
"Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcetłl do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć."
Dag Hammerskjold
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Fragment obrazu "Zntarhtychwstanie" El Creco

d 3 lat na arenie międzynarodowej orgarri-
Zowane są róznego rodzaju obchody dla
uczczenta tej daty. W roku bieżącym świę-

to to przebiegać.będzie pod znakiem uzyskania opty-
malnej Jakości Zycia Parkinsonisty. Pod tym hasłem,
równiez odbędzie się w lipcu b.r. w Krakowie
Sympozjum Medyczne oraz we wrześniu zjazd
E.P.D'A. w Pradze (o czym donosiliśmy w poprzed-
nim biuletynie).

Co wpływa na Jakość Życia Patkinsonisty? Na to
pytanie pragnie odpowiedzieć autor artykułu
zamteszczonego na następnej stronie. Postaramy się
i my wyjaśnić, co kryje się pod tym pojęciem.

1 w poprawie Jakości Zycia Parkinsonisty chodzi
||x mianowicie o to, aby przedłużyĆ każdemu choremu
luh^

11 KWIETNIA = Swiatowy Dzień Choroby Parkinsona
ę

maksymalnie pełny udział w zyciu bez względu n;n1nl
jego stan zdrowia i terapię lekową. Natomiast istotne 

|]

są takie czynniki jak: czas trwania choroby lub dostęp
do informacji. Ankiety' które niedawno wypełnial-
iśmy, ujawniły nasze bolączki, dzięki czemu będziemy
wiedzieć jak je usunąć. Na ten temat będą się
wypowiadać na forum multidyscyplinarnym pro-
fesjonaliści ze środowiska medycznego, opiekunowie
Parkinsonistów i wszyscy, którym Leży na sercu los
Parkinsonistów' W atmosferze nadziei, poczucia god_
ności i wzajemnego poSzanowania będą oni wymieni-
ać informacje, opinie ekspertów oraz doświadczenia.
Włączmy się i my do tej akc.ii, a nadarza się ku
temu okazja: nasze spotkanie okolicznościowe 10 

'.kwietnia (.patrz str. 4) 
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Informacje zawarte w tym Biuletynie Są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Czytelnika. Nie powin-
ny być użyte w celach leczniczych, lecz raczej do dyskusji między pacjentem i jego lekarzem.
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Parkinsona
prof. Leslie Findley, konsultąnt neurolog Uczelni Neurologii w Essex (W. Brytąnią)

Association (EPDA) i jest wspom agane przez Światową
organizację Zdrowia (wHo)' organizacje pacjentów
i firmę Hoffmann - LaRoche itd. obejmie ono 200 klini-
cystów, około 1000 pacjentów: 800-900 osób
opiekujących się pacjentami w Europie, Ameryce Płd'
i Azji. Uczestnicy i klinicyści są wybrani losowo
w kaźdym kraju i fakt ten połączony z naukowymi
zasadami badania jest ekscyĘącym wyzwaniem dla
wszystkich uczestników. Stan choroby, depresja i otępie-
nie kazdego z pacjentów zostanie określone przez klni-
cystę. Zańwno pacjent jak i klinicysta wypełni następnie
kwestionariu sze doty czące każdego aspektu jako ści życia.
Pytania zostały tak sformułowane' aby się wzajemnie
uzupełniały. obejmują one zarówno ogólne jak
iszczegóIne oceny jakości życia. odrębne skale zostały
Zastosowane rowniez dla oceny stanu umysłowego, stanu
choroby i indywidualną, jak również wieloaspektową
ocenę wpływu choroby Parkinsona na osoby opiekujące
się pacjentami.

Badania wstępne i pilotżowe dostarczyły pewnych
wskazówek dotyczących potencjalnych czynników, które
mogą mieć wpływ na działutie choroby i zostaną one oce-
nione podczas badania GPDS:
- nastawienie pacjentów, osób opiekujących się oraz
personelu służby zdrowia
- sposób postawienia diagnozy
- infrastruktura pomocy
- udział grup wspomagających pacjentów oraz osób
opiekujących się
- terapie lekowe
- terapie nielekowe (chirurgia, terapia uzupełniająca)
- dostęp do informacji
,, polozumienie się pomiędzy pacjentami i grupą
opiekującą się, grupa wspierajacą się.
Uzyskanie poglądów nie tylko od samych pacjentów' lecz
również od osób opiekujących się nimi, jak równiez
Iekuzy powinno pomóc w Stworzeniu bazy dla skon-
struowania lepszych planów natury organizacyjnej
i medycznej w tym zakresie. Powinno ono równiez
dopomóc w Stworzeniu uniwersalnych ram organiza-
cyjnych dla wszystkich osób opiekujących się pacjentami
z chorobą Parkinsona. Celem badań jest ostateczne
zapewnienie niezależności i dobrobytu osobom z chorobą
Parkinsona na całym świecie.

otychczas przeprowadzone badania niewiele
mówią na temat rzeczywistych skutków
choroby Parkinsona. Badania epidemiolog-

iczne dostarczyły szeregu danych doĘczących części
występowania Ę choroby w róznych grupach popula_

cyjnych, lecz żadne z nich nie zbadało w szczególach
jakości życia ludzi cierpiących na tę chorobę np. nie
wiemy w jaki sposób stopień Zaawansowania choroby,
otrzymana pomoc lub terapia lekowa wpływa na jakość
zycia osób z chorobą Parkinsona'

Planowane pierwsze międzynarodowe badanie ma
określić te czynniki. Badanie to Zwane globaInym
badaniem choroby parkinsona - Global Parkinson's
Disease Survey (GPDS) poszerzy nasze zrozumienie
skutków choroby, w sposób który do tej pory nie był
Stosowany. oceni .Iakość Zycia chorych określoną jąĘ
stan osoby, na który wpływ mają bardzo liczne czynniki
fiz.vczne. um.vsłowe. funkcjonalne. społeczne
i emocjonalne. Zrozumienie tych czynników i ich
znaczenie jest zagadnieniem kluczowym do określenia
najlepszych zaleceń' dotyczących postępowania w tej

chorobie.
Niewielkie badanie pilotazowe przeprowadzone

w Wielkiej Brytanii jasno wykazało, że jakość życia nie
jęq! bezpośrednio uzalezniona od stopnia Zaawansowa-
nia choroby Parkinsona. Moze ona zależeć od czasu
trwania choroby oraz innych czynników. takich jak
dfistęp do informacji o chorobie. Te spostrzezenia
wykazaly, że pacjenci chorzy chociaż mają wysokie
uznanie dla ocen medycznych, to jednak ich obserwacja
jak dają sobie radę z chorobą i ich stan zdrowia, różnią się
od prezentowanego przez ich lekarzy. Inne niejasności
wyszły również na światło dzienne.

Przeprowadzający badanie stwierdzili, że chorzy
z chorobą Parkinsona mają słaby dostęp do informacji,
aczkolwiek sami pacjenci mieli odmienny pogląd.
Pacjenci z chorobą Parkinsona również skarzyli się' ze nie
otrzymali wystarczającej porady dotyczącej ich codzien-
nego życia,lecz jednocześnie przyznali, że nie korzystają
Z pomocy lokalnych grup wsparcia dla chorych z chorobą
Parkinsona.

GPDS bada wpływ tych czynników na jakość życia.
Badanie rozpoczęło się w czerwu 1998 roku na wniosek
Stowarzyszenia - European Parkinson's Disease
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Parkinson tr& lekciach tahca
Raffaella Mattioli - zawodowa tancerka, Rxym

iedy zapytałam uczniów mojej grupy
o komentarz na temat czynności wykony-
wanych przez nas w minionych dwóch lat-

ach' Luciano powiedział: ,,Jesteśmy tutaj po to,
poniewaz mamy ku temu powód''. Wydaje się to oczy-
wiste, ale jakże często ci spośród nas, którzy są zdrowi,
walczą żeby znaleść sens zycia? B0-letni Mario, Z mo:-
nymi przekonanami' powiedział że grupa zmaga się
z chorobą Parkinsona, a |udzie cierpiący na nią chcą
zniąŻyć nie dając się pokonać. Carmen dodała że jest
dla niej korzystne pamiętanie' co robi w trakcie naszych
lekcji, szczególnie w dniu, kiedy ma dyskinezję:
poruszając się powoli do rytmu jest w stanie uwolnić się
od tego cierpienia.

Dwa lata temu, kiedy zostałam Zaproszona na zebranie
Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona w Rzymie,
przez przewodniczą stowarzyszenia Carmen Atzert,
Zaproponowałam udzielanie lekcji tańca jako terapię.
Nie będąc lekarzem ani psychoterapeutą lecz tancerką
i choreografem, był to dla mnie nieznany świat. Na
początku obawiałam się, ze moja medyczna ignorancja
zaszkodzi raczej niŻ pomoze. Na szczęście tak się nie
stało, i myślę, Ze mogę mówić w imieniu kaŻdego,lŻ
osiągnięcia są zdumiewające i długotrwałe. Moim
głównym sprawdzianem była Sama grupa. Zarówno dr
Pelioso, który przychodził obser'wować nięktóre lekcje,
oraz psychoterapeutka Gloria Bertani, która regularnie
uczestniczyła na lekcjach tańca w ciągu minionych kilku
miesięcy, byli zaskoczeni wynikaml t wytażali entuz-
jazm w związku z osiąganym postępem. Nawet jeżeli
spotykaliśmy się raz w tygodniu przez pół godziny
wyniki były imponujące. Mam szczelą nadzieję, Że
w przyszłyn roku te spotkania będą odbywały się dwa
lub trzy razy na tydzień.

To co zauwaŻyłam od samego początku była niewiary-
godna zdolność moich tancerzy do nauki' Według mojej
opinii była ona wyższa nlŻ u zdrowych lldzi.
Zaskoczyło mnie to bardzo' poniewaz Parkinsoniści
mająupośledzonę poruszanie się, a kazdy ruch musi być
dokładnie zaplanowany, zanim zostanie wykonany'
Wymaga to ogromnej koncentracji tak Żę Parkinsoniści
Są częSto wyczerpani, a porażone części ciała są częSto
sztywne.

Równoczesne odtwarzanie ruchów lub serii ruchów
stało się teraz automatyczne dla członków grupy i mogli
oni improwizowac zaskakująco dobrze. Z początku
ruchy boczne, falujące były dla nich najłatwiejsze'
obecnie mogąZ łatwościąwykonywać ruchy w kaŻdym

kierunku' Szybkie ruchy są łatwiejsze niz powolne, te
ostatnie wymagają większej kontroli i uwydatniają
drżenie, a niekiedy drzenie znika podczas szybkich
ruchów.

Eksperymentowałam stosując różne rytmy i muzykę'
Wybijanie rytmu przedmiotem lub moimi rękami
ułatwia grupie ruch, mają oni punkt odniesienia, kiedy
tempo muzyki jest wybijane. Ta metoda, która jest nor-
malnie stosowana przy nalce tańca, nadaje się dla
wszystkich, a w tym wypadku stanowi dodatkową
pomoc. ZauwaŻyłam, ze kiedy tancerze poruszają się nie
myśląc o tym, ich zdolność poruszania się wydaje polep-
szaó, staje się to prawie naturalne.

Jednym z głównych problemów parkinsonistów
tatrczących jest stała potrzeba kontroli i koncentracji.
Z lednej strony pomaga to im w nauce, ale z drugiej
strony stwarza ogromne psychologiczne zahamowania.
Jezeli uwolnią się od wymuszonej kontroli, mogą
poruszać się w duzym stopniu bardziej swobodnie i har-
monijnie zarówno psychicznie jak i ftzycznie.
Satysfakcja pochodząca z wykonania serii ruchów
tworzy naturalną płynność między umysłem a ciałem.

Wszystkie ruchy, które wykonujemy, są wykonane
razem. Nigdy nie zostawiam gfupy samej. Większość
czasu poświęcam na inprowizację a improwizacja staje
się choreografią jeden ruchlączy się z drugim tworząc
rytmiczne sekwencje. Zabrało nam to dwa 7ata, Żeby
osiągnąć ten poziom. Wyniki osiągnięte w koordynacji
płynności ruchów, zdolności dostosowania się do moich
stałych i róznorodnych wymagań są takie, ze uczestnicy
nie obawiają się ruchów w żadnym kierunku.
Niezaleznie od niewiarygodnej poprawy postawy
chodzenia i równowagi pamiętają oni, jak się poruszać
bez żadnej zachęty.

Taniec obejmuje muzykę, rytm, ruchy seryjne, znajo-
mość swojej osobowości, powiązania między ciałem
i przestrzenią oraz zdolność współpracy z innymi. oto
dlaczego jestem przekonana Że taniec może dzlałać,
efektywniej w łagodzeniu objawów parkinsonismu
takich jak dyskinezja, sztywność, a nawet drŻenię niż
inne konwencjonalne metody. Moi uczniowie są tego
dowodem. Wszyscy oni mówią Że tanlec pozwala im
czuć się notmalnymi' pomaga im zapomnieć o chorobie,
podczas gdy w tym samym czasie polepsza się ich stan
fizyczny i psychiczny.

Mam nadzieję, Że to nadzwyczajne doświadczenie
rozpoczęte dwa lata tęmu moze być przeniesione do
innych europejskich stowarzyszeń parkinsonowskich.
Marzę o szkole tancazorganizowanej dla nie więcej niż
20 osób, które spotykałyby się 2-3 razy w tygodniu.
Jezeli ktokolwiek ma podobne doświadczenia z tei

(dokończenie na str. 4)
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(dokończenie ze str. 3)
dzledziny, chętnie się z nimi Zapoznam, ponieważ
jestem zainteresowana wymianą informacji i metodami
pracy. Napiszcie do mnie na adres redakcji czasopisma.
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W dniu 10 kwietnia br o 10.30 odbędzie się
oko1icznościowe spotkanie Parkinsonistów
zlekarzami, opiekunami i sympatykami naszego
Stowarzyszenia,
W dniu 14 kwietnia br w godz. 10.00-14.00

odbędzie się spotkanie Z panem magistrem
Podgórskim nt''' Wskazani a do mas aŻll lecznicze go
u Parkinsonistów ''.

W dniach 22 maja i 26 czerwca w godz.
10.00-14.00 odbędą się spotkania opiekunów
Parkinsonistow z P aniąmgr Anną obrzydowską nt.

,,Rehabilitacja terapeutyczna chorych na
Parkinsona " oraz spotkanie z psychologiem.

Wszystkie te spotkania odbędą się w ośrodku
Społecznym w Warszawie przy ul. Nowolipte 25b'

ZAPRASZAMY

RADY T{A CO DZIEN
Jak się porozumieć z Parkinsonistą (bez uzględu na
płeć) - 27porad dlaopiekuna Parkinsonisty'
1' Poświęć mu czas.

2' Nie śpiesz się mówiąc do niego'
j. Poświęc mu dodatkowy czas na odpowiedź.

4. Bądź z nim w kontakcie wzrokowym.

5' Nie udawaj, że go zrozumiałeś, 'skoro nie zrozumiałeś.

6' Poproś o powtórzenie słowa lub zdania ale w inny sposób.

7. Nie kończ za niego zdania.

8. I,trie oddalaj, się, kiedy mówi do ciebie.

9. lttrie przekrzykuj hałasu'

10. Nie rywalizuj z TV lub radiem.

Il. Zachęcaj, stwarzaj możliwośc rozmowy.

l 2' Rozmawiaj normąl nie.

l3' Słuchaj uważnie.

14' Llżywaj krótkich zdań i akcentuj istotne słowa.

1 5 ' Upewnij się, że cię widzi i słyszy.

I6' Posługuj się językiem ci'ała i wyrazem twąrzy.

17' Różnicuj ton twego głosu - on częSto tego nie potrafi'
18. Nie krzycz.

19' Spożywaj razem z nim posiłki i rozmawiaj (niektórzy

Parkinsoniści krępują się ieść w towarzystvt,ie).

20. Miej cierpliwość i nie przelywaj mu.

21. Weź go za rękę, gdy ma kłopoQ z mówieniem.

22. Jeżeli w twoim gło,sie wyczuwa się napięcie - odpręż się.

23. Nie prowadź rozmowy z jednego pokoju do drugiego.

24' Bądź naprzeciwko Parkinsonisty, kiedy z nim rozmawiąsz-

25' Nie wprawiaj go w zakłopotanie, dołączając go do grupy,

wbrewjeTawoli.

26. Nie zadawaj mu kompleksowych pytań'

27. Nie proś jego opiekunów by wyręczclli go w rozmov,ie.

Uśmiecbnij się
JAK SĘ CnqĘ

Kiedy ktoś zapytajak się dsisiaj czuję,

Grzecznie mu odpov,iem, że dobrze - dziękuję.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko.
Astmą i serce mi doktłcza i mówię z zadyszką
Puls słaby, krev, moja w cholesterol bogata,
Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.

Bez laseczki chodzic teraz już nie mogę,

Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy przez bezsenność bardzo się mordttję,

Ale przyjdzie ranek - znów dobrze się czuję.

Mam zawroty głowy, panięc Jigle płata,
Lecz dobrze się czttję - jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten Sens się wywodzi,
że kiedy stąrość i niemoc przychodzi -

To lepiej się zgodzic ze strzykaniem kości,
I nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
I wszystkich dookoła chorobami nie nudź.

P owiadaj ą,,s taroś ć okres em j es t zło Ęm " -
Kiedy spać się kładę zawsze myślę o tym...

,,oczy'' na stoliku, zanim się obudzę,

,,Uszy'' mam w pudełku, ,,zęby'' w wodzie studzę,
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje
Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?

Za cząsów młodości' mówię bez przesady,
Łatwe były biegi, skłony czy przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
Zeby bez zmęczenia przetańczyc noc całq
A teraz na starośc czasy się zmieniły:
Spacerkiem do sklepu - z powrotem bez siły.

Dobra rada dla Ęch, którzy się starzeją.'
Niech zacisnązęby i z życia się śmieją'
Kiedy wstaną rano,,,części'' pozbierają
|Viech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwiska tam nie figurujq
To znaczy że zdrowi i dobrze się czują'
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