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,,Każdy może popełnić błąd, ale tylko głupiec upźera się, by rłl nim rłytrlłać".
Cycero

W numerze:

1. Wstęp

2.WaŻne, aby dużo piÓ

3. Estrogeny a choroba

Paftinsona

4. Badania WłochÓw

5. Dr Sienkiewicz

odpowiada

6. Senior za kierownicą

7. Wczesna rehabilitacia

8. Zrozumiec Parkinsona

- poznaÓ etiologię

choroby

9. Wywiad z Barbarą

Thompson

10. Komunikaty

Drodzy Czytelnicy/

To dalszy ciąg rozuazan z poprzedniego numeru pt. ,Jak
się czufesz?"

Mam bardzo miłą i serdeczną rodzinę blizszą i dalszą
i problem1l z komunikotuaniem się (myślę, ze nie tylko ja), Mo-
je dzieci są juz zaznajomione z cborobą Parkinsona i tłyedu-
kotuane przeze mnie (rła tyle jednak, aby icb za bardzo nie
przestraszyc)' Natomiąst dalsza rodzina i znajomi cbyba nie
potrarflą o tym' rozmau'liać, a Często tłykazują raząCą niewie-
dzę, bez ocboty, aby tę wiedzę uzupełniać, IVięc patrzą na
mnie spod oka, co tez się będzie działo. Ano nie clzieje się nic.

Czasami ktoś syn'lpatjlczniejszy o coś zapyta, ale półgłosem,
na boku, Kiedy sama zaczynąm mouic na temat mojej cho-
roby, odpouiada mi milczenie.

Nie tuiem) moze temat tuydaje im się za trudny, moze nie
cbcą się ,,dołouać"?

Ja przyz'tłyczajona tu Stotuarzyszeniu, że rozmąr,uiąmy
o naszycb dolegliwościacb prosto i ztuyczajnie, bardzo boteję
nad brakiem możlitłości poroznxauiąnią z resztą.

A jak to jest u Państwa?

Ja będę po cegiełce rozbierać ten mur i marzę o tym, ze kie-
dj.,ś będę traktotuaną tak sAmo, jakbym miała np. astmę,
a nie sy.filis,

Wiadomości zalaarte u tym Biuletynie są przeznaczone uyłącznie do poinformozuanią Czytelnika' Nie powinnjl
być uzyte iako wskazarlicł lecznicze, lecz raczei 

'f 
ako łnateriał cło ctyskusji między pacjentem i. jego lekarzem.

M,S,
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'Woda' która stanowi 60 pfocent wagi naszego
ciała, gra duzą rolę w naszym zdrowiu, choć rzad-
ko zdajemy sobie z tego sprawę. Mozemy kilka
dni wyrzymac bez ledzenia, ale nie bez wody.
Zapotrzebowanie na wodę za\eĘ od wielu czyn-
ników: rodza1u pozywienia, tempefatuĘ/ otocze_

nia, wilgotności' ruchliwości itp. Nalezy pamiętać,
że pragnienie nie za-wsze da1e znac o sobie' Im je-

steśmy starsi, Ęm gorzej działa ów mechanizm'
Żeby utrzymać właściwy poziom, potfzebuje-

my 6 _ 8 filizanek płynu dziennie.

wiele rodzajów poz1nvienia zawtera wodę,
np' niektófe ov/oce i-watzywa 95 procent, mle-
ko i jogurt 90 procent.

Alkohol i kofeina wysuszają, więc nte można
ich za|iczyc do żrodeł zaslIania w wilgoć' Pora-
da praktycznai przygotuj sobie pojemnik z pły-
nem na widocznym miejscr-r np. w kuchni, wlej
rano B filiŻanek wody i pop|jaj w ciągu dnia, tak
żeby wieczorem pojemnik był pusty. w ten spo-
sob będziesz mógł kontrolować swoje zapotfze-
bowanie na wodę.

WaŻtr€: Żeby dużo pić
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Estrogen a cho toba Parkinsona
Już kiIkadziesiąt |at temLr było jasne, że

wśród chorych na Palkinsona mężczyżni prze-
srażaj1, nawet jeśli policzyć, ze kobietY żyją dłu'
żej, slięc w grupie wiekowej natażonej na PD
jest ich więcej. Niniejszy artykuł tozważa teorię:
czy estrogeny, hormony wytwarzane przez jajnt-

ki, stanowią zaporę przeciw PD i czy pobieranie
tych hormonów doustnie pomaga w leczeniu
t zapobteganiu PD.

Z bada{ Iaboratotyjnych wiadomo, ze estro-
gen pomaga nellfonom wyrwaf za1ącym dopami-
nę (czy|i substancję mózgową zanikającą wsku-
tek PD) pracować skuteczniej i lepiej stawiać
czolo zagrożeniom. Miliony zdrowych kobiet
zażywają hormony estfogenŁl, żeby uniknąć
skutków menopallzy, zwł.aszcza udetzen ciepła
i suchości pochwy. Niektorzy Iekarze przepisują
estrogen, zeby spowolnić proces twardnienia ar
terii, zapaści umysłowej .zy zmian skórnych
związanych Ze starością. Nie jest jednak jasne'

czy korzyści z tego lekl"r są walte rYzłka; zwła-
szcza wymienić tu trzeba skrzepy kr_wi w żyłach
i płucach oraz zwiększoną skłonność do zacho-
rowań na raka.

Kiedy się aplikuje estfogen, zazwczaj stostt-

1e Się kombinację z progesteronem, bo sam
estfogen zuliększa ryzyko zachorowan na raka
szyjki maciczoel 1 0-krotnie.

W lipcu 2002 wiele sensacji'wzbudzila w USA
publikacja wynikow długofalowego badania du-
żej gttpy 16 tysięry zdrowych kobiet po meno-
palzie. Jednej grupie wybranej na chybił trafił
podano nieszkodliwe placebo, drurgiej - kombi-
nację estrogenu i progestefonu. Próbę pfzerwa-
no przed planowanym terminem po 5.2 roku,
gdy stało się jasne, ze podawanie hormonów są
o 15 procentbatdztej nataża na róŻne komplika-
cje post-menopallzowe, a zsvlaszcza raka piersi
(26 procent), atak serca (32 procent)' zau,ał (47

procent) i skrzep kr_wi w żyłach i płucach (100
procent). Z drugtel jednak strony ta grupa miala
o 24 ptocent mniejsze tyzyko zlamantakości i 27
procent mniej raka jelita grubego i odbytnicy.

wyniki tego badania skłoniły niektóre kobie_

Ę i ich lekarzy do zanlechania dotychczasowej
terapii' KobieĘ z Palkinsonem tez muszą toz-
'ważyć korzyści, jakie ich choroba odniesie z za_

stąpienia hormonów natulalnym lekiem.

Jakie mamy dowody, pozabadaniami labora-
toryjnymi' że hormony estfogenu ograniczają
objawy czy też spowalniają postępy choloby
Parkinsona? Ta choroba jest objęta badantami na
wielką skalę, dlatego musimy się uciec do in-
nych metod.

Jedną z nich będzie porównanie historii cho-
roby dwóch grup kobiet, z Parkinsonem i bez.
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\W klinice Mayo, gdzie zrobono takie badania
w 2001 Loku, stn'ierdzono, ze kobieĘ z PD po-
nad trzy razy częśctej miały wyciętą macicę
(z czym u,iąże się rł1ycięcie jednego lub obu jaj-
ników), d-wa razy częściej ptzeszly menopaLlzę
przed 46 rokiem życia (czyli wcześniej doświad-
Czyły ustania naturalnego dopły.wu estrogenu)'
ale dwa razy rzadziej były leczone hormonami
estroEłenu.

Inne studium z roku 2000 omawia badanie
kobiet z PD mieszkających w domach opieki
w pięciu róznych stanach. 195 kobiet, które uzy-
wały estfogenu' byly trzy razy \epsze w pozio-
mie demencji starczej i ogolnym poziomie
sprawności fizyczne1 niż 9950 kobiet, które nie
używały estlogenu.

Grupa badawcza z Uniwersfetu Columbia
miała podobne w].niki, ale poddane badaniu
zostaly kobiery we wczesnym stadium PD, za-
nim uzy'wały leku carbidopa/lewodopa (Sine-
met). \x/ zestawienill Z rymi, które nigdy nie bra-
ły estrogenr-r' te które brał1' (obecnie lub w prze-
szłości) miały o 25 procent lepsze wyniki egza-
minów i o sześć lat pożniejszy rozwó| PD.

Dla cborycb notue lekarsttua to nadzieja na
ulgę, dla biznesu _ nadzieja na nolDe zjlski' The
Wall Street Journal, tuielki dziennik amerykań-
skiego biznesu, śledzi prace badaulcze i tudroze-
nia notuycb lekoul, u tynx dotyczącycb choroby
Parkinsona, która tuciąz kĘe uiele tajemnic.

Niewielka włoska firma Newron ogłosiła
w styczniu zachęca1ące wyniki badan nad nou1zm
lekiem Safinamid, ktory ma ponoć znacznie, bo
o 30 procent, ograniczyć drżenie, mimowolne rLl-

chy i inne objawy PD otaz spowalniać postępy tej

choroby. Powody PD' na którą cierpi 4 miliony
ludzi na świecie, pozostają nieznane. Jedynym le-
kiem, który stosuje się od 40 lat' jest lewodopa'
która uzupełnia ubytek dopaminy w mózgu, ale
nie hamuje postępów choroby, a Co gol'sza stoso-
wana długo powoduje uboczne skutki.

Naukowcy pracują nad nową genetacją leków,
które oddziałując na receptory w móz,gu hamo-
waĘby postępy PD (jak agoniści dopamminy)'
Firma Glaxo Smith Kline wypuściła w ubiegĘm
roku lek o nazwie ReQuip, ktory podobno dzia-

Inna metoda badan jest taka: daje się estfo-
gen lub placebo kobietom z PD i mierzy się
efekty przy uĘciu standardowego kwestiona-
rivsza i egzaminu ftzycznego. Grupa badaczy
z Hong Kongu ogłosiła w roku 2000 wyniki
swoich badan na 40 pacjentkach, ktorych pD
była skomplikowana za sprawą falujących obja-
wów choroby, znanych jako ,,włącz - xvyłącz"
(jak inaczej przetłumaczyc,ofl _ ofP'?). Z tej gru_
py 20 kobiet, które dostawały estfogen, popfa_
wiły swoj urynik o ) godztn Ęgodniowo, kiecly
były ,,włączone", a te przyjmujące placebo były
gorsze o 1 godzinę Ęgodniowo.

Dawniejsze badania były mniejsze t przynosi_
ły niespójne rezttltaty' Cztery omawiane powyzej
są bardziej wiarygoclne. Mozna śmiało powie-
dziec, że jesli ograniczyc pole zainteresowań do
PD, ttzupełnienie estfogenu okazuje się korzyst-
ne. Ale kobiety z PD muszą zdawac sobie spra-
wę' Ze to tylko )edna stfona medalu i że korzy-
ści, jakie oclnoszą z zaĘurania estfogenv, można
o siągnąc uĘw ając trady cy1nych metod Ie czenia.
Estrogeny, czy to z p1'ogesteronem, czy bez, nio-
są w sobie ryzyko dla zdrowia, a nawet życia'

ła w ten sposób. Pharmacia jest producentem Mi-
rapeksu o podobnych właściwościach.

włosi w Newron skr:pili się na zahamowaniu
tempa obumierania komórek w substancji czar-
nej mózgu. Safinamid ma podobno osiągać to
przez wzmocnienie opol_ul neuronów i przez za-
pobieganie po\Ąrstawaniu toksycznych zglllpo_
wań. Ponadto lek ma pomagać w mototycznych
funkcjach ciała popl'zez efektywniejsze użycie
tej dopaminy, która jest w mózgu.

W trakcie prób, które Newron przeprowaclzlł
na 157 pacjentach pruez J miesiące, jednej gr_r-r-

pie podawano agonistę dopaminy i safinamid,
a drurgiej tez dopaminę i placebo. Pierwsza grr-
pa raclziła sobie o 30 procent lepiej.

Newron ma w planach dwie kolejne serie do-
świaclczeń klinicznych, a safinamid będzie na
rynku nie wcześnie1 niż za 5 lat. Trzeba pamię-
tac, że pole birwy z Parkinsonem jest usłane
wieloma śmiałkami, którym się nie udało. ostat-
nio duński Lundbeck i izraelskaTeva przyznały,
ze wyniki ich badan były rozczarowtrjące.

Nowe badania we Włoszech
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Jak działa Comtan l Czy warto o niego wal-
czyc?

Comtan powstrzymtlje rozkład lewodopy,
zanim dostanie się ona do mózgu. Bloku-

je enzymy wątfoby i innych tkanek powodujące
pfzetwafzanie (metabolizm) lewodopy. Dzięki
temu poziom lewodopy w otganizmie, a co za
tym idzie, dopaminy w mózgu jest bardziej rry-
równany, a ilość lewodopy przedostającej się

pfzez barierę krew-mózg jest większa. Pozwala
to zmniejszyc dawkę pr'epalatów lewodopy
o około 20 procent' Śreclnio Co Czwalty ltrb co
piąq pacjent toleruje ten lek i odnosi korzyści
z jego stosowania. To znacząca \iczba osob, za-

tem wafio staIac Się o refundację Comtanu.
z powodów finansowych większość chorych
nav/et nie podejmuje proby leczenia Comtanem'

p Dlaczego w łozku tak
I cac, mimo normalnego
nych pozycjach?

trr-rdno się plzewra-
potuszania się w in-

w ciągu nocy występuje dłvższa pfzerw^
pomtędzy dawkami leków. Gdy lek kon_

czy swoje działanie, chory moŻe zbl:dztc się
z nasileniem bezruchu, ktory uniemozliwia
obrócenie się i przybr'anie wygodniejszego uło-
Żenia. Może równiez wystąpic drżente parkinso-
nowskie albo bole i kulcze mięśni mviązane

z końcem dawki' Nalezy w takich przypadkach
wspólnie z lekarzem rozsvażyc Zastosowanie do-

datkowej dawki lekow w środku nocy' najlepiej

w postaci t ozpLlszczalne j (szybk o działa)ącej)'

Czy z bólem w ch. Parkinsona, na przykład
ramion, barków' nóg, kręgosłupa, można

i na\eży slalczyc w sposób tradycyjny (środki

przeciwbólowe, fizykoterapia, masaż)?

Flzykoterapia, w rym również masaŻe, jest

Skuteczna w ch. Parkinsona zatósvno

w bolach pochodzenia odkręgoslupowego jak

i pochodze nta mozgowego. W rych ostatnich iej

Dr Sienkiewi cz, odpowi ada
efekt jest jednak klótkotr.wały, a powszechnie
dostępne leki przeciwbólowe i przeciulzapalne
działają słabo lub wcale. Nie poleca się równiez
lekow morfinopodobnych. V bólach parkinso-
nowskich pochodzenia mózgowego (w fazie

,,off', pod koniec dawki c7ry w wyniku innych
złożonych zaburzen) jedyną metodą rokującą
poprawę jest cierpliwe ustawianie dobowego
schematu |eczenia w oparciu o rożne postacie
preparatów lewodopy lub terapię sko)arzoną
(łączenie lekow róŻnego Ępu) Inną skllteczną
drogą 1est zabieg neurochiru rglczny . JeŻe|i głow-
ną pftyczyną bólr-r są zmiany zwyrodnieniowe
i / lub feLlmaryCzne układu kostno - stawowego'
to należy postępowac kompleksowo. w okresie
zaostrzenia - lezenie' leki przeciwbólowe razem
z lekiem przeciwzapalnym i rczlrużntającym mię_

śnte oraz maści i ogrzewanie. Pozniej _ ftzykote_

nps.a i systematyczna rehabilitacia tuchowa. Le-
ki przeciwzapalne stosowane w fazte zaostrze-
nia nie powinny być stosowane przewlekle, po_

nteuraŻ szkodzą na żołądek. wybor leku prze_

ciw zapaLnego do długotr_wałego stosow ania na_

Ieży uzgodnić z lekaruem.

jest potr'zebna, abyśmy Się

Czy też ma jeszcze jakąś ro_
l) Czy dopamina
I- mogli por-uszac.

lę w organtzmie?

.r\ Dr_r-rgą slażną funkcją dopaminy jest iej
(-) *płń fla Stan psychiczny. Str-r-rktuty

mózgowe twotząCe tak zvvany ,,ośrodek nagro_

dy" ftlnkcjonują między innymi w oparcitt o do-

paminę. Dlatego Częstym zjawiskiem w ch. Par-

kinsona jest deples ja fazy ,,offl'' Uwaza się rów_

t11eż, że ptzekażntcwo dopaminowe bierze
vc|z\ał 'w procesach percepcji wzrokowe1
w obrębie siatkówki oka. Dopamina nie ptze-

chodzi ptzez bar'ierę krew - mozg' Substancję tę

stostrje się w intensylvnej opiece medycznej d1a

ratowania Ęcia podczas reanimacji i dla pod-

rjzyman,la ciśnienia tętniczego u osób w cięzkim

stanie ogolnym. Dopamina podarvana wówczas

dozylnie nie wpł1'rva na pfocesy mózgori'e'



Nr 2(26)/2003

PeLmax, czyli chemicznte - pergolid, na-
śladl-rje fl-rnkcję dopaminy, pobudzając te

same feceptory. L-deprenyl, czyh inacze; selegi-
lina, hamuje rozkład c1opaminy w mózgu, w ten
sposób przedłużająC I wzmacniając jej działanie.

Podobno aceĘ1ocho1ina to neutoprzeka_
źnik. ktorego br_ak powoduje ch. Alzheime_

Jaka jest toŻntca pomiędzy Petmaxem
a L-deprenylem?

ra. Czy podając rł. ch. Palkinsona leki anrycholi_
nergiczne nie zarabiamy na ch. Alzheimera
w przyszłości?
z^r Stosorr.anie ]eków antycholinergicznych nie(J ;"r, cz1nnikiem rylryka dla wystąpienia ci-l'
Alzheimeta. Nalezy jeclnak brac poci uwagę fakt,
ze leki Z tej glalpy osłabia;ą procesy poznawcze
(pamięć, or'ientacja). Efekt ten występtrje 1eclynie
podczas stosowania tych 1eków i jest przenrijają-
Cy. Pewien stopień zab::trzeń inteiektualnych
zwlązany jest nieodłącznle z samą ch. l)atkinsona.

SENIOR AI(mRowNICĄ

V początkach )fiI wieku granice starości zosta-
ły daleko przesunięte. Prorł'adzenie samochochr
w wieku 70lat - to normalna praktyka.

Jeżeli osoba jest w clobrym stanie, to ttrządbez-
pieczeństwo drogowego zaleca 1ec1ynie pfzeplo-
'wadzanie regularnych kontroli wzroku i słuchtr;
gdy zdrowie zaczyna 5ię pogalszać, konttole
ogolne stają się niezbęclne.

PRowADzIć - TAr, ALE BEZPIECZNm

wzrok dostarcza 90 procent informacji niezbęcl-
nych do pron'adzenia samochodu; poclczas jazdy
nocnej ostrość widzenia maleje, podobnie jak rł.te-
dy, gdy światło jest zbyt rażące' Aby temu zara-
dzic, naleĘ wyruszać w drogę, gdy się jest clobrze
wypoczętym. Trzeba tez mieć oc1pol.iednie szkła
i robić CzęSto przystanki. Poclczas ,NizytY tr okuli-
sty powinniście go powiadomić o 1ekarsrrr,'ach'
krore przyjmujecie.

Słuch gra również duŻą ro1ę poclczas jazcly sa-
mochodem' Informacja dŹwiękowa twotzy system
alarmowy na Zewnątrz woz\\, Iecz także w odnie-
sleniu do jego siinika. Poniewaz słttch człowieka
słabnie z wiekiem, na\eĘ zwracać pilną un,agę na
tę okolicznośc.

PowINmNEŚ pnowoKowAc RoZMowE ZE
SVOINT ITKARZEM

Seniorzy- nrykazują obnizenie refleksu, na.silone
poza ry"m plzy1morvanierlł 1eków; rolą lekarza jest
zminimalizować nieclogociności, ktore stącl wryni-
]..Ją.

Reesumr_rjąc lllozna powieclzieć, Że trzeba znac
ss,'oje nrozlin,ości pt'orvaclzenia samochoclr_r. ocl te_
go zaleĄ zycie tn oje, lecz rÓwniez innych oscib.
Trzeł:a byc oclpowieclzialnynr.

x'Iozna tez \\T/poSaZyC samochócl rv pewne
vr ządzenla trłatrr,'iające prowaclzenie'

KONrIUZJA

\Veryrfikacja l.ZfokLt, słr-lchi-r i oclclziałyrł,ań le-
1(afst\'.

Pomoc w wyposazenir-r wozr-t.
Ponorł'ne p1 Zestlldiowanie plzep1sow c1ro'

gowvch, gdyz od momentlr wyciania waszego pra_
:va jazdy zaszLy zape\\,-ne duze zmiany.

(pouyzszy tekst tta podstatuie artykułu zanLi.eszczorte-
go ue fłancuskim ku-lartcłlniku

Ia page de la FFCp'. ,Vo 69, 2OO!)
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WC ZF,SN A RE,HAB ILITA C JA
\7iększośc społeczeństwa po 50 r. Ęcia pro'

wadzi ustabilizowany, bardzie1 siedzący tryb

Ęcta. \7 tym okresie dochodzi do ftzjologl'cz-

nych zmian starzenia się organizml-r, a więc

wiotczenia i niedokrwienia układu mięśniowo

- wtęzadłowego, zwyrodnienia ukłaclu kostno

- stawowego, zabv'zeń w układzie krążenta

i oddychania i innych zmian powstających na

skutek chorob wieku starszego.
Do tego dołączają sl,ę jeszcze ob1awy ch'P. -

spowolnienie ruchowe, Sztywność mięśniowa,

drzenie kończyn, drobny chod' Często docho-

dzi d"o ollomnych zmian w postawie chorego
_ przodopochylenia, pogłębien ia Ęfozy, zabv-

rzeń równowagi, przykr-rrczy w di-rzych sta-

wach, a w konsekwencji do zabttrzeń w r-rkła-

dzte krążenia i oddychania, juz osłabionych na

skutek przebytych lub istniejących chorób wie_

ku starszego.
Dlatego teŻ, aby zapobiec negatywnym

zmianom powstająCym na skutek ch.P. na1ezy

1ak naj'w cześnie1 tozp oCząC usprawnianie par-

kinsoników. Moze to zapobtec hrb opożnlc
powstawanie towarzyszących chorobie wad
postawy i upośledzenia r-urchów, ofaz nloŻe zl-
pobiec depresjom w1nvołanym ogolną nie-

sprawnośctą. Łatwie1 jest zapobiegac przykur-
Czom i osłabienir: mięśni, ntż je likwidowac
u osób starszych, u których CZęSto występllje
osteoporoza l zmnfly nryrodnieniowe kręgo-
słupa.

Dzięk1 wczesnej rehabiiitacji unikamy zada-
wania niepotrzebnego bolu i cierpienia pod-
czas redresji i cwiczen.

Dlatego tez apeluję do wszystkich lekarzy
neurologów i lekarzy lodzinnych o kierorł'anie
osób z ch'P. w jak najwcześniejszej fazie cho-
roby tzn. zaraz po rozpoznaniu jej, na za)ęcia
usprawniające.

Marzy mi się, Że lekarz obok przepisanych
lekov, kazdemu parkinsonikowi zaordynuje
uprawianie codziennej gimnastyki, duzo spa-
cerów i jazdę na fowerze stacjonarnym'

PRoCES REHABILITACJI I JEG,o wPŁYw
NA oPozNIENIE PoSĘPU CHoRoBY

Rehabilitacja w ch'P. obejmuje ftz)oterapię,

fizykoterapię' psychoterapię, ćwiczenia w wo-

dzie, nttzykotera pię, hipp otera p lę onz alonla -

terapię.
Fizykoterapia jest to leczenie tuchem. Jest ona

jednym z podstawowych elen'rentów wspon_raga_

jąrych leczenie farmakologiczne.
Daje szansę kazdemu chorenrr'ł \\l llrial'ę

sprawnego Ęclaw śroclowisku rodzinnym) pra-

Cy ofez pomaga przystosować się do nowych
watunków zaistniaĘch na sktltek choroby.

Ćwiczenia mają ogronrny wpły'w nie rylko
na układ mięśniowo _ kostny, ale przywraca-
ją wiarę w siebie i własną wartośc, ułatwia;ą

pokonanie własnej niemocy psychicznej i fi-
zycznej.

Zajęcia pod okierrr terapellty i cocizienne

ćwiczenia w domtt stanowią podstawę LltIZy-

mania w miarę stałego pozionru sprawności fi_

zyczne). Systemarycznośc i róznoroclność cwi-
czen opożnia postęp chor'oby i oclwleka inwa-

lidznvo na długi czas.
Zantedbanie cwiczen r ozc\ągających, zu'ięk-

szających zakres rutchr-t w stawach i siłę n'rię-

śniorł'ą, prowaclzi po krotkirrł czasie clo znrniej-

szenia rukr"r.' wykonywar'rych czynności' Crł'i-
CZet\I^ u.zmacniające mięśnie, a w szczegolno-
ści prostowników, pon_ragają w utrzynlanir_r cir-
ła v, PoZYcji pionowej. Nauka prarłidłon'ego
chodu, nvrotów i obrotów, ćwiczenia równo-
wagi, ułanviają pottlszanie się i zapobiegają
r'r p adkom lr-rb n'ri nirr_r altztl1ą i ch s ku tk i.

Fizykoterapellta nla za zaclante nie rylko
zwiększanie sprawnośct ftzycznej chorych' alc
LICZy par'kinsoników, jnk znrienic pozycję
w łózku, jak wstawac zkrzesła lub nrlękkiego
fotela, jak ułatwic sobie czynności ubierania,
w|ązanla l zakładanta butów. Fizykoterapla
Lrczy tego wszystkiego) co doryczy zycia co-
dziennego.

w caĘm proccsie ttsprawniania najwaznici-
sza jest wiara chorego w sanlego siebie, że po_

trafi pokonać własną ,,niemoc''. Na pozytywną
moĘwację ma równiez wpływ osiągnięcie
sukcesów i poprawa sprawnośct ftzycznej oraz
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umiejętnośc radzenia sobie podczas wykony-
wania czynności Ęcia codziennego.

Im bardziej rożnorodne będą przejawy ak-
Ywności parkinsonrka, tym większa szansa na
skLltecznośc ]cczenia.

Doniosłośc rehabilltacji w przebiegu lecze_
nia ch.P' jest niepodważalna.

MUZTKOTERAPIA I JEJ ROLA
W CHOROBIE PARKINSONA

w skład muzykoterapii wchodzi taniec, tyt-
mikoterapia i r'elaksacja muzyką.

Ruch v, za\eŻności od s\^Iojej formy moze
byc bodżcem dla układu ne|wowego lub re-
akcją tego ukłac]u. Cwiczenia czynne pobu-
dzają ośrodkowy układ nerwowy, rozull1a1ą
pamięc l_uchov.ą oraz szybkość i łatwośc
reagowania na bodżce Zewnętfzne.

Ćwiczenia kształują ftlnkcje poznawcze za
pomocą pobudzania i wykorzysrywania recep-
torów słuchowych (muzykoterapia), węcho-
wych (aromateraapia), wzrokowych (światło-
lecznictwo) i son-ramotolycznych (taniec, zaba-
wy r-uchowo - rytmiczne).

Muzyka pełni ro1ę styrr_rr-rlatora aktywności,
odwraca uwagę chorego od drzenia parkinso-
nowskiego. \Vycisza, uspokaja lub pobr,rdza
'u, za|eżności od zamierzonego celu terapell-
ry Uprzyjen_rnia ćwiczenia i roz\użnia mię-
śnie'

D ziałając r o z|utżniająco zmni e j s za dy skinezy
i cirzenie parkinsonowskie. Uspokaja pacjen-
tów o nadmiernej pobudliwości hrb pobuclza
chorych apal/ cznych, deplesylnych.

Taniec i rytmikoterapia kształtują wydłr-rza-
nie krokr:, jego qłmiczność, spręzystośc i siłę'
I]oprawiają postawę ciała poprzez Srynlulację
mięśnl. Poprawiają koordynac;ę rr-rchową. Iro-
b.r:tdzają zmysł równowagi i pan-rięc tr.tchową -
r:trs.alają odr-uchy zapornniane na sklltek ch.lr.

Muzyka pobudza clo wykonania ruchu, oc1-
wlaca uwaE]ę od bolu i innych czynnikow ha-
n'ru1ących. Muzyka wyzwala pĘnnośc ruchu
i sprawla przyjemnośc ze względu na roz1r_l-

żntente rrrięśni.
Zbliża chorych c1o siebie _ szczegolnie rych,

u ktorych nastąpiła wewnętrzn a izolztcja na
skutek choroby.

mgr Anna Obrzydouska

wpł1m', posłuzę się (jak poprzeclnio) pr.zykła_
dem z dzieclztny motoryzacji.

Silnik spalinowy o 6 cy[ncL-ach pr.acr.rjc
lówno, rytmicznie, jeś1i c1o komor poszczegol-
nycir cylindrów podaw.ane jest paliwo z ocipo'
wiednią CZęstotliwością wtrysktr.,,}lówna,' pfa_
ca silnika wymaga pr_rlsacyjnego poclav,ania
paliwa Z Częstotliwością 1owną Częstotliwo.ści
osiągania przez kazcly tłok tzw. ,,gofnego
Zwrotnego pttnktu". JeŻeIi powiększymy śl.e_
dnicę dysz wtryskowych w J cylincltach, to
Częstotliwośc cyklu p1.acy tłokow rł, tvch cylin-
clrach w stosunku do 3 pozostałych zostanie
plzyśpieszona. odzv.iet-ciecl1eniem tego ilę-
dzie nielówna pfaca i drzenie siinika. Bęclzie
to tym intens}.wniejsze, im więcej dysz będ,zte
uszkodzonych. Dodatkowym objawem będą
trudności z jego ut-uchamianiem, a pruy więk-
szych uszkodzeniach jego wygaszanie spowo_

""""""'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..aaaaoaaaaa...

ZRDZIJMIEC PARKINSONA - POZNAC ETIOLOGIĘ CHOROBY III

Uszkodzenie białek kanałowych n błonach
komórek nerwowych będące następstwem
wzmozonego pobudzenia w warunkach ograni_
Czonego s|ymlllowania syntezy białkowe1 Qa_
kłócenia pfocesu transkrypc;i mRNA) popftez
modulatory peptydowe (pr-o1aktynę?) jest pr.zy-
Czryną chor'oby Parkinsona.

To podstavro\\y wniosek z poprzedniego ar._

Ękułu zamieszczonego w bir'rleĘnie Nl 4(24)'02.
Do tej hipotezy nlkt do tej pory nie zechciał

się t-tstosunkorr.ać, nie mniej jednak postanowi-
łem na je)bazte znaIeźc oclpowiedż na c).osc czę-
sto sporykane pylanie:

Dlaczego w chorobie parkinsona w jed_
nym prą'padku dominuje drżenie, w innym
szĘwność i spowolrrienie ruchowe?

Dla lepszego zobrazowania oddział},rvania
poszczegolnych czynników, które mają na to
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dowane ,,zalaniem cylindrów paliwem''' Sto-
sunkowo równomierne uszkodzenie wSZySt-

kich dysz wtrySkowych, jeś1i nawet pozwoli na
pfacę silnika, powaznie ogranlczy jego moc.

Dlogi cątelniku, posługując się powyzszą
ana|ogtą, chcę, abyś ztozttmtał, Ze twoj spokoj
i opanowante zawdzięczasz zgodnej Częstotli-
wości impulsacji pobudzajacej srymtrlowanej
ptzez układ poza.piramidouy z CzęStotliwością,
z 1aką komórki nerwowe twoich nog i rąk gene-
r_ują poten cjał czynnościouy (brak zgoclności :
zjawisku ,,off').

Uszkodzenie białek kanałowych w komor-
kach nerwowych poCzątkowo nierozległe
i niegłębokie (plzy przewadze neuronów zdto-
sryCh) da objawy ,,drżenia drobnofalistego"
z postępującą dominacją spowolnienia i sztyw-
ności. Ta postać choroby Parkinsona niekiedy
nazryana ,,bezdtżenną'' występuje w przypad-
ku, gdy stopień uszkodzenia chorych nettronóv,
unerwiających dany zespół mięśni jest w mialę
jednakowy. W zaasvansowanej chorobie obla-
wem tego są ,,r_i'rchy p1ąsawiczne''i poblrdzęnle
ruchowe. Rzadziej wystę pLl j ą mie j s cow e skurcze
mięśni i zjawisko ,,on'', ,,Off''.

Typowym objawem głęboko zaawansowanej
choroby (dla obydwu 1ej postaci) są rozległe
w czasie okresy ,,Zamfożenta" przers;wane krót-
kotrwałym pobudzeniem wl,'wołanym najczę-

ściej kolejną dawką leku.*

Jan Kustra

-w BiuleĘnie Nr 4(24)'02.
na str.10 początek akapitu tozpoczynajTcy

się zdaniem ,, Kora mozgowa.........''. powinlen
mieć brzmienie: ''Układ pozapiramidowy sty-
muitrje imptrlsację z jec1nakową częstotliwością
do wszystkich jednostek moto1Ycznych drżącej
lęki. Poziom impulsów nefwos/ych podnosi się
powyzej stanu spoczynkowego i w pier-wszej

ko1ejności gener_r-rje potencjał czynnościorvy
w nel-llonach clrorych (o zn,iększonej poburclli-
wości)' Następnie w mirt'ę ;ego nar'estenir po-
tencjał czynnościorł.y w}-gene1'owany zostrjc
w zdlowJzch neuronach (o ,,wlaściwyn'r" progl_t

pobudzenia), dochodzi do sumowana ,,prze-
stfzennego i w czasie" wygenerowanych po-
tencjałóu. i 1eżeli przy danym poziomte (czę_

stotliwośc1) impulsacji występuje zgocinośc
częstotiiwości cyklicznej wszystkich generon,a-
n}rch potencjałow napięcie mięśniowe ma cha-
lakter płynny (zjawisko ,,on'') w przeciwnym
przvpadklr występtlje c1t'zenie (zjawisko

,,off'').Nakładanie Się poSZCZegolnych faz
w schemacte działanla jednostek motorycznych

itd.

Literatura: Vładvsław Z. Traczyl<: Fizi olog i ct

człotuieka u; zarysie,.PZ\(/L' Wat'szawa 1997.

Wywiad Z Barbarą Thompson
Móui o sobie Barbara Tlsompson, śuiatouej
słauy sakso.fonistka i kompozytorka, ktora
ostcłtnio zaprzestcłłcł koncertou'lać, Po 35 la-
tacb taykonywania zauodu. W roku 1994
zdiagnozouano u niej cborobę Parkinsona'

\( wieku 5lat zaczęłanr grać na koncetach
dla szerszej publiczności. Po uzyskaniu stopnia
,A" z muzyki i graniu przez jeden sezon z ze-
społem lr,y Bensona na wyspie Mań w rokr-r

1963, rozpoczęłam naukę w Królewskim Kole-
dżu Muzyki w klasie klarnetr-r, fletu, pianisĘki
i kompozycji. Saksofon nie był w owym czasie
lznawany, tak że musiałam pobierać lekcje
prywatne.

Wtedy też spotkałam mojego przyszłego

męża i zawarliśmy śhrb w roktt t967, kiecly ia
byłarrr na ostatnin roku nar-rki. Rok pozniej
mąŻ zaczął występy ze swoim zespołenr .,Co-
losseum", ktory w1nvarł dość znaczny wpłyv,
na scenie rokowej. Podczas gcLy on fotmował
swój zespoł, ja grałal_n rł' komedii n'rlrzyczncj

,,Cabaret" młodą Jtrdi Dench, co nrystat'czało nzt

spłacanie dłuqolr'. To było Stfaszne; nie rł'olncl
było byc kreat1'n'nym. a rezvset spektaklr-l ka-
zał mt grac tę Samą paftię kazc1ego q,ieczoLe.

Zostałam rł' końcli \\ryrzL}Cona Z pracy za zała-
twienle sobie Zastępstsra, abynr mogła Zagrac
w koncercle )azzowym. Ktoś doniosł na nrniel

Po Ęm wydarzeniu zclecydowałam, że by-
cie ,,grajkiem do wynajęcia" to nie dla n'rnie; ja

chciałam grać swą własną murykę z własnynr
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zespołem. Miliony słr'rchaczy znało Ęti-rłowy
temat 'A Touch of Frost' (Mrozny Doryk) Da-
wida Jasona. Pochodzi on z mojego albumu
solo saksofon .,Piosenki z głębi ziemi'', któly
nagrałam w Starym opacrwie w Provence.

Mamy z Jonem dwojkę dziecl, chłopca
i dztewczynkę, z ktorych jesteśmy bardzo clu_

mni. obydn oje są juz samodzielni. Nasza córka
Anna jest bĘskotllwą piosenkarką i kompozy-
torka, budu;ącą swą własną karierę, a nasz syn
jViarcus pracuje w bankr-r amerykańskim w cen-
trum miasta. wychowując dzieci, nle przery-
wałanr nagrywania albumów z mqą grupą 'Pa-

raphernalia'.
'Paraphernalia' jest 1edną z najdłuŻej akt1q'_

nych w Europie grup muzycznych grających
na bazte jazzu.

Nie chodzi jednak o moja karierę rnL.zyCZ-
ną. Przyczyna, dia której popfoszono nrnie
o napisanie tego aĄrkułi-r, jest następująca:
sześć lat temu jeden z kolegów zapytał mnie,
dlaczego nie macham ręką w czasie chodze-
nia. odpowiedziałam, że nte wiem. Czułam
się wtedy krańcowo wyczefpana t złoĘłam to
na karb nadzsvyczajnie pracowitego Życia i na-
wału zqęC' właśnie skonczyłam nagt1nvanie
albumu z muzyką Kufta Weilla, z aranżacją dla
mnie i ,,Medici String Qt-łat1et", o nazrłrie 'Bar_

bara Song'' który został wydany pod etvkietą

',Vir5;in Classics". Musiałam dla niego zrobtc
olbrzymią kampanię pron'rocyjną. Miałam je-

szcze wiele innych zqęC.
V rr_riędzyczasie, rrroj ojciec, którego uwiel-

białam i o ktoryrrr ciągle myślę' zachorował
pewnego ranka. został przewteziony do szpi-
tala i tam zn'arł, Tej samej nocy obtrdzlłan'r się
z potwofnyrr_r bolem Żołądka, zabt'ano nrnte
do szpitala na całą noc, tak ze o śmielci mo-
jego ojca dowiedziałam Się pożniej. Nie
doczekał juz wiadomości, Ze w następnym Io_
ku otrzynrałanr naglodę MBE za zasługr
vł dziedzinie muzykr.

Szokuiące wiadomości

To właśnie wtedy poczułam, ze coś się złe-
go c1zieje z moją prawą ręką. Zaczęłanr odcal_
wać silny bó| oraz uniesioną łopatkę (,,choro_
ba Sprengla") w prawym barklr. Moj lekarz

skierował mnie na badania, i po kilku miesią-
cach neurolog w bardzo rzeczowy sposób po-
q'iedział mt, że mam pewne objawy choroby
Parkinsona' PrzeĘłanr szok nie do opisania.
Nie miałam pojęcia, CZym jest choroba Parkin_
sona i natychn'riast pon'ryślałam, Ze jest to Cho-
roba zagraża)ąca zyciu. \ł7 rynr v'zględzie noz-
na powiedziec, Że linia infor'n_racyjna o tej cho-
robie ,,uratowała" mi zycie, gdyż dowiedzia-
łam się, Że tak wcale nie jest. Był to zarazel)
początek długiej i krętej drogi, ktorej duzy ocL_

cinek prowadzlł pod gorę.
Zaczęłam odwiedzac lekarza honeopatę,

ktory niezuykle pomogł ni w przywrocenir_r
n.iary v' siebie. Pani doktor nie chcrała wierzyć,
ze ja choruję na ',Parkinsona'' - nie było na to
zadnego v"idocznego dowodu, a stwierclzone
ob;awy rr_rogły równie dobrze pasowac do innej
choroby' Byłam po kolei u trzech róznych spe-
c;a1istów. z których ostatni Zasllgero\Ąrał, abynr
poddała się badaniom w King's College Hospi-
tal. Tesry trwaĘ trzy dni i rł. koncu kierownik
oddziału neurologicznego z niechęcią oznajnrił
mt, że znajclttję się w stanie powaznych zabr'r-
rzeń neurologicznych, z'wtązanych z chorobą
Parkinsona i że moj stan bęclzie się stopniolvo
pogarszał'

V rym czasie moja matka, bardzo chora na
raka, została zabrana do hospicjr_rn-r i zmal'ła
rankiem tego dnia, którego ja rłryszłan'r ze szpi_
ta1a. \ff/ chwili, kiedy całowałam ją ostatni r'az

cztt|al:', że dobrze się stało, Że oszczędztłan )ej
informacji o n-rojej chorobie. Fakrycznie, nikt
poza najbltższą rodziną l przyjaciółn-ri nie wic-
clztał o qrrn, aż clo ubiegłego roku. Dopier'o
rł,tedY pocldano mnie specjalnen'rtl skanoq'a_
nitt, które wykazało istnienie trszkoclzen
n_rózgu i ponvierdziło ostatecznie dlagnozę
choroby Parkinsona. Z ponocą nłojego kon_
sultanta nenrologa, clr. Ray Chaucihr-rri'ego wy-
próbowałanr ko1ejno wiele róznych lekarstw.

Simenet nie zadziałał dobrze - nro;r stopx
nadal pltchła. w jeclnynr z tournóe r-lz1.wałatrt

za str'zyków ap omorfin y pr zed kazdyrr-r kon ce r-
tem; te jedna1< przyprawiały mnie o mdłości
i kilka razy czttłam się żIe przed samynr wyj_
ściem na scenę. Mój zespół patrzył, co się
dzteje, i kiedy inzynier dźwięku zauu,aĘł, Że
aplikuję sobie zastrzyk, myślał, ze jestem uza-
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\eżniona' Musieliśmy mu wyjaśnić, w czym był
problem, t zaprzysięgliśmy go do zachowanl'a
tajemnicy.

Następnie wyprobowaliśmy Mirapexin (pra-
mipexole), ktory zadziałał dobrze _ ale mój
mąż i ja wspólnie zadecydowaliśmy, ze konty-
nuowanie toulnće i koncertowanie w takim
stanie jest zb1t wyczerpujące t ryzykowne dla
zdtowia' Problem tkwił w Vm, że aby gfac na
swoim poziomie, musiałabym zwiększac dawki
lekarstwa, a to mogłoby spowodować bardzo
złe następsrwa. Postanowiliśmy v,ięc chwilowo
zaprzestać publicznych występów i skoncen-
trować się na komponowaniu, ograniczając jak
tylko mozliwe, ilości zatywanych lekow.

\7 kwietnitr 2001 r. udało mi się zakonczyc
jubileuszowe (50) tournće cyklu ,,Thom_
pson'S Tangos'' z zespołem Paraphernalia,
dając końcowe występy pftez tydzien
u ,,Ronnie Scotfa" w Londynie. \W otoczeniu
rodziny, przyjacioł i wielbicieli, cały ten ty-
dzien był jak gdyby ukoronowaniem mojej
muzycznej kariery. Zespoł grał jak natchnio-
ny i zatowno ,,Metfo", 1ak i ,,Guardian" dały
nam czterogwiazdkowe recenzje. Ja nadal
duzo gram, bo granie jest moim życiem _ ale
teraz robtę to bez presji sukcesu.

Po prostu iedna z wielu kart Ęcia

osobiście mam takie odczucie, Że choc
cierpię na chorobę Parkinsona i mam proble-
my z tą chorobą związane, to nie jest to głow-
na częśc mojego Życia, poniewaz nadal z suk-
cesami kontynuuję mo'ą muzyczną karierę.

Poświęcając Się całkowicie komponowa-
niu odczułam, że jest ono tak samo angażu-

ią.e, jnk wykonawstwo. Faktycznie, PDS
(Stowarzyszenie Chorych z Parkinsonem) bę-
dzie promowało londynski koncert mojego
nowe€]o uts/ofu chóralnego ,Journey to an
Unknown Destination'' (Podróż w nieznane),
zleconego przez ,,Norwich Arts", na 70/80-
głosowy chór ,,Big Sky" z akompaniamentem
organów kościelnych i perkusji, którego pfe-
miera jest przewtdzrana w Norwich w kwiet-
niu 2003 t'oku (szczegoły będą podane
w biulerynie ,,The Parkinson").

Choloba Parkinsona, jnk wspomniałam
wcześniej' nie gra głownej roli w moim Ęctut
t rzeczywiście, gdy po roku badan postawio-
no w końcu tę diagnozę, odczułam to prawie
jako ulgę, gdyż wyjaśniło to objawy, które
mtałam i mogłam wreszcie uporządkować
moje Ęcie, kier_urjąc wysiłki na złagodzenie
objawow tej choroby, o której mogłam okre-
sowo zapomnieć. opisując moje odczucia,
wiem, że dochodzę Czasaml do pewnych
sprzeczności, ale sami wiecie, jak to CZaSami
z tym dlabelnym ,,Parkinsonem" jest. Yoga, za-
żWanie dodatkow witaminowych, gimnasty-
ka, utrzym1łvanie kontaktu z przyjaclółmi
i praca tworcza - wszystkie te zajęcia pomaga-
ją mi w}trwac i poprawić samopoczucie.

'l(/ie1u 
,,młodych'' ludzi, takich 1ak ja, wyda-

je się uważać, ze wokoł słov'a ,.Parkinson''
krą4 jakieś fatum' Takie odczucie 'wytwarzają

oni sami; u'iększośc ludzi, gdy zostanie poin-
formowana, jest bardzo uczynna i pomocna,
a gdy v.ie więcej o rym, co ciebie dotknęło,
nte trzeba im tłumaczyc, dlaczego niewygo_
dnle ci siedzieć w tej Same j pozycji pruez dłuż-
szy czas lub dlaczego tak dziwnie chodzisz.

I to dlatego tak waznym jest dla nas wszy-
stkich ,,pokazywać się publicznie'' po to, zeby
społeczeńslwo zobaczyło, Czym ten ,,Parkin-
Son" jest, zeby popierało i wspomagało pro-
wadzenie badan nad now]'mi lekami, opraco-
wanie technologii leczenia genami, co moze
pomóc uleczyc miliony ludzi na całym świe-
cie. w końcr-r choroba Parkinsona (jako
,,drżączka porażna") jest wspominana w Biblii,
tak Że już najwyŻszy czas, aby coś w tej spra-
wie zrobić.

Czuję się szczęśliv'a' bo, jak widac z e-ma-
ili' jakie otrzymałam od CzaSLl pokazania się
publicznie, jest wielu ludzi, ktorzy modlą się
za mnle i czuję, że ich dobre wibracje pomo-
gty mi uftzymac się w dobrej kondycji. Wszy-
stkie te elementy oraz fakt, Że my wszyscy
mozemy zostac wyleczeni v. ciągu najbliż-
szych kilku lat, bardzo mnie podtrzymu)e na
duchr-r. ,JeŻeli nuzyka pomaga w szerzeniu
miłości pomiędzy ludŹmi - graj" .Ja z pewno-
śctą zamierzam graćl.

(7he Parkinson Summer 2002)



L1.Ń 2(20/2003

L

i

I

KOMANIKATY

Szanowni Państwo!

Jak wiadomo' w dnitr 15 llltego 2003 odbyło
się walne Zgromadzenie Sprawozdawczo wy-
borcze Stołecznego Stowarzyszenia osob z Cho-
robą Parkinsona.

\7ybraliście Państwo nowy Zarząd:

Ifarta Solecka - prezes

Jerzy Łukasiewicz _ wiceptęzes

Miecrysław Mężko _ skarbnik

Marian Sutryk - sekretarz

Janrlisz Macieiewski _ członek zarządu

Włodzirnierz styczen - członek zarządu
'Witold Kalński _ członek zarządtl

AnnaJarosryńska _ członek zarządu

oraz Komisję Rewizyjną:
Haffna Teresiak _ przewodnicząca
Ryszard Rossa - członek
Ryszard Brześcński _ członek.

Zatząd liczy maksymalną liczbę osób, a to
dlatego, ze \^/szystko to są ludzie chorzy i nigdy
nie wiadomo, kiedy choroba uniemozliwi
spfawne działanie.

\X/yblerając nas zywiliście Państwo nadzieję,
ze pokonamy wszelkie trudności i poprowadzi-
my nasze Stowarzyszenie w kierunku lepszego,
łatv/iejszego Ęcla, ciekawszych wykładów, no-
wych informacji, skuteczntejszej rehabilitacji
i będziemy 'walczyc o nowe leki.

Na pewno postafamy się to wszystko wyko-
nać, aczkolwiek lista naszych zamierzen jest
długa i zawtera trudne do realizacji punkry'

Dlatego prosimy o u.spółpracę1 zrozumienie
i cierpliwość''.

MS.

PLAN DZIAŁAI\IA Z ARZĄDU
STOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA oSoB

Z CHoRoBĄ PARKINSONA
NA LATA 2OO3 _ 2OO4

Dalsze systemaryczfle upo'wszech-
nianie informacli na temat choroby
Parkinsona ofaz problemów cho-

rych poprzezi

.nawlązywanie kontaktów z me-
diami (prasa, radto, telewtz)a, in-
ternet),

. wydawanie biuletyriu,

.bezpośrednie kontakry z chory-
mI zgłaszającymi się do Stowa-
rzyszenra,

.comiesięCzne Spotkania chorych
ze speclalistami.

7. 2, Kontynuacja rehabtlttacjt członkow
Stowarzyszenia w dotychczasowym
zakresre oraz poszukiwanie nowych
mozliwoś ci (masaże, basen)'

Zorgantzowanie pomocy psycho-
logicznej dla członków Stowarzy-
szema.

4' Da\sze umozliv/ianie członkom Sto-
w arzyszenia korzystanra z konsulta-
cji lekarskich dr. Jakuba Sienkiewi-
cza ofaz wLzyt domowych.

)
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5. Tworzenie własnych opracowań
na temat mozliwości Ieczenia
i opieki poprzez stworzenie t roz-
propagovianie jednolitej aktualizo-
wanej na bieżąco listy lekarzy,
ośrodków 1ekarskich, instytucji
opieki, ośrodków rehabilitacyjnych
służących chorym na chorobę Par-
kinsona z uwzględnieniem domów
opieki.

6. Nawiązanle i utrzymanie wspołpra-
cy z Varszawską lzbą Lekatską oruz
ze Stowarcyszeniem Neurologów
w celu poszerzenia dostępu człon-
kow Stowarzyszenia do najswleż-
szych informacli ibadan oraz polep-
szenIa jakości kontaktów pacjenta
z Iekarzem.

7. Kontynuacja i rozbudowa kontaktow
Stowarzyszenla z insąrn'rcjami mię-
dn1nar odowymi zajmującymi się pro-
blematyką choroby Parkinsona celem
umozliwi enla korzy stania z doświad-
czeń ogolnoświatowych.

8. Pogłębianie współpracy i wymiana
doświadczen z ogolnopolskim Sto-
watzyszeniem osób z Chorobą Par-
kinsona.

9 ' IJtrzymante doĘchczasowych oTaz
pozyskanie nowych źrodeł finanso-
wania.

70. Dążenie do urwofzenia przycho-
dni interdyscyplinarnej oraz domu
dziennego pobytu.

w biurze Stowarzyszenia znajdują się taśmy z nagfanym
wystąpieniem dr. Macieja Kr'awczyka (w dniu 15 mar-ca br.)

na temat neurorehabilitacji. Można przyjśc i posłuchać'

W dniu 17 maja (jak zwykle trzecia sobota)

odbędzie się wykład dr'. Michała Skalskiego,

specjalisty od snu;

jak zwykle o godz. 11.00

w sali widowiskowej szpitala MS'$7iA,

ul. \fołoska 137 '

21 czervvca bl. ostatnie spotkanie ze spec1alistą.

W lipcu i sierpnitr przerwa wakacyjna i tylko dyżury w biurze Stowarzyszenia
w środy w godz. 11.00 do 74.OO

Uległ zmiante nasz numel konta. Podajemy nowy numer:

26 -1060 -0076-0000- 32000 4't -3845
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