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Drodzy Czytelnicy,
Korzystając z ogólnopolskiego charakteru Kwartalnika
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
Darczyńcom, Ludziom dobrego serca, którzy wspierają
Fundację.
To dzięki Państwu istniejemy i możemy realizować
wszelkie projekty i inicjatywy.
Pragniemy poinformować, iż do końca każdego roku
kalendarzowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę
darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego.
Maksymalna darowizna może wynieść do 6% rocznego
dochodu, pomniejszając tym samym jego wartość podlegającą opodatkowaniu. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną, kwotę dokonanych odliczeń.
Warunkiem jest realizacja przekazania darowizny do
końca roku kalendarzowego. Podatnik dokumentuje realizację darowizny jedynie na podstawie dowodu wpłaty
na rachunek bankowy obdarowanego tj. Organizacji
Pożytku Publicznego. Innymi słowy nie jest potrzebne
dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizna, którą odliczyć można od dochodu, może być
przekazana m.in. w celu:
 działalności charytatywnej
 ochrony i promocji zdrowia
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 promocji i organizacji wolontariatu
Dodatkowo informujemy, iż Darowizna i 1% podatku
należnego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę
6% dochodu można przekazać na tę samą Organizację
Pożytku Publicznego, na rzecz której przekazuje się 1%
podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je
oddzielnie i niezależnie.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród Rodzin, Opiekunów, Przyjaciół
i znajomych. Z naszej strony zapewniamy o wydatnym
i transparentnym spożytkowaniu przekazanych środków.
Zespół Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”
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KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK
Szanowni Państwo,
Przedmiotem działalności Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”
jest niesienie pomocy osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona w jak najpełniejszym zakresie. Realizacja tego celu odbywa
się m.in. poprzez włączanie się Fundacji w liczne przedsięwzięcia
mające na celu rozpowszechnianie informacji na temat choroby
Parkinsona. Dążeniem Fundacji jest poszerzanie świadomości
społecznej oraz przeciwdziałanie osamotnieniu osób chorych.
Na początku lipca 2011 roku, Fundacja objęła honorowym patronatem trzecią edycję Międzynarodowej Letniej Szkoły poświęconej chorobie Parkinsona. Więcej informacji znajdziecie Państwo na
łamach naszego Kwartalnika na stronie 12.
Także w lipcu, w siedzibie Fundacji, miało miejsce spotkanie
przedstawicieli „FORUM PARKINSON POLSKA”. Historia Forum
rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to przedstawiciele Stowarzyszeń regionalnych z terenu całej Polski powołali Radę Krajową,
która miała za zadanie reprezentować interesy osób cierpiących na chorobę Parkinsona na szczeblu centralnym. Nazwę
Rada Krajowa zamieniono w 2007 roku na „FORUM PARKINSON POLSKA”, natomiast cele działania pozostały te same.
Członkowie FORUM postanowili opracować stronę internetową
www.parkinson-polska.pl. Podstawowym jej celem jest umożliwienie Stowarzyszeniom oraz Kołom, które nie mają swoich własnych stron www zamieszczania informacji o swojej działalności
w Internecie. Strona www.parkinson-polska.pl jest organizowana
i współadministrowana bezpłatnie. Cel główny jaki Forum stawia
przed sobą to troska i walka o interesy wszystkich chorych na
chorobę Parkinsona w naszym kraju. Zachęcamy do aktywnego
współtworzenia Forum. Wszelkie sugestie można przesyłać na
adres forum@parkinson.sos.pl.
Fundacja jest też członkiem europejskiej organizacji EPDA –
EUROPEAN PARKINSON’S DISEASE ASSOCIATION. Serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w badaniu społecznym zorganizowanym przez EPDA. Dzięki takiej inicjatywie mamy szansę przedstawić obraz naszej polskiej rzeczywistości.
Przekazujemy link do polskiej strony EPDA, znajdziecie tam Państwo informacje o samym badanu, jego celu oraz link do Ankiety
(http://epda.eu.com/surveys/m4c_2011/intro_pl.asp) Ankieta jest
także dostępna na stronie Internetowej Fundacji www.parkinsonfundacja.pl Zachęcamy do zabrania głosu we własnej sprawie!
Redakcja Kwartalnika „PARKINSON Polska”
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Nietypowe objawy choroby
im jeszcze zdiagnozowano u mnie chorobę Parkinsona w wieku 49 lat zauważyłem u siebie niepokojące zmiany – stałem
się posępny, przygnębiony, o wszystko się martwiłem i zachowywałem irracjonalnie. Brałem,
na przykład, zapasowe kluczyki przed wyjściem
z domu ponieważ bałem się, że te pierwsze
zatrzasną się w wozie. Brałem nawet zapasowe
kluczyki do kluczyków zapasowych! Stałem się
mniej towarzyski i napadały mnie stany lękowe.
Opowiadał o tym pan Alun Morgan w trakcie
zajęć warsztatowych organizowanych w Wielkiej
Brytanii przez tamtejsze stowarzyszenie osób
związanych z chorobą Parkinsona. Pan Morgan
udał się do lekarza ze swoimi niepokojącymi
nastrojami, ale ten nie znalazł niczego złego,
stwierdził jedynie zapalenie mięśni w bolącym
ramieniu i na to zalecił kurację. Pan Morgan wrócił do swojej pracy nauczycielskiej.
– W ciągu następnych dwóch lat zauważyłem –
opowiadał dalej – że podczas chodzenia nie
ruszam prawą ręką co sprawiało, że mój chód
stał się jakiś niezborny. Straciłem też powonienie. Teraz wiem, że wszystkie te objawy to były
znaczące sygnały choroby przeoczone przez
mojego lekarza.
Brak zrozumienia przez lekarzy dla początkowych, nietypowych objawów choroby Parkinsona było przedmiotem badań pani Yogini Naidu
z Narodowej Fundacji Parkinsona w Londynie.
Badanie to wykazało, że aż dwie trzecie objawów
tej choroby, jeśli nie dotyczą zmian ruchowych,
pozostaje niezauważona przez służby medyczne.
Najrzadziej lekarze czy pielęgniarki łączyły z tą
chorobą takie objawy jak urojenia, intensywne
sny czy zawroty głowy. Objawów takich jak
apatia, obrzęk stóp w kostkach czy nadmierne
pocenie sami pacjenci nie zgłaszali lekarzowi
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ponieważ nie wiązali ich z chorobą Parkinsona.
Inne objawy, takie jak nietrzymanie moczu czy
kłopoty seksualne woleli przemilczać bo wstydzili się rozmawiać o nich z pracownikami służby
zdrowia.
– Nim u pacjentów wystąpią objawy ruchowe,
typowe dla choroby Parkinsona – mówiła pani
Naidu – pojawiają się zaburzenia snu, problemy
seksualne, zaparcia, depresje. Każda z tych
dolegliwości może być wywołana zupełnie
innymi czynnikami, ale czasem zwiastują one
także chorobę Parkinsona. Dlatego trzeba uczulić na tę sprawę i pacjentów i opiekę medyczną,
żeby we właściwym czasie przeprowadzić badania i rozpocząć właściwe leczenie. Wiele osób
nie zdaje sobie sprawy, że objawy nie motoryczne choroby mogą się pojawić nawet na kilka
lat przed zdiagnozowaniem choroby.

OBJAWY CHOROBY PARKINSONA
NIE ZWIĄZANE Z ZAKŁÓCENIAMI
RUCHU
Lęk, apatia, zaparcia, depresja, egzema, zmęczenie, nietrzymanie moczu, kłopoty z pęcherzem, utrata powonienia i smaku, koszmary
nocne, ból mięśni, zaburzenia snu, problemy
z mową i połykaniem, sztywność.

Problemy ze snem:
Mniej snu i jego gorsza jakość – spanie tylko
przez krótkie okresy, brak głębokiego snu, koszmary nocne, budzenie z powodu skurczy, zmęczenie w ciągu dnia, zasypianie w pozycji siedzącej.

Na podstawie: EPDA Plus, Summer 2011, tytuł
oryginalny: „Question time”.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Stymulacja mózgu
– zalety i zagrożenia
a przestrzeni ostatnich 20 lat dokonano grali w takim samym rytmie. Ponieważ DPS
40 tysięcy zabiegów głębokiej stymula- pomaga chorym na Parkinsona łagodzić różcji mózgu (angielski skrót – DBS – Deep nice między stanami „on” i stanami „off” i dzięki
Brain Stimulation), w 500 placówkach zdrowia na temu zapewnia im w ciągu dnia bardziej stabilne
świecie. 15 tysięcy artykułów ukazało się już na samopoczucie.
ten temat i wiedza o skutkach operacji na prze- Najważniejsze jest w tym zabiegu, aby elektrody
bieg choroby Parkinsona jest obszerna. Uznaje zostały umieszczone dokładnie we właściwym
się, że w 70 procentach przypadków DPS, czyli miejscu w mózgu. Bywa to trudne, zwłaszcza
umieszczenia w mózgu cienkiego przekiedy takich miejsc wymagających stywodu podłączonego do urządzemulacji jest w mózgu więcej niż
nia zwanego neurostymulajedno. Wielu chorych ma różne
torem, który wszczepia się
objawy – np. nie tylko dyskipod skórą na klatce piernezę, czyli ruchy mimoNa przestrzeni
wolne, ale także hipokisiowej, wyraźnie popraostatnich
20
lat
wiło życie pacjentów,
nezję, czyli zmniejszoną
dokonano
u których największą
r u c h l i wo ś ć. W te d y
40
tysięcy
zabiegów
bolączką było drżenie
„punkty docelowe” stygłębokiej
mulacji mogą się różnić
i dyskinezy. U pozostałych 30 procent pacjeno milimetry i trafienie we
stymulacji
tów, po takim zabiegu
właściwy punkt jest probmózgu.
zanotowano mniejszą
lematyczne. Na szczęście są
poprawę. Ryzyko związane
już urządzenia do DPS nowej
z operacją nie jest duże – tylko
generacji, które pozwalają na
lepsze dostrojenie „źle dyrygowanej
w 1–3 % przypadków zdarzały się
komplikacje, a współczynnik śmiertelności obli- orkiestry” w mózgu. Dotychczas można było
czono na 0,3 %.
stymulować, przykładowo – albo drżenie albo
Metoda ta nie leczy choroby i wielu naukowców hipokinezję, teraz dzięki nowemu ustawieniu
uważa, że nie jest rewelacją, choćby dlatego, różnych napięć na jednym przewodzie można
że nie bardzo wiadomo na jakiej zasadzie sty- stymulować obydwa objawy.
mulacja działa. Jednak w sytuacji kiedy w ogóle Są i inne korzyści nowego urządzenia – lekarz
mało wiadomo na temat przyczyn i przebiegu może zaprogramować na nim różne stymulacje,
tej choroby, trzeba uznać, że jest to krok milowy a pacjent dostaje do domu coś w rodzaju pilota,
w procesie leczenia choroby Parkinsona.
którym reguluje impulsy stosownie do swoich
Neurolog, dr. Lars Wojtecki porównuje stymu- dolegliwości. Przypuśćmy, że zaprogramowalację elektroniczną mózgu do roli dyrygenta nie A skupia się na poprawie drżenia, a B na
w orkiestrze, który pilnuje żeby wszyscy muzycy wyraźniejszej wymowie. W praktyce chory może
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dostroić działanie urządzenia do swojej choroby,
bo jak wiadomo każdy chory ma „swojego”
indywidualnego Parkinsona.
Ponieważ przebieg choroby jest u każdego
nieco inny, leczenie też musi być dostosowane
do każdego indywidualnie. DPS nie powinno być
uważane za panaceum zawsze i dla wszystkich –
bardziej się sprawdza np. we wczesnym etapie
choroby niż późniejszym i bardziej u młodszych
chorych niż u ludzi w podeszłym wieku. Stwierdzono jednak, że u większości pacjentów którzy
poddali się takiej terapii zmniejszyło się nasilenie
i czas trwania dyskinez, że wielu z nich mogło
zredukować przyjmowanie leków, w niektórych
przypadkach nawet o połowę, a także przyniosło
ulgę w innych dolegliwościach takich jak zaburzenia snu czy bóle mięśni.
Kiedy powinno się taką terapię stosować? Po
to, aby uzyskać optymalny efekt DPS powinno
się zastosować w momencie kiedy objawy choroby zaczynają bardzo dokuczać mimo zażywania leków. W miarę starzenia się pacjentów oraz
w miarę postępów choroby Parkinsona korzyści
z zastosowania tej metody maleją, a ryzyko rośnie.
Właściwym kandydatem do poddania się metodzie DPS jest chorujący na tę chorobę co najmniej od pięciu lat, który dobrze reaguje na
lewodopę, ale te reakcje nie są zadawalające –
ma kłopoty w stanie „off”, dyskinezę lub efekty
uboczne w wyniku stosowania leków, ma mniej
niż 70 lat i nie ma żadnych zaburzeń poznawczych. Dla osób z bardzo silnym drżeniem DPS
jest praktycznie jedyną, a więc najlepszą terapią.
DBS może pomóc osobom z chorobą Parkinsona w osiągnięciu dłuższych okresów ulgi od
symptomów motorycznych. Metoda pozwala na
zmniejszenie wielkości i czasu trwania dyskinez
oraz na utrzymanie długoterminowej poprawy
symptomów motorycznych. Może również zredukować ilość zażywanych leków przeciwparkinsonowskich (w wielu przypadkach nawet
o połowę) oraz przynieść ulgę od symptomów
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nie motorycznych, takich jak zaburzenia snu czy
ból związany z dyskinezami, poprawić mobilność i zdolność do wykonywania normalnych
codziennych czynności pozwalających osobom z chorobą Parkinsona odzyskać niezależność i oraz poprawić jakość ich życia i życia
ich opiekunów. Ponadto DBS zapewnia im stymulację przez 24 godziny na dobę, programowanie i dostrojenie do specyficznych potrzeb
danej osoby z chorobą Parkinsona, jest odwracalne i może być wyłączone i usunięte zgodnie
z życzeniem oraz jest w całości wszczepione
i w związku z tym niewidoczne.
Jednakże należy być świadomym, że DBS nie
leczy z choroby (tak samo jak wszystkie inne
obecnie stosowane metody leczenia choroby
Parkinsona, może jedynie pomóc z dawaniem
sobie rady z jej symptomami) lub poprawia te
symptomy motoryczne, których nie poprawiła
lewodopa. Do tej pory więcej niż 75 000 pacjentów na całym świecie otrzymało terapię DBS,
a w samej tylko Europie istnieje ponad 160
ośrodków specjalizujących się w DBS.

WAŻNE INFORMACJE
DLA WSZYSTKICH!
Każdy ma inny przebieg choroby Parkinsona
i właściwe leczenie będzie inne dla każdej
osoby. Ważne jest, by pewne metody leczenia – w szczególności DBS – nie były uważane
za „ostatnią deskę ratunku”. Bardzo istotne
jest, by pacjenci przedyskutowali wszystkie
opcje leczenia ze swoimi neurologami: jeśli
będą mieli pełne informacje, wtedy będą mieli
wiedzę dotyczącą podjęcia najlepszych decyzji dla swych indywidualnych potrzeb.

Na podstawie: 1. EPDA Plus, Winter 2007,
tytuł oryginalny: „DBS the „success story” for
Parkinson’s teatment”. 2. EPDA Plus, Spring
2010, tytuł oryginalny: „A unique approach”.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest lęk?
Lęk może być całkowicie normalną reakcją na niebezpieczeństwo, zagrożenia fizyczne albo psychiczne. Kiedy jednak lęki ciągle się powtarzają powodują stresy, wywołują uczucie paniki, która
miewa też objawy fizyczne – przyspieszone bicie serca, pocenie się, skrócony oddech, „ssanie”
w żołądku itp.
chorobie Parkinsona uczucie lęku może
towarzyszyć świadomości tego co nas
czeka, przede wszystkim przed utratą
sprawności. Czasem jednak lęki nie są związane
ze stanem fizycznym pacjenta, a podobnie jak
przy depresji – ze zmianami poziomu noradrenaliny i serotoniny w mózgu.
Lęk u chorych na chorobę Parkinsona zwiększa
się wyraźnie w stanie „off”’ – kiedy człowiek staje
się mniej zdolny do poruszania i kiedy ogarnia
go panika. Panice towarzyszą czasem objawy
fizyczne przypominające atak serca i bywa, że
taki ogarnięty strachem pacjent ląduje w szpitalu.
Osobom, które doświadczają krótkotrwałych
lęków zaleca się, aby unikały środków pobudzających typu napoje z kofeiną, herbata, kawa,
alkohol, papierosy. Użyteczna może tu być wiedza o tym, co nas napawa lękiem i w miarę możności unikanie takich sytuacji. Niektórzy uważają, ze dobrze robią na przełamanie strachu
zajęcia typu yoga, masaż czy akupunktura.
Jeśli lęk jest wyraźnie związany z motorycznymi
objawami choroby, można spróbować zmienić
dawkowanie leków, żeby skrócić czas i częstotliwość stanów „off” u chorego. Jeśli lęki nie mijają
po zmianach dawkowania leków, może pomóc
terapia rozmową, albo wizyta u psychiatry. Wiele
form psychoterapii korzystnie uspakaja osoby
nie dotknięte chorobą Parkinsona, ale żyjące
z różnymi lękami na co dzień. Prowadzone są
teraz badania, które mają rozstrzygnąć czy
stosowanie tych samych metod może również
korzystnie wpływać na lęki parkinsoników.
Najbardziej popularnymi lekami stosowanymi
w leczeniu uporczywych lęków są leki prze-
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ciwdepresyjne. Leki te mogą poprawić objawy
zarówno lękowe, jak i depresyjne; szczególnie,
że przypadki te często współistnieją ze sobą.
Do leków tych zalicza się benzodiazepiny. Jednakże, leki te powinno się stosować ostrożnie
i jedynie przez krótki czas, gdyż mogą powodować ospałość, chwiejność chodu, niewyraźną mowę, a nawet dezorientację. Podczas
gdy większość leków psychiatrycznych nie jest
uzależniająca, to jednak benzodiazepiny są. Po
około sześciu tygodniach zażywania może być
trudno zmniejszać dawki bez objawów abstynencji po odstawieniu leku.
Benzodiazepiny są również stosowane jako
czynnik zwiotczający mięśnie, a więc mogą
być użyteczne w przypadkach napięcia i bólu
mięśni. Ta grupa leków nie leczy jednak przyczyn
zachwiania poziomu związków chemicznych
w mózgu. Stosowanie środków przeciwdepresyjnych do leczenia lęku zajmuje około dwóch
tygodni zanim objawy zaczną ustępować.
Lęki u chorego komplikują życie i jemu i otoczeniu. Ograniczają życie towarzyskie, a nawet zwyczajne wychodzenie z domu. Jeśli lęki u chorego
zatruwają mu bardzo życie, wówczas członek
rodziny, przyjaciel lub opiekun powinien spróbować zachęcić chorego do konsultacji z neurologiem. Wynikiem tego może być skierowanie do
specjalisty zdrowia psychicznego, a ten zaleci
leczenie. Na pewno wiadomo, że w zwalczaniu
lęków pomagają zajęcia relaksujące.

Źródło: The Parkinson, Spring edition 2008, tytuł
oryginalny: „Anxiety”, str. 18–19.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Samotne życie z chorobą
Życie z chorobą Parkinsona jest znacznie trudniejsze kiedy nie mieszka się ze stałym opiekunem. –
Mamy wielu przyjaciół – mówią często chorzy – ale to nie znaczy, że można od nich oczekiwać stałej opieki. A przecież osób żyjących samotnie jest dziś coraz więcej i wśród nich znaczny odsetek
to ludzie chorzy i niesprawni. Zrozumiałe, że chcieliby zachować jak najdłużej niezależność, jednak
choroba sprawia, że nie czują się w swoim domu bezpiecznie. Proponujemy parę praktycznych
rad – co można w domu zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo osób samotnych i chorych na chorobę Parkinsona?

P

amiętając o groźbie upadków można tak
przesunąć meble, żeby się o nie obijać, usunąć spod nóg kable elektryczne
czy inne przeszkody, dywany i dywaniki przymocować do podłogi, zainstalować wszędzie poręcze i uchwyty a także wprowadzić
jaśniejsze oświetlenie. Pamiętając o mniej
sprawnych rękach zaopatrzyć się do kuchni
w gadżety takie jak nożyce o długim trzonku,
specjalne otwieracze do butelek, chwytaki do
przekręcania kluczy itp. W łazience zamontować specjalne kurki do kranów, w wannie czy
prysznicu maty przeciwpoślizgowe a także
siedzenia. Z drobiazgów – szczotki do włosów z dłuższą rączką, dozowniki do pasty do
zębów czy szamponu działające na zasadzie
pompki itp.
Warto w takich praktycznych sprawach poradzić
się także terapeuty zajęciowego, z pewnością
podsunie wiele innych pomysłów.
Dla poprawy bezpieczeństwa chorego
w samotnym życiu wielką rolę odgrywa telefon. Bardziej zaawansowaną formą pomocy
są systemy alarmowe. Można zainstalować
specjalny przycisk w telefonie, bywają też
oddzielne urządzenia do noszenia na szyi
czy nadgarstku. Alarm można tak zaprogramować, żeby po naciśnięciu guzika uzyskać
bezpośrednie połączenie z wybraną osobą czy
nawet pogotowiem ratunkowym.
W widocznym miejscu w mieszkaniu powinno
się umieścić nr telefonu swojego lekarza, krew-
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nych czy przyjaciół, żeby osoby przychodzące
z pomocą wiedziały z kim się kontaktować.
Przed zimą dobrze jest zaopatrzyć spiżarnię w podstawowe artykuły tak, żeby w razie
złej pogody nie być zmuszonym wychodzić
z domu.
Sporo kłopotów sprawiają chorym na Parkinsona codzienne czynności, takie jak kąpiel
czy ubieranie. Ubieranie zabiera coraz więcej
czasu, dlatego warto kupować rzeczy zapinane z przodu, bez suwaków z tyłu, elastyczne
w pasie, guziki zamienić na rzepy, buty wsuwane
zamiast sznurowanych itp. Przy ubieraniu należy
stawać blisko mebla, o który można się oprzeć
dla zachowania równowagi.
W łóżku niektórzy chorzy radzą stosować śliskie
prześcieradła z materiału typu satyna, co ułatwia przewracanie się z boku na bok.
Jeśli mieszkasz samotnie i widzisz, że nie
dajesz już sobie rady z codziennymi czynnościami, postaraj się załatwić przysługującą
ci pomoc socjalną. Ustawa o pomocy społecznej określa rodzaje zasiłków, kryterium
dochodowe, wysokości świadczeń i zasady
ich waloryzowania. Osoba, która chce otrzymać pomoc w formie zasiłku powinna zgłosić
się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu
zamieszkania.

Źródło: The Parkinson, Autumn edition 1999,
tytuł oryginalny: „Living Alone with Parkinson’s,
Part 1: Practical Materials when living alone.”
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Uczę się siebie na nowo
każdym wieku można uczyć się siebie
i świata. Jestem także zwolenniczką
poglądu, że w każdym stanie zdrowia/
choroby doświadczanie siebie na nowo jest
możliwe. Na każdym etapie choroby Parkinsona można się rozwijać spełniając swoje plany
i marzenia. Rozważania moje chciałabym rozpocząć od przytoczenia aktualnej definicji zdrowia
wypracowanej przez WHO (Światową Organizacją Zdrowia). Zdrowie definiowane jest jako „nie
tylko brak choroby lub zniedołężnienia, ale stan
pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego”, zdrowie to także
sprawność do „prowadzenia produktywnego
życia społecznego i ekonomicznego”. W definicji
ważną kategorią jest także wymiar duchowy. Co
to dla nas oznacza? Zdrowie należałoby oceniać
wielowymiarowo (a nie zerojedynkowo: jestem
chory/a – nie jestem chory/a), ponieważ składa
się ono z kilku kategorii/sfer (patrz tabela).
Kategorie te wzajemnie się przenikają i oddziałując na siebie, dążą do dynamicznej równowagi,
co oznacza że stan nierównowagi w każdej
z nich może być kompensowany (równoważony)
przez pozostałe sfery. Dysfunkcja (choroba, niedomaganie, braki) w jednej ze sfer ma wpływ
na inne, może zmienić ich funkcjonowanie, niszcząc je. Ale możliwy jest także inny scenariusz,
zmiana w jednej ze sfer jest równoważona przez
siłę z pozostałych. Można być coraz bardziej
niesprawnym fizycznie, ale człowiek nie składa
się tylko i wyłącznie z fizyczności. W chorobę
Parkinsona wchodzi on także z całą swoją przeszłością i ze wszystkimi zasobami tam zgromadzonymi (wiedzą, doświadczeniem, pamięcią,
umiejętnościami, relacjami nawiązanymi z innymi
ludźmi, religijnością i innymi). Owszem, choroba
może nam ograniczyć i zmienić różne rzeczy, ale
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nie może nam ich zabrać. Zawsze możemy je
pielęgnować, doświadczać i co najważniejsze
uczyć się nowych.
Niedawno dokonane odkrycia potwierdzają
zdolność komórek nerwowych mózgu do regeneracji i tworzenia nowych sieci połączeń (neuroplastyczność, plastyczność mózgu). Proces
powstawania nowych komórek nerwowych
(neurogeneza) trwa przez całe życie (chociaż nie
we wszystkich okresach życia tak samo intensywnie), a to oznacza, że poprzez pobudzanie
naszego mózgu do działania dajemy mu szansę
na tworzenie nowych połączeń między neuronami i zapobiegamy obumieraniu tych „nieużywanych”. W chorobie Parkinsona wyrażenie
„uczę się siebie na nowo” nabiera nowego sensu
każdego dnia. Coraz mniejsza przewidywalność
funkcjonowania ciała, powoduje zniechęcenie,
smutek, depresję w oczekiwaniu na dalsze życie.
„Uczenie się siebie na nowo” nie jest związane
z oczekiwaniem na to co przyniesie los, ale jest
podejściem związanym z aktywnością, z próbowaniem, szukaniem, z wzmacnianiem i budowaniem tych sfer, które mogą kompensować
fizyczne niedomagania. Spostrzeganie „szklanki
do połowy pustej”, w chorobie Parkinsona, to
stuprocentowe skupienie się na niedomaganiu
w którejś ze stref (np. fizycznej), ale można też
większą uwagę poświęcać temu, co jeszcze
mimo choroby, można zrobić dla siebie i dla
innych. „Uczenie się siebie na nowo” związane
jest bardzo z cierpliwością. Z łagodnym traktowaniem siebie, z wyrozumiałością, czasem
z obniżeniem standardów, które sobie stawiamy.
Co mogę zrobić, gdy tym razem nie „idzie
mi” poranne wstawanie, gdy doznaję bezruchu w najmniej oczekiwanym momencie,
gdy funkcjonuję gorzej niż wczoraj? Jest takie
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powiedzenie, że jeżeli robisz to co robiłeś/łaś,
to będziesz miał/a to co miałeś/łaś. Często
osoby chore na chorobę Parkinsona mówią, że
wtedy złoszczą się, niecierpliwią, a w myślach
przewidują „czarną” przyszłość dla siebie. Takie
postępowanie może powodować stres. Napięcie psychiczne pociąga za sobą napięcie układu
współczulnego i napięcie mięśni. Zmiana, czyli
„uczenie się siebie od nowa”, może polegać na
tym, że w takich właśnie momentach, zostajemy
w tym miejscu, w którym jesteśmy. Uspokajamy
oddech (głęboki, przeponowy, kilkuminutowy),
uspokajamy myśli, stosujemy trening uważności lub pracę z wyobraźnią. Dajemy sobie czas
na doznanie wszystkich odczuć, które płyną
z naszego ciała. Bo jak mówi mądrość wschodnia „z bezruchu rodzi się najważniejszy ruch”.
Dynamiczna równowaga wszystkich sfer składających się na nasze zdrowie, zakłada ciągły
ruch w tych płaszczyznach. Raz jedna sfera
kompensuje pozostałe, a czasami jest odwrotnie. Jedyne co potrzebujemy zrobić, to „wypi-

sywać sobie recepty” i do nich się stosować.
Recepty mające w treści: kontakt ze znajomymi,
wyjście na grupy wsparcia, na rehabilitację (a
gdy ta staje się bardziej przymusem a nie przyjemnością, to także poszukanie sobie ruchu,
który będzie sprawiał nam taką przyjemność: tai
chi, nordic walking, wyjście z psem na spacer),
aktywizowanie i poszukiwanie nowości w sferze poznawczej, duchowej. Można zacząć od
bardzo małych i drobnych przyjemności, powoli
małymi krokami zwiększając swoją nadzieję na
dobrą jakość życia w każdym jego momencie.
Z podziękowaniami dla mojego taty, który jest
dla mnie inspiracją.

Sylwia Wójcik
psycholog współpracująca z Wielkopolskim
Stowarzyszeniem Osób z Chorobą Parkinsona (www.parkinson-poznan.pl), z Poradnią Praxis (www.poradniapraxis.pl) i Akademią Walki z Rakiem Oddział w Poznaniu
(www.awzr.pl/~poznan/). Uczestniczka seminarium doktoranckiego u Pani prof. dr hab. Anny
I. Brzezińskiej (Instytut Psychologii UAM).

Zdrowie

Promocja zdrowia, prewencja

Sfera
fizyczna

 prawidłowe (adekwatne do wieku)
funkcjonowanie organizmu

 dobranie leków
 zdiagnozowanie także
innych chorób
 rehabilitacja (także
choreoterapia, joga, tai-chi i inne)
 dieta

Sfera
psychiczna

 procesy emocjonalne (uczucia,
nastroje) procesy poznawcze
(percepcja, uwaga, pamięć, myślenie,
język, kontrola poznawcza, funkcje
wykonawcze, ekspresyjne)

 ćwiczenia aktywujące,
rozwijające, podtrzymujące
procesy poznawcze
 pomoc psychologa
 pomoc psychiatry

Sfera
społeczna

 zdolność do nawiązywania,
podtrzymywania i rozwijania
prawidłowych relacji z innymi ludźmi

 podtrzymywanie starych sieci
znajomych i szukanie nowych

Sfera
duchowa

 religijność, wierzenia, praktyki
w kierunku wewnętrznego spokoju
i równowagi

 praktykowanie
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Droga równie ważna jak cel
Jestem psycholożką, która rozpoczęła współpracę z fundacją „Żyć z chorobą Parkinsona”, zainspirowana własnym doświadczeniem rodzinnym związanym z tą chorobą. Chęć połączenia dotychczasowego doświadczenia zaowocowała stworzeniem pilotażowego programu psychoedukacyjnego przystosowanego do osób chorych oraz ich współtowarzyszy, opiekunów. Pilotażowego,
ponieważ będziemy czekać na opinie od Państwa. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie i chęć
współpracy. Inspiracją do powstania tego programu jest moja fascynacja Programem Simontona,
stworzonym na potrzeby osób chorych onkologicznie.

M

oja praca w poradni medycznej (psy- wój i dobre relacje z otoczeniem. Przyjemność
chiatryczno-psychologicznej z osobami pochodząca ze wzmacniania pozytywnych emoprzeżywającymi zaburzenia
cji, zaangażowanie w teraźniejszość
lękowe, depresyjne, adaptacyjne,
i sens związany ze świadoobsesyjno-kompulsywne),
mością i wykorzystywaniem
prowadzenie warsztatów
posiadanych zasobów,
tworzą jakość naszego
rozwojowych, psychoeduPsychoedukacyjny
kacyjnych, trenerskich,
życia. A wszystko to jest
program
pracy z ciałem oraz
możliwe bez względu na
dla
osób
przygotowywanie się
stan zdrowia i aktualną
chorych
na
chorobę
do doktoratu, dało mi
fazę choroby ParkinParkinsona
i
ich
praktyczne i teoretyczne
sona. W Programie tym
współtowarzyszy
podstawy do stworzenia
zajmiemy się wzmacniaprogramu, który będzie
niem nadziei, motywacji,
wspomagał metodami psyradzeniem sobie ze strechologicznymi zarówno chosem, emocjami. Poszukamy
rych, jak i ich najbliższych.
metod przekształcających lęk
w spokój umysłu. Będziemy szukać
metod rozwijania i wzmacniania kompetencji
SKĄD TYTUŁ PROGRAMU
emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych.
„DROGA RÓWNIE WAŻNA JAK CEL”?
Pilotażowy program składa się z dziesięciu bloKażdą wyprawę trzeba zacząć od postawienia ków tematycznych, które będą się pojawiały
małego kroku...
systematycznie na stronie internetowej Fundacji
Jest to: Psychoedukacyjny program dla (www.parkinsonfundacja.pl). Zapraszam Pańosób chorych na chorobę Parkinsona i ich stwa do aktywnego uczestnictwa i współtwowspółtowarzyszy.
rzenia tego programu. Szczegóły programu,
Jestem zwolenniczką psychologii pozytywnej, a także pierwszy blok tematyczny ukażą się niekoncentrującej się na mocnych stronach natury bawem!

ludzkiej.
Sylwia Wójcik
Psychologia pozytywna wskazuje, jak rozwijać
autor psychoedukacyjnego programu dla osób
pozytywne aspekty w naszej egzystencji, aby z chorobą Parkinsona i ich współtowarzyszy
osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, roz- „Droga równie ważna jak cel”, psycholog.
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Terapia poprzez
muzykę i taniec
ez wątpienia, nic tak nie zbliża człowieka
do człowieka i nie rozładowuje napięć
emocjonalnych, jak muzyka i taniec;
dotyczy to w szczególności tak zwanych „parkinsoników”, którym szczególnie ze względów
psychoterapeutycznych, potrzebna jest bliskość
innych osób. Terapia poprzez muzykę i taniec
jest jednym ze skutecznych sposobów pomocy
pacjentom z chorobą Alzheimera, Parkinsona,
z zespołem Downa, jak również cierpiącym na
depresję, nerwicę, schizofrenię, czy zaburzenia
odżywiania.
A skoro tak, to rzymska sentencja „Musica, saltatio corporis et animae levamen sunt” – Muzyka
i taniec są lekarstwem dla duszy i ciała – znajduje w poniższych wywodach swoje pełne
uzasadnienie.
Po pierwsze – muzyka w odróżnieniu od innych
rodzajów sztuki, trafia do człowieka bez konieczności przygotowania go na jej odbiór. Stwierdzono na podstawie badań w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i psychiatrii, że muzyka
oddziałuje głównie na sferę osobowości człowieka i co ważne, może zmienić stan aktywności systemu nerwowego i wywoływać określone
zmiany w funkcjonowaniu całego organizmu.
Toteż dzięki dobrze dobranej muzyce, która ma
działać jak magnes i zachęcać nas do ruchu
można osiągać wzniosłe stany ducha – poczucie
niewysłowionej błogości.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak
wielki i dalekosiężny wpływ mają na nas dźwięki.
Docierając do narządów wewnętrznych, modyfikują stan naszych mięśni, przeobrażają psychikę. Także rytm – drugi element muzyki ma
niewątpliwy wpływ na zdrowie i samopoczu-

B
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cie człowieka. W Australii muzyka używana
jest w celu zmniejszenia śmiertelności. Istnieją
specjalne programy muzyczne dla kierowców
i studentów. W USA zauważono szybszy rozwój
roślin pod wpływem muzyki. Również w medycynie coraz bardziej rozpowszechnia się zastosowanie muzyki w terapii, ponieważ może ona
wpływać na system trawienny, pracę mózgu,
itp. Także znacząco aktywizuje system nerwowy, usprawnia oddychanie, zmienia szybkość
krążenia krwi, czy też obniża próg wrażliwości
zmysłów.
Dlatego też, muzyka na Zachodzie, celowo jest
wykorzystywana w takich działach medycyny
jak anestezjologia, neurofizjologia, rehabilitacja
medyczna, ginekologia, geriatria, itp. Jest ona
jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania
siebie. Pomaga w nawiązaniu kontaktu z innymi
ludźmi, przezwycięża smutek, własne słabości
i lęk – uspokaja. Oprócz likwidacji zmęczenia,
gasi negatywne emocje, takie jak: złość, niechęć, agresję. W sposób dynamiczny zmienia
jej odbiorcę, pobudza go do działania, skłania
do skupienia, a niekiedy nawet do wzruszeń.
Po drugie – taniec – jest jedną z najdoskonalszych form terapii, ponieważ angażuje istotę
ludzką całościowo, to jest jej ciało, umysł
i duszę. Dzięki czemu zmniejszając napięcia
psychofizyczne zapewnia jej wewnętrzną równowagę. Ma on ogromną siłę transformującą,
uwalnia od nadmiaru negatywnych bodźców.
Bez wątpienia, budzi do życia ciało i uśpioną
w nim energię i ekspresję; to jest wyrażanie
wewnętrznych przeżyć i uczuć. Gdy tańczymy
wzmacniamy mięśnie całego ciała, pozbywamy
się zbędnych kilogramów, przez co staje się ono
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bardziej elastyczne i sprężyste. Nasz organizm, Jedna z definicji, metody leczenia tańcem,
w tańcu, doskonale dotlenia się, co usprawnia mówi, że jest to psychoterapeutyczne wykopracę serca, zapobiegając niewydolności układu rzystanie ruchu jako procesu, który w spokrążenia i nadciśnieniu. Poprzez taneczny ruch sób zasadniczy zwiększa fizyczną i emocjoodtwarzamy siebie, nasze uczucia, wzmacniamy nalną integrację uczestniczących w niej osób.
w sobie poczucie więzi grupowej. Przykładem ponadto, zmniejszające się w tańcu napięcie
tego są Tańce w kręgu: izraelskie, greckie czy psychiczne, jak również towarzysząca nam
chorwackie.
świadomość samorealizacji się poprzez taniec,
Nic, więc w tym dziwnego, iż większość psy- wyzwala w naszym organizmie endorfiny (natuchologów i psychiatrów uważa, że chociaż ralna morfina), należące do peptydów opioidotaniec kojarzy się na głównie z formą rozwych, które oprócz działania przeciwbólorywki, to jest on czymś znacznie
wego, wywołują stan euforyczny;
poważniejszym, po prostu – skudlatego często nazywa się je
tecznym sposobem pomocy
„hormonami szczęścia”.
pacjentom; dając im moc,
Choreoterapia – nie zastąpi
radość życia i wolę walki.
neurologa – zapewne nie
Muzyka
Terapia tańcem odwouzdrowi, ale znacznie skui
taniec
są
łuje do naszej wyobteczniej będzie przywralekarstwem dla
raźni i kreatywności niż
cać siły witalne naszego
wyuczonych kroków. Tańorganizmu, do walki z choduszy i ciała
cem w tym rozumieniu jest
robą. Łączy ona ze sobą
każdy ruch, który wykonupracę nad samodoskonalejemy. Wcale nie musi on być
niem ze świetną zabawą, twoładny – ma raczej wyrażać emorząc tym samym unikalny instrucje i być w zgodzie z naszym ciament syntezy ciała, umysłu i duszy,
łem; czyli wykonywanie tych ruchów, na które a wszystko po to, aby częściej na naszych twaciało ma ochotę (tzw. ruch autentyczny). wtedy rzach pojawiał się przyjazny uśmiech, ogólna
taniec jest bezpieczny i leczniczy dla każdego. i niczym niezmącona radość życia – ludzkie
Tańczyć mogą wszyscy, nawet osoby spara- szczęście. Nie patrz w kalendarz i nie poddaliżowane, które taniec mogą wykonywać we waj się ogólnie panującej opinii, że taniec jest
własnej wyobraźni. Stymuluje to powstawanie zarezerwowany tylko dla młodych. Taniec jako
połączeń neuronalnych w mózgu, co zazwyczaj jeden ze środków terapeutycznych jest znaczpoprawia stan chorych, a niekiedy przyśpiesza nie przyjemniejszym i zdrowszym, niż zażywaodzyskanie przez nich oczekiwanej sprawno- nie lekarstw. Medycyna wykorzystuje go jako
ści. Innymi słowy, terapia ta, stosowana jest pomoc w walce z chorobami. Jest też niezwykle
w celu poprawienia kondycji psychofizycznej; skutecznym lekiem przedłużającym młodość
co skutkuje wzrostem pozytywnego nastawie- osób „trzeciego wieku”.

nia do życia i do możliwości naszych sił witalnych. Konkludując, należałoby powiedzieć, że dr Jan Bacik
psycholog, filozof, inicjator zajęć ruchowych –
każdy człowiek z natury – od urodzenia aż do choreoterapii w ramach działalności Koła
śmierci – pragnie tańczyć, ponieważ poprzez zrzeszającego osoby z chorobą Parkinsona
taniec kreuje samego siebie.
w Warszawie.
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3. Międzynarodowa
letnia szkoła nt. Choroby
Parkinsona
dniach 11–20 lipca 2011 r. odbyła się
w Warszawie trzecia edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły poświęconej
chorobie Parkinsona. Projekt organizowany był
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland oraz Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Honorowy patronat nad akcją
objęła Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”.
Do wzięcia udziału w warsztatach zaproszono
studentów kierunków związanych z opieką
zdrowotną oraz przedstawicieli wielu specjalności medycznych zainteresowanych tematyką
choroby Parkinsona z całego świata. Organizatorzy postawili na innowacyjne i inspirujące
podejście łączące pracę zespołową z fachową
wiedzą ekspertów. Celem warsztatów było
stworzenie oryginalnych prac naukowych. Studenci takich m.in. kierunków jak medycyna,
farmacja czy psychologia podzieleni zostali
na trzy zespoły. W wyniku wspólnej pracy pod
okiem trenerów powstały projekty o następującej tematyce:
 „Wpływ oczekiwań pacjentów na objawy niemotoryczne i jakość życia w chorobie Parkinsona”, autorzy: Anna Grinberga, Bilge Kalanlar, Noreen Lenihan, Bashir Mohamed.
 „Wpływ galaniny na funkcje ruchowe u szczurów z indukowaną choroba Parkinsona”, autorzy: Monika Figura, Laura Iftimi, Aasim Amin,
Cosmin Ene.
 „Badania neurofunkcjonalnego podłoża
zachowanej umiejętności jazdy na rowerze

W
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u pacjentów z chorobą Parkinsona z ciężkimi
zaburzeniami chodu”, autorzy: Ela Maria Enescu, Dragos-Mihai Maliia, Monika Rabenstein,
Ramona-Alexandra Zamfir.
Prace zostały przedstawione ekspertom z dziedziny choroby, wśród których znalazły się tak znamienite osoby jak Prof. Dr. Erik Ch. Wolters (przewodniczący Grupy Badawczej ds. Parkinsonizmu
i Zaburzeń Pokrewnych Światowej Federacji Neurologów) oraz Prof. Harry Steinbusch (dyrektor
Europejskiej Wyższej Szkoły Badań Naukowych
nad Układem Nerwowym), a także, z inicjatywy
Fundacji: Prof. Urszula Fiszer, dr Anna Potulska –
Chromik, dr Marta Leńska – Mieciek – lekarze
współpracujący z Fundacją. Prezentacje były na
żywo transmitowane przez Internet.
Międzynarodowa Letnia Szkoła poświęcona
chorobie Parkinsona stała się doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń i współpracy na polu
międzynarodowym. Inicjatywy tego rodzaju podnoszą poziom wiedzy i społecznej świadomości
o chorobie Parkinsona a także przyczyniają się
w dużej mierze do tego co najbardziej istotne –
poprawy komfortu życia chorych – stwierdzili
uczestnicy projektu..

Na podstawie: 3rd Parkinson’s Disease Summer
School – Sponsor Report, Kraków, sierpień
2011 r.,
Przygotowała: Marta Spirowska – Absolwentka
Wydziału dziennikarstwa i nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Tłumacz,
Wolontariusz Fundacji „Żyć z chorobą
Parkinsona”.
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Terapie uzupełniające

Hydroterapia
CO TO JEST HYDROTERAPIA?
Hydroterapia to dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda).
Nazwa wywodzi się z Greki hydro – woda;
hydroterapia – „uzdrawiająca woda”. Początki
hydroterapii to okres starożytnych kultur – Chin,
Japonii, ale przede wszystkim Rzym. Budowano łaźnie, aby leczyć symptomy choroby
reumatycznej i porażeń oraz następstwa urazów. W roku 330 n.e. donoszono o leczniczych
skutkach ciepłych kąpieli z okresu do 1000 lat
wcześniej. Hydroterapia jest metodą wysoce
cenioną, nakierunkowaną na poprawę równowagi, giętkości oraz na zwiększenie siły.
Ćwiczenie w ciepłej wodzie jest obecnie uważane
za ważną część fizjoterapii i za bardzo korzystną
terapię dla osób z chorobą Parkinsona. Jest ona
szczególnie skuteczna z trzech głównych powodów: 1. Wyporność wody częściowo unosi ciało,
co daje wsparcie słabym mięśniom i pozwala na
poruszanie bolącymi kończynami. 2. Opór stawiany przez wodę zwiększa siłę potrzebną do
wykonywania ćwiczeń wzmacniających. 3. Samo
przebywanie w ciepłej wodzie przynosi odprężenie i usunięcie bólu.
Hydroterapia jest również bardzo użyteczna jako
punkt wyjścia do stopniowego powrotu do programu ćwiczeń, pozwalając nawet najsłabszym
osobom na ponowne poruszanie się. Hydroterapia może również być częścią ogólnego programu przywracania do zdrowia, stanowiąc
bezpieczny i interesujący sposób zwiększania
wydolności i wytrzymałości sercowo-naczyniowej. Hydroterapii nie należy mylić z pływaniem – jest to zupełnie coś innego prowadzo-
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nego pod okiem wyszkolonych fizjoterapeutów,
którzy w każdej chwili mogą pacjentom pomóc,
wesprzeć ich, wytłumaczyć jak wykonywać
ćwiczenia.
Popularność hydroterapii wśród większości
lekarzy spadła w XX wieku, by teraz zyskiwać
na znaczeniu. Pod terminem hydroterapii rozumie się obecnie szeroki zakres leczenia z wykorzystaniem wody; od zawansowanych ćwiczeń
w wodzie, przez kąpiele po zwykłe picie H2O.
Niektórzy pacjenci pod terminem hydroterapii rozumieją kąpiele, prysznice, sauny, łaźnie parowe, inhalacje parą, jacuzzi, wcieranie,
kompresy, owijanie ciała, itp. Z uwagi na to, że
hydroterapia może przynosić korzyści (w szczególności osoby z chorobą Parkinsona donosiły
o ustąpieniu drżenia i bólu w wyniku wzięcia
prysznica lub zanurzenia stóp i nóg w ciepłej
lub zimnej wodzie), hydroterapię bardziej tradycyjnie rozumie się jako ćwiczenia wykonywane
w wodzie w celu poprawienia zdrowia i dobrego
samopoczucia.
Istnieje też wiele psychicznych korzyści płynących z hydroterapii. Osoby niezbyt sprawne
mogą czuć się bezpieczniej i pewniej w wodzie,
niż gdyby wykonywały ćwiczenia na ziemi.
W szczególności mniejszy jest strach przed
upadkami, które w wodzie zdarzają się rzadziej
i jeśli już do nich dojdzie, ich skutki są niewielkie. Ponadto wiele osób uważa, że samo przebywanie w wodzie uspakaja. Ci, którzy boją się
wody (lub nie umieją pływać) nadal mogą cieszyć się hydroterapią. Terapeuci są szkoleni, by
pomóc tym osobom w przezwyciężeniu ich strachu. Nawet te osoby, które przed zdiagnozowaniem choroby Parkinsona były bardzo dobrymi
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pływakami mogą mieć obawy przed wejściem
do wody z uwagi na utratę równowagi i kontroli
ruchu kończyn. Jednakże hydroterapeuci są
szkoleni w tym zakresie i pomogą takim osobom
ponownie cieszyć się wodą.

CO Z CHOROBĄ PARKINSONA?
Tak samo jak w przypadku większości dziedzin
fizjoterapii, im wcześniej rozpocznie się hydroterapię, tym lepiej. Chociaż hydroterapia jest
bardzo korzystna dla osób z zaawansowaną
chorobą Parkinsona, to jednak wiele można
zdziałać, by zapobiec problemom, jeśli terapię
tę rozpocznie się wcześniej, koncentrując się na
utrzymaniu siły i właściwej postawy.
Do celów programu hydroterapeutycznego
w przypadku choroby Parkinsona należą: rozluźnienie mięśni, zwiększenie elastyczności,
poprawa postawy ciała i równowagi, zwiększenie pojemności płuc i siły. Hydroterapia może
pomóc w przypadku stresu, lęku i napięcia, które
mogą towarzyszyć chorobie Parkinsona. Niektóre
osoby twierdzą, że poprawia im również sen.
Pacjenci odkrywają, że będąc w wodzie dającej wsparcie mogą poruszać się w sposób
swobodny i bezpieczny, który dla nich już nie
jest ani łatwy ani nawet możliwy do wykonania
poza wodą i często czują rosnącą wiarę w siebie w miarę zwiększania się ich zdolności fizycznych. Z czasem, mogą ponownie rozwinąć się
u nich spokojne ruchy pływackie.

NA CZYM TO POLEGA?
Baseny mogą być prowadzone przez prywatne
kliniki lub być częścią szpitalnego oddziału fizjoterapeutycznego. Także na wieku publicznych
basenach prowadzone są specjalne zajęcia
pływackie dla osób z ograniczoną zdolnością
poruszania się. Zajęcia te mogą być prowadzone
przez wolontariuszy lub pod nadzorem fizjotera-
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peuty. Informacje o lokalnych usługach można
uzyskać u lekarza pierwszego kontaktu, w szpitalnym oddziale fizjoterapii.
Ćwiczenia mogą przyjmować rozmaite formy.
Każdy pacjent jest dokładnie oceniany przez
fizjoterapeutę, który opracowuje odpowiedni
program ćwiczeń utrzymujących i zwiększających jego zdolności fizyczne. Osoba ta jest
poddawana regularnym badaniom i ocenom
oraz otrzymuje zalecenia lekarskie w ramach
podejścia wielodyscyplinarnego. Zawsze przeprowadzane są ćwiczenia rozgrzewające (przed)
i schładzające (po), polegające na wykonywaniu
delikatnych, lekkich ruchów mających zlikwidować napięcie i ból mięśni.
Zazwyczaj wykorzystuje się wyporność wody
do podtrzymywania, pomagania czy stawiania
oporu podczas wykonywania ruchów, takich jak
obracanie się czy chodzenie. Ruchy te są powtarzane, zwiększane i przyspieszane w miarę
trwania terapii i wykonywane w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej. Istnieje mnóstwo różnych urządzeń, z których można korzystać przy
wykonywaniu ćwiczeń z terapeutą lub samemu.
W wodzie można grać w szereg gier, wykonując lżejsze i łatwiejsze ćwiczenia w zespołach,
parach lub indywidualnie. Dołączyć można również proste ruchy taneczne. Dużą zaletą wody
jest to, że pomaga przeciwdziałać „postępowaniu” problemów doświadczanych przez niektóre
osoby.
Ćwiczenia w przypadku występowania symptomów choroby Parkinsona polegają na:
 uczeniu się relaksacji poprzez unoszenie się
na wodzie;
 wykonywaniu małych rytmicznych ruchów
rotacyjnych i powolnym, głębokim oddychaniu, rozciąganiu się i obracaniu w celu zwiększenia giętkości;
 ćwiczeniach wykonywanych na leżąco, siedząco i stojąco (np. stanie z zamkniętymi
oczami przez pewien czas);
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 uczeniu się „przesuwania” środka ciężkości
w celu poprawy równowagi i koordynacji;
 ćwiczeniu oddechu w różnych pozycjach
w celu zwiększenia pojemności płuc;
 ćwiczeniach wzmacniających polegających
na sięganiu po coś, obracaniu się wkoło,
wchodzeniu, schodzeniu i chodzeniu z różnymi prędkościami.
Hydroterapia może przynieść olbrzymie fizyczne
i psychiczne korzyści przejawiające się aktywną
działalnością społeczną, w której z radością
uczestniczy tak wiele osób.

ZANIM SPRÓBUJESZ HYDROTERAPII
Niektóre leki przeciwparkinsonowskie mogą
obniżać ciśnienie, tak więc pacjenci powinni
uważać przy wychodzeniu z wody w przypadku,

jeśli miewają zawroty głowy. Również terapeuta
powinien mieć świadomość problemów, jakie
pacjenci mają z oddychaniem.
Tak jak w przypadku innych terapii, przed rozpoczęciem leczenia należy zasięgnąć porady
lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza neurologa. Są osoby, którym nie zaleca się hydroterapii lub które powinny stosować ją ostrożnie, np.
osoby powracające do zdrowia po operacjach
ortopedycznych i neurologicznych oraz osoby ze
stwardnieniem rozsianym, zapaleniem stawów,
cukrzycą, chorobą Reynoldsa, chorobą serca,
problemami z krążeniem albo w bardzo podeszłym wieku.

Źródło: The Parkinson, autumn edition 2009,
tytuł oryginalny: „Complementary Therapies –
Hydrotherapy”, str. 12-13.
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Innowacyjna hydroterapia
nnowacyjne zajęcia hydroterapii na akwenach otwartych prowadzą fizjoterapeuci
współpracujący z Gdańskim Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona im. Teresy
Witkowskiej. Członkowie Stowarzyszenia wiedząc, jak ważne są wspólne wyjazdy dla pobudzenia chęci współpracy i nawiązania kontaktów
bezpośrednich, kilka lat temu zdecydowali się
na organizację grupowej rehabilitacji z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego.
Innowacyjność tego przedsięwzięcia to między innymi strój wykorzystywany do tej terapii.
Chorzy ubierani są w kostiumy piankowe, które
zabezpieczają przed utonięciem, zabezpieczają
przed utratą ciepła. 5–7 milimetrowa pianka
pozwala na przebywanie w wodzie o temperaturze 7–10°C nawet do dwóch godzin. Nowa-
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torstwo tego projektu to także wykorzystanie
jezior – nie basenów. Obcowanie z naturą, wykorzystywanie naturalnych walorów przyrodniczych
regionu do rehabilitacji osób cierpiących na chorobę Parkinsona czynią działalność Gdańskiego
Stowarzyszenia godną podziwu i naśladowania.
„Prawie 8 letnie doświadczenie Stowarzyszenia
w prowadzeniu zajęć na jeziorach, udowadnia, że
metoda jest bezpieczna i chorzy chętnie uczestniczą w takich ćwiczeniach” – mówi Lechosław
Witkowski – Prezes Stowarzyszenia.

Paulina Sokół
Wykorzystano informacje zamieszczone na
stronie Internetowej Gdańskiego Stowarzyszenia
Chorych na chorobę Parkinsona im. Teresy
Witkowskiej www.parkinson-gdansk.republika.pl
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Spotkanie chorych
w Wygiełzowie

J

uż po raz piąty osoby dotknięte chorobą rowy objęli: Burmistrz Miasta Trzebini i Starosta
Parkinsona spotkały się na plenerowej Chrzanowski.
imprezie integracyjnej w Skansenie
„Największym problemem ludzi z chow Wygiełzowie. Śląskie Stowarzyrobą Parkinsona jest wyjście
z domu i to trzeba zwalszenie Osób Dotkniętych Choczać, aby nie zasiedzieli
robą Parkinsona i Powiasię w domu. Trzeba
towa Grupa Wsparcia dla
27 czerwca
przyjeżdżać na różne
osób z chorobą Parkinspotkania, chodzić
sona w powiecie chrza2011 roku, w Nadna spacery” – mówi
nowskim z Trzebini
wiślańskim Parku
Marek Kubica –
udowadniają, że ludzie
Etnograficznym udało
pomysłodawca spotdotknięci tą chorobą
się zorganizować plekań integracyjnych
wcale nie muszą zamynerowe
spotkanie
kać się w domach. Po
w Wygiełzowie.
integracyjne.
raz kolejny, 27 czerwca
Bogaty program spotkania to między innymi:
2011 roku, w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym
część artystyczna w wykow Wygiełzowie koło Chrzanowa
naniu zespołu ludowego
„Małopolanie” z Babic, Teatru
udało się zorganizować plenerowe
spotkanie integracyjne. Patronat honoLudowego „Tradycja” z Okleśnej, solistów;

W imieniu Zarządu Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, pragniemy pogratulować organizacji V Plenerowej Imprezy Integracyjnej dla osób z chorobą
Parkinsona.
Cieszymy się, że wykorzystując walory przyrodnicze terenu, przyczyniacie się
Państwo do integracji osób chorych, cierpiących na chorobę Parkinsona. Organizacja tego typu przedsięwzięcia na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego to znakomity pomysł. Inicjatywa założonych przez Państwa organizacji oraz ich aktywność są godne podziwu oraz naśladowania. Pochwalamy
Państwa działalność, cieszymy się, że Stowarzyszenie zrzesza tak dużą liczbę
członków, jednocześnie dając możliwość wspólnego spędzania czasu wolnego.
Życzymy Państwu powodzenia przy realizacji kolejnych wspaniałych projektów,
które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób cierpiących na chorobę
Parkinsona!
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część dydaktyczna, zwiedzanie skansenu, ale
także część kulinarna. Stałym punktem programu od lat pozostaje degustacja ziemniaków
po Cabańsku.
Artyści od lat wspierający to przedsięwzięcie
występują charytatywnie. Zbigniew Klatka –
kierownik Teatru – „zwykle przyjeżdżamy tutaj
z Teatrem Ludowym „Tradycja” po to żeby dla
nich coś zaśpiewać i wspólnie później biesiadować, wspólnie śpiewając piosenki, ostatnio
także po czesku i po słowacku, bowiem zawsze
w tych zjazdach są grupy z Czech i ze Słowacji”.
W roku bieżącym nie było grupy ze Słowacji, ale
była reprezentacja z Czech. Jednakże uczestnicy spotkania to osoby, które przez te kilka lat
zdążyły się poznać, zaprzyjaźnić, dlatego początek spotkania to ciepłe przywitanie wszystkich
uczestników.
Duszą tego przedsięwzięcia jest Pan Marek
Kubica – pomysłodawca, inicjator.
Relację ze spotkania można obejrzeć na stronie
Internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie w Zakładce Chrzanowska Telewizja Lokalna, a także na stornie
Internetowej Fundacji w zakładce Info express.
(www.parkinsonfundacja.pl). Dla zainteresowanych przekazujemy link bezpośrednio do strony
MOKSiR: http://www.moksir.chrzanow.pl/index.
php?id=28&p=movie,207,show_movie,803


Wszelkie inicjatywy mające na celu
poprawę jakości życia osób cierpiących na chorobę Parkinsona są
godne podziwu i naśladowania.
W imieniu chorych dziękujemy
Pani Agacie Dowgird Dyrektor LO
im. J. Słowackiego w Warszawie za
nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych dla chorych.

Kwartalnik Parkinson – Polska 4/2011

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”
KRS 0000295519
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
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

