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KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy Kwartalnika PARKINSON – Polska
oddajemy w Państwa ręce kolejny, długo wyczekiwany numer naszego pisma. Wydanie to obejmuje
drugi i trzeci kwartał 2012 roku. Tematyka przedstawiona w numerze to między innymi wspomnienie
wydarzeń, które miały miejsce w danym okresie, ale
także artykuły dotyczące choroby. Na prośbę czytelników zamieszczono artykuł dotyczący problemów ze
wzrokiem w chorobie Parkinsona.
Przedstawiono także relację z ogólnopolskiego spotkania „Solidarni z cierpiącymi na chorobę Parkinsona”
i krótką notatkę z jednego z licznych warszawskich
pikników tematycznych. Mamy nadzieję, iż przedstawione tematy zainteresują naszych Czytelników.
Liczymy na Państwa wsparcie w redakcji kolejnych
numerów naszego wspólnego pisma. Jednocześnie
pragniemy podkreślić, iż istnieje możliwość zgłaszania interesujących Państwa tematów, przesyłania
artykułów do zamieszczenia na łamach Kwartalnika.
Zachęcamy Państwa – Czytelników Kwartalnika,
działaczy kół i stowarzyszeń to aktywnego tworzenia
biuletynu. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Państwem jest Paulina Sokół. Wszelkie sugestie, informacje, artykuły, notatki można przesyłać na adres
mailowy paulina@parkinson.sos.pl.
Mamy nadzieję, że kolejny numer biuletynu ukaże się
jeszcze w bieżącym roku.
W imieniu całej Redakcji Kwartalnika życzymy Państwu miłej lektury.
Redakcja Kwartalnika
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Solidarni z cierpiącymi
na chorobę Parkinsona
dniach 14–15 kwietnia 2012 roku odbyło
się kolejne ogólnopolskie spotkanie
„Solidarni z cierpiącymi na chorobę
Parkinsona” w Warszawie. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele kół i stowarzyszeń zrzeszających osoby chore na chorobę Parkinsona
z całej Polski. Tegoroczne spotkanie zostało
objęte honorowym patronatem przez Małżonkę
Prezydenta RP Panią Annę Komorowską i przez
Rzecznika Praw Obywatelskich Panią Prof. Irenę
Lipowicz. Zastępca Rzecznika Pan Ryszard
Czerniawski, był obecny na spotkaniu, powitał
uczestników, życząc miłych chwil spędzonych
wspólnie.
Konwencja tegorocznego spotkania była
zupełnie inna, aniżeli w latach poprzednich.
Przedstawiciele Kół i Stowarzyszeń prezentowali działalność swoich organizacji. Organizacje posiadające długi staż dzieliły się swoim
doświadczeniem, wiedzą, fachową poradą.
Młode, nowopowstałe organizacje przekazywały swój entuzjazm, pozytywne podejście,
innowacyjność i zaradczość w rozwiązywaniu
różnych problemów. Wiele uśmiechu i pozytywnych emocji przekazała Pani Henryka Tomalczyk – logopeda z łódzkiego Stowarzyszenia.
Wypowiedź Pana doktora n. med. Marcina Wojtery na temat „Aspekty psychiatryczne choroby
Parkinsona”, rzeczowa i konkretna przypadła do
gustu uczestnikom spotkania. Zaś Pani Sylwia
Wójcik – Psycholog – zwróciła uwagę na jakże
ważne aspekty psychoedukacji w chorobie
Parkinsona.
Po części oficjalnej nastał czas rozrywki i niespodzianek przewidzianych dla uczestników
spotkania. W Centrum Konferencyjno-Kon-
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gresowym w sali O nazwie Chopin wszystkich
gości, już od progu witali przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Skubianki z gminy Serock,
w pięknych strojach, które od razu przeniosły
wszystkich w lata dwudzieste i trzydzieste XX
wieku. W godzinach popołudniowych światła
Sali przygasły, na scenę zaś weszli artyści
z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia SMS. Film
ukazujący przedwojenną Warszawę i znakomite wykonanie utworów, z pięknymi tekstami
Juliana Tuwima pt. „Na pierwszy znak”, „Miłość
ci wszystko wybaczy”, niczym wehikuł czasu
przeniosło gości w tamte lata. Artyści zadbali
o dozę humoru, przypominając zebranym felietony Wiecha. Krótki, ale jakże wymowny film
o Powstaniu Warszawskim, wycisnął łzę z niejednego oka. Najmłodsi podopieczni Stowarzyszenia radośnie, z uśmiechem na ustach
odśpiewali piosenki powstańcze takie jak: „Warszawskie dzieci”, Piosenka o nocy”, Pałacyk
Michla”. Po krótkiej przerwie, w której uczestnicy
mieli czas na refleksję, zadumę, rozmowy, ale
także konsumpcję smakołyków przygotowanych
przez organizatorów; artyści zabrali wszystkich
obecnych do Warszawy powojennej. Pełen
entuzjazm budowniczych, którzy przy nitach
piosenki „Budujemy nowy dom” przekazywali
cegły do odbudowy stolicy udzielił się wszystkim uczestnikom. Kolejno przedstawiane przez
artystów utwory: „Jak przygoda to tylko w Warszawie”, „Na prawo most”, „Autobus czerwony”,
i fenomenalne wykonanie utworu w aranżacji
dwóch artystek Pani Joanny Folwarskiej i młodziutkiej Ani piosenki „Karuzela”, zaowocowało
wspólną zabawą i rozkołysaniem całej sali. Nie
zabrakło też znanych postaci: warszawska kwia-
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ciarka, która rozdawała bukiety kwiatów pod- aktorzy mają od 8 do 68 lat, miał szczególny
czas przerwy, Cwaniak warszawski – obdarowy- wymiar z racji ustanowienia przez Parlament
wał całusami, a także wykonał wspaniały utwór Europejski i Radę Unii Europejskiej roku 2012 –
„Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka”, a także Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starkojarzona z Warszawą Hanka Bielicka, w której szych i Solidarności Międzypokoleniowej. Członrolę wcieliła się Beata Bieniek. Kolorowa kreacja, kowie Stowarzyszenia udowodnili, że „Warszawa
kapelusz i charakterystyczna chrypka wywołały da się lubić”, ale także cytując hasło Stowarzyuśmiech na twarzach publiczności. Nowa, SMS- szenia pokazali, że „SMS łączy ludzi”.
owa odsłona Hanki Bielickiej na długo zapadnie Dzień pełen emocji i wrażeń został zwieńczony
w pamięci wszystkich zebranych. Ogromną nie- wspólną kolacją.
spodzianką był występ prawdziwego warszaw- Niedzielny poranek został rozpoczęty od wspólskiego kataryniarza, z papugą o imieniu
nego uczestnictwa we mszy święCarlos. Kataryniarz, przy nutach
tej w Bazylice świętego Krzyża
utworu „Złoty pierścionek”,
w Warszawie. Mszę celebrorozdawał złote pierścionki
wał Ksiądz Józef Jachim„z niebieskim oczkiem,
czak, który swoje słowa,
Rok 2012 –
z błękitnym niebem na
w ten szczególny dzień
został
ustanowiony
szczęście”. Podsumo(Niedziela Miłosierdzia
Europejskim Rokiem
waniem wieczoru było
Bożego) skierował
do osób cierpiących
wspólne wykonanie
Aktywności
na chorobę Parkinpiosenki „Warszawa
Osób Starszych
sona. Kolejnym punkda się lubić”, która
i Solidarności
dała tytuł dla całego
tem programu było
Międzypokoleniowej
tradycyjne już złożeprzedstawienia.
Organizatorzy w podzięnie kwiatów przy grobie
kowaniu wręczyli dyplomy
błogosławionego Księdza
„Przyjaciela Fundacji”, wszystJerzego Popiełuszki.
kim członkom i podopiecznym
Niespodzianką, którą przygotoStowarzyszenia Miłośników Skubianki.
wali organizatorzy była wizyta w CenDodatkową niespodzianką i zaskoczeniem była trum Nauki im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.
odśpiewana piosenka na Euro 2012 pt. „Polska Kilka godzin spędzonych w Centrum zaowocogra!”, która w konkursie piosenki na Euro 2012 wało zapewne licznymi rozmyśleniami naukow kategorii własna interpretacja znanej piosenki wymi. Niezwykłą radością była stała opieka
zajęła drugie miejsce (więcej na www.piosenka- niezastąpionych przewodniczek Pani Barbary
i Pani Marii, które czuwały nad bezpieczeńnaeuro.pl).
Dodatkową atrakcją była stworzona mini galeria stwem uczestników i odpowiednim przebiegiem
obrazów autorstwa Pana Rafała Rudko, który spotkania.
wypożyczył akwarele specjalnie na potrzeby Po wizycie w Centrum Nauki nastąpiło pożegnaspotkania.
nie uczestników spotkania i myśl… do zobaczeOgólnopolskie spotkanie związane jest z Ogól- nia za rok.

noświatowym Dniem Osób z chorobą Parkinsona, jednakże Występ zespołu SMS, którego Paulina Sokół

Kwartalnik Parkinson – Polska 2/2012

3

MOJE ŻYCIE Z CHOROBĄ

Sprawozdanie z kadencji
Rady Forum Parkinson
Polska 2009 – 2012
istoria Forum Parkinson Polska rozpo- Sekretarz – Andrzej Strzylak
częła się w 2005 roku od powołania Rady Należy podkreślić, że przedstawiciel FundaKrajowej, przez przedstawicieli Stowarzy- cji wchodzi obligatoryjnie w skład Rady Forum
szeń Regionalnych z terenu naszego
„Parkinson Polska”. Fundacja w ramach
kraju. Rada miała za cel repredwustronnej współpracy finansuje
zentowanie szeroko pojętych
niezbędne wydatki Forum.
interesów osób cierpiących
Od maja 2009 roku na kolejna chorobę Parkinsona.
nym posiedzeniu Rady
Historia
Od 2007 nazwę Rada
Forum, podjęto uchwałę
Krajowa zmieniono na
dotyczącą priorytetoForum
Forum „Parkinson Polwych działalności:
Parkinson
Polska
ska” przejmując zada współpracy z orgarozpoczęła
się
nizacjami szczebla
nia Rady Krajowej. Kluczową rolę od początku
centralnego
w 2005 roku
powstania tej organizacji
 edukacji społeczeńpełnił Jerzy Łukasiewicz
stwa na temat choroby
założyciel Fundacji „Żyć
Parkinsona
z chorobą Parkinsona”.
 t wor zenia dogodnych
warunków do zakładania Kół
Forum nie posiada osobowości
prawnej, ale jest dobrowolną platformą,
i Stowarzyszeń
na której regionalni przedstawiciele parkinsoni-  rozszerzenie współpracy z mediami.
ków, mogą się spotkać i podjąć wspólne działa- Wskazano też na najpilniejsze działania w celu
nia w ważnych dla środowiska sprawach, oraz zorganizowania Ogólnopolskiego Centrum
upoważnić przedstawicieli, by reprezentowali Rehabilitacji i leczenia ruchem choroby Parkinich interesy wobec władz oraz odpowiednich sona (np. specjalistyczne sanatorium).
instytucji.
W lipcu 2011 roku miało miejsce spotkanie przedJednostką reprezentującą Forum jest Rada stawicieli Forum „Parkinson Polska”. Członkowie
w skład, której od wyborów w 2009 roku Forum postanowili opracować stronę internewchodzą:
tową www.parkinson-polska.pl. Podstawowym
Przewodniczący – Andrzej Puchacz,
jej celem jest umożliwienie Stowarzyszeniom
Wice przewodniczący – Julian Tomalczyk
oraz Kołom, które nie mają własnych stron www
Wice przewodniczący – Danuta Kłopotek- zamieszczenia informacji o swojej działalności
-Główczewska
w Internecie. Strona www.parkinson-polska.pl
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jest organizowana i współadministrowana bezpłatnie, zachęcamy do aktywnego współtworzenia forum, wszelkie sugestie można przesyłać na
adres forum@parkinson.sos.pl.
Z inicjatywy Forum, Stowarzyszenie „Słonik”
z Łodzi, któremu przewodniczy Julian Tomalczyk, zorganizowało w 2010, a powtórzyło
w 2011 roku, dwutygodniowy (w dwóch turach)
letni wypoczynek w Dźwirzynie. Dla Kilkudziesięciu osób z różnych rejonów Polski w domu
wypoczynkowym Rybitwa, pomimo skromnej
bazy zabiegowej, stworzono doskonałe warunki
do rehabilitacji i wypoczynku, nie bez znaczenia
była panująca rodzinna i serdeczna atmosfera.
Korzystając z faktu, że Fundacja jest Członkiem Europejskiej EPDA, w październiku 2011
roku przewodniczący Rady Forum Pan Andrzej
Puchacz na zaproszenie EPDA uczestniczył
w Anglii w corocznych obradach tej organizacji.
Wyjazd był w 100 % finansowany przez EPDA.

W nawiązaniu do spraw ważnych dla wszystkich
chorych należy odnotować, że działając w imieniu
osób cierpiących na chorobę Parkinsona Forum
Parkinson Polska zwróciło się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zmniejszenie poziomu odpłatności dla pacjentów lub utrzymanie dotychczasowego poziomu odpłatności za
niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona.
Ponowne wystąpienie w tej sprawie poparte
przez Stowarzyszenia min: krakowskie, łódzkie
i mazowieckie zostało skierowane do Rzecznika
Praw Obywatelskich Pani Profesor Ireny Lipowicz. Sprawa została załatwiona pozytywnie.
Rada Forum Parkinson Polska przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
Zachęcamy do współpracy:
forum@parkinson.sos.pl

Andrzej Strzylak
Sekretarz Rady Forum Parkinson Polska

Walne Zebranie Europejskiego
Stowarzyszenia Choroby
Parkinsona (EPDA)
http://www.epda.eu.com

dniach 7–9 października 2011 roku
w Egham pod Londynem, odbyło się
Walne Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Choroby Parkinsona (EPDA). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk
parkinsonowskich z Europy w tym m.in. z:
Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii,

W
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Polski, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji,
Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
Polska była reprezentowana przez Forum Parkinson Polska w osobie Andrzeja Puchacza –
Przewodniczącego Rady Forum Parkinson
Polska.
Uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia
związane z tematyka choroby Parkinsona, którą
dotkniętych jest w Europie ok. 1,2 mln osób.
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Do roku 2030, liczba ta prawdopodobnie wzrośnie o około 100 %. Rozmawiano o pozyskiwaniu środków na działalność, pozyskiwaniu
sponsorów, wczesnej diagnostyce, współpracy
z mediami i informowaniu społeczeństwa o chorobie Parkinsona. Dyskusje dotyczyły też prac
nad rozwijaniem pomocy dla chorych i ich opiekunów oraz zapewnianiu pracy chorym. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się polskie publikacje wydane przez Fundację „Żyć z Choroba
Parkinsona”.
Walne Zebranie EPDA przyjęło też roczny
raport z działalności organizacji oraz dokonało wyboru nowych władz oraz poinformowało o 20-leciu EPDA w roku 2012. Rocznica
ta, w ocenie EPDA, może być dobrze wykorzystana do zwiększenia informacji medialnych
o chorobie Parkinsona oraz do zwiększenia

świadomości społeczeństw o chorobie. Udział
przedstawiciela Forum Parkinson Polska,
pozwolił na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk parkinsonowskich oraz
pogłębieniu wiedzy i zdobyciu doświadczeń.
Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Choroby Parkinsona wyrazili zadowolenie z uczestnictwa Forum Parkinson Polska
w Walnym Zebraniu mając też nadzieję na
integracje działań środowisk parkinsonowskich w Polsce dla dobra chorych, ich rodzin
i opiekunów.
Kolejne, jubileuszowe Walne Zebranie EPDA
zaplanowane jest w dniach 28–30 września
w Amsterdamie.

Andrzej Puchacz
Przewodniczący Rady Forum Parkinson Polska

VI Korowód Wolski

C

oroczny piknik organizowany przez
Wydział Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wola przyciągnął rzesze warszawiaków, którzy w to niedzielne popołudnie 22 maja
2012 roku, choć na chwilę pomyśleli, o swoim
„szlachetnym” zdrowiu. W pikniku wzięło udział
wiele organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób starszych. W poszczególnych
namiotach można było zaznajomić się z działalnością poszczególnych organizacji. Ponadto
uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w różnego
rodzaju grach i zabawach. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych.
Dzieci mogły nauczyć się lepić z gliny, czy wziąć
udział w konkursach organizowanych przez
miejskich animatorów i animatorki. Słoneczna
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pogoda sprzyjała w zapoznawaniu się z działalnością stołecznych Domów Dziennego Pobytu,
Dzielnicowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich oraz innych
organizacji proseniorskich. Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami trzeciego
sektora jest niezmiernie ważna dla budowania
odpowiedzialności za siebie i swoją społeczność lokalną. Promocja udziału osób starszych
w działalności organizacji pozarządowych jest
jedną z form zachowania aktywności psychofizycznej. Ponadto sprzyja ona w kształtowaniu
pozytywnego wizerunku osób starszych.

Damian Kalita
Wolontariusz Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”

MOJE ŻYCIE Z CHOROBĄ

Relacja z pikniku
ając w pamięci mile wrażenia z zeszłorocznego Pikniku zdecydowaliśmy się
również w tym roku wziąć udział w tej
fajnej rodzinnej imprezie. Pogoda dopisała,
organizacja wzorowa i atrakcje zapewnione dla
maluszków jak również dla tych starszych.
Bardzo nam się podobało nie tylko dlatego że
można było uzyskać informacje o różnych orga-

M

nizacjach ale także mogliśmy posłuchać muzyki
i sprawdzić się w biegu z przeszkodami na czas.
Jaśkowi najbardziej podobała się plansza do gry
i wszechobecne balony.
Mam nadzieję, że za rok znowu spotkamy się na
Woli!

Monika
Wolontariusz Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”

Najtrudniejsze są zwierzenia
Zastanawiam się czasem jak uczciwie i bez zażenowania podzielić się własnym doświadczeniem
z sześcioletniego doświadczenia w zmaganiach z chorobą Parkinsona.

am za sobą załamanie psychiczne i wiele
przeżyć związanych z próbami przystosowania swojego życia do sytuacji
dotychczas nieznanej i niepodobnej do niczego
co dotychczas przeżywałem. Choroba Parkinsona, choć zwykle postępuje powoli, potrafi
zatruć życie zarówno choremu jak jego otoczeniu. Znam osobiste zwierzenia znajomych walczących ze skutkami choroby i niekiedy słuchając
tych wypowiedzi dostrzegam brak samokrytycznego spojrzenia na własne zachowanie. Wiem, że
najtrudniej o obiektywizm w takich zwierzeniach,
kiedy emocje dominują, a człowiek rozdrażniony
ma poczucie krzywdy i braku nadziei.
Dużo zależy od naszej osobowości. Jeśli samokrytycznie spojrzymy na swoją przeszłość przyznamy, że negatywne cechy charakteru nie ułatwiały nam życia także przed chorobą. I teraz,
kiedy utraciliśmy na skutek choroby dominację
na gruncie ogniska domowego, tracimy także
wiarę we własną wartość i ze swoim nadszarp-
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niętym ego skazujemy się na jeszcze większą
izolację i samotność.
Resztki zdrowego rozsądku podpowiadają, że
trzeba się hamować w egoistycznych oczekiwaniach i żądaniach – nie osądzajmy zbyt pochopnie najbliższych sobie osób.
Leki które bierzemy mają przykre skutki uboczne,
ale i to nie może usprawiedliwiać pretensji jakie
potrafimy zgłaszać pod adresem swoich bliskich.
Często są to pretensje urojone, nie rzeczywiste,
podejrzewamy swoich opiekunów, że zajmują się
nami z litości.
Jeśli uświadomimy sobie ten stan ducha i potrafimy obiektywnie ocenić własne zachowanie, spróbujmy się zastanowić co z tym zrobić. Postarajmy
się ożywić swoje zainteresowania, zaniedbywane
przez chorobę zajęcia. Łatwo nie jest, ale trzeba
robić co się da, żeby z życia jakie nam los zesłał
brać możliwie najwięcej zadowolenia i spokoju.
Andrzej Strzylak
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Komunikowanie się intymne
Zmaganie się z objawami choroby Parkinsona to bezustanne wyzwanie. Gili Bronner i Orny Moore – specjalizują się w tej dziedzinie. Tu piszą o potrzebie porozumiewania się z bliskimi, bo choroba
rzutuje także na intymność w stosunkach rodzinnych.

iedy syn odwiedza mnie ze swymi dziećmi, do rodziny, do grupy. Każdy z nas chce być
jestem szczęśliwa. Wkrótce jednak hałas kochany. A jednocześnie każdy człowiek ma
jaki powodują wnuki biegając po całym inne potrzeby intymności. Jeśli chory człowiek
domu denerwuje mnie. Drżenie staje się coraz będzie ukrywać przed bliskimi swoje potrzeby
większe i muszę wyjść z pokoju. Oni sądzą, i uczucia, rodzina może nie zauważyć jego
że ja nie lubię ich wizyt, ale się mylą. Jak mam problemów, a on poczuje się opuszczony
im powiedzieć prawdę skoro nawet nie mogę i nieszczęśliwy.
powiedzieć im o swojej chorobie Parkinsona?
Komunikowanie się ludzi między sobą, to dzieTo tylko jeden przykład, w jaki spolenie się informacją, nastrojem, uczusób choroba Parkinsona wpływa
ciami. Jest kluczem do intymnona rodzinne stosunki. A oto
ści, ma zasadnicze znaczenie
inny przykład:
w utrzymaniu dobrych sto„Ostatnio powiedzielisunków i dobrej jakości
Sztuka
śmy naszej pięcioletżycia. Dobre komunikowanie się jest wtedy,
niej wnuczce o mojej
komunikowania się
chorobie. W zeszłym
kiedy potrafimy być
z
bliskimi
zarówno słuchaczem
tygodniu, kiedy zauwato składnik dobrej
jak i mówcą. Choroba
żyła drżenie mojej ręki
Parkinsona utrudnia
powiedziała: „Parkinson!
jakości życia.
komunikowanie się ludzi
Parkinson! Jesteś niedomiędzy sobą i dlatego,
bra! Przestań się trząść!”
między innymi, rzutuje na stoNasze oczy napełniły się
łzami, zrozumiałam że nie jestem
sunki rodzinne.
już z tym sama.”
Ludzie otwarci na dzielenie się
Intymność i sztuka komunikowania się z bli- z otoczeniem uczuciami, myślami, pogląskimi to niezbędne składniki dobrej jakości dami, łatwiej zbliżają się do innych i łatwiej
życia zarówno dla chorych jak ich rodzin. Ale im osiągnąć prawdziwą intymność z otoczełatwiej powiedzieć niż zrobić. Tak więc, czym niem. Kiedy jednak w grę wkracza choroba Parjest intymność i w jaki sposób możemy lepiej kinsona, komunikowanie się z otoczeniem sprawia trudności i wywołuje kolejne stresy. Objawy
wyrażać nasze uczucia?
są dokuczliwe i potrafią niszczyć dobry poprzednio związek. Przed tym trzeba się bronić.
CZYM JEST INTYMNOŚĆ?
„Choroba Parkinsona daje ‘drugą szansę’ –
Każdy człowiek potrzebuje intymności, bli- okazję do zmiany zachowań prowadzących
skich sobie ludzi, poczucia przynależności do otwartości w komunikowaniu się”

K
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10 KROKÓW DO POPRAWY
INTYMNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ
W RODZINIE
1. DZIEL SIĘ Z RODZINĄ
Chorzy powinni dzielić się z bliskimi, z partnerem, z rodziną tym co się z nimi dzieje, co
czują, co myślą. Ważne jest żeby otoczenie było
świadome stanu w jakim się znajdujemy, żeby
rozumieli np. co to jest stan „on-off”, kiedy i jak
powinni się włączyć do pomocy podczas wykonywania codziennych czynności. Zaleca się, by
chorzy, jak również ich opiekunowie, otwarcie
mówili bliskim jak należy pomagać w trudnych
sytuacjach.

2. POSTĘPUJ UCZCIWIE,
NIE OSKARŻAJ
Czasami osoby z chP czują się urażone, ignorowane lub niezrozumiane. W rezultacie mogą
wpadać w złość, obrażać się i oskarżać. Jeśli
przykładowo, dzieci nie proponują im udziału
w zjeździe rodzinnym. Powody mogą być całkiem racjonalne, np. że wydarzenie to byłoby
zbyt wielkim obciążeniem dla chorych. Ale decyzja taka powinna być skonsultowana wcześniej
z chorym, żeby nie czuł się potraktowany jak
niepełnoprawny członek rodziny.

3. KOMUNIKUJ SIĘ
SKUTECZNIE
Po zaplanowaniu „intymnej rozmowy” chorzy
powinni wybrać najlepszą osobę w rodzinie
do takiej dyskusji, a także właściwą porę.
Kiedy np. chory najlepiej czuje się po południu, bo wtedy jest aktywny i odprężony, taki
czas powinien wybrać na przedyskutowanie
ważnych spraw z bliskimi. Choroba Parkinsona rozwija się, rodzą się nowe sytuacje
i obawy. Zarówno chorzy jak ich otoczenie
powinni otwarcie na bieżąco omawiać takie
kwestie.
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4. WYRAŻAJ MIŁOŚĆ
I UCZUCIA
Powszechnie wiadomo, że uczucie miłości,
wyrazy uznania i drobne gesty przyczyniają się
do polepszenia jakości życia osób z chP, ich
małżonków i rodzin. Przykładowo, żona mężczyzny z chP powiedziała ostatnio: „Jedną z głównych rzeczy, które pomagają mi jest uczucie
miłości mego męża. Mimo trudności spowodowanych jego chorobą Parkinsona, ciągle prawi
mi komplementy. Nawet jeśli jest wyczerpany,
pieści mnie delikatnie lub za pomocą drobnych
gestów okazuje swą miłość.”

5. SŁUCHAJ I BĄDŹ EMPATYCZNY
Proste słuchanie, zachęcanie i służenie wsparciem jest podstawowym aktem umożliwiającym
intymne komunikowanie się. A do obowiązku
każdego bez wyjątku członka rodziny należy
słuchanie.

6. ZNAJDŹ WSPÓLNE UPODOBANIA
Wspólne zajęcia wspierają intymne komunikowanie się. Warto np. razem chodzić do teatru
czy na koncerty lub po prostu na spacery. Chory
ze zdrowym partnerem i odwrotnie powinni dzielić się swoimi myślami, obawami, informacją
o sprawach finansowych itp.

Gila Bronner jest dyplomowaną terapeutką
seksu. Jest dyrektorem Działu Usług Terapii
Seksu przy Centrum Medycyny Seksualnej
będącego częścią Sheba Medical Center
w Izraelu. Można się z nią skontaktować pod
adresem gilab@netvision.net.il.
Orna Moore jest pielęgniarką specjalizującą się
w chorobie Parkinsona i zaburzeniach ruchu.
Jest również kierownikiem Oddziału Neurologii
Centrum Zaburzeń Pamięci i Uwagi w Centrum
Medycznym w Tel-Aviv w Izraelu. Kontakt:
ornam@tasmc.health.gov.il.
Źródło: EPDA PLUS, winter edition 2012 issue
18, tytuł oryginalny: „Caring and sharing”
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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Kiedy lek przestaje działać
Leczenie lewodopą to najczęściej stosowana terapia w chorobie Parkinsona i, jak dotąd, najbardziej
skuteczna. Niestety jednak w miarę upływu czasu efekt tego leczenia słabnie i symptomy choroby
mogą się pojawiać już przed terminem wzięcia następnej dawki. W poniższym artykule profesor
Heinz Reichmann radzi jak sobie radzić z takim zjawiskiem.

esteśmy dziś w stanie diagnozować
chorobę Parkinsona wcześniej niż kiedykolwiek przedtem. Wiemy już, że niekoniecznie musi się ona zaczynać od drżenia
rąk. Czasem pierwszymi objawami choroby
mogą być: zakłócenia zmysłu węchu, brak
ruchu ręki w czasie chodzenia, trudności
z zachowaniem równowagi, koncentracji czy
pisanie bardzo małymi literami mogą być
wcześniejszymi objawami. Specjalista jest
w stanie poznać prawdziwe symptomy choroby i zdecydować czy należy przeprowadzić
badania kliniczne.

J

KIEDY CHORZY WYMAGAJĄ
LECZENIA LEWODOPĄ?
Każdy chory na chP leczony jest lewodopą.
Zazwyczaj zaczynamy leczyć agonistą dopaminy i inhibitorem oksydazy monoaminowej
(MAO-B). Jeśli potrzebna jest większa dawka
leku stosuje się kombinację inhibitora MAO-B
i lewodopy.
Niektórzy lekarze uważają, że powinno się
odkładać w czasie stosowanie lewodopy aby
uniknąć dyskinezy. Jest jednak obawa, że stosowanie dużych dawek agonistów dopaminy
może wywołać inne zaburzenia, na przykład
ospałość. Na pewno konieczne jest monitorowanie chorych biorących lewodopę. U starszych
osób z chP z reguły zaczyna się od razu leczenie lewodopą – nie ma czasu do stracenia, tacy
pacjenci powinni szybko otrzymywać najlepsze
dostępne leczenie.
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JAK CHORZY RREAGUJĄ
NA LEWODOPĘ?
Większość pacjentów jest zadowolona z tej terapii, ponieważ skutki widoczne są od razu – lewodopa likwiduje najbardziej dokuczliwe symptomy
a skutki uboczne występują rzadko i są łagodne.
Jakość życia chorych wyraźnie się poprawia,
są bardziej niezależni od otoczenia, bardziej
sprawni.
Zdarzają się też jednak problemy związane
z wczesnym leczeniem lewodopą, takie jak
niskie ciśnienie, zawroty głowy, nudności
i wymioty. Tym ostatnim łatwo można zaradzić
lekami, gorzej, że w miarę upływu czasu u niektórych pacjentów może się rozwinąć dyskineza.
Mniejsza dyskineza, która zazwyczaj nie pogarsza jakości życia, może pojawić się już po kilku
miesiącach. Przy większych dawkach lewodopy
występuje jednak czasem dyskineza bardziej
dokuczliwa. Po pewnym czasie stosowania leku
może się też pojawić tzw. zjawisko końca dawki
leku. Dotychczasowa dawka okazuje się za mała
i nie działa już przed końcem terminu następnej
dawki. W takim wypadku trzeba skrócić okres
przerwy między dawkami, albo uzupełnić je
innym lekiem, np. agonistą dopaminy lub inhibitorem (COMT).
Zjawisko końca dawki leku (wearing off – zużycia
się dawki leku) wynika z tego, że lewodopa ma
stosunkowo krótki okres rozkładu i po dwóch do
trzech godzin po zażyciu pigułki objawy choroby
Parkinsona pojawiają się ponownie przed wzięciem następnej pigułki. W celu zdiagnozowania

CO ZROBIĆ GDY...
zjawiska końca dawki leku, lekarz powinien spytać, czy symptomy takie jak drżenie, sztywność,
nieruchome ramię podczas chodzenia, szurający chód, ból, czy depresja pojawiają się przed
zażyciem następnej dawki leku.
„U niektórych osób z chP zjawisko
końca dawki leku występuje w ciągu
pierwszego roku; normalnie pojawia
się w drugim lub trzecim roku leczenia
lewodopą”

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJE
ZJAWISKO KOŃCA DAWKI LEKU?
Zjawisko końca dawki leku można zaobserwować u 25 % osób z chP po dwóch latach, przy
czym w miarę trwania choroby staje się ono
coraz bardziej powszechne. W miarę postępu
choroby pacjenci wytwarzają coraz mniej naturalnej dopaminy, a zatem potrzebują coraz większego jej dostarczania, by w końcu kompletnie
się uzależnić od leków, takich jak lewodopa.
Okres połowicznego rozkładu lewodopy, która
jest namiastką dopaminy, trwa około półtora
do dwóch godzin, dlatego tak ważne jest aby
zażywać ją regularnie. U niektórych osób z chP,
zjawisko końca dawki leku pojawia się w ciągu
pierwszego roku; normalnie pojawia się w drugim lub trzecim roku leczenia lewodopą.

W JAKI SPOSÓB LEKARZE MOGĄ
DIAGNOZOWAĆ TO ZJAWISKO?
Mogą posłużyć się kwestionariuszem do badania zjawiska końca dawki leku, obserwować jakie
symptomy pojawiają się ponownie gdy maleje
skuteczność lewodopy – zazwyczaj pojawia się
drżenie, spowolnienie, sztywność, utrata zręczności, zmiana nastroju i ból. W kwestionariuszu
zawarto dziewięć najczęściej powtarzających
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się dolegliwości. Może on być wypełniany przez
pielęgniarkę, opiekuna lub lekarza, a badania
wykazały, że zawarte w nim informacje o zjawisku końca dawki leku są dokładniejsze od
informacji uzyskanych w wyniku ogólnego okresowego wywiadu. Chorzy mogą również prowadzić notatki, zapisywać swoje uwagi i własne
obserwacje. Z takich dzienników, których szablony są dostępne na stronie internetowej EPDA
(www.epda.eu.com) można się dowiedzieć, czy
u pacjenta występuje zjawisko końca dawki leku.
Chorzy, którzy podejrzewają, że występuje
u nich zjawisko końca dawki leku powinni
pójść z wizytą do neurologa i powiedzieć, że
dawka leków jakie biorą nie wystarcza do terminu następnej dawki.

JAKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI
O ZJAWISKU KOŃCA DAWKI LEKU
SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB Z CHP?
Pod hasłem „wearing off” (zjawisko końca
dawki leku), można otrzymać wyczerpujące
informacje na ten temat, można też znaleźć
tam stosowne kwestionariusze do wypełnienia.
Można też zajrzeć na strony internetowe redagowane przez Towarzystwo Zaburzeń Ruchu
(www.movementdisorders.org), Stowarzyszenie
EPDA, różne narodowe organizacje parkinsonowskie oraz organizacje sponsorowane przez
firmy farmaceutyczne, łącznie z www.wearingoff.
com.

CZY LEWODOPA POZOSTANIE
W PRZYSZŁOŚCI LEKIEM
Z WYBORU?
Badane są nowe rozwiązania, np. kombinacja
lewodopy o natychmiastowym i opóźnionym
działaniu, lewodopa w przyklejanym na skórę
plastrze i system pompujący lewodopę w żelu
zapewniający ciągłe dawkowanie lewodopy do
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jelita. Trudno by sobie wyobrazić przyszłość bez
lewodopy.
W Dreźnie zajmujemy się objawami przed motorycznymi, zbadaliśmy np. jak choroba Parkinsona
oddziałuje na zmysł powonienia, opracowaliśmy
również nowoczesne metody obrazowania, łącznie z ultradźwiękowymi scyntygrafami mogącymi pokazać różnice w mózgach osób z chP.
Oba obszary badań skupiają się na znalezieniu
sposobów postawienia wczesnej diagnozy –
im wcześniej potrafimy zdiagnozować chorobę
Parkinsona, tym szybciej będziemy mogli rozpocząć leczenie i pomóc chorym. W naszym
laboratorium testujemy metody ochrony komórek mózgowych, które mogą być dotknięte przez
chorobę Parkinsona, badając równocześnie, czy
jest możliwe zastąpienie dotkniętych komórek
mózgowych przez komórki macierzyste. Są to

komórki niewyspecjalizowane, które potencjalnie można przekształcać w komórki wyspecjalizowane. Obecnie możemy jedynie kontrolować objawy choroby Parkinsona, ale ta kontrola
i obserwacja stwarza szansę na zapobieganie
i skuteczne leczenie tej choroby.

Profesor Heinz Reichmann jest dyrektorem
Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala
Carla Gustava Carusa w Dreźnie. Jest również
członkiem rad wydawniczych kilku żurnali
neurologicznych, jak Parkinsonism and Related
Disorders (Parkinsonizm i pokrewne zaburzenia),
Parkinson’s Disease (Choroba Parkinsona) oraz
European Journal of Neurology (Europejski
Żurnal Neurologii).
Źródło: EPDA PLUS, autumn 2011 issue 17,
tytuł oryginalny: “Finding the perfect balance”
Tłumaczenie: Witold Włodarski

Problemy ze wzrokiem
w chorobie Parkinsona
Wiele osób dotkniętych chorobą Parkinsona uskarża się na zaburzenia wzroku, takie jak słaby
kontrast, suche oczy czy uciążliwe podwójne widzenie. Na szczęście, większość tych problemów
można skutecznie rozwiązać.

an Blickerswiler ma 69 lat a od sześciu
cierpi na chorobę Parkinsona. Zawsze
dużo czytał – ale od dłuższego czasu
lektura prasy codziennej nie sprawiała mu już
przyjemności. Tylko przez kilka minut czytało
mu się dobrze, potem wiersze zaczynały się
zlewać, a pojedyncze litery zacierać. Do tego
dochodzi podwójne widzenie i koniec z czytaniem. To, co przeżywa pan Blickerswiler
jest znane pacjentom cierpiącym na chorobę
Parkinsona: problemy z oczami i zaburzenia

P
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postrzegania wizualnego nie należą tu do
rzadkości.

OKULARY – CO NALEŻY
WIEDZIEĆ O OPTYCE
Tak jak u wielu innych zdrowych osób z jego
grupy wiekowej, wzrok pana Blickerswilera sam
z siebie zmienia się z wiekiem. Przyczyną tego
zaburzenia jest zmniejszająca się od mniej więcej 45. roku życia elastyczność soczewki ocznej.

SPECJALISTA RADZI
W następstwie tego zaburzenia obiekty znajduDODATKOWE OKULARY
jące się w pobliżu są nieostre. Zaradzić temu
DO CZYTANIA – WYGODNA
mogą okulary do czytania.
ALTERNATYWA
Ponieważ pan Blickerswiler już od młodości
używał okularów do dali (krótkowidz), optyk Optyk doradził panu Blickerswilerowi zakup
poradził mu w czasie, kiedy dała o sobie znać okularów specjalnie do czytania. Korygują one
uzależniona od wieku zmiana widzewidok z bliska, szkła mają zatem wszędzie
nia, noszenie tak zwanych okulataką samą moc korekcyjną. Tak więc
rów progresywnych. Okulary te
pan Blickerswiler czytany tekst
będzie zawsze widział ostro,
umożliwiają płynną korektę
niezależnie od tego, przez
widzenia pr zedmiotów
Regularnie
którą część szkieł będzie
znajdujących się zarówno
badaj
w oddali, jak i blisko. Pan
patrzył. Może spokojnie czyBlickerswiler był do tej
tać, bez konieczności konswe oczy
pory z tych progresywnych
centrowania się na kierunku
u
okulisty.
widoku lub ułożenia głowy.
okularów bardzo zadowolony. Jednak teraz przy czyJego okulary progresywne
taniu powracają dokuczliwe
mogą mu nadal służyć jako okuproblemy – dlaczego?
lary „ogólnego użytku”, a więc do
chodzenia, do pracy przy komputerze
lub także do szybkiego czytania krótkich teksZŁOŚLIWOŚĆ OKULARÓW
tów, takich jak rachunek czy menu w restauracji.
PROGRESYWNYCH
Do lektury gazet lub książek najwygodniejszym
Po to, by można było dobrze widzieć przez oku- rozwiązaniem są jednak okulary do czytania.
lary progresywne, ich szkła muszą być doskonale oszlifowane. Do dali służy górna część
PODWÓJNE WIDZENIE
szkieł, a do czytania ich dolna część. Jeśli
I ZABURZENIA WSPÓŁPRACY
okulary nie leżą właściwie, widok „przesuwa
OBYDWU OCZU
się” lub jeśli przekrzywi się głowę, to widok
nie przechodzi przez właściwą strefę optyczną Pan Blickerswiler w rozmowie z optykiem wsposzkieł – i widok staje się niewyraźny. Problem mniał o podwójnym widzeniu, które mu się
zaostrzy się, jeśli (zależnie od kształtu szkieł w ostatnich miesiącach coraz częściej zdarzało.
i oprawki) przeznaczony do czytania obszar Przede wszystkim, kiedy czytał dłuższe teksty
okularów progresywnych będzie albo za mały lub kiedy pracował przy komputerze, najpierw
albo znajdzie się zbyt nisko. Wówczas oczy „rozjeżdżały się” pojedyncze litery i po pewnym
muszą szczególnie dokładnie „celować”, żeby czasie widział wszystko podwójnie.
widok przeszedł dokładnie przez strefę szkieł Przyczyną tego zjawiska są zaburzenia ruchliprzeznaczoną do czytania. Ponieważ u osób wości i współpracy obojga oczu. Ta współpraca
dotkniętych chorobą Parkinsona z upływem lat jest dziełem koordynacji i precyzyjnej motoryki:
zmienia się postawa i sposób trzymania głowy, każde oko jest poruszane przez sześć zewnętrzokulary progresywne przestają pasować do nych mięśni ocznych, które w ułamku sekundy
kierunku patrzenia.
zmieniają kierunek patrzenia i nastawiają oko na
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różne odległości. Pojawiające się przy tym małe
KIEDY PODWÓJNE WIDZENIE
niedokładności są w sposób ciągły wykrywane
STAJE SIĘ UPORCZYWE
przez mózg i błyskawicznie wyrównywane przez
małe sygnały korygujące.
Niestety podczas postępującej choroby ParJeśli ta współpraca oczu jest zaburzona przez kinsona może dojść do błędnego ustawiechorobę Parkinsona, to chorzy widzą podwójne nia oczu, którego skutkiem jest uporczywe
obrazy. To zaburzenie współpracy bardziej prze- podwójne widzenie bliskich przedmiotów.
szkadza niż, równie często występujące w cho- Wówczas konieczne jest badanie ortoprobie Parkinsona, zaburzenie ruchliwości oczu. tyczne. Podczas tego badania mierzy się
ustawienie oczu i dobiera się pryCzęsto chorzy w ogóle nie zauważają,
zmat. Pryzmaty są szkłami,
że już nie kierują oczu do góry i że
zmiana kierunku patrzenia jest
które celowo wywołują przesunięcie obrazu koryguspowolniona.
Wiele osób z chorobą Parjące odchylenie osi oczu.
Zaburzenia
kinsona nieświadomie
W ten sposób kompenwidzenia
suje się błąd ustawieporusza oczami za mało.
i problemy z okulaTakże za rzadko mrugają
nia oczu i chorzy znowu
rami dotyczą wiele
powiekami – jest to podwidzą poprawnie. Najosób z chorobą
częściej, tytułem próby
świadomy proces, wystęParkinsona.
na nor malne okula r y
puje przede wszystkim
nakleja się prowizoryczny
podczas pracy wymagającej
pryzmat. W przypadku znakoncentracji. Wzrok robi się
„drętwy” i nieruchomy, nie docholezienia optymalnego pryzmatu,
dzi do odruchu mrugania. Przez ten
można go wszlifować do okularów
brak ruchu oczu nie ma impulsów korygujących o określonej mocy.
z mózgu -oczy są niewłaściwie ustawione –
i dochodzi do podwójnego widzenia.
OPTYMALNA LAMPA DO CZYTANIA
Zaradzić temu mogą małe zmiany ustawienia
wzroku. Tak więc pan Blickerswiler już wie, jak Im większy problem z widzeniem, tym waż„utrzymać swe oczy w ruchu”: Przy czytaniu, pod niejsze jest dobre oświetlenie. Odnosi się to
koniec każdej strony mruga intensywnie powiekami szczególnie do chorych na Parkinsona, gdyż
i rozgląda się na wszystkie strony. Również pod- niedostatek dopaminy wywiera również wpływ
czas pracy przy komputerze, zmienia wzrok pozwa- na siatkówkę względnie na przewodzenie bodźlając, by popłynął w dal i znów powrócił na ekran ców między siatkówką a ośrodkiem widzenia.
monitora. W ten sposób oczy otrzymują odpowied- Objawia się to przede wszystkim osłabieniem
nie impulsy do współpracy pary oczu. Dzięki tym kontrastowości widzenia. Dlatego chorzy często
ćwiczeniom pan Blickerswiler po pewnym czasie skarżą się, że litery bledną im w czasie czytania.
pokonał podwójne widzenie. I kiedy zdarzy się, Skuteczna może tu być lampa rzucająca zimne
że tekst w czytanej gazecie będzie jednak widział światło (lampa energooszczędna). Lampy te
podwójnie, to wie co powinien zrobić: popatrzyć dają szczególnie kontrastowe oświetlenie tekstu
w dal, pomrugać intensywnie powiekami i na nowo przez co niedokładności w postrzeganiu staja
„wycelować” wzrokiem.
się mniejsze.
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SUCHE OCZY – PROBLEM,
KTÓREGO NIE POWINNO BYĆ
Problem suchych oczu jest znany wielu osobom,
a jego przyczyny są wielorakie. Osoby z chorobą
Parkinsona stosunkowo często są dotknięte tym
uciążliwym zjawiskiem. Z jednej strony skład ich
łez nie jest optymalny, z drugiej strony przyjmuje
się, że choroba wpływa ujemnie na „mechanizm taktujący” mruganie oczu. Dlatego chorzy mrugają powiekami rzadziej, co powoduje
wysychanie znajdującej się na oczach powłoki
z łez. Może się wtedy pojawić pieczenie oczu,
zapalenie spojówek, jak również niekontrolowane łzawienie. W takich przypadkach pomagają „sztuczne łzy” w postaci kropli do oczu.
Bardzo ważne jest przy tym, by używać kropli
do oczu bez środka konserwującego. Środek
ten może wywołać reakcję nietolerancji i dlatego
nie nadaje się do regularnego stosowania.

PROBLEMY Z WIDZENIEM
SPOWODOWANE PRZEZ LEKI
Pewne leki przeciwparkinsonowskie mogą negatywnie oddziaływać na wzrok. Przykładowo, leki
dopaminergiczne mogą wywoływać halucynacje wzrokowe (optyczne postrzeganie nieistniejących przedmiotów). W takim przypadku należy
zasięgnąć opinii doświadczonego neurologa.
Niektóre leki antycholinergiczne mogą powodować rozszerzanie się źrenic. Na spowodowaną
przez to podwyższoną wrażliwość na światło
pomaga noszenie okularów z przyciemnionymi
szkłami.

NA DOBRY KONIEC:
PROBLEM ROZPOZNANY
TO PROBLEM ROZWIĄZANY
Zaburzenia widzenia i problemy z okularami
dotyczą wiele osób z chorobą Parkinsona. Pan
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Blickerswiler podzielił się swymi problemami
ze specjalistką i dowiedział się, że wiele z tych
problemów można rozwiązać. Ćwiczy oczy
poruszając nimi świadomie i często mruga
powiekami. Ponadto sprawił sobie nowe okulary do czytania i kupił lampę będącą źródłem
zimnego światła. W końcu udało się z czytaniem i lektura gazet, fascynujących książek,
czasopism znowu sprawia mu wiele radości
i daje satysfakcję.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA:
WSKAZÓWKI EKSPERTKI
Suche oczy: Stosuj „sztuczne łzy” bez środka
konserwującego, często aktywnie mrugaj
powiekami. Trudności przy czytaniu: Zwróć
uwagę na optymalne oświetlenie (źródło zimnego światła), używaj specjalnych okularów do
czytania.
Podwójne obrazy: Dużo mrugaj, często aktywnie poruszaj oczami, ewentualnie dobierz okulary pryzmatyczne.
Oślepienie: Noś okulary przeciwsłoneczne
względnie normalne okulary z założonymi
szkłami przyciemnionymi. Kiedy słońce jest
wysoko (w porze południowej) załóż kapelusz
z szerokim rondem.
Uwagi ogólne:
 Regularnie badaj swe oczy u okulisty.
 Opisz okuliście/optykowi wszystkie problemy
i nadmień mu koniecznie, że cierpisz na chorobę Parkinsona.
 Jeśli widzisz podwójnie, spytaj okulistę
o badania ortoptyczne.
 Powiedz optykowi, do czego dokładnie
potrzebujesz okularów (np.: do czytania,
pracy przy komputerze, chodzenia …).

Źródło: Parkinson, Juni 2010, Nr.98, tytuł
oryginalny: „Sehprobleme bei Parkinson”
Tłumaczenie: Witold Włodarski
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wspaniały nowy świat
Cały czas trwają prace nad nowymi lekami na chorobę Parkinsona, także nad pigułką, która będzie
w stanie leczyć różne objawy tej choroby. Jednakże, jak wyjaśnia Peter Jenner, póki co nie jest
jeszcze znana przyszłość takiego leczenia choroby.

M

etody leczenia choroby Parkinsona
zmieniają się, ale niestety wolniej niż
oczekują tego chorzy. Nad nowymi
lekami i nowymi drogami leczenia intensywnie
pracuje na świecie wiele ośrodków naukowych.
Dzięki tej aktywności rozpoczyna się produkcja
pewnej generacji leków, które mają lepiej kontrolować objawy choroby i które z czasem mogłyby
zmienić jej przebieg dzięki własnościom chroniącym lub wzmacniającym układ nerwowy.

MARSZ DO PRZODU
Leki dopaminergiczne – lewodopa i agoniści
dopaminy służą chorym od co najmniej 40 lat,
lecz niestety ich zażywanie związane jest z szeregiem skutków niepożądanych, choćby takich
jak dyskineza i psychoza. Istnieje obecnie hipoteza, że kluczem do długoterminowej ich skuteczności i do unikania komplikacji motorycznych jest sposób w jaki są ordynowane.
Poprawie terapii ma służyć dostarczanie leków
w sposób możliwie ciągły, przy tym chodzi nie tylko
o to, aby uwolnić chorych od pamiętania o łykaniu
pigułek co parę godzin. Eksperyment rozpoczął się
od podskórnego wlewania apomorfiny, a ostatnio
wprowadzono ciągłe dostarczanie lewodopy do
dwunastnicy. Są to jednak techniki inwazyjne i nie
dla każdego odpowiednie. Wprowadzono więc plastry działające przez skórę, a zawierają rotigotynę
(Neupro®) i czasami też inne agonisty dopaminy,
np. lizuryd. Brany raz dziennie ropinirol i pramipexol, będące formami agonistów dopaminy, redukują
dzienne fluktuacje motoryczne i usuwają konieczność dawkowania ich trzy lub więcej razy dziennie.
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Należy zaznaczyć, że wkrótce ukaże się szereg leków zawierających przyjmowaną doustnie
lewodopę, które będą dostarczały ją w sposób
bardziej ciągły niż standardowe formy Sinemetu
i Madoparu (przez poprawę wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz przedłużenie poziomu
stężenia w osoczu krwi i w mózgu). Równocześnie trwają prace nad działającym przez skórę
plastrem zawierającym lewodopę i dostarczającym ją w sposób ciągły przez cały dzień. Jest
to ważne, gdyż lewodopa pozostaje złotym
standardem leczenia i jest pożądana w pewnym momencie przez wszystkie osoby z chP,
jest więc zapotrzebowanie na bardziej skuteczne
i równomierne dostarczanie jej do mózgu po to,
by można było zachować mobilność.

NOWA GENERACJA
Skuteczność działania lewodopy przyjmowanej doustnie można zwiększyć przez zażywanie entacaponu, będącego inhibitorem COMT,
podawanego z każdą dawką lewodopy. Kliniczne
badania przechodzi teraz nowy inhibitor COMT –
BIA 3-202, który może być dawkowany tylko raz
dziennie (lub nawet rzadziej) i który nie posiada
toksyczności tolcaponu, poprzedniego związku
chemicznego o wydłużonym działaniu. Badania
kliniczne rozpoczyna również nowa generacja
leków stabilizujących dopaminergiczne działanie w mózgu, takich jak ACR325 z nadzieją, że
mogą one stłumić dyskinezy przez zapobieganie
nadmiernej aktywności funkcji dopaminergicznej
związanej zazwyczaj z pojawianiem się nienormalnych ruchów.

Dotychczas filozofia i praktyka opracowywania
leków sprowadzała się do wytwarzania molekuł, które leczą jeden z objawów danej choroby.
Jednakże w przypadku złożonych chorób, takich
jak chP, konieczne jest zażywanie dodatkowych
leków zwalczających różne objawy tej choroby.
Nastąpił zwrot w kierunku leków o wielorakim
oddziaływaniu farmakologicznym, co może
doprowadzić do jednej pigułki leczącej różne
objawy choroby Parkinsona.
Powiększa się arsenał środków używanych
do leczenia choroby Parkinsona, będziemy
musieli jednak poczekać jeszcze żeby
zobaczyć ile z nich zda egzamin w trakcie
stosowania
Przykładowo – pardoprunox, który obecnie znajduje się w fazie III badań klinicznych, jest częściowo agonistą dopaminy lecz również działa
jak agonista serotoninergiczny i antagonista
noradreninergiczny. Został zaprezentowany jako
lek przeciwparkinsonowski, ale jest nadzieja, że
może również zapobiegać psychozie, hamować
dyskinezę oraz działać jak lek antydepresyjny
czy uspakajający.
Jest również zainteresowanie safinamidem,
innym wielofunkcyjnym związkiem, który może
wzmóc działanie dopaminy poprzez hamowanie MAO-B i ponowny wychwyt dopaminy, ale
może również hamować działanie glutamatu,
innego ważnego neuroprzekaźnika w mózgu
dotkniętego chorobą Parkinsona. Już dawno
wykazano, że safinamid, w połączeniu z lewodopą lub agonistami dopaminy, ma dodatni
wpływ na motoryczne symptomy choroby Parkinsona i teraz przeprowadzane są kliniczne
badania mające na celu ocenę jego zdolności
do zmniejszenia dyskinez i poprawienia funkcji
poznawczych.

Źródło: EPDA PLUS, spring 2010 issue 13, tytuł
oryginalny: “Brave New World”.
Tłumaczenie: Witold Włodarski
(Ciąg dalszy w kolejnym numerze)
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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
GIŻYCKO
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,
ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
ul. Boh. Westerplatte 24/2, 11-500 Giżycko
tel.: 79 430 10 66
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

ADRESY ORGANIZACJI REGIONALNYCH

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

PUŁAWY
Puławskie Koło Osób z chorobą Parkinsona
ul. Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy
Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjne
tel.: 694 141 164
slonko-1972@o2.pl
Spotkania: czwarty wtorek miesiąca godz. 16:00

KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
KRS 0000323325
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce
tel.: 606 256 135

SZCZECIN
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom 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. 14:00–16:00

KOMORÓW
Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów
i Osób dotkniętych chorobą Parkinsona
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
http://parkinson.krakow.pl
Dyżur: czw. 16:00–17:00
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.: 509 385 202
karol.kurasz@neostrada.pl

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: drugi czwartek miesiąca godz. 17:00–19:00
WAŁBRZYCH
Regionalne Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
Poradnia Neurologiczna „AMICUS”
ul. Szmidta 15 a, 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 843 43 31, 74 843 40 32
poczta@parkinson.walbrzych.pl
http://www.parkinson.walbrzych.pl
Dyżur: wt. 12:00–13:00

ŁÓDŹ
Słonik – Stowarzyszenie osób
z chorobą Parkinsona i ich Rodzin
KRS 0000273267
ul. Siedlecka 1, 93-177 Łódź
tel.: 791 142 777, 506 191 680
slonik51@neostrada.pl
http://www.parkinsonowcy.home.pl

WARSZAWA
Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Wołoska 137, teren szpitala MSWiA,
pawilon S, pokój 224, 02-507 Warszawa
tel.: 22 508 18 88
msozchp@gmail.com
http://www.parkinson.waw.pl
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00

OLSZTYN
Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona
ul. Mazurska 13 B/1, 10-520 Olsztyn
tel.: 606 626 272

WROCŁAW
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona
ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław
tel.: 71 322 84 44

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

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

NASI PARTNERZY:

