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\7 dni-;l 16 kwietnia 2OOO 'odbyła się w KościeleŚw' Krzyża o 1odz. 9.oo
Msza Sw. w intencji osob chorych na chofobę Parkinsona, k{orzy ofia|oYują swoje cierpienia w intencji o1ca Swiętego.
\7 dniu 8 czerwca 2000 roku odbyło'się uro'czyste oŃarcie naszej nowej siedziFy. |"L."j^udostępniła nam Dyrekcja Szpitala Ms\rrił, także wyposażyłd'w meble i telefon. Uroczystośc uświetnIłaobecnośćDyrekcji, lekiizy nelrologów,
sponsorów oruz Księdza Kapelana, ktory lokal poświęcił.

Adres NASZEJ NO\7EJ siedziby:

Szpita| MswiA ul. wołoska 1-37
weiście od ul. Miłobędzkiei
budynek ,,K'' pokói 8
(adres do korespondencji:
00-950 Warszawa !)
skrytka pocztowa 78

Wiadomości zą'Luarte u tym Biuletynie są przeznaczone uyłącznie do poinformorłania Czytelnika. Nie pouinny
być uzyte iako wskązania lecznicze, lecz raczej jako mąteńął do dyskusji między pacjentem i.iego lekąrzem.

Nr 2(1.4)/2000

ildEDYCYNA

Ztnęczetie a chofoba Parkinsona
Cathi A. Thomas
Boston UniversiĘ
Parkinsonikom zmęczenie moze wydać się
równie dobrze Stanem umysłu, co claŁa. Nie
wiemy wszystkiego o tym powszechnym symptomie, ale wiemy, ze zmęczenie moze mieć
ptzyczyny zarówno mentalne, jak cielesne.
Zmęczenie przydatza się ludziom z wszelkimi
kłopotami zdrowotnymi. \Występuje' kiedy
muskuł albo grl-rpa muskułów jest przeciąŻona
podczas pracy albo c'wiczenia. Powoduje je
CzęSto Stres Życia codziennego, za wiele dzialan
w za krótkim czasie.
\(i PD (chorobie Parkinsona) zmęczenie jest
truclne do opisania, a leszcze trudniejsze do
zmietzenia. \X/iele symptomów PD może powodować ucuucie znttżenia i tltrudniać dokończenie tego, co się robł' Zmęczenie może wrużac
się w spowolnieniu ruchów, szĘwnościmięśni,
depresji, a nawet niezdolności do poruszania się
czy spania. Moze wystąpić bez wyrażnej przyCzryny albo np. rylko kieĄ leki przestają działac.

< Zrnęczetńe z powodu akjnezii >
Akinezję, albo trudnościz tozpoczęCiem ruchu
CŻęSto odczuwa Się jako zmęczenie. osoba
z tYm objawem musi się poruszać powoli I przeznaczyć więcej CzaslJ na zwykłe czynności. Codzienne czynności jak np. ubieranie wymaga
wiele wysiłku' Dodatkowe zadanta (zvvłaszcza
wymagające energii)lepiej zaplanowac w ciągu
dnia' kiedy leki działająpełniej, a akinezja mniej
dokucza.
< Ztnęczenie mięśni>
objawy PD takie jak szĘwnośćmięśni, skurcze, dtżenie i trudnościz rozpoczeciem ruchu
stanowią stl'es dla mięśni.Poruszanie się Ż tymi
objawami wymaga od mięśnicięzkiej pfacy.
Można zastosować do leczenia tych objawow leki anty-PD, ale ffzeba to robić pod ścisłąkontroIą, zeby uniknąC Częstego skutku ubocznego
zwane€ao dyskinezją (ruchy mimowolne), bo
i on spowoduje zmęCzen|e.
Brak rrrchu powoduje równiez utratę siły mięśnii ich wtrzymałości,co pfzez wielu jest od-

czuwane jak zmęczenie. Jedynym lekarstwem
jest regulafny program ć'wiczeh. Ludzie ktorzy
ćwiczą codziennie, czuj4 mniej zmęczenia.
<

Nierówna ruchliwość >

\7ie1u PD odczuwa nierówną zdolnośc do ru-

chu na przestrzeni dnia. Zazsvycza1ta nierównościdzie w patze z cyklem zablwania leków,
gorzej jest pod koniec cyklu.
Zwykle najsrtększą ulgę od objawów odczttwamy fano' kiedy jesteśmywypoczęCi. Niektorn1 stafają się wszystko robić tano, a|e to też
może prowadzić do zmęczenia.
< Ztnęczetie z powodu depresji >

ok. 40 procent PD cierpi na

depresję.
Typowym jej objawem jest właśniezmęczenie,
opislnvane jako brak motywacji albo u:rata
energii. IJżWa się tu lekow antydepfesyjnych i
'w razte powodzenia terapli ludzie zaczynają się
czuć mniej zmęCzen\ a bardziei skorzy do
działania'
<Zrnęczetiez powodu zabwnelń snu >
PD często ko)arzy się z zakłóceniem Snu.
Powody są różne, ale można je sprowadzic do
+ zmtany cyklu snu
# niemożnościwygodnego ułozenia się
* ubocznych skutków leków
Przerwanie snu nocą prowadzi do senności
w dzień i skłania do ochoty na dtzemkę. Krótka
dtzemka po lunchu jest zdrowa i odświeżająca,
ale kilka takich drzemek w ciągu dnta może zakłocić sen w nocy.
Problemy ze snem trzeba wnikliwie zbadać.
\ilarto też pamiętać, że niektóre leki nasenne
mogą powodować zmęczenie w dzien'
< Jak sobie rudzić ze zmęczeniem >
Zmęczente to problem wielu PD. Azeby pomóc, ttzeba najpierw zgromadzić zapis historii
choroby i przebadac, żeby wyeliminować powody nieparkinsonowe (czasem znajdvje się np.
anemię). Pacjenci powinni dokładnie opowiedzieć, kiedy czlją się zmęCzen\ jak długo zmęczenie trwa, jak skorelowane jest z lekarrri i jak
się czllją, kiedy nadchodzi.
A oto kilka rad, jak PD mogą na własną rękę
radzic sobie:
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* )edz

dobrze, od właściwegopozy'wienia

zaleĘ, żeby czuc się silnym

bierz udzial w programie ćwiczeń (zarówno
aerobic jak rczciągające)
* kultywuj dobre znvyczaje: o stałej porze do
lóżka, unikaj zbyt wielu drzemek, zmniejsz
uĘcie kofeiny i alkoholu
# utrzyrnuj aktywnośćumysłu' Nuda prowadzi
#

do zmęczenia
* jedz dużo włóknisĘch i pij sporo płynów
zeby unika ć zasratdzenia
# zgromadź swoje codzienne zadania w pofŻe'
kiedy łatwiej się poruszać i leki działają lepiej
* znaj swoje ograniczenia i staraj się o pomoc,
kiedy trzeba. Skupienie zby wielu dzialań nataz
prowadzi do zmęczenia.

JArilE UEKARSTWA pRZr DANYCH OBJAWACH?
Głowne objawy wywołane zmnie1szaniem się
dopaminy w mózgu to:

istnieje, od wieku pacjenta, od występowania
towarzyszących zaburzen i problemów chatakterystycznych dla danego pac)enta.

-

pujące:

Na początku; czy naleĘ natychmiast interweniować (terapeutycznie), czy czekac ? Nie naleZy proponować stosowania natychmiastowej terapii, jeżeli oznaki chorobowe są umiarkowane
i niezby uciązliwe.

striatalnym,

wiek

_ spowolnienie ruchów,
_ sztywność,
drzenie.

Klasyczne terapie ptzy tych objawach są nastę-

_ lewodopa, która

przeksztalca się w mózgu
w dopaminę, znana pod handlową natNvą Madopar lub Sinemet, który działa na poziomie

- agonisĘki dopaminetgiczne (Parlodel, Dopergina, Trivastal, Apokinon w zastrn1kach - wkrótce Requip)' Dzialają one bezpośrednio na ptąŻ-

kowie.
Te leki mogą mieć niekiedy niepożądane efekĘ: nudności, spadki ciśnienia,obrzęki organów
-wewnętrznych, halucynacje.
Po dłuższymokresie (wielu latach) choroby i terapii mogą po)awiać się nienormalne ruchy mimowolne, zwane
dyskinezami, do których pr4rłącza1ą się niekiedy fluktuacje ruchowe.
Do innych leków w terapii podstawowej można
zaliczyć:
.1eki antycholinergiczne (Artane, Parkinane, Disipal, Akineton, Lepticur).
oddzialywują głównie na drżenia,lecz naleĘ je
zażWać ostroznie ze względu na mozliwe niepożądane efekty.
.Deprenyl ogranicza nieco (vrydaje się) destrukcję dopaminy. by.wa skuteczny w szczególności
w początkowych fazach choroby.
o Amantady na, znana pod nazw
ą Mantadk.

paq,enta jest sprawą istotną' Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku, proponuje mu się
na ogół pfostą terapię - Madopar lub Sinemet zdając sobie spfawę z te1o, Że im pacjent jest
stafszy, qrmbardziej jest podatny na niepoŻądane efekry zażrywania leków. Dla pacjentów młodych bardzie1 'wskazane są agonistyki doparni
nergiczne wfaz z lewodopą.

obiawy i zabulnettiaz na przykład w ptzypadku drzenia można proponować Artane; natomiast w przypadku spowolnienia ruchowego
należy unikać leków antycholinergicznych, takich jak na przykład Artane. Zwiększanie dawkowania leków powinno odb}.wac się progrespvnie i pacjent dotknięty chorobą Parkinsona
powinien kontynuować terapię ptzez całe Ęcie'

Gdy choroba iest batdńe1 zaawalasowaiaa2
niektórzy pacjenci będą, po wielu |atach, zataz
rozpozna:wali fazy blokad i znacznych spowolnień ruchowych. Można wtedy uciec się do pomocy Częstszego dawkowania lewodopy (co 3,
a nawet co 2 godziny). Mozna przry tym stosować agonistyki dopaminergiczne (Parlodel, Do-

Jakie leki proponować ?
Nie istnieją idealne leki ani cudowne recepĘ. pergina...).
Terapia powinna być dostosowana do każdego
pacjenta zależnie od tego, jak dawno choroba Dyskinezy lub anormalne ruchy mimowol-
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ne: w tyrfl Vzrypadku nie ma speryficznych leków. Pewną popfawę moze przynieśćzmntejszante dawek lub inny ich rozdział.

spadki ciśnieniasą znaczne, to
stać z leków specyficznych.

naleĘ skorzy-

Bóle: mogą byc rożnego pochodzenia:

1eżeli
pojasriają się, gdy pacjentowi brakuje leków, to
naleĘ przy'wrócić właściwąterapię. \7 przeciwnym wypadku nalezy ptzyjąC środkiprzeciwbólowe, na ptzykład aspirynę lub Doliprane.
w ptzypadku bolow zsviązanych z nadmiernymi
skurczami mięśninaleĘ oddziaŁywać bezpośrednio na mięsień ptzez wstrzykiwanie toksyny
ny.
Szczególny prrypadek drżeniaz jeżeli wystę- botulinowej, której efekt utrzymuje się ptzez
puje batdzo silne drzenie, można przepisywać, wiele miesięcy, lrlb przez leki powodtrjące odoptacz lewodopy, agonistyk dopaminergiczny pręzenie mięśni. \I szczególnych przypadkach
ltrb antycholinergiczny (jak na przykład vqiże) można zalecać ptzyjmowanie środkow antydeCytowany Artane). Można do tego dołączyc, presyjnych lub soli litu.
w danym przypadku bata-blokery i barbiturany,
zaz:wy cza) re zerwo-wane dla pt zy padkow,,dt żeit Problemy równowagi: mogą pojawiać się nieistotnych" (innych schorzeń, roŻniąqrch się kiedy po wielu latach rozwoju choroby. 'W takim przypadku sama rehabilitacja w postaci teznacznie od choroby Parkinsona).
rapii ruchowej i przysposobienie mieszkania (na
Mdłości:aby ich unikać, należy bardzo powoli przykład ustawienie poręczy) mogą złagodzic te
z:większac dawki lekow' Zaleca się często stoso- niedogodności.
wać Motilium (które nie przechodzi przez
Trudnościw mówieniu: pojawiają się nte zamózg). Nalezy unikać Primperanu.
wsze' lecz łatwo stwierdzić brak siły głosu, moZaparciez zaleca się przyjmowanie wielu pły- notonne brzmienie lub niewłaściwąartykulację,
nów, spozylvanie jarzyn i dojtzaŁych owoców; które vłymagają rehabilitac ji ortofoni c zn e j
lekarz może niekiedy zalecać łagodne środki
prueczyszczające.
Sennośćdziennaz w tym przypadku można pic
kawę, ale nie po godzinie l4-te1.
Problemy ze ślinieniem: moze to być nadmiar
ślinypowodowany trudnościami w połykaniu' Bezsenności nocnez zdatzają Się CzęSto. NaleZaIeca się stosować spraye lub środki działające Ę unikac sjest, przyczyniających się do skracalokalnie na błonę śluzowąjamy istnej. Mogą nia czasokresów snu. Nalezy zachowyv'ać
równiez występować odwrotne zjawiska, a mia- ostroznośćw przyjmowaniu środkownasennowicie uczucie suchości w ustach, wywołane nych.
przyjmowaniem pewnych leków. \7 takim pftypadku na\eĘ duzo popijać ltrb ssać odpowie- Upośledzenie parnięci: niekiedy b1rva sktrtdnie pasĘlki.
kiem zażWania leków, a mianowicie leków an-

Szczególny lek rezerwuje się w przypadku choroby objawia1ącej się znacznyrni fluktuaciami
ruchowymi w ciągu dnia: Apokinon (agonistyk
dopaminetgiczny), który łatwo można podawać
ur zasttzykach. Reakcja następuje w ciągu dziesięciu minut, a jego działanie trwa około godzi-

.

Spadki ciśnienia tętniczego: ten problem bywa Często zwlązany z pewnymi lekami. Zmtany
ciśnienia pojauriają się głównie przy zmianach
pozycji (na przyklad przy wstawaniu z krzesła)
i mogą mieć niepożądane skutki ptowadzące
niekiedy clo złego samopoczucia' Można wtedy
doradzić noszenie pończoch elastycznych, spanie w pozycji prawie siedzącej (prry poduszkach), spozyłvanie osolonych potraw ' Jeżeli

tycholinergicznych; gdy pojawiają się kłopoty
z pamięcią, na|eĘ te leki nawet całkowicie odstawić. Niekiedy występują początkowo trudnościw koncentracji, co wskazuje już na to, że pamięć doznała pewnych zmian.

Depresia: niekiedy bywa pierwszą oznaką chotoby, lecz moŻe ona pojawić się w jakimkolwiek
momencie. Nie naleĘ unikac rozmów na ten
temat. Zaleca się stosowanie specyfikow anty-
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depresyjnych. Moze się okazać,

że niezbędna

jest niekiedy pomoc psychiatry lub psychologa.

w szczególności agonistyki dopaminergiczne, mogą powodować halucynacje. Niektórzy pacjenci mają
większą podatnośćna ten rcdzaj zjawiska niż inHalucynacje: większośćleków, a

ni.Trzeba koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi' który może wtedy wprowadzić pewne zrniany w terapii.
:Vyżej podany materiał stanowi wolny ptzekład arrykułu
dr Limousin zamieszczonego w czasopiśmie FRANCE
PARKINSON, n" 51, 1997.

MISTRZ A}IERYKI RADZI soBIE
Jako zawodowy sportowiec v/yczynowy, ktory
zdobYwał laury w latach sześćdziesiąĘch, Larry
Powers nigdy nie wyobrażałsobie, że nade1dzie
kiedyśdzien, kiedy chodzenie lub założenie koszuli będzie oznaczało bardzo wyczerpującą
czynnośćfizyczną, Ale było to jeszcze wtedy,
zanim rozpoznano u niego dzieurięc lat temu
chorobę Parkinsona _ miał wtedy 50 lat.
\fpr'awdzie choroba pozbawiła go wielu cech
,,'waIecznego" atlety, to jednak wykształcila
w nim wewnętrzne siły, umozliwia1ące egzystencję pelnążyciai pasje dzielenia się z innymi
Ęm, czego się sam nauczył, borykając się z tą
chorobą.
,,Zdaję sobie spfawę' że jestem kaleką" _ mówi
dawny mistrz Ameryki (wzrost 183 cm, waga
102,5 kg zdobywca nagrody National Gym Association za pionierski wkład, poświęcenie,
osiągnięcia zyciowe i zalety charakteru w dziedzinte zachowania zdrowia i treningu fizykotefapeutycznego. _ ,,Nie mogę pokonywać długich dystansów i muszę wiele odpoczy.wać, ale
nie załamuję się''.
Natomiast woli on korzystać z wielu przyjemnościw zyciu, które sto1ą ptzed nim otworem,
jak na przykład z wędkarstwa, które vważa za
zajęcie uzupełniająCe, pfowokujące i uspokajaj4ce (cokolwiek chwyta, to zafaz puszcza wolno). Powers, jako eks-marynarz, zwykłbył przemterzać całe kilometry , aby dotrzeć do odległego jeziora, stawu lub rzeki, gdzie mógł zarzucać

wędkę. Dzisiaj musi on już wyprawiać

się

w podróz nad wodę, mieć przewodnika do pomocy; ruczej woli mieć kontakt ze spokojną v/o<1ą, niż mieszac działanie codziennej porcji lekow z działaniem oceanicznych fal. Ale stale
łowi duze sztuki. Niedawno zmagał się ze
szczupakiem w rzece Port Saint Lucie na Flory-

z CHoRoBĄ PARIilNsoNA

dzie przez 45 minut, zanim go

wreszcie

vłyciągnął'
Ta 45-minutowa walka stanowiła krótkie interludium w jego codziennejwalce z Parkinsonem.
,,wstaję fano bardzo wcześnie, aby zacząć
dzieil" _ mówi. _ ,,Zajmuje mi to mnóstwo czasu i przygotowań, aby pokonać parkinsonizm".
Poskramianie choroby, ktota oddziałlje na system nelwowy' stanowi _ według jego ułyrażenia _ ,'za1ęcie o pełnym wymiarze godzin''. Jego
narzeczofla, masaĘstka, jest głównym bodźcem
dla Powersa do rannego wstawania; pomaga mu
stanąć na chwiejące nogi.
Poświęcając Vle Czas;r) na zdtowie i fizykoterapię, Powers stosuje swoją własną ,,feceptę'' na
walkę z choroba.
Pierwszym składnikiem tej recepfy' wyjaśnia
Powers, jest duchowość,,Proszę Boga codziennie o odnowę mego ducha i o sily na daIsze życie''. Następnie przychodzi kolej na codzienne
wazne leki: Sinemet (karbidopa i lewodopa)
i Eldepryl (inhibitor MAo). Te leki pomagają
w kontrolowaniu wielu objawow chorobowych,
takich jak na przykład: drżenie ręki, sztywność
mięśnii zaburzenia przy chodzeniu. ,,Nie można
Ęc bez tego lekarstwa - mówi. - ,,Nie można
chodzic bez niego".
Powers brał tę porcję standardowych lekarstw
i 'wzbogacuł ją. Jako dyplomowany tfeflef za.
wsze doceniał zdrowotne korzyści uzupełnień;
gdy więc zapadał na zdrowiu, starał się
uzupełniać codzienny rcĘm dla oddziaływania
na swoją chorobę'
Istotną sprawą jesttakże właściwadieta. Chcąc
utrzym}'lvać ,,c4rstą krew'' Powers daje pierwszeństwo odpowiednim sokom i jatzynom, takim jak na przyklad sok z marchwi i kiełki jęczmienia. Je nieduzo słodyczy, pamiętając, że
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utrudniaią one tfawienie, a także zlviększają zawartośćcukru we kr.wi. Zby duża zawartość cukn-r jest batdzo ryzykowna dla osób z chorcbą
Parkinsona - niekiedy doprowadza do hipoglikemii, niekiedy zaśna pogtanicze cukrzycy; Powers jest więc bardzo ostrożny pod tym względem. Przyzwczaił się do noszenia ze sobą małych porcji jedzenia _ pojada1ąC pfzez cały dzien
- takich jak na przyklad surowe orzeszki ziem^
ne, plasterki indyka, wiejski ser' Kładzie nacisk
na niezbędnośćpotraw włóknistych, jedząc
mnóstwo kasz, owsiankę i różne rodzaje ottębów; każdego wieczorur je poza Ęm miskę
,,piękne j, radosne j kaszy" . VaIcząc z wieczna suclrościąw ustach (,,w ustach mam pustynię Saharę'') sięga po kostki lodu, bezpestkowe zieIone winogrona i orueż:wiającą gumę do żucia.
Aktywnośc fizyczna jest oczywiście głównym
czynnikiem w walce Powersa ze skutkami choroby Parkinsona; podkreślaon, że kazde ćwiczenie musi być pod względem neurologicznym
ruczej stymulr-rjąc e niż'wy czerptrjące. oznacza to
skupienie się na naptężaniu mięśniprostowników, jako przeciwieństwa mięśnizginaczy,
którymi pracujemy tak często w zyciu codziennym' kiedy tylko podnosimy filiżankę kawy lub
myjemy zęby.
,,Mttsicie przy Parkinsonie obrać inną drogę _
dodaje. _ Musicie sięgnąć wstecz jak pływak
plynący sĘlem grzbietowym' Ja mogę siedząc
na ławce wycisnąć i kucnąć ze L25 kilogramami,
a1e nie mogę powrócić do poprzedniej pozycji
Moje ręce stają się 1ak szczypce, a nogi - jak
ołów i nie mogę zakonczyc tej gimnastyki'''
Chcąc zapobiec tego rodzaju wyczerpaniu'
optzcował on około 25 rcżnych ć:wiczen przry'wraca1ących energię osobie wagi lekkiej, zaprojektował taśmyz cwiczeniami i sprzęt do gimnastyki podtrzymujący cały grzbiet.
Przęd diagnozą Powers byl wielkim wyznawcą uzdr aw lający ch właściwoś ci wody. T eraz, będą. chory, jest jeszcze bardziej przekonany
o tych właściwościach'
Poniewaz choroba Parkinsona osłabia jedną częścciała do tego stopnia, że )edna noga dociska silnie, a druga wlecze się, choroba prawie uniemozliwia przeprowaclzenie proby sef cowo-n aczy nlow ej na lądzie
Inaczej jest w wodzie. ,,Basen pobudza was
i "doładowuje". Ruch w wodzie wzmacnia obwodowy system nerwowy i zlviększa tętno. wychodząc, czujemy się cudownie''.
.

ostatnim elementem wskazówek Powersa, doĘczących walki z chorobą Parkinsona, jest codzienny masaż; wieruy, że zabiegi kręgarskie są
bardzo istotne w przypadku problemów kostnomięśniowych.Codzienny masaż powinien być,
dodaje, bardzo lekki, w przeciwieństwie do głębokiego masażu stosowanego w sporcie' który
mogłby wywołać zmęczenie przez kilka następnych dni. Masaż pomaga w ten sposób, Że powoduje doprowadzenie kfwi i tlenu do mięśni
i jednocześnie eliminację toksyn i kwasu mlekowego. Masaż powoduje równiez uczucie błogościi przywraca wiele energii ciału' ,,Poniewaz
macie bardzo mało energii przy chorobie Parkinsona, wszystko naleĘ ciału ptzywtacać,
a nie usuwać z niego'' _ mówi Powers, dodając,
że ma szczęście, tż ma nafzeczoflą z wieloletnią
praktyką masaŻystki * terapeutki.,,Potrzebujesz
miłości,podpory emocjonalnej i towarzysza Iub
prn1jaciela. 'Wszystko to zawdzięczam jej".
Powers zastana:wiał się, czy napięcia związane
z jego dzialalnościąza'wodową _ 77 7at jako
Makler giełdowy, wieloletni trenef wyczynowej
gimnasĘki i wiele lat jako prezentef telewizyjny _ spowodowały teraz spadek sił Zylvotnych,
czyniąc go nieodpornym na chorobę Parkinsona.

Ale porzucił rozyvażania, na ile jego zycie mogłoby być inne. Teraz jest zbyt dl-lzo do zrobienia i zby dużo innych ltldzi w Ęch samych tarapatach, którym trzeba dodawać odwagi do
dalszego Ęcia.
,,Nauczyłem się kochać ltrdzi niepełnosprawnych. Lubię z nimi tozmawiać' opowiadać im
ka:waly i spędzać z nimi cały dzien oni patrzą
na mnie, poniewaz mam duze muskuły, a jednak nie mogę zby dobrue chodzić. Gdy widzę
kogośkulejącego idącego stromą ulicą to wiem,

ze to jest zxvycięzca."
,,Powinniście mieć w zyciu matzenia - mówi
Powers _ i dążyćdo ich vrzeczywlstnienia. Ja na
ptzykład chciałbym pojśćna ryby z tyml "wielkimi kapitanami" któregoś z sobotnich ranków''.
(Jest to wolny przekład ar'tykułu ,,Mr America Coping
with Parkinson's'', jaki ukazał się w czasopiśmie APDA
(The American Parkinson Desease Association, Inc.)
w numefze jesiennym f999 r.)
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Gdzie do specialisĘ?
amy Coraz większe mozliwości
koruystania z poradni specjaIizu)ących się w leczeniu osób z chorobą

Parkinsona.

Do Poradni dla Chorych z Chorobą Parkinsona i Zespołem Parkinsona pny uL
CzerniakowskTel zaprasza prof . Fiszen

Ieczenie operacyine oferuie dr hab. med.
Marek Harat w Woiskowym Szpitalu Klinicznym w BydgoszcŻy.
Natomiast w Szpitalu MSWiA prŻy ul. woło-

skiei 137 przy rilinice Neurologii kierowanei przez doc. Barcikowską powstała Poradnia dla osób z Chorobą Parkinsona,
w które| pnyjtnuie pacientów dr Ifuzysztof
Czyżewski w dniach: poniedziałek, wtorek,
środaod godz. 8.30 (piątek to dzień oma_
wiania badah przeptowadzonych w czasie
pobytu dziennego).

Przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od
lekarua pierwszego kontaktu (także spoza'War-

sza:wy). Chorzy należący do Kasy Resortowej
mogą liczyc na kompleksowe badania, które
odbywaja się w czasie tzw. pobyru dziennego.
Chory, który przeszedł ocenę wstępną (badanie takie trwa niejednokrotnie do 45 minut),
przychodzi do poradni o godz.8.00 i pozostaje
tam do 14.00.

'!(/

tym czasie przechodzi badanie

ktwi,
próbę lekową, testy na pamięć, na poziom depresji, badanie rezonansem magnetycznym,
przepływy mózgowe, moze być skonsultowany ptzez psychiatrę i w miarę potrzeby ptzez
internistę.
Chorzy lnają moŻliwośćkorzystania z rehabilitacji, która odbpva się 2 razy w tygodniu po 25
min. i jest prowadzona przez rehabilitanta specjalnie przeszkolonego do zajmowania się osobamt z chorobą Parkinsona.
Poradnia złożyŁawniosek do Kasy Mazowieckiej o ptzyznanie świadczen na takie same pobyry dzienne dla chorych z Kasy Mazowieckiej.

,,Choroba Parkinsona- diagnoza i co dalei?"
ocltym ty.tułem odbyła się 22lutego 2000
w lokalu Polskiej Agencji Informaryjnej
konfelencja prasowa (zorganizowarra
plzy pomocy firmy Novartis). W trakcie konferencji wystąpili:
Doc. dr hab. Andrzej Friedman - przewodniCząCy Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTL,
ordynator oddzialu Kliniki Neurologic znej Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w \Tarszawie,
Doc. dr hab, ltłirosłaslZąbek - ordynator

od.dzialu Neurochirurgii 'Wojewodzkiego

Szpitala Bróclnowskiego w \Iarczawie, przy
Kondratowicza 8. Jako pierwszy w Polsce
zaStosował metodę; opefac}jnego leczenia
choroby Parkinsona polegająCą na wszczepianiu clo głębokich struktur mózgu elektrod

r-rl.

stymulujących.
Janusz Chrzanowski - Prezes Stołecznego Sto-

warzyszenia osób z Chorobą Parkinsona',
Zainteresowanie tematem było duze' 'W prasie
ukazało Się wiele arrykułów relacjonujących
konferencję. Z lwagi na ogtaniczone miejsce
zamieszczamy dwa' które odzwierciedlają poruszone problemy.
Konferencję zorganizowaliśmy z uwagi na
kompletny brak zainteresowania i odpowiedzi
na pyania uczestników spotkania w dniu ]"1
grudnia ub. roku Ze stlony odnośnych władz.
Dlatego jeszcze raz podjęliśmypróbę poinformowania społeczeństwa o trudnościach, z jakimi spoĘkają się chony na chorobę Parkinsona
przy zakupie lekow i leczeniu operaryjnym.
Niestety ze strony Ministersfwa Zdrowia, Krajowego Inspektora Farmaceutycznego, Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, Sejmowej
Komisji Zdrowia, zaproszonych na konferencję,
oddźwięku nie ma...

Ń
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ofiary choroby Parkinsona chcą refundowanych leków

Za rnało lekarzy

Stowarąrszenia osób doświadczonych choroba Parkinsona wystosowaĘ protest. do
ministra zdrowia przeciwko wycofywaniu
niektórych leków z ltsĘ leków refundowanych. Jednocześnie postuluią, aby na liście
znalazĘ się leki produkcii zachodniei iako
skutecznieisze od kraiowych odpowiedników. -Według różnych badah, w Polsce żyie
od 6o do 120 tys. osób chorych na chorobę
Parkinsona.
Janttsz Chrzanowski, prezes Stołecznego Stowatzyszenia osób z Chotobą Parkinsona, natzeka na trtrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. - w \farszawie są jedynie trzy ptzychodnie specjalistyczne, a chorych jest ok. 350 stwierdził. Jednocześnie podkre ślił,że podobne
problemy mają również chotzy w całej Polsce.
Jego zdaniem, lekarze pierwszego kontaktu nie
mają odpowiedniego przygotowania do stawiania diagnozy w przypadku tego schorzenia.
Jednocześnie stowar zy szenia chcą, aby respektowana była podpisana w 1998 roku Karta Pra'w
osoby z Chorobą Parkinsona. Zakładała ona' Że
kaŻdy chory ma pfawo do kontakll z lekarzem
specjalistą w dziedzinie choroby Parkinsona. :uzyskania prawidłowej diagnozy, dostępu do wspo-

magającej leczenie opieki medyczne j, otrzymania
stałej pomocy. Podpisał 1ą ówczesny minister
zdrowia'Wojciech Maksymowicz, ktory publicznie
zobowiązał się do tego, że leki na chorobę - Parkinsona będą bezpłatne. Jednak jak do tej pory
do tego nie doszło i za leki nadal trzeba płacic.
Najlepszymi metodami walki z chorobąjest albo
podawanie leku o nazsvie Comtan, albo niedawno opracowana metoda polegająca na wszczepianiu do głębokich Struktur mózgu specjalnych
elektrod sĘmulująrych. Niestety, obie są bardzo
drogie. Koszt miesięcznej kuracji farrnakologicznej waha się od 6oo do 1000 zł. Natomiast cena
jednego stymulatora wynosi ok. 10 tys. dolarów'
Pierwszą taką operację w naszym kraju prze-

prowadził ur zeszĘm roku w stołecznym oddziale Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego
oddziaŁ kierowany przez dr. Miroslawa Ząbka.
Nikt jednak nie refunduje kosztów tych operacji.
Pierwszych pięc zostało opłaconych z fundusztt
Komitetu Badan Naukowych' Na dalsze pięć
pteniądze ptzęznac^lło Ministerstwo Zdrowia. Jednak pfogfam ten został obecnie wstfzymany
- powiedział Ząbek.
Grzegorz Gutfunąn
,,Nasz l)ziennik", 23.02.2000

r.

CHOROBA PARKINSONA

Chcemy tahsąFch lekarstw

Po chorych na stwardnienie rozsiane o refundowane lekarstwa dopominają się cierpiący na chorobę Parkinsona. \7 staraniach wspierają ich równieŻ neurolodzy. DomagĄą. się, by więcej leków
można było kupic za opłatą zryczaŁtowaną.
okazuje się, że w}.typowane przez Ministerstwo Zdrowia lekarsrwa, które chotzy mogą kupić taniej. niełagodząw zfiacznym stopniu skutków choroby'Z kolei te, które byłyby skuteczfle' są pełnopłatne'Stołeczne Stowarzyszenie
osób z Chorobą Parkinsona wysłałojuż w tej
sprawie list do minister zdrowia Franciszki Ce-

gielskiej. Na jakieśzmiany jednak chorzy nie
mogą liczyc. LisĘ zostały opracowane pfzez
specjalistów i na ruzie nie będą zmieniane.
Choć pnyczyny parkinsonizmtl nie są znane
i niewielu w Polsce lekarzy potrafi coświęcej
powiedzieć o przebiegu choroby, wiadomo
z całą pewnością, że zapadają na nią najczęściej
osoby starcze. Emeryci i renciści nie są w stanie
ze swoich miesięcznych wynagrodzeń kupować
lekarstw bez refundacji. Miesięcznie wydać
trzeba nawet 1000 zł' Co wazne parkinsonizm
nie jest chorobą uIeczalną. Polega na postęptl-
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jącym zabttzeniu funkcji ruchowych. Mięśnie
słabną, wlotczęją, ma się uczucie jakby nie
można było nad nimi zapanować. Charakterystyczne jest drzenie parkinsonowskie. Chorobę
tę można jedynie zaleczyć na jakis czas, złagodzic je) skutki. o pełnym wyleczeniu i pełnej
sprawności nie ma mowy. Do w miarę normalnego ftrnkcjonowania lekarstwa są niezbędne.
Robi się operacje, chorych wysyła na doskonale działającą rehabilitację. operacje jednak są
bardzo kosztowne.

'V7

Polsce jak do tej pory tyl-

ko trzem osobom wszczepiono do mózgu specjalne stymulatory, które znacznie łagodzą ob1awy choroby. - Podstawą leczenia jest jednak
farmakologia - mówi Andrze) Friedman, pfte-

odniczący Sekcji Schorzeń P ozapiramidowych
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. - DIatego jeżeli są leki, które wyrażnie poprasliają
stan zdrowia chorego, ttzeba chorym pomóc
w dostępie do nich'
w

BACH
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Zatząd Kujawsko-Pomorskiego Stowafryszetaia osób z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu informuje, że w Bydgoszczy została otwarta Poradnia Konsultacyjna leczenia
choroby Parkinsona metodą operacji'
Porady ttdzieIa płk dr hab. n' med. Marek Harat _ specjalista neurochirurg leczący chorobę
Parkinsona metodą operacji. Poradnia jest czynna w poniedziałki i środyw godz. od 17.00 do
19.00. Zapisy są przyjmowane wyłącznie telefonicznie pod nr. tel. 052 342-65-36.
Przyjmowani są chorzy z chorobą Parkinsona z uloj' Pomorsko-Kujawskiego, ze skierowaniem od lekarza kontaktowego lub rodzinnego podstawowej opieki lekarskiej,
Chorzy z chorobą Parkinsona, spoza woj. Pomorsko-Kujawskiego mogą byc przyjęci ze
skierowaniem od \ekarza kontaktowego lub rodzinnego podstawowej opieki lekarskie) oruz
mając1ł zgodę odpowiedniej Kasy Chorych lub Kasy Branzowej.

Parkinson pod skalpelem
Z dr. hab. n. med. Markiem Haratem - kierownikiem Kliniki Neurochirurgii w Woiskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszcry, tozrnawial";wcian Piekański.
jak ubrać się, jeść,ma kłopoĘ z chodzeniem,
chory może zostać przykuty do lożka. Błędne
son - co tuie o tej cborobie uspólczesna nledy- rozpoznanie choroby Parkinsona we wstępnej
cynat
fazie choroby moze mieć nieodwracalne skutChoroba Parkinsona jest chorobą mózgu, dość ki, zdarza się, ze pacjent trafia na oddział p'yp owsze ch nle znaflą 1 nteule czaLną i p ostęp ującą.
chiatryczny. By tego uniknąc i otrzymać bez'W
Polsce szacu1e slę, iż chorych na tę chorobę błędną diagnozę w rozpoznawaniu choroby
jest ok' t}0 tys. osób i liczba -wciąż rośnie.
Parkinsona, stosuje się batdzo szczegołowe baNa chorobę Parkinsona zapadają osoby dania, poprzez tomografię komputerową i rew wieku stafszym (40-50 rok życta), zdarzają zonans magnetyczny głowy, który daje bardzo
się jednak przypadki, ze choru ją na ntą osoby precyzyjny wgląd w struktury mózgu.
po 20 roku zycia. Te ptzypadki są szczególnie
Niestety do dnia dzisielszego etiologia chorodtamatyczne1 ponieułaż u osób w wieku by Parkinsona jest nie znana, jedynie wiemy,
młodszym rozwtja się ona szybciej'
że jest to obumietanie komórek 'wytwarzająPierwszym objawem choroby Parkinsona jest cych dopaminę, zna1dujących się w tzw. istodepresja, stany lękowe, pożniej objawy kliniczcie czarnej mozgłl. Dzisiejsza medycyna nie
'wie,
ne: drzenie,wzmożone napięcie mięśniowe, co
dlaczego tak się dzieje i nie umie jednow ostateczności może doprowadzic do skraj- znacznie odpowiedzieć, czy jest to rzeczwinych stanów, kiedy to Chory nie moze samo- ścieobumieranie, mattwica' Czy genetl/Cznle
clzielnie wykonyłvać najprost szych czynności, zaptogramowana śmierćkomórki (apoptoza).

roku 1917 po raz pieruszy chorobę Parkinsona opisał londyński lekarz James ParkinlX/
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nej elektrody i elektrokoa gulatora, dzięki temu rozmiar zniszczenia jest ściśleokreślony'
Pned elektrokoagulacją mózgu u wszystkich
pacjentów jest mlefzona opornośćtkanki
mózgowej oraz jest wykonywana stymulacja
mózgu prądem o wysokiej częstotliwości
(ustapienie sztywności lub drżen w zależności
od wcześniejwybranego celu w trakcie stymulacji) i niskiej Częstotlivrości (pobudzenie
drog ruchowych w trakcie stymulacji).
py, która zrewolucjonizowała leczenie tej choCzynności te upewniają nas w trakcie opefaroby, co było przyczyną, iż odstąpiono od le- Cji o poprawności wybranego wcześniej
czenia metodą operacji. Jednak po kilku la- w komputerze celu.
tach okazało się, Że cotaz częściejpojawiały
Talamotomię lub palidotomię mozemy
się przypadki oporne na leczenie levodopą, w czasie jednej procedury wykonać tylko jedco sprawiło, iż u niektórych chorych wystąpi- nostronnie. w ruzie potrzeby można j. poła ',lekooporność'',wymagająCa w dłuższym wtotzyc po drugiej stronie dopiero po upłyleczeniu Cotaz większych dawek preparatu' wie ó miesięcy. lw piątej dobie po zabtegu
co z kolei wywołało Szereg ubocznych i nie- operacyjnym v/ celu oceny lokahzacji i rozkorzystnych skutków - i w latach 90 nastąpił miaru uszkodzenia wykonujemy MRI głowy.
's7
powrót do zabiegow operacyjnych, i to
roku 7999 w naszej Klinice wykonaliśmy
w sposób batdzo nowoczesny.
20 udanych (wszystkie zaplanowane) operacji
W Polsce metody leczenia choroby Parkinso- funkcjonalnych u osób z chorobą Parkinsona.
na opefacyjnie są powszechnie znane, stosuje
Leczenie operacyjne wraz z l4-dniowym
się je w wielu polskich szpltalach, w naszej przygotowaniem kosztuje 5 tysięcy zŁotych.
Klinice, którą kieruję, leczenie operacyjne pa- w obecnej chwili Kasy Chorych udzielają procjentów z chotobą Parkinsona w)rkonujemy,
mesy' czyli każdy pacjent moze otrzymac
gdy leczenre zachowawcze jest nieskuteczne
zwtot kosztów leczenia, jednak mtrsi o to Stapomimo stosowania duzych dawek leków rać się ind1.widualnie.
p.parkinsonowskich. Rodza) stosowanego zaV roku bieżącym tj. 2oo0 trurają statania
biegu operacyjnego zaIeży od objawów, które v/stępne w Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej
występują u chorego. Jeżeli w obrazie choroby Kasie Chorych w Bydgoszczy o pełną refundadominuje wzmożone napięcie mięśniowe cję kosztów leczenia, wnioskodawcą jest Kui sztywność' proponujemy choremu palidoto- jawsko-Pomorskie Stowarzyszenie osób
mię (zniszczenie wewnętrznej częścigałki bla- z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu.
'W
dej), natomtast jeżeli na p|an pierwszy wysuwa
naszej Klinice istnieje mozliwośćwszczesię drzenie mimowolne kończyn, wykonujemy pienia stymulatorów mózgowych (celem jest

Jaką metodę operacji stosuje Pan tu leczeniu
cboroby Parkinsona?
Zabtegi operacyjne w leczeniu choroby Parkinsona wykon1nvane były na ptzełomie lat
60 i 70, stosowano wówczas metodę tzw. wenĘkulograf\i - tj. nawiercano otwór w Czaszceż
wprowadzano kontrast do układu komorowego itd. - zabtegbył bardzo bolesny i uciązliwy
dla pacjenta. \f latach 70 wprowadzono w leczenitr choroby Parkinsona preparat levodo-

ię (zniszczenie jądt a p ośredni ob o cznego wzgórza). oba wymienione vq1,żej zabiegi są wykon1łvane w znteczuleniu miejscowYffi, przy tlżyciu famy stereotakĘcznej, ktorą
przykręca się do głowy chorego. wykonane
wcześniejw naszym szpitalu bez rumy stefeotaktycznej obrazy MRI głowy chorego nakłada
się na uzyskane w trakcie zabiegu obrazy CT
głowy (z rumą stereotaktyczną), co pozwala na
określenie z dużą dokładnościąopisanych wyzej celów. wykonujemy to, wykorzystując nowoczesny sprzęt komputerowy.
Niszczenie tkanki mózgowej odbywa się na
zasadzie elektrokoa gtrlacji, za p omocą sp e cj altal amotom

jądr o

n

is

kowz gó r za)' Ef ektem

j

e

st

je

dno czaso -

we ustąpienie drzenia i sztywnościw przeciwstronnych konczynach. Koszt -wszczepienia
sĘmulatora w naszej klinice jest taki sam jak
w opefacji neuroablacyjnych. Ze względl na
wysoki koszt neurostymulatora (ok. 10 tys.
USD) pacjent musi zakupić go sam.
Dziękuję za tak szczegółowe informacje.

Dla zainteresowanych podajemy adres
wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Powstańców warczawy 5
85-68L Bydgoszcz
tel. O52 377-32-31., O52 377-33-14
:
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MINISTER ZDROWIA

Warszawa, Ż7-04-00

Franciszka Cegielska
MA/1403/00

'l$,*

Pan
Janusz Chaanowski
Stołeczne Stowazyszenie Pacjentów z
Chorobą Parkinsona

i

W odpowiedzi na Pana pisma dotyczące zasad organizacji udzielania
świadczeń zdrowotnych osobom cierpiącym ńa chorobę parkinsonj, uprzejmie
odpowiadam, ze Pana pismo z dnia I4,.I2.Iggg zostało bez zwłoki pzekazane
osobom odpowiedzialnym za zorganizowanie ambulatoryjnej opieki specjalisĘcznej w

'

województwie mazowieckim,

opóźnienie odpowiedzi na Pana pismo wynika wyłącznie ze złozoności
zagadnienia zapewnienia opieki osobom z chorobą Parkinsona i czasu potftebnego
na znalezienie i wdrozónie rozwiązań zgłoszonych problemów. Przed kilkoma dniami
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych paedstawiła harmonogram działan,
zmiezająrych do zapewnienia opieki osobom z chorobą Parkinsóna. Na mocy
porozumienia pomiędzy Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych a Szpitalem Klinicznym
MinistersMa Spraw Wewnętznych przy uliry Wołoskiej, szpital nieodpłatnie uzyczy
pomieszczenie na siedzibę dla Stowazyszenia osób z Chorobą Parkinsona. W
kwietniu zostanie ogłoszony konkurs na udzielanie świadczeń zdrowbtnych osobom z
chorobą Parkinsona, d W pierwszych dniach maja kontrakĘ zostaną podpisane.
Swiadczenia zostaną zakontraktowane W ramacń programu leczenia 'chorych z
chorobą Parkinsona. Nadzór fachowy nad programem'spń*ować będzie Pani doc. dr
hab. Maria Barcikowska, która jest eksperterrlW dziedzinie chorób zwyrodnieniowych
mózgu.
Uwazam, ze działania podjęte przez Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych
powinny przynieśćodczuwalną dla Państwa poprawę.

odnośniepytania dlaczego, mimo uznania choroby Parkinsona za chorobę
pzewlekłą nie wszystkie leki stosowane w tej chorobie znajdują się na liścieleków
refundowanych informuję, Że przy podejmowaniu decyzji o wprowidzeniu leku do
wykazu leków refundowanych rozwaŻa się wiele istotnych kwestii, jak choćby
odpowiednio klinicznie udokumentowana skutecznośćleku, koszt refundacji dla
podmiotu refundującego i ilośćdostępnych środków finansowych, które
nye

'ogi

przeznaczone na cele refundacji wszystkich leków znajdująrych się w wykazie.

,.
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PORADNIA DLA cHoRYcH z cHoRoBĄ PARIilNsoNA I zEsPoŁEM PARIfiNsoNA Klinika
Neurologii i Epileptologii CMKP Samodzielny Publiczny SzpitalKtiniczny irn. W.
orłowskiego w warszawie ui. Czerniakowska 231
Poradnia obejmuje opieką chorych kierowanych przez lekatzy neurologów i lekatzy pierwszego
kontakru z Mazowieckiej Kasy Chorych.
Poradnia czynna lest
- wtorek i czwartek 77.30-15.30 - prof. IJrszula Fiszer
- środa 7I'30 - 15.30 - lek. med. Małgorzata Michałowska
:

Zapisy codziennie - najlepiej telefonicznie między godz.1100-1200 - te|. 628-30-11 w' 290
Istnieie mozliwośćwykonania badah: tomografii komputerowej, elektroencefalogtafii, badań laboratoryjnych kr_wi itp. w zaIeżnościod potrzeby chorego.
'W

Poradni mogą być leczeni chorzy z innych kas chorych (po uzyskaniu promesy z własnej kn'y)
otaz pacjenci, ktorzy nie są objęci refundowanym leczeniem przezKasy Chorych (oplata wg Cenntka Szpitala).

KOfuIANIKATY
wiadomośćz ostatniei chwili
Tuż przed oddaniem Biuletynu do druku otrzymaliśmy odpowiedż od Pani Minister Franciszki

Cegielskie j, kt6ra nas satysfakcjonuje, ale tylko częściowo.
Na temat reftlndacji 1ek6w odpowiedż jest slymijająca.
Czekają nas więc dalsze zmaganIa mające na celu przywrócenie Sinemetu na listę leków refundowanych.

Podajemy aktualny adres Śląskiego Stowarzyszenia:

śtąstieStowarzyszenie osób DotkrrięĘch Chorobą Parkinsona ul. Medyków L4
40-753 Katowice - LTgota
c/o Klinika Neurologii Podeszłego wieku
Regionalne Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona w \7ałbrzuchu:
Pot

adtńa Neurolog iczna
,,Arniklrs"
ul. Smidta 15a
58-300 Vałbrzych

(adres do korespondencji:
58-316 \Iałbrzych 14)
skrytka pocztowa 9I
tel. 847-41. -01., 84L-31.-1.9
Redakcja Biu|etynu: Zaruąd Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 78, tel'
602-18-88' Konto: Bank Przemysłowo-Handlowy, iII oĄV'arszawa, ul. Biała 4, nr 10601057-4314-2]000-520101 oraz nowy
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