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,,Dopiero w czasie choroby zdajemy
całkiem innego gatunku - z naszym
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olebka ruchu Parkinsonistów jest Wielka Bryta-
nia. Tam 30 lat temu powstało pierwsze Stowa-
rzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona

(Londyn).
Trzy lata temu Z inicjatywy EPDA dzień 11 kwietnia

ustanowiony został Swiatowym Dniem Chorego na Cho-
robę Parkinsona' W Polsce święto to obchodzimy od 3
lat. W roku bieżącym przebiega ono pod hasłem ,,Jakość
życia" '

Stołeczne Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinso-
na jlż w miesiącu lutym rozpoczęło przygotowania do
uczczenia tego święta w sposób szczegóIny, starając się
nadać temu spotkaniu ,,Braci Parkinsonistów'' charakter
uroczysty, przy jednoczesnym zachowaniu miłej rodzin-
nej atmosfery.Czy nam się to udało? Niech osądząucze-
stnicy spotkania.

Planując to spotkanie postanowiliśmy sobie za cel
mozliwie szerokie rozpropagowanie wśród społeczności
- wiadomości o samej chorobie, sposobie jej leczenia
oraz zmagania się każdego dnia Z następstwami tej cho-
roby. W tym celu zaprosiliśmy przedstawicieli prasy, ra-
dia i telewizji. Należy stwierdzić, ze zainteresowanie me-
diów naszymi problemami było bardzo duze. Ukazało
się szereg artykułów i wywiadów w prasie, radiu i tele-
wizji. Uczestnikami tych spotkań byli lekarze, członko-
wie Stowarzyszenia oraz osoby związane z naszym śro-
dowiskiem.

Na tę uroczystość zaprosiliśmy również przedstawi-
cieli władz samorządowych i przedstawicieli innych sto-
warzyszeń' (Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie
Rozsiane oraz Stowarzyszenta Pomocy Osobom z Cho-
robą Alzheimera)'

W części oficjalnej wystąpił Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Sokołowski. Pokrótce przedstawił dotychcza-
sowy dorobek Stowarzyszenia oraz zamrerzenia na naj-
bliższą przyszłość. obecna na Spotkaniu Pani Profesor
Urszula Fiszer zabrała głos na temat leków stosowanych
w chorobie Parkinsona oraz warunków ich odpłatności.
(Do tematu ,,Leki i ich ceny'' wrócimy przy najbIiższej
okazji).

Miłym akcentem tego Swięta było wręczenie osobom,
które wniosły duże zasługi dla Stowarzyszenia i środo-
wiska osób dotkniętych chorobą Parkinsona - dyplo-
mów,'DAR SERCA''.

Na zakończenie części oficjalnej wręczony został
wszystkim obecnym ',Poradnik dla chorych na chorobę
Parkinsona" autorstwa dr Jakuba Sienkiewicza. Wydaw-
nictwo to wzbudziło oglomne zainteresowanie zarówno
wśród chorych jak i członków ich rodzin. otrzymaliśmy
setki listów, w których zawartajest prośba o przysłanie
poradnika. Prośby te sukcesywnie re-alizujemy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w po-
wyZSZym przedsięwzięciu naszych sponsorów. Dzięki
duzemu zaangażowaniu firmy Roche Polska oraz Eli Lil-
ly, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finan-
Sowym mogliśmy uczcić to święto we właściwy sposób.
Do pani dr Katarzyny Czuperskiej (Firma Roche) i dr
Barbary Jakubowskiej (Firma Eli Lilly) oraz do autora
poradnika dr Jakuba Sienkiewicza skierowano spec.jalne
listowne podziękowania'
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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.

tr][
1' Dt odzy Parkinsoniści!
I' Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia

. szczane w wydawanym przez
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z Chorobą Parkinsona upeluje do wszyst-
kich, którym stgn zdrowia pozwala na czynne
uczestnictwo w prucach Stowurlyszeniu
o zgłaszanie się do pomocy w poszczególnych
sekcjuch.

Szczególnie zwracamy się do osób znaią-
cych biegle języki obce, głównie angielski,
bowiem często korzystamy z materiałów
przysyłanych z zagranicy, które wymagają

PrZetłumaczeniu. Materiały te są zilmie-
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Może kiedyś choroba Parkinsona stanie się rozdziałetn
zamkniętym - iak ilhlrna (Zdrewnienie)

Przedruk Z,'Polityki'' nr ŻI, z dniaŻ2majat999 r'

Kiedy w 1817 r. James Parkinson w ,'Traktacie o Trzę-
sqcych się Paralitykach" opisał chorobę nazwanq później
jego nazwiskiem, nie zułno na niq lekarstwa. Umierało
się wtedy na Parkinsona z powodu zwiqzanych z unieru-
chomieniem odleżyn, infekcji układu moczowego i odde-
chowego, Lekarstwa, których coraz więcej i coraz lep-
szych, odsunęły od parktnsoników śmierć daleko w stą-
rość. Pozoslało puste pole: choroba na latą.

f; arbara K. ma stęzoną twarz, opadnięte policzki,

.Ei K:T.::'":J::ill,Ti:xffi 'ffi Ti',i,lluilll
Prosi' zeby jąpchnąć w plecy. Wprawiona w ruch Zaczyna
iść. Ma powłóczący chód i drobi kroki. Wyłuskuje z pudeł-
ka lekarstwo i rozpuszczaje w kubku z ustnikiem, jakiego
używają osoby mające trudności z doniesieniem płynu do
ust.

Lekarstwo zaczyna działać, twarz nabierawyrazu' Barba_
ra K. podnosi się z krzesła bez sztywnego wysiłku, ale na-
glejej nogi tręce zaczynająbyó wyrzucane w przód, jakby
były na spręzynach. To dyskinezy - ruchy pląsawicze, nad
którymi nie mozna zapanowaó - taniec kończyn pojawiają-
cy się w okresie najsilniejszego działzinia lekarstwa. Tań_
czące mięśnie chwytają bolesne skurcze, stopy podwijają
się pod spód.

Działanie leku nieco słabnie' dyskinezy ustępują. Znika
sztywność i stężenie. Teraz zaczną się dobre godziny Bar-
bary K. - choroba została przez lekarstwo na jakiś czas
uwiązana. Mozna się teraz umyó, posprzątać,, zrobić w do-
mu to' co w sztywnych godzinach byłoby nie do wykona-
nia. Barbara K. ma w sumie trzy dobre godziny w ciągu
dnia: cudowny, błogi czas. Działanie lekarstwa po jakimś
czasie mija, powróci sztywność i bezruch. Kiedy będzie
ono najsłabsze znów mogą pojawić się dyskinezy. W po-
Tze przęZnaczonej na kolejną taŁrletkę wszystko zacznie
się od początku. Darowaly Czas, jego koniec, znów czas
darowany...

Zycie chorych na Parkinsona jest podłączone do lekar_
stwa jak do pępowiny. Leki nie usuwają choroby: jest nieu-
|eczalna. Nie mogą jej opóźnić ani przyspieszyó' Sama po-
stępuje swoim tajemniczym torem. Lekarstwa eliminują
tylko na określony czas jej objawy. I to jest wielkie w Par-
kinsonie szczęście. Większość chorób degeneracyjnych
mózgu słabo poddaje się leczeniu objawów.

T ekarze mówią o nich - parkinsonicy. W biuletynie
l Warszawskiego Stowarzyszenia osób z Chorobą

'-J 
Parkinsona pisze się,,parkinsonista, parkinsonistka''.

Nagle w małym punkcie w mózgu' zwanym jak tajemnicza
gwiazda w astronomii - istotą Czufilą' zaczynają umierać
komórki i w ślad zatym zmniejsza się wydzielanie dopami-
ny, jednego z neuroprzekaźników, które tworzą szlaki łą-
czące między sobą komórki ośrodkowego układu nerwo-
wego. Kiedy choroba się ujawnia, istota czarna produkuje
nie więcej niż 20 proc. niezbędnej dopaminy.

NI'E$,|Y;,,C,YłNA

Nogi i ręce przestają być posłusznie giętkie. Trzęsą się.
Ciało ucieka w pozycję goryla, plecy garbią się i pochylają,
kolana uginają się do przodu. Często traci się nagle równo-
wagę i pada. Albo staje w nagłym Sztywnym bezruchu. Rę-
ce i nogi trzęsą się, zwłaszcza kiedy są w stanie spoczynku'
niczym nie zajęte.

Nie wiadomo dlaczego umiera istota czama. Przypuszcza
się' że moze to następować z powodu stresu uwalniającego
wolne rodniki, które niszczą lipidy błony komórkowej.
Wpływ taki mogą wywieraó czynniki toksyczne w środowi-
sku. Mówi się także o podłożu genetycznym choroby. Wy-
odrębniono już geny odpowiedzialne za tzw. Parkinsonizm
mlodzieńczy.

Zadna z hip otez nie zo stał a j eszcze p otwierdzona. Zna się
tylko skutki małego, tajemniczego uszkodzenia na mapie
mózgu. Zostaje się parkinsonikiem albo parkinsonistą
z biuletynu stowarzysźenia. To nie jest byle nazwa, zawie-
ra wyzwanie' Z Parkinsonem mozna walczyć. I można się
poddać.

f ózefaU. zacząl przed dwunastu laty boleć bark i ramię'
l Leczenie zapalenia mięśnia i stawu nic nie pomogło.

r.l w końcu uznano' że ból to fanaberia. IózefIJ. popadł
w głęboką depresję, choó dotychczas żadnych takich sta-
nów nie objawiał. Był dyrektorem finansowym w porząd-
nej firmie państwowej i z trudem znosił psychiczną nie-
sprawność. Zaczęła mu także szwankować pamięć, co tłu-
maczył przemęczeniem. Któregoś dnia wchodząc do windy
poczuł paniczny lęk.

Dziwne objawy to pojawiały się, to ustępowały. Ale było
oczywiste, że lózefowi U. coś jest, choć szczegółowe bada-
nia lekarskie niczego nie wykazały. Leczono go więc na
niedokrwienie mózgu i na inne choroby. Lekką sztywność
brano za objaw psychicznego wycofywania się, stwierdzo-
no bowiem u Iózefa U. depresję endogenną i leczono ją li-
tem.

Józef I]. zaczął unikać znajomych. Wstydził się choroby,
jak sądził' psychicznej i z takim rozpoznaniem przeszedł na
rentę. Było to posunięcie fatalne. - Przejście na rentę lub
emerytulę pogłębia objawy choroby - mówi Kuba Sienkie-
wtcz, Iekarz, specjalista od Parkinsona.

JózefU. usiadł w fotelu, zagłębll się w lektury, ałącznt-
kiem między nim i światem stała się telewizja i żona. Pas-
kinsona rozpozna|a u Iózefa U' siostra PCK, która opieko-
wała się chorym o podobnych objawach. Józefowi IJ ' prze-
pisano wreszcie właściwe lekarstwa, które jednak nie pomo-
gły na tyle, aby mógł wstać zwózkainwalidzkiego, nabawił
się już bowiem przykurczy nóg głębokiej niechęci do życia.

Budzi się często z krzykiem. W tej chorobie nocami zja_
wiają się czasem koszmary - uboczny skutek brania leku -
realne jak oglądany film grozy. Zona zapala światło i odga-
nia upiory.

Józef U. ży je zastygły w Parkinsonie jak w gorsecie' Nie-
chętnie, i dopiero zmuszony przez żonę, udaje się do swe-
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go specjalisty' _ Byłoby mu lżej gdyby od początku wie-
dział, że to nie choroba psychiczna, a zwyczajny Parkinson
- mówi żona. - Moze wtedy by walczył' nie poddałby się
zdrewnieniu.

wojsku Marian D. dowiedział się, ze ma kamicę
nerkową. Wielokrotnie usuwano mu kamienie
i zawsze wracał do sportu. Grał bowiem w piłkę

nozną w liczących się klubach, biegał, rzucał młotem,
oszczepem' grał w tenisa.

Skończył studia, wychowywał dwójkę dzieci. Nigdy nie
zaniechał Spofiu, traktowanego teIaz rekreacyjnie. Przed
kilkunastu Iaiy zauważył na dłoni zgrubienie, które nie
przeszkadzało w sprawności palców. Pojawiła się także lek-
ka sztywność. Z przepracowania, jak sądził. Zwalczał
szlywność wzmożoną aktywnością flzy czną.

Badania, którym się poddał, nie wykazały choroby. Par-
kinsona nie mozna wykryć w analizach laboratoryjnych,
nie wykaze go zadne USG ani nawet tomograf komputero-
wy. Doświadczony specjalista pozna go natomiast szybko
po objawach.

Do specjalisty Marian D. trafił ptzed cztercma laty, kiedy
dziwne objawy zaczęły się nasilać. Powiedziano: parkinso-
nizm, choroba nieuleczalna. Nie załamał się jak wielu,
którzy dowiaduj4 się. na co cierpią'

Profesor Urszula Fiszer, jedna z najprzedniejszych spe-
cjalistek od Parkinsona w Polsce, mówi, ze Marian D' jest
pacjentem modelowym. oto podnosi nogę w górę lekko
i zwinnie. Rano, po obudzeniu się, pokonuje zwyczajną
w tej chorobie sztywność ciała po nocy. Siada i rozciera stę-
zone dłonie. W wolnych chwilach w ciągu dnia ćwiczy ich
sprawność uzywając ptzyrządów na sprężynkach. Są gięt-
kie i nie ułożone w dziobowaty daszek, jak u tych, którzy
się chorobie poddają.

Potem Marian D. zasiada do wieloczynnościowego kom-
bajnu sportowego i przez pół godziny ćwiczy nie przemę-
czając się' bo to szkodliwe, ale tez i nie stosując taryfy
ulgowej. Musi mieć dwie godziny zanim doiedzie do biura.
Wszystko robi wolniej.

Jest jednym z dyrektorów w znanej firmie' Właściciel
i personel wiedzą o jego chorobie. I co Z tego'? Marian D.
jest pracoholikiem, nie moze żyćbez pracy. Jest szczęśliwy,
gdy wszystko w firmie idzie jak po maśle. W tej chorobie
depresja jest wynikiem uszkodzenia mózgu. Marian D. wal-
cz5, znią i wygrywa.

Llubitańczyć. obciążył w ówiczeniach nogę, która się nie
chciała obracać w miejscu i noga w tańcu stała się posłu-
szna. Dużo chodzi. JeśIi ma coś do załatwienia w poblizu
biura, idzie pieszo. Dużo biega. Wieczorem, Iym Tazem
przez godzinę' czasem więcej' ćwiczy na przyrządzie. Wy-
trenowane mięśnie trzymĄąsylwetkę proSto, nie po parkin-

sonowsku. Wyćwiczone kości trzymają fizjologiczną rów-
nowagę ciała i zapobiegają upadkom.

Tak trzyma t trzymać będzie długo, jak się da, a nawet je-
szcze dŁużej. W końcu, mówi, znajdą na to świństwo coś
raz na zawsze skutecznego.

Leki są coraz skuteczniejsze. Może w Po]sce zacznie się
również na SZerSzą skalę leczyć Parkinsona operacyjnie'
Pracuje się na świecie nad terapią genową. Kiedyś więc
Parkinson złagodnieje i pójdzie w książkach do rozdziałów
zamkniętych jak różne dyfteryty i dżumy.

ft vend Andersen. szwedzki psycholog, parkinsonik,

\ p'"ytu.za opinię chorych szukających dobrych stron
\.| w tej nowej sytuacji życiowej. - Uświadomiłem so-
bie, że życie jest czymś więcej, niz pracą. Wszystko prze-
Zywam intensywniej, doceniam codzienne małe przyjem-
ności. Napotykam wiele trudności i wyzwań. aie odnoszę
tez zwycięstwa.

Przed sześcioma laty prof. Janusz Łętowski, chorujący na
Parkinsona, odwiedził w Londynie stowarzyszenie parkin-
soników. Wzbudzili w nim uznanie postawą wobec trapią-
cych ich dolegliwości, wyrażającą się w duchu pTzytoczo-
nej wypowiedzi. W miesięczniku ,'Twój Styl'' napisał więc
tekst,,Polubić Parkinsona''' zawierający filozoficzną wy-
kładnię profesora w podejściu do choroby. Bo jeśli trzęba
z nią żyć do końca - to co zroblć'! oswoić, jakoś polubić.

Profesorowi dał odpór sędzia Józef Wieczorek. Tej cho-
roby można tylko nienawidzic. napisal w '.Zyciu Warsza-
wy''. odezwali się liczni chorzy z Warszawy. Sędzia zwołał
zebranie zainteresowanych. Tak powstało pierwsze w Pol-
sce Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona. Profesor
Łętowski zmatł, StowaIZySzenie trwa.

Dwa lata temu zapisał się do niego opelator filmowy Je-
rzy O., który wrócił ze Stanów. Widział tam, jak regular-
nym ćwiczeniom poddają się parkinsoniści. Starsi chorzy
nie mieli w Polsce pojęcia, że należy ćwtczyć, mówi Jerzy
o. Lekarze niegdyś mówili: ćwiczenia nie zaszkodzą. Nie
przywiązywano jednak do nich takiego jak dziś znaczenla.

Zona Ierzego o., rehabilitantka z zawodu, zorganizowała
pierwszy w Polsce ośrodek z ćwiczeniami dla chorych.
Państwo o. doprowadzili do wydania kasety z muzyką i in-
strukcją do ówiczeń. Przygotowuje się kaseta wideo.

W biuletynie stowarz),szenia sponsorowanym przez Ro-
che, firmę farmaceulyczną, obok innej. Lilly, ofiarnie
wspomagającej wszelkie działania Stowarzyszenia, zamie-
szcza się rady dla współchorych i słowa otuchy. Redaguje
go Barbara K. z chorobąjuż o ciężkim przebiegu. Ta praca,
pomoc innym chorym, jest dla Barbary K. jak akumulator:
nadaje życiu sens, dodaje siły.

BARBARA PIETKIEWICZ

Pacjent z chorobą Parkinsona w nowym systernie leczenia
Przedruk z Biuletynu Śtąskiego Stowarzyszenia osób Dotkniętych ChorobąPąrkinsona

od 1 stycznia 1999 roku weszła w życte reforma
w ochronie zdrowia. Wymaga ona od kazdego pacjenta
rozpoznania zasad nowego systcmu, również pacjenci
z chorobą Parkinsona próbują rozpoznać nowa Sytuację.
Zasadniczą zmianą jest możliwośc wyboru Swojcgo leka_
rza. Nie nalezy się spodziewac radyka1nej poprawy z dnia

na dzień, ale reforma wprowadziła korzystne mechanizmy,
które skutecznie wykorzystane mogą przynieść poprawę
sytuacji,

Z początkiem nowego roku przestała obowiązywać
nizacja. KaŻdy ubezpieczony w obrębie Swojej Kasy

reJo-
mozc

*
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wybrać u kogo i gdzie chce się leczyć. od 2000 roku bę-
dziemy mieli jeszcze możliwość wyboru Kasy Clrorych.

Istotnym wyborem jest zapisanie się do lekatza podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. Jeżeli
byliśmy zadowoieni z usług naszego dotychczasowego le-
karza rejonowego, to moze byc to ten sam lekarz. W tym
przypadku musimy się jednak upewnić, czy Iekarzlub za-
kład, w którym on pracuje podpisał kontrakt z Kasą Cho-

rych na udzielanie świadczeń medycznych. Jeżeli zapisanie
się do lekarza opieki podstawowej lub lekarza rodzinnego
nie było śr,ł'iadornym wyborem, albo jesteśrny Z tego wybo-
tu niezadowoleni, to istnieje moŻliwoŚc zmiany lekarza.
Decyzję o zapisaniu się do swojego lekarza możemy pod-
jąć w dowolnym momencie, najpóŹntej przy okazji pierw-
szej wizyty u niego. Nie ma też obowiązku zapisywania ca-
łej rodziny do tego Samego lekarza' Pełnoletni członkowie
rodziny muSZą przy dokonywaniu wyboru złoŻyc pisemnie
wypełnloną deklarację. Deklaracje złoŻone przed 1 stycz-
nia 1999 roku służyły do określenia podziału wielkości
środków finansowych. Każdy, kto złozył deklarację
w 1998 roku i zechce dokonać zmiany tej deklaracji, nie
musi obawiać się, ze zapłaci opłatę rejestracyjną. Jezeli
jednak zapisa1iśmy się do lekarza w 1999 roku i chcemy go
zmienić przed upływem 6 miesięcy od daty zapisu, to taka
zmtanawymaga zgody Dyrektora Sląskiej Regiona1nej Ka-
sy Chorych. Wiąże się ona z opłatąrejestracyjną W wyso-
kości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art.60
ust. 2 uzasadnionyci, przypadkaclr, szczególnie przy znia-
nie miejsca zamieszkanl.a, odstępuje się od pobrania opłaty
rejestracyjnej. Swiadczeniodawcy z żadnym przypadku nie
mogą żądac tej opłaty od pacjenta.

Możemy równiez wybrać lękarza specjaiistę, przyclro-
dnię czy szpital. Zawsze wybieramy spoŚród tych, którzy
podpisali kontrakt z Sląską Regiona1ną Kasą Chorych.

Szczególnie Waznym dla osoby z chorobąParkinsonajest
skierowanie do specjalisty' Jeżeli lekarz opieki podstawo-
wej decyduje się sam prowadzić kompleksowe ieczenie
w tej chorobie, wydaje skierowanie na konsultację. W Sy-
tuacji, kiedy pacjent cierpi na chorobę przewlekłą Wyma-
gającą ciągłej opieki lekarza specjalisty, a taka sytuacja
bardzo częSto występuje u ludzi z chorobą Parkinsona le-
karz wydaje skierowanie do specjalisty na stałe leczenie.
Bez skierowania możemy udac się do ginekologa i położ-
nika, dermatologa, onkologa, psychiatry i dentysty. Lecz-
nictwo odwykowe dla osób uzaleznionych do alkoholrr,
środków odurzających. substancji psychotropowych oraz
tytoniu, a także dla osób zakaŻonych witusem HIV, cho-

rych na gruzlicę, dla kombatantów w zakresie chorób wo-
jennych i obozowych - nie wymaga skierowania. Kierując
pacjenta do specjalisty, lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej powinien ptzekazac specjaliście do wiadomości
wyniki dotychczasowych badań, a o dalszym sposobie le-
czenia decyduje już specjalista' Jezeli uprzednio nie leczy-
liśmy się u danego specjalisty, nie jest rzecząwłaściwąwy-
wieranie nacisku na swojego lekarza, aby bez jakichkoi-
wiek badań, a myŚlę tu szczególnie o badaniu fizyka1nym
,,wyp i sywał'' nam ski erow anl'e. Lekar z p i erw s z e go kontak-
tu powinien być naszym doradcą i często koordynatorem
w procesie leczenia a nie urzędnikiem od wypisywania

skierowań na dalsze leczenie. jeżelt lekarz specjalista kie-
ruje nas do lekarza innej specjalności, na przykład neurolog
do okulisty, to nie wymaga to uzgodnienia czy powrotu do
lekarza opieki podstawowej. Do szpitala może wystawić
skierowanie lekarz ubezpieczęnia zdrowotnego, takze spe-
cjalista.

Szpitale mają rózne stopnie referencyjności. Jezeli wy-
bieramy szpital o wyższym stopniu referencyjności, a ta sa-

ma usługa moze być wykonana na przykład w szpitalu re-
jonowym, pacjent dopłaca róznicę wynikającą z poziomu
finansowania, dotyczy to szczególnie leczenia się w insty-
tutach i szpitalach klinicznych.

PowinniŚmy pamiętać, że w przypadkll zagrożenia życia,
w razie wypadku, zattucia, utazv Czy porodu, nie należy
tracić czasu na ,,zdobywanie'' skierowania i zgłosić się bez-
pośrednio do najblizszego lekarza czy szpita|a.

Jezeli zachorujemy poza miejscem zamieszkania, na
przykład podczas urlopu, postępujemy podobnie. Kiedy sy-
tuacj a nie j est nagląca szukaj my lękarza czy szpitala, ktory
ma podpisany kontrakt z miejscową Kasą Chorych. Kasy
rozlicząsię między sobą. W przypadku uzyskania niezbęd-
nej usługi medycznej u Iekarza, nie mającego kontraktu
z miejscową Kasą nalezy za świadczenie medyczne wziąć
rachunęk i udowodnić, że w poblizu nie było Swiadczenio-
dawcy maj ącego podpisany kontrakt.

Jezeli korzystamy z usług lekarza, który nie podpisał
kontrakfu z Kasą musimy zapłacić za cały proces leczenia,
takze w jednostkach, do których lekarz nas skierował (na
przykład: laboratorium, szpital, sanatorium)' Mamy możli-
wość w tym przypadku korzystania z wszystkich ustawo-
wych znizek na leki, o ile lekarz nre mający kontaktu z Ka-
są podpisał umowę na wypisywanie takich recept.

Oprócz recept ze zilŻką3O% lub 50%, pacjenci chorzy
na choroby przewlekłe, a do takich naleŻy choroba Parkin-
Sona, otrzymująrecepty na odpowiednie lekarstwa za opła-
tą ryczałtową która obecnie wynosi 2,5 PNZ. Dla choroby
Parkinsona lekki ryczałtowe to: MADOPAR, SELERIN,
NAKOM-', POLDOMEI SINEMEI a za PARKOPAN,
AKINETON iVIRE'GYT musimy zapłacić 30% ceny leku'
Jezeli mamy zapisany na recęptę JUMEX, do którego pa-
cjent dopłaca 42,00 PLN, apteka powinna zaproponować
Iek znacznie tańszy - SELERIN, o tym Samym działaniu.
Pani dr Luiza Kubica czynl' starania, aby SELERIN był do-
S.tępny w każdej aptece. Skierowała w tej sprawie pisma do
Sląskiej Wojewódzkiej inspekcji Farmaceutycznej i Spe-
cj alisty Woj ewódzki ego w dziedzinie neurologii'

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie do sanatorium,
musząje potwierdzió w Kasie Chorych. W sanatorium Ka-
sa pokrywa całkowity koszt zabiegów oruz częściowo
koszt zakwaterowania i wyzywienia.

Prawo do bezpłatnych leków, środków pomocniczych,
przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych środków
technicznych mają inwalidzi wojenni i wojskowi. Minister
Zdrowla i opieki Społecznej w swoim rozporządzeniu
określił, jakie przedmioty ońopedyaznę, środki pomocni-
cze i techniczne nam przysfugują oraz ile będzie wynosił
udział własny ubezpieczonego w cenie ich nabycia'

* ryczałt do granicy limitu
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Korzystając z usług stomatologa nie dopłacimy tylko
wtedy' kiedy nasze ieczenie i materiał stomatologiczny bę-
dzie taki jak w rozporządzenil Ministra Zdrowia i opieki
Społecznej. Za śwtadczenie i materiał ponadstandardowy,
dopłacimy róŹnicę w jego cenie.

Róznicę a nie całą cenę. Wykaz podstawowych świad-
czen lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych
przysługuj ących ubezpieczonefilu, powinien być dostępny
we wszystkich gabinetach, które podpisaĘ kontrakt z Ka-
Są'

Kasa Chorych finansuje szczeptenia ochronne, zgodnie
z właściwym rozporządzenięm. Za niektóre szczepienia na
własne Życzenie, na przykład przeciw grypie, płacimy sa-
mi.

Sląska Regionalna kasa Chorych, do której trafiają skład-
ki pacjentów' gromadzi je izarządza pieniędzmi, wykupu-
jąc dla swoich ubezpieczonych świadczenia zdrowotne.
Chcąc skorzysta: Z usług medycznych, powinniśmy mieć
przy sobie dokument, który do tej pory uprawniał nas do le-
czenia. Za nasze leczenię nie płacimy bezpośrednio leka-
rzowi, zapłaci za nas Kasa. Jeżeli pacjent zapłaci za usfugę* albo jej element (na przykład soczewka wewnątrzgałkowa,
badanie), nawet przy potwierdzenlu zapłaty rachunkiem,
nie może liczyć na zwrot pieniędzy zKasy Chorych. Może
w takim przypadku ubiegac się o anulowanie rachunku
i zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy od wystawiające-
go rachunek.

Wkrótce ukaże się Infotmator Śląskiej Regionalnej Kasy
Chorych, zawtera1ący spis osób i placówek medycznych,
które podpisały umowę z nasząKasą.

W nowej rzeczywistości pacjent z chorobą Parkinsona
ma potencjalną możliwośó wprowadzetia w życie swoich
oczekiwań, które daje Kafia Praw osoby z Chorobą Par-
kinsona. Ze względl na chorobę przewlekłą pacjent ma
prawo do kontaktu z Iękarzem specjalistą w zakresie tej
choroby. Powinien uzyskaó prawidłową diagtozę oraz
mięć ułatwiony dostęp do lęczenia wspomagającego.
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia otazko-
nieczności otrzymania pomocy' droga do jej otrzymania
znacznie się uprościł. otrzymując prawo do uczestnictwa
w przezwyctęzaniu swojej choroby, pacjent z chorobąPar-
kinsona staje się partnerem w procesie |eczenta i rehabili-
tacji.

Pacjent z chorobą Parkinsona poszukuje nowych rozwią-
zan l próbuje przystosować się do zmieniającyclr się tak
szybko warunków. W dobie refotmy w ochronie zdrowla,
starajmy się nie zatracl'c pozytywnego stosunku do siebie
nawzajem, to pozwoli szybciej odnaleźc się w istniejącej
rzeczywistości.

Urszula (Jrbąnowicz

Kierownik Wydziafu
Programów Zdrowotnych

Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych

płłI}LNI#',t',oDEo,,W.łE n:zI

Jak wyiechać do sanatorium?
od 30 grudnia 1998 r. obowiązuje rczporządzenie Mini-

stra Zdrowia i opieki Społecznej, które reguluje zasady wy-
stawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Aby je
otrzymać, trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontak-
tu, który możę zlectć badania specjalistyczne (niektóre
z nich mogą być odpłatne). Na ich podstawie lekarz określa

v st&n zdrowia pacjenta, przygotowuje skierowanie i przesy-
ła je do właściwej kasy chorych' Wyznaczony przez kasę
lekarz specjalista w dziędzinie balneoklimatologii i medy-
cyny fizykalnej ocenia zasadność skierowania. Może też
brać pod uwagę poprzednie pobyty w sanatoriach. kasa
chorych potwierdzi skierowanie na leczenie, gdy:

1) uzna zasadność skierowania;
2) odpowiednie zakłady lecznicze, z którymi kasa cho-

rych'podpisała umowy o zakupie usług, dysponują wolny-
mi miejscami oraz limit miejsc przewidziany w planie fi-
nansowym kasy na dany rok nie został wyczerpany.

Kasy chorych mają 30 dni (od daty wpływu) na potwier-
dzenie skierowania, a przy konieczności przeprowadzenia
badań uzupełniających - dodatkowo 14 dni. Dokument,
który pacjent otrzymuje od kasy chorych, powinien zavłte-
rać następujące, dane: rodzaj leczenia uzdrowiskowego' na-
zwę zakładu leczniczego' termin rozpoczęcia i czas trwania
kuracji. Skierowanie powinnon trafió do pacjenta co naj-
mniej 14 dni przed terminem planowanego wyjazdu do sa-
natorium.

Gdy kasa chorych nie potwierdzi wyjazdu na leczenie,
skierowanie wraca do naszego leknza. Jeśli powodem
odmowy był brak miejsc, wówczas pacjent jest wpisywany
na listę oczekujących, prowadzonąprzez kasę chorych.

Czy mogę ubiegac się o fentę?
Renta Z tytulu ńezddnoścj do ptacy przysluguje osobie ubezpieczonej, która speln|a łącznie warunki: stwierdzo-

nąprzezlekarza niezdolność do pracy, wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powsta-
ła w okresach składkowych lub nieskładkowych i nie później niz w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W Pa-
ni przypadku konieczny okres składkowy wynosi 5 lat. Powinna Pani złożyĆ do oddziału ZUS wniosek o rentę. Zo_
stanie on skierowany do lekarza, który orzeknie stopień Pani niezdolności do pracy. Ten dokument stanowi podsta-
wę do decyzji o wysokości świadczeń.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności (dawna II grupa-; wynosi 24vo kwoty bazowej i 1',37o podstawy wymiaru za
kazdy rok okresów składkowychi po 0,7vo podstawy zakażdy rok nieskładkowy. Renta z tytułu częściowej niezdol_
ności do pracy (dawna III grupa) wynosi 757o renty osoby całkowicię niezdolnej do pracy.
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Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona uprzejmie informuje, ze od dnia 1 lipca do dnia
15 września jest przerwa wakacyjna, w czasie której zawieszona zostaje działalność Stowarzyszenia z wyjątkiem dni:
14 lipca i 11 sierpnia, w których to dniach Parkinsoniści będą mogli załatwić sprawy nie cierpiące zwłoki w ośrod-
ku ',Nowolipie'' w godz' IŻo0_I400 II p. pok. ŻŻ5.

Wznawiamy naszą działalnośó w środę 15 września' Spotkania Parkinsonistów odbywać się będą na dotychczaso_
wych zasadach, tj. wkażdą środę, między godz.IŻ00_140a w tymze Centrum Usług opiekuńczo-Socjalnych,,ośro_
dek Nowolipie'' ul. Nowolipie 25"' 01-011 Warszawa. Jest to również adres pocztowy Z Zaznaczeniern, ze korespon-

:::::::::11".:::i::::.::::::::.. .: .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . .... . . . ... . . . . . . .. . . . . ....
Wraz z rozpoczętym się okresem wakacyjnym zakończony został cykl ćwtczeń rehabilitacyjnych, prowadzonych

przezPaniąmgr Annę obrzydowską w ośrodku Sportowym przy ul. Geodetów I. Zarząd Stowarzyszeniabędzie za-
biegał o wznowienie ćwtczeń' gimnastycznych dla osób chorych na chorobę Parkinsona od miesiącapaźd,ziemika.
Prosimy Zatem wszystkich chętnych o pisemne lub osobiste zgłaszanie akcesu uczestnictwa w tych zajęciach do 15
września br.

Dane te pozwolą nam zorientować się co do potrzeb oraz przygotowania tych zajęć od' Strony organizacyjnej. Do
tej pory koszt uczestnictwa w ćwiczeniach rehabilitacyjnych wynosił 30 zł za okres pół roku. Kwóta ta poLywała
wypożyczenie sali. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić, czy warunki te ulegną zmianie CZy teżpozosta-
ną na dotychczasowym poziomie' Zarząd przypomina, że na ćwiczenta rehabilitacyjne będą przyjmowane tyłko te

::::::i::1:1:T::::::::::.::......................................................
W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zostaje zawieszona działalność poradni dla pacjentów z chorobą Parkin-

Sona, uczestniczących w zajęciach rehabilitacji ruchowej w Międzyszkolnym ośrodku Sportowym ul. Geodetów 1

w Warszawie.
Jednocześnie informujemy, że dr n. med', specjalista neurolog - Jakub Sienkiewicz * prowadzący powyZSZą pora-

dnię - przyjmuje w Centrum Medycznym Damiana, ul. Wałbrzyska 4ó w każdy wtorek w godzinach 10.00 - n.I5.

::::::l::::::'.::'..'::.'.r:l:'..]::1..1?................................................
W związku zwprowadzanym w banku BPH procesem wdrażania nowego systemu komputerowego, Z dniem

9.05.1999 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej numeracji rachunków bankowych Stołecznego Stowarzyszenia osób
z Chorobą Parkinsona. oto obowiązujące numery kont:

Bank Przemysłowo - Handlowy sA III oddz. Warszawa,
ul. Biała 4' nr 10601057-4314-27000-520101 (obowiązuje jeszcze do 31.12.1999 r.)

i 10601057-320000413845 - nowy numer rachunku.

WIAD-ŻMŻ.śCI Z KRAJI]. " ,

W dniach Ż'4'0'/.1999 r' w Krakowie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę
Parkinsona EPDA - odbyło się multidyscypliname sympozjum. Z ramienia Stowarzyszenia 

'osób 
z Chorobą

Parkinsona w spotkaniu tym uczestniczył Jerzy obrzydowski' Relację ze Zjazdu przekażemy Państwu w następ-
nym wydaniu biuletynu, który ukaze się w m-cu wrześniu br.

RedakcjaBiuletynu:ZuządStołecznegoSto*u."ys"en
te|.833-44'67 
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