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"Pttltie, daj mi odv,ugę,
b1: utienić lo co nrogę zmienić;
pogodę ducha,
by pogodzić się z 4'ttt, czego zntienić nie nrcgę;
i ntądrośc,
ab1,n1 urr,o, odrófuić jedtto otl drugiego."

Jak owstuło nas e Stowa
Jesienią l993 roku prof. Janusz Lętorvski. opierając się

na rvłasnl'ch dośrviadczerriaclt. zamieścił w nrie-
sięczniku "Tttój St1'l" ar1vkuł pod przekorll}'I1'l t_l'tułetn
"Polubic Parkirlsorla". Przekortlr'nr? Tak: bo któz z nas
jest \\ starrie pclltrbic. cIlociażb1 najlagodrriejsze scho-
rzeriie. trtrLrdniajace rlatll zl'cie? .Ą cóż dopiero takie.

_iakie opisal jtIŻ rr rc''ktt l8l7 Jarlres Pal'kirlsorl \\
"Traktacie o trzęsącrch się paralit-rkach".

otóż to. Nie n'le bogata rv dobre rad;- tr'eśc attvkułu
1;l',__-t-. 

l gtc''iskie go. ilę' SaI11o określeilie "polrrbic" zlrrri-
rrersorr'alo sędziego Józefa \\'ieczorka do tego stopllia.
ze na podstarvie rvlasrrvch zlnagari z trnr schorzeniern
rrr'stoSorr ał replikę dtl "Z} c ia Warszarr r'" strr ierdzając
rr liscie z l 8 sn czrlia l99-ł roktt. ze "Parkitlstrtla rl
zaden sposób pclltrbic się nie da. Ilroztta go ry lko znie-
narr idziec".

\\'sktrtek tej poleIlriki rozdzuoIlilr' się telefon}. poS}-
pa\'lisr1'. gdr'z okazało się. Że setki osób. lr saIrrej tr'lk_.'l

stolicy'. dotknięte Są n Il1 scltorzerriem.
Sędzia J. Wieczorek. nie będąc \V stallie odpor,"iadac

na każdy list z osobrla. zrr'ołał zebI'atlie rrszlstkiclt zain-
tereso\\'at1\'clr. To rr łaśnie l1a f\ ll1 pierrvszr Ilr spt'ltkatlitt.
po rrrslttcharlitr ciekarrej pI'elekc_ii sędziego J. \\'ie-
czorka i zadenlonstl'L)\\ aniLr przez nieco odp.orr laO,r'."
sposobórr gintrtastl ki. zr'odzila się piet'rr sza rtlr śl i
potrzeba zorgatrizorrarlia osób z chorobą ParkirlsoIla.

Stosorrnie do tegL) postanouienia srtrpa inicjatyrvna
pod kierurrkierlr Józefa \\'ieczorka trpI'acorrala statttt

Sto'łarzYszenia. który został zarejestrorral'l\, w dniu 26
st1'cznia 1995 roku.

Pieru'sze Walne Zgronradzenie odbyło się w dniu 20
nraja l995 rokLt. Wvbran;- został Zarząd Stowa-
rzr'szenia. które liczy'ło 50 członkórv. Ab1 trłatlvic kon-
takt nliędzy Zarząden i członkami Stow'arzv'szetlia
podzieliliśrnv się na 9rupv rredłtlg dzielrlic Warszalrr'. a
tia czele każdej grupy działa ''łącznik".

Storvarzvszenie narviązało kontakt ze szrvajcarską
tirlllą t-ar'inace].'!'.;'c7ll3 "R.oche". - Sponjo:'eln l'lasz.' cIi
pocz1ltań. To dzięki nie.| członkorr'ie Storvarzyszenia
otr'zr nlali bogaty materiał infornlacyjn1. dzięki niej
Lrkazuje się ten biulet1'rl.

Niestety. rr lipcu l996 roku znrarł założrciel tlaszegcr
Storl arzvszenia i pierrvszl' jego Prezes: sędzia .Iozef
Wieczorek. optrśc ił nas dtlskonałr' organ izatoI'. czlorr iek
pełell zaan9azorvatria. oh!'art\.' na ludzkie cierpierlia.
człorviek' który' nie rylko sam "nie polLrbił Parkinsona"
ale przez kilka lat dokładal rvszelkich starań. abr, rr tej
"paskudnej chorobie" poI nagać inn.v-m.
W dniu l2 paŹdziernika l996 roku na kolejny-m Walllrm
Zebraniu został rł1'branv no\\\ Zarząd. rr' obecnrll't
składzie.

Celetn naszego Stoslrrzvszenia jest nl.in. rozp.rrr-
szechnianie intbrnlacji o chorobie Parkirrsona irrreto-
dach leczellia .jej objarr ów'. rr spółtwot'zetlie er'trp Sall'lt)-
pollloc}. waika z osamotllieIlietn. depresją i bezradrloś-
c ią.
Temu celorr'i ma slużvć rórvnież ten Biuletr'n.

Toiowo-parhinsonouo
Anr,ielski lekrrz Jmtr'. Plrrkinson urodzil .ie ll krrietni;r ll55 roku

\\'zuirzku z t\lll B krrictniu orlxnizorvenr .leir * \\. B11 trnii Tydzien
L'(u irdulrirnie o Chorohie Prrkinson:r ł Parkinsons Arr lreilers \\tc|s ).

oo(rvicconr *' qlórrneJ ttlicrzc narviazlrvlniu kontaktóu z dotrchczl_
sorł'rnti i potencjalnrnti spon.oratrri sto\\3rz\sZcni3 osób chonch'
Dotrczl to zl-rórvno fl)'|edInaz\ch rrplr'uoirrch oscib. _l;rk i in.trtucji'
\\'środk:ch przcl':tzu uL:rzu'jl \ic * t\lll oLresie tlt:tteri:rlr'nn lclttet

żrcilr osóh chorrch. 1rI i tlzialalności rlużbr zdrorłi:r. brdrń
naukolr'."-ch. szkolcnia. .Ąngielsl'ie stow'3rz\ szenic istnic]e od J7 lr.t'

Jego edrcs: .-
P:rrkinson's Diserse Societv ol the Uniteci Kingdonr.
31 Upper \\bbum Place. Londolt wClH oŁĄ. Bńtein.

Jan Gusta* Frl
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Andrzej Friedman

ZDANIEM LEKARZA...

o iest c roba rki

Kiedy przychodzi do mnie po raz pierwszy pacjent
ze skierowaniem. na którym napisane jest "choroba
Parkinsona''. zadaję sobie zawsze pytanie. czy na
pewno jest to właściwe rozpoznanie. W przeciwień-
itwie bowiem do wielu chorób, dla choroby
Parkinsona nie ma testu rozpoznawczego, którego
rv ykonanie po trafiłoby r ozw iać w szel kie w ątp liw ości.
fat iat jest np. w przypadku cukrzycy, gdzie badanie
poziomu cukru we krwi determinuje to w sposób jed-
noznaczny'. W przypadku choroby Parkinsona rozpoz-
nanie stawiane jest przez lekarza wyłącznie na pod-
stawie objawów choroby. objawy te to: Spowolnienie
ruchowe, drzenie i wzmozenie napięcia mięśniowego.
Spowolnienie ruchowe przejawia się tym, że chory
zaczyna spostrzegać, że wykonywanie prostych czyn-
ności życia codziennego zabiera mu znacznie więcej
czasu niż dorychczas. Denerwuje to zwtaszcza jego
rodzinę, która nie moZe zrozumieć. dlaczego niedziel-
n}' spacer tak znacznie wydłużyt się' dlaczego rano
chory nie zdąza z ubieraniem się przed wy'jściem do
pracy itd.

Drżenie. które często jest pierwszym objawem cho_
roby. ma charakter drzenia spoczynkowego. Oznacza
to' źe widoczne jest wtedy. kiedy np' reka chorego
spoczvwa oparta na stole. czy kolanie. Charali-terysty-
cznym jest' że drżenie to zmniejsza się. a nawet
całkowicie ustaje w czasie wykonywania ruchu do-
wolnego. Nie każde Zatem drżenie jest objawem
choroby' Parkinsona. Często przychodzą do mnie
chorz.v. kierowani jako "choroba Parkinsona", u
których drzenie pojawia się. kied-v np. niosą tacę ze
szklankami. Najczęściej nie jest to choroba
Parkinsona. Jest bardzo ważne, aby umieć to rozpoz-
nać, jako że leczenie takiego drżenia jest zupełnie inne
niż leczenie choroby Parkinsona.

Wzmozenie napięcia mięśniowego jest objawem, na
jaki zwraca uwagę lekarz w czasie badania chore_9o.
ocenia się je poruszając kończyny chorego. Ma się
wtedy' wrazenie takie. jak przy zginaniu i prostowaniu
oiowiane-go drutu. Chory' zresztą sam niekied,v za-
uwaza tę sztywność mięśni. lvfoze ona u niektóry'ch
pacjentów prowadzić do pojawiania się uczucia
drętwienia kończyny. Warto wspomnieć. ze niekiedy''
takie wlaśnie drętwienie kończyny jest pierwszym

obj awem choroby Parkinsona.
W rozpoznawaniu choroby Parkinsona istotne jest

tez ustalenie początku choroby. Po pierwsze dlatego,
ze choroba ta dotyczy ludzi w wieku starszym (średni
wiek zachorowania wynosi ok. 58 lat). Po drugie zaś
dlatego, że nĄczęściej choroba zaczyna się od jednej

strony. Zaczyna drżeć jedna rylko ręka, tylko jedna
ręka staje się mniej sprawna, wolniejsza itp. Ta asy-
metryczność objawów utrzymuje się póŹniej właści-
wie stale i może być wskazówką ułatwiającąrozpoz-
nanie. Kwestia wieku zachorowania w-vmaga komen-
tarza. Niekiedy choroba może zaczynać się znacznie
wcześniej niż wspomniana wyzej średnia wieku
zachorowania. U ponad 20%o chorych początek choro-
by może być przed 45 rokiem życia.Żazwyczaj wtedy
w obrazie klinicznym dominuje spowolnienie ru-
chowe i wzmożenie na1:ięcia mięśniowego. Drżenie
jest mniej nasilone.

Dodatkowym kryteńum rozpoznawczym jest reak-
cja na leczenie preparatami zawierając.v-mi lewodopę-
Są to takie leki jak Madopar. Sinemt czy' Nakom. Jeśli
nie stwierdza się zadnej Poprawv po podaniu nawet
dużej dawki leku (200 lub 500 mg), to nalezy uznać,
pomimo że objawy klilriczne sugerują rozpoznanie
choroby Parkinsona, że nie jest to ta choroba. Ma to

znaczenie zarówno dla leczenia jak i rokowania.
Napisałem we wstępic. że nie ma testu rozpozlaw_

czego dla choroby Parkulsona. Nie oznacza to jednak,
że nie powinno się wykonvwać zadny'ch badań u

chorych z tym rozpoznaniem. Wiadomo bowiem' że
niektóre choroby mogą kiinicznie w1'glądać ta}'i jak
choroba Parkinsona. Niektóre guzy mózgu oraz tzw.
wodogłowie normotensyjne może być mylone z
chorobą Parkinsona. Dlatego teżuważa się, że każdy
chory powinien mieć wykonane badanie tomogra-
ficzne mózgu (tomogratię komputerową) dla wyklu-
czenia takich chorób, które wymagaja całkiem innego
postępou'ania.

Rozpoznanie choroby' Parkinsona. choć wy'da;e się
bardzo łatwe. moze jednak sprawiać niekied.v wiele
trudności. A przeciez od wtaściwego rozpoznania
zaleŻy praw idłowe leczenie.

fuIuzlka "odmraża"
\\' nriesieczniku rr r chodz.tcl rtt rr' USA l pośr'''iecony'nr ChP' 1choro-
hie PrrLinsone) ukezrl sie rrtrLul o pecjencie. któn t*'ierdzi. że
ntuz1 Lr Flolllxr] tllu orzezu'l'cicżrc "z:tttrrożenie". oddejnl1' niu glos:
"odkry lcIrr. że *' 1116111gn1xch "zatllrożenia" kied1 * llczahl ntagneto_
t'on. sLupirnr sie nl nruzlce. i!{uzrke zacz)na ntnie *cirgac. poddl-

.'1e sie narrstejącenlu ntlllow'i. a kied1 stcje się ntilrorr'r. wYsuw:lnt
pr3\\'3 stope do przodtr. Nic zantierzanl ruszyć nrprzód. zacz}'n3l'll
uderzrć stopa lub laska u'trkt nruzr'ki. Dopiero \ł'ted} nlosę ruszrć z

nriejscr. !tuzr ka w\ ręc23 ciebie w nlvśleniu. Dla nrnie na1lepsz1' ty'p

ntuzrki to: nl3rsze w'ojskoue' rumba. cz3-cz3_cza. Stosuję ją

rvszedzie. Kiedy'idę do resteuracji. biore ze soba ntagnetoton. JeŚli po

skończonl'nr posilku chcę u'y'jsć. a doznaję "zamrożenia". właczant
cichr nluzl'kę i wychodzę. Ludzie patrzą na mnie podejrzliu'ie. rle ja

sobie nic z tego nie robię. Tak samo postępuję u kościele. kinie itp'

Dla w-vgo<ly można się poslugiwać sluchawkanli. Gdy "zanlrożenie''
jest b. silne. muzyka może nie podziatać. Ale w'1'starczy. że zaczeklsz
pare nrinut i spróbujeszjeszcze raz 3 zaPewne nruzyke podziala'''
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Przy'pominamy' członkonr S towiuzyszen ia, j ak zostal i
podzieleni na grup}'. oto lista członków wediug grup i

ich "iącznicv'':

W-rva Sródmieście
S. Kluszewski- J. Kotrrororł'ski. H. Czyż._ tel. 31--14-0-l

R. Brześciński - M. Kes. H' Pelak. M. Trawińska'
E. Trela. A. Hojarcz1'k. B. Sadrakuła' M. Bratecka.
M. Piotrowski. K. Karczewski. - tel. 652-04-20
B. Radomski - J. Dziubczyńska. E. Cholojcz,v'k. K. Su-
tuła. S. Domański. - tei.31-89-03

Żoliborz
D. Zakolska - T. Stein. Z. Sokołowski. D. orlowski.
B.Karczmarczyk, B. Bajurska. H. Bussold, J. Lu-
bański' - tel. 35-48--1-l

-v[okotórv

S. Flacha - A. Tokarski. N. Nejman, T. Konarzewski
tel. 6-19-3 l -63

J. ogrzebacz - S. Rajewska. _ tel. 643-5.ł-33
E. Borchert - D. Dębowska. L. Sikorski, E. Krajewski.
W. Roszkowski. Barbara Farvna. Andrzej Patzer, - tel.

6-l l -55-ó5
J. Niajkut - Z. Korł'alski. - tel. _ł-l-90-9.{

KoŁAsAMoPoMou
Gdv sugeruje się chorr'nr na P. udziai w Kole

Sanropomoc)_. często stau iają oni opór. Jedni wy-
rażają obawę. że zobacza osoby' bardziej chore od
nich samych i to nroże podziałać na nich deprymu-
iąco. Inni obawiaja się. ze bedą zmuszeni Prowa-

-zić rozmowy lub dzielić się z grupą swymi pry-
watn.vmi myślami. Jeszcze inni lękają się. ze będą
wysłuchiwać cudzvch problemów. kiedy dość mają
swoich. Obawv te brzmia swojsko - nieprawdaz'?

Nie jesteście odosobnieni w tych obawach. Wręcz
przeciwnie! To właśnie nalezy do zadań jŃie mają
spelnić Kola Samopomoc}': uzmysłowić Wam' że
nie jesteście sami w t\ ll1 co czujecie i czego
doświadczacie w chorobie Parkinsona.

Czym NIE JEsT Koło Samopomocy ChP:
- Koło Sanroponloc1 ChP \IE jest gruPą terapeut\'-
cZną'
- Koio Setrloponlocy ChP NIE jest środkierrl zl-
Stępcz\'nr w zanlian lekuzl-specjalist1.
- Koło ChP iYIE wvmaga. zeby''ś rozntlwial(a) lub
dzielił(a) się srvymi wrazeniami, jeśli te*co nie prag-
niesz. Słuchacze sa mile widziani! Uczvmy się

Ochota
E. Więckowska - J. Fal, C. Figiel' T. Dziubdziński

- tel. 658-05-06

Wola-.Ielonki
S. Szostek . _ tel. 665-19-Ż0

Praga-Północ
S. Kwiatkowski - S. Tluścik' L. osmoła, E. Kob-viiński

- tel. 11-38-68

Praga-Południe
B. Debiec - R. ostojska-Dzięcioł, R. Rossa, M. Pio-
trowski - tel. 617-99-89

M=!yzę!-- K. Świesiulskir, W. Kwiecień' tv{. Skarz}'ński

- tel. L3-71-72

Podział ten ulegać będzie zmianom w miarę napł1'wu

nowych czlonków i formowania się Kół Sanropomocy.
Do chwili obecnej zgłosilo się do nas 20 osób (z ch. P.)

z 20 miast Polski. chętnych do współpracv z nasz\'m

Stowarzyszeniem. Liczymy na to. że w t1'ch miastach

zavtiążą się Stowarzyszenia terenowe a nry z checia
słuzymy radą i informacjturri.

'Więc czym JE}T KoIo Samopomocy CltP:
- Koto Samopomocy ChP JEST towarzl'skim
Spotkaniem ludzi dotkniętych ChP, którzy się zbie-
rają, aby podzielić się informacjami i zaofiarować
wzajemną pomoc, w duchu samoakceptacji i

kolezeństwa.
- Koło Samopomocy ChP JEST miejscem, -edzie
mozna posłuchać rvypowiedzi profesjonalnych spe-

cjalistów na tematy sporne a doty'czące ChP.
miejscem wymiany śl'odków zaradczvch StoSo-

wanych pruez cz'łonków Stowarzyszenia w znra-

ganiach z ChP.
- Koło Samopolnocy ChP JEST miejscem. gdzie

mozna obcować z ludŹmi. poznać nowych przy-
jaciół' pośmiać się lub poplakać - blć po prostu

sobą.

Takie Kota Samopomocy dziatają w Europie i w

USA.'ą
I zdają egzamin. Ty'lko tld nas za\eży. zeby' pou'staly

i u nas. Czekamy na Wlsze propozycje.
sluchaiac.
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DOBRE RADY NA CODZIEN
DI.A PARIil^/SONISTY
B ezniec:'e ństv o w ntclttt

Chodząc stlrr'iaj stop1' ne;pierw na piętl i trzr rrraj je

lekko rozsr:irr'ione celenr utrzy'mania równowirgi.
"Słuchaj jlrk chodzisz'' (nie powlócz nogirmi).
obracaj się nlr szeroko rozstawionl'ch nogirch. niech
czubek t\\'ego nosa pokirzuje ten sam kierunek co czubki
butów. Przenoś rów'nowagę z jednej stopv na drugą, aby
rnóc oderwa.' stop.v- od podloza.
Siadając nie opadaj ne siedzenie w pozycji pólobró-
conej. Dojdz do krzesla i obróć się tak. aby' doly' pod-
kolanowe dotknęiy- brzegu krzesła. W_r'bieraj wr'sokie
krzesła z oparciem na przedrarniona.
Wstając poch1'I świadomie tułów z przyspieszeniem ku
przodorł'i - lr'r'korzy'stując to przyspieszenie. podeprzyj
się rękami.
Aby obrócić się na łózku. z- połozenia na plecach,
postaw stop1 i zegnij kolana. Przy obrocie na prawą
stronę unieś pośladki i przesuń się na lewą stronę. Prawą
ręką chw1'ć za poduszkę. Wvprr.:stuj nogę prawą i prze-
tocz zgięrą noge lewlr na prawo. Równocześnie przesuń
lewe ramie i lew'y' łokieć nir prawo. Leż-vsz stabilnie na
boku.
Ab1' usiąśc nrr łóżku. u' celu ulatr,vienia. utnocuj nl
końcu lóżk.i line z rr'ielotrrł w'ezlarrri.

Co to znacz]' E,PDA. APDA i dPV?
EPD.Ą - to skrót .rngielskiej nilzw\' Eu.op.;.ki.go

Storvarzlszenia Chorobl Parkinsona (European
Pukinson's Disease Associlttion). Slorł,lrrzr szenie porł'-
stało rv l99] roku rł N{onlrchiurrr. z inicjatr'rł'l' 5 krajórr'
eurcpejskich: Francji. Niemiec. W Brvranii. Holandii i
Szwecji' Dzisiaj EPDA zrzesza 27 rrajów, a wkrótce i
mv - \lhrszarł'skie Stowarzvszenie _ powiększynry jego
grono.
Zadania EPDA to przede wsz)'stkim upowszechnianie w
Errropie rł'iedzr' o chorobie P i ustalenie zasięgu tej
chorobr' \\' Europie. EPDA urrrożliwia rł'r miane
ciośrł i:rdczeń. norv1ch osil1gnięc' med1cznl'ch międz1'
krnjanri. popiere rł'spólprlrce rlriedzy środou'iskarlri

e plią-n u-pkl cg nsgis.śi a I a

Jeśli cięzko ci stać dłuzszy czas przed lustrem (przy
myciu tvlarzy, zębów' goleniu itp.). postaw stołek przed
umywalką. gdyż te czl nności możesz wykonać na
siedząco. Rownież. bierz prysznic czy'to w wannie. czl
w brodziku. siedząc na stolku ze Sztucznego tworzywa.
Bierz kąpiel lub prysznic' mozliwie codziennie. a to z
powodu znacznego wy'dzielania potu i tluszczu.
Ab.v uniknąć odleżyn. prz1,' długotrwal1'm lezeniu lub
siedzeniu. zmieniaj częst() pozycję'

.Iak sig ubierać?

Jeśli łatwo się pocisz. a wvchodzisz na dwór przy zimnej
pogodzie. ubierz Się odpowiednio. Najlepsze jest
ubranie, które potrafisz sam założ'vĆ. nawet jeśli
trwaloby to nieco dlużej. Unikaj strojórv zakładanych
przez głowę lub z zapięciem na plecach. Problemem
mogą być guziki i sznurowadła.
Niepewne: buty z wysokim obcasem i domowe kapcie z
otwartą piętą. Wnioski? Zamki błyskarviczne, rzepy
lub duze zatrzaski lepsze niż guziki.
Duze otworv wygodniejsze niz małe.
Ubrania zapinane z przodu. a nie z tr'łu.
Półbut.v- na niskim obcasie lepsze niz buty' Sznurowane.
Przy ubieraniu i rozbieraniu obou'iązuje zasada: lepiej
usiąśc niż upaść.

medy'cz.nynri róznych kraiów. EPDA reaiizuje swe ceie
or*eanizując międzynaroilowe konferencje, sympozja.
w'iłrsztatv' szkolenia itp. Nalezy' się EPDzie szczególne
uznanie za wvdawanie krvartalnika pt. "PtLrkinson" w .;.

engielskim. Zawiera on cenne informacje doty'czące
choroby' P' i sposobów iej leczenia. leków i s1'tuacji
chorych \\' poSzcZególnych krajach.

APDA - to skrót angielskiej nazw'\' Amerykańskiego
Storvarzyszenia Choroby Parkinsona (American
Parkinson's Disease Association).

dPv - to skrót nienrieckiej nazw\' Niemieckiego
Storvarzl'szenia Parkinsona (Deutsche Parkinson
Vereinigung).

Część Biuletynu opraco\Yano na podstarvie ma'
terialórv udostępnion.ł_ch przez EPDA, APDA i dPv'.

MCIK CZYTELNII{A
W tej rubr}'ce będzienry zamieszczać ciekawsze wypowiedzi

Czytelrrików oraz ich zvczenia i uwagi dotyczące Biulet,vnu.
Prosimv o Sugestie: jakie temat\' powinllV być poruSzone w
pogadanklch lekarskich podczas nasz}'ch spotkań'?

Redakcja Biuletynu: Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona,
02-907 Warszawa, ul' Jodłowa 2211, tel. 42-13-31, Konto: Bank PrzemysłouJo-'Handlowy, lll oĄVar'

szawa, ul. Biała 4, nr 320049-431 4-i32, Skład i łamanie: W. Wasyluk, tel. 622'36'74


