,,Dzisiaj uważam na to, żeby nie lęki i obawy kierowaly moim myśleniem1,
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ŁDzIE
magając się z naszą chorobą, otoczeni troskliwą opieką, jakże często zapominamy o
roli kobiety - towarzyszki naszego życia.
Tak jest - to wlaśniew takich okolicznościach odkrywamy jej matczyną miłość,tak naruralną u kobiery' jej czutą troską, spokój z jakim podrrzymuje
w nas maty płomyk nadziei, a także jej umiejętność
rekiego organizowania naszego żvcia z jeeo przy_
musowymi, wyniłającymi z choroby ograniczenia_
mi, że nawet nie zauważamy jej wysitkólv.
Prawdę mówiąc, nie zawsze jesteśmymiłymi par_

tnerami i Ezeba wiele odwagi i wysiłku aby zacho_
wać pogodę ducha w zestawieniu z naszym ponurym wyrazem warzy i uporczywym milczeniem.
Przyznajmy to również, że pod wpływem stresu wy_
nikającego z choroby nasze charaktery zmieniają sie
na gorsze i nawet podczas .,dobrych chwil" nie wiele jesteśmy lepsi. Bez wątpienia mężczyźnipotrzebują rych samvch zasobów cierpliwościi odwagi
gdy choroba dotl ka ich towarzyszki życia.
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Stając przed trudnym doświadczeniem choroby w
rodzinie, oPiekun czy opiekunka ma dwie możliwoścido wyboru: albo ucięc od trudnego zadania niesienia pomocy swojemu towa]_zyszowi życia w zmaganiu się z cięiką chorobą, albo też, jeśIisłowa ,,na
dobre i na złe'' nie są tylko pustym sloganem, b:zeba"'ęzem s;awić czola temu trudnemu wyzwaniu.
otĄwówczas nasze żony czynią prawdziwe cuda,
.'dzięK z jednej strony kobiecej wytrwałości,a z drugiej,ś'tronydzięki intuicyjnemu wyczuciu jak pomóc
nam w znoszeniu naszego losu, budząc w nas natu_
ra]ne, choó często nieoczekiwane zdolności i zamiłowania, czy to na niwie sztuki, spornr cTy też w nnych dziedzinach. A wszystko to po to, aby przywróció nam wiele z dawniejszej radości życia.
opowiem Wam o moim bliskim przyjacielu, który
zachorowal na chorobę Parkinsona. Mój przyjaciel

urodził się w pięknej częścipołudniowej Francji

zwanej Prowansją, podczas gdy jego żona pochodzi
z częścipółnocnej Francji zwanej Normandią.
Wpadła ona na pomysł, aby razem zacząć się lczyć
pięknego języka prowansalskiego. Iak powiedzieIi,
tak i zrobili i obecnie dzieląc wspólne zainteresowa_

nia sycą się bogatą kulturą Prowansji' osiąnąwszy
mistrzostwo języka' mój przyjaciel często miewa
odczytry i wykłady w języku prowansalskim, a jego
żona wytrwale mu towarzyszy. Często naklania go
do podejmowania nowych zadan i inicjaryw, organizując różne spotkania, nawet gdy on nie ma na to
zbyt wielkiej ochory. Pomaga mu również w korek_
cie jego twórczości, zarówno w języku francuskim
jak i prowansalskim - w artykułach do prasy, książ_
kach i w wielu innych publikacjach.
Oto, jak ta nadzwyczajna kobieta (a jest o wiele
więcej kobiet do niej podobnych) zdołałauchronić
swojego męża prued stanem permanenhego przy_
gnębienia, otwierając przed nim nowe możliwości
życiowe. W zamian za swoje poświęcenie i trudy,
żona mojego drogiego przyjaciela sama wzbogaciła
swoją osobowość świeżonabytą wie&ą o now€'1
kulturze, któIej to wiedzy bez tej utrapionej choroby' nigdy by nie zyskała.
Dzięki chorobie Parkinsona nasze żony pojęcia takie jak: samozapłcie, troska, cieęliwośó i czułość'
zawarly w jednym prostym słowie: MIŁoŚC'
Artykuł ten pochodzi z FRANCE PARKINSON
MAGAZINE i został napisany przez jednego z członków Stowarzyszenia zamieszkującego w Paryżu'

MEDYCYNA

CZYNNIKI GENETYCZNE W CHOROBIE PARKINSONA
_ wieloośrodkowe badania europejskie

Vincenzo Bonifati Klinika

Nąuk Neurologicznych. R1vmski (]ni,łersłtet,,LA sAPIENzA,, Rzłm. włoch!'

omimo uporczywych wysiłków uczonych z wa pozostaje nadal nie zweryflkowaną hipotezą'
całego świata, przyczyny choroby Parkinso_
W tym samym czasie wielu irLnych badaczy prona nadal pozostają niemane.
wadzilo ponowną ocenę roli czynników genery_
We wczesnych latach 8O-rych, w Kalifomii stwiercznych w patogenezie tej choroby. Należy jednak to
dzono wśród młodych nalkomanów wiele przypadod razu wyraźnie powiedzieć, że choroba Parkin.
jak
ków parkinsonizmu. Przyczyną tego'
się wkótce
sona nie jest chorobą dziedziczną wedfug klasy.
okazało, byl związek chemiczny zwany MPTĘ który
cznego rozumienia tego terminu, tzn. nie jest spowystępował w ż|e oczyszczonej heroinie. Zwięek wodowana mutacją pojedynczego genu, który sam
ten jest chemicznie podobny do wieiu szeroko stosobylby zdolny do spowodowania zachorowania.
wanych pestycydów. odkrycie to bardzo podbudoJednakże w wielu często występujących choro_
w ało toksyczno_środowiskową teorię etiologii choro_
bach czynniki genetyczne wspólnie z czynnikami
by Parkinsona. Jednakże, Po PŹeszlo l0 latach ba_ środowiskowymi określająnie t1.'le ,,pewność''zadan, żaden czynnik środowiskowy ani infekcyjny nie
chorowania, lecz tylko zwiększoną podatność'
j
zostai def inirywnie zidentyfikow my ako przy czy na
chorob!' Parkinsona' a teońa toksycmo-środowiskodokończenie na str. 3
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czy też większe ryzyko powstania i rozwinięcia się
danej choroby. CukrzYC&, reumaĘ czne zapalenie
staw w, astma - oto przyklady takich niedziedzicznych chor b, w kt rych jednak predyspozycja ge-

netyczna odgrywa duzą rolę.
UwazamY, Że podobna predysp ozycja genetyczna
moze odgrywa ro1ę r wnież w etiologii choroby
Parkinsona.
Waznym argumentem na korzyśćĘ teorii jest wy_
stępowanie irurych przypadk w choroby Parkinsona
wśrd krewnych około L0-Ż0vo pacjent w. Należy
tu ponownie podkreślić,że rodzinne występowanie
jakiejś choroby niekoniecznie dowodzi jej genetycznej prlyczyny. Dwu krewnych może mieć nie tyl'_c podobny kod genetyczny' ale pruecież mogą
L)rzez wiele |atżyć w tych samych wanrnkach środowiskowych i prowadzić ten stun' niekiedy niewlaści_
wy rryb życia. Tak więc wystąpienie takiej samej
choroby, np. Choroby Parkinsona u dwojga rodzeristwa, dwu kuzyn w, czy tez u ojca i dziecka moze
być albo wynikiem ekspozycji na ten sam szkodliwy
czynnik środowiskowy, albo podłozem jest genetyczrla predyspozycja, albo dzia|a tu kombinacja zał wno czynnik w generycznych jak i wplywu środowiska, albo tez, na koniec, wystąpienie choroby u
dw ch członk w rodziny jest czysrym przypadkiem.
Co więcej, jeden z członk w rodziny moze mieć inną chorobę, blędnie rozpoznaną jako chorobę Parkinsona. Moze to być np. drzenie samoistne, palkinsonizm naczyniopochodny lub otępienie starcze.

PRZEGRAŁEM BIT
Jo Johannsson z Islandii tak opisuje swoje zf,na9ania z chorobą Parkinsona:
d 1,972 roku kolejno zacząłem odczuwać silny b l krzyża, od roku 1981 zimno w stopach, od 1988 r. zimno w caĘm ciele, trudnościz polykaniem i oddychaniem od 1991 roku pojawiły się tnrdności w poruszaniu prawą ręką, z mową, chodzeniem i z koncentracją myśli. Wizyry u lekatza nic mi nie daw aly, w lipcu I99Ż t. zona zadzwoniła do naszego lekarza domowego i dokladnie
opisała moje dolegliwości. Zaczą| on podejtzęwać
chorobę Parkinsona i na początku 1993 roku otrzy-

Dlatego tez jest bardzo wa'żne, aby rozpoznanie zo_
stało potwierdzone u obu chorych członk w rodziny
przez neurolog a z duŻym doświadczeniem w chorobach układu pozapiramidowego.
obecnie postęp w biologii molekulamej umożliwia nam identyfikację potencjalnych czynnik w ge_
neĘcznych w chorobie Parkinsona, jeślione rzeczy_
wiścieishieją. Potrzebne są jednak do tego skoncentrowane wysilki wielu laboratori w, odpowiednio wysokie zasoby flmansowe, wsp łdziałanie le_
karzy klinicyst w i Życz|ivła pomoc i wsp łpraca
pacjent wiichrodzin.
Podstawową sprawą jest zebranie duzej liczby ro_
dzin zŻ|ub więcej chorymi osobami. Najbardziej od_
powiednie są te rodziny, w kt rych choruje dwoje zy_
jącego rodze stwa lub rodzic i dziecko. Aby zebrać
jak najwięcej takich rodzin rozpoczęliśmy badania w
ramach duzego, wieloośrodkowego projektu badaw_
cze1o w 5 krajach Europy flilielka Brytania, Francja,
Holandia, Niemc,v, Włochy), finansowanego przez
Unię Europejską i kilka uniwersytet w europejskich.
Jezeli ten program badawczy powiedzie się, będziemy mogli określićte czynniki genetyczne, kt re razem z czynnikami środowiskowymi mogą powodowai, ze niekt rzy ludzie mają większą skłon_
nośćdo zapaści na chorobę Parkinsona. Pomoze
nam to zrozumieć mechanizmy' kt re powodują
szybsze obumieranie (degenerację) niekt rych neuron w w m zgu i w ten spos b będziemy mogli
wdrozyć nowe sposoby leczenia, zar wno w celu
powstrzymania postępu choroby juk i zapobiegania
jej u przyszlych pokole .

NIE POD
małem leczenie przeciwparkinsonowskie. Poniewź
moje dolegliwościnarastaĘ, stopniowo zwiększano
tez dawki lek w. Uczucie zimna całego ciała było co_
raz bardziej dotkliwe i musialem bardzo uwazać na
głowę, zwłuzcza na tył głowy, gdyż byta ona w bo_
lesny sposob wrazliwa na zimno.
Wiosną 1995 roku odstawiono jeden ze stosowanych lek w, po to aby ocenić jego skuteczność. Trzy
dni p zniej nasililo się dźenie i wystąpiĘ zaburzenia
mowy. Narychmiast zacząlem brać to lekarstwo po-

dokonczenie na str. 4
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nownie i skierowano mnie do szpitala celem dalszego leczenia. Przyjęcie do szpitala jednak opózniało
się. ostamie miesiące 1995 r. były bardzo trudne. Źle
sypialem i wielokrotnie' nawe! 10 razy budziłem się
w nocy. Poffzebowałem pomocy w czynnościach,
które dawniej bez trudu wykonywałem sam' Miałem
stałe uczucie sztywności, stale dzwoniło mi w uszach. Potem zaczęło się zdrętwienie, początkowo Ęfu głowy a Potem już całej głowy. Były takie momenty, że zapomniałem o czym rozmawiałem z klientami. Wreszcie zostałem przyjęty do szpitala, było to w
lurym 1996 roku i mimo, że nie czułem się specjalnie
znęczony, badania wykazĄ skrajne wyczerpanie.
odstawiono wsrystkie leki, z wyjątkiem benńexolu a i ten lek zmniejszono do dawki dwa razy po pół
tabletki dziennie. Po dwóch rygodniach ustąpiło
zdręrwienie głowy' miknęło również uczucie zimna
prawie z całego ciała z wyjątkiem nóg. Badania wykazały' że mój organizm obecnie nie potrafi prawidlowo reagować na zmiarry temperafury. Po 20 dniach
od chwili, gdy przestałem pracować, zbadano wzorzec mojego snu nocnego. okazało się, że budzę się
Ż6 razy w ciągu nocy, z tego 16 razy przerwa w śnie
jest dłuższaniż 1 minuta a w ciągu 7-godzirrrrego snu
czas wybudzenia wynosił około półtorej godziny.
Na początku mojego leczenia' pod koniec 1992 toku pracowałem przeciętrrie około 10 godzin dzierrrrie.
w 1996 r', kiedy przerwano leczenie, byłem zdolny
do napisarLia tylko kilku linijek i to z dtugimi chwilami odpoczynku. Musiałem również stale się poruszaó
aby nie zesztywnieć i nie marmąć.
Przebywałem w szpitalu przez 9 tygodni i przez caĘ ten czas miałem intensywne ćwiczenia wytrzymałościowe,f,rzykoterapię, chodzenie, pływanie, ćwiczenia w oddychaniu i ćwiczenia mowy. Po raz pierwszy od wielu lat naprawdę zacząłem się pocić, ale uczucie zimna w moich stopach i dłoniach pozostało.
Po około 3 tygodniach ponownie zauwałłemróżnicę pomiędzy zmęczeniem a odpoczynkiem. Kiedy opuściłemoddział Rehabilitacji mogłem już prawie
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W pździemiku ub. r. rczjeźdńeEPDA w Stassubrgu delegat naszego stowarzyszenia spotkał się z dużym zainteresowaniem delegĄi Szwecji' którą zadeklarowała swą pomoc w rozwiązywaniu naszych

normalnie sypiaó w nocy, ale musiałem dvła czy rzy
razy w ciągu dnia położyćsię aby odpocząć. Do dz!
siaj mirm stałe uczucie zimna w uszach' zdrętwienie i
szrywnośó głowy a mój glos jest słaby i zachrypnię_
ł. Czuję osłabienie w nogach' Są one zimne i często
mnie bolą.
oczywiście, że to się nieco zmienia w zależnościod
wysilków i od diery' próbuję jednak temu zapobiec
ćwiczeniami. Staram się nie siedzieć zbyt dfugo, ani
nie stać nieruchomo' Tempelatula mojego ciala może
się obniźyćo l"C w ciągu 2 do 5 minut' wówczas jedy_
nym rozwiązarriem jest owinięcie się w koc lub schowanie się pod puchową kołdrę. Próbowałem nosić
ciepłe ubranie' specjalną ciepłą bieli-anę ale bez efektu'
Gdy wychodzę na zewnątrz wkładam specjalne burty,
parkę (eskimoskie okrycie futrzane)' szalik, kapelusz
rękawiczki' ajeślijestnaprawdę zimno to jeszcze kom_
binezon podbiĘ futem. Tej jesieni, kiedy bylem w
USA, temperanua powietrza wahała się od 25oC do
35"C' Dopiero wówczas mogłem się ubrać jak irLrLi lu_
dzie w szorty i koszulkę z kótkim rękawkiem. Wszys_
cy się skarżyli na upaĘ, a ja czulem się bardzo dobze.
Po opuszczeniu szpitala konrynuowałem stałe ćwiczenia i spacery. Po porannej porcji ćwiczeń muszę
się na chwilę położyć.Z kolei popotudniowe ćwicze_
nia zapobiegają wystąpieniu sztywności karku i szyi.
Każdego dnia spaceruję okolo 30_60 minut, wykonuję też ćwiczenia oddychania i mowy, których nauczyłem się w szpitalu. od pobytu w szpitalu nadal czuję
się dośćsilnie i przypuszczast' że jest to możliwe
dzięki codziennym ćwiczeniom.
Przykladowo: lzejsze ćwiczenia oddechowe i mc
wy wykonuję przed pofudniem, a spacery i ówiczeń.
wytrzymałościowepo pofudniu. Zwiększa się też li_
czba leków, które zźywam ale mam nadzieję, że to
się ustabilizuje'
Ludzie często mnie pytają czy nie mudziło i nie mę_
czy mnie to stałe przeb}nvanie w domu, ale ja nie
mam takiego wrłżenia,że czekam tylko aź przeminie
dzień. Mam 47 lat i pnegrałem bitwę, ale maiazłem
sposób aby dalej walczyć i Ędę kontynuował tę wai_
kę z pomocą mojej rodziny'

problemów zapraszając do Szwecji 3 członków naszego Stowarzyszenia.
W ciągu 4 dni pobytu nasi delegaci zaznajomili się z
dziaialnością Szwedzkiego Stowarzyszenia osób Neu-

dokończenie na str. 5
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rologicznie Niesprawnych (NHR), które powstało w
1979 roku a obecnie zrzesza 15000 członków. Członkiem może być osoba dotlcrięta chorobą neuologiczrą
członekjej rodziny oraz kazda osoba chętrra do pomocy.
Stowarzyszenie działa za pośrednictwem oddziałów
lokalnych i terenowych razem I24 oddziĄ. oddziały lokalne praĄą niezaleźnie: organizują regulame
spotkania, szkolenia, gmpowe treningi, wycieczki po
Szwecji i za granicę. Zadaniem odrlziałów terenowych jest ochrona interesów Stowarzyszenia na

szczeblu władz terenowych, a w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej i usfug medycmych. Stowa_
rzyszenie azesza chorych z rozmairymi zaburzeniami
neurologicznymi i stosownie do tego po&iafu pow_
staly odnośne zgrupowania np. grupa Parkinśona,
grupa Stwardnienia Rozsianego tip. Wszystkie te gm_
py cierpią na zaburzenia ruchu a
ńa z nich zajmuje się specyfiką tych zaburzeń.
Nasi delegaci 7t11ięr1zjli ośrodek Rehabilitacyjno_
Wypoczynkowy w Sigtuna, dostępny dla członków
NHR, wspaniale wyposazony w sprzęt rehabilitacjyny, z basenem i personelem wykwalifikowanym.

k

NOWE LEKI

łej ilościwody (25 - 50 ml, czy|i 2 _ 5 dużych ly_
żek lub pół małej szklanki). Lekjest bardzo przydatW śladza artykułem w naszym Biulerynie Nr. 5 o ny dla Ęch z nas, którym Ękanie przychodzi z tud1'
nowych lekach donosimy o dalszych ,, inaugura- nością'
cjach'' w Polsce, lęków na ChPark a mianowicie:
MADOPAR - rozpuszczalny macznie szybciej zaMADOPAR 62,5 125 - tabletki rozpuszczalne.
czyna działać. Poczujesz ulgę już po około 25 min.
Dotarła do nas dobra wiadomość- lekarze w Polsce
PERMAX (pergolide mesylate) jest lekiem wspomogą już zapisywać nŹrm nową postaó lewodopy:
magającym w leczeniu choroby Parkinsona. W
Madopar w tabletkach rozpuszczalnych a płacimy za Ż|.1|'1997 roku lek został wpisany do Rejestru
-Materiałów
niego w aptekach tylko oplatę ryczaltową (1,50 zł).
Środków Farmaceutycznych i
MedyKiedy zaleca się stosowanie tego leku?
cznych w Polsce.
gdy odczuwasz rano trudności z rozruchem i po- PERMAX jako lek z grupy agonistów dopaminy
trzebujesz czasem aż kilku godzin, żeby normalnie
(lek' który ma działanie podobne do endogennej do_
funkcjonowaó
paminy' działając bezpośrednio na receptory dopa_
_ gdy nagle w ciągu dnia odczuwasz ,,zamrożenie'', minergiczne) może być stosowany w leczeniu panie możesz zrobić koku, czy wstaó z krzesła
cjentów zarówno ze świeżorozpoznawaną chorobą
masz kłopory z połykaniem
Parkinsona, jak i z chorobą zaawansowaną. Podanie
Na
czy.m
polega
różnica między Madoparem w leku Permax pozwa]a na obniżenie dawki lewodopy'
,
.apsułkach lub w table&ach, a rym rozpuszczalco z kolei, zmniejsza nasilenie dyskinez (ruchów
nym?
mimowolnych)' wydłuża czasy
skaca ,'of|'*.
''on'',
nie połykasz tabletki lub kapsulki lecz parę łyżek Wedfug niektórych badaczy Permax
może mieć
płynu. Tabletki nowej postaci lewodopy rozpu- działanie neuroprotekcyjne, co może wpływać na
szczają się po kilku minutach od wm.rcenia do ma- spowolnienie przebiegu choroby.

-

-

PROBLEMY l oslĄGNlĘcIA

naszego Stowarzyszeni a Parkinsonistów
W miarę jak rozrasta się nasze Stowarryszenie (185
członków i kandydatów) narastają też różne problemy' pięn-zy się zalegta korespondencja, kórej jednoo_

sobowa ,,parkinsonowa" sila w redakcji biuletynu nie
jest w stanie podołać.
oto charakterysĘcmy fragment jednego z listów
Parkinsonistów z terenu: .'.
choroba rozPoczę'Moja
już
ła się w wieku 37 lat. Trwa
ósmy rok... o działal_
ności Stowarryszenia dowierlziaiem się w szpitalu.

od

tamtej pory minęło już parę miesięcy, a ja chciałbym coświęcej dowiedzieć się o Stowarzyszeniu...''
Aby uzupehrić wiedzę naszych czytelników w terenie o naszej działalnościpou-zebujemy pomocy w za_
ławianiu korespondencji. Stąd nasz gorący apel o
zgłaszanie się ochouników do wspóĘracy' Dotkliwy
staje się brak wolontariuszyłącznikóq w Warsza_
dokończenie na str. 6

neurologów z terenu' zorganizowane dzięki firmie
Roche Polska. Przedmiotem spotkań byla przede
wszystkim choroba Parkinsona. Wykładowcami byli
wybitr]i znawcy tematu: docent Andrzej Fńedman z
Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicmego
w Warszawie, profesor Wojciech Kostowski oraz doktor włodzimierz Kwan z lnstytutu Psycfuatrii i Neurologii w Warszawie. Doktor Tomasz Mackiewicz z
firmy Roche zapozrrał Iekarzy z nowym lekiem Tot_
kapon, wprowadzonym już w krajach Wspólnory Europejskiej do lecanictrła, a którego rejestracja w Polsce także whótce nasąpi. W szkoleniu uczestrriczylo
50 lekarzy neurologów z całej Polski. Pozwoli to na
organżowanie w terenie specjalistycmych przycho_

dokończenie ze str. 5

wie, którzy dysponują wolnym czasem i dobrymi chę_
ciami. Większośćczłonków naszego Stowarzyszenia
to ludzie malo sprawni lub obłomie chorzy. Trzeba
ich odwiedzić' podtrzymać na duchu'
Mimo naszych wysiłków nie Ędziemy w stanie '
spehić wszystkich próśb Parkinsonistów z telenu:
dzieli nas odległośó.Nie sposób tak wielu spmw' py_
tań załatwiać korespondencyjnie' Dlatego coraz więk_
szy nacisk kładziemy na organizowanie się stowarzyszeń terenowych czy też kół samopomocy oparrych
na kontakcie osobistym. Wystmczy aby w danej gminie, mieście' miasteczku Parkinsoniści wzajemnie się
pozrali, wymienili swoje spostrzeżenia, doświadcze- dni, a co za tym idzie poprawę obsfugi pacjentów, fania a przekonają się, że nie są sami, w izolacji od spo- chową i skuteczrrą pomoc. Dziękujemy za to wykławspomagającej te coraz skutecmiejsze
łeczeństwa. Wiadomo bowiem nie od dziś,źe nic tak dowcom
działarria
firmie
Roche. o powstawarriu nowych pla'
nie działa na wyobraźnię' nie łączy ludzi jak wspólne
nieszczęście i nikt tak nie zrozumie chorego, jak dru- cówek w terenie będziemy informowaLi członków
gi chory. Spróbujcie a się prŻekonacie!!! Jest to już StowarzyszeŃa w odpowiednim czasie.
W ramach obchodu Swiatowego Dnia Choroby
wypróbowana metoda we Francji, Szwecji, Niem_
czech. U nas już powstało Stowarzyszenie w Krako- Parkinsona odbył się w dniu 6 kwietnia 1998 r. w
Warszawie Koncert Elektrycmych Gitar zorganizowawie!!! (adres podajemy w rubryce ,,Kontakty").
Aby wyczerpaó listę dręczących nas problemów ny przez fLrmę farmaceutycmą Eli Lilly (producenta
sygnalizujemy brak stałej siedziby z telefonem i leku Permax) oraz solistę zespofu dr. Jakuba Sienkiekomputerem oraz obszernej sali do ćwiczeń reha- wicza. Byl to koncert charytatywny na rzecz naszego Stowarzyszenia. Patronat nad koncertem sprawobilitacyjnych z wyszkolonym rehabilitantem.
Natomiast raduje nas powodzenie, jakim się cieszy wał Program I Polskiego Radia i Gazeta Wyborcza.
Włączyłasię również TelewŻja Polska dzięki czemu,
nasz Biuletyn, cieszy nas powstanie Stowarzyszenia
Parkinsonistów w Krakowie i pozy"tywne rezultaty my Parkinsoniści jesteśmy od dtuższego czasu ,'rra u_
ćwiczeń rehabilitacyjnych w Warszawie. Z dużym u_ stach i oczach" calej Polski.
znaniem powitaliśmy kursy szkoleniowe lekarzy Dzięki Wam zacni Sponsorzy !! !

i

drzeja Friedmana:'"}Iit_Medica'' ul. Marszałkowska
28 lel. 62I-Ż8-Ż6 |ub 6Ż5-Ż7 -63 dni przyjęć: pon. i ś'
l Zmiarra punktu kontaktowego: zamiast na Marszał_ I Prostujemy adres korespondencyjny dr. Jakuba
kowskiej róg oleandrów obecnie: Warszawa uI. No- Sienkiewicza: Jakub Sienkiewicz, sĘtka pocztowa
96,02-792 WarszawaTS.
wolipie 25B Centrum Usług opiekuńczo_Socjalnych,
I Podajemy adres Krakowskiego StowarzyszeIi p. pokój 228, we Srody w godz. 12.00 - 15.00.
I Uzupehriamy informacje o kursach rehabilitacji: nia osółl Dotkniętych Chorobą Parkinsona: 31_
027 Kraków, ul. Mikolajska Ż lco 3-ci czwartek
odby.wają się o godz' 10.00' 11.00' 12.00 we wtorki:
28 kwietnia, 5
maja' 2,9 i 16 czerwca w miesiąca spotkania o godz. 17.30 w Domu Kultury/.
'I2'I9 'Ż6
Międzyszkolnym ośrodkuSportowym ff 7 ul. Adres do korespondencji: 3l_131 Kraków, ui.KarGeodetów 1, Warszawa ochota /dojście od ul. Koro- mel'icka Ż'l 12 p. Felicja Skolimowska.
ryńskiego lub ul. Dickensa. Koszt uczesEricwa 16 zł l organizujemy kolejne spotkanie członków i
za całośózajęć. Informacji udzielają p. fuma i Jerzy symparyków naszego Stowarzyszenia: w sobotę w
dn. 9 maja 1998 o godz. 10.30 w sali im. W. PieObrzydowscy tel. 664-05-39.
trzaka przy ul. Pięknej 168. Zapraszamy!
prywatr.vch
przyjęć doc. Anl Nowy adres gabinetu

UWAGA- KONTAKTY!

od redakcji: Ze

względu na szczuple ramy naszego biuletynu ,,Kącik czytelnika'' zamieścimy w pzyszlym numerze.

Przepraszamy za opóźnienie w przygotowaniu numeru 6, które wynikło z przyczyl| od nas niezależnych.

edakcja Biuletynu:
1, tel.

zarŻąd stolecmego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona'02-907 Warszawa, ul. Jodtowa

42_l3-3l, Konto: Bant Przemyslowo-Handlowy, II] oAvarszawa, ul. Biala 4. nr l0ó0l057-4314_2700_520l0l '

klad i lamanie: WAP-EX' ul. Krakowskie Przedmieście 79' tel. 828-06-20.

