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,,KażĄłpunkt życia może być tynr, od którego cośuażnego się rozpoczynA.''
Anną Kamieńska
Drodzg Czytelnicy!
W numerze:
1. Wstęp

2. Sen i bezsenne noce
3. Halucynacie

w cnorobie Paftinsona
4. Bola muzylfi w leczeniu

choroby Paftinsona
5. 0łów w bulach
6. Nasze Wystąpienie na

konterenciiw dniu
13 kwietnia 2002
7. 0bchody Dnia Chorego
na Chorobę Parkinsona

oczami wolontafiusza
8. Pytania paGientóW
9. Komunikaty

Juz dua lata piszę do

parę zdań na piertłszej stronie Biuletynu, tuięc postanowiłam, cboc z peunymi oporami (parkinsonicy to przeulaznie introwertycy _ trudno na?n się ottuorzyć) napisać cośo sobie.
Moj mąz razem ze suoim rakiem przeniosł się do u'lieczności i nie zrealizotualiśmy naszych planóu, że jak przejdzie na zasłuzoną emen)turę, będziemy cbodzić razem po zakupy, na spacery do Lazienek, a także do teatru i kina. A obiecywat/
Synowie usamodzielnili się, załozyli rodziny i wpratłdzie mam z nimi
i icb dzieu'lczynami bardzo miłe i serdeczne kontakty, ale na co dzień
ich nie ma.
No to postanotuiłam zadbać o siebie, Więc zrobiłam porządki we uszystkicb szaftach i zastanouitam się co dalej?
Nie cztłłam się najlepiej Gzczegółow oszczędzę, bo tuszjlscy już tłiedzą,
jakie są obiauy cb.P.). Miałam upraudzie diagnozę "zespół pozapiramidouly", ale kompletnie nic mi to nie móuiło. Poszłam do innego lekarza. Bez wabania sttaierdził ,,cboroba Parkinsona". Mojego zdziuienia,
zaskoczeniA, szoktł, niepokoju, protestu, złości,apatii nie będę opisywać, bo 1>eunie uszyscy to przezyuali'
Kiedy juz odbiłam się od dna, zaczęłam czytać, szukać informacji
i lrafiłam do Stoularzyszenia.
Poproszono mnie tu o włączenie się do pracy. Wyciągnęłam rękę, aby
pomóc i,,, tupadłam po szyję. Poznałam miłycb i interesującycb ludzi'
jestem aktyluna, cbodzę na rebabilitację, jestenx śuiadomaprzejauou'l
Was tycb

cborobjliualczęznią'

I nie uszyscy cbcą uuierzyć u juz prau.lie duunastoletni okres mojej
cboroby.

Panie Boże, jeśligdzieś tam jesteś,dziękuję Ci, że mam tylko cborobę

Parkinsona...

M.s.

poinformozłąnia Czytelnika. Nie powinny
między pacjenterrl i jego lekarzem.
jako
do
dyskusji
lecz
raczej
nlateriął
uskaząnia lecznicze,
być użyte
.iako
Wiadomości. zawąrte w tynx Biuletynie są przeznclczone wyłącznie do
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MEDYCYNA

Sen ibezsenne noce
Ostatnie badanta wykazaly, ze problemy ze
snem przetywa 90o/o ludzi. Na ten temat pisze
neurolog, dr K. Ray Chaudhuri.

porlszania nogami' Nazy.wa się to zespołem

niespokojnych nóg. Chorzy mogą wówczas od_
czuwać trkłucia w łydkach i pottzebę kręcenia
się w kółko, które przynosi im ulgę. Moze rówCo powoduje zal<łócenia snu w chorobie nież im przeszkadzac bielizna nocna.
Parkinsona?
7. Bardzo rzadką pfzyczyną zakłócenia sntr
Istnieje wiele tego przyczyn:
w cholobie Palkinsona bywają okresov'e dtŻe1' Problemy ze snem często po1a-wtają się na nia i podrygirłranie nog lub calego ciała.
sktrtek vfwania leków anrypar'kinsonowskich,
8. Problemy Ze snem moze równiez powodozxvłaszcza lewodopy (Sinemet, Madopar). Gdy wac związane z chorobą Parkinsona szybkie pow nocy przestaje działac lewodopa lub inny lek ruszanie powiekami. Podczas snu (w najgłębzastępczy dla dopaminy (,,wear off'), następuje szej fazie snu) chorzy mogą zachow}r'',ać się
ogólne wzmożenle objawów parkinsonizml, ta- dziwnie: mogą mocno potlszać rękami i trogakich jak sztywność,drżente, ból i niemozność mt, nletaz sobie szkodząc; mogą podczas snu
obrócenia się w łózku na bok, a to z kolei prowa- krzyczec lub mocno chrapac.
dzi do Częstego budzenia się.
9. Zakłocenta snu by.wają powodo\\-ane pa2. Inną pIzyczyną zakLocenia snu jest wCZeSna
nicznym lękiem, któlemu towafz}'sz\ sn bkie
poranna dystonia, czyli bolesny skurcz, ktoty oddychanie i palpitacje. Moze to br,c zn-iazane
Często zmLlsza chorego do stawania na nogi. z okresami ,,wear off'.
Dystonia często ataktrje ramiona i stopy i nroze'
I0. Zakłocenie snu moze wiązac sic z niepowodov'ać wykręcanie stóp. Poranna dystonia składną mową Senną.
jest zwykle objawem braku w organizmie leku
11. Problemy ze snem powoduje depresja
antyparkinsonowskiego.
i inne zaburzentta psychiczne, takie jak ciemenjest
z1awi- cja.
3. ważną ptzyczyną zaklocenta snu
sko budzenia się w nocy z porł.odu pilnej po12. Na sen fltoze zle wpły-wać szereg lekórł.
trzeby oddania mocztl (zjav.isko to zwie się antyparkinsonorr'skich, juk np. amantadine
(Synmetrel), albo selegilina (Eldepni)' które
,,nocturia''). Jeżelt potrzebie oddawania lnoczll
towarzyszy okres ,,off'', niektór'zy chorzy CZLlją, mogą powodori''ać bezsenność, jezelt są zażyże mocz jest nie do utr'zymania i muszą ltdarł'ać wane pożno rł.ieczoLem. U niektorych Ivdzt
się do toalety'
z Z^awanso\\,-aną chorobą Parkinsona bezsenCoraz Częstsze odclawanie moCZLl może rowniez nośćmoze powodować vrysoka dawka lewodoprowadzić clo ub1,tku minerałów we ktwi i przry py ltlb leki agonisryczne c1o dopaminy' Zakłoceprobie podniesienia się może powoclowac lekki nia snu mogą powodować równiez:
o kofeina (zawana w kawie, herbacie, coli) zazawtot głowy' Zjawisko to jest spowoclowane
normalnym spadkiem ciśnieniakl.wi przy wsta- żWana wieczorem w duzych ilościach
o leki moczopędne blane na noc
waniu t nazywane jest podciśnieniem oftostatycz_
o Clonidyne Llz),.wena na pocenie
nym.
o Efedrine (jako lek pobudzający zażywany
4. Często bezsenność(,,insomnia'') powoduje
lęk, depresja oraz objawy występuiace w okre- w czasie niedociśnienia).
sie ,,offl'.
5. w cholobie Parkinsona mogą się zdarzac
Co powoduie nadmiefną sennośćpodczas
parasomnie, czy|i płytki sen, granicząCy z CZLL_ dnia?
waniem. \fystępują wówczas koszmaly nocne
i bezsenność.
Ludzie z chorobą Par'kinsona popada)ą w cią6. Lttdzie chorzy na Parkinsona częSto odczu- gu dnia w nadmierną senność.Moze to być spowa1ąwieczofem i w nocy nieptzepaną potrzebę wodowane rożnymt przy czy nam|
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1. złym snem w nocy
2. zakloceniami snu takimi jak bezdech (kiedy
ludzie z takimi objawami jak głośniechr'apanie
podczas snu nieświa<lomie zdają się na chwilę
wstrzym)"lvac oddech)
3. uĘwante lekow nasennych (jak środki
trspokajające, anĘdepresyjne i hipnoryczne)'
4. ostatnie doniesienia mówią o nagłych atakach senności z powodu zaŻycia dwoch agonistycznych (współdziałających) lekarsrw z dopaminą, mianowicie: ropinirole (ReQuip) i plamipexole (Mirapexin). W zasadzie u starszych ludzi każdy z leków antyparkinsonowskich moze

by. pfzyczyną senności, zwlaszcza

1eżeli są
one zażywane w dużych clawkach. Należy zachować ostroznośćza kielownicą i ptzy obsługiwaniu maszyn.
5. Sennośćw ciągtr dnia moze lówniez powstawać w wyniku duzych dau.ek lewodopv
i lekow pobudza1ących jak amantadina ( Sym_
metrel). Lekalsrq.a te mogą powoc1orvać za_
kłócenia snu w nocy.
J

ak leczyć nocne koszmary?

To zależy od

ich pfzyczyny. ważną rzeczą

1est

omówienie ptzeży-wanych kłopotów ze swoim

lekarzem albo rehabilitantem.
I. Jeżeli ich podstawową pfzyczyną iest bezsennośćtoi ważną jest rzeczą upewniente się,
Czy nie jest ona skutkiem zażywania takich leków jak amantadine (Symmetrel) albo selegiline
(L-depryl), branych pożno w nocy' gdyż one
mogą działac jako środekpobudzający (i powo_
dujący czuwanie). Mogą wam pomóc pfoste
śl'odkijak:
- zapewnienie regularnych godzin snu,
- wzmożenie dziennej aktywności, jeżeli to jest
mozliwe,
- relaks przed ułozeniem się do snu, np' wzięcie kąpieli,
- unikanie wieczorem alkoholr-r, papierosów
i kofeiny (a pamiętajcie, że znajdtl1e się ona
w coca-coli oraz w herbacie).
Bezsennośći inne zakłocenia snl'l są dośćpo_
wszechne u ludzi chorych na Parkinsona,ktorzy
pr ze żyxv ają

d e p l'es

ję.

2. Jeżeli problemy Ze snefil są związane z zaostlzeniem objawów parkinsonowskich w nocy'

jak sztywność,trurdności obracania się w łózku'
bol i drzenie wtedy:
* LeI<atz moze
wam odradzic zaży'wanie leków
antyparkinsonowskich przed snem.
Chodzi tu o kontrolowane dawki lewodopy
( Sinemet lub lładopar') lub o długo dztałający agonistyczny lek z dopaminą, caber51oline
(Cabaser'), ktory jest skllteczny ptzez cały
dzień.
* Czasami te środkimogą nie byc skuteczne
i w takim przypadkuł trzeba r'rdać się do lekarza
szpitalnego, aby otrzymac podskolny zastrzyk
apomorfiny. Apomorfina (Britajecr) jest agonisrycznym lekiem z dopaminy bez właściwości
morfiny.
* Dystonię wczesnym rankiem można Ieczyc
zastrzykami apomor'finy. Często wstrzykują je
sobie sami chorzy albo ich opiekunowie, posługująC się oclpowiednią str'zykawką. Mozna tu
plobon,ać zastosowania wieczorem długo
rr.spółdziała)ącego leku z dopaminą jak cabergoline (cabaser), aby 1ego działanie tlwało Pnez
całą noc.
n Nocnej

akinezji (br'akowi ruchów) Często
towarzyszy ból
mozecie stosować zwykłe
środki uśmierzające.
Trudności obtacanla się w łózku można pokonywać za pomocą satynowych prześcieladełlub po-

fęCZry.

Doblze jest omówić te spr'awy z lekarzem lub
teIapeLltą.

Jeżeli zakłocenia

zdarzają stę z powodtr
wzmozonej potrzeby oddawania w nocy moczll:
- winniścieskontrolować i ogtaniczyc plcie
napojów przed zaśnięciem,
unikać
ptzed spaniem takich napojow jak
kawa, herbata lub piwo.
- Mozecie potrzebować takich lekow jak ox-ybr-rtinin lub tolterodine. Te lekarstwa stosuje
Się, jeżelt nacisk pęcherza moczowego
nadmiel'nie częSto powoduje konieczność
oddawania moczLl.
Poza tym pożyteczny b1,nva nocnik przy łożktt
ltrb kaczka, Czasami celem zapobieżenia zrnoCzenlLl bieltzny stosuje się cewnik.
_ Może wam w tym pomóc odpowiednia pielęgnialka.
3'

snvt
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z chorcbą Parkinsona cierpią na bezsennośćz wtażnym obnizeniem ciśnienia kr'wi (podciśnienie pozycy1ne) przy
wstawaniu runo. Może to powodować uczucie
zawfotu głowy i lekkiego bolu głowy pfzy Pfo_
4. xiektórzy ludzie

ble wstania z |ożka rano. wtedy:
- mozecie otrzymać desmopressin w spfa),'u
do inhalowania ptzez nos przed połozeniem się
na spoczynek. Spray ten zmniejsza potzebę oddawania moczl-l w nocy,
- najlepiej jest trnikać lekow moczopędnych,
na przyklad lekow obniżających ciśnienie ktwi,
lekow anrydepfesyjnych. Ptzed jakąkolwiek
zmlaną stosowania leków należy się jednak porudzic lekatza,
_ musicie być ostrozni przy podnoszeniu się
z pozycjt |eżące1i powinniścieto czynic powoli.

5. Bardzo rzadko zakłocenia snu następv1ą na
skutek nadprodukcji dopaminy (ślodka chemicznego w mózgr-r), lub nadmiernego pobudzenta leceptorów mózgowych na skutek le-

karstw. odczuwamy wówczas ,,zespół niespokojnych nóg".Jest to objaw nienolmalnej dyskinezji w nocy. Jeżeli to się zdatza to
_ może trzeba będzie zmienic dawkę lewodopy, którą zazy'wacie w nocy (1akkolwiek par'adoksalnie, lewodopa jest stosowana clo Ieczenta
,,syndromu niespokojnych nog" r,v innych okolicznościach)'
_ mozecie potrzebować dłtrgo dzialającego Ieku agonistycznego z dopamtną,
_ czasami mogą byc pożyteczne leki nasenne'
takie jak d,omazepam lub zopiclone.

6' 1ezeli zakłocenia Snu Spowodowane są p1'oblemami neuropsychratrycznymi (jak halucyna-

cje) lub nienormalnym zachowaniem w nocy (jak
chodzenie tam i z powfotem, podniecenie, głośnemówie nie podczas snu)' wtedy zalecane 1est
leczenie psychiatryczne. Nalezy chorego skierować do neurologa lub geriatry zajmującego się

chorobą Parkinsona. w niektórych przypadkach
naleĘ zasięgnąc konsultacji neurologów specjalizljących się w problematyce bezsenności.
Jako uboczny efekt zaż:1vvartych w nocy leków
antypalkinsonowskich często występują nocne
haltrcynacje. Tego rodza)u zakłocenla snr'r jak
bezdech mogą wymagać leczenia u specjalisty.

Czy w chorobie Parkinsona zdafzają się
nocne atalt<t lęku?
Ataki lęku w okresie ,,off" zdatza1ą się l:' 400/o
chorych na Parkinsona i mogą one występować
w nocy' JeżeIi 1e przeĘwacie, możecie w okresach ,,off'' czuć się zagtożeni, dusic się i pocić
oraz byc podnieceni. Może wzrosnąć ciśnienie
kr.wi i puls olaz mogą zdatzac się palpitacje'
Zabwtzenia okrestr ,,off' można Ieczyc pfzez
zażyw ante do p a m i n e gi k ow (dział a1ący ch r azem
z dopamtną), takich lekarstw jak apomorfina
lub powoli uwalniana lewodopa. Niektorzy mogą potrzebować lekow uspokajających.
r'

Gdzie rnogę uryskac pomoc?
Często Symptomy złego snu są nie rozpozna_
wane lub zle leczone, z tego powodu winniście
omawiać je ze swoim lekarzem lub tefapelltą.
\7 większości przypadkow wstafczą środkipodane'wyżej. Może się jednak zdarzyc, że będzieCie poffzebować skielowania do neurologa lub
ger'iatry ze specjalnością leczenta dolegliwości
choroby Parkinsona...

I{ALUCYNACJE W CHOROBm PARr(rNSO|{A
Choroba Parkinsona i lekarsrwa zaĘwane
w jej leczenitr mogą czasami w1nvoły'wać haltr_

nak ludzie 'widzą w poblizu siebie w pokoju
drobne zwletzęta, owady albo innych ludzi.
cynacje. Nie na\ezy jednak ich się obau.iać' Mo- obrazy te zw]zkle nie wydają głosu i szybko znikają. Niekiedy te halr-rcynacje b1'wają słuchowe
gą byc leczone odpowiednimi lekar'sfwami.
Ludzie mający halu cynac je'w idzą, sły szą, cztt- (dana osoba słyszy czyjśgłos lub tylko jakiś
ja zapach lub smak czegoś,Co w tzeczylvistości dzwięk), albo dotykowe (dana osoba odczuwa
czyjs doryk), ale najczęściej spotykane są halunie istnieje.
Chotzy na chorobę Parkinsona doznają zuykle cynacje wzrokowe.
\X/ielu chorych na cholobę Parkinsona srwiet'_
halucynacji wzlokowych. Czasami halucynacje
mogą dotyczyc scen zŁożonych, zaz:wycza) jed- dza, że haltrcynacje, których doznają, nie są glo_
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żne ani stresujące' '\Xi' wielu przypadkach nie są
oni świadomi tego, że ow obtaz lub dźwięk jest
nieruecz:yłvisty i nie zda1ą sobie spfawy z tego,
że mają halucynację'
Halucynacje związane z chorobą Parkinsona
Sporykamy zarówno u młodszych jak i starszych
osób, lecz bardzie1 powszechne są u ludzi
w podeszłym wieku, ktotzy od dłuższegoCZasLl
chorują na Parkinsona.

J ak leczy ć łłahłcynacje ?
Kiedy doznajecie halucynacji, ważną 1est rzeczą

zloŻenie wiz1lty u lekatza, aby ustalić ich przyczynę, zankn zastosuje się odpowiednie leczenie'

Leczenie choroby będącej pftycŻyną halu-

cynacji

Jeżell stwierdzi się' ze )akas inna choroba jest
ptzyczyną halucynacji, jak na ptzyklad, zapalenie pęcherza, które nie jest związane z chorobą
pouo
?
Co
duj e łl ahłcynacj e
Parkinsona, doktor będzie leczył' tę właśniechorobę i halucynacje zn1kną.
\fydaje się, że halucynac1e związane są CzęJeżeli halucynacje uriążą się z chorobą Parkinściowoz samą chorobą Parkinsona, a częściowo sona' należy dopasowac leki antyparkinsonowz zaĄwanymi lekarstwami' Choctaż można o to skie, ale jeżeli halucynacje okazują się niegroposądzac w zasadzie każdy lek' to jednak' juk Źne, doktor moŻe odloŻyc w czasie zmlanę dawstrgerują niektóre badania, haltrcynacje najczę- kowania leków.
ściejnękają tych chorych, ktorzy zażywają leki
Pierwszą !'zeczą w leczeniu jest dostosowanie
'współdzialające z dopaminą. Poza fym u staf- lekarstw antypalkinsonowskich. Moze to oznaszych osób halucynację mogą powodowac leki czac ograniczenie dawek lub stopniowe wycofyantycholinergiczne' więcej informacji o rych le- wanie poszczegolnych lekow. Lekarz zwykle wykach podaje literatura medyczna.
coftlje ieki antycholinergiczne, nvłaszcza dla
Czasami halucynacje pojawiają się, kiedy na- osób w starszym wieku' Takie kroki mogą Często
stępuje zmiana dawki jakiegośszczegolneso le- wyeliminować lub ograniczyć halucynacje, ale
ku antyparkinsonowskiego, albo gdy dodaje się jakąkolwiek poprawę można srwierdzić najczęskolejny lek do |eku zażywanego przez daną ciej dopiero po kilku tygodniach.
osobę. Kiedy indziej ma się wrażenie, Że ha\uNiestery, zmiana dawek lekow anrypalkinsocynacje pojawiają się spontanicznie, bez żadnej nowskich nie zawsze powoduje zanik halucynabezpośrednie1 przy czyny
cji. Ponadto należy zwrocic uwagę' że ogtantTrzeba jednak pamiętać, tż bardzo wielu ludzi czefie dawek lub w)'cofanie niektorych lecier'piących na chorobę Parkinsona zażywa le- karstw może powodować pogorszenie objawów
karstwa bez doznawania halucynacji. winniście choroby Parkinsona i panowania nad nimi.
zatem brać te lekarsfwa, które wam się przepi- w tych przypadkach doktor będzie się starał
suje. Jezeli przeży-wacie jakieśniepokoje lub o równowagę' ogfaniczając halucynacje do domacie problemy zwląza11e ze swoimi lekalstwa- ptlszczalne9o poziomu, a równocześnle staIa_
mi, porozmawiajcie o fym ze swoim doktorem jąc się zachować właściwąkontrolę nad objawaczy z neurologiem.
mi choroby Parkinsona.
Taki kompromis jest zwykle do przyjęcia,1eżeNa skutek innei choroby
li halucynacje nie są wczefpujące' a ob1awy
Czasami halucynacje nie są zlviązane z chorobą choroby Palkinsona są Utrzymane w stanie zaParkinsona,lecz mają inną ptzyczynę. Na pr'zy- dowa|ającym'
kład, u niektórych osób halurynacje moze wywoł}ryvać taka choroba jak zapalenie pęcherza,
Leczenie za potnocą spec|alnych lekarstw
podobnie jak lekarstwa na inne dolegliwości.HaPrzy Leczeniu halucynacji stosuje się lekarstwa
lucynacja może też byc objawem demencji'
zvvane neuroleptycznymt. Niestety, wiele z tych
lekow nie odpowiadaLudziom z chorobą Parkinsona' gdyz mogą one nasilać jej objasly. Mamy
skutek
dolegliwości
wzroku
Na
'wszakŻe
dwa neuroleptyki, które skutecznie leCzasami halucynac1'e wzrokowe moŻna przyp1'czyły halucynacje u ludzi z chorobą Parkinsona,
sac dolegliwościom wzroku. oprocz pr'zedyskutowania z leka.rzem sprawy halucynacji dobrze a noszą one nazlvy ,,olanzapine" (znana także jako Zyprexa) i ,,clozapine" (znana jako Clozart).
by było zbadac swoje oczy.
.

Zaletą Ęch lekow jest to, Że pomagają w opanowaniu halurynacjr bez pogarszania stanu choroby Parkinsona i nie zachodzi potrzeba zmiany
lekar'stw antyparkinsonowskich. Korzystn e działanie clozapine i oIanzapine daje się odczuć po kilku rygodniach.
Clozapine i o|anzapine mają pewne ujemne
Stfony i trzeba o nich pamiętać, jeżeli ma się je
zażywac. Nie odpowiadają one wszystkim i nie
zawsze skutkują.
Clozapine ma tę dodatkową wadę, że może pc>
wodować spadek biaĘch ciałek we krwi do niebezpiecznie niskiego poziomu. Z tego powodu stosuje
się ją jako ostatecznośc. Lekarz nvYkle przepisuje
małądawkę clozapine i konieczne jest częste bada'
nie krwi. Olarwapiae nie ma tego rodzaiu ubocznych skutkow. Jezeli zażrywacie cIozapine lub olanzapine i macie 1akieśpr'oblemy, winniścieto
omowić zlekarzem.

Co mogą zrobźć opiekunouźe?
Halucynacje mogą byc dla opiekr-rna batdzo
tr_udnym problemem. Często nie wiadomo, jak
należy reagować i co powiedziec osobie ma1ącej
przrlvvtdzenta.

Kiedy halucynacje są dla opiekuna uciązliwe,
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ważną jest rzeczą zachowac spokoj. Nie zgadza1cie się z Wm, gdy chory mówi, iż cos jest w pokoju, jezeli tego nie ma, i nie wdawajcie się
w dyskusję nad tym, czy rzekomy obraz lub odgłos jest rzeczywisty. Natomiast uprzedzajcie
chorego o fym, jeŻeIi przywtdzenia są dla niego
niebezpieczne.
Czasem bywa pomocne wyjaśnienie, ze nie
widzicie tego, Co chory widzi lub słyszy, ale
też tozlmiecie to, Że dany obraz lub dźwięk są
dla chorego fzeczywiste. owocne by'wa także
odwrócenie uwagi cholego. obraz może zntknąC.

oczpviście, ważną jest rzeczą zachęcenie osoby chorej do porozmawiania o prą''widzentach
z lekarzem' który może Czasem dopomóc.

Gdzie mogę uzyskać informację?
Jeżeli wy lub osoba' ktorą się opieku1ecie, doznają przywidzen, najlepiej doradzi u,am lekarz
lub konsultant. \Vazną jest rzeczą wE La u lekarza celem ustalenia przyczyny halucynacji i odpov'i edniego leczenia.
JeŻeli macie dostęp do pielęgniarki specjalistki
od choroby Parkinsofla, może wam ona poradzic, jak radzic sobie z halvcynacjamt.

Terapie kreatywne
Rola muzyki w leczeniu choroby Pakinsona
Pnyjrzyjmy się teraz roli muzyki w leczeniu
choroby Parkinsona. Mowi Alison Ihff z Biura
Informacji (The Parkinson, Autumm 2000).
wszyscy lubimy słuchać muzyki z płyt, dysków kompaktowych, Czy Uczestnicząc bezpośr'ednio w koncercie orkiestry lub chórr-r. Podstawa
muzyki, puls i q'tm, wpływa1ą na nasze ciało nasz oddech, bicie serca i flasze ruchy - nieza-

poczynając od instrumentów pelkusyjnych, pobudzając słuchaczy do kor'zystania z rożnych
dzwiękow i rezonansow jako sposobu wyrażenia samego siebie.
Muzyka terapeutyczna jest szczegolnie dobrze znana z leczenia zwł'aszcza dzieci z zakłóceniami komunikacji, jak np. autyzm.
Muzyka terapelltyczna może równiez słuzyc
wielu ludziom, ktorzy mają trudności z uczeleżnie od uzdolnien muzycznych i cwtczenta.
niem się, a nawet ludziom z lszkodzeniami
mózgu, ocl Iudzi przeżywających chroniczne
Co to iest terapia rnttzyczna?
bole do niepełnosprawnych ftzycznie i umysłojako
wo.
Mr-rzyka terapetltyczna okazala się bardzo
terapeuczynnika
Stosowanie muzyki
Lycznego jest w kulturze zachodniej zjawiskiem pomocna równiez w pfacy kobiet.
Mvzyka terapeutyczna rozwija poczucie
nowym. Zdobyło jednak ono sobie poptrlarność
tozsamości' budując więzi i umacniaj4c umiei uznanie.
Muzyka tefapeutyc zna w pt ow adza słvchacza jętnościmiędzyosobowego porozumiewania
w szefeg różnych przeżyc muzycznych, często się.
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Czy tfleba byc muzykalrrym, aby skorzystać ztq tetapii?

zykoterapii. Osoby chore na Parkinsona kierowano albo na qrdzien terapii muzycznej albo na
ftzykoterapię porównując wpływ fizykoterupli
Nie jest potfzebne żadne pfzygotowanie mu- i terapii muzyczne) na napięcia emocjonalne
zyczne. żeby wzląc udział w progfamie terapeu- oraz jakośc życia obu grup.
qrcznym. wielu ludzi, ktotzy są doświadczonyPenny Bevan Jones, ktora korzysta z terapii
mi muzykami, popadłoby we frustrację, gdyby muzycznej w swojej praq z chorymi na parkinsopodczas sesji improwizacyjne1 nie potrafiło wy- na, powiada: Podczas sesji stwierdziliśmy' że lurazic samych siebie. Zaprasza się ich do roli me- dzte nadzv,ryczaj dobrze zafeagowali na muzykę.
dium. Zdolny terapeuta mLrzyczny potr-afi Rozmawialismy z ludzmi cholymi na parkinsona
zmniejszyc wszelki lęk, jaki mozecie odczr:wać oraz z ich opiekunami na temat ich potrzeb, pow grr-rpie, wybterając właściweinstrumenry równując ich wybory z'wyborami reszĘ grupy na
i wprowadza1ąc je w najodpowiedniejszej chwi- przykład pr'obując puszczac melodię lub grać na
li. Muzyka terapelrryczna wptowadza techniki instntment ach taką melodie, jaką w szy scy lubią.
batdziej improwizacyjne aniżeli gotową napisaŁączylismy mtrzykę z większą ilościąc:wiczen
ną muzykę, co również może obniżyc niepokoj. fizycznych, takich jak ruucanie dużą piłką i taniec
Muzyka terapeuqrczna okazała się bardzo grLlpowy. Zastosowaliśmy wszystkie rodzaje muowocna jako dodatkowe leczenie choroby par- zyki, od Straussa do Griega, od country i westerkinsona. Badania pfteprowadzone w Stanach nu do opery. Patrząc na uczestników srwierdzIliZjednoczonych w latach dziewięcdziesiąqlch śmyrozbudzenie emocji, zvviększoną energię,
wykazały, że na skutek terapii muzycznej u cho- ozy-wienie, swobodę i śmiech. Pamiętam pev/ną
kobietę' ktorej ruchy były nadmiernie ograniczorych wydłuĘłsię krok.
Podkreśla się, ze Stosowana mtrzyka winna ne przez chorobę Parkinsona, a ktora tefaz, na
byc trafna i łamva do zapamiętania przez wSZy- końcu spotkania srwieldziła, że jej ciało potlsza
stkich. Taka bliska każdemu muzyka moze być się w tańcu swobodnie. Myślo niej była dla mnie
kontynuow ana poza sesjami terapeuryc znymr.
natchnieniem. Jej doświadczenie ukazało mi doostatnie badanla we włoszech dotyczyły po_ blodziejstwa teraptt mttzycznej dla wszystkich lurównania korzyściz mtlzyki terapellrycznej i fi- c\zi z chorobą Parkinsona.

o chofobie Parkinsona z pielsrszei fęki

oŁow w

_ Parkinson - powiedziała pani doktor ledwo
zdołałemprze1sc kilka kroków i od tej chwili, 1ak
przyjęło się mówić od wrześniowej katastrofy w Nowym Jorku, nic nie było tak jak przedtem. Chociaz
to nie jest cała prawda: zraztt uwierzyłert, że jakoś
się pogodzimy, nie potraktowałem go z należytą powagą' A on i przedtem, jak teraz widzę, dawał o sobie znac. Najpierw delikatnie, potem coraz bardziej
natarczyvie.
od roku, moze nawet dwóch żona nastawała, żebym poszedł do lekarza' _ Garbtsz się _ mówiła. Nle jestem na warcie honorowej w mauzo]eum, żeby się prężyc - odpowiadałem. _ Pociągasz prawą
nogą. _ Tak ci się wydaje, bo ru chodnik krz},"wTl. _
Stawiasz takie małe literki. _ A wiesz, ile drzew się
wycina na papier dlatego, ze inni stau,iają duże?
Teraz żany się skończyły. Pani doktor skierowała
mnie na badania, ale 7a przeczuwałem 1Ltż, że o po-

BUTACH
myłce nie ma mowy, Parkinson to Parkinson. I choctaż miałem dopiero ułożycsobie jakieś stosunki
z nim, jedno wiedziałem na pewno: nie wolno mi
pod żadnym pozorem swoimi kłopotami zanudzać
innych. Jeżeli więc nie ciekawi Cię, Czyelniku, jak
przebiega linia walki i porozumienta z lordem parkinsonem, o którym do dzis nie wiadomo' skąd się
bierze jego choroba i jak jej unikać _ odtoż w tym
miejsctr gazetę, rozstai^tmy się w zgodzie.

PAPIEŻ I PRoFEsoR
Wiedziałem o dwóch ludziach, którzy mieli Parkinsona: papież Jan Paweł II i sędzia Janusz Łętowski.
o papiezu wiadomo tyle, co się widzi w telewizji.
Łętowski zmarł, zanjm jeszcze mnie ta choroba doqrczyła' Zmarł na serce' od Parkinsona się nie umiera - ale ja wiem, ze śmierćjest zawsze blisko.
o śmierciwciąż się myśli,jako o alternatywie życia,
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które jest Coraz tfLldniejsze' Niby wiadomo, że z n|m
czy bez niego zycie jest ulicą jednokierunkową i prędzej czy pożnie1dobija się do końca. Ale parkinsonik (tak pieszczotliwie nas nazyulają niektórzy leka_

rze) wie, że ptędzej' \7ie, ze jego bliscy, nawet najbIiżsi zadają sobie po cichu to samo pytanie, co on:
jak długo? Kiedy? Czy podołamy Coraz większym trudom? Czy nie lepiej by było dla niego i dla nas, że-

by już...?
Parkinsonikowi może się przydatzyć niejedna przy-

- a ptzy

rym trudne c1o
dIaczego ta choroba
przydarzyła się właśniemnie' StatysĘcznie trafia się
jednemu na 800 - 1000, raczei w wieku emerytalnym, częściejmężczyznom niz kobietom _ więc parkinsonik, który nigdy nie wygrał w totka czy na Io'
terii (gdzie szansa jest taka sama), mozę mieć słuszną prctensję, że los jest dla niego niesprav'iedliwy,
bo komu innemu dał co miał dobrego, a jemu zostawił zło. Ale wyłudzanie współczucia prowadzi do te_
go, że wokół ciebie powstaie próżnia, ktorej obiecałem sobie unikać. Kiedy więc znajomi pytają mnie'
jak sobie radzę, odpowiadam jak Arrglik: I am fine!
I oni' jak Anglicy, pospiesznie akceprują ten beztroski ton' chociaż obie strony zdają sobie spfa\\'ę, Ze
to niecałkowita prawda: -'To świetnieI
Czasem udaje się to wmówić nawet sobie. Czuję się
świetnie! Prawie nic mnie nie boli! Mogę nawet podbiec do tego autobusu! A ostatecznie mam )tlż ponad
60 lat, w tym wieku mało kto ściga się z autobusami'
Ale po chwili lord Parkinson przypomina sobie,, ze
stę zagapił' \flewa trochę ołowiu w moje buty. Sciska nad kolanami' Usztywnia pfawy łokiec. Daję za
wgfaną| dobrze, dobrze, nie chciałem cię oszukać.
Vłaściwienajbliższy prawdy z tYm samopoczuciem
byłem nie wtedy, kiedy istotnie mniej mi dokuczał,
ale wtedy, kiedy wracałem do domu zmęCzony, marząc jak to zafaz wyciągnę się w foteiu _ a tu czekał
na mnie mój pies Trep, z nadzieją wymachuj4c ogo_
nem. Pies wiele rozumie' ale nie, że jakiślord miał_
by byc ważniejszy od niego. Nie zdarzyło się, zebym
go zawioclł i chociaz na kwadrans nie wyszedł z nim
na dwór, znou, udając jak Anglik: I am fine! I oto
okazu)e się, ze niemozliwe staje się mozliwe. żę oło'
wianymi nogami można przebierać, ze wcale nie jesteśnajwaznie1szy na świecie - i to ci robi dobrze, to
cię uczy samodyscypliny. Bracia w niedoli' sprawcie
sobie psa!
Postanowiłem sobie uchwalić swoją małą konsrytucję, taki zestaw praw podstawowych, którym będę
się kierował na co dzień' Po pierwsze _ nie biadolić' \(/ zamierzchłych czasach szkolnych przezwycięża\em ból u dentystki wyobrażając sobie, że tortutami chcą ode mnie wymusić zeznanie, a ja się śmiałem prześladowcom w nos: mogę wyffzymac d'wa
razy tyle| Po drugie _ pracować jak długo się da (pani cloktor, juz nie denrystka, ale neurolog, osłodziła
swój bezwzględny wyrok zapewnieniem, Ze mam
przed sobą długie lata akrywnego życia). Ale jak długo się da? Czy złaptę ten moment, kiedy trzeba połi"dzi"ć sobie' że to )uż koniec? Po trzecie - poki
kra rzecz, ale bodai naigorsze

uniknięcia

- jest biadolenie,

jestem przy zmysłach w miarę zdrowych umawiam
się z sobą, że rację mają inni. \wyczytałem gdzieś,że
par'kinsonik bywa drażIiwy, ze upiera się przy swojej racji, zmienta się jego osobowość, Staje się kimś
innym, niż był. Czy tego innego mnie będą obowią_
zy-wały postanowienia mnie obecnego? obiecuję so_
bie, że kiedy mi powiedzą, że jestem pIjany, bez

dyskusji kładę się do łożka.I po czwafte _ ...
Tutaj muSZę się zatrzyrlać. Nie jest łarwo pisać o sobie tak jak o innych. To wyznanie przychodzl mi
z trudem. LJ-ważam, ze miałem wspaniałe życie' Rozpędem młodościskończyłem dobre studia' ozeniłem
się szczęśliwie, mam dwoje udanych dzieci,licznych
przyjacioł, ciekawą pracę, objechałem kawał świata,
pieniędzy mi nie brakowało _ słowem, gdyby mi
ptzyszło dokonać tefaz biiansu zamknięcia, nie
mogłbym się skarzyć. Ilekroć więc ten Parkinson będzie chciał mnie zdołować, powiem sobie, a właści_
wie jemtr: tu babcia koszyczek nosi, choćbyśsię nie
wiem 1ak starał, tego mi nie odbierzesz!

CZY PO MNIE WIDAC?
Na razie jednak trzeba było porozmawiać nie z

du_

chem iorda Parkinsona, a z całkiem zywymi koiega_
rni z pracy. Pev,ien parkinsonik , znajomy z cwiczen

rehabilitacyjnych, pyał mnie z niepokojem, CZy po
nim v'idać chorobę, bo on pracuje u prywatnego
i boi się zwolnienia. Jateż nie wiedziałem, czy drobne objanry, ktore tefaz zauważałem u siebie, są widoczne na ZeB'nątrz: nre rylko ciągnięcie nogi i małe 1Lterki' a\e zapominanie, jak się ktośnaz1nva1 Czy
niezdolność do bardzrej dłr-rgofalowego wysiłku drobne zdarzenia, oderrr,'ane od siebie, które tęraz
w śv.ietle bezlitosnej cliagnozy układałysię w logicz_
ną całość.
Lepiej nie czekac, lepiej q"yjśc losowi naprzeciw.
Tylko - 1ak o tym powiedzieć kolegom? Nie za obszernie, nie chcę przecież wyłudzać współczucia.
Nie za skrótowo, bo powinni wiedzieć, Czego się po
mnie mogą spodziewać. Nie chcę żadnej taryfy uigowej, ale czy podołam normalnej? Czy jestem pełno_
war'tościowym członkiem zespołu redakcyjnego, CZy
rezydentem tolerowanym z racji 40-letniego stażu?
Czy potratię im przedstawić Spfawy w taki sposób'
zebyśmy mogli swobodnie i szczerze potozmawiać?
Moze lepiej napisać, Co mam do powiedzenta, żeby
nie wymus zać natychmiastowej odpowiedzi?
Złapałemsię na rych Iicznych znakach zapytanta, że
musi być ze mną naprawdę niedobrze, jezeli tak się
cefiolę z sobą. Jeszcze na dobre nie zml'erzyłem się
z Parkinsonem, a już dzie\ę włos na czworo, roztkliwiam się nad sobą' czyli popadam w konflikt
z pierwszym przykazaniem mojej konsryrucji. Nad
czym tLl dumać? Człowiek trochę szybciej się starze-

je-itowszystko.
Rozsvaża1ąc w myśii,jak to im powiem i co oni mi

odpowie dz ą, za na1b ar dztej pr as, dopodobny uw ażałem taki wariant: _ ZobaczymY, jak się będziesz czuł,
nie ma pośpiechu, ale jeśliwspolnie uznamy, że nie
wyrabiasz... ostatecznie ryle Ittdzi żyje z renq', a ja
mam 1vż prawie wiek emeryłalny. Na szczęścieko-
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ledzy zareasowali inaczej^ nizby się należało takiemu wolnorynkowcowi jak ja i inaczej, niż jabym zareagował. Uspokoili mnie, zebym się nie marrwił,
pracował ile mogę, a gdyby mi była potrzebna specjalna pomoc' mogę na społdzielnię liczyć. Vłaści-

wie o niczym lepszym nie mogłem rnarzyć. Ale

wkrótce miało się okazać' że ten najlepszy układ ma
tez swoje wady.

KONTRATAK WIRUSOW
Kiedyśw tramwaju przyglądałem się ze smakiem
dorodnej panience i z przyjemnym zdziwieniem zauwazyłem, że ona mnie się też pnyg\ąda. \fymiana
spojrzeń trwała jeszcze chwilę' po Czym ona trstąpiła mi miejsca. odtąd cotaz częściej uprzejmt pasażerowie przypomina1ą mi, Ze Startuję w kategorii old-

boyów, nie młodzików.
Gdybym był młodszy... stop| To właśnieniebezpieczna ścieżkamarzen i gdybania' Następnym kro_
kiem będzie: gdybym był zdrowszy, a Parkinson, jeże\i już musiał, mógł sobie wybrać kogoś innego. Jeszcze krok i wskazę, kogo to mianowicie mógł vrybrać. Lepiej juz niech zostanie tak, jak jest - mowię
sobie, bo wspaniałomyślność
w mal'zeniach i tak nic
nie kosztuje.
Co nie zmienia pewności' że gdybym był o jedno
pokolenie młodszy, miałbym spol'ą Szansę na wyleczenie. Medycyna intensylvnie odkrywa coraz więcej
tajemnic mózgu ludzkiego. Bo jak na razje nie wia_
domo ani co jest ptzyczyną Parkinsona, ani jak go
Ieczyc, Łykamy pastylki lewodopy, sr-rbstancji, którą
powinna wytvrarzać Czarna przestrzen mózgu: naj_
pierw po małej pasfylce 62 miligramy, potem większej I25 mg' pafę razy dziennie, zwiększoną dawkę.
Najbardziej zaawansowani i nieste ty na)bardziel bezradni biorą po 1500 _ 2000 mg - dalej 1uz jest ściana, więc Ieżą godzinami bez n-lchu, matząC, żeby zegar i kalendarz szły szybcie1, chociaż nie wiadomo
dokąd.
Tymczasem biotechnologia usuwa na bok chemię
i do walki z natLltą zaprzęga naturę: nie znam się na
tym blizej, ale profesor Z. zapewnia, że już nieclługo
|ekarze będą wysyłać na front walki z chorobą specjalnie wyszkolone wirusy. Ale kto może na nie liczyc? Parkrnson to choroba iudzi starszych. Tu zycia
się nie obIicza na dziesiątki lat. Ci, ktorzy zamtast łykać pastylki z lewodopąbędą korzystali zkontrataku wirusów, są dopiero w przedszkolu i o żadnej
chorobie nie mają na razie pojęcia.

CZARNA KRESI(A
Usiłowałem nie zwracać na Parkinsona uwagi, ale

on sam domaga się, zeby o nim nie zapominać' Czasem palce, ktorymi ściskam clługopis, gną się i zamiast notatek po rozmowie zostaje mi czarna kreska.
Czasem konczyna, ktorą jeszcze przecl chwilą rLtszałem całkiem nźnte, odmawia posłuszeńsrn'a, 1akby
jej nie było. Czasem nogi miękną, jakby były z waty. Pół biedy, kiedy się idzte, najwyzej przechodnie
popatfzą z odrazą, jak w samo południe zataczam
się. Gorzej, kiedy prowadzę samochócl. Trzeba zwol-
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nic, z1echac na bok i szukać bezpiecznej zatoczki'
Kierowcy rzadko przejmują się naklejoną na tylnej
szybie niebieską postacią na wózku: myśląwidocz_
nie, że chcę swobodnie parkować tam, gdzie zdrowym nie wolno. Chętnie bym się z nimi zamienił.
Zauważyłem dziwny z:wiązek między nogami a głową: im miększe kolana, rym słabsza inwencja' Zawsze miałem'wyobrażnię pełną pomysłów' a teraz
jakby mi ktośodjął wzrok albo węch: czytam gazetę
i nie widzę w niej nic intere.sującego, co by należało pogłębić, skomentować, zesta:wić z czym innym.
A potem ktośz kolegów znajduje w tym zadrukowanym kawałkr-r papieru kopalnię tematów. Znajdttje,
to i pisze. Ja znowu czekam do jutra i znowu wpatruję Się w gazetę.
Piszę też wolnie1 niz dawnie j. Może przynajmniej lepie1' jaśniej,krócej? 'lo jeszcze jedna sprawa, zktóre1
mllszę się zwierzyć: chciałbym wierzyć, że rczwlnąłbym szerze1 skrzydła, gdyby nie najpierw socjalizm,
a potem Parkinson' Naj1epsze iata akrywności zawodowej minęły na półprawdach, teraz mogę tylko zazdrościc młodym. A1e moze tak się rylko łudzę, moze jestem średniozdoIny i średnio pracowify, a srynajduję sobie oko1iczności łagodzące.

PoŁUDNIE, WIECZÓR, NoC
Sam pies nie wystarczy. Parkinsonik musi się duzo
nlszać, Lekarzy nie obchodzi, że wkładanie skarpetek tt.wa k-wadrans, butów dziesięć minut, pł'aszcza
drugie dziesięć i właściwiezanim jesteśgotowy do
wyjścia,pora 1tlż wracać' Lepszym niz spacery wyjściemjest gimnasĘka. Są specjalne ksiązeczki, spe'
cjalne kasery audio i wideo, a przede wszystkim jest
specjalna instruktorka Ania o., dzięki ktorej tltrzymujemy się w jakiej takiej formie. Nle rylko fizycznej: Ania nas chwa1i, kiedy się staramy, na jednej
prostej nodze stoimy, d-gą tez prostą wbijamy
w drabinkę i rękami sięgamy kostek. Przecież wiem,
ze 1edwie dwa lata temLl potrafiłbym połączyc dłonie pod stopą! Ale chętnie wierzę, ze jesteśmy co-

raz sprawniejsi.
Ania mówi, ze parkinsonik musi być nie zmęCzony,
a1e rozciągnięry, dlatego nie jest wazne, żeby cv,iczyc szybko Czy siłowo, tylko systematycznie i dokładnie.

Przychodzi czas pogodnej rezygnacji' Już nie pojadę
za gtanicę, ant na wakacje' w domu czuję się pewntej' Już nle przypnę nart, nie skoczę do wody, nie
będę gonił autobusu. Jeszcze prowadzę samochód,
ale b1'wa, że muszę czekać pół godziny, aż nadejdzie przypł1.w energli. Zrezygnowałem z audycji
w radio, odkąd zorientowałem się' że nie nadążam
za innymi. Przyjdzie czas, że i z plsaniatrzebabędzie
zrezygnow,ać'

Ale to wszystko można sobie wyperswadować. Po

poranku i południu nadchodzi wieczó1 a potem noc
i nie ma w tym nic nienaturalnego, a więc nic tragicznego. Tyle, żćnadchodzi trochę szybciej.
A n cłrzej Krzyszto f IY ro b l eus ki
Przedruk z tygodnika ,,Polityka" nr 15 z 13.04 02
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Nasze wystąpienie na konferencji w dniu 13 kwietnia 2oo2 z okazii

Międrynarodowego Dnia Chorego na Chorobę Parkinsona

ośmielamsię za1ąc Pańsrwa czas i Llwagę tematem:

- dostępu do wspomaga1ącej opieki medycz_
nel',

,,Rola Stowarzyszei w Ęciu codziennym
osoby chorej na chorobę Parkinsona''.
Najlepszym dowodem na koniecznośćistnienia stowarzyszen jest ich powstanie. \X/ sytuacji,
gdy panowała parkinsonowska pusfynia informacyjna, a ptzeciętny lekarz - neurolog przepis)''wał leki bez komentalza (o ile w ogóle rozpoznał chorobę)' spotkało się parę osób' któle nie
godzily się na bierność,dezinformację, czekanie
i postanowiły założycstowarzyszenie. Był to rok
7995.

Za podstawowy cel dzialaIności przyJęto rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona t leczenir-r jej objawów otaz oIg^nizowanie
samopomocy w celu przeciu,działania osamotnieniu, bezradności i depresji.
Zml'eniaŁ się kilkakrotnie adres Stowalzysze-

nia, zmieniał się Zarząd i prezesi, ktorym postęp
choroby trniemozliwiał dzialanie, ale zwlększające się zainteresowanie chorych t rosnąca liczba członków dodawala sił do pfacy'
Nie będę opisywać szczegółowo tnrdności,
z jakimi spotykali się działacze naszego Stowanyszenia - brak lokalu, telefonu, faxtt, a nawet
nlaszyny do pisania.
Mimo to w pażdzierniku 1998 roku zotganlzowano I Kr'ajowy Zjazd Delegatów rworzących
się stowarzyszen regionalnych.
Na Z)azd zostali zaptoszeni członkowie Sejmu, Senattr, Rządu i EpiskopatLl oIaz Przewodnicząca Euro p e skie go Stowa r zy szenia P arkinsonowskiego.
odbyła się rownież konferencja plasowa
przyb|iżająca chorobę Parkinsona społeczeńj

SNVU.

Parlamentariusze z Marszalkami Sejmu i Senatu, Minister Zdrowia i opieki Społecznej oraz

inne osobistości podpisały Kartę Praw osob
z Chorobą Parkinsona.
Stanowi ona, że osoby z chorobą Parkinsona
mają prawo do:
- kontakttr z \ekarzem-specjalistą sl dziedzinie choroby Parkinsona,
- uzyskania prawidłowej diagnozy,

- otzymania stałej pomocy,

w przezwyciężaniu swojej
choloby.
Porykając się na tej trudnej i wyboistej drodze, doszliśmy do chwili obecnej'
Stowalzyszenie nasze liczy około 400 osób'
Na terenie krajv działa 13 Stowarzyszen Regionalnych.
Dzięki sponsofom i lekarzom opiekującymi
się Stowar'zyszeniem wydaliśmy i szetoko tozpfopagowaliśmy ,,Poradnik dla osob z chorobą
Parkinsona" dl Jakuba Sienkiewicza,,,Potadntk
dla osob z chorobą Parkinsona - rehabilitacja''
mgr Anny obrzydowskiej, kasetę magnetowidową i magnetofonową z cwiczeniami rehabilitacyjnymi, ulotki informacyjne. \Tydajemy kwartalny Biuletyn z najświeższymiwiadomościami
na temat choroby Parkinsona. Nakład wynosi
obecnie 1000 egz.
Jesteśmyczłonkami Europejskiego Stowarzyszenta Parkinsonowskiego, utrzymujemy kontakty z Brytyiskim i Amerykańskim Stowarzyszeniem. Br'aliśmy udział w międzynarodowych zjazdach.
odpowiadamy na iisty pacjentów, stafająC Się
roz:wiac wątpliwościi podnieść na duchu'
organizr-rjemy comiesięczne spotkania ze
specjalistami dla chorych i ich opiekunów.
odbywają się one w sali widowiskowej szpitala
MSviA przy ul. wołoskiej, gdzie równiez Stowarzyszenie ma swoje biuro.
walczymy o to, aby leki na chorobę Parkinsona znalazły się na liścielekow reftlndowanych.
Powstała pIzy oddziale Neurologicznym
Szpitala MS\7iA - Przychodnia Parkinsonowska,
w której w ciągu jednego dnia mozna wykonać
wszystkie niezbędne badania. w planie są następne'
w ciągu rych lat wielokrotnie odbpvały się
szkolenia dla lekarzy, aby uzupełnić ich wiedzę
na temat tozpoznawania i leczenia choroby Parkinsona.
IJznając ogfomną r'olę rehabilitacji w leczeniu
choroby Parkinsona zofganŻowaliśmy ó g-p
po 10 osob kazda' które ćuliczą pod kienrnkiem
mgr Obrzydowskiej.
- uczestnictwa
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organtzujemy też pobyty leczntczo _ urypoczynkowe dla osób, które nie mogą same przybyc na rehabilitację.
W rehabilitacji nie tylko o same cwiczenia
chodzi. Trzeba przecież wstać, ubrać się i na zajęcia dojechać, lak każdy zdrowy człowiek.

I ptzy okaz]i ptzekonac się, że można to ztobić
i ze świat jest piękny (mimo wszystko).
I proszę mi wierzyć, jeżeli boli, to nie jest powód, aby zostać nakanapie, jeśliboli to właśnie
jest powód, aby się z tej kanapy fltszyc.
M.S.

obchody Dnia Chofego na Chofobę Parkinsona
oczatni wolontatiusza
Jak co roku z okaz)i obchodzonego Międzynarodowego Dnia Chorego na Cholobę Parkinsona, odbyła się konferencja naukowa poświęconatej chorobie. Konferencję zorganizowana została przez Sekcję Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego przy pomocy Sponsorów. Firmy Rohe, Lilly i Britania Pharmacentieal. Na Konferencję byli zaproszeni lekarze, chorzy, opiekr-r_
nowie, rehabilitanci oraz przedstarł.iciele
władz. PrzybyIi teŻ przedstarr'iciele firn'i farnraCe\]Blcznych. Sądząc po pełnej sa1i, Konferencja spotkała się z duĘrn zainteresowaniem.
Prowadzący Kenferencję Prof. Friedman podkreśliłjej integracyjny charakter. Chodzi mianowicie o powiązante problemów medycznych, rehabilitaryjnych i opiekuńczych. Po
wystąpieniu wiceministra uczestnicy por-urszali
najistotniejsze dla chorych problemy, którymi

Podobnie wypowiadał się prof. Friedm^n na
temat niewiadomego pochodzenia choroby. Co
powoduje zanlk substancji czarnej? C4l są to
czynniki genefyczne, toksyczne, C7ry stafzenie Się
otganizmu? Zauważono dużą zmienność w pfzebiegu choroby. U jednych choroba postępuje
szybko, u drugich wolno. Z dotychczasowych
badań wynika niewątpliwie, iż na zniszczente
substancji czarnej działa wiele czynnikow.
omau.iany był także temat zaburzen pozarvchorłrych (dr Potulska), jakie występują CzęSto

w chorobie Palkinsona, jak omdlenia po posiłku, arytnlia Sefca, zaparcia, ślinotok, łojo_

tok, pocenie się, brak tolerancji na zimno, depresja, impotencja, niedociśnienie, zaburzenia
połykania, zaburzenia motoryki Żołądka'
omówiono wiele z rych dolegliwości wskazując jak na|eĘ im się przeciwstawiac'
Następnie przedstawiono wyniki ankiery (dr
sąi
Marciej Żach) mające odpowiedzieć na pytanie
jak choroba wpĘ.wa na jakośćĘcia parkinsoa/ lista leków refundowanych,
b/ odpłatnośćkas chorych.za leczenie chi- nisty' Stwierdzono korelację między depresją,
rurgiczne i za pomocą srymLllatorów'
Czasem choroby, dyskinezami' s1tuacją financ/ organizowante placówek specjalisrycz- sową - a jakością Życia. Na temat chirurgicznenych zajmujących się kompleksowynr lecze- go leczenia choroby Parkinsona wypowiedział
niem chorych na chorobę Parkinsona.
się prof' Ząbek' wprowadzenie do mózgu paStołeczne Stowarzyszenie osób z Chorobą cjenta komórek płodowych, lub z tdzenia nadParkinsona przedstawiło swoje dokonania nercza nie dało pozytywnych rezultatów. Stodziała1ąc już od 1995 roku.
suje się metodę uszkadzania struktur mózgoProf' Kuran interesująco omówił historię ba- wych, oraz wszczepianie sfymulatofów. Nie są
dan nad chorobą Parkinsona. objawy choroby to jednak metody rurynowe.
Szczegółowo zostaŁa (przez panią mgf
Spostfzezone były już ul XW wiekr-r.
w Xx w. schorzeniem qrm zalnter'esował się obrzydowską) omówiona rehabilitacja. PodJames Parkinson. Niestety ciągle nie wiadomo, kreślone zostało zflaczęnle zabie gow rehabilijaka jest przyczyna choroby i 1ak ją wykrywać'
tacyjnych łącznie z fizykoterapią jako najuraż(wg.
prof. Kr-rrana) ,,nie- niejsze po lekach metody walki z chorobą.
Zadantemlekarzy jest
Danuta Słąuińska
dopuszczac, lec4l c, zatrzymać"
.
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Na pytanńa pacientów odpowiada drJakub Sienkiewicz
C4l

jest jakaśzależnoścpomiędry chorobą
Parkinsona a chorobamt tarczycy?
o: Nie obserwujemy zwtązku między chorobamI tarcąrcy a chorobą Parkinsona.
Drzenie moze być obecne pfzy nadczynności
tarczycy) ale nie jest to dtżenl'e parkinsonowskie.
Głęboka niedoczyn nośctar cryCy Często przebiega z ogolnym spowolnieniem i apatią' Stan ten
moze byc pomylony z parkinsonizmem.
P: oprocz Madoparu biorę jeszcze leki nasercowe, Czy można przyjmou'ać wszystkie lazefn,
czy w innych porachT
o: Niektóre leki kardiologiczne, na przykład
propranolol, lepiej wchłaniają slę z 1edzeniem, natomiast w przypadku lekow parkinsonowskich zaleca slę pr'ryjmowanie ich poza posiłkami, dlatego poly przyjmou,anta
tych dv'och g*p lekow mogą być rozne, Lekarz powinien poinformować pacjenta, 1ak
zafwac leki, które przepisuje.
Pz

P: Cry drzenie głovry to moze byc objaw choro_
by Parkinsona?
o: Drzenie głoury jest charakterystyczne dla
dystonii t drżenta samoistnego. W chorobie
Irarkinsona nie jest typowym objawem.
k Cn1 dopamina ma jakieśwłaściwościprzeciwbólowe? Jak to się dzieje, że po zażyciu
Ir,{adoparu przestaje bolec kręgosłup?
o: Kręgosłup przestaje boleć, poniewaz pod
wpł1mrem działanta lewodopy zmniejsza się
napięcie mięśniprrykręgosłupowych. Nieprawidłowe, zwiększone napięcie mięśni jest
jednym z elementów składających się na
tuczrlcie bohr.

P: Biorę B tabletek Nladoparu I25 na dobę. Cry
to się liczy jako 1000 lewodopy, CZY tylko B00?
o: osiem kapsułek Madopar_r-r 1'25 za:wiera B00
miligramów lewodopy. Można tez powiedzieć, że łączna dawka Madoparu wynosi
1000 miligramów.

KOMUI,,{IKATY
Lękarz neurolog w domu
Istnieje mozliwośćrł.iz).tY clomowej (finansorr'en ej

Dyżury w lecie

pr

zez

Stowarzyszenie) lekarza specjalisty neurologa. Komisja
Socjalna prosi clrorych nie wychodzących już z domr-l
(będących członkami Storł'arzyszenia), zeinteresowanycl'r tą formą pomocy, o kontakt telefoniczny (602-18-

88 we środy od

11u"

clo 15"'), listorł'ny ltlb osobisry

(przez opiekuna). Brane pod uwagę będą osoby z tefenu 'Warszawy (lub najblizszych okoiic), samotne (lub
mieszkające z najbIiższymi - mąż, żona), o niskich dochodach. Przewidziana wizya specjalisry raz na krr,.artał.

Rehabilitacia w Podkowie Leśnej
Dzięki firmie farmaceuĘcznej NOVARTIS istnieje możliwośc clwutygodniowej rehabilitacji w ośroclku w Podkowie Leśnej.Całkowity koszt pobytr-r wynosi 63o zł,
z Czego 230 zł opłaca uczestnik, pozostałe koszty pokrywa Stowarzyszenie,
ośrodekzapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, rehabiiitację prowadzoną przez wykv'alifikowanego rehabilitanta, masaże i inne formy \\Ypoczynku' Za pełną odpłatnościąmożlirr''a obecnośćosoby towarzyszącej'

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w miesiącach lipiec i sierpień biuro Stowarzyszeniabędzie Czynne raz
w rygodniu w środęw godz. 11""'14"".
Spotkanie ze specjalistą
ostatnie spotkanie ze specjallstą przed przerwą wakacyjną oclbęclzie się 15 czeręłca, jak zwykle o godz. 11"",
jak zwykle w sali wiclov'iskowej Szpitala MSViA, przy
ul. \ł/ołoskiej 137.

Kącik ogłoszeń

Jestem członkiem Stowarzyszenia. Chciałabym odstąpic

podnośnik hydrau1iczny z^ przystępną cenę' Proszę
o kontakt tel 628-07-17.
SPROSTOWANIE

Reclakcja czasopisma,,Parkinson" uprzejmie przeprasza
czyelników i autofa artYkułu ,,Ztozumięć Parkinsona,
poznac etiologię choroby'', który został zamteszczony
rv ostatnim wyclanitl kwartalnika , za błąd merytolyczny

w treści artykułu na stronie 8. Jest

,'Depolaryzacja
błony komórkoq'ej komor'ki mięśniowej tl.wa od 1 do
J miesięcy..'" Powinno byc: ,,DepoIaryzacja błony
komórkorr'ej komorki mięśniowej trwa od 1 do3 ms..."
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