,,Samotność nie zaczyna się wtedy,
kiedy ludzie od nas odchodzą a]e wtedy, kiedy my odchodzimy od ludzi...
... miłośćbez samotnościbyłaby nieprawdą, samotnośćbez miłościrozpaczą"
Jon Twordovłskl

Miłośc
Miłośćto najplęknieJue słowo w śwlatowym słowniclwle, Może ono oznacząć namlętność;moŻe
ono oznoczoć clepło l czułość,Może ono Wrążoć
serdecznq troskę o dobro lnnych; lub glębokle
upodobonte ldeL zawodu olbo samego Ęcla; albo
niełvykĘ zapał do murykl lub lnnych zamlłowąń.

MiłoŚć jest władCza, ajednak cz:uła. Może
nas ogarntac i rnożemy ją odczuwać zawsze
i wciĘ,, ale nie rnożerny jej zobaczyć' Natomiast rnożerny zobaczyć jej skutkt. Możemy
ją odrzwcić, albo ją zacŁlować. Nie możerny
jej dotknąc, Iecz rnożerny ją odczuwać. Jest
skuteczniejsza od jakiego bądż lekarstwa,
ale nic nas nie kosztuje. Wystarczy tylko, że
otworzyrny przed nią nasze serca i pozwolimy jej w nich zagościć.
W dziecinstwie wyrazaliŚmy miłoŚć uśmiechając się do swoich rodziców; oni odwzajemniali nasz uŚmiech i kłżdyczuł się szczęśItwy. W ciągu minionych lat wiele razy wrazaliŚmy miłoŚć. Czyniliśmy tak, żeby uszczęśliwićbiiskich. To miłośćpomagała nam wyIeczyc się z doznanych ran i pomagala przetrwać ciężI<te czasy. MiłoŚć pomaga naln
udńvignąć bolesny ciężat straty członka rodziny lub przyjaciela. Miłośćrn:łzyki rnoże
naln pomoc przezwycięĘc stres lub strach.

PomyśLnego

Nowego Roku 1999
zyczy
Redakcja
Istnieją tóżne sposoby wyrażanta miłoŚci
do innej osoby' Dla większościuśmiech naIeĘ do. tych najprostszych. Ale dla wielu
Parkinsonistów często jest to trudne. Spo_
sób, w jaki atakuje nas choroba w danym
momencie rnoże nie skłaniać nas do uśmiechu. Byr,vają momenĘ, że wydaje się nam,
ze się uśmiechamy, ale poza nami nikt tego
nie widzi, poniewa:Ź maskowaĘr wyraz naszej
tutatzy to klasyczny objaw choroby. W takich przypadkach zajrzyjcie, proszę pod ma_
skę, aby zobaczyć uśmiech - ten cudowny
uśmiech, który pamiętacie' Wierzcie mi, on
nadal tam jest, chociłżniewidoczny'
Musimy również zdawac sobie sprawę' ze
nie rrrożerrry się spodziewać tego Samego
uśmiechuna twatzy naszego partnera. Być
naszym opiekunem to zadanie wymagające
i stresujące. My, Parkinsoniści powinniŚmy
zdaulac sobie sprawę, ze nasi opiekunowie
- partnerzy mogą nie mieć nastroju do
uśmiechu, zaterrr musimy znaJeżc sposoby,
aby przekonać ich o naszej miłościi szczero-

ścinaszych :uczuć. Musi istnieć jakiŚ

sposób. Po prostu musimy go znaIeźc.
Do mojego partnera i Ęsięcy partnerów Parkinsonistów z cahego światakieruję te słowa:
,,Dzięki Wam zawszystko, co czynicie dla
nas obecnie, dzięki Wam za ws4rstko, co
uczyniliście dla nas do tej pory, dziękt Wam
za to, że po prostu jesteście".
Dovld Purdy (USA)
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Chorobajako Wz\Manie;
pacjent w nowej roli
Svend Andersen, psycholog i pacjent z chorobą Parkinsona

chorych traktuje chorobę właŚnie jako wy_
w noweJroli" Svend Andersen, psycholog a zorczem
zwanie, i co najważnlejsze, ta lepsza jakość
pacJent w JedneJ osoble, &lellstę z Tobq Pałldngnl- Ęcia powstaje wtedy, gdy docenia się i jest
sto swym l sp ostzeże n l a m l,
się świadomymwartościkażdego prze$ego
dnia. Postawa afirmująca Ęcie pozwala choGdy zaakc ep tuj e sz rł.szystkie w1,rno gi, j akie remu lepiej się odnaleźć w istniejącej rzeczyniesie ze sobą przewlekła t poważna choroba, wistości'Ęrtania o objawy choroby są zada_
powstaje potencjalna mozliwoŚć transforma- wane po to, aby zmntejszyć je lub pokonać.
cji wewnętrznej i stałego rozwoju duchowego.
Ale za tymi wszystkimi pytaniami stoi jedno,
To wyzwanie rnożna przefiłorzyć w do- najwłżniejsze:,,Jak mogę prowadzić godne
świadczenia pozytywne, chorzy j ednak muszą i dobre Ęcie mimo choroby?".
rran;.czyc się zyc i wspÓłzyć z chorobą. Dla luAby traktować chorobę jako v,yzwanie nadzi z przewlekłą chorobą utrąymanie wewnę- lezy spojrzeć na trudną niemvyL<łą drogę, jaką
trznej równowagi i pogody ducha rnoże ozrva- przechodzą pacjenci. Na1ezy dostrzec przeczac ,,wieLkie TAK dIa Ęcia''. To TAK zavłtera szkody, które spotykają na tej drodze ijakje
zgodę zarówno na jasne, jak i na ciemne stro- pokonują. Dopiero wówczas rnożna irn przeny życia' Zawtera tez pokorę i szacunek dla kazac właŚciwą llu.tedzę, wspomÓc ich emocjoĘcia, szczęściaoraz chęci Ęcia. Ludzie, na]nie i natchnąć ich siłą dzia].ania' Pacjenci
ktorzy muszą stanąć Rllarzą w Blłatz z trud- z pozostaĘch dwóch grup mogą być uważant
nościami i kłopotami, jakie niesie przewlekła za Ęc}r, których powstrzymaĘ rożne przechoroba, vńdząje realniej i jaśnieji cotaz Ie- szkody i którzy potrzebują pomocy, aby popiej rozumieją' To właŚnie daje im jakościowo nownie powrócić na właściwądrogę.
lepsze Ęcie.
Wielu chorych odnalazło ,,lepszą jakośćąyDoŚwiadczenia każdego chorego są cia" wówczas, gdy pogodzili się z faktern, Że
odmienne, ale domin.ują przew ażnie odczucia ic}: Ęcie się zmieniło i gdy zaakceptowali tę
negatywne. lldożna zaobserwować tzy rodza- zrnlaIę.
je postaw pacjentów. około l5-2oo/o wszystNa pytanie zadane chorym i ich opiekukich chorych mozna zaliczyĆ do grupy,,wyjąt- nom _ co choroba Parkinsona zrileniła w ich
ków''. Chorzy ci szukają rorwiry,ań i traktują Ęciu? - respondenci odpowiedzieli następu_
trudnoŚci i problemy jako okazję do nauki. jąco:
Są wytrwali i uparci w przystosowywaniu się
- Spędzam więcej czasu z rodziną. Mam
do zmiennych warunków i mają coraz więcej czas na zajmowanie się ogrodem. Cieszę się
wiary w siebie. Zachowują pozyĘwny stosu- przyrodą. Jeżdżęna rowerze. Sprawia mi
nek do Ęcia, do siebie i innych ludzi.
rownież przyjemnoŚć pomaganie innym.
Podobny procent chorych zaŁałlĄe SiQ,
- To jest inne zycie, ale nie gorsze ntz pogdy usĘszy diagnozę przewlekłej lub zagraża- przednie. Napotykam na wiele trudności i wyjącej zyciu choroby. Pozostała większośćpod- zurań, ale odnoszę też zvrrycięstwa. Bycie radaje się biernie leczeniu, bez próby wpŁyffLt zem z innymi pacjentami sprawia mi prryjemnoŚć.
na swoją sytuację.
obserwacje te wskazują, że chorzy zalicza- PomyŚl, czego naprawdę chcesz i oczekujakościowo
jesz
ni do pierwszej grupy mogą mieć
w swoim Ęciw. Nie bój się podejmować
lepsze Ęcie. Wielu pacjentów i opiekunÓw
decyzjl.
W orlykule: ,Chorobo Jako wyzwanle: pacJent
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_ Każdego dnia robię wszystko co

mogę

w tym czasie zrobić. Rozumiem teraz innych
Iudzi i jestem w stosunku do nich cierpliwszy.
Nauczyłem się akceptować moje ograniczenia, a także wady innych ludzi.
- Moje codzienne Ęcie nie bardzo różni się
od poprzedniego, z wjątkiem tego, że nauczyŁern się Ęc ze ,,swoim Parkinsonem''.
_ Choroba stworzyła mi nowe perspekĘwy.
Dzięki chorobie maln opĘymistyczny, lepszy
i bardziej poz}tywny stosunek do Ęcia. Jest
to swego rodzaju postawa agresyvrna, która
jest normalną reakcją na trudnościĘcia codziennego i może być rr'stępnyrn krokiem na
właściwejdrodze przemiany w kierunku lep-

uczyŁatn się akceptować zrrriany, które zaszĘ
w naszym zyciu.
- Więcej czasu spędzam z rnężern i mogę
stworzyć dzieciom lepsze warunki do ich roz-

woju, wzrastania i dojrzewania. Mą) jako
opiekun ma więcej mozliwoŚci rozw|jania
swoich zainteresowan. Mam więcej czastl'
gdyż mążjest w domu.
_ Więcej się myŚli o swoich problemach,
ograniczeniach i trudnościach, a mniej o Sprawach ostatecznych, które mnie rnęczyŁy'
-Dzięki chorobie rnożna się bardziej otworzyć na Ęcie, które nas otacza.
- Mam bardziej poryffiny stosunek do

zwyczajnych, małych, otaczającycIl nas

szego Ęcia.
spraw dnia codziennego. Pozwalam sobie
_ UŚwiadomiłem sobie, że Ęciejest czymś mieć więcej wobeego czasu nlz poprzednio.
więcej nż pracą'
- Nie widzę nic dobrego w chorobie.
_ Zwolnlłem tempo Ęcia. Jeżdżęczęsto na
odpowiedzi zatówrto pacjentów, jak i opieurlopy. W rnaJżenstwie jestem szczęŚliwy. Do- kunów wykazują, że poprawa jakościĘcta
ceniam codzienne małe przyjemnoŚci.
może optócz chorego doĘczyc opiekunów pa_ Jestem spokojniejszy. Wszystko przeĘ- cjenta.
waln intensyvrrniej. Mam nowych przyjacioł.
Analizując pojęcie zdrowia, w odniesieniu
- Biorę udzia]. w wielu ciekawych wyciecz- do sposobu Ęcia, nasuwa się pytanie, czy
kach. Czytart wszystko o chorobie Parkinso- rnożna czuć się dobrze, a nawet zdrowo, równa. W ten sposób zbhzarn się do osoby z rflo- nocześnienosząc w sobie i odczuwaj ąC przejej rodziny, która choĄe na chorobę Parkin- wlekłą chorobę? Czy respondenci, ktorzy
sona"
w ankiecie wypowiedzieli się pozytywnie
_ Mam więcej czasu i stałam się wrazliwsza
o swoim zyciu, mogą być :uważani za ludzi,
na los ludzi bardziej chorych.
którzy umieli pogodzić się z losem, i u których
_ Nie lubię gimnasĘki, ale fakt, że ćvńcze- choroba zapoczątkowa_ła poąrrtywny proces
nia są tak 4lciowo ważrle spowodował, że in- polepszający jakoŚć ich Ęcia?
tens1rurnie pracuję w ogrodzie i dzięki temu
Aby czuć się zdrowyrn naleĘ się zaakmięŚnie ma_In rozctągnięte i wyćwiczorLe.
ceptować, mieć poą'.tywne relacje z innyrni
- Mam teraz czas na zajmowanie się spra- ludźmi, być niezależn5rrn, współistnieć ze śrowami, na które nie miałem czasu poprzednio. dowiskiem, posiadać cel w Ęciu, rozwijać się
Sprawia mi to przyjernnośći saĘsfakcję.
duchowo. Jest bardzo ważrte, aby Ludzl,e Ęją_
_ Choroba Parkinsona sprawiła, że vnęzi Cy z przewlekłą chorobą wypracowali sobie
rodzinne stały się silniejsze i obecnie panuje pewną koncepcję dobrego Salnopoczucia 1ub
ogolne zrontrrrienie
zdrowia, koncepcję, która paradoksafnte za_
Radykalna
zrrrtana
w
moim
powozyciu z
kłada, że możesz czuó się dobrze i zdro-uvo, bę_
du choroby sprawiła, że zaczfiem malować. dąc jednoczeŚnie chorym. Jeszcze ważniejsze
jest zrozumienie, ze choroba rnoże być poMoje zycie jest obecnie bardziej ekscy'tujące.
Bardzo wciąga mnie praca w Stowarzyszeniu czątJ<tem procesu samodoskonalenia się i po_
osób z Chorobą Parkinsona' co pozwala mi pralvy stylu lub jakościĘcia. A kiedy choroz innyrni chorymi cieszyć się codzienn5rmi ba zepchnie Cię z vłytyczonej drogi Ęciowej,
sprawami.
musisz znaJeżcw sobie takie wartoŚci i tyle sił
_ Zajrnwjąc się pacjentem z chorobą Par- aby przełamać Wyzys, pokonać przeszkody
kinsona uważam, że rnoje życie staje się lep- i odzyskać ponownie równowagę wewnętrzną'
sze, mimo z:lńryanych z Ęm problemów. Na- która pomoże Ci w stałej walce z cŁlorobą'
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Zoworte w dnlu 2|/1ol98 o zosodoch współprocy
Stoworzyszeń osób z Chorobq Porklnsono w Polsce

dnioch 2l-22 poździernlko 1998 r,, w Worszawie w Hotelu Europejskim odbył slę l Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszeń Osób z Chorobą Parkinsona
celem pzedyskutowonlo form współprocy,
wymiany dośwlodczeń oraz podplsanla PorozuW

L Wdrozonie w zycie zosod zowortych w Korcie
Prow Osob z Chorobq Porkinsono
2, Mobilizowonie Stoworzyszeń i chorych do
kierowonio listow do włodz wymienionych w
BiuleĘnie 2l7l9B o uznonie choroby Porkinsono
joko choroby postępujqcej, nieuleczoInej, joko
chorobę paewlekłq _ celem jest otrzymonie

mienia i RezolucJi,

Na to spotkanie przybyŁo 26 delegatów
z 13 miast: Gdanska,Łodzi, Katowic, KrakoW2, Poznanią Lublina, Chełma, Wa}brzycha, Wrocławia, Inowrocławia, Opola, Rzeszowa t Szczecina.

W pienvsąrm dniu obrad 2l paźńńernika, na wstępie zabrali głos członkowte Zar ządr: Stołecznego Stowar zy szenia informudokończenle no

str. ó

RezolucJo
Zwrocomy się do wszystkich, ktozy decydujq o noszych
|osoch oby pzyjzeli się uwozniej i życzliwiej 8}tysięcznej
zeszy |udzi z chorobq Porkinsono. Większoścz nos zomiost
tkwic w domoch i pobieroc renĘ moze jeszcze procowoĆ, słuzqc wiedzq i doświodczeniem spoleczeństwu.
Pozwolcie nom leczyć się, bo mozemy funkcjonowoć
tylko w czosie dziołonio lekow. Nie zobierojcie więc z list
refundocyjnych lekow, dzięki ktorym nie jesteśmyizolo-

Wonq grupq zepchniętq no morgines bytu ole ludŹmi
prowodzqcymi oktywne zycie, somowystorczolnymi,
nie wymogojqcymi szczegolnej opieki,
Prognlemy oby stwozono nom możllwośd:
- Uznonio choroby Porkinsono zo chorobę paewlekłq,
postępu1qcq i nieuleczoInq
- Refundocji lekow
_ Bezpłotnego leczenio
_ tJzyskonio prowo do ciqglej opieki i prowidłowej,diognozy
- Wsporcio psychicznego, o jezeli zochodzi potzebo
rowniez finonsowego.

Apelujemy oby nosz gtos, głos ludziz chorobq Porkinsono był brony pod UWogę pzy podejmowoniu woż_
nych zdrowotnych decyzji.

Nie odstowloJcle nos no boczny torl

lekow refundowonych pzez budzet Poństwo.
3. Orgonizowonie nowych Stoworzyszeń tok,
oby powołone zostoły Stoworzyszenio We
wszystkich 1ó-tu wojewodztwoch. W pierwszej
kolejności powołoć stoworzyszenio tom,
gdzie sq orgonizowone Specjolistyczne
Porodnie Neurologiczne ze specjolizoclq w
chorobie Porkinsono,
4' Werbunek nowych członkow do powstojq_
cych Stoworzyszeń,
5.Zorgonizowonie i prowodzenie rehobilitocji
dlo członkow,
ó, Orgonizowonie grup Wsporcio informocyjnopsychologicznego.
/. orgonizowonie grup wsporcio somopomocy
dlo osob wymogojqcych stołej opieki drugiej
osoby.
8' Stołeczne Stoworzyszenie zobowiqzuje się do
powiększenio ilościdrukowonych Biuletynow
zoopotrywonie w nie wszystkich członkow w
i

krojur,

9'

W

Stoworzyszeniu Worszowskim WyłoniC
zespoł osob do wspołprocy z terenem' W

miorę powstowonio Stoworzyszeń, dokumentocjo będqco W posiodoniu Stoworzyszenio
Stołecznego, o dotycząCo chorych z tych
województw będzie przekozywono do
włościwychStowozyszeń,
l0. Powołonie Rody Koordynocyjnej do wspołprocy Stoworzyszeń z cołej Polski'
J 1, Pozyskiwonie sponsorow pzez Stoworzyszenie.
12. Rozwijonie wspołprocy Zogronicznej, ktorq
prowodzi Stołeczne Stowo rzyszenie.
13. Podpisonie Korty Prow Osob z Chorobq
Porkinsono.

Dek|orocjo zostoło zookceptowono l podplsono przez
pzedstowlclell ptzybyłych z terenu Polskl,

Nr'3(8)/1998

PREZES RADY MINISTROW
RZECZP O SPOLITEJ PO LSKIEJ
JERZY BUZEK
Warszawa, dnia 22.10. 1998

r.

Wielce Szanowny Parrie Prezesie,
Drodzy Goście
Z ogromnym wzruszeniem przyjąłern

Zaproszeflie do objęcia przewodnictwa Honorowemu Komitetowi Pierwszego Krajowego Zjazdu Stowarzyszeń osób z Chorobą Parkinsona.
Zdaję sobie Sprawę z faktu, że dnoroba
Parkinsona jest dużyrn problemem społecznym mvłaszcza wśród tudzi w starszym
wieku.
Wiedząc jak się rozwlja choroba nie mogą Się pogodzić, że ,,ciało ich nie słucha''.
Mimo rozwiniętych metod leczenia farmakologicznego - jest Szereg leków niezwykie
skutecznych, dających dobry efekt leczniczy - Iudzie chorzy na tę chorobę zaŁarnują się psychicznie.
Nam wszystkim - członkom Rządu, lekarzorn, a przede wszystkim Państwu zaIeŻy na zapewnieniu efektywnej opieki
w poblizu zarnieszkania pacjenta.
Dlatego cieszy mnie rówrież, że coraz
częŚciej powstaj ą Stowarzys zerńa grupuj ą-

ce ludzi dotkniętych takimi schorzeniami
się
wspierających.
Myślęrownież, że szerzertie wśród społeczeństwa wiedzy na temat tej choroby
pozwoli na obalenie szeregu mitów oraz
uczuli nas wszystkich na znajdowanie
rozwię,an pomvalających na godne funkcjonowanie pacjentów dotkniętych tą chorobą.

jak Choroba Parkinsona, wzajemnie

Jerzy Buzek

Warszawa, 20 płżdziernikatr998 roku
Pan Władysław Szafraniec
Prezes Zarządu Stołecznego
Stowarzyszenia osób z Chorobą
Parkinsona
Warszawa

Szarrowny Parriel Dtodz5r Państwol
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do
uczestnictwa w Honorowym Komitecie
Pierwszego Zjazdu Stowarzyszerrra Osob
z Chorobą Parkinsona.
Bardzo wysoko cenię sobie pracę Waszego Stowarzyszenla, które w Znacznyrn
stopniu przyczynia się do propagowania
w społeczeństwie wiedzy o chorobie, ktora
zaŁacza Coraz szersze kręgi. Niezwykle
ważne jest, abyśmybyli przygotowani na
t ozpozTvanie objawów choroby Parkinsona
oraz sposoby jej zwalczartia.
Niewątpliwyrn wydarzeniem Zjazdu będzie podpisanie Karty Praw osób z C!rcrobą Parkinsona stworzonej przez Europejskie Towarzystwo Choroby Parkinsona,
pod przewodnictwem Pani Mary Baker,
którą podziwiam i szanuję za niezwrykłe
poŚwięcenie w pracy na rZeCZ Stowarzyszenia Choroby Parkinsona w Wielkiej
Brytanii.
Bardzo żałuję,że oficjalne obowią2ki
uniemozlid"ją mi osobiste uczestn iczenie
w obradach Zjazdu, ale myś1ąi sercem będę z Panstwem.

Wszystkim uczestnikorn Zjazdu Życzę

owocnych obrad, organizatorom - zasłużonej satysfakcji, zaśgościom zagrarnczTvyTn
miłego pobytu w Polsce i wywiezienia niezapornnianych wrażerl' do swoich domów
i krajów.

Jolartta
Kwaśniewska
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Parkinsona. Pani Mary Baker zapoznaŻa zedokończenle ze str. 3
branych z zalnicjowaną przez EPDA dzia}alnościąogólnoświatowego ośrodkaBadaw_
jąc zebranych o osiągnięciach (m.in. Biule- ęE4o JakościŻyiuChorych na Parkinsona'
Ęn, Rehabilitacja) i trudnościach (brak 1o- który powstał przy poparciu Światowej orgakalu, woIontariuszy)' Następnie wypowia_ nizacji Zdrowia (WHO) i Fundacji Choroby
dali się delegaci podkreŚiając rolę Biulety- Parkinsona (NPD). W ramach tej akcji ParilU, konieczność wykaąn*'ania inicjatywy kinsoniściw Polsce otrzymali do wypełnienia
przy zakładniu stowarzyszeń, ztlaczenie in- ankiety celem okreśienia, zroz1Jrnienia i sklategracji szczegolnie istotnej przy wspólnych syfikowania czynników wpływajacych na jawystąpieniach do władz. Delegaci poinfor- koŚć życia chorych na Parkinsona, niezaJeżmo.łali o sytuacji, rv jakiej znajdują się ich nie od czasu trwania choroby i dostępu do
sto\^'aIzys zerLla. Po s tan owion o p odp isać Po - informacji' Następnie zabierali głos m.in. p'
rozumienie i Rezolucję, domagające się min. W. Maksymowicz, który poparł postulauznania choroby Parkinsona za przewiekłą. Ę Parkinsonistów oraz doktor A' Friedman
omór,r''iono doniosłą ro1ę, jaką pełni w tej i członkowie Zatządu Stołecznego Stowarzyakcji Karta Praw osób z Chorobą Parkinso- szenia. obrady zakoiczyły się konferencją
na oTaz dzia]a]nośćoŚrodka Badawcze3o prasową' wywiadami dla prasy, Radia i TV,
JakoŚci Życta osób z Chorobą Parkinsona. a odbyły się dzięLĄ naszym niezawodnym
Sprawę utworzenia ogólnopolskiego Zrze- sponsorom: firmom Roche Polska i Britanrrira
szenia pozostawiono do rozpatrzenia w od- Pharrnaceuticals.
powiednim czasie.
W drriu 22 paźńńetnika' odbyła się
druga częŚć obrad Zjazdw, w której
uczeŚtniczyli członkowie naszego Stowatzyszenia, ich opiekunowie, przedosoby z Chorobą Parkinsona
stawiciele prasy, Radia i TV oraz gromają prawo do:
no zaproszonych gościm.in.: Marszałek Sejmu RP p. Maciej Płażyński,
} kontaktu z lekarzem _ specjalistą
Szef Kancelarii Sejmu p. Maciej Graw dziedzinie choroby Parkinsona;
niecki, Minister Zdrowia i Opieki
ł uzyskania prawidłowej diagnozy;
Społecznej p. Wojciech Maksymoł dostępu do wspomagającej opieki
wicz, członkowie Sejmowej Komisji
lekarskiej;
Zdrawta p. S. Grzonkowski, p. M. Ga:

:

,.

,

i

jecka-Bozek, duszpasterz Słuzby
Zdrowia ksiądz J. Jachimczak, prof.
J' Łętowski, doc. A, Friedman oraz
przybyŁa z Wielkiej Brytanii przewodntcząca EPDA p. M. Baker. Obradom przewodniczyła p. A. Seniuk,
która podziękowała gościomza wzięcie udziału w Komitecie Honorowym
Zjazdu oraz przeczytala listy od p.
Premiera Jerzego Buzka i p. Jolanty
KwaŚniewskiej, ktÓrzy nie mogli przybyć na obrady. Następnie zosta}y odczytane Porozumienie i Rezolucja,
podpisane poprzedniego dnia przez
delegatów' po cąlTn honorowi goŚcie
podpisali lbrtę Praw osób z Chorobą

m

ł
}

l

'

otrzymania stałej pomocy;
uczestnictwa w ptzezwrcięzaniu
swojej choroby.

Ikrtę Praw podpisali:
l

EPDA

Wojeiech Maksymowicz
Maciej Płażynski
St. Grzankowski
Mary Baker
Maria Gajecka-Bożek
Andrzej Friedman
Maciej Graniecki
ks. Jachimczuk

Janusz Ętowski
Anna Seniuk
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WieŚci z zagr,arricy
W

dniąch od 29,l0,1998 r. do 2,II'I997 r, odbyło

się w Barcelonie tprawozdawczo

Wyborcze Zgronadzenie
0góIne Europejskiego Stowarzyszenia Charoby Parkinsona

z popzedzaJq Je dwudnlowq
Konterencją EPDY mvlqonq z cho-

(w skrocie EPDA) wroz
III

Multidyscyplinarną

robq Parkinsono,

W Zgromadzreniu ogóln5'm EPDA uczestniczyIt przedstawiciele Stowarzyszeń z 23 krajow europejskich, w tym także Stołecznego
Stowar4rszenta osób z Ckrcrobą Parkinsona
z Warszawy (Bogdan Szydło _ przedstawiciel
naszego Stowarzyszenta). W czasie trwania

obrad do EPDA przyjęto także Krakowskie
Stowarzyszenie osób z CŁlorobą Parkinsona,

ako pełnoprawneg o członka rzeczywistego.
Ustępujący Zarząd złoĘŁ sprawozdanie,
a Prezes EPDA p. Mary Baker podzieliła się
swymi pozytywnyrni wrażeniami z pobytu

j

EPDA naszego przedstawiciela było sponso_
rowane przez: firmy ROCHE - Polska i Britannia Fharm.aceuticals Ltd. &

Jak donosiliŚmy inl ioo.'.dnim Biulety-

rtie, z inicjaĘwy Stowarzyszenia EPDA po_
wstał ogólnoświatoury ośrodek Badań nad
JakościąŻycia Chorych na Parkinsona. Celem tej organizacji jest ocena jakoŚci Ącia
osób dotknięĘch tą chorobą. W zwią7,kw
z tyrn ParkinsoniŚci otrzyma-li ankiety do
wypełnienia i odesłania na adres oŚrodka
w Wielkiej Brytanii. Zagadnieniu jakoŚci zycia Parkinsonistów była poŚwięcona konfe_

rencja Europejskiego Stowarzyszerrra w Barcelonie. okazafo się, że ankieta ta wzbudzi_
Ła duże zainteresowanie l" przyczyni się do
opracowania czynników wpĘ'wających na

jakośćĘcia Parkinsonistów. W zwiąvk:u
z tym EPDA planuje multidyscyplinarne
sympozjum w Krakowie w dniach 2-

4.o7.1999 r. Bhzsze informacj e rnożna uzyskać pod poniższyrn adresem:
Lizne Gratram
tów Stowarzyszerl osób z CŁtorobą ParkinsoEPDA Liason
na. Oceniła również batdzo dobrze nlezwyCo Parkinson's Disease Society
kłe czynny udzial w Polsce osób z chorobą
of United Kingdom
Parkinsona w rozesłanych ankietach odno215 Vauxtrall Bridge Road
szących się do jakości Ęcia Parkinsonistów.
London SWl lF^I
Wybrano no!\y Zarząd', uchwalono nowy
United Kingdom
Statut i ustalono, że następne Zgrornadzenie
Tel.: ++44 17I932 1304
ogólne odbędzie się w Pradze, we wrześniu
Fax: ++44 I7I 2339226
1999 roku.
E-mail : Lwzt@epda. demon. co. uk
W m Mdtidysryplinarnej Konferencji EPDA w dniach 29 pażdziernika do 1 listopada
1998 r., uczestniczyŁo okoŁo 350 osób, główK,, ||:.,:,,: ,:]|,. :f,,
nie : p rofe sj onaIny personel rne dy czny r ożny cŁ-t
uiotźi lPłrkinsoniścii Parkinsonistki !
szczebli t z rożnych krajów i ośrodków BaPonieważ,ied5lnymi naSZymi dochodami Są Wpły_
dawczych oraz przedstawiciele wielu znacząWy :Ż0 Skład0lt:ozłonkowskich prosimy o uregulowacych firm przemysłu farmaceuĘcznego. Wynie zaległoŚci z ubiegłych lat, ktÓre, z przykroŚcią
głaszane podczas tej konferencji odczry.ty doĘstwierdzamy, że są bardzo duze' Składki wpłacaĆ
CZyŁy następujących tematów: jakości Ęcia
nalezy w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nowolipie
u osob z CHP; formy iznaczenie kontaktów le25b,
Środy W godz. 11'00 _ 14.00 lub na konto:
k*ry z osobami z CHP, ich opiekunami i śre- Bank wPrzemysłowo-Handlowy,
lll Oddz. Warszawa
dnim personelem medycznym; zabiegS, chirurul. Biała 4, nr 10601057-4314-27000-520]01. W
giczne w CHP; akceptacja choroby przez osopr4/padku niemoznoŚci opłacenia składek pr0Simy
by chore; partnerstwo w leczeniu CHP: sŁużba
0 l.p.i;sOmnB,l,poWiad,Óm,ień[0,,0
:tym Zarządu. Brak odzdrowia - pacjent - opiekunowie, rodzina.
póŃiedzi potraktujemy jako rezygnację Z członk0Z wdzięcznoŚcią komunikuj€ffiY, że wcze- stwa.
stnictwo w ogólnopolskim Zgrorrladzeni:u

w Polsce w dniu 22 października 1998 r.,
z okazji ogólnopolskiego Spotkania Delega-

1
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Sprawozdanie
z Walnego Zgromadzenia
CzŁonków Stowarzyszenia
7 listopado 1998 r,, w sąll Kubu lm. Pletzaką
w Worszawle odbyło slę Wolne Zgromadzenle Stołecznego Stowarzyszenla osób z Chorobq Parklnsona,

Walne Zgrornadzenie otworzyŁ i przewodniczył Władysław Szafraniec - Prezes Stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu nakreŚlił genezę i cel powołania Stowarzyszenia'
Stwierdził, iż początkt dztałalnoŚci Stowarzyszenia byŁy niezwykle trudne. Jednakże
dziękt ogromnemw zaangażowaniu i uporowi członków, dotkniętych również chorobą
Parkinsona, dokon arlo zrLaczt1ego postępu
zarowno w sferze organizacyjnej jak i na
:użytek osób cierpiących. I tak:
- przy udziale lekarza specjalisty realizuje się dla członków Stowarzyszenia raz
w miesiącu konsultacje specjalistyczrle na
terenie ośrodkaRekreacyjno-Sportowego
na Ochocie przy ul. Geodetów 1,
_ uruchomiona zostaŁa skrzynka pocztowa na listy, na które odpowiada dr Jakub
Sienkiewicz,
_ odby'wają się szkolenia Iekarzy specjalistów, które z rarnienia naszego sponsora
- firmy Roche - prowadzi dr nauk medy-

cznycLt Andrzej Friedman. Szkolenia te
-ają na celu poszerzer1ie wiedzy o chorobie Parkinsona i nowoczesnych metodach
jej leczenia,
_ uzyskano na siedzibę organizacji lokal
w Centrum Usług Socjalnych w Warszawie,
przy ul. Nowolipie 25b, gdzie raz w tygodniu, w Środę organizowane są spotkania
Parkinsonistów.

Jednak do większych naszych osią-

gnięć, które sprawiają nam prawdziwą radośći z ktorych jesteŚmy dumni to:
- prowadzertie cvńczeń rehabilitacyjnych
dla członków Stowarzyszenia. Ćwiczenia
prowadzone Są pod kierunkiem magistra re-

habilitacji Anny Obrzydowskiej. Cwiczenia

odbywają się raz w tygodniu (wtorek lub piątek). Dla osób mieszkających poza Warszawą , spotkania takie odbywają się okresowo.
Poza Ęm kazdy z czŁonków Stowarzyszenia
jest w posiadaniu zestawu ćwiczen rehabilitacyjnych opracowanych w formie drukowanej lub nagranych na kasecie magnetofonowej. Pomoce te maja słuzyć do uprawiania
codziennej gimnasĘki przez chorego'

wydawanie Biuletynu p.n.,,Parkinson'', w którym to Biuletynie zarnteszczane
są tematycznie materiały, będące przekładami z publikacji zagranicznych a takŻe
wywiady z wybitnymi specjalistami z dziedziny 4eurologii i farmakoIogii a dotykającymi kwestii choroby Parkinsona.
- rozpropagowanie informacji o celach
t zadaniach Stowarzyszenia poprzez nawiry,anie kontaktów i współpracy z rnedtami, wydawnictwami i instytucjami krajolvymi i zagranicznyrn| Stołeczne Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona w 1997
r., przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Choroby Parkinsona (EPDA) , dzięki
któremu mozliwe było nawiryante kontaktów ze Stowarzyszeniami wielu krajor'r' europejskich. Efektem tego było 3 krotne
uczestnictwo naszych przedstawicieli
w zjazdach naukowych w Strasburgu,
Sztokholmie i Barcelonie. Wyjazdy te finanso'Ńane były przez naszych sponsorórł,:
firmę Roche, Eli Lilly, Britannia Pharmaceuticas.
_ dzialania prowadzone przez Stołeczne
Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona
staĘ się impulsem dla wielu osób w kraju
do t:worzer:ria terenowych Stowarzyszeń
osób Chorych na Parkinsona. Przykładem
rnoże być IGaków, Gdańsk, Wrocław, Katodokończenie na str. 9
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wice, Inowrocław, Szczecirt, Poznań, wałbrzych. Niektóre z ĘcLl oŚrodków dzialają
już w formie zorganizowanej, tzn' są zarejestrowane w sądzie, inne dopiero się organizują' Potrzeba integracji i tworzenia darszych struktur krajowych jest niezbędna dla
skuteczniejszego działanta w kierunku
umacniania tej grupy schorzenia i uzyskania statutu choroby Parkinsona jako choroby nieule czalnej, postepującej, wymagającej
stałego zaĄwanta określonych lekóu'. Takie
usytuou,anie chorob1' pozr'ł.oli na prowadzente zabtegów o mozlir'ł-oŚć korzystania z zakupu lekórv refundou'anych.
Waznym etapem przebiegu Walnego
Zgr ornadzenia było lł1yłonienie kandydatów
do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. ZgŁoszono
do Zarządu 8 kandydatów oraz 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Na spotkaniu w dniu 10 listopada 1998
r., ustalony został następujący skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zbigruew Soko-

łowski - Prezes Stowarzyszenia; Janusz

Chrzarrowski - Zastępca Prezesa - odpowiedzialny jednocześnie za współpracę z tere_
nowymi Stowarzyszeniami Parkinsonistów;
Barbara Kotarska - Sekretarz Stowarzyszenia, redaktor Biuletynu oraz osoba odpowiedzialna za współpracę z zagrarrlcą; EIżbieta Więckowska - Skarbnik; Henryk Pasiński ; CzŁonek, któremu przypisane zo_
stały sprawy socjalne; WładysławSzafraniec - Członek, zajrnwje się doradztwem
i obsługa prawną; Tadeusz Dziubdziński _
Członek i Józ'ef Gajewski - CzŁonek' będą
zajmowali się zagadnieniami dora:źnymi.
Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia
się następująco: Włodzimierz Styczeń
Przewodniczący, Harrna Bączek _ Członek,
Luc5rna Kozłowska - Członek'
W Walnyrn Zgrornadzeniu uczestntczyło
48 czŁonków. Walne Zgtornadzente zwołarte
zostało zgodnie z przepisami statutu i było
zdolne do podejmowania uchwał.

Już ponad 2oo neurologów

odbyło specjalne szkolenie
na temat choroby Parkinsona

Już po raz cmvarly w 1998 roku SekcJa Schozeń
Pozophamidowych Polskiego Towarryslwa Neurologicznego, korzystaJqc z gronfu edukacyJnego flrmy Roche Polsko, zorgonlzowoło szkolenle dlo kolejnych grup lekorzy neurologów,

Szkolenie odbyło się w Bukowym Dworku
koło Swiecka' Po raz drugiw organizację i finarrsowanie kursu włącąrŁa się firma Allergan' Przedmiotem spotkania była przede
wszystkim choroba Parkinsona, poruszono
taWe zagadnienia doĘczące innych chorób
układu pozapiramidowego. Wykładowcami
byli wybitni znawcy tematu: docent Andrzej
Friedman z Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie, profesor Wojciech Kozubski - Kierownik Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Pani magister
Magdalena Manicka z firmy Roche opowie-

działa o dostępnej od niedawna nowej. rozpuszczalnej formie Madoparu I25 i 62,5.

W szkoieniu uczestniczyło ponad

pięć_

dziesięciu lekarzy neurologów przede wszystkim z Polski zachodniej. Mozemy zatern Iiczyć na coraz łatwiejszy dostęp do fachorn'ej,
nowoczesnej i skutecznej pomocy. Dziękujemy za to wykładowcom i wspomagającym te
coraz skuteczniejsze działania firmom Roche i Allergan.
lnformaćJe zowarte w tYm Bluletynte sq

pneznaczone WłqCznIe do wiodomości
Czytelnlka, Nle powlnnY bYć uŻyte W Celoch tacznlcrych, lecz roczeJ do dyskusjl
mlędry pacJentem lJego lekqrzem,
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LrWAGA PARKINSoNIŚcI
z reglonów po".awarszawskich
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podajemy nazwiska z adresami osób zajmufących się orgarrizacją Stowarąyszeń w terenie:

Jan RyŚ
86-300 Grudziądz,
ul. Forteczna 29
Józef Patkiewicz
50-30l Wrocłal,ł', ui. JednoŚci narodowej I2I
te]r T \-228-444
(Koło Prz1'jaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona)
Jan Jura
45-738 Opole, ul. Gospodarcza 34 m 3
tel. (O-77) 457-56-55
Joanna Karbowiak
2I-O4O Swidnik, ul. Spadochroniarzy 3 m 14
tel. (0-81) 468-23-87
Józef TWardak
4O-756 Katowice 19, ul. Krucza 76b m 9
tel. 206-3I-57
Krystyna Szłzerba
40-645 Katowice, ul. Radockiego 222124
tel. 206-00-20
Lechosław Witkowski
8I_322 Gdańsk, ul. Piastowska 28/ 1
tel. 552-38-82

UWAGAI WlAD,o::M,oŚ,ó
Choroba nasza Została uznanaza przewlekłą! UzyskaliŚmy prawo do zakupu lekÓw refundowanych.
Wedle otrzymanych przez nas informacji wydawane
Są Za odpłatnoŚcią ryczałtową leki: MAD0PAR, NAK0M, P0LD0MET, SINEMET, JUMEX, n,atomiast za
odpłatnoŚcią 30% ceny leku Wydawane są: VlREGY|
AK|NET0N, PARKoPAN.

* *

Felicja Skolitnowska
30-002 Kraków, ul. Prądnicka 4l 19
tel. 632-66-92
Waldemar Nowakowski
58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 35/6
tel. O-74 4I-4I-OL
Ireneusz Dudek
62-007 Jeżykowo-Biskupie (Poznan\, wL. okrężna 27
Lucjan Piekarski
88-l00 Inowrocław, ul. Krąrwoustego 10 m 60
tel. 35-23- 138
Andrzej Wójtowicz
71-3 13 Śzczecin, ul. Korfantego 18
tel 48-767-23
Danuta Pacyk
22-Loo Chełm, ul. Piłsudskiego 19
Starrisław Flrtak
Rzeszów, ul. Krakowska 90
Mieczysław Błaziak
2O-I4O Lublin, ul. Rudnicka 87
Henryk Walenda
9I-464 Łódż, wl. Zgierska 75l8I rn 223

z ostArnlEJ cHWlLl
tylko po zapisie pod telefonem: 628-30-11 wew. 290.
Pęyjmowani są pacjenci Z Warszawy i Woj. mazowieckiego ze skietowaniem lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (kontaktowego)' Mogą byĆ przyjmowani takze pacjenci spoza woj. mazowieckiego,
ale muszą mieĆ oprÓcz skierowania lekarza Zg0dę
odpowiedniej Regionalnej Kasy Chorych. Porady są
bezpłatne (tylko dla pacjentÓW Ze SkieroWaniem od
lekarza kontaktowego).

Komunikujemy, Ze Została otwarta :W Warszawie
Poradnia Konsultacyina dla osób z,chorobą Parkin.
*ł(*
sona plzy Państwowym Szpitalu Klińibznym cMKĘ : , W oŚtatni wtorek kazdego miesiąca W godz'
ul. Czerniakowska 231 (im. Plof. 0rłowskiego}. Po- ]4l.00 - 16100, W gabinecie lekarskim Szkoły Podstarad udzielają: prof. U' Fiszer (specjalista) oraz lek. Wowej nr,'152 prry ulicy PowstańcÓw Wielkopol_
med' M. Michałowska. Poradnia ta jeśtc4/nna We sld0h, udziela Parkinsonistom porad lekarskich dr
wtorki w godz.: 13.00 - '15.00 (na parterze). Wizyty JekUb $ienkiewicz.
RedakcJo Blulćtynu: Zazqd stołecznego,Stowazyszenio osob z Chorobq Porkinsono, Ol -Ot l Warszawo,
ut'Nowotipie 25 b, tel,42-I3-3t, Konto: Bank Pzemysłowo-Hondtowy, ltt o/Warszowa, ul, Bioła 4, nr
l0ó0l057--43l4-27000-52010l. Sldąd lbmąnle: Wapóx, ul, Krakowskie Przedmieście 79, tet, B2B-Oó-2O'
Druk staraniem Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana,, 00-243 Warszawa ul. Nabielaka 16

