,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiąda' lecz przez to, kim jest,
nie przeT to co ma, Iecz przez to, czlm sig dzieli z innymi.,'
Papież Jan Paweł II

ApeI do Pąrkinsonistek i Pąrkinsonistó
ich Rodzin, opiekunów i Lekarzy
Jest nas w Polsce ponad 60 000. Cierpimy na
przewlekłą chorobę, która jest nieuleczalna i pro_
wadzi do całkowitego inwalidztwa. Jej objawy
można częściowoopanować lub znacznie złago_
dzić tylko dzięki dostępowi do nowoczesnych leków. Niejednokrotnie pozwalają one nam wrócić
do aktywnego życia w społeczeństwie.
Tl mczasem w radiu, telewizji i prasie powrarzają się informacje o planowanych zmianach w
systemie refundacji kosztów ],eczenia. Wiadomościte bardzo nas niepokoją.
Leki przez nas zażywane są bardzo drogie i
wiekszości nas chorych nie będzie na nie stać
bez pełnej refundacji kosztów leczenia.
Drodzy Parkinsonistki i Parkinsoniści, musimy
uczynić wszystko, by mieó dostęp do leków, dzię_
ki któryn istniejemy rra ulicach, w miejscach pracy_wśród ludzi zdrowych, tak jak w innych kra_
jach Europy. Nie dajmy się skazać na zamknięcie

nas w czterech ścianachnaszych domów na sku_
tek pozbawienia nas niezbędnych leków. Kto z
nas bowiem będzie w stanie za nie płacić?
Wszystkie leki stosowane w leczeniu naszej
przewlekłej choroby _ choroby Parkinsona muszą-być w pe}ni refundowane.
Głos chorych z Parkinsonizmem musza uslv_
szeć instyrucje i ośrodkiwładzy pode.jmujące
decyzje w naszych sprawach.
Piszmy lisry w obronie dostępu do prawiciłowego leczenia, apelujmy do serc i sumień
rządzących. Nie pozwóImy im być obojetnymi
na nasze problemy.
Piszcie sami, niech piszą Wasze rodziny i
opiekunowie! Niech głos zabiorą nasi lekarze!
Nasz los - czy i czym będziemy niebawem le_
czeni, |eży teraz lównież w naszych rękach.
Stołeczne Stowanysze nie osób
z Choroba Parkinsona
NIinisterstrvo Spralv l!'ervnętrZnych i Administracji,
Warszawa, ul. Batorego 5

Poniż

Ministerstrvo Zdrorvia i Opieki Spolecznej,

Warszawa, ul. Miodowa l5

Kancelaria Prezydenta RĄ

Komitet Integracji Eu ropejskiej,
Warszawa, ul. Al. Ujazdowskie 9

Warszawa, ul. Wiejska 10

Kancelaria Sejmu i Senatu,

Pelnomocnik Rządu d/s Integracji Europejskiej,

Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

Kancelaria Prezesa Rady Ministrólv
Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Rą

Warszawa, ul. Nowoursvnowska g4

Polska Agencja Prasorva,
Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 7

IĘ.ormacjeząw-artewtymBiu!etyniesąprzeznaczo,"*,
y b)ć użyte w celach leczniczych, lec: raczej do dyskusji między pacjentem
i

jego

!rior|rr*.

Nr.2(7)/1998

U

niej ętnoś
ć p o stęp ut]t ania ze

Heiner Ellgring InsĘtttt Ps!chologii tJniwersltetu

I
I
I

chor obie P

grkinsona

w Niemczech
'.lsern

w Wuerzbttrgtt'

eagowanie na stres obejmuje w równej mie_
rze odpowiednie procesy fzyczne, jak i umysłowe. Mogą one byó łagodzone za pomocą
oddziĄwania psychoIogicznego.
Procesy psychologiczne, takie jak myślenie, odczucia i morywacja, mają głęboki wpĘw na objawy cho_
roby Parkinsona. Pacjenci często boją się, że otoczenie
zareaguje na nich nieprzyjemnie ze względu na widoczne symptomy ich choroby. W konsekwencji wycofują się z życia towanyskiego i społecmego'
Prawie kźdy pacjent z chorobą Parkinsona wie o za_
lezności objawów (ograniczeń ruchowych) od suesu.
Nagłe nasilenie objawów może zostać uruchomione
zarówno przez negatywne' jak i pozytywne emocje, a
nawet niewielkie czynniki stresujące jak np. pytanie o
informację, powitarLie, prośbao pomoc.
Mogą one spowodowaó kłopotliwe dla pacjenta
,,sparaliżowanie'' ruchów i myśli. Wszelki rodzaj napięcia również zwiększa ostrośćobjawów.
obserwacje ponad 3000 pacjentów w Niemczech
wykazały, że prawie wszyscy pacjenci odczuwali po_
gorszenie się symptomów choroby na skutek całkiem
niewielkiego sEesu.
Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem
wvmagają działania w kilku płaszczymach.
Należy zmienić sposób myślenia o sobie i o chorobie. Wprowadzić myśleniealtematywne w trudnych
syruacjach.. Np. ,,przecież kazdy ma jakiś problem...''
albo ,, nawet z moją chorobą zrobię to, co chcę''.
Altematywne myśli nie mogą być ,,nakazane'', ale
muszą być często powtarzane przed nadejściem stresu
związanego ze zblźającąsię trudną sytuacją. Ponie_
wż pod wplywem stresu nłórcze myślimogą ulecieć,
warto je sobie zapisywać.
Wazne jest' aby nauczyć się relaksować, nawet gdy_
by się miało do tego zmuszać. Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych pozwala na latwiejsze przestawienie sposobu myśleniai stopniową kontrolę nad ciałem.

Sa czterv faąv radzenia sobie ze stresem:
Pzygotowanie do danej syruacji
Konfrontacja z sytuacją
T Wspóldzia}anie zamiast rezygnacji
ocena korzyścii nagrodzenie

w

str

Ważne jest, aby poznać swoje osiągnięcia w walce ze stresującą sytuacją i nagrodzić siebie za wy_
konanie zadania nawet, gdy wykonało się czynnośó uchodzącą za prostą, np. opłacenie rachunku
na poczcie.
Poinformowanie
Jestem poinfomowany, nic mnie nie może zasko_
czyć. W chorobie Parkinsona bardzo waźna jest wiedza na temat jej objawów, potencjalnych za8lożeń,
skutków uboczrrych zvliązanych z leczeniem.
Pełna wiedza pozwala na przygotowanie się psy_
chiczne na sEes.
Wźne też jest, aby nie przytłoczyć pacjenta ińformacją negatywną, gdyż może to doprowadzić do postawy pasywnej, apatii, deplesji. Bardziej właściwe
jest skoncentrowarLie się na informacji co jeszcze
moż_
na zrobić.
Myśloweprzygotowanie pomaga chorym w komunikowaniu się z irrrrymi ludŹmi. oznacza to, że nie ma
kłoponr np. z pytaniem o informację czy prośbę o po_
moc. ,'Pytanie nic mnie nie koszruje. Jeśliktoś
odmówi pomocy, zapytam kogośinnego''.
Gdy prosimy o pomoc, waźne jest podanie kókiego
objaśnienia dlaczego potrzebujemy pomocy. S kukuje
to bardziej życzliwą reakcją osoby, do której się zwra_
camy.

Postawa
Psychologicznie waznym aspektem w chorobie parkinsona jest nastawienie do niej. Próba ufi-zymania
choroby w tajemnicy może spowodować dodarkowy
stres. Doświadczyłtego pewien nauczyciel. Próbowal
uĘwać swoją chorobę przed uczniami, poświęcając
na to Znaczną częśćswojej energii.
Gdy w końcu wyjawił im prawdę, okazało się, że
wszyscy wiedzieli o tym od dluższego czasu.
Potem o wiele łarwiej bylo mu prowadzić zajęcia.
Strategia długoterminowego radzenia sobie z
chorobą obejmuje umiejęrrrość życia w spoleczno_
ści,czyli między innymi mówienie otwalcie o
swojej chorobie. otwarty kontakt z ludźmi i robie_

dokończenie na str. 3
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nie rzeczy, które się lubi, może, mimó-obciąenia
chorobą, mobilizować znaczne pokłady energii.
Istome jest też, aby pod wpływem zmienionych wa_
runków' narzuconych przez chorobę, zostały przyjęte
inne zachowania i schemary myślowe'
Zaakceptowanie spowolnienia i motorycznych
opóŹnień oznacza szukanie takich czynności, które
są nadal do wykonania w granicach ftzycznych
możliwości.

niki stresuiace
z choroba Parkinsona:

l
I
l
r
I

Uczucie, żejest się obserwowanym
Jedzenie i picie

Płacenie bilonem
Podpisywariie i wypełnianie formularzy
Proszenie o pomoc i informacje

l
I

Znajdowanie się pod presją czasu
Myślenie o postępie choroby ijej przebiegu
Ze wzg\ędu na to' że istrrieje zróżnicowanie w postę_
pie choroby, obserwuje się też zróźnicowanie w zachowaniu pacjenta: od pasywnego do w pełni akcepfującego otoczenie. Wszystkie postawy wydają się niezalezne od ostrości czy stadium choroby. Niektórzy
uwźają, że postępują dobrze czekając na pomoc' Inrri
chcą ukryć swoją chorobę.

Pacjenci, którzy Zaakceptowali swój stan, twierdzą,
że choroba Parkinsona zmieniła ich życie, ale szukają
rzeczy, które nadal potrafią robić. Mogą podejmować
inne zadania i obowiązki, szukają nowych hobby i
zajęć.
Zaakceptowanie choroby nie oznacza' że nic więcej
nie mozna zrobić - byłaby to postawa pasywna. Akceptacja oznacza wychodzenie naprzeciw bieżącym

wyzwaniom i doryczy również ewenfualnych niepowodzeń i negatywnych doświadczeń.

MEDYĆyNA,',

PnZEGLĄD NoWY0H LEKoW sTosoWANYcH W cHoRoBlE PARKlNsoNA
Jacob Sage, MD, Dyrektor
APDA ośrodekZaawansowanych Badań
U\IDNI, Neu, Brunswick, NJ
ostatnim roku zostały wprowadzone trzy
nowe leki przeciwparkinsonowskie: tolka-

pon (IASMAR), ropinirol (R.EQUIP) i
pramipeksol (MIRAPEX). Poniewaz zdobyto już wy-

uczająco duże doświadczenie w stosowaniu Ęch Ieków, można pokusić się o wyzrraczenie ich miejsca w
Ieczeniu choroby Parkinsona. Celem niniejszego przegiądu jest poinformowanie pacjentów o nowych lekach
i ich możliwościachw walce z objawami choroby Par_
kinsona.
TASMAR jest pierwszym lekiem z nowej grupy leków przeciwparkinsonowskich, których działanie polega na inhibicji enzymu katecholołleno_meryl-trans_
t'erazy (COMT). COMT dziala obwodowo, uczesbricząc w szlaku biochemicznym, przekształcającym le_
wodopę w dopaminę. Działa więc podobnie do irrrrego
enzymu _ dopa dekarboksylazy, który takźe uczeshi_
czy w przekształcarriu lewodopy w dopaminę. Ponie_
wź rylko lewodopa, w przeciwieńswie do dopaminy'
moŹe pokonywać barierę kew-mózg, hamowanie
działania tych enzymów jest korzysrre dla pacjentów

leczonych lewodopą. Inhibitory COMT i dopa dekar_
boksy'lazy zapobie gają tworzeniu dopaminy obwodo_
wo' umożliwiając Iewodopie wnikanie do mózgu,
gdzie z kolei może być zamieniana w potrzebną dopaminę. Aż do chwili pojawienia się Tasmaru, możliwe
było jedynie hamorvanie dopa dekarboksylazy za pomocą benserazydu i karbidopy. Większośćpacjentów
jest leczonych kombinacją lewodopy w polączeniu z
benserazydem (np. MADoPAR)' Efekrywność wnika_
nia lewodopy do mózgu może być jednak zwiększona
poprzez podawanie kombinacji lewodopy z benserazydem/karbidopą i tolkaponem.
TASMAR jest więc lekiem towarŻyszącym i jest skuteczny jedynie w połączeniu z lewodopą. Dodanie toi_
kaponu zwiększa biodostępność lewodopy w stosunku
do i-lościlewodopy dostępnej po podawaniu samego
MADOPARU/SINEMETU. Wydfuża się również czas
jej półtrwania' co oznacza' że dłużejjest ona obecna
we krwi skąd może być wchłaniana do mózgu. To
podwójne działanie tolkaponu, czyni zeń bardzo użyteczny, dodatkowy lek dla pacjentów z flukruacjami
motorycznymi, szczególnie z akinezją końca dawki. Po
wlączeniu TASMARU do ustalonego reżimu podawa_

dokończenie na str. 4
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nia lewodopy, wielu pacjentów może więc oczekiwać
Żn3cznego wydlużenia się czasu przebywania w fazie
,.on".

TASMAR

dostępny jest w postaci tabletek 100 m8 i
2.00 mg. W naszej klinice zwykJe zaczynany leczenie
Tasmarem od podania dawki 100 mg/dzień po śniada_

niu. Następnie stopniowo, przez okes kiiku tygodni'
zwiększamy dawkę do 100 mg trzy razy dziennie.
U k ku pacjentów pozytywny efekt kliniczny utrzy_
muje się przy podawaniu tylko jednej table&i lub co
najwyżej dwóch tabletek dzierrrrie. Wielu zaśpacjen_
tów wymaga dawki i00 mg trzy razy dziennie, a nawet
200 mg trzy razy dziennie.
Pacjenci rozpoczynający leczenie TASMAREM muszą być świadomi możliwych skutków ubocznvch'
choć z naszego doświadczenia wynika, że jest to baldzo bezpieczny lek.
W przybliżeniu 1-37o pacjentów wykazuje podwyż_
szoną aktywnośćenzymów wątrobowych. Jeśliaktywnośćenzymów wątrobowych przekoczy 4-5 razy po_
ziom normal-ny, na\eży przerwać podawanie Tasmaru.
Przed rozpoczęciem podawania Tasmaru, należy oce_
nić funkcjonowanie wątroby popŹez wykonanie pro_
stego badania laboratoryjnego krwi (tzw. profilu wątro_
bowego), następnie badanie to powinno być wykony_
wane w odstępach miesięcznych przez pierwsze pół ro_
ku podawania leku. Niektórzy pacjenci, Ieczeni przez
kilka rygodni Tasmarem, dostają biegunki. objawy
ciężkiej biegunki są wskazarLiem do zaplzestania leczenia Tasmarem. Jeślipo podaniu Tasmaru zwiększają
się dyskinezy (ruchy mimowolne) należy zmniejszyć
jednorazową dawkę lewodopy. U wielu pacjentów
moźna znacznie zmniejszyć dzieru]ą dawkę lewodopy
po rozpoczęciu podawania Tasmaru. Ponadto, tak jak
w przypadku wszystkich leków anryparkinsonow_
skich, pacjent powinien obserwować, czy nie nasilają
się koszmary nocne, zaburzenia ońentacji lub halucynacje.

Dwa pozostałe nowe leki przeciwparkinsonowskie,
ropinirol i pramipeksol, należą do grupy czynników
nazywanych bezpośrednimi agonistami układu dopaminergicznego. oznacza to, że stymulują receptory dopamhowe w zwojach podstawy mózgu, w podobny
sposób do lewodopy. Mogą być więc stosowane w mo_
noterapii lub jak leki towarŻyszące lewodopie.
Do tej pory nie lozstrzygnięto, czy właściwymjest

wprowadzanie leczenia lewodopą w pierwszej fazie
choroby, czy teŻ na|eży wstrzymać się do momenh] na-
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silenia się objawów. Istnieją wzajemnie wykluczające
się dowody na poparcie obydwu stanowisk. Jedne ba_
dania laboratoryjne sugerują, że lewodopa chroni neu_
rony i przedłuża czas ich przeżycia (tzw. działłrie neu_
roprotekcyjne)' inne dowodzą czegoś wręcz przeciw_
nego. Nasza klinika, wraz z 35 innymi centrami w
Ameryce Północnej zajmującymi się chorobą Parkin_
sona, uczestniczy obecnie w badaniach sponsorowa_
nych przez Nationai Institute of Heaith (Narodowy In_
stytut Zdrowia) za pośrednictwem Parkinson Study
Group (Grupy dis Sn'rdiów nad Chorobą Parkinsona),
które mają ostatecznie rozstrzygnąć' czy powifflo się
opó^iać leczenie lewodopą, czy nie. Wyniki tych ba_
dń, nazwanych ELLDOPA, będą osiągalne nie wcze_
śniej,nŻ za kilka lat.
oczekując na wyniki badan ELLDoPA, niektózy

pacjenci

i ich

lekarze mogą zdecydować się na
opóznienie wprowadzenia leczenia lewodopą, rozpo_
czynając terapię od podania preparatów Requip lub
Mirapex. Obydwa leki, stosowane w monoterapii,
sprawdzily się u znacznej liczby pacjentów leczonych
przez okes kilku lat. Dawka jest stopniowo zwiększa_
na w trakcie leczenia, aż do momenfu, kiedy znakomita większośćpacjentów wymaga wprowadzenia Iewo-

dopy. Pacjenci muszą być świadomi, że nowi agoniści
nie wykazują tak silnego działania' jak lewodopa w
zwalczaniu objawów choroby Parki_nsona, ale też ich
dzialanie anryparkrnsonowskie może być wystarczają_
ce. REQUIP i MIRAPEX powirrny być brane pod uwa_
gę raczej w leczeniu mlodszych pacjentórv, poniewź

efekty uboczne stosowania agonistów nasilają się z
wiekiem.
Podobnie jak TASMAR, agoniści są najczęściej stosowani w połączeniu z lewodopą w leczeniu pacjentów
z flukruacjami motorycznymi. Zarówno Mirapex, jak i
Requip, wlączone do ustalonego reżimu podawania le_
wodopy skacają czas przebywania chorego w stanie
,,off'. Często, po wypracowaniu wlaściwego dla dane_
go chorego sposobu dawkowania agonisrów, można
zmniejszyć dzienną dawkę lewodopy. Zmniejszenie
dawki lewodopy może pomóc w przypadku zwiększe_
nia się dyskinez po wprowadzeniu agonistów.
EfekĘv uboczne podawania preparatów MIRAPEX i
REQUIP są podobne do tych znanych ze stosowania
innych leków przeciwparkinsonowskich. Nudności
mogą pojawić na początku teraPii, ale zwykle Z Czasem
zmniejszają się i calkowicie przechodzą. N1ożliwe po_
jawienie się zwiększonych dyskinez, koszmarów nocnych, zaburzeń ońentacji i halucynacji powinno być
natychmiast zgłoszone Iekarzowi.
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LUCILLE CARLTON (USA)

była opiekunka Parkinsonisty, aktywny członek
Narodowej Fundacji Parkinsona na Florydzie.

Pozdrawiam wszystkie osoby opiekuJak zatem przeĘć wiele iat jako
jące się chorymi na caiym świecie.Są opiekun?
one cichymi bohaterami i bohaterkaNależy uświadomicsobie, że trzeba
mi ale gdy rozmaw-ia się z nimi o ich
również zadbac o własne fizyczne i
ciężkiej pracy i ich poświęceniu czują psychiczne potrzeby b ow.iem powłŻsię zakłopotani.
nym problemem jest
'bunt" opiekuna.
Usłyszenie diagnozy,,Choroba Parkinsona'' jest duĄrm przeżyciem i pacjent oraz jego partner mają często
* zgrzytarvie zębami w nocy, budze_
_udnoŚci z akceptacją tej s}tuacji.
nie Się rano z uczuciem ,,zfi|ęczo Choroba Parkinsona doĘka zarówno
nych szczęk''
pacjenta jak i jego partnera (żonę, męx bóIe głowy
za). opiekuńczy partner młyk1e przedx bóle brzucha
kłada potrzeby przewlekle chorego
* uczucie ciasnoty w klatce piersio_
nad swoje własne. obciąłenia Związawej
ne z 24-godzinn),Tn czuwaniem bez
x utrata wagi ciała
prawdziwego odpoczynku są bardzo
x przyrost wagi ciała-jeżeli próbujezĄaczne. A opiekun też potrzebuje odmy się odpręŻyc poprzez jedzenie
poczynku, przerwlr czy,,wychodnego".
x płaczliwość
Nawet najspokojniejszy opiekun staj e
x skłonnośćdo ,'huśtawki', emocjosię po pewnym czasie drazliwy' nernalnej
wowy a niekiedy wybucha gniewem.
x wycof1'wanie się z życia towarzyCzęsto ma ucz].rcie osamotnienia czy
skiego i aktywrrości socjalnej
izolacji gdyż niektórzy,'prz5Ąacie1e''
x utrata zainteresowania seksem
przestają się poj awiac a kontakĘ tox ucieczka w alkohol lub leki uspo_
'arzyskie się rozluźniają'
kajające.
Kie dy czujesz' że Biloj światsię rozOpiekunowie, wasze dobre zdrowie
pada i załamuje trzeba poszukać pro- jest nadzwy czaj walŻną sprawą.
Staraj fesjonalnej pomocy. Trzeba po.o'ńacie się prowadzić zdrowy i higieniczny
wiac o swoich problemach z psyctrolo- tryb życia' gimnastykujcie Się, praw.i
giem' psychoterapeutą, pracownikiem dłowo się odĄrwiajcie przede
a
wszystsocjalnym albo ze swoim ,,mistrzem
kim znajdujcie czas również .'" .*ó;e
duchowym''' Inna możliwoścto dolą_
sprawy' potrzeby i przyjemności.
czenie do grupy samopomocy. Tam
będzie można otwarcie porozmawiać o A oto lvskazówki i urvagi. które mogą
swoich przeĘciach' Iękach i frustrasprarvić. że opieka nad chorJm będżie
cjach. Uczestnicy grupy będą słuchac bardziej efekt-vrvna:
ale nie będą osądzać ani oceniać.
x Ustal priorytety. Nie musisz robic
Podzielą się Swoimi doświadczeniami, wszystkiego naraz. Wykonuj w pierw_
a po takim odświeżającymspotkaniu
szej kolejnościnajwaŹniej sze tzeczy, a
można powrócic do chorej żoĄy czy
męża z nową porcją siły i odwagi.
dokończenie na str 6
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mniej wauine odłóż na dzień; w którym
maSZ więcej czasu i energii.
* Pomoc. Nie wahaj Się poprosic
czasem o pomoc członków rodziny czy
przyj aciół' Zor ganizuj czasem lunch
czy jakieśspotkanie dla swojego partnera i jego/jej przyjacióI a wolny czas
poświęcsobie.
x Rozmowy telefoniczne z rodziną
czy przyjaciołmi często łagodzą uczucie osamotnienia.
* Zorganizuj sobie w każd1.rn Ęgo_
dniu wolny czas dla siebie. Kjlka godzin poza domem sprawi, żę zniknie
poczucie uw'ięzienia.
x W każdym tygodniu zaplanuj
wspólne wyjście z podopiecznym.
Chodźcie razem do kina, teatru
czy restauracji.
ł( Kup magnetowid (video). Wspólne
seanse fiimowe to dobrv relaks dla
obojga.

x Hobby

czyni życie bardziej interesującym'
x ośrodkiopieki. Poszukaj w okolicy
takiego ośrodka,to ważne żródło
pomocy.
* Nie rezygnuj z obchodzenia róŻnych świątczy rocznic ale nie urządzaj zbyŁ wystawnych przyjęc. Nie zapomnij Łeż zaanEdŻowac chorego w
przygotowania do imprezy.
x Nie pozwó1 aby drobne Sprawy wyprowadzaĘ cię z równowagi. Zachowaj
poczucie humoru. Naucz się śmiaći
żartowac, nawet w trudnej sytuacji.
x Chory z parkinsonizmem pragnie
byc nadal kochany i doceniany. óka_
zanie czułości,miłościi prąrwiązania
można 'ur;rrazić w sposób werbalny i
niewerbalny, oba sposoby są równie
ważne.
Jeś1iktośzapy.Lai Gdzie Wy opiekunowie chorych znajdujecie ĘIe siły? _
odpowiedż brzmi: ,'W naszych
sercach".

opiekunowie - jesteśeie naprawdę wyjątkowymi
ludźmi, dzięki którym nas' światjest tepszy.
Dziękuję Wan zą. to.
Zarząd Stołecznego
Stowarzyszenia osób z Chorobą
Parkinsona w Warszawie na
podstawie 925 Statutu
Stowarzyszenia zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁoNKoW

na dzień 7-go listopada 1998r.
Walne Zgromadzenie rozpocznie się w terminie pierwszym o godz. 10:30 lub w terminie drugim o godz 10:45 rv sali im.
Wł. Pietrzaka przy ul. Pięknej L6B w
Warszarvie z następującym porządkiem
obrad:

arcie Walne go Zgr omadzenia
Ż. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacj a Zarządu o dotychczasowej
działalnościza 1997 r. z uwzględnieniem okresu wcześniejszego
4. Informacja Komisji Rewizyjnej za ren
sam oktes
5. Przyjęcie zmian w dotychczasowym
stahrcie
6. Udzielenie Zarządow i abso!utcńum
7. Wybory Za:ządu i Komisji Rewizyjnej
8. Przyjęcie wniosków wynikających z
dyskusji
9. Zakończenie obrad
1. O tw

Za Zarząd: Prezes Władysław Szafraniec

7
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W czerwcu 1998 , z inicjatywy
Stowarzyszenia EPDA po dwóch latach usilnych starań, przy współpracy wHo powstal
ogólnoświatowy ośrodek Badań nad Chorobą
P arkinsona całkowicie finansowany przez
szwajcarską firmę Roche. Celem tej organizacji
jest ocena wszystkich czynników mających
wpływ na jakośćżycia pacjentów. Parkinsoniści

W dniach 2l-2Ż ońdziemka

1998 planujemy w
Warszawie spotkanie delegatów naszego Stowarzysze_
nia z delegatami nowo>wstałch Stowarzvszeń
osób z ChP Celem spotka_
nia jest ustalenie platformy współdziałariia. Swój
udział zapowiedzieli: Pali Mary Bakeą p rzew o dni-

w Polsce _ według podanej przez nas listy
otrzymali ostatnio ankiety do wypelnienia.
Z inicjatyw y Amerykańskiego
Stowarzyszenia Choroby Parkinsona ApDA
Włoskiego Stowarzyszenia ChP powstaje
Swiatowe Stowarzyszenie ChP. W maju br.
odbyło się w Mediolanie zebranie
założycielskie.

i

o

szczegółach spotkania poinformujemy już
bawem w specjalnym dodatku do Biuletynu.

Urvaga ! Zmiana adresu korespondencyjne-

go naszego Storvarzy-

szenia. Piszcie do nas nie
na ul. Jodłową lecz na
adres następujący: 01-011 Warszawa. ul. Nowo_
cząca Europejskiego Stowarzyszenia Cho_ lioie 25b. Telefon bez zmian.
roby Parkinsona EPDA oraz osobistości polskieW poprzednim biuletynie został myinie podany
go środowiska lekarskiego' przedstawiciele świata numer naszego konta w Banku przemyslowo-Han_
kulrury, nauki, czynrLików rządzących, duchowieństwa
dlowym.
i media - ci wszyscy, którym leży na sercu nasz los _
Podajemy właściwy:10601057_4314-270o0los ludzi dotknięĘch chorobą Parkrnsona.
520101.

rt

ełralr 7ljtaci

a"

Wznawiamy kursy rehabilitacji d1a parkinsonistek i Palkinsonistów ! od 15 września br. na
ul. Geodetów 1.
W Międzyszkolnym ośrodku Spońowym we

Kącik

Ezytelnika

SZAI\IOWN'I PANSTWO!

Pisząc ostatnio na temat artykulów
zawartych w Biuletynie zwróciłem uwagę na brak porad dietetyka. Wydaje mi
się' że lukę tę rnoże z powodzeniem
wypelnić pozycja, którą udało mi się
zakupic: ',Co z czytn?'' (podtytuł - ,'Pra-

;:"'::::

się będą zajęcia rehabilii
Są o na_
p. Anną obrzvdolvską:

ż'j*:1'"'#: osoby proszone

wiązanie kontaktu

z

tel. 664-C5-39
W dniu 24 paŹdziemika pod tym samym adresem odbędzie się konsultacja z osobami z poza
Warszawy (kontakt j.w.).

widłowe zestawienie pokarmów'' Jan
Dries, Inge Dries Oficyna Wydawnicza
,,APAR" str. 2O4, cena 18,8O pLN
hciałbym ją krótko zarekomendować.
Książka składa się z dwóch części.Część
pierwsza zawiera następujące główne
działy (wymienię tylko główne działy ponieważ pisanie szczególowe byłoby przepisaniem spisu treści'który zajmuje 8 sron - wierzcie mi Panstwo,
że każdy dział w sposób szczegółowy, przystępny i

dokończenje na str. 8
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wycZerpujący omawia zagadnienie, którego jest

te_

matem):

go skladnikiem dominującym. Jeślijednak świadomie spożyjemy rózne pokarmy jednocześnie, proporcje ulegają zaburzeniu. Wtedy kilka składników

dominujących, przeciwdziałających sobie może doprowadzić do powźnych problemów Eawiennych'
W efekcie w przewodzie pokarmowych dochodzi do
procesów fermentacyjnych i gni]rrych. Jeśliw du_
żych ilościachspożywamy .;eden okeślony pokarm
(monodieta) ilośćskładników odżywczych rośnie'
jednak ich specyficzne proporcje pozostają nie
zmienione. To samo dzieje się, gdy jednocześnie
spożywamy kilka rodzajów pasującego do siebie poa przystawki
karmu. Tak więc w jednym posiłku możemy łączyć
a zupy
różne pokarmy, pod warunkiem, że specyficzne pro_
o sałatki
porcje składników pokarmowych nie ulegają zmia_
o owocowe smakołyki
nie. Relacje te, to klucz do prawidłowego zestawia_
o dania ciepłe
nia pokarmów. W zasadzie wszystkie kombinacje
o potrawy z ziemniaków
można zredukować do dziesięciu możliwości_
a potrawy z ryżu i makaronów
sześó z nich to złe zestawieni a, cztery - dobrę.
o przekąski
Zamieszczony pięciokąt sr'mbolizuje różne zestar specjały z serów
wienia pokannowe olaz dobre i złe kombinacje. By
a sosy
stosować wlaściwe polączenia pokarmów nlusimy
o napoje bezalkoholowe
znać ich składnik dominujący. Każdy produkt spoo propozycje menu
żywczych zawiera pięć składników pokarmowych, z
ak
widzicie
Pańsrwo
zestaw
potaw
bogary
i
których jeden jest dominujący. Istnieją też pokarmy
!
I urozmaicony. Chcialbym króko na podstawie o dwu lub nawet trzech skladnikach dominujących _
al książki scharakteryzować podejście do zaga- są one z reguly ciężko strawne, nawet jeślispożywa
dnienia prawidłowego sposobu odzywiania się. Prasię je same w sobie, bez żadnych dodatliów' jak np.
rvidłowe zestawienie pokarmów polega na tym, że
rośIiny strączkowe. Wszystkie pokarmy dzieli sie na
podczas jednego posiłku spoĄwamy wyłączrrie papięć podstawowych grup, przy czym każda z nich
sujące do siebie pokarmy. I nie jest prawdą, że ma_
ma swoje wewnętTzne podzialy: _ białka _ pokarmy,
cznie ograniczamy przez to możliwościwyboru. Po
by uchodzić za obfitujące w białko muszą posiadać
prosn] komponując posiłek musimy dokonać właści_ go co najmniej l0 7o _ tłuszcze cukier
- skobia _
wego wyboru, uwzględniając Procesy zachodzące w
kwasy Zawartośćposzczególrrych grup w wybra_
ludzkim systemie rrawiennym. Przede wszystkim
nych produktach spożywcz}-ch przedstawiono w ta_
chodzi o to, by wiedzieć i rozumieć dlaczego jedne
belach. Wybrałem z książki zaledwie kilka fragmen_
pokarny można łączyć ze sobą, a inne nie. Gdy mó_
tów, które wedfug mnie są jej główną istota prowawimy o komponowaniu pokarmów zawsze mamy
dzącą do zrozumienia dlaczego prawidlolve zestana my'ślipięć substancji odżywczych: białko,
wienia pokannów są tak waŻne.
tłuszcz, cukie1 skrobię i kwasy. Wszystkie pokarmy
Zachęcam do przeczytania tej pozycji.
zawierają pięć Substancji odżyw czych, ale w specy_
Jerzy Ziłnniak
ficznych dla siebie, zależnych od rodzaju propor_
Od redakcji: Zamieszczamy list Czytelnika be:
cjach. Jeden ze składników zawsze dominuje i niejazałączników' :e w':g!ędu na s:czupłe ramy ł1as:e7o
ko programuje cały proces trawienny. Nazywamy
biuLerynu.

a
e
o
a
a
a
o

znaczenie prawidłowego zestawienia pokarrnów
klasyfikacja pokarmów
trawienie
dobre i złe zestawienia pokarmowe
owoce, owoce uwodnione i warzvwa
zestawienie pokarmów
wskazówki praktyczne
Częśćdruga zawiera przepisy na różne dania:

Częśćbiuletynu została opracowana na podstawie materiałów udostępnionych przez EPDA i APDA.

e]lakcja Biuletynu: Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia osób

z Chorobą Parkinso na,OŻ-9O'l Warszawa,

Nowolipie z5b' te|. 4z'L3'3'1, Konto: Barrk Przemysłowo-Handlowy' III oĄVarszawa. ul. Biała 4, nr l060l057
314-27000-52010l, Sklad i łamanie: WAP_EX, ul. Krakowskie Przedmieście 79, tel. 8]3-06-20.
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