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nowe publikacje:
l  broszura „Cieszmy się życiem mimo choroby 

Parkinsona” – MSOzChP, październik 2013

l  artykuł „Choroba Parkinsona w polskich realiach” - 
„Służba Zdrowia” nr 25-33, 
11 kwietnia 2013

l  artykuł „Wpływ systematycznie prowadzonej 
fizjoterapii na nasilenie objawów ruchowych oraz 
jakość życia u osób z Choroba Parkinsona – J. 
Cholewa i wsp. – Neurologia I Neurochirurgia 
Polska 2013;47,3, str 256-262 (art. w j. angielskim, 
tylko Streszczenie w j. polskim).

Terminarz:
11 kwietnia – Światowy Dzień Osób z Chorobą 
Parkinsona
30 czerwca – Małopolska, 7. Piknik - chorzy z 
Trzebini zapraszają do skansenu w Wygiełzowie
1-3 sierpnia –  Republika Czeska, Parkinsoniada – 
zawody sportowe parkinsoników
sierpień/wrzesień – Dźwirzyno, turnusy 
integracyjno-rehabilitacyjne nad morzem
22 września – Luksemburg,  Europejski Marsz 
Jedności (Unity Walk) z osobami  z chP 
poździernik – 10 rocznica założenia Fundacji Żyć z 
chorobą Parkinsona
19 grudnia – 190 lat temu zmarł James Parkinson
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Razem damy radę
Kolejny numer „Słonika” dotrze do Państwa w  lutym, w  okresie karnawału – 

rozruchu przed słonecznymi dniami wiosny, kojarzonej z nowym etapem życia.

Osoby redagujące, prezes Mazowieckiego i Łódzkiego Stowarzyszenia, pragnie-
my kontynuować nowy rozdział w życiu dodatku do Kwartalnika PARKINSON – 
Polska. Chcemy by stowarzyszenia z całego kraju, i te mniejsze, i te większe wspie-
rające parkinsończyków (czyli osoby z chorobą ale też i ich bliskich) mogły pokazać 
nam osiągnięcia, ale też opowiedzieć o swojej codzienności. Chcemy, by każdy kto 
ma pomysł na utrzymanie aktywności wśród chorych, tak aby ich umiejętności 
i wiedza nie przepadły albo przeczytał, usłyszał w radiu czy też obejrzał coś ciekawe-
go podzielił się tym z nami. Jedni już szkicują, inni planują  ...ale, nie zawsze udaje 
się zamierzenia zrealizować. Zdarza się, że osoby prowadzące organizacje, zostają 
osamotnione w swym działaniu. Brak zrozumienia dla idei działania, konsumpcyj-
ne traktowanie członkostwa w organizacji, potrafi zniechęcić. Piszę to na podstawie 
nie tylko własnego doświadczenia (J.T.), ale też wielu sygnałów z kraju. Chciałbym 
przypomnieć, że nasze działania oparte są na starej łacińskiej sentencji: Pro bono 
publico.     

A co słychać u Państwa? 

Zaczynamy od siebie, od „naszych ludzi”, którzy odważyli się przybliżyć innym 
co się u nas wydarzyło, o czym myślimy, rozmawiamy a dołączył do nich Zarząd 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia. Przypominamy też o  serdecznym zaproszeniu 
czeskiego parkinsonika na kolejne międzynarodowe sportowe zawody dla chorych 
oraz o turnusach integracyjno - rehabilitacyjnych nad jesiennym Bałtykiem.

Pozdrawiamy i niecierpliwie czekamy, a tymczasem zachęcamy do lektury.

Julian Tomalczyk, Stowarzyszenie „Słonik”
Leszek Dobrowolski, Mazowieckie Stowarzyszenie 
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Osób z Chorobą Parkinsona [skrót red. WSOzChP], które działa w Poznaniu już od 2001 r.
Niezależnie od trudności, z którymi się borykamy udało nam się w ub.r.: 

l zorganizować wyjazd integracyjny - pod koniec września 2013 r. wybraliśmy się do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w  Wągrowcu. Pieniądze pozyska-
liśmy od Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”. Zapewniono nam przejazd, obiad, kawę/
herbatę, ognisko. Z  wielkim zainteresowaniem zwiedziliśmy, bogaty w  atrakcje, ośrodek. 
Część z nas udała się do kręgielni, pokazując swoje możliwości. Pozostali udali się do domku 
ogniskowego, przygotowując grilla. Nie obyło się bez śpiewania pieśni harcerskich i innych 
z czasów młodości. Spędzenie wspólnie czasu wypełnionego rozmowami i wymianą infor-
macji, zaowocowało większą integracją grupy. Wracaliśmy bardzo zadowoleni.
l pojechać na turnus w Dźwirzynie, gdzie bardzo zadowoleni z rehabilitacji, ćwiczeń lo-

gopedycznych, jedzenia, dobrze się razem bawiliśmy i wzajemnie wspierali. Wszyscy chwa-
lili sobie bardzo dobrą organizację p. Juliana Tomalczyka, który integruje środowisko osób 
chorych na chorobę Parkinsona, opiekunów i  naszych przyjaciół.

Na rozpoczęcie nowego roku zorganizowaliśmy spotkanie noworoczne, które odbyło się 
w gościnnych progach „Poznańskiego Centrum Seniora”- Ośrodka Geriatryczno Geronto-
logicznego. Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w gronie przyjaznych osób, do wy-
miany doświadczeń i informacji. 

Od kilku lat, a  z większą intensywnością od zeszłego roku, działamy w kierunku po-
wstania w Poznaniu poradni chorób pozapiramidowych. Piszemy pisma do różnych waż-
nych osób, odbyliśmy już kilka spotkań (np. z konsultantem wojewódzkim ds. neurologii), 
nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Palia-
tywnej „Hospicjum Domowe”. Jest ono podmiotem założycielskim dla trzech Niepublicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W ramach tego podmiotu mamy dostęp do poradni 
geriatrycznej, leczenia bólu. Prowadzimy rozmowy, aby ośrodek ten był także założycielem 
przychodni chorób pozapiramidowych (ze szczególnym naciskiem na chorobę Parkinsona).

Wiemy, jak działalność naszego Stowarzyszenia jest potrzeba, co tydzień odbieramy 
kilkadziesiąt telefonów od osób chorych na chP i ich bliskich z całej Wielkopolski, którzy 
dopytują się o przychodnie specjalistyczne, lekarzy, metody leczenia dostępne w Poznaniu. 

W zeszłym roku, dzięki pomocy wolontariuszy, którym nieobcy jest los osób z chP, jeste-
śmy znów dostępni w sieci internetowej: http://www.parkinson-poznan.pl/. Powoli rozbu-
dowujemy naszą stronę i jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, artykuły, inspiracje.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Kasprzaka 34B/2 w Poznaniu. Dyżurujemy w śro-
dę od godz. 11-14 i w poniedziałek 14-17 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Zarząd WSOzChP – Poznań 2014 r.

Z życia ...
Wielkopolskiego Stowarzyszenia
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W  poprzednim numerze Słonika padło py-
tanie Co u  was słychać?, więc postanowiliśmy 
opisać, co się ostatnio dzieje w  Stowarzyszeniu. 
Nasze spotkania integracyjne odbywają się re-
gularnie od jesieni 2011 r., w soboty w sali uży-

czanej nam przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”, przy ul. Grójeckiej 
109. Magia nazwy tego Domu sprawia, że czujemy się tu naprawdę pod skrzydłami, otoczeni 
opieką, życzliwością, serdecznym słowem, uśmiechem. 

Najczęściej (dwa, a czasem trzy razy w mie-
siącu) swoje „skrzydła” roztacza nad nami Pani 
Żaneta, specjalistka od zajęć terapii tańcem 
i muzyką. Jej młodość, energia i pogoda ducha 
udzielają się nam, chorym, z  niedomagania-
mi ruchowymi, zamrożeniami, sztywnieniem 
mięśniowym. Przychodzimy tu chętnie, bo re-
habilitacja przez muzykę i taniec to ten rodzaj 
ćwiczeń, który jest przyjemnością, a nie przy-
musem. Gdy tańczymy wzmacniamy mięśnie 
całego ciała. Organizm w  tańcu dotlenia się, 
poprawia pracę serca i  mózgu. To poprawia 
nasze samopoczucie, zmniejszają się objawy 
stresu, apatii, depresji. Nasze „tańce” – dow-
cipnie opisała koleżanka Lucynka, w wierszu 
pt. Karnawał, którego fragment obok. 

Pani Żaneta potrafi też dostrzec nasze 
zmienne nastroje, słabą kondycję danego dnia 
– wtedy dyskretnie dostosowuje ćwiczenia 
do naszych możliwości, a my cieszymy się, że 
znów podołaliśmy.  

Atmosfera Domu „Pod Skrzydłami” spra-
wia, że roztaczamy swoje małe skrzydła na-
wzajem wobec siebie, jak kto potrafi. Andrzej 
ze Staszkiem prezentują autorskie utwory 
(teksty i muzykę) z nagranej przez siebie pły-
ty lub na żywo z towarzyszeniem gitary. Olek, 
który jest z  nami od niedawna, dba o  nasze 
kontakty ze światem, m.in. z Europejskim Sto-
warzyszeniem Choroby Parkinsona, EPDA, oraz przekazuje wieści ze stowarzyszeń parkin-
sonistów w innych krajach. Lucynka od czasu do czasu prezentuje swój talent i obdarza nas 
okolicznościowym wierszem, a Mirek zawsze potrafi rozbawić jakimś powiedzonkiem lub 
dowcipem. Irenka z Jankiem napisali pierwszy projekt hymnu stowarzyszeniowego, który 
po konsultacjach wśród koleżanek i kolegów i poprawkach oraz dobraniu melodii – stał się 
naszym hymnem, śpiewanym na każdym spotkaniu (na razie dość nieudolnie, ale praktyka 
czyni mistrza). 

Co słychać? 
w Mazowieckim Stowarzyszeniu

„Na Grójeckiej „Pod Skrzydłami” 
gdzie się wszyscy spotykamy, 

dla zachęty powiem tylko, 
że choć boli wszystko, ...to: 
tańcz aż zadrży podłoga, 
tańcz choć boli cię noga, 

tańcz choć w krzyżu cię łupie, 
jeszcze sobie przytupnij i … tańcz! 

…................
Kończąc go konkretnym stwierdzeniem:

Wszyscy ćwiczą swoje ciała 
jak Żaneta tego chciała”.



6 – Nr 5/1/2014 – Słonik

Najszersze skrzydła roztacza nad nami prezes Leszek i wiceprezes Teresa z pomocą Ewy, 
którzy starają się zaspokajać nasze potrzeby, walcząc o  finanse na ich pokrycie, a  potem 
pokonując trudy rozliczeń. 

Nasze spotkania integracyjne urozmaicamy poczęstunkiem złożonym często z własnych 
wypieków, znane są przepyszne mini rogaliki Alicji, czy kruche ciasteczka Krysi. 

Spotkania integracyjne to ważne miejsce, gdzie my chorzy i nasi opiekunowie wzajemnie 
wspieramy się, pomagamy sobie nawzajem, dzielimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami 
dotyczącymi choroby Parkinsona, która nie została dotąd do końca rozpoznana. 
Kto jeszcze tu nie był – Zapraszamy! 

Tekst przygotowali: Wojciech i Bogumiła Kania, © MSOzChP, grudzień 2013 r.

PS chcieliśmy tylko dodać, że przez ostatnie dwa lata te spotkania odbywają się dzięki dofi-
nansowaniu naszego autorskiego projektu pt. „Nie jestem sam z chorobą Parkinsona – tera-
pia  przez  integrację” –  przez m.st. Warszawa - Dzielnica Ochota, 
II-XII’12 r. i III-XII’13 r.

26 listopada 2013 r. godz. 21:30  w Radiowej Jedynce mo-
gliśmy posłuchać rozmowę lekarza i chorego nawiązującą do 
społeczno – edukacyjnej kampanii pod hasłem „Parkinson 
za zamkniętymi drzwiami”. Kampanię zainicjowała lubelska 
Fundacja na rzecz Chorych na Parkinsona. 

Do programu „Wieczór odkrywców” redaktor Krzysztof 
Michalski zaprosił, panią dr Agatę Gajos – z Polskiego Towa-

rzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, z Kliniki Chorób Układu Pozapi-
ramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz cierpiącego na chorobę Parkinsona pana 
Aleksandra Wiechowskiego – Członka Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Cho-
robą Parkinsona z siedzibą w Warszawie, człowieka bardzo aktywnego, wcześniej wieloletniego 
korespondenta amerykańskich rozgłośni i czasopism, między innymi „New York Times”. Roz-
mowa poświęcona była problemom osób cierpiących na to neurodegeneracyjne schorzenie, 
chorobę Parkinsona (chP), która choć znana już od blisko 200 lat,  mimo ciągłych badań nie 
doczekała się odkrycia przyczyn choroby oraz skutecznej terapii leczącej i co najważniejsze za-
pobiegającej.

Na początku dr A. Gajos przedstawiła obraz chorego na chP, leczonego jedynie objawowo, 
u którego  łykane tabletki dają dobre rezultaty i nadzieję na powstrzymanie choroby. Jednak 
„miesiąc miodowy” (tak często jest nazywana ta pierwsza faza choroby) mija. Z czasem, mimo 
przyjmowania tabletek, uciążliwe objawy nasilają się, a poziom dyskomfortu wzrasta. To właśnie  
wtedy, pacjent nie mogąc funkcjonować w miarę normalnie, zaczyna się tego wstydzić i coraz 
więcej czasu spędzać w domu – „chowa się za zamkniętymi drzwiami”.

Widoczne symptomy choroby takie jak pochylona sylwetka, drżenie kończyn, czy też tak 
naprawdę ten główny tj. spowolnienie ruchowe, docierają powoli do świadomości społecz-
nej; czy są akceptowane? – to inna sprawa. Nasz kolega Olek zwrócił natomiast uwagę na to, 
co się dzieje za „zamkniętymi drzwiami”. One sprawiają, że większość z nas, zdrowych, nie 

„Parkinson za 
zamkniętymi 
drzwiami”
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zdaje sobie sprawy z  tego, że postępująca choroba 
powoduje, niewidoczne z  zewnątrz, coraz bardziej 
niezwykle ciężkie objawy nocne, np.: bezsenność, 
sztywnienie całych partii mięśni. To sprawia, że 
zmęczony, bezwładny człowiek staje się zależny od 
bliskich. Tym sposobem Parkinson staje się, choro-
bą całej rodziny i tu kolega Olek podkreślił ogromne 
znaczenie pomocy ze strony rodziny. Kto nie posia-
da, z  różnych powodów, troszczących się o  niego 
osób, zmuszony jest do korzystania z płatnej pomo-
cy. Wskazał na bardzo istotny, a niedoceniany przez 
państwo aspekt w terapii chorych na chP – wsparcie 
dla bliskich chorego.

Na szczęście współczesna medycyna proponuje 
zaawansowane terapie: operacyjna (DBS), infuzje le-
ków podskórnie (apomorfina) czy też wlew wprost 
do jelita (duodopa). 

O możliwościach terapeutycznych, o dostępie tych terapii dla polskich pacjentów mó-
wiono w tej audycji i o tym właśnie jest ta kampania społeczno – edukacyjna.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odsłuchania audycji, np. na spotkaniach 
naszego Stowarzyszenia lub w internecie www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/987808/ 

Stowarzyszenia: łódzkie „Słonik” i nasze MSOzChP są partnerem kampanii „Parkinson 
za zamkniętymi drzwiami”.

Opracowanie: © MSOzChP – Patrycja Poczciwek i Leszek Dobrowolski

Ciągle mam w sobie energię do działania i nadzieję, że 
„Parkinson nie musi być za zamkniętymi drzwiami”(nawią-
zanie do kampanii społecznej). Cały czas jestem dumna z 
taty, który codziennie, od rana podejmuje decyzję, aby się 
nie poddawać. Aby z każdego dnia i codzienności, wycisnąć 
coś, co by pomagało żyć i radzić sobie z chorobą. Dzięki 
niemu jestem „społecznicą” działającą w kierunku polep-
szenia jakości życia osób z chorobą Parkinsona. 

Stąd też pomysł na pilotażowy program psychoeduka-
cyjny dla osób z chP i ich opiekunów: „Droga równie ważna 
jak cel”. Zapraszamy do współpracy każdego kto ma pomysł 
na rozpowszechnienie tego programu, kto chciałby włączyć 

się w jego tworzenie, ulepszanie, propagowanie. Radzenie sobie z emocjami, z bólem, z ne-
gatywnymi myślami, ze stresem oraz zadowalająca komunikacja z otoczeniem, czyli ogólnie, 
dobra kondycja psychiczna jest warunkiem lepszego radzenia sobie z niedogodnościami, 
które niesie z sobą chP. Z mojego zawodowego doświadczenia (pracuję z osobami chorymi 
na choroby przewlekłe) wiem, że psychoedukacja jest bardzo pomocna i chcę ją propagować 
także wśród parkinsoników.

Sylwia Wójcik, Wiceprezes WSOzChP, (psycholog)

Droga 
równie 
ważna  
jak cel
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Kiedy w  naszym otoczeniu ktoś zachoruje, 
automatycznie staramy się ulżyć mu w  jego 
codziennych obowiązkach. Robimy za niego 
wszystko: podajemy posiłki i  herbatę, przy-
krywamy kocem, wyciskamy soczki z  cy-
trusów, obieramy jabłko ze skórki... Zanim 
jednak zaczniemy, należy się zastanowić, czy 
chory tego potrzebuje, czy robimy to dla nie-
go, czy dla siebie. Jednym zdaniem, jaki jest 
motyw naszych działań. 
Mając pełną świadomość potrzeb naszego 
chorego, możemy łatwiej przewidzieć konse-
kwencje , które z nich wynikają i łatwiej jest 
nam zapanować nad nową sytuacją. 
O  ile sytuacja dotyczy chorób uleczalnych, 
pomoc choremu jest o  wiele prostsza i  sy-
tuacja wyjątkowa trwa krótko. Gorzej jest 
w  przypadku chorób przewlekłych i  nieule-
czalnych, przy których chorzy są bardziej ab-
sorbujący i opieka nad nimi zajmuje  sporo 
więcej czasu. Należy wówczas pamiętać, aby 
dla dobra pacjenta, ale i opiekunów, w opiece 
brała udział więcej niż jedna osoba. Zmiana 
nastawienia otoczenia sprawia bowiem, że 
chory czuje wokół siebie większe zaintere-
sowanie, co napawa go dodatkową energią 
czerpaną z spotkań i rozmów z bliskimi oso-
bami. Jednocześnie dyżury innych przy nim 
sprawiają, że opiekunowie są w stanie odpo-
cząć i nabrać więcej sił na nierzadko długo-
letnie zajmowanie się chorym.
Wszyscy, przed podjęciem się opieki, powin-
niśmy jednak zastanowić się poważnie, jakie są 
potrzeby chorego. Ma to ogromne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku takim jak choroba Par-
kinsona (chP), która nie przejdzie z czasem.

Lepsze jest wrogiem dobrego... 
Parkinson to nieuleczalne schorzenie neuro-
logiczne, które w miarę upływu czasu będzie 
postępowało. W  przypadku chP ogromne 
znaczenie ma samodzielność chorego, która 
co prawda nie pozwoli mu  na wyzdrowie-
nie, ale daje szansę na zachowanie spraw-
ność fizycznej i spędzenie życia godnie. Siłę 
do walki chorzy powinni czerpać od bliskich 
i innych osób, które interesują się ich losem. 
Pamiętajmy jednak, że zawsze wtedy, gdy 
wyręczamy chorego przykładamy się do po-
stępu jego choroby. Wspierajmy ale nie wy-
ręczajmy! Pomagajmy mądrze, tak aby nie 
działać na szkodę chorego. Nie wyręczaj, 
w trosce o bliską osobę pomagaj jej zachować 
samodzielność tak długo, jak długo będzie to 
możliwe! Mobilizuj do działania i  wspieraj 
w nim!

Jak pomagać?!
W  przypadku Parkinsona obok terapii far-
makologicznej ogromne znaczenie ma tera-
pia ruchowa, która pozwala na hamowanie 
postępu choroby. Niestety w  Polsce nie jest 
ona praktykowana w  ramach pomocy pań-
stwa i  pacjenci muszą szukać rozwiązań na 
własną rękę. 
W  odpowiedzi na taką potrzebę powstają 
w Polsce Fundacje i Stowarzyszenia działają-
ce na rzecz osób z chorobą Parkinsona.
Ruch ma ogromne znaczenie w  terapii chP, 
dlatego warto jest uczestniczyć wraz z  cho-
rymi w  organizowanych przez organizacje 
na rzecz pacjentów terapiach ruchowych, 
terapiach tańcem, zajęciach logopedycznych 
i  wszelkich formach aktywności i  pobu-
dzania do działania. Warto jest brać udział 
w  wyjazdach, imprezach i  spotkaniach in-
tegracyjnych, które pozwalają chorym i  ich 
opiekunom na odnalezienie się w  trudnych 
sytuacjach zarówno fizycznych i  psychicz-

Dla rodzin 
i bliskich 
chorych
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nych poprzez wymianę informacji i doświad-
czeń, w  atmosferze wzajemnego zrozumie-
nia, szacunku i ciepła rodzinnego.
W  ramach samodzielnej pracy uzupełniają-
cej z  chorym, warto jest poświęcać im czas 
na ćwiczenia w  domu, spacery i  rozmowy, 
którym powinien towarzyszyć dobry nastrój.

Pomagając pamiętaj o celu pomocy
„Parkinson za zamkniętymi drzwiami”, to 
akcja lubelskiej „Fundacji na rzecz chorych 
na Parkinsona”, która ma na celu pobudzić 
do działania osoby z chP. Istotą tej akcji jest 
motywowanie do działania. Aby tak się sta-
ło, musimy szeroko otworzyć drzwi które 
prowadzą chorych na powrót do świata ze-
wnętrznego. Jednak rolą osób, którym bliska 
jest sprawa chorych, jest czekać cierpliwie 
robiąc wszystko co w naszej mocy aby cho-
rzy do nas wyszli. Jednak nie wtedy, kiedy my 

tego chcemy, tylko tak po prostu, kiedy sami 
zechcą. Zachęcajmy ich do tego naszą miło-
ścią, uśmiechem i  wsparciem. Pamiętajmy 
o nich, bo drzemie w nich ogromny poten-
cjał, który warto pobudzić do działania.
Większość audycji poświęconych chorym 
polega na zaproszeniu lekarzy, którzy po 
raz dziesiąty mówią o  tym samym. Jednak 
ich wiedza pochodzi od osób zmagających 
się z  chorobą, może więc warto czerpać od 
źródła. A gdzie są ci chorzy dla których orga-
nizowane są te wszystkie akcje, czyż nie oni 
powinni być bohaterami tych spotkań?!
Choroba Parkinsona nie zależy od wieku, do-
tyczy nie tylko ludzi starszych ale i młodych. 
Nie zależy także od poziomu wykształcenia, 
czy pochodzenia. Ta choroba może więc do-
tyczyć nas wszystkich, naszych dziadków, ro-
dziców i dzieci, tylko jeszcze nie znamy dia-
gnozy. Warto dowiedzieć się więcej!
Zapraszam wszystkich do refleksji i działania!

Tekst: Patrycja Poczciwek, © MSOzChP

Składamy serdeczne podziękowania
dla naszej koleżanki Jadwigi Skierczyńskiej z MSOzChP za jej trud, który doprowadził do 
wydania broszury  pt. „Uczmy się cieszyć życiem mimo choroby Parkinsona”, Warszawa 
2013 r.

Dzięki temu wydawnictwu osoby chore 
na chorobę Parkinsona i ich opiekunowie, 
mają szansę przekazać swoje doświadcze-
nia i  przemyślenia, zarazić swoim opty-
mizmem innych chorych i  ich otoczenie 
w zmaganiu się z chorobą.
Wydanie broszury było możliwe dzięki 
życzliwości i pomocy Dyrekcji i pracow-
ników Biura Pomocy i Projektów Społecz-
nych Urzędu m.st. Warszawy - podzięko-
wania na ręce pani Dyrektor Biura Zarząd 
MSOzChP złożył w październiku 2013 r.

Redakcja biuletynu „Słonik” 
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Taki krótki tekst umieszczono na domu rodzinnym człowieka, którego nazwisko stało 
się symbolem jednej z najbardziej dokuczliwych chorób, jakie obecnie trapią ludzkość. Cho-
roby, która wciąż czeka na dokładne opisanie. Aktywny na przełomie XVIII i XIX, wieku 
pozostawił trwały ślad nie tylko w kronikach medycyny ale także i geologii. 

Jego gorący apel, wyrażony w  słynnym eseju „Shaking Palsy”, wydanym w  Londynie 
w 1817 roku, aby jak najprędzej wynaleziono lek efektywnie leczący tę chorobę - pozostaje 
nadal aktualny. Mimo że praca Arvida Carlssona (140 lat po wydaniu eseju) i działania wielu 
innych uczonych na całym świecie znacznie przybliżyły tę chwilę dzięki odkryciu lewodo-
py – substancji umożliwiającej leczenie objawów, to jednak nadal oczekujemy skuteczne-
go środka leczącego chP. W całej Europie ok. 1,2 mln osób, w Polsce około120 tys. osób 
(chociaż brak wiarygodnych statystyk), jest objętych definicją WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia), która klasyfikuje tę chorobę jako nieuleczalną i postępującą.

Zasadnicza różnica między definicją dra Parkinsona a nowoczesnym rozumieniem chP 
dotyczy znaczenia symptomów niemotorycznych. Obecnie coraz lepiej zdajemy sobie spra-
wę, że demencja jest jednym z istotnych objawów parkinsonizmu. Zasadniczy element eseju 
dra Parkinsona o  typowej historii Shaking Palsy (Paraliż drżeniowy) to opis przypadków 
sześciu chorych z okolic Hoxton (obecnie jedno z przedmieść Londynu) wykazujących  cha-
rakterystyczne objawy, które współcześni neurolodzy łatwo rozpoznają podczas kontaktów 
z pacjentami.

Świat naukowy długo zwlekał z  uświetnieniem osiągnięć uczonego. Tablica upamięt-
niająca prace i dzieło doktora została wmurowana w nawie kościoła św. Leonarda na lon-
dyńskim przedmieściu Hoxton, niedaleko szpitala, gdzie wiele lat pracował, dopiero w 200 
rocznicę jego urodzin, w 1955 roku. Niestety nie zachowało ani zdjęcie, ani żadna podo-
bizna uczonego. Jedynie na podstawie dokumentów, które przetrwały, możemy odtworzyć 
wiarygodny obraz człowieka oświecenia, który w wielu dziedzinach naukowych wyprzedził 
swoje czasy.

... tu mieszkał Lekarz i Geolog. 
Tablica pamiątkowa na domu rodzinnym 
w Hoxton (Londyn)

James 
Parkinson 
– lekarz 
i geolog
opracował: Aleksander  Wiechowski 1,   

Warszawa, maj 2013 r.
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Oprócz medycyny dr Parkinson był znany ze swoich radykalnych poglądów politycz-
nych; wniósł on także duży wkład w dziedzinie geologii i paleontologii. W uznaniu jego za-
sług, pewnemu, już zanikłemu rodzajowi amonitu (mięczak zamieszkały w spiralnej muszli) 
nadano w 1821 r. nazwę Parkinsonia dorsetentsis. W ten sposób nazwisko dra Parkinsona 
noszą zarówno skamielina jak i choroba.

Leczenie objawowe chP pozwala na samodzielne funkcjonowanie pacjenta jedynie 
w początkowym etapie choroby, jak wyjaśnia profesor Andrzej Bogucki (kierownik Kliniki 
Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Po upływie 10 lat 
pojawiają się nowe objawy niepoddające się leczeniu dotychczas stosowanymi lekami. Stały 
rozwój choroby powoduje, że pacjent często jest się w stanie wyłączenia, gdy leki przestają 
u n iego działać, i nierzadko pozostaje on przez długi czas w ciągu dnia całkowicie unieru-
chomiony. Prof. A. Bogucki podkreśla, że zakres opieki nad chorymi zależy od stopnia ich 
niesprawności ruchowej. Można ją poprawić, wszczepiając choremu do mózgu stymulatory, 
a także stosując leczenie farmakologiczne, polegające na usprawnieniu aplikowania leków 
przez zastosowanie specjalnej pompy podającej je podskórnie lub bezpośrednio do jelita. 

Palącym problemem opieki nad chorymi, zwłaszcza w  zaawansowanym stadium, jest 
uzyskanie odpowiednich środków wsparcia finansowego dla opiekunów, najczęściej człon-
ków rodzin, którzy dbają o swoich najbliższych kosztem własnej pracy zarobkowej i rela-
cji rodzinnych. Dobrą wiadomością jest to, że obecnie w Senacie trwają prace nad dwoma 
ustawami dotyczącymi tych spraw. Jedna to Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. 
Prezentacja projektu tej ustawy odbyła się 14 maja ’13 r.. w czasie Senackiej Konferencji. Na-
tomiast problemy dotyczące bezpośrednio opieki nad osobami chorymi na chP były oma-
wiane w tym samym dniu na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Należy mocno podkreślić, że 
środowiska bezpośrednio zainteresowane mogą wpłynąć na postęp prac w  tej dziedzinie 
przez swoich przedstawicieli lub sprzymierzeńców we władzach ustawodawczych i samo-
rządowych.

Opracowane na podstawie:
- „James Parkinson: The Man Behind the Shaking Palsy” - Patrick A. Lewis, Journal of 
Parkinson’s Disease, 2 (2012);
- Badanie opinii publicznej „Wiedza o chorobie Parkinsona”, przeprowadzone w  styczniu 

2013 r przez Instytut Badawczy IPC  na reprezentatywnej grupie 703 dorosłych Polaków, 
dzięki wsparciu AbbVie Polska Sp. z o.o.

- Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia na temat chorób układu nerwowego ze szczególnym 
uwzględnieniem choroby Parkinsona (14.05.2013 r.);
- Senacka Konferencja „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce” zorganizowana 

przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP (14.05.2013 r.);
       
© MSOzChP – wykorzystanie fragmentu lub całości jedynie za zgodą Zarządu MSOzChP 

1A.W. – chory z MSOzChP 
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W sobotę 7 grudnia 2013 roku w ŚDS „Pod Skrzydła-
mi” przy ul. Grójeckiej 109 odbyła się uroczysta Wigi-
lia naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z  tradycją wszyscy 
członkowie wspólnie przygotowali poczęstunek; tym ra-
zem dominowały słodycze i owoce. Przygotowania i spo-
tkanie upływało w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Były też nowości, które – mamy nadzieję staną się naszym zwyczajem: chętni przyozdo-
bili choinkę bombkami oraz samodzielnie wykonanymi ozdobami (to inicjatywa Patrycji 
i Adama, w której dzielnie pomagali ich nastoletni synowie). Oficjalnego otwarcia uroczy-
stości dokonał tym razem jeden z chorych, nasz kolega Olek – członek Zarządu MSOzChP.

Kol. Aleksander Wiechowski – w  imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Stowa-
rzyszenia – powitał   zaproszonych gości: p. Macieja Sotomskiego – Naczelnika Wydziału 
Spraw Społecznych i  Zdrowia dla Dzielnicy Ochota (który zawsze nas chętnie odwiedza 
pomimo wielu absorbujących zajęć), ks. Mariusza Bernysia – naszego duchowego opiekuna, 
p. Jerzego Łukasiewicza – założyciela Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” (tego dnia choć 
w nie najlepszej formie, przemówił do zebranych po kol. Olku), p. Sebastiana Łukasiewi-
cza – Prezesa Zarządu Fundacji „ŻzchP” (który w swoim krótkim wystąpieniu zapewnił, 
że będzie nas nadal wspierał), panią Małgosię z  klubu „Relaks”– reprezentującą naszych 
miłych sąsiadów, z którymi w czasie sobotnich spotkań dzielimy pomieszczenia w ŚDS „Pod 
Skrzydłami”, p. Żanetę – prowadzącą już drugi rok u nas terapię tańcem i ruchem, oraznaszą 
nową wolontariuszkę Dagmarę. Nie zapomniał przy tym podziękować Ewie i Teresie; one to 
właśnie poświęciły swój cenny czas by w piątkowy wieczór przygotować i udekorować stoły, 
przy których mogliśmy zasiąść do uroczystej Wigilii.

Następnie ks. Mariusz (któremu bardzo podobały się wystrój sali, dekoracja stołu i at-
mosfera spotkania) odczytał fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu, pobłogosławił miej-
sce uroczystości i przygotowany posiłek. Koleżanka Lucyna złożyła życzenia czytając własny 
wiersz (tekst niżej). Później przystąpiliśmy do łamanie się opłatkiem, składania życzeń. Były 
uściski a często także łzy wzruszenia.

Wigilia „Pod 
Skrzydłami”
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Koledzy Andrzej i Tadeusz przygotowali oprawę muzyczną. Kol. Andrzej zajął się pod-
kładami muzycznymi i intonował, a kol. Tadeusz akompaniował na gitarze przy wspólnym 
śpiewaniu kolęd. Potem jeszcze były krótkie przemówienia zaproszonych gości. Oczywiście 
odśpiewaliśmy nasz hymn. 

Spotkanie uświetnili swoją obecnością przyjaciele naszego Stowarzyszenia. 
Uczestnikom tej wigilijnej uroczystości serdecznie dziękujemy! Tym, którzy nie mogli 

przybyć na spotkanie, dedykujemy wiersz kol. Lucyny Osmolak, łącząc również nasze świą-
teczne i noworoczne życzenia!

Biały opłatek
W ten wieczór wigilijny
podzielmy się opłatkiem,
w dowód bratniej miłości,
której jest wielkim znakiem.

 Życzmy sobie nawzajem
 wiary, nadziei, miłości
 i zdrowia dla nas wszystkich,
 wolności i polskości.

Znajdźmy ten klucz czarodziejski
do naszych serc, aby zmiękły
ponieśmy brzemiona innych,
wtedy świat stanie się piękny.

 Splećmy przyjazne ręce,
 podzielmy się opłatkiem,
 małym okruszkiem chleba
 a wielkim miłości znakiem.

Lucyna Osmolak

Tekst: © MSOzChP  – Patrycja Poczciwek  
i Leszek Dobrowolski

Chcę przekazać 1% na wybrane przez siebie Stowarzyszenie wspierające chorych 
na Parkinsona - Jak to zrobić?
Te Stowarzyszenia , które mają status OPP (np. „Słonik”) wspieram bezpośrednio, 
pozostałe też mogę poprzez Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”, która zgodnie z pra-
wem przekaże Mój 1% na wskazany cel jeżeli: w rubryce „cel szczegółowy” wpiszę 
nazwę wybranego Stowarzyszenia.

Już dziś przypomnę o tym Mojej rodzinie, znajomym, sąsiadom!
Słonik – Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin KRS 0000273267  
Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” KRS 0000221902
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Po rocznej przerwie wraca do Czech 
Parkinsoniada 

- zawody sportowe parkinsoników 
Tu najważniejszy jest udział, chęć przezwyciężania przeszkód!

Morawskie Stowarzyszenie Osób z chorobą Parkinsona (Parkinson Slovácko o.s.) 
zaprasza na  7. PARKINSONIADĘ - 1-3 sierpnia 2014 r., Dubňany (Rep. Czeska). 

Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań osób z chorobą Parkinsona jest chorujący 
od kilkunastu lat Czech, Jan Škrkal, z miejscowości Dubńany, koło Hodonina na Morawach 
(patrz wywiad w nr 3 Słonika). Pierwszych pięć edycji Parkinsoniady odbywało się właśnie 
tam, w ośrodku sportowym „Żółw”. 

6. Parkinsoniada (2 - 4 sierpnia 2013 r.) odbyła się na Słowacji w miejscowości (uzdro-
wisku) Pieszczany nad rzeką Wag, niedaleko Koszyc. Ekipa z Polski przybyła w składzie 18 
osób, w tym 10 chorych uczestniczących w zawodach. Z Łodzi po raz pierwszy pojechała 
3-osobowa delegacja, podobnie z Warszawy. Ponadto byli „weterani”, nasi koledzy z Kato-
wic, Chrzanowa i Trzebini. O ich sukcesach można było wyczytać w nr 3 „Słonika”.

Łącznie na imprezę przyjechało 192 gości, w tym 118 uczestników (chorych), z Czech, 
Słowacji, Austrii i Niemiec oraz Polski. Osoby z chP startowały w 11 konkurencjach:

 � pływanie (różne dystanse i style), 
 � tenis stołowy, 
 � kręgle (bowling), 
 � rzut do kosza, 
 � strzał na bramkę, 
 � petang, rzutki do tarczy, 
 � rzut pierścieniem. 

Najstarsi uczestnicy to 87-letni Słowak 
i  80-letnia Czeszka. Natomiast najmłodszy-
mi byli Polacy: kol. Wojtek z  Łodzi (41 l.) 
oraz kol. Bożena z Chrzanowa (46 l.). 

Główna idea Parkinsoniady to wspoma-
ganie woli do przezwyciężania przeszkód, 
wiary we własne możliwości oraz wyrabianie 
nawyku regularnych ćwiczeń fizycznych. 

Obok zawodów sportowych jest też za-
wsze czas na rozrywkę (koncerty, zabawę 
taneczną), a  co najważniejsze możliwość 
spotkania, rozmów i  nawiązania kontaktów 
z chorymi, opiekunami z innych krajów. 

Początek 7. Parkinsoniady: 01 sierpnia 2014, g.19, Dom Kultury w Hodoninie.
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Jak mogliśmy przeczytać w grudniowym numerze, Basia 
i Jurek z MSOzChP, już w październiku ub.r. zdecydowali 
się na tegoroczny turnus w  Dźwirzynie. Tu codzienne 
zajęcia z  rehabilitacji ruchowej i  logopedycznej 
pozwolą nam nabrać dystansu do naszego schorzenia. 

Z pewnością wypoczniemy i nabierzemy sił do walki z chorobą Parkinsona. 
Więcej o  urokach pobytu w  dźwirzyńskim ośrodku Wypoczynkowym rybitwa 
w  ww.  wydaniu „Słonika”. Chciałbym tylko dodać, że w  zeszłym roku na 2 turnusy 
przybyło  z  całego kraju (m.in. Biała Podlaska, Białystok, Cieszyn, Giżycko, Olsztyn, 
Płock, Poznań, Wrocław) 138 osób. 

„Operacja” 
Dźwirzyno 
– dołącz do Basi i Jurka

Od  kilku lat Stowarzyszenia łódzkie i  mazowieckie organizują dla swoich członków 
wspólny przejazd do Rybitwy wygodnym autokarem, w którym podróż szybko mija. 

Z a c h ę c a m y  – wstąp do Stowarzyszenia i  rozpocznij kurację/integrację już z chwilą 
wyjazdu lub dołącz do nas w Dźwirzynie indywidualnie.

Julian Tomalczyk, Łódzkie Stowarzyszenie Słonik

W  rybitwie, gdzie będą znani już nam z  wcześniejszych turnusów rehabilitanci, 
zapraszamy na:
I turnus – 29.08.2014 r. do 12.09.2014 r.  w cenie 1.390, -
II turnus – 12.09.2014 r. do 26.09.2014 r.  w cenie 1.250,-
Zapisy przyjmuje Julian Tomalczyk , 
Stowarzyszenie Słonik, tel. 506 191 680 oraz 791 142 777

Uwaga: Dla „znudzonych” rybitwą mamy inne propozycje: 
 �  Centrum Rehabilitacji sophia Bryza w Sarbinowie, informacji udziela Julian Tomalczyk.
 �  w maju i czerwcu proponujemy wypoczynek w Borach Tucholskich w miejscowości 
Osiek,  ośrodek Dobry Brat, informacji udziela Jacek Norbert , Stowarzyszenie Słonik 
tel. 535 877 779

Dźwirzyno 2014

Razem z nami rozwiniesz skrzydła 


