów i rehabilitanci pracujący jak automaty, niedostrzegający indywidualnych potrzeb chorego, ale takie
miejsca nas nie interesują. Nasi chorzy, wyrwani
z domowego „błogostanu” dostawszy się
w machinę sanatoryjną, nie umieją się odnaleźć.
Odnoszą wrażenie, iż znaleźli się w przepełnionej, hałaśliwej poczekalni lekarskiej i jeszcze
muszą pilnować kolejki, żeby przypadkiem nie
przeoczyć wizyty. Nie takie miałem wyobrażenie
o naszej rehabilitacji.
Marzyłem o cichym, niewielkim ośrodku
z fachowcami, których choroba Parkinsona nie
wprawi w zakłopotanie, tylko będą wiedzieli jak
się nami zająć. Marzył mi się kameralny ośrodek, w którym nie tylko będziemy postrzegani
jako jednostka chorobowa, ale będziemy znani
z imienia. No i chyba znalazłem takie miejsce.
Jest to Dźwirzyno. Dom wypoczynkowy Rybitwa, prowadzony przez Krystynę i Stanisława
Krechowiczów. Domowa atmosfera i ciepło
z jakim nas przyjęli gospodarze ośrodka zaskoczyła wszystkich. Wszak byliśmy kuracjuszami
uciążliwymi, grymaśnymi, często nieporadnymi.
I ciągle się czegoś domagaliśmy – począwszy
od wymiany poduszek na wymianie łóżek skończywszy. Wszystkie te nasze marudzenia przyj-
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mowane były z uśmiechem i cierpliwie spełniano
je. Wprawdzie baza zabiegowa w Rybitwie jest
raczej skromna, ale za to rehabilitanci, znając
nasze schorzenie byli bardzo pomocni. Wszyscy pamiętamy wspaniałego masażystę, który
potrafił wyprostować nawet najbardziej poskręcane sylwetki. Dziękujemy Wam za wspaniałą
opiekę i zapewne w 2011 roku ponownie odwiedzimy Dźwirzyno.
Właściwie miałem na tym zakończyć, ale
wywarto na mnie presję, że nie opisałem
dokładniej jak spędzaliśmy tam wolny czas, co
teraz czynię. Przy wydatnej pomocy kierownictwa ośrodka udało się zorganizować wycieczkę
autokarową, ognisko z pieczeniem kiełbasek
i nawet tańce. Codzienne spacery z kijkami Nordic Walking pod nadzorem rehabilitanta usprawniały nasze sylwetki. Z przyjemnością również
wspomnę wieczory z panią Henią, logopedą.
Wspólna recytacja specjalnie dobranych wierszyków znacznie poprawiała naszą dykcję do
tego stopnia, że czasem czuliśmy się aktorami.
Do tego cały nasz pobyt okraszony był wspaniałymi domowymi posiłkami.
To był bardzo udany pobyt, nic więc dziwnego,
że już czynimy starania, ażeby ponownie spędzić wakacje w Rybitwie. Wszystkie osoby,
które chcą spędzić z nami tegoroczne wakacje
proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem. Uczestników zeszłorocznego wyjazdu zachęcam do
podzielenia się własnymi opiniami. Czekamy na
wspomnienia, relacje z pobytu. Ułatwi to nam
udoskonalić tegoroczne plany i zamierzenia. 
Julian Tomalczyk
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
i ich Rodzin Słonik – Łódź
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Parkinson – szkoła
człowieczeństwa
W roku radosnych obchodów związanych z beatyfikacją Jana Pawła II trudno nie wspomnieć na
naszych łamach o tym, że Papież Polak cierpiał na tę samą chorobę, która jest także cierpieniem
naszych Czytelników. Dlatego myślimy, że zainteresują ich refleksje na ten temat, jakie otrzymaliśmy z Centrum Myśli Jana Pawła II.

C

hrześcijanie wierzą, że ile razy spotyka
człowieka cierpienie, to Bóg jest pierwszy, który niesie jego ciężar. Obraz Boga
nieczułego na cierpienie jest bowiem fałszywy,
niezgodny z Objawieniem. Bóg nie byłby Miłością, gdyby nie współcierpiał i był obojętny
na ludzki los. W ten sposób patrzył na to Jan
Paweł II. Zauważali to zresztą liczni komentatorzy pontyfikatu i lekarze. „Jako osoba głęboko
wierząca przyjmował chorobę jako coś danego
od Boga, coś, co stało się nie bez powodu.
I dlatego niejako godził się z tą chorobą. Co nie
oznacza, że się jej poddawał. Zapewne nie bał
się też śmierci – jego poglądy pozwalały mu na
spokojne oczekiwanie” – stwierdziła psycholog kliniczny Małgorzata Kaleta (Słowo Gazeta
Codzienna, 2005, wyd. internetowe).
Nie można zapomnieć, że to człowiek chory,
cierpiący przeżywa dramat swojego życia,
zwłaszcza gdy czuje, że życie dobiega końca.
Codziennie musi zmierzyć się z nękającym go
pytaniem „dlaczego?”, „dlaczego właśnie ja?”.
Te pytania są nieuniknione, do tego rodzą bunt,
nieraz rozpacz. Często można spotkać ludzi
chorych, których nie interesuje medyczne czy
jakiekolwiek inne wytłumaczenie podłoża ich
cierpienia, ale odpowiedź na pytanie, „dlaczego
to właśnie mnie spotkało coś podobnego?”.
Zdarza się, że ludzie obwiniają za to Boga, nawet
jeśli wcześniej w niego nie wierzyli. To pokazuje
dramat człowieka cierpiącego, potrzask, w jakim
się znalazł. Problem ten można też ująć szerzej –
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dlaczego w ogóle cierpienie? Skąd bierze się
ono w świecie?
Jan Paweł II, który sam borykał się z wieloma
chorobami, mimo cierpienia, które się nasilało,
dostrzegał wartość tych trudnych doświadczeń.
Być może to właśnie dzięki swoim chorobom
mógł jakby dopiero w pełni rozumieć i wspierać wszystkich ludzi cierpiących. Błogosławiony
owoc cierpienia. Dostrzegał że dzięki ubogim
i cierpiącym świat ma szansę stać się lepszy –
okazać współczucie w wymiarze heroicznym,
przeżywać momenty „nieegoistycznej miłości” .
Jedną z chorób Papieża, która najbardziej
wyniszczała jego organizm, stopniowo i systematycznie, była choroba Parkinsona. Większość ludzi, na co dzień nieborykająca się z tym
schorzeniem, traktowała doniesienia o dolegliwościach Ojca Świętego jako niezwykłe
newsy z Watykanu. Trudno było zrozumieć, że –
dosłownie – za każdym krokiem Papieża szedł
dotkliwy ból.
Jak donosiły media, w tym różne włoskie tabloidy, włoscy specjaliści oprócz lewodopy
(podstawowego leku stosowanego w leczeniu
Parkinsona) zastosowali specjalny system ćwiczeń rehabilitacyjnych, głównie w basenie, oraz
zmianę diety. Jednak siła Papieża tkwiła niewzruszenie w jego akcie wiary, mimo że osoby
cierpiące na Parkinsona mają dodatkowo tendencję do popadania w depresję (przyczyną
takiego stanu jest utrata sił fizycznych, przy
zachowaniu jednocześnie wszystkich zdolności
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intelektualnych). Nie można jednak udawać, że pamiętać, że przyjęcie cierpienia jest aktem wolna co dzień nie pojawiały się problemy. „Papież nego wyboru człowieka. Można je przyjąć albo
(w ostatnim stadium choroby) był prawdopo- odrzucić, przeklinając Boga lub swój los.
dobnie całkowicie bezbronny, podatny na pre- Papież przez cały czas pontyfikatu szukał człosję otoczenia – powiedział w wywiadzie dla wieka, zwłaszcza przeżywającego dramat.
„Tygodnika Powszechnego” dr hab. nauk med. Swoim nauczaniem próbował uczłowieczyć
Tomasz Dangel. – Duszność jest objawem, który cierpienie, przeciwstawiając się przedmiotonieraz jest uważany w medycynie paliatywnej za wemu traktowaniu osoby, manipulowaniu, jakby
trudniejszy do leczenia niż ból. Dlatego właśnie, na przekór współczesnym trendom konsumpcji.
w przeciwieństwie do większości komentatorów, Przypominał o godności człowieka będącego
nie odebrałem słów Papieża, napisanych bez- nawet w fazie umierania. Przeciwstawiał się tzw.
pośrednio po zabiegu tracheotomii: «No i cóż uporczywej terapii, dostrzegając wartość tajemmi zrobili?», jako żartobliwych – mnie wydały się nicy śmierci. Pragnął otoczyć troską wszystdramatyczne i bardzo serio. Nie przypadkiem po kich chorych i ich rodziny, które cierpią razem
tym pytaniu Papież zapewnia: «Ja jednak
z nimi. Sam, będąc chorym i niedołężnym,
zawsze jestem totus tuus»” (zob.
zawsze podkreślał sens każdego
T. Dangel, W zgodzie ze sobą,
cierpienia, wskazywał na źródło
TP, 04.10.2007). W liście aposiły i wiary.
„Pomocą
stolskim do chorych Papież
31 marca 1982 roku podczas
w doświadczenapisał: „Słabość wszelkich
audiencji środowej zwróniach niech Wam
cił się do wiernych: „Chocierpień człowieka może
będzie moje błorym i wszystkim cierpiącym
przeniknąć ta sama Boża
gosławieństwo”
w szpitalach i w domach
moc, która objawiła się
Jan Paweł II
wyrażam moją solidarność,
w Krzyżu Chrystusa” (Salvifici
moje uczucie i życzliwość. Jak
doloris, 23). Dlatego w oczach
już mówiłem wiele razy, Kościół
Papieża każdy chory, cierpiący,
samotny był drugim Chrystusem, alter
liczy bardzo na Was, ponieważ Wasza
Christus. Nigdy, nawet na chwilę, nie traci on sytuacja zbliża Was szczególnie do Ukrzyżoswojej godności. Więcej, ze swoją chorobą staje wanego, dzięki czemu możecie bardziej bezposię wartością budującą Kościół i społeczeństwo, średnio współpracować z Nim dla nawrócenia
można powiedzieć, że jest cennym klejnotem i zbawienia ludzi. Jeśli potraficie cierpieć w tym
wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się uwrażli- duchu i w tym celu ofiarować swoje cierpienia,
wić na to kapłanów, mówiąc: „Pamiętajcie, że to będziecie dobroczyńcami ludzkości, a wasze
chorzy są waszymi największymi pomocnikami, imiona zapisane zostaną w niebie złotymi litenajwiększymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc rami. Pomocą w doświadczeniach niech Wam
nie jest widoczna na zewnątrz – do tego są nie- będzie moje specjalne błogosławieństwo”.
zdolni – ale ofiara, którą składają z cierpienia, Współczesny świat nie daje człowiekowi zapomodlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam mnieć o istnieniu cierpienia. Właściwie nigdy
daje niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też nie dawał. Różnica jest jednak taka, że dziaktywność”. Według Papieża chorzy i cierpiący, siejszy przemysł medialny epatuje pokazywaktórzy przeżywają swoje dolegliwości w jedności niem bólu i rozpaczy człowieka, wzmagając
z Bogiem, są skarbem Kościoła. Jednak trzeba tym samym odrazę i bunt na widok cierpienia
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innych. Poza tym forma, w jakiej zwykle się to obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie
przekazuje, stanowi próbę odczłowieczenia cier- ścisłego kontaktu z nimi, gdyby ze względu na
pienia. Staje się ono produktem, który można ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn
pokazać i w dodatku otrzymać profity. Jest więc ta obecność nie była możliwa, ma fundamenprzedmiotem i, jakkolwiek strasznie by to nie talne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzabrzmiało – atrakcyjnym wydarzeniem.
jemnej wymiany i wzbogacającego dialogu mięZrozumiałe więc, że człowiek poddany takim dzy różnymi pokoleniami. Konieczne jest zatem
widowiskom obojętnieje na spotykane po swo- zachowanie swoistej «umowy» między pokolejej drodze prawdziwe cierpienie. Zdarza się, że niami – lub jej przywrócenie, jeżeli została zarzunawet w kręgach rodzinnych, gdy zachoruje cona – na mocy której rodzice w podeszłym
ktoś bliski, poprzestaje się na dość przelotwieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą
nym współczuciu i słowach otuchy.
oczekiwać od dzieci opieki i solidarA problemem o wiele bardziej
ności, jaką sami okazali dziezłożonym, kwestią delikatną,
ciom na początku ich życia”
Papież
jest choroba terminalna.
(Evangelium vitae, 88, 94).
wskazywał
(Już sam termin określający
Problem nie dotyczy zatem
na konieczność
oddania chorego do instychorobę śmiertelną jest
miłosiernej solidarsporny – jeśli trudno dziś
tucji dobroczynnej, ale
ności z każdym ciermówić o śmierci, trudno
okazywania mu – mimo
piącym, szczególnie
też używać słowa „śmierumieszczenia go w domu
tym nieuleczalnie
opieki czy pozostania
telna”; stosuje się więc okrechorym.
ślenie „terminalna”). Widać
w rodzinie – miłości, dobroci,
to dopiero po pewnym czasie,
cierpliwości, zainteresowania.
Dzisiaj wielu ludzi „choruje” na
kiedy dzień po dniu obcuje się
z chorą osobą, kiedy człowiek czuje się
brak miłości. Papież natomiast wieloprzymuszony do opieki nad coraz bardziej znie- krotnie wskazywał na konieczność miłosiernej
dołężniałym bliskim. Nie dziwi zatem, że wiele solidarności z każdym cierpiącym, szczególnie
osób żyjących nowocześnie myśli o oddaniu tym nieuleczalnie chorym. „Bardzo często chrocierpiącego do domu opieki, tzw. domu pięknej niczne choroby stają się u ludzi starszych przystarości. Wytłumaczenie, że wszystkim zależy czyną inwalidztwa i nieuchronnie przypominają
po prostu na stałej i profesjonalnej opiece nad o końcu życia. W takich szczególnych sytuaukochaną osobą, wydaje się poniekąd uspra- cjach cierpienia i uzależnienia od innych, ludzie
wiedliwione. Pozostaje tylko spytać – czy profe- starsi potrzebują nie tylko tego, aby leczyć ich za
sjonalizm, nawet ten na najwyższym poziomie, pomocą środków udostępnionych przez naukę
zastąpi miłość? Wątpliwe jest, czy zajęcia psy- i technikę, ale także by opiekować się nimi umiechoterapeutyczne prowadzone przez sławnych jętnie i z miłością, tak aby nie czuli się bezużypraktyków we wspomnianych ośrodkach zastą- tecznym ciężarem albo – co gorsza – nie zaczęli
pią więzi rodzinne: braterskie czy rodzicielskie.
pragnąć i domagać się śmierci” (Przemówienie
Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu nie do ONZ, 01.10.1999).

negował np. sensu istnienia domów opieki, ale
Angelika Metzger
przypominał jednocześnie, jak ważna jest obec- Prawnik, pracownik działu badawczoność osoby chorej, cierpiącej w rodzinie. „Ich -edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II.
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List opiekuna

O

piekuję się chorym na Parkinsona od
półtora roku. Mój podopieczny żyje z tą
chorobą 16 lat. Nie jest to moje pierwsze doświadczenie z ludźmi przewlekle cierpiącymi. Marzyłam o szkole pielęgniarskiej, ale ze
względów finansowych nie mogłam się uczyć.
Od młodości bardzo lubię pomagać osobom
starszym, chorym, niepełnosprawnym. Czuwałam przy łóżku umierającej mamy. Przez
3 lata opiekowałam się osobą, która cierpiała
z powodu choroby nowotworowej. Im dłużej
choroba trwała, tym więcej chora wymagała
poświęcenia jej uwagi. W okresie nasilenia
choroby byłam z moją podopieczną przez całą
dobę. Zaprzyjaźniłam się z całą rodziną, dzieci
chorej mówią do mnie ciociu, stałam się członkiem rodziny. W chorobie Parkinsona specyfika opieki jest zbliżona. Występują m.in. ataki
w czasie których chory nie może być sam, bo
grozi to nawet utratą życia. Taki atak powoduje
bóle mięśni obejmujące cały organizm. Pacjent
doznaje nadciśnienia tętniczego, jest osłabiony,
ma kłopoty z mówieniem, trapią go lęki, może
nawet stracić świadomość. Nie można przewidzieć częstotliwości i skali wystąpienia ataku.
Może się to wydarzyć w każdym momencie,
z różną mocą. Opiekun powinien wiedzieć jak
udzielić podopiecznemu pierwszej pomocy.
Najczęściej podaje się leki codziennie przyjmowane przez chorego. Najważniejsza jest
dokładność, punktualność i systematyczność,
aby dawki leków podawać w dopowiednich
porach. Jeśli warunki pozwalają należy wykonać masaż, bo to przynosi choremu ulgę. Czasem trzeba wezwać pogotowie.
W związku z tym opiekun musi być cierpliwy,
wyrozumiały i wiedzieć co w danym momencie
należy zrobić. Musi ocenić stan chorego, zda-
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wać sobie sprawę czy poradzi sobie sam czy
powinien wezwać lekarza. Wiedzę tę uzyskałam
na kursie PCK pierwszej pomocy i w praktyce,
opiekując się osobami starszymi i chorymi.
Wszyscy pacjenci znosząc cierpienia jakie powoduje nieuleczalna choroba są bardzo wrażliwi
na gesty, słowa, zachowanie opiekuna. Trzeba
zachować spokój i zimną krew, ukryć własne
zdenerwowanie, nie dać po sobie poznać, że
chory znalazł się w trudnej sytuacji. Uważam, że
trzeba mieć predyspozycje do opiekowania się
chorymi.
Zawsze staram się być wyrozumiałą dla wszystkich zachowań i cierpień chorego. Mój podopieczny oczekuje ode mnie dobrego serca,
ciepła, przyjaźni, wyrozumiałości i przede
wszystkim poczucia bezpieczeństwa, a ja chcę
i staram się mu je ofiarować. Staram się spędzać z moim podopieczym jak najwięcej czasu.
Często rozmawiamy, dzielimy się własnymi przemyśleniami. To ważne aby między podopiecznym a opiekunem nawiązała się nić przyjaźni.
Najważniejsze jest jednak wzajemne zaufanie.
Lubię pomagać innym, dawać im swój czas, siły,
uwagę. W moim przekonaniu, każdy kto podejmuje się opieki nad chorym czy starszym powinien być lojalny, sprawiedliwy, czuły na cierpienie i potrzeby osoby której pomaga. Trzeba też
lubić to co się robi i być na każde zawołanie.
Wiele uczę się od swoich podopiecznych, nie
czuję się samotna. Dobra relacja opiekun-chory
daje ogromną satysfakcję, a ja na emeryturze
mam cel w życiu. Życzę wszystkiego co najlepsze dla chorych, cierpiących na chorobę Parkinsona i ich opiekunów.

Zenobia Laska
Warszawa, 2 lutego 2011 r.
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Nie poddaję się, mam pasję!

N

a imię mam Marek, mam 48 lat, Choroba przez Stowarzyszenie z Bydgoszczy. Obecnie
Parkinsona została u mnie potwierdzona otrzymuję wydanie – „PARKINSON – Polska”,
w 2006 roku, chociaż pierwsze symptomy w którym zawsze znajduję szereg rad dotyczązaczęły występować w 2003 roku po wypadku cych mojej choroby. Również inne wydawnikomunikacyjnym (w latach 2001–2006 byłem ctwa, które otrzymałem od Fundacji stanowią
kierowcą autobusu).
doskonały materiał do właściwego podejścia do
W 2006 roku mój „dotychczasowy świat runął” – choroby, sposobów ćwiczeń, radzenia z truddiagnozy możliwych chorób: guz mózgu, SM, nościami dnia codziennego.
cykl specjalistycznych badań, tomografia, rezo- Na pewno każdy z nas – chorych oraz naszych
nans, pobyt w szpitalu, w końcu właściwe roz- bliskich, opiekunów zadaje sobie pytanie: jak
poznanie: Choroba Parkinsona.
skutecznie walczyć z chorobą? Czy należy
Chyba każdy z Nas, kogo „dopadła”
się jej biernie podać? Czy pogodzenie się z faktem, że jest się chota choroba reagował podobnie…
Co dalej? Jak zareaguje pracorym oznacza koniec? Wiem,
że choroba Parkinsona jest
dawca? Najgorsze, że choroba
Choroba
ograniczeniem normalnego
zaczęła bardzo gwałtownie się
Parkinsona
funkcjonowania, ale wcale
nasilać. Zaatakowana bardzo
nie przekreśla
nie jest przekreśleniem
mocno lewa strona ciała, do
naszych
naszych marzeń, ambicji,
tego drżenie – również w pramarzeń!
rozwijania pasji. Na właswej ręce, zaburzenia równonym przykładzie stwierdzam,
wagi itd… Stopniowe wdrażanie
że choroba może być dodatkow leczeniu odpowiednich lekarstw
wym „dopingiem” do poszukiwania
spowodowało złagodzenie objawów,
lecz powrotu do zawodu kierowcy już nie było, nowych celów. W latach 1983–1989 pracowana szczęście mój pracodawca okazał się czło- łem jako zawodowy fotograf. Fotografia była
wiekiem bardzo wyrozumiałym i zostałem prze- od lat moją wielką pasją, do czasu… Drżenie
niesiony na stanowisko referenta, obecnie spe- rąk, brak koordynacji ruchowej, zaowocowały
cjalisty zespołu płacowego.
chwilowym zaprzestaniem fotografowania.
Właściwe dobranie leków okazało się w miarę Tu jednak współczesna technika „przyszła
skuteczne. W 2007 i w 2009 roku przebywałem z pomocą”, coraz doskonalszy sprzęt z ukłana czterotygodniowych turnusach rehabilitacyj- dami redukcji drgań pozwolił mi, na powrót
nych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabi- do mojej fotograficznej pasji. Nie wstydzę się
litacyjnym, a także w Szpitalu Opieki Długoter- statywu, nie śpieszę się. Fotografuję. To jest
minowej w Jaworzu koło Bielska-Białej. Bardzo dla mnie największym wyzwaniem i dopingiem
dobra opieka medyczna oraz zabiegi rehabilita- w walce z Chorobą Parkinsona.
cyjne odniosły pozytywny skutek.
Wielu z nas (chorych) ma swoje hobby, pasje,
Dzięki Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona” to co nas wcześniej cieszyło (gdy byliśmy
otrzymywałem Kwartalnik „Tulipan” wydawany zdrowi), czy to wszystko musi odejść w zapo-

16

mnienie? Odpowiem we własnym imieniu, opierając się o swoje doświadczenie, iż zdecydowanie NIE! Widzę, że warto szukać wyzwań.
Powiem nawet, że każda pasja, dla mnie moja
pasja fotografowania może być formą znakomitej rehabilitacji. Dlatego nie bądźmy bierni,
starajmy się podejmować wyzwania. Choroba
Parkinsona – brzmi strasznie, ale nie tylko
można z nią godnie żyć, można również skutecznie „walczyć z nią”, szukając wyzwań. Nie
wstydźmy się trzęsących rąk, wolnego chodu,
popatrzmy na świat pozytywnie!
Może ktoś powie: „takie wyzwania to nie dla
mnie”, ja twierdzę – warto stawiać wyzwanie
chorobie, odszukajmy nasze dawne pasję,
hobby, nie wstydźmy się naszej choroby,
tylko od nas samych zależy czy chcemy się
nadal cieszyć życiem – ja mówię zdecydowanie że TAK!
Na pewno wielu z nas jest zainteresowanych
robieniem zdjęć, jest to wykonalne, obecnie
można kupić za rozsądne pieniądze dobry, tani
i bardzo prosty w obsłudze aparat fotograficzny
z układem stabilizującym (skutecznie redukującym drżenie rąk).
By nie być gołosłownym zapraszam do obejrzenia moich prac na stronach internetowych.
www.redbubble.com/people/marekm
http://fotograf863.galeria.interia.pl

Marek M.

W imieniu redakcji Kwar talnika
PARKINSON– Polska składam podziękowania za wszystkie przesłane listy, słowa
uznania, komentarze. Nadesłanej korespondencji jest bardzo dużo, w miarę
możliwości staramy się ją publikować.
Z pozdrowieniami, Paulina Kobza
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Adresy Organizacji
Regionalnych
BYDGOSZCZ
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych AKSON
KRS 0000176673
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
KRS 0000061583
ul. Grunwaldzka 238 D, 80-266 Gdańsk
tel.: 501 452 887
parkinson.gdansk@wp.pl
http://www.parkinson-gdansk.republika.pl
GDYNIA
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona
KRS 0000110060
ul. Czechosłowacka 3, pokoj nr 105
81-374 Gdynia
tel.: (58) 621 65 79
parkinson-gdynia@o2.pl
GOLUB-DOBRZYŃ
Stowarzyszenie „Na szlaku życia”
ul. Słuchajska 53, 87-400 Golub Dobrzyń
tel.: 600 250 034
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Gorzowskie Stowarzyszenie
Chorych na Chorobę Parkinsona
ul. 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
parkinson.katowice@wp.pl
http://www.parkinsonsl.republika.pl

Adresy Organizacji Regionalnych
KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
KRS 0000323325
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce
tel.: 606 256 135
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
KRS 0000273267
ul. Siedlecka 1, 93-177 Łódź
tel.: 791 142 777, 506 191 680
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
KRS 0000234949
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

