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Parkinson – Polska
Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona
Zbliżający się koniec roku to czas, na przekazanie
świątecznych życzeń. Życzymy Państwu, aby
Święta Bożego Narodzenia były czasem radości,
spokoju i miłości. Kolejny zaś Nowy Rok niech
obfituje w nowe nadzieje i realizację marzeń oraz
planów.

Serdeczne wszystkim ślę życzenia
by w noc Bożego Narodzenia
z białym opłatkiem podać serce
Tym co go pragną najgoręcej.
Tych co samotni chciej pocieszyć.
Bezradnym, słabym z radą pospieszyć.
Podaj im wszystkim pomocną rękę.

Nowa nadzieja niech nam zaświeci.
Ufajmy, że to Małe Dziecię
Pobłogosławi i pomoże.
Do siego roku.
Życzę Szczęść Boże.
Lucyna Osmolak

KRS 0000221902

Drodzy Czytelnicy,
Jest nam niezwykle miło po raz kolejny
spotkać się z Państwem za pośrednictwem niniejszego Kwartalnika „Parkinson Polska”.
Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań naszych działań i do przekazania naszym Darczyńcom i Partnerom,
serdecznych podziękowań za udany
rok pracy na rzecz potrzebujących.
Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich Ludzi dobrego serca
za wpłaty 1%, dzięki którym w większym
zakresie mogliśmy wesprzeć terenowe
Koła i Stowarzyszenia.
Serdecznie zachęcamy do lektury
zamieszczonych artykułów jak również
zapowiadanego powiększenia naszej
korespondencji o biuletyny Stowarzyszenia SŁONIK z Łodzi. Znajdą w nich
Państwo informacje o udanym wyjeździe
polskiej reprezentacji (Forum Parkinson
Polska) na „Parkinsoniadę” do Słowacji
i wrześniowych turnusach rekreacyjnych
w Dźwirzynie.
Redakcja Kwartalnika
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„Parkinson za zamkniętymi
drzwiami” – kampania
społeczno-edukacyjna
19 listopada 2013 r. w Warszawie zainaugurowano kampanię
społeczno-edukacyjną „Parkinson za zamkniętymi drzwiami”, której
Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” jest jednym z partnerów.
Kampania ma obalić stereotyp, że „Parkinson to tylko drżenie rąk” dostarczając wiedzy o chorobie i informacji o możliwości pomocy chorym i ich
bliskim. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na
problemy ludzi z chorobą Parkinsona, szczególnie w zaawansowanym stadium.
Wiedza Polaków o chorobie Parkinsona jest niewielka – większość kojarzy
ją tylko z drżeniem rąk u ludzi, których spotykamy na ulicach. Ludzi na tyle
jeszcze sprawnych, że na te ulice mogą wyjść. Sami wiemy, że w dużej
części chorych nie widzimy w ogóle. Zaawansowane stadium choroby
Parkinsona to zamknięcie w „czterech ścianach”, inwalidztwo, utrata
pracy, ból i poleganie na najbliższych i opiekunach.
Kampania jest wspólną inicjatywą pacjentów i lekarzy. Jej organizatorem jest Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona z Lublina, której
partnerują stowarzyszenia z całej Polski. Patronat merytoryczny nad
akcją objęło Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i innych Zaburzeń
Ruchowych oraz Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Ambasadorami kampanii są Ludzie Dobrych Serc, którzy poprzez medialne
zabranie głosu w sprawie chcą pomóc chorym na Parkinsona: prof. Ewa
Łętowska, Anna Seniuk, Stanisław Sojka, Krzysztof Cugowski, Tomasz
Wójtowicz, Katarzyna Kabacińska. Niezwykle wymownym jest plakat promujący kampanię, autorstwa wybitnego grafika Andrzeja Pągowskiego.
Pokłosiem Kampanii ma być także apel do Ministerstwa Zdrowia
o dostrzeżenie ogromnego problemu społecznego i dramatu ludzkiego.
Choroba Parkinsona poprzez coraz większą liczbę odnotowywanych
zachorowań oraz jej nieuleczalność stała się chorobą cywilizacyjną. Indywidualność dolegliwości i przebiegu obliguje do zapewnienia dostępu
w Polsce do szerokiego wachlarza sprawdzonych terapii i leków stosowanych w Europie i na świecie. Dostęp ten nie jest niemożliwy ze względu
na brak refundacji lub wprowadzenia do obrotu. Jak wiemy konieczne
są też zmiany strukturalne organizacji opieki zdrowotnej nad chorymi na
Parkinsona. Oczekiwane jest zorganizowanie ośrodków referencyjnych zapewniających chorym na Parkinsona możliwość prawidłowej
diagnostyki, właściwego ustawienia leczenia, rehabilitację oraz
trafną kwalifikację w zaawansowanym stadium choroby.
Gorąco zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy, gdyż jest to znakomita okazja do wspólnego działania, zaktywizowania środowiska kół, stowarzyszeń
i fundacji by zwrócić większą uwagę społeczeństwa oraz wymóc działania
Władz na rzecz chorych na Parkinsona z całej Polski.
Szczegółowe informacje na stronie: www.fundacjaparkinsona.pl
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Parkinson pod lupą

Leczenie operacyjne
choroby Parkinsona

L

eczenie operacyjne choroby Parkinsona te określa się jako głęboką stymulację mózgu
ma już długą historię i sięga lat 50 ubie- (tzw. DBS – od angielskiej nazwy deep brain
głego stulecia. Jednakże wprowadzenie stimulation). Stymulator (a w zasadzie bloker),
nowych leków (tzw. lewodopy) pod koniec lat wszczepiony w powłoki skórne klatki piersiowej
60. spowodowało odwrót od tzw. tradycyjnego (działający podobnie jak popularny rozrusznik
leczenia operacyjnego. Powrócono
serca) poprzez przeprowadzoną poddo niego w latach osiemdziesiąskórnie elektrodę, z końcówką
tych XX wieku.
umieszczoną w mózgu, wysyła
Oprócz klasycznego leczeprąd o określonej częnia neurochirurgicznego
stotliwości, amplitudzie
Pierwszy
stosuję się inne leczenie
i nasileniu.
zabieg w Polsce
zabiegowe, do którego
DBS – odwracalność
przeprowadzony
metody! Z punk tu
zaliczamy:
został
w
latach
widzenia inwazyjności
 ciągłą infuzję lewo90 XX w.
dopy podawanej przez
DBS wydaje się być lepgastrostomię bezposzy niż zabiegi ablacyjne
w Warszawie
średnio do dwunastnicy
z uwagi na możliwość inge– system Duodopa,
rencji i zmiany parametrów
 pompy apomorfinowe (ciągłe
stymulacji zależnie od potrzeb.
podskórne podawanie leku).
Nie dokonujemy również trwałego
Celem współczesnych zabiegów neuuszkodzenia danej struktury. Stymulator
rochirurgicznych jest wyłączenie nadaktyw- w każdej chwili możemy usunąć
nych w chorobie Parkinsona struktur w obrębie
mózgu. W chorobie Parkinsona taką nadczynJakie są wskazania
ność wykazują: gałka blada (pallidum), jądro
do leczenia?
niskowzgórzowe (subthalamic nucleus) oraz
wzgórze (thalamus).
Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór
Zabiegi neurochirugiczne stosowane chorych. Przede wszystkim istotne jest tu właśw leczeniu choroby Parkinsona można ciwe rozpoznanie choroby Parkinsona. Niestety
podzielić na 2 typy. Pierwszym są zabiegi nawet w najlepszych ośrodkach trafność rozuszkadzające (wywołanie mikrouszkodzenia) poznania sięga około 80 %. Dzieje się tak dlaw obrębie gałki bladej (palidotomia), jądra nisko- tego, że inne choroby zwyrodnieniowe mózgu
wzgórzowego (subtalamotomia) oraz wzgórza w początkowym okresie przypominają chorobę
(talamotomia). Drugim typem zabiegów jest Parkinsona. Dlatego istotnym kolejnym krytewszczepienie stymulatora i założenie elektrody rium jest, by przed zabiegiem, pacjent chorował
na stałe do tych samych struktur, a zabiegi co najmniej 5 lat. Ten okres pozwala w więk-

2

Parkinson pod lupą
szości przypadków na wykluczenie innych niż
choroba Parkinsona schorzeń. Ważna jest także
reakcja chorego na leki – głównie na lewodopę.
Chorzy, którzy nie odczuwają poprawy po tych
lekach mogą nie mieć choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
do implantacji elektrod DBS
 Zaburzenia pamięci (otępienie). W chorobie
Parkinsona może się ono pojawić u około
20 % chorych i wykrycie go w testach psychologicznych wykonywanych przed zabiegiem eliminuje chorego z leczenia operacyjnego. Także zaburzenia psychotyczne
(omamy, urojenia) powinny skłaniać do odstąpienia od zabiegu.
 Nasilona depresja, tendencje samobójcze są
przeciwwskazaniem do zabiegu.
 Inny problem stanowi wiek chorych. W wielu ośrodkach
uważa się, że zaawansowany wiek nie jest
przeciwwskazaniem
do leczenia operacyjnego. Jednakże
doświadczenie uczy,
że chorzy starsi odnoszą mniejsze korzyści z zabiegu. Uważa
się także, że do zabiegu
powinni być kwalifikowani
chorzy, u których wykorzystano wszystkie dostępne
metody leczenia zachowawczego.

nym odczuciem dla chorego. Samo założenie
ramy stereotaktycznej wiąże się z dość dużym
dyskomfortem. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, co wzmaga w chorych
strach przed bólem.
Istotną sprawa jest wybór ośrodka przeprowadzającego zabieg operacyjny. Staranność przeprowadzenia zabiegu obejmuje właściwą kwalifikację neurologiczną pacjentów do leczenia oraz
możliwość współpracy z neurologiem w trakcie
i po zabiegu. Bardzo ważne jest doświadczenie zespołu operacyjnego, które zazwyczaj jest
związane z ilością wykonanych zabiegów.

Fakty podsumowujące
związane z leczeniem DBS:
 Należy pamiętać, że leczenie operacyjne
(podobnie jak stosowanie leków), jest
leczeniem objawowym.
 Nie zatrzymuje postępu
choroby Parkinsona, daje
poprawę objawów klinicznych i przez to lepszy
komfort życia.
 Celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie, a nie całkowite
odstawienie leków.
 W ciągu pół roku po
zbiegu konieczne są częste wizyty u lekarza – mające
na celu regulację elektrod.

Po zabiegu operacyjnym
może nastąpić pogorszenie mowy.
 Może nastąpić nasilenie zaburzeń
depresyjnych.
 Zabieg jest refundowany przez NFZ.
 Po 4–5 latach działania baterie się wyczerpią,
wymiana baterii jest refundowana.


Jest
to zabieg
całkowicie
refundowany
przez NFZ

Problemy związane
z samym zabiegiem
Przed samym zabiegiem jest konieczność odstawienia leków przeciwparkinsowskich na około
24 godziny, co może być bardzo nieprzyjem-
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dr Dariusz Koziorowski – specjalista neurolog
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Lek w plastrach – rotygotyna
Uznaliśmy za potrzebne przekazanie podstawowych informacji o leku, który również jest dostępny
w Polsce.

R

otygotyna przeznaczona do leczenia choroby Parkinsona we wczesnym
i w zaawansowanym okresie choroby,
jako alternatywa lub uzupełnienie działania
lewodopy. Lek jest w formie plastra co daje
dyskrecję stosowania i pozwala uniknąć problemów występujących przy przyjmowaniu leków
doustnych.
Rotygotyna jest dostępna w postaci plastra,
który nakleja się na skórę raz na 24 godziny
w określonych miejscach ciała. Naklejanie plastra jest proste – pacjent może to zrobić samodzielnie lub z pomocą opiekuna. Rotygotyna
jest uwalniana z systemu przezskórnego w sposób ciągły – zapewnia to całodobową stymulację receptorów dopaminergicznych. Istnieją
specjalne protokoły przechodzenia, przeliczenia dawek agonisty dopaminy z przyjmowania
doustnego na plastrowy oraz stosowania go
w długim okresie.
Ciągła stymulacja dopaminergiczna pozwala na
kontrolę/poprawę objawów choroby niezależnie
od pory – również w nocy i rano przed przyjęciem leku. Stosując plaster raz na 24 godziny
nie odczuwa się efektu końca dawki, dzięki stałemu stężeniu leku. Przeprowadzone badania
pokazały, że dzięki stałej stymulacji receptorów poprawie ulegają jakość snu i sprawność
ruchowa po przebudzeniu.
Badania wykazują, że depresja w chorobie
Parkinsona może nieć istotniejszy wpływ na
jakość życia chorych niż same objawy ruchowe
choroby. Podczas badań stosowania rotygotyny zaobserwowano pozytywny jej wpływ na
nastrój chorego. Ze względu na wagę tego

aspektu są prowadzone dalsze ukierunkowane
badania.
Zaburzenia autonomiczne ze strony przewodu
pokarmowego są częste w chorobie Parkinsona.
Związane są one z opóźnionym pasażem żołądkowym i jelitowym, szczególnie u pacjentów,
którzy dużo siedzą lub leżą. W dużej mierze
te problemy również przekładają się na wchłanianie leków doustnych. Równocześnie stosowanie leku w formie plastra może pozytywnie
wpłynąć na zaburzenia żołądkowo-jelitowe
objawiające się z dolegliwościami takimi jak:
wzdęcia, nadkwaśność, ból brzucha, zaparcia,
mdłości i wymioty.
Jednocześnie należy pamiętać o przeciwwskazaniach oraz mogących wystąpić skutkach
ubocznych, które ujęte są w opisie leku. Rotygotyna tak, jak każdy agonista dopaminergiczny
wywołuje działania niepożądane. Tak, jak przy
doborze każdego leku trzeba zweryfikować
odpowiedź organizmu na ten lek. Jeśli chodzi o długoterminową skuteczność i tolerancję
rotygotyny to przeprowadzone badania długookresowe wykazały, że nie stwierdzono działań
niepożądanych innych niż te opisane w trakcie
badań rejestracyjnych.
Źródło informacji: www.epda.eu.com/en/
parkinsons/medinfo/dopamine-agonists/
Uwaga: Powyższe informacje należy traktować jako poglądowe, gdyż wprowadzenie leku
do leczenia powinno być dopasowane do sytuacji Chorego i zatwierdzone przez lekarza prowadzącego specjalistę neurologa. Lek nie jest
refundowany przez NFZ.
Redakcja Kwartalnika
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specjalista radzi

Zaburzenia snu
w chorobie Parkinsona

D

olegliwości i objawy choroby Parkinsona
są bardzo bogate i zróżnicowane indywidualnie. Wśród nich występują też często zaburzenia snu. Należą one do całej grupy
objawów nie związanych z ruchem. Chorzy
skarżą się na trudności w zasypianiu, budzenie
się w nocy z niemożnością dalszego spania,
wczesne budzenie, zmianę pory snu, nadmierną
ruchliwość przez sen, nadmierną senność
w dzień.
Trudności w zaśnięciu mogą być wywołane konkretnymi dolegliwościami takimi jak na przykład
ból, niepokój psychiczny, kurcz mięśni, drżenie,
pląsawica, dolegliwości o charakterze zespołu
niespokojnych nóg. Mogą też być samoistne
– bez towarzyszących dolegliwości zauważalnych dla chorego. Spowodowane są one m.in.
pobudzającym działaniem leków przeciwparkinsonowskich, których ilość może się kumulować
w organizmie po kilku dziennych dawkach.
W innych przypadkach niemożność zaśnięcia powoduje koniec działania leków, inaczej
mówiąc, brak snu jest objawem końca dawki.
Podobnie nocne wybudzenia mogą być samoistne, czyli bez innych dolegliwości, jak i z towarzyszącymi skargami na przykład na: bolesny
kurcz mięśni nóg z podwijaniem stopy, niemożność obrócenia się w łóżku i przyjęcia wygodnej
pozycji ciała, pojawienie się drżenia lub objawów
zespołu niespokojnych nóg – dziwne drętwienia, nagłe szarpiące ruchy nóg. Częstym problemem jest parcie na mocz nasilające się w nocy.
Dysfunkcja pęcherza moczowego w chorobie
Parkinsona polega na nadmiernej aktywności
jego mięśni nawet wtedy, kiedy ilość moczu
w nim jest niewielka.

Kwartalnik Parkinson – Polska 2/2013

Depresja, lęk i psychozy po lekach parkinsonowskich również przebiegają z zaburzeniami snu.
Ich skutkiem jest zarówno problem z zaśnięciem, nocne wybudzenia jak i wczesne budzenie.
Początkiem psychozy wywołanej przedawkowaniem leków przeciwparkinsonowskich
są żywe sny o treści męczącej, często koszmarnej. Lekarze w poradniach parkinsonowskich
pytają chorych o koszmarne sny, ale warto też
samemu je sygnalizować, ponieważ jest to przesłanka do zmiany leczenia. Nadmierna ruchliwość
przez sen zwykle nie wiąże się z koszmarami.
Ci pacjenci najczęściej nie wiedzą o tym, że rzucają się przez sen. Problem mają raczej osoby
leżące obok w tym samym łóżku, mocno szturchane i potrącane przez chorego.
Wspólnym skutkiem postępu zmian chorobowych w mózgu oraz długotrwałego leczenia
jest stopniowe przesuwanie się pory snu. Chory
robi się coraz aktywniejszy wieczorem i w nocy,
a odsypia w dzień. W skrajnych przypadkach
dzień zamienia się z nocą. Powszechną dzienną
komplikacją leczenia choroby Parkinsona są
spadki ciśnienia z odczuwalną sennością oraz
napady zasypiania. Doprowadzają one do upadków, a nawet do zasypiania za kierownicą.
Wieczorny i nocny ból może być związany z chorobą Parkinsona lub z innymi schorzeniami.
Na podstawie skarg pacjenta lekarz odróżnia
te przyczyny. Z podstawową chorobą wiążą się
bolesne kurcze mięśni zwane dystonicznymi.
Pojawiają się pod koniec dawki, szczególnie
właśnie w nocy, kiedy przerwa pomiędzy dawkami jest zwykle dłuższa. Nasilenie objawów
parkinsonowskich nie zawsze jest związane
z bolesną dystonią, ale także może wybudzać
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Pytania i odpowiedzi
chorego, kiedy narasta drżenie, sztywność
i bezruch.
Dokładny wywiad zebrany od pacjenta przez
lekarza pozwala określić charakter i przyczynę zaburzeń snu w chorobie Parkinsona.
Wiele z nich ulega poprawie przy optymalizacji
ustawienia głównych leków parkinsonowskich.
Optymalizacja ta może polegać zarówno na
zwiększeniu jak i zmniejszeniu łącznej dawki
dobowej. Czasami stajemy wobec dylematu czy
poprawić jakość snu kosztem mniejszej sprawności ruchowej. Niektórzy pacjenci zauważają
poprawę snu po leczeniu neurochirurgicznym.

Część chorych wymaga zastosowania leków
przeciw-depresyjnych i przeciw-lękowych.
Przydatne bywają leki działające na pęcherz
moczowy, lub leki podwyższające ciśnienie
w przypadku nadmiernej senności w dzień.
Włączanie do terapii leków nasennych nie
powinno być automatycznym postępowaniem
u chorych z zaburzeniami snu. Najczęściej dobry
efekt uzyskujemy poprzez bardziej specyficzne
działanie – zwalczanie konkretnych dolegliwości
lub określonych przyczyn bezsenności.

dr Jakub Sienkiewicz – specjalista neurolog

Halucynacje
w chorobie Parkinsona
Niniejszy artykuł spróbuje odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania: Jak postępować w przypadku halucynacji w chP oraz jak je leczyć?

O

bjawy wytwórcze pod postacią halucynacji (najczęściej omamów wzrokowych)
zwykle są spowodowane zbyt dużą
dawką leków przeciwparkinsonowskich.
Objawy te najczęściej rozwijają się powoli i ich
pierwszym zwiastunem mogą być koszmary
senne lub bardzo żywe sny.
Następnym objawem są „przywidzenia”
to znaczy chory ma świadomość, że to, co
widzi w rzeczywistości nie istnieje. Natomiast
najtrudniejsze dla pacjenta i jego otoczenia
są halucynacje wzrokowe, które mogą przekształcić się w zespół urojeniowy. Są to też
objawy najgroźniejsze, ponieważ pacjent nie
zdaje sobie sprawy, że widziane osoby nie istnieją. Objawy te są także najczęściej bardzo
przykre dla chorego, tłumaczenie, ze omamy
wzrokowe nie istnieją przez nawet najbardziej
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oddanych opiekunów z reguły nie zmienia zdania chorego.
Postępowanie w takich przypadkach polega na
bezwzględnym odstawieniu niektórych leków
lub redukcji dawek innych. W przypadku stosowania inhibitorów COMT (Comtess), inhibitorów
MAO-B (Selegilina, Rasagilina), leków antycholinergicznych (Akineton), amantadyny, leki powinny
zostać bezwzględnie odstawione. W sytuacji
stosowania agonistów receptora dopaminergicznego (np. Ropinirolu, Piribedylu (Pronoran),
Rotygotyny (Neupro plastry) dawka powinna być
zdecydowanie zredukowana, a najlepiej także
powoli odstawiona. W sytuacji utrzymywania się
objawów lub w przypadku leczenia jedynie lekami
zawierającymi lewodopę (Madopar, Sinemet,
Nakom) należy zmniejszyć dawkę całodobową,
rozpoczynając od dawki wieczornej i nocnej.

Pytania i odpowiedzi
W tej sytuacji lekarz powinien ponadto zastosować leki przeciwpsychotyczne nowej generacji tzw. neuroleptyki atypowe. Najczęściej
zalecana jest Kwetiapina (Ketrel, Poetra), rzadziej
Olanzapina (Zyprexa). Leczenie należy rozpocząć
od 12,5–25 mg na noc. Leki te mają dużą skuteczność już w małych dawkach, nawet 10-krotnie mniejszych niż dawki stosowane w psychiatrii. Stosowanie neuroleptyków klasycznych
(np. Promazyny, Prometazyny, Haloperidolu)
jest całkowicie przeciwwskazane ponieważ mogą one istotnie nasilić zaburzenia
ruchowe tj. zespół parkinsonowski.
Niekiedy wskazane jest także włączenie/dołączenie neuroleptyku
atypowego starszej generacji tj. klozapiny (Klozapol).
Ma on nieco silniejsze
działanie, jednak może
prowadzić do obniżenia poziomu białych
ciałek krwi, dlatego
w przypadku stosowania tego preparatu
lekarz prowadzący powinien zalecić kontrolę morfologii krwi. Ważne jest by
pamiętać, że omamy i urojenia
najczęściej występują u chorych,
u których dodatkowo rozwijają się zaburzenia pamięci – zespół otępienny. Zespół ten
w chorobie Parkinsona jest spowodowany brakiem dopaminy w układzie dopaminergicznym,
ale także zaburzeniem przekaźników w obrębie innych szlaków informacyjnych w mózgu –
tj. układu adrenergicznego i cholinergicznego.
W łagodnej postaci zaburzeń myślenia występujących u dość dużej liczby chorych pod postacią
spowolnienia myślenia objawy te nie wymagają
leczenia farmakologicznego i nie przyczyniają
się do powstawania halucynacji. W przypadku
istotnych zaburzeń pamięci współistniejących

z halucynacjami pacjent powinien zostać zbadany przez neurologa i psychologa, którzy przy
pomocy odpowiednich testów odpowiedzą na
pytanie czy u pacjenta występuje zespół otępienny i jak bardzo jest on zaawansowany.
W grupie chorych z zaburzeniami pamięci zaleca
się stosowanie substancji blokujących acetylocholinesterazę rozkładającą acetylocholinę
– neuroprzekaźnik odpowiedzialny za pamięć.
Do tej grupy należą: (szczególnie zalecana, bo
nienasilająca objawów parkinsonowskich) rywastygmina (tabletki, syrop, plastry) lub donepezil.
Leczenie to także wspomaga leczenie halucynacji w chorobie Parkinsona. Jedną
z odmian parkinsonizmu,
w której halucynacje wzrokowe występują nader
często jest otępienie
z rozsianymi ciałami
Lewy’ego. W chorobie tej oprócz zaburzeń
ruchowych (podobnych
do obserwowanych
w chorobie Parkinsona
stwierdza się zaburzenia pamięci (podobnie
jak w chorobie Alzheimera).
Współwystępowanie obu grup
zaburzeń najczęściej ujawnia się już
po roku od początku choroby. Jak już wspomniano w chorobie tej występują omamy wzrokowe, niekiedy nasilające się po zastosowaniu
nawet niewielkich dawek lewodopy.
U większości chorych po zastosowaniu opisanych zaleceń halucynacje zmniejszają się
lub całkowicie ustępują. W szczególnie trudnych przypadkach wskazana jest konsultacja
i leczenie psychiatryczne we współpracy z neurologiem.


Zwróć
uwagę na
koszmary
senne lub
bardzo żywe
sny
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dr Anna Potulska-Chromik – specjalista
neurolog
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Moje życie z chorobą

Europejskie Stowarzyszenie
Choroby Parkinsona (EPDA)
– „Parkinson Nie Zna Granic”, cz. II
W dniach 20–22 września 2013 r. w Warszawie odbył się doroczny walny zjazd EPDA.

C

HOROBA PARKINSONA NIE ZNA
GRANIC: państwowych, wiekowych,
społecznych i gospodarczych. jednakże,
pomimo trudności jakie powoduje, chorzy chcą
uczestniczyć w życiu społecznym.
WPROWADZENIE
Uważny czytelnik kolejnych wydań Kwartalnika może odnieść wrażenie, że przegapił cz I.
Znajdzie ją w Nr 3 dodatku „Słonik”, gdzie
mogłem opisać nasze kwietniowe spotkanie
z parkinsonowską społecznością Europy Środkowej w czasie wspólnej wyprawy przedstawicieli kilku naszych stowarzyszeń do Czech.
Ja po raz kolejny w tym roku a kolega Olek po
raz pierwszy, mieliśmy okazję upewnić się w tym
co w tytule. Tym razem jednak nie musieliśmy
wcale wyjeżdżać za granicę.
EURO-PARKINSOŃCZYCY W WARSZAWIE
Wiadomość zaskoczyła mnie w czasie wrześniowego turnusu integracyjno-rehabilitacyjnego
w Dźwirzynie, możliwego dzięki nieustającemu
od kilku lat zapałowi organizacyjnemu kolegi
Julka, prezesa łódzkiego Stowarzyszenia, i jego
żony Zosi. Szczęśliwie w Warszawie był obecny
kolega Olek z naszego Stowarzyszenia, jego
entuzjazm i wytrwałość. Mimo, że chory i nie
młodzik (rocznik 1934), podtrzymywał przez pięć
wrześniowych dni międzynarodowe kontakty
z europejską społecznością, godnie reprezentując parkinsończyków polskich. Najpierw przez

8

2 dni z Norwegami, którzy w znacznej liczbie
zjechali do Warszawy, na szkolenie w Fundacji
Batorego z okazji inauguracji tzw. funduszy norweskich w ramach programu „Obywatele dla
Demokracji” – z wielką nadzieją nawiązania kontaktów z naszym środowiskiem. Następnie z „całą
resztą” Europy na Walnym Zgromadzeniu EPDA.
Jego pełne entuzjazmu refleksje, możliwe dzięki
niezwykłej serdeczności tychże ludzi, znajdziecie
w dalszej części artykułu. Oni, w większości się
znają, bo spotykają co roku, za każdym razem
w innym miejscu a tym razem na miejsce Walnego Zgromadzenia wybrano naszą Warszawę.
WALNY ZJAZD EPDA –
JAK I O CZYM ROZMAWIANO
Program pierwszego i drugiego dnia obrad przewidywał obok wykładów czy prezentacji działań poszczególnych stowarzyszeń, zwłaszcza
nowych członków, także warsztaty. To dość
ciekawa i oryginalna forma dająca szanse na
omówienie zadanych problemów w węższym
gronie, przekonanie się co myślą inni, czy mają
podobne problemy jak my, czy też inaczej oceniają te same sprawy. W tym roku dominowała
problematyka opiekunów chorych i współpraca
ze światem polityki i administracji, jak go nakłonić by dostrzegł problemy osób chorych i ich
otoczenia przy podejmowaniu decyzji ustawodawczych i budżetowych. Czy EPDA może jakoś
pomóc, czego organizacje oczekują od EPDA,
ale i od innych.

Moje życie z chorobą
Reprezentujący europejskie organizacje parkinsończyków, głównie chorzy, ale też zdrowi, działacze
i pracownicy etatowi z Czech, Węgier, Rumunii,
Grecji, Skandynawii i krajów Beneluksu oraz odległych krajów jak Hiszpania, Irlandia, Malta czy Izrael
obradowali podzieleni na grupy a właściwie stoliki.
W sali konferencyjnej hotelu Sheraton przy każdym stoliku, a właściwie rozłożystym okrągłym
stole, był moderator, który starał się dokonać
syntezy prac swojej grupy, by potem przedstawić ją w krótkiej prezentacji na forum ogólnym.
Forma tych była różna. Czasem w formie wyliczania punktów wspólnych i różnic, niektórzy
potrafili to ubrać w formę co prawda prostej ale
jednak tabeli. Przy stoliku nr 3 obradowaliśmy
z Dunkami, Maltankami i Grekami. Jak się okazało później moderatorzy to najczęściej pracownicy sponsorów EPDA, którzy w jej działaniach,
spotkaniach uczestniczą od lat, co zapewnia
sprawny i profesjonalny przebieg Zgromadzenia. Co ciekawe, obok delegatów oni też tworzyli
ten ciepły, serdeczny, przyjacielski klimat Zgromadzenia. Jednak mimo pozoru lekkiej formy
i ciągłego uśmiechu Sekretarza Głównego tzw.
ramówka spotkania była utrzymana perfekcyjnie.
OPOWIEM WAM SWOJĄ HISTORIĘ
Drugiego dnia wysłuchaliśmy wykładu holenderskiego klinicysty Prof. Teus van Laar z Uniwersytetu w Groningen o warunkach leczenia zaawansowanymi metodami takimi jak DBS, apomorfina
czy duodopa. Po jego wykładzie dwóch chorych,
Thomas z Niemiec i Branco ze Słowenii opowiedzieli o swojej, momentami heroicznej, walce
z chorobą i w jaki sposób zaawansowane metody
im pomogły. Finał zmagań jest imponujący, niezwykle optymistyczny, jednak droga nie zawsze
była usłana różami. Thomas (DBS), po okresie
bycia bezrobotnym, wrócił do pracy w policji,
egzaminy na strzelnicy zdaje wyróżniająco. Branco
(duodopa) chorujący od 1984 r., powrócił do normalnego życia. Postronny obserwator widząc jego

Kwartalnik Parkinson – Polska 2/2013

aktywność taneczną na parkiecie w czasie balu,
kończącego drugi dzień obrad byłby ogromnie
zdziwiony, że to chory z tak długim „stażem”.
RAZEM DAMY RADĘ KRYZYSOWI
Nie da się jednak ukryć, że ogólny kryzys ekonomiczny dotyka i tą sprawną organizację. Wieloletni
sponsorzy nie podpisują nowych umów co zmusza do ograniczenia wydatków administracyjnych,
wydawnictw drukowanych i tłumaczeń na języki
inne niż angielski – tu wolontariusze mile widziani.
Czy my tutaj możemy jakoś wspomóc EPDA,
choćby dorzucając się do wspólnego portfela
w formie rocznej składki członkowskiej. Zapewne
więcej niż 2 organizacje z Polski są w stanie organizacyjnie podjąć współpracę i włączyć się w międzynarodowy ruch Parkinsończyków. Dla naszych
stowarzyszeń składka to duży wydatek, przy wątłych środkach własnych ale Fundacja mogłaby
znaleźć jakąś formę wsparcia. Właśnie wybranie
Warszawy na miejsce Zgromadzenia i wypowiedzi
przedstawicieli wskazują na to, że bardzo liczą na
kontakt z nami. Np. organizacja z Luksemburga
wydala płytę DVD w kilku wersjach językowych,
w tym polskim (dostępna w biurze naszego Stowarzyszenia). Zapewne pełna energii i humoru
fizjoterapeutka Mariella Graziano, skarbnik EPDA,
była jeszcze pod wrażeniem wcześniejszego
pobytu na konferencji w Krakowie.
Wolne chwile przy stolikach, przerwy w obradach,
wspólny lancz i uroczysta ostatnia kolacja połączona z balem to okazje do rozmów indywidualnych; niestety brakowało czasu by porozmawiać
z każdym. Na wszystkich duże wrażenie robiły
opowieści o turnusach w Dźwirzynie, w czym jak
się okazuje w Europie jesteśmy pionierem. Również wiele osób wyrażało zainteresowanie organizowaną od wielu lat przez Czechów Parkinsoniadą.
OPOWIEDZ IM SWOJĄ HISTORIĘ
Olkowi może nie wypada ale ja mogę. Dużo
piszemy o serdeczności uczestników Zjazdu,
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którą trudno oddać na piśmie ale ten jeden przykład pewnie będzie lepszy od całego potoku słów.
Między końcem obrad a kolacją była przerwa,
uczestnicy rozchodzili się do swoich pokoi, dla
nas miejscowych przerwa zbyt krótka by wpaść
do domu na chwilę relaksu. Pozostało nam jedynie
wykorzystać wygodne fotele w hotelowej recepcji by nieco odpocząć przed wieczornym balem.
Wtedy przed Olkiem stanął Raican (prezes rumuńskiego „Asociatia Antiparkinson”, zmagający się
od 10 lat z chorobą) i wręczył mu klucz do swojego
pokoju, oferując wykorzystanie wygodnego łoża.
On tymczasem udawał się na spacer po Warszawie. Dlatego nie zdziwcie się, gdy będziecie czytać
relacje Olka, że po całym dniu obrad miał jeszcze
wieczorem siłę by pląsać na parkiecie w towarzystwie uroczych uczestniczek Zjazdu.
ROZSTANIA CZAS
Ostatni dzień to tradycyjne Walne Zgromadzenie, jak w każdej organizacji pozarządowej,
czyli sprawozdania finansowe i merytoryczne,
głosowanie nad ich zatwierdzeniem, dyskusje
o rożnych sprawach organizacyjnych. Na końcu
wszyscy wypełniali ankiety dotyczące omawianych problemów i spraw organizacyjnych, co
ułatwi dalsze działanie Zarządu.
Tradycyjne Walne? – wspominałem już o Marielli?
– jako fizjoterapeutka i członek prezydium EPDA
zarządziła ćwiczenia relaksujące obowiązkowe dla
wszystkich. Wymagały one zdjęcia butów, (mogliśmy w pełni poczuć miękkość dywanów Sheratona) i oddaniu się poleceniom prowadzącej.
I dopiero tacy „zregenerowani” mogliśmy udać
się na pożegnalny lancz.
ENTUZJAZM OLKA
To niezwykle ważne dla osób z chP wydarzenie,
tym razem w Polsce, jeszcze raz błysnęło dla nas
wszystkich światełkiem nadziei, że może być lepiej,
a dla mnie było to wręcz niesamowite przeżycie
osobiste. Oto nagle znalazłem się na sali obrad
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warszawskiego super luksusowego hotelu Sheraton w gronie zupełnie wyjątkowych ludzi, którzy
od razu otoczyli mnie, jedynego w tej chwili przedstawiciela Polski wielką serdecznością i opieką.
To właśnie oni, przedstawiciele 45 organizacji
członkowskich z 36 krajów Europy, w większości
osoby z chP, wywarli na mnie największe wrażenie,
i to właśnie im pragnę poświecić te parę słów.
Zacznę od Norwegów, bo dzięki nim, a głównie sekretarzowi Norweskiej Organizacji chP
(Norges Parkinsonforbund) Magne Frederiksenowi znalazłem się na sali obrad Zgromadzenia
jako członek tej delegacji. Oystein Haugen (chory)
to druga taka przyjazna dusza. Organizacja norweska to dla nas gigant, ponad 5 tys. członków
i 7 pracowników oraz roczny budżet 1,3 mln euro
ze wsparciem rządowym, który umożliwia opiekę
medyczną nad chorymi, rehabilitacje i zwrot kosztów leczenia, rożnego rodzaju szkolenia, zajęcia i wsparcie w 45 miejscach rozrzuconych po
całym kraju. Norwedzy to być może wkrótce nasz
partner w umowie o współpracy między naszym
Stowarzyszeniem i łódzkim „Słonikiem”.
Dalej to na pewno Anglicy – Lizzie Graham odpowiedzialna w ich organizacji za administrację
i pozyskiwanie funduszy. Urocza starsza pani
dobrze pamiętająca polskich lotników w Bitwie
o Anglię 1940 r., matczyna, opiekuńcza, zawsze
uśmiechnięta, dostępna dla wszystkich. Dominic Graham, jej syn, to odpowiedzialny za PR,
wydawnictwa i łączność Brytyjczyków i EPDA.
Potrafił, wspaniale a jednocześnie dyskretnie
i kompetentnie wspomagać w tym zakresie Zgromadzenie. Pomógł mi przygotować i wysłać informację prasową o tym wydarzeniu do polskiego
PAPu i angielskiej BBC. Dzięki ci wielkie Dominic.
I jeszcze DeAnne Dubose, z Francji, urocza
moderatorka naszego stolika dyskusyjnego,
gdzie byliśmy goszczeni z kolegą Leszkiem
(MSOzChP), który na szczęście szybko, po
powrocie z Dźwirzyna, do mnie dołączył. Razem
z nami były tu osoby z Grecji, Malty i Danii.

Moje życie z chorobą
ENTUZJAZM OLKA – CO Z TEGO DLA NAS?
Zapytacie, i słusznie – Ale co z tego dla nas, polskich Parkinsończyków? Oficjalnym członkiem
EPDA w Polsce jest m.in. Fundacja „ŻzChP”
i to jej zawdzięczamy, że to Zgromadzenie
odbyło się w Warszawie, ale istnieje ogromna
potrzeba wzmocnienia polskiej parkinsonowskiej obecności w EPDA i musimy nad tym
popracować. Bo dzięki jej prestiżowi i europejskim funduszom, na które ma wpływ, przez
wspierających euro-deputowanych w Brukseli, może nam bardzo pomóc. Reprezentuje
i artykułuje potrzeby i prawa przeszło 1,2 mln
osób z chP i ich rodzin z całej Europy. Warto
też pamiętać, że roczne ekonomiczne koszty
chP w Europie są oceniane na 13,9 mld euro.
Szacuje się , że do 2030 r. liczba osób z chP
w Europie podwoi się, ze względu na starzenie
się europejskich społeczeństw.
Prezydent EPDA Knut-Johan Onarheim (Norweg)
– ciepły serdeczny, pełen humoru a jednak bardzo
skuteczny starszy pan powiedział mi, że zjednoczenie i wzajemne zrozumienie są najważniejsze
dla naszego wspólnego sukcesu. A więc razem!
– tego nam jak najbardziej potrzeba.
To wspólne przebywanie, spotkania, dyskusje, lancze i uroczyste kolacje, a na zakończenie wspaniały
bal w Sali Tanecznej Sheratona, gdzie, w wirze
tańca z uroczą DeAnne, odkryłem, że jeszcze
umiem tańczyć i cieszyć się życiem. Dostarczyło
mi to osobiście, a jak później usłyszałem także
wielu innym uczestnikom tego spotkania energii
i uśmiechu na dalszą naszą szarą rzeczywistość.
ZAKOŃCZENIE:
LESZEK
Kolejne Zgromadzenie EPDA będzie tradycyjnie w 3. weekend września 2014 r., tym razem
w Luksemburgu (500 członków, 2 pracowników).
Mamy więc dość czasu by się do tego przygotować i pojechać tam kilkuosobową reprezentacją
polskiego środowiska. Ze względów formalnych
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i językowych zapewne niewielu będzie mogło
uczestniczyć bezpośrednio w całych obradach
Zgromadzenia, ale zawsze są takie punkty spotkania, interesujące dla wszystkich i tak zorganizowane, by nasz udział w nich (z towarzyszeniem
tłumacza) nie zakłócił harmonogramu spotkania.
Jednak kluczowym dla wszystkich uczestników
tego wyjazdu byłaby możliwość kontaktu z międzynarodową społecznością i udział w marszu
jedności (Unity Walk) organizowanym przez
EPDA co 2 lata. Mamy czas i zapewne przychylność Fundacji by przygotować materiały i wraz
z wielotysięczną rzeszą z całego kontynentu
zaznaczyć swoją obecność. Myślę, że entuzjazm
doda Olkowi sił by wesprzeć potrzebujących
pomocy w tłumaczeniu na j. angielski.
OLEK
Tempus fugit – życie idzie dalej, myślę, że warto
wspominać te chwile aby mieć siłę i motywację
do działania. Niech będą one refleksją dla naszej
wielkiej społeczności w Polsce, że czasem nie
pamiętamy o tym, że jesteśmy uczestnikami
tego całego europejskiego i w końcu światowego ruchu parkinsonowskiego.
RAZEM
Polska i my polscy Parkinsończycy stoimy przed
szansą skorzystania z dobrodziejstw integracji europejskich organizacji, które chcą byśmy
z nimi byli, współpracowali. Korzyści jakie
możemy z tego uzyskać zależą już od nas – czy
się w ten ruch włączymy.
Więcej materiałów z warszawskiego Walnego
Zgromadzenia EPDA oraz zdjęcia na stronie:
www.epda.eu.com/en/events/general-assembly/
past-years/2013/
Warszawa, 18 listopada 2013 r.

Na zaproszenie Prezesa Fundacji „ŻzChP” tekst
przygotowali: Aleksander Wiechowski i Leszek
Dobrowolski – Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona, Warszawa.
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Ośrodek Dziennego Pobytu
w Warszawie
Już ponad rok działa Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Parkinsona w Warszawie.
To jedyna placówka na terenie Mazowsza, która oferuje wsparcie dla chorych i ich opiekunów.
Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” jest partnerem tego przedsięwzięcia i pilnie dbamy o pozytywny rozwój tego projektu .

P

odopieczni wraz z kadrą ośrodka 26 wrześ- zujące dla chorych. Mieści się on przy ul. Józefa
nia 2013 roku uczestniczyli w ciekawym Strusia 4/8 w Warszawie w SZPZLO Warszawa
i przyjemnym wydarzeniu. Tego dnia Wawer. Uczestnicy projektu mogą także wziąć
zorganizowali dzień otwarty, podczas którego udział w grupach wsparcia, skorzystać z poradmożna było zapoznać się bliżej z działalnością nictwa zawodowego i odbyć integracyjne szkoOśrodka. Byliśmy pełni podziwu dla personelu lenia wyjazdowe oraz szkolenia z zakresu radzei chorych, którzy stworzyli wspania sobie z codziennymi problemami.
niałą atmosferę w tym miejscu.
Z zajęć rehabilitacyjnych oraz teraPonadto na uwagę zasługuje
pii organizowanych w placówce
profesjonalne wyposażenie
można korzystać codziennie
Program
od poniedziałku do piątku.
sal do zajęć oraz ogromne
dotyczy również
zaangażowanie wszystW ciągu dnia są zapewnione
opiekunów i jest
kich Rehabilitantów, które
posiłki, napoje oraz miejsce
przewidziany dla osób
w wieku od 20 do 64 lat
przekłada się wymiernie
do odpoczynku. Dziesięciu
zamieszkałych
na
terenie
na poprawę samopoczucia
z najbardziej wymagających
m.st. Warszawy.
podopiecznych.
pomocy uczestników zajęć
Zorganizowanie i prowadzemoże liczyć na bezpłatny
nie tego ośrodka jest współtransport do ośrodka.
finansowane ze źródeł EuroRok działalności pokazał jak
pejskiego Funduszu Społecznego.
ważne dla prawidłowego funkcjonoCelem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawo- wania Chorego i jego rodziny są tego typu miejdowa i społeczna 660 osób dotkniętych cho- sca. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowarobą Parkinsona, Stwardnieniem Rozsianym nym osobom z Miasta Stołecznego Warszawy
oraz z rozpoznaniem organicznych zaburzeń oraz pracownikom SZPZLO Warszawa Wawer.
psychicznych. Program dotyczy również opie- Podjęcie tego projektu jest wyjściem naprzekunów i jest przewidziany dla osób w wieku od ciw naszym podopiecznym, jest nieocenioną
20 do 64 lat zamieszkałych na terenie m.st. War- pomocą i jako ważne doświadczenie stanie się
szawy. Okres trwania projektu przewidziano na impulsem do podejmowania kolejnych inicjatyw.
lata 2012–2014. Obecnie trwa nabór uczestni- Więcej informacji o projekcie na stronie
ków na kolejny rok.
www.parkinson.um.warszawa.pl

W ramach projektu w ośrodku dziennego pobytu
Redakcja Kwartalnika
prowadzone są zajęcia usprawniająco – aktywi-
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Droga równie ważna jak Cel
– program psychoedukacji
Chęć połączenia specjalistycznego doświadczenia pani psycholog Sylwii Wójcik oraz potencjału
Fundacji zaowocowała stworzeniem pilotażowego programu psychoedukacyjnego przystosowanego do osób chorych na Parkinsona oraz ich współtowarzyszy, opiekunów.

P

ani Sylwia, rozpoczęła współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Osób z Chorobą Parkinsona zainspirowana własnym
doświadczeniem rodzinnym związanym z chorobą Parkinsona a kontakty z naszą Fundacją
sięgają roku 2011.
Praktyczne i teoretyczne podstawy do stworzenia własnego programu w głównej mierze dało Pani Sylwii
doświadczenie w pracy
w poradni medycznej
psychiatryczno-psychologicznej z osobami przeżywającymi zaburzenia
lękowe, depresyjne
gdzie prowadzi
warsztaty psychoedukacyjne. Inspiracją do powstania tego programu
była fascynacja pani
psycholog Programem
Simontona, stworzonym
na potrzeby osób chorych
onkologicznie.
Pani Sylwia jest zwolenniczką psychologii pozytywnej, koncentrującej się na mocnych stronach
natury ludzkiej. Psychologia pozytywna wskazuje, jak rozwijać pozytywne aspekty w naszej
egzystencji, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, rozwój i dobre relacje z otocze-

niem. Przyjemność pochodząca ze wzmacniania pozytywnych emocji, zaangażowanie
w teraźniejszość i sens związany ze świadomością i wykorzystywaniem posiadanych zasobów, tworzą jakość naszego życia. Według Niej
wszystko to jest możliwe bez względu na stan
zdrowia i aktualną fazę przewlekłej i nieuleczalnej choroby.
W programie tym położono
nacisk na wzmacnianie
nadziei, motywacji, radzenia sobie ze stresem
i emocjami. Program
przewiduje odnalezienie metod przekształcania lęku
w spokój umysłu.
Pilotażowy program
składa się z dziesięciu bloków tematycznych, które będą
się pojawiały systematycznie na stronie internetowej Fundacji i ma na celu
wspomagać metodami psychologicznymi zarówno chorych, jak i ich
najbliższych.
Zapraszamy do udziału w programie, szczegóły
na naszej stronie – www.parkinsonfundacja.pl
w zakładce „Droga równie ważna jak cel – psychoedukacja”


W programie
tym położono
nacisk na
wzmacnianie nadziei,
motywacji, radzenia
sobie ze stresem
i emocjami

Redakcja Kwartalnika
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Czas się ruszyć:
teraz Twoja kolej!
Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona (EPDA) z wielką przyjemnością donosi, że od
dnia zorganizowania pierwszego Europejskiego Marszu Jedności w 2012 roku, podobne wydarzenia
miały miejsce w całej Europie – organizacje członkowskie zostały zainspirowanie sukcesem marszu zorganizowanego w Amsterdamie i zapragnęły odtworzyć to inspirujące wydarzenie u siebie.
Poniżej przedstawiamy relacje z wybranych Marszy Jedności i przekonujemy, że organizacja takiego
wydarzenia to świetny pomysł.

J

ednym z głównych celów, dla których stowarzyszenie EPDA zorganizowało pierwszy
Europejski Marsz Jedności, na który przybyło do Amsterdamu ponad 1 000 osób z 25 różnych państw w imię walki z chorobą Parkinsona,
była chęć zainspirowania organizacji członkowskich do naśladownictwa i zorganizowania podobnych wydarzeń w innych państwach europejskich.
Z przyjemnością donosimy, że w 2013 roku miały
dotychczas miejsce dwa nowe Marsze Jedności
– w Irlandii i w Izraelu, a podobne są planowane
w Polsce i w Holandii. Cieszymy się niezmiernie!
Ponieważ tak wiele organizacji członkowskich
planuje zorganizować własne marsze, stowarzyszenie EPDA przedstawia poniżej listę najważniejszych pytań, jakie muszą zadać sobie
ich organizatorzy, aby zagwarantować sukces
całego przedsięwzięcia.
EUROPEJSKI MARSZ JEDNOŚCI 2014
W LUKSEMBURGU
Po wielkim sukcesie marszu zorganizowanego w Holandii w 2012 roku, EPDA ogłosiła,
że drugi Europejski Marsz Jedności odbędzie
się w Luksemburgu przy okazji Walnego Zgromadzenia EPDA w 2014 roku. Mamy nadzieję,
że wydarzenie organizowane we współpracy
z lokalną organizacją Parkinson Luxembourg
będzie stanowić inspirację dla pozostałych
członków stowarzyszenia do zorganizowania
krajowych Marszy Jedności, dając nadzieję
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i udzielając wsparcia osobom dotkniętym chorobą Parkinsona w całej Europie.
MARSZE JEDNOŚCI NA ŚWIECIE
NOWA INICJATYWA: IRLANDIA
Irlandzkie stowarzyszenie, Parkinson’s Association of Ireland (PAI), zorganizowało po raz pierwszy Marsz Jedności w kwietniu 2013 roku. Zasadniczym celem było zwiększenie świadomości na
temat działalności organizacji w Irlandii, i aby
zyskać większy rozgłos, marsz był organizowany
tego samego dnia także w innych częściach kraju.
Ta sama formuła stosowana jest w Kanadzie,
w ramach corocznie organizowanego marszu
SuperWal, gromadzącego w jeden weekend
ponad 14 000 osób w całej Kanadzie. W trakcie marszu w 2012 roku zebrano 3,2 mln CAD
na potrzeby działalności towarzystwa Parkinson Society Canada (PSC) i jego partnerów
lokalnych.
Keith Adams, Prezes PAI, wyjaśnia: „Jeżeli organizacja posiada oddziały lokalne, decyzja czy
zorganizować jedno wielkie wydarzenie, na które
wszyscy muszą dojechać, czy zorganizować kilka
marszy w całym kraju, może okazać się trudna.
Stwierdziliśmy, że dzięki organizacji więcej niż
jednej imprezy, uda nam się znacząco zwiększyć
świadomość społeczeństwa, za pośrednictwem
mediów ogólnokrajowych i lokalnych, a także
dzięki fizycznej obecności osób w więcej niż jednym mieście.”

Moje życie z chorobą
Po zakończonym marszu zorganizowanym przez
PAI, Adams poradził innym osobom organizującym marsz po raz pierwszy, że warto rozpocząć
proces planowania jak najwcześniej.
WYDARZENIE CIESZĄCE SIĘ
ROSNĄCĄ POPULARNOŚCIĄ: DANIA
Zainspirowani doświadczeniami zdobytymi
podczas Marszu Jedności w USA w kwietniu
2011 roku, członkowie duńskiej organizacji na
rzecz walki z chorobą Parkinsona, Parkinsonforeningen, rozpoczęli planowanie wydarzenia w Danii
bezpośrednio po powrocie do Kopenhagi.
„Byliśmy bardzo poruszeni widząc ponad 10 000
zjednoczonych w ramach takiej pozytywnej inicjatywy w Nowym Jorku, będącej okazją do wymiany
doświadczeń i dobrej zabawy” – wspomina organizator marszu, Heino Jespersen. „Zdajemy sobie
sprawę jak wiele wysiłku wymaga uczestnictwo
w tego typu imprezach od osób chorych na Parkinsona – z powodu objawów choroby czasami po
prostu wolą ukryć się w zaciszu domowym. Podjęliśmy decyzję, że możemy uczynić to samo dla osób
dotkniętych chorobą Parkinsona w Danii – dotychczas taka impreza nie była tutaj organizowana,
lecz my byliśmy zdeterminowani.” I tak, w maju
2011 roku, plany urzeczywistniły się w Kopenhadze, gdzie odbył się pierwszy Marsz Jedności
w Danii, na trasie o długości 4 km, od Urzędu Miasta do parku Felledparken. Poza marszem, przewidziano także wiele innych rozrywek, takich jak
taniec na linie, fitness i gra w piłkę, w celu promocji
sloganu przewodniego „Ruch to zdrowie”.
Jespersen spodziewał się ok. 200 uczestników,
a pojawiło się ponad 500 osób, dzięki promocji wydarzenia na stronie stowarzyszenia na
Facebook’u i reklamie w mediach. Wydarzenie uświetnił także udział znanej osobistości
Alexandry Christiny, hrabiny Frederiksborgu,
byłej członkini Duńskiej Rodziny Królewskiej. Jak
mówi Jespersen: „Następnym razem będzie nas
dwa razy więcej”.
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IMPREZA O DŁUGIEJ TRADYCJI: USA
Coroczny Marsz Jedności w Nowym Jorku
jest najstarszą imprezą tego rodzaju, sięgającą
1994 roku. Zasadniczym celem jest zbieranie
funduszy na prowadzenie badań, za pośrednictwem siedmiu największych organizacji działających na rzecz walki z chorobą Parkinsona
w Stanach Zjednoczonych. Z roku na roku inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością – w 2012 roku w marszu wzięło udział ponad
10 000 osób i zebrano ponad 1,8 mln USD.
Impreza została pierwotnie zorganizowana
przez jedną osobę, Margot Zobel, i przez pierwszych kilka lat biuro organizacyjne mieściło się
w jej mieszkaniu na Manhattanie. Ze skromnych
początków, przez kolejne lata inicjatywa rozwinęła się na niezwykłą skalę do rozmiarów, jakie
znamy dzisiaj. Dyrektor wydarzenia, Helaine
Isaacs, twierdzi, że impreza zyskała jeszcze
większy rozgłos i status wydarzenia publicznego dzięki współpracy z agencją PR. Jako
że marsz jest organizowany cyklicznie od wielu
lat, jego organizatorzy mogą czerpać z bogatego
doświadczenia. Początkującym organizatorom
radzą na początek skrócić czas przeznaczony
na przemowy, aby utrzymać tempo wydarzenia
i móc skoncentrować się na samym marszu.
„Najbardziej zapadają mi w pamięć rozmowy
z uczestnikami”, mówi Isaacs. „Są tacy pełni
życia, bez względu na wiek. Osoby, które biorą
udział w marszu to wojownicy. Darzę ich wielkim szacunkiem. Dzięki marszowi jedności osoby
cierpiące na Parkinsona zyskują poczucie, że też
mogą działać.”
DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ
MARSZ JEDNOŚCI?
Przed organizacją wydarzenia tej skali, warto
jest jasno określić stawiane sobie cele. Marsz
Jedności jest okazją do zmobilizowania wszystkich osób działających na rzecz walki z chorobą Parkinsona do podjęcia dobrych inicjatyw,
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lecz także daje możliwość do promocji samego
stowarzyszenia. Sukces wydarzenia może
przyczynić się do zwiększenia liczby członków
czy ilości wejść na stronę internetową stowarzyszenia. Organizatorzy muszą jednak zdefiniować
priorytety, aby ilość i zakres stawianych celów
nie okazały się przytłaczające.

przytłaczająca, zwłaszcza za pierwszym razem,
lecz nie warto mierzyć się z problemem samodzielnie. Można skorzystać z fachowej pomocy
osób zajmujących się organizacją dużych imprez
na co dzień, od etapu planowania do nadzorowania wszystkiego w tym szczególnym dniu.

JAKIE SĄ CELE INICJATYWY?

Przed godziną zero, wszystkie najważniejsze
decyzje powinny zostać podjęte, a każdy członek
zespołu powinien dokładnie znać harmonogram
i lokalizacje poszczególnych wydarzeń.
Nie ma miejsca na przypadek, więc upewnij się,
że znasz plan na cały dzień ze szczegółowym
harmonogramem pozwalającym na koordynację
podejmowanych działań i współpracę uczestników, wolontariuszy i gości specjalnych. Dobry
plan działania powinien pomóc określić rolę,
jaką pełnić będzie każdy z organizatorów wydarzenia, umożliwić instalację niezbędnego sprzętu
i ustalenie, gdzie poszczególne osoby powinny
znajdować się w danym czasie.
Kolejnym ważnym punktem jest ocena wydarzenia i sprawdzenie czy zakładane cele zostały
spełnione. Warto jest podejść do tematu w sposób krytyczny, pozwoli to na osiągnięcie lepszych wyników następnym razem. Mając powyższe kwestie na względzie, organizatorzy Marszu
Jedności mają szanse osiągnąć pełny sukces.
Jeżeli ten artykuł zainspirował Cię do zorganizowania Marszu Jedności, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez
stowarzyszenie EPDA. Poradnik zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat planowania,
organizowania i oceny wydarzenia post factum.
Poradnik jest dostępny bezpłatnie na stronie stowarzyszenia: www.epda.eu.com/toolkits


Przed poczynieniem planów, każdy organizator
Marszu Jedności powinien zadać sobie następujące pytanie: Jakie są cele organizowanego
przeze mnie przedsięwzięcia? Określenie oczekiwanych rezultatów danej inicjatywy jest kluczowe – czy chodzi o zbiórkę funduszy, pozyskanie uwagi mediów czy też zapewnienie
udziału określonych grup.
W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIĆ
WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ?
Po ustaleniu celów, należy zastanowić się w jaki
sposób przekazać je potencjalnym uczestnikom,
partnerom i sponsorom przedsięwzięcia, aby
zyskać ich współpracę i wsparcie. Nie chodzi
jedynie o zachęcenie do udziału w wydarzeniu
– w dniu, w którym odbędzie się marsz, postaraj się przyciągnąć uwagę i zapoznać z działalnością stowarzyszenia jak największą liczbę
osób. Należy zainstalować duże banery informujące o wydarzeniu i umieścić je także na
scenie, z podaniem najważniejszych informacji, takich jak adres strony internetowej, numery
telefonów i dane kontaktowe przez portale
społecznościowe.
JAK TO WSZYSTKO ZORGANIZOWAĆ?
Proces planowania jest niezmiernie ważną częścią Marszu Jedności. Podzielenie tego procesu
na mniejsze części sprawia, że staje się mniej
onieśmielający. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że lista spraw, które trzeba załatwić, aby
zorganizować Marsz Jedności może wydać się
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CZY JESTEŚ GOTOWY NA SUKCES?

Źródło: EPDA PLUS, tytuł oryginalny: THE VOICE
FOR PARKINSON’S IN EUROPE (Głos dla
Parkinsona w Europie) – wydanie 22 – lato 2013.
Tłumaczenie: tłumacz języka angielskiego
Justyna Sikora

Nowa forma wsparcia
socjalnego
„Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie Możemy
Więcej” – w związku z tym, że program ten
spotkał się z dużym zapotrzebowaniem i mamy
nadzieję z sukcesem będziemy aplikować
o grant na rok 2014 chcieliśmy poinformować
o nowej formie wsparcia socjalnego naszych
podopiecznych – kartą, podarunkową na zakup
leków i artykułów medycznych.

W

lutym 2013 roku nawiązaliśmy kontakt z „Fundacją Dbam o Zdrowie”
w ramach konkursu Grantowego
Razem Możemy Więcej. Złożony przez nas
wniosek o Grant z udziałem własnym 10 tys. zł
został rozpatrzony pozytywnie. W związku
z tym pula programu pomocowego, któremu
nadaliśmy nazwę „Razem z Fundacją Dbam
o Zdrowie Możemy Więcej” wyniosła 20 tys. zł.
Karty podarunkowe do zrealizowania w ogólnopolskiej sieci aptek, okazały się prostym i bezpiecznym sposobem przekazywania pomocy,
dającym możliwość wykorzystania funduszy
adekwatnie do potrzeb Chorego niezależnie od
miejsca zamieszkania.
Wniosek o udział w programie mogły składać
osoby ze zdiagnozowaną i udokumentowaną
przez lekarza specjalistę neurologii chorobą
Parkinsona lub zespół Parkinsonowskim, które
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w tym
m.in. osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle
chore, osoby starsze, osoby samotne, emeryci,
renciści i bezrobotni.
Pierwsza edycja programu objęła 40 naszych
podopiecznych z terenu całego kraju.
Szczegółowe informacje na stronie –
www.parkinsonfundacja.pl w zakładce
„Dofinansowanie dla chorych”.

Redakcja Kwartalnika

Kwartalnik Parkinson – Polska 2/2013

aktualne Adresy
Organizacji Regionalnych
BYDGOSZCZ
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych AKSON
ul. Morska 8 (1 piętro), 85-722 Bydgoszcz
tel.: 52 343 91 97
aksonbydgoszcz@onet.pl
Dyżur: pn.–pt. 9.00–14.00
GDAŃSK
Grupa Parkinsonistów
ul. E. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel.: 501 452 887
Dyżur: pon., śr., pt. 14.00-18.00
GDYNIA
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona
ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia
tel.: 509 934 957
parkinson-gdynia@o2.pl
www.park.org.pl
Spotkania: pierwsza sobota miesiąca godz. 10.00
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
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
tulipany@gizycko.pl
www.tulipany.gizycko.pl
GOLUB-DOBRZYŃ
Stowarzyszenie „Na szlaku życia”
ul. Słuchajska 53, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel.: 600 250 034
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Gorzowskie Stowarzyszenie
Chorych na Chorobę Parkinsona
ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7, 66-400 Gorzów Wlkp
tel. 602 293 949
IŁAWA
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
tel.: 696 276 484
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, skr. pocz. 3202, 40-752 Katowice – Ligota
tel.: 502 402 380
parkinson.katowice@wp.pl
www.parkinsonsl.republika.pl

aktualne Adresy Organizacji Regionalnych
KIELCE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 25-230 Kielce
tel.: 606 256 135
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
www.parkinson.krakow.pl
Dyżur: czw. 16:00–17:00
Stowarzyszenie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona
i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu OSTOJA
ul. Ariańska 7/3, 31-100 Kraków
www.chorobaparkinsona.org
ostoja@choroba.parkinsona.org
tel. 663 506 011
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Koło Terenowe w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrocławska 3, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.: 509 385 202
karol.kurasz@wp.pl
LUBLIN
Fundacja na rzecz Chorych na chorobę Parkinsona
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel.: 535 94 11 33
biuro@fundacjaparkinsona.pl
www.fundacjaparkinsona.pl
Dyżur: wt. 9.00–11.00
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
www.parkinsonowcy.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. Kasprzaka 34 B/2, 60-120 Poznań
tel.: 509 15 03 42
biuro@parkinson-poznan.pl
www.parkinson-poznan.pl
Dyżur: Pn. 14:00–17:00, śr. 11:00–14:00

Nasi partnerzy:

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
SZCZECIN
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z chorobą Parkinsona
KRS 0000234949
ul. Kaszubska 30 pok. 1, 70-226 Szczecin
tel. 91 487 18 94, 695 045 051, 607 886 861
parkinsomszcz@op.pl
Dyżur: pn. 14:00–16:00
TRZEBINIA
Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą Parkinsona
w powiecie Chrzanowskim
ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia
Marek Kubica, tel. 502 268 301
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
www.parkinson.walbrzych.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
msozchp@gmail.com
www.parkinson.waw.pl
Dyżur: wt. i śr. 11:00–15:00
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

