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Drodzy Czytelnicy !
Zadano mi ostatnio podchwytliwe pytanie ; ,,Czy parkinsonik moze
być radosny? " Przede wszystkim trzeba określić,co rozumiemy pod
pojęciem ,,radosny?". Trochę lezy to obok szczęścia. Ęle ze szczęście
to coświelkiego, jasnego, wypełniającego, a radośćjest mniejsza, cZęsto schowana gdzieś w kąciku, czasami nie do końca uświadamiana.
To poczucie zadotuolenia, bezpieczenstwa, spokoju, stabilizacj i.
Teraz pytanie, co nam daje te wszystkie wymienione uczucią?
Przedewszystkim człowiek _ jeden - lub w ogóle kontakty z ludżmi,
własne dokonania, uświadomieniesobie własnej wartości, bycie na
właściwymmiejscu, zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, dobre kontakĘ ze światem przyrody, wewnętrzna wrażliwość,umiejętnośćcieszenia się.
Nie można tego mieć przez 24 godziny na dobę, bez jednej chmurki,
bez zmęczenia, bez bólu, bo gdyby tak było, nie mielibyśmy porównania, nie rozróznialibyśmy odcieni, przestalibyśmy się cieszyć.
To wszystko doĘczy w ogóle ludzi, a przeciez parkinsoniści to tez ludzie i mają te Same odczucia * a ze chorzy nieuleczalnie? - Ęle jest
chorób nieuleczalnych, biedy kalectwa nie Ęlko wśród parkinsonistów.
Mamy spadki nastroju? Trudno, nie trzeba im się poddawać.
odpowiem na zadane pytanie _ tak parkinsonik może byc radosny
jeślidobrze przezył Życie i umie się cieszyć Ęm, co ma i co uwaza Za
najważniejsze, a przede wszystkim ma dobry kontakt z innymi ludźmi.
Marta Solecka

|Viądomości zaLDarte ul tym Biuletynie są przeznąCzone tłyłączniedo poinformowania Czytelnika. Nie powinny
byc uzyte jako ouskąząnią lecznicze' lecz raczej jako mąteńął do d.yskusji między pącjentem i jego lekąrzem.
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Kineryterapia
a obja$ry choroby Parkinsona
W chorobie Parkinsona osiorłymi objawami
neuro1ogicznymi są drŻenia, spowolnienie ruchowe
i wzmozone napięcie mięŚniowe stanowiące tzw
triadę parkinsonowską - tlemor, bradykinezja, rigiditas. Drżenie parkinsonow'skie pojawia się w spoczynku i widoczne jest u chorych, ktorych konczyny pozostająw Spoczynku, opafie o podłoze' DrŻenia wzmagają się pod wpływem stresu lub zmęczenia. Amplituda drŻeń zmnlejsza się po rozluŹnieniu
mięśni w czasie spoczynku. DrŻenia znikają w czasie snu i przy ruchu zamiarowym. Znając charakter
drŻen parkinsonowskich moŻna w praktyce rehabi_
litacyjnej uzyskaó bardzo dobre efekty zmniejszające tę dolegliwośc Za pomocą stosorł,ania odpowiednich technik terapeutycznych z wykorzystaniem relaksacyjnego materiału muZycZnego.
W przebiegu muzykoterapii ruchowej nalezy dę'vĆ
do zmniejszęnta dtŻęń spoczynkowych równieŻ
poprzez r ozlużnienle napięcia mięśniowego tzw
sztywności mięśniowej.Dobre efekty uzyskrrje się
kiedy po wykonaniu kilku cwiczen usprawniających, zaleca się wykorzystac moment przerwy odpoczynku, na całkowite rozlużnienie mięśni,poprzez zamknięcie oczu i wsłuchiwanie się w muzykę' NaleŹy stworzyć taką atmosferę, aby chory parkinsonik zapomniał równiez o codziennych problemach życiowych podczas stopniowo wydłuzanych
okresów relaksu. Muzyka powinna być cicha i relaksująco - uspokajająca. Wprowadzenie w procesie terapii usprawniającej układow taneczno _ rytmicznych, w początkowym etapie nauki tych układów prowadzi do wzmoŻęnia dtŻenia, poniewaz
chory denerwuje się, ze nie mozę zapamiętac kroków następujących po sobie. Z czasem, kiedy dochodzi do zapamiętania pełnego układu i zespolenla z muzyką - u chorych następuje pełne rozluŻnienie mięśni,płynnośó ruchów, a co za tym idzie
drżenie ustępuje prawie całkowicie. Nalezy WSpomniec, ze wykonywanie cwiczen usprawniających
w rytm muzyki równiez ma wpływ na zmniejszenie
drŻenta. Chorzy skupiają się na konkretnym ruchu
i rytmie melodii. co odwraca ich uwagę od dominuj ących dolegliwości.

Kinezyterapia okazuje się bardzo przydatn'vm
sposobem kodorvania tempa ur-konvu'anr ch czvnnoŚci. JuŻzwykłe polecenie rr postaci porr_tarza-iących się słów ,,raz - d\\,a'' ułatrria przenrie sz.'z::lie
się parkinsonikom lub rrr'konl'u anie przez :icir
zwykłych czynności.R1'tnriczna mu4 k:. iub jej
wyobrazenie, takŻe Skutecznie ZnLrSZa_ intens1'wnośćspowolnienia.

Drugim objawem triadr. parkinsonowskiej jest

spowolnienie rucholł,e. Jest to złoŻone zjawisko,
które mozna ogólnie podzieliĆ na tzw' ,,prawdziwą
akinezję'' oTaZ na sporvolnienie ruchowe (brad1,kinezj ę).,,Prawdziw a aklnezja" oznacza ni emozno ść
(lub co najmniej duze trudności) zairricjouania dowolnego ruchu' przy braku porazenia oraz nagłe
zahamorvanie ruchu w trakcie jego lir kon1-rł'ania.
Ten t1-p akinezji jest szczególnie iridoczny pIZy
tzrł'. ruchach automatr-cznr ch. co porr'oduj e, Że
chory musi pamiętać o ich rrrkonr'rraniu.
Chory z lerł.ostronną chorobą Parkinsona tańcząc w prawą stronę ni. 1q'kazuje Żadn1'ch akinezii. Ptzy zmtanie kierunku tańczenia rl iewo
następuje akinezja - zahamowanie całkorł'ite ruchu i niemożnośćwykonania kroku w lewo. Na_
IeŻy w takiej sytuacji zaprzestac prob wykony\Ą/ania kroku ,,na Siłę''' odwracając uwagę chorego

od tego ruchu np. machaniem ramionami. Następnie naleŻy ponownie ..skupić Się'' na kroku

w lewo i spróbować go wykoną6 1a'.yr,r'ołuj ąc Z pamięci ten ruch. Doskonałąterapią jest chodzenie
w rytm muzyki o takcie marszowym. Muzyka powoduje pobudzenie układu nerwowego i jego st1'mulację, a cwiczenta marSZLl w ptzod, w tył oraz
kroku dostawnego w rytm tej muzyki kształtują
zapamiętywanie ruchu, nawyku ruchowego i jego
automatyzację. Cwiczenia kształtujące nawyk
chodu w róznyclr kierunkach, pomagają parkinsonikom poruszać się w Życiu codziennym i pokonywać akinezję.
Bradykinezj a - oznacza powolniejsze wykony',vanie ruchu. Parkinsonik ruchy naprzemienne vvyi<onuj e z vury r ażnątrudno ścią np. przeciwstawi anie
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Kinezyterapeuta pracując z parkinsonistą musi
poświęció wiele czasu na naukę rytmicznego chodu, wydłużenia chodu, wydłużenia kroku otaz na
naukę wykonywania obrotów wokół własne.j osi.
U osób z chorobą Parkinsona podczas chodzenia
widoczne jest zaburzenie koordynacji ruchów ramion i nóg. Ramiona podczas chodzenia nie poruszają się, dlatego teŻ podczas ćwiczeń na\eŻy v,1lkształcic odruch rytmicznego poruszania rękoma
w czasie chodzenia.Tu równieŻ moŻna wykorzystać rytmicznąmuzykę, która stymuluje układ nerwowy i mięśniowydo ruchu, a chodzenie w rytm
chowej.
muzyki sprawia choremu przyjemnośc.Ćwiczenie
chodzenia w rytm muzyki i pokonywanie niewielTrzecim objawem triady parkinsonowskiej jest kich przeszkód (akich jak książka, piłka lekarska 1
sztywność,czyli wzmozone napięcie mięśniowe. kg) kształtuje wydłuzenie kroku i rytm chodu oraz
SztywnoŚć parkinsonowska jest szczególną po- umiej ętno śó po ko ny w ania r o Żny ch barier cy wilrizastacią napięcia mięśniowego,która przejawia się cyjnych np. schody, krawęzniki i różnego rodzaju
oporem przy ruchach biernych. Sztywności par- progi w budynkach mieszkalnych i biurowych.
kinsonowskiej towarzyszy wygórowanie odruU chorego w starszym wieku lub tez z dłuŻchów postawnych oraz odruchowy skurcz mię- szym wywiadem chorobowym pojawia się objaw
śniapo jego skróceniu, tzn. szybki ruch w stawie
Zw any,,przy mroŻeniem'' (freezing). Dochodzi do
(łokieć' staw skokowy), który powoduje skróce- niemozności zapoczątkowania ruchu, chory spranie mięśnia,prowadzi do zwiększenia jego napięwia wrazenie, jakby był przygwoŻdŻony do podłocia' Prowadząc zajęcia z ktnezyterapii dla osób gi. To dreptanie w miejscu i niemoznośćruszenia,
z chorobą Parkinsona naleŻy pamiętac, aby ruchy pojawia się przy kaŻdej zmianie kierunku marszu'
wykonywane przęZ pacjentów nie były zbyt zwrotach' a zwłaszcza przy zbliŻaniu się do przegwałtowne, szybkie otaz nle mogą byc zbyt ln- szkody. odblokowanie moze nastąpić np. pTZeZ
tensywne, aby nie doprowadzić do zmęczenia zgtęcie nogi, lub wykonanie dowolnych ruchów
mięśni.Mięśnieuprzednio wzmacnianę przez ramionami (np. krążenie ramionami).Nauka choćwiczenia, muszą być po ich zakończeniu rozctą- dzęnta po łuku daje moznoŚć wykonania zwrotu
gnięte.
i zmtany kierunku marszu. W przypadku :przyW zaleŻnościod stadium choroby zaburzenia mtożenia" chory musi wiedziec, jak sobie radzić
chodu mogą mieć roŻny charakter. Chód z pociąga_
w tak trudnej sytuacji. Nalezy nauczyć chorego,
niem nogami, który moŻę być okresowo korygo- aby przyctsnął pięty do podłogi, wyprostował się
wany przęz samego chorego, bywa niekiedy asy- i nie przechylał się do tyłu - co grozi upadkiem.
metryczny, co daje wraŻęnl'e clrromania, lub chód
Następnie chory powinien patrzec w przod przed
krótkimi krokami z v,yraźnie pochyloną sylwetką. siebie (a nie w dół), wybierając określony punkt
Najbardziej typowym chodem jest chod drepczący. powinien rozpocząc maISZ w tym kierunku.
Chory poIuSZa się pochylony coraz bardziej do w którym zmierzał.
przodu, zdając się podążać za swoim środkiem
cięŻkości,zaktorym nie jest w stanie nadążyć. RoKolejnym objawem, odgrywającym w chorobie
1ą kinezyterapeuty jest uczenie chorego zatrzymyParkinsona zasadniczą rolę w kształtowaniu ogól_
wania ruchu - marszu oraz vczenLe rozpoczynania
nej niesprawności chorego w dalszym toku chorojak
ruchu
gdyby od nowa, ale po uprzednim popra- by, są zaburzenia równowagi. Niestabilność postawieniu swojej postawy ciała poprzez: wyprostowawy pojawia się początkowo w określonych sytua_
nie pleców, unięsienie prosto głowy' rozstawienie cjach np. jazda na rowerze, wchodzenie na krzesło,
lekko stóp, aby nte zawadzały o siebie, pamiętanie
drabinę. W póŹniejszym okresie chory wydaje się
o wydłuzaniu kroków, z przesadą unoszenie stóp btec za swoim środkiem cięŻkościi niekiedy zda( akby pr ze cho dz|ł pr zez pró g) or az p ełnej koncen_
rza się, Że pada do przodrr (tzw. propulsia). Czętracji na chodzie.
ściejjednak chorzy przy nagŁej zmianie kierunku
kciuka i palca wskazującego. Rolą kinezyterapeuty
jest wycwiczenie pewnych ruchów, aby stały się
automatyczne u chorego. Poprzez systematycznę
ćwiczenia (np. otwieranie i zaciskanie dłoni, ściskanie t rczluŻntanie palców na miękkich piłeczkach, naprzemienne dotykanie kciukiem do kazdego palca ręki) poszczególnych ruchów mozna poprawić ich automatykę oraz szybkośc ich wykonywania, jako nawyku ruchowego. Podstawę procesów zapamiętywania stanowi wytwarzanie się
związkow czasowych, polegających w istocie na
kojarzeniu i kształtowaniu pamięci mięśniowo-ru-

Ń
marszu' lub zmianie pozycji ciała padają ku tyłowi
(tzw. retropulsja). Rolą kinezyterapeuty jest nauka
unikania przykrych konsekwencji upadków poprzez róznorodne cwiczenia kształtujące zmysł
równowagi, wyrobienie nawyku trzymania się stałych przedmiotów otaz nauka padania, tak aby nie
zrobic sobie krzywdy, nauka korzystania Ze sprzę-

tu rehabilitacyjnego jak kule, balkoniki, laski
i w ostateczności z wozka inwalidzkiego.
W chorobie Parkinsona następuje wyraŹne upo_
śledzenie motoryki. Chory taki potrzebuje więcej
czasu niz inni na aktywację kory ruchowej' aprzez
to na zapoczątkowanie ruchu. Zabutzenta porusza-

nia się' które stanowiąnajistotniejszy objaw choroby Parkinsona' mogą byc rozważane w powiązaniu
z innymi zaburzentami ruchowymi albo w powiązan|U ze szty w nośc i ą l ub zabur zeni am i r ó wn o wa g i'
U chorego po stronie, od ktorej zaczęły się objawy'
moŻna zauwaŻy c zmniej szenie balansowania kończyn górnych przy chodzeniu, a Z Zaawansowaniem choroby balansowanie zanika zupełnie, ręka
zwisa w czasie marszu. Dochodzi do utraty współruchów. W miarę postępu choroby zmniejszenie
balansowania kończyną gomą Zaczyna być widoczne równiez po stronie przeciwnej. W pózniejszym okresie choroby obie kończyny Są nierucho_
me podczas marszu. W trakcie zajęc terapeuta jest
w stanie częściowo zapobiec lub częściowo przy_
wrócić utracone współruchy, poprzez stałą stymulację bodźcami wzrokowo - słuchowymi tych ruchów, podczas cwiczęn marszu lub chodu. oprocz
zaburzeń w balansowaniu kończynami górnymi,
dochodzi do tendencj i zgrnania unieruchomionych
kończyn w łokciach oraz w późniejszym okresie
zginania kończyn dolnych w stawach kolanowych.
Rolą kinezyterapeuty jest wykształcenie na nowo
współruchóq a więc naprzemiennego poruszania
ramionami poprzez próby włączenta kończyn górnych w czasie chodu, oraz nauka prostowania kolan po kaŻdym wykonanym kroku.

PrakĘczna strona kinezyterapii
w chorobie Parkinsona
Usprawnianie parkinsoników ukierunkowane

- zachowanie prawidłowej postawy ciała,
- wykształcenie odruchów równowagi,

-

rozlużnienie mięśni,
wygaszanie
ruchów mimowolnych,
_ zmniejszenie sztywności mięśniowej i drŻenta,
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_ naukę prawidłowego chodrr i zachowanie współruchów lub ich przywracanie,
przeciwdziałanie
zmianom zwyrodnieniowym
kręgosłupa i stawów,zachowanie w miarę pełnego zakresu ruchów w stawach,
zwiększanie
siły poszczegolnych grup mięśniowych, Ze szczegolnym uwzględnieniem mięśni
posturalnych i prostownikow,
- naukę radzenia sobie przez chorych w okresach
sztywności mięśniowej,
naukę
tadzenta sobie w Życiu codziennym,
- zwiększenie życiowej pojemnościpłuc oraz cwtczenle siły i ekspresji głosu,
zapobleganie
występowaniu apatti lub depresji.
-

od

1997 roku przy Stołecznym Stou'arzr'szeniu

osób z chorobą Parkinsona powstał ośrodek Rehabilitacji Grupowej dla parkinsonikóri. objął on
swoją działalnościąokoło 70 chon ch lr róznym
wieku t z roŻnym poziomem Zaa\\_anso\\'ania choroby. Na zajęcta są krralifikouani pacjenci,
u których nie ma przecirłrr'skazań intemisrycznych
do wykonywania umiarkos'anie intensywnych
Ówiczęń. Zajęcia prorr'adzone Sa' \\' 6 grupach po l0
- 12 osób.Poszczególne -srup} ut\\'orzone sąprzez
pacjentów o podobn1m poziomie sprarr'nościfizy cznej or az br ane s ą po d u\\'a ge go dzi n1' przyj mowania leków,,parkinsonour'ch" przez chorych, tak
aby w trakcie cwtczen pacjent brł rr najlepszym
okresie swojej sprawności fizr'cznej . KaŻdy z Ieczonych uczestntczy w zajęciach ieden raz lv tygodniu, a w pozostałe dni ma oborr iązek ćr,viczyć
w domu posługując się kasetą r'ideo lub magneto-

nagtanymi ćwiczeniami. \a ząęciach
stopniowo wprowadza się element1, oddziałr'rr-ania
bodŹcowego na poszc zegoLne funkcj e pozna\\'cze'
Wykorzystuje się i równocześnie pobudza receptory słuchowe (muzykoterapia), węchowe (aromaterapia), somatomotoryczne (taniec i zabawy ruchowe). Taka kompleksowa rehabilitacja ruchowa,
przy równoczesnym wykorzystaniu i pobudzeniu
poszczegolnych receptorów stanowi oglomną
SZanSę dla pozafarmakologicznego leczenia chorych z chorobą Parkinsona.
Dobór cwtczen i rodzaj zajęć jest kaŻdorazowo
dostosowywany w za|eŻnościod predyspozycji
psychofizycznych pacjentów w danym dniu
i w konkretnej grupie ćwiczebnej. Niejednokrotnie
Zmtany atmosferyczne (deszcz, spadek ciśnienia
atmosferyczne9o itp.) mają ogromny wpływ na
ogólną sprawnośó parkinsoników i ich nastrój' co
fonową

z
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w konsekwencji wpływa na stan ich predyspozycji
psychofizycznych do podjęcia wysiłku podczas zajęc oruz ich nastawienie emocjonalne do współćwiczących i terapeuty. Przyjęto formę zwracania się
do siebie po inrieniu, co ułatwia kontakty międzyludzkie, wzajemne akceptowanie siebie i stwarza
atmosferę wzajemnego zaufania. Pacjenci mogą
dzwonić do domu terapeuty w trudnych dla nich
sytuacjach i uzyskują odpowiedzi na nurtujące ich
pytania. Tak pełny kontakt z terapeutązbliza chorych do niego, daje poczucie bezpieczeństwa i poczucie wzajemnego zaufania, a więc to, co zostało
zachwiane w momencie rczpoznania choroby parkinsona u danej osoby.
Na początku zajęć terapeuta ocenia grupę pod
kątem jej nastroju i sprawnoś ci fizycznej w danym
dniu. Jeślipacjenci Źle się czujau narzekająna bóle
mięśni,stawów lub są apaLyczni, naleŻy zastosować
Zestaw cwtczen ]ekkich i w miarę przyjemnych dla
chorych oraz spróbować odwrócić ich uwagę od do_
le gliwo ści.Sto suj ąc przyj emną i lekką muzykę, tańce lub układy taneczne uzyskuje się zamieruony cel
i stopniowo pacjenci chętnie cwiczą' Przy dominacji chorych depresyjnych w grupie,rozpoczęcle zajęć krokiem w rytm pogodnego np. maISZa nubijskiego J. Straussa pobudza chorych do pracy oraz
svyzwala chęć współpracy Z innymi. Jednocześnie
miła muzyka poprawia nastrój psychiczny chorych,
dzięki czemu mija wstępny stan depresyjny.

Poprzez zastosowanie cwiczęn marszowych
uzyskuje się ogólne tozgtzanie poszczególnych
grup mięśniowych,kształtowanie współruchów
i balansowanie kończynami górnymi, wydłużanie
kroku i jego dynamikę orazL<ształtowanie koordynacji ruchowej zaburzonej w chorobie parkinsona.
Pobudzenie apatycznych chorych w początkowej
fazie bardzo ułatwia prowadzenie zajęć w dalszej
ich części.Muzyka jest bodŹcem słuchowym oddziaływującym na układ nelwowy i pobudzającym
cały organizm do ruchu, w zaleŻności od rodzaju
muzyki, jej rytmu i głośności.
Tańce w parach (tango, polka walc) i układy ta-

neczne zb|iŻają pacjentów do siebie,,,wymuszają,'
cielesny kontakt i dotyk. Taniec poprawia płynność
ruchów, która jest zaburzona w chorobie Parkinsona. Dotyk i cielesny kontakt jest jednym ze środków
podtrzymuj ących wzrost intensywności emocj i. Dotyk jest bardziej elementarnym i prymitywnym środkiem emocjonalnej komunikacji niz słowo, uĘcie
gorozszerzaptzeŻywany obszar i może być również
skuteczną fo'-ą zwrotnej irrformacji. U parkinsoników depresyjnych i nie tylko, dotyk ręki terapeuty
czy pacjenta, jest stymulatorem dla tych chorych lub
kołem ,;atunkowym'' jak dla tonącego. Dotyk ułatwia akceptację własnej widocznej ,,ułomności''np.
drŻenie parkinsonowskie, dyskinezy.
c.d.n.
mgr Anna Obrzydowska

T€qg?eA W00Nn
okłady lodowe, gorące i zimne kompresy, kąpielelecznicze i inne formy terapii wodnej były od stuleci filarami medycyny stosowanej.
Dzisiejsza medycyna najv,1lższy ch technologii
odsunęła w cień leczenie oparte na energii wody,
chociaz hydroterapia jest nadal uwaŻana za skuteczną metodę leczenia w wielu krajach europejskich,
a jej stosowanie jest uwzględnione w państrł'owych
programach ubezpieczen. Leczente wodą - bezpieczne, niedrogie i łatwe w stosowaniu _ pozostaje cennym środkiem usuwania powszechnych dolegliwości i schorzeń.
Kąpiele lecznicze
Wiemy wszyscy' jak relaksuj ąca może byc kąpiel w ciepłej wodzie;jednakze niekażdy zdaje so-

bie sprawę z tego, Że jeszcze większe korzyściz takiej kąpieli moŻna uzyskać przez dodanie do wody
naturalnych składnikow (mineralnych/ziołowych).
Spróbuj dodać do kąpieli kubek octu jabłkowego
i rczetrzec jego garstkę na ramionach, plecach
i piersiach. Minie twoje Zmęczenle i poczujesz się
wzmocniony. Pozwoli to również przywrócić naturalną kwa s o tę s kó ry zw alc zaj ąc ą zar azki, Zmy w aną
ciągle podczas kąpieli.
Aby złagodzic zatrucie sumakiem (adowitym)
lub oparzenie (słoneczne) - dodaj dwa kubeczki tego octu do kąpieli.
Kąpiel z dodatkiem otręb łagodzi swędzenie, zapalenie skóry i inne podrażnienia skórne orazleczy
łuszczenie. Wsyp kilka garściotręb do woreczka
z gazy, nasącz go gorącą wodą ptzez kilka minut
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i włóz go do wanny wypełnionej letnią wodą. Wyciśnijworeczek, aŻwoda w wannie nabterze barwy
mleka.

Wyciąg z sosny
Pełna filizankawyciągu Z Sosny dodana do wan_
ny kąpielowej z ctepłąwodą pomaga udroŻntć za'
tkane pory skóry, wyl,ecryÓ wysypki skórne oraz
usunąć zmęczenie mięśni.Nalezy uwaŻać, by nie
pomieszaó wyciągu Z Sosny ze Środkiem czyszczącym tego Samego pochodzenia, detergentem, który
powoduj e podraznienie skóry.

Masaż solny
Ta oŻywtająca technika tonuje napięcie tkanki'
uwalnia od stresu i zmęczenia oraz zapobl'egaprzeziębieniu. UsiądŹ na krawędzi wanny wypełnionej
ciepłą wodą. Nasyp soli na dłoń (pełną garść)i powoli dodaj do soli wody, tworząc gęstą papkę.
okręznymi ruchami dłoni wetrzyj papkę w skórę
całego ciała' po czym spłucz jązanutzając się na
krótko w wannie |ub zbtetzją gąbką i zimnąwodą.
lJwaŻa1, aby nie wcierać soli w rany lub jakiegośinnego rodzaju uszkodzenia skorY.
Masowanie stóp zimną wodą
Napełnij wannę ztmnąwodą do wysokości kostek. Trzymąąc się mocno poręczy, maszeruj
w miejscu przezk|lka sekund lub minut tak długo

* & *wk

Kompresy
Aby usunąć lub złagodzic bo| głowy, złoŻ ściereczkę do naczyh na pół, Zanurzją w zimnej fiak
lod) wodzie i wyzmij . PruyłoŻ ściereczkęna kark
lub do głołiryna jakiśczas' Powtarzaj te czynności
kl\ka r azy, aby ściereczka byŁa Zaw sze zimna.
Aby złagodziÓ bo| gatdła lub zapalenie krtani,
złoŻ kawałek tkaniny bawełnianej, namocz Ją
w zimnej wodzie i wyŻmij. owiń tą tkaniną kark
t' zapntj spinką. owiń ten kompres wełnianym szalikiem i pozostaw tak, jak długo chcesz. Na skutek
zimna utrzymywanego przy skórze przez wełniany
szalik organizm kieruje więcej krwi w ten obszar.
rozgtzewając go i pomagając rozbić zastoj w krązeniu.
Artykuł przedrukowany z biuleĘnu
,,

Vermont Parkinsonian", Styczeń 2004

Tmkr *ę*t@W}
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KIM JESTEM? JAK SIEBIE OKRESLAM? JAKIM MNIE ZNASZ?
To SĄ WAZNE PYTANiA; ZADAJEMY

JE SOBIE CAŁE ŻYCIE, GDY PROBUJEMY OKRESLIC NAS ZĄToŻsAMoSC
I ZNALEŻC MIEJSCE, DLA SIEBiE
W TYM SWIECIE.
Ja określamsiebie na wiele sposobów - po
pierwsze, swoim nazwiskiem. Nazywam się Suzanne Mintz lub Suzi' dla tych, którzy znąąmnie od
dzieciństwa. JuŻ tylko patrząc na mnie dostrzeŻesz
wl'ele tzęczy, które dadząci pojęcie kim i czym jestem. Jestem oczywiście kobietą. Jestem narodowościkaukaskiej. Jestem brunetkąi jestem niewielkiego wzrostu.

jak moŻesz wytrzymać, po czym natrzyj energl'cznie stopy ręcznikiem.
Powtarzając powyższe czynności dwa razy
dziennie wytwarzasz w sobie Świetne Samopoczucie i zapobiegasz skurczom mięśninóg' występują
cym w wyniku intensywnych ówiczeń. Taki masaŻ
wodny uodparnia twój organizm na choroby, a prze'
prowadzany wieczorem zapewniazdrowy sen, podczas gdy ranny masaŻ stóp rozbudzi cię szybko
i skutecznie.

W

To są wszystkie moje cechy ftzyczne. moja ze'
wnętrzna powłoka, twoje pierwsze wrazenie. To
jest charakterystyka, która mówi nieco o mnie. To
są cechy, którymi mogę opisać moją osobę telefo_
nicznie' planując spotkanie po raz pierwszy w Życiu. Nie dają one pełnego obrazu, a|e dająpoczątek
pewnego ZarySu osobowości.
Mozemy określaÓ siebie towntęŻw inny sposób,
jak np. definiując nasz zawod. religię, nasze pochodzenie etniczne lub hobby. KaŻdataka cecha niesie
ze sobą zespół faktow, v'ryobraŻefi i danych statystycznych. Z nlch wybieramy tylko niektóre, a inne
pomijamy. To' kim jesteśmy,wynika z podsumowania wielu cech charakterystycznych i róznych zdarzen, jakte miały miejsce W naszym Ąciu, a kate-
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goria osobowości, do jakiej dajemy się wpasowaó,
jak wiek, płec, ptaca i zainteresowania itp., mówi
nam, jak tez i społeczeństwu cośo nas samych.
Nikt z nas nie lubi być ,,podciągany'' pod stereotypy, Iecz nie lubimy też być wydzielani jako samotne wy1ątki Poprzez zidentyfikowanie się z jakąśgrupą zyskujemy uznanie, pasujemy, naleŻymy
clo niej. Uzyskujemy równiez wiedzę o nas samych.
Czuję się zadowolona, gdy wchodzę do pokoju pełnego kobiet w ,'średnim'' wieku, gdyŻ dzie\ę z nimi
wspólne zainteresowania. Nasze ciała ulegaj ąZm|a_
nom' a z nimi nasza tozsamość'Mogę rczmawiaÓ
ztymt kobietami i czuję się dowartościowana. Polegając na badaniach kobiet w wieku 40 - 50 lat,
mogę zajrzec do odpowiednich publikacji i dowiedzieó się częgo jeszcze mogę od nich oczekiwać.
Mogę zajrzec do statystyk lub innyclr informacji
i dokształció się w tym temacie ile tylko chcę. Identyfikowanie się jako częśćgrupy moŻe byc bardzo
korzystne.
Kim jestem? Jestem podsumowaniem rnoich
wszystkich charakterystycznych cech - i wtedy jestem kimś.Jestem zoną matką corką Żydówką
fankąSherlocka Holmes'a i jestem teŻ jogą. Jestem
osobowościątypu ,,A''' Jestem pisarką. I tak! Jestem równiez opiekunką rodzinną. Nie jest to
z pewnościąpierwsza i najwazniejsza cecha, jaką
sobie przypisuję, ale jest to definitywnie częŚć osobowości,którą jestem i wierzę, ze jest to ta częśc,
którą wszyscy Z nas będący w tej roli (opiekuna rodzinnego) muSZą posiadać * dla dobra nas samych
jak i dla dobra nas wszystkich.
Poprzez identyfikowanie się jako opiekun rodzinny, częśćgrupy, buduję uznanie do tego, co Iobię. Wiem, Że nie jestem odosobniorrym przypadkiem, jakąśosobliwością. Jestem częśctągrupy ludzi - faktyczniebardzo dużej grupy _ o wspólnych
zadantach, cechach, potrzebach i troskach. My,
opiekunowie' tak często wykonujemy swoje role,
podejmując się zadań jedno po drugim, bez ptzebierania pomiędzy lepszymi czy gorcZymi. Wartościujemy nasze doświadczenia i odczucla, nazywając to, co robimy po wykonantu zadania. Mówimy
światu: ,,oto jestem, popatrz na mnie, uznaj mnie'
pomóz mi''.

Poprzez identyfikowanie się Z grupąopiekunów
rodzinnych, jesteśmyw stanie wa|czyc o swoje prawa,zacząć zmieniać sposób, w jaki jesteśmy traktowani przez społeczeństwo, oraz Zacząc czuć się lepiej w naszej sytuacji, poniewaz identyfikujemy się
ztym, co robimy - cięzkąpracą którątak często je-

steśmyproszeni wykonać sami, bez pomocy i bez
względu na związane Z nlą ftzyczne, emocjonalne
i finansowe nakłady.
Zbyt długo nie umiałam Wrazic słowami tego,
co stało się z moim Życtem, kiedy to mojego męza
zdtagnozowano jako chorego na stwardnienie rozsiane.

Zawlelę juŻIat odczuwałam złośći nie mogłam

pogodzic się sama z sobą.
Poprzez ziderrtyfikowanie się jako opiekun rodzinny i prosząc o to Samo innych lrrdzi (w podobnej sytuacji), nie czuję się juz Samotna, zła|ub odsunięta na margines Ącia. Faktem jest, ze czuje się
silna i podbudowana. Uzbrojona w dane statystyczne l Znane ml przypadki, trzymam uniesioną wysoko głowę i sięgam po pomoc z godnością.Przemawiam do prasy i do członków Kongresu. Spotykam
się z innymi grupami osób, których zadanta zbtegają się z tymi, jakie wykonująopiekunowie rodzinni,
oraz inicjuj ę działania w kierunku wprowadzenia
zmran w naszym systemie opieki zdrowotnej. Czuję się w porządku' jeślichodzi o moje cierpienia
i staram się zrozumieó moją frustrację, a co najlep_
sze, jestem dumna z siebie i z tego, co przeszłam
w mojej roli opiekuna rodzinnego.
Identyfikując się jako opiekunowie rodzinni uwaŻamy, Że ta właśnieopieka rodzinna nie jest tylko
osobistą sprawą najbliżej ntą zainteresowanych,
sprowadzoną tylko do kręgu rodzinnego, ale naleĄ
z nią wyjśćdo całego społeczeństwa, jak z problemem ogólnonarodowy. Identyfikując się jako opiekunowie rodzirrrri chcemy zwrocic uwagę na niespra_
wiedliwości występujące w naszym systemie opieki
zdrowotnej, chcemy pokazac, Że zaIeĄ nam na ich
wyeliminowaniu. Identyfikuj ąc się j ako opiekunowi e
rodzinni Zyracamy się do naukowców, polityków,
pracodawców i innych władnych do tego, aby zmienili niekorzystny wpływ, jaki obecnie wywiera opieka rodzinna na nas,jako pojedyncze osoby, nanasze
rcdztny t na całę nasze społeczeństwo generalnie.
Bycie opiekunem rodzinnym nię oznacza określenie całej mojej osobowości, ale jest ono częścią
mojej tożsamościjako człowieka. Nie można i nie
naleĘ temu zaprzeczac. A więc kim ja jestem? Jestem Suzanne Mintz, kobietą Żoną matką córką
pisarką fanką Sherlocka Holmes'a - i tak, oczywlścieopiekunem rodzinnym!
Suzanne Mintz j est współzałożycielką
P ańs tw ow e go St ow ar zy s z e ni a opi e kunów
Rodzinnych (NFCA), które zapewnia wszystkim
opiekunom dokształcanie, wsparcie i radę'
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UpADKT il cHoRoBA FaRKTN$oNA
Nie mamy się czego bać, oprócz samego strachu. - To powiedzęnie Roosevelta weszło do naSzego słownika i odnosi się do jednej z głównych
trosk osób niedołęzrrych i starych: strachu przed
upadkiem.

Z lwagl

na to, ze choroba Parkinsona wpływa

na zachowanie równowagi i sposób chodzenia,
zwiększa się ryzyko upadku, a ciało nie współpracuje, by ,'przejąć'' ten upadek.
Strach moŻe się spotęgować' w wyniku czego
umacnia się groŹny bezruch. Prowadzi to do jeszcze większej podatności na upadki' a strach
wydaje się usprawiedliwiony. To błędne koło
może równiez spowodować wycofanie się
z działalnościi kontaktów towarzyskich, z wyfi'kającą stąd depresj ą. Połączenie choroby, słabościi depresji rokuje ponurą przyszŁośc Z coraz
mniejszą nadzieją.
Szacuje się, ze jedna trzecia osób w wieku powyŻej 65 lat doznaje upadkow, przy czym 70
procent tych upadków kończy się obrażeniami.

Specjaliści od zdrowia uwaŻają obecnie, ze
upadki te nie są normalnączęściąprocesustarzenia się, t Że do wielu upadków nie powinno
w ogóle dochodzić 'ZagroŻenia środowiskowe
moŻna zmtntmalizować, postępując Z rozwagą
i w sposób planowy. Łazienki moŻna zmodyfikować, montując poręcze do ptzytrzymywania się,
kuchnie moŻna zreotganizować, ułatwiając dostęp do różnych rzeczy, na śliskichpłytkach glazury moŻna połoŻyc przeciwślizgową taśmę
podłogową jak równieŻ moŻna zastosować wiele innych technik, by zapewnic bezpieczeństwo
w domu. Na stronie internetowej AARP znajduje
się doskonały artykuł pod hasłem bezpieczehstwo w domu' Jest on zatytuŁowany: ,,Czy Twój
dom spełnia Twoje potrzeby?''
RównieŻ zagroŻenia ftzyczne moŻna zmntejszyć, a na1bardziej skutecznym sposobem osiągnięcia tego są cwiczenta. osoby dorosłe tracą
l0 procent siły swych mięśniw ciągu kaŻdych
10 lat Życia, badania wykazały, Że po zakoncze-

niu 12- tygodniowego programu ćwiczeń u starszych osób siła mięśnizwiększa się. Cwiczenia
poprawiają również równowagę i mogą zwiększyć gęstośćkości.

Dużo się mowi o emocjona1n1-ch korz1.ściach
płynących z cwiczen takich jak rł'iększa pewnośćsiebie' 1epsze samopoczucie i poczucie
kontroli, przejawtające się optymizmem i szczęściem. Inną techniką uczenia się, jak upadać' są
cw:czenla zapobiegające Llrazom, wymyślone
dla lekkoatletów, łyŻwiarzy i spadochron:rarzy.
których zasady moŻna zaadaptowac dla starszych osób.
Niektóre częścibielizny osobistej projektuje
się tak, by zmniejszyc wpływ upadków na okolice bioder, a moŻna je obejrzec na stronie
wwwhiprotector.com. W przypadku ograntczonej zdolnościporuszania się siedzenie na wózku
inwalidzkim i poruszanie go za pomocąnóg po_
woduje, ze mięśnie dolnej częściciała będą silniejsze niż w przypadku korzystania z napędzanego silnikiem skutera. Konsultacje u ftzjoterapeuty mogą Zaowocować dostosowanymi do danej osoby, indywidualnymi planami i wskazaniami dotyczącymi tych kwestii.

Ale w jaki sposób pokonać strach?
Do pokonania strachu potrzebna jest świadomośći uznanie - przyznanie się oraz dyskusja z opiekunami. Celem jest odnowa i znalezienie równowagi między niebezpieczeństwami związanymi z bezruclrem i poruszaniem
się'

Innym zagadnieniem jest zidentyfikowanie

przyczyn upadków i próba zneutrahzowania tych

przyczyn. Na podstawie przeprowadzonego
w Anglii badania stwierdzono, że ilośćupadków
moŻna zmntejszyc o połowę, jeślidokona się
anallz powypadkowych i wprowadzi w Życie

wynikaj ąc e z ntch usprawnienia.
Strach przed doznaniem urazujest uzasadnionym niepokojem, kształtującym nasze życie.
Spróbuj znależc zdrowe odniesienie odpowiednio do grawitacji i Życia.
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r: Enrico

Fazzini, D.O., Ph.D.
Pro.f. nadzw. neurolog, New York University, N.Y.

Pytanie 1 : Mój 72-letni mąż, chorujący na Parkinsona (PD) od sześciulat, przyjmował z dobrym
skutkiem lekarstwo pod nazwą Sinemet w dawkach25lI00 cztery razy dziennie (8 rano, 11 rano,
2 po południu i 5 po południu), ale po pewnym
czasie musiał pójśćdo szpitala na usunięcie ka_
mienia nerkowego. W szpitalu kontynuowano podawanie Sinemetu co 6 godzin, a nowy lekarz dodał do tego Mirapex. Mąż popadł w stan splątania
(dezorientacji) i usztywnienia. Wstrzymano Mirapex' a dodano Requip łącznie z Comtanem.Mąz
poczuł się jeszcze gorzej. obecnie jego ciało jest
wzdęte, nie jada, natzeka na bóle Żołądka i rczwolnienie. Co mam robić? Co zrobiliśmy żIe? MĘ
miewał okresy lekkiego zapominanta, a\e tetaz
jest całkiem otępiały, a jego stan pod względem
PD pogorszył się.

odpowiedź 1 : Kolejna niezgodnośćpomiędzy
neurologami, którzy lecząpacjentow z PD, a tymi,
ktorzy takich pacjentow nie mają.
Teoretycznie (na podstawie podręczników) _ Mirapex i Requip są dobrymi agonistami dopaminy
i mają działanie korzystne w leczeniu PD. Teoretycznie również (podręcznikowo) Comtan przedłuŻadziałanie L-DOPY i ma korzystne działanie w leczeniu PD. Ale neurolog z większym doświadcze-

niem w leczeniu bardzo wielu przypadków PD
uprzytomniłby sobie, Że w szpitalu nie będą podawaó pacjentowi Sinemet'u w odstępach ttzygodzin-

nych, które były najbardziej efektywne' Że terupia
ruchowa, a NIE lezenie w łózku jest w tym wszystkim najwazniejsze, że Mirapex i Requip posiadają
potęzny potencjał dezorientacyjny (halucynacji)
u ludzi starszych z demencjau oraz Że Comtan daje
dużo w'ięcej zołądkowo-j elitowych skutków ubocz_
nych niz moŻna by to wyjaśnićwzmocnieniem siły
oddziaĘrvania L-DoPY.
Proszę przywrócić męzowi jego uprzedni program
leczęnia i jak najszybciej wypisać go ze szpitala. Jeślichodzi o dorażnę działanię juŻ teraz, proponowałbym tymczasowo zwiększyć dawkę Sinemetu.
Jeżeli mĘ potrzebuje nowych leków przeciwko
PD' to Permax jest agonistą dopaminy z mniejszym
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otencj ałem wywoływani a halucyn acji niz M irap ex
lub Requip.

p

Pytanie 2 : W zimowym wydaniu biuletynu l/ewsletter 2003-04 pierwsze pytanie w rubryce ,,Pytania i odpowiedz1" było podobne do tego, co aktualnie przecho dzi moja Żona, z niewielkimi różnicami.
Za około miesiąca kotrczy ona 75 lat i choruje na
Parkinsona (PD) juz od 10-ciu lat. Z początku była
ustawiona na Sinemet 251100 3 razy dziennie i Eldepyrl (Selegiline) w 5-mg tabletkach dwa razy
dziennie. Zaczęła mieć znów problemy, więc zmie_
niono lekarstwo na Sinemet 501200 3 razy dziennie.
Problemy nadal utrzymywały Się, wobec czego
zmieniono lek na Sinemet CR 25l100 4 razy dziennie. Wtedy pojawiły się u niej, jak ja to nazwałem,
"ruchy tanecznę". Dodano Ęm ruzem lekarstwo
Symmetrel (Amantadine) w l00-mg kapsułkach' po
ktorym Żonte zaczęły puchnąć kostki, wzdłuŻ nog
pojawiły się niebieskawe plamy, zaczęły wypadać
włosy, twatz zaczęrwieniła się, a ona Sama narzekaŁa na uczucie gorąca. Jej doktor polecił wstrzymać
przyjmowanie Symmetrelu' aby sprawdzić, czy to
nie on byŁ przyczyną. Trzy dni po zaptzestaniu podawania tego leku zdarzyło się j ej upadać raz dzienn1'e ptzez okres 3 dni. Kostki i stopy były nadal
opuchnięte. Powróciła na Symmetrel. Powyzszę objawy powrociły i jej doktor polecił przerwac podawanie Symmetrelu. Następnie żona zaczęła klaskać
nocą w ręce i trząśÓ się tak, Źe ja się budziłem' Już
nie upadała, ale miaŁa do pewnego stopnia problemy z chodzeniem.
Czego mozemy oczekiwać dale.j?

odpowiedź 2: Twoje pytanie przedstawi a rozbieŻność,jaka istnieje pomiędzy aktualnymi badaniami
naukowymi nad chorobą Parkinsona, a codziennym
leczeniem pacjentów, ktoruy na nią chorują. Badania są ukierunkowane na przyczynach gromadzenia
się alfa-synukleiny (która wydaje się winowajcą
obumierania komorek), na metodach opómiania tego procesu (obumierania komórek) oraz na opera-

cjach chirurgicznych, które Za

wyjątkiem
podwzgorzowej głębokiej stymul acjl mozgu. są tylko nie potwierdzonymi jeszcze i niębezpiecznymi
eksperymentami. W mi ędzy c zasie, o czekuj ąc dotarcra zatwterdzonych przez FDA metod terapii i le-

Ń
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ków do lokalnych aptek (co moze trwaó wiele lat),
dziesiątki tysięcy pacjentów w stanie podobnym do
Twojej Żony, szuka porad doświadczonych lekarzy
klinicystow, jak w mozliwie ,,dobrym'' stanie doĘć
do czasu, gdy te ,,nowości'' staną się dla nich doStępne.

W tym przypadku, jest oczywiste ze Amantydyna
pomogła Twojej żonie,lecz pomimo tego, odczuwała ona uboczne oddziaływania tego leku. Wiele korzystnych efektów Amantydyny wynika z 1ej dzlałaniaiako leku antycholinergicznego. Po prostu, nale-
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Ży zmntejszyć ilośćpodawanej Amantydyny do jednej tabletki dziennie, co powinno obnizyć uboczne
skutki jej działania, i dodać nieznacznąilość innego
leku antycholinergicznego, takiego jak Triheksane
lub Benzotropin' który będzie posiadał taki sam korzystny efekt jak Amantydyna,Ieczbez jej skutków
ubocznych. JeŻe|i skutki uboczne Amantydyny będą
się utrzymywĄ, mozesz pTZeTwać jej podawanie,
|ecz utrzymać inne leki antycholinergiczne. Trzeba
chyba jednak będzie zwiększyć dawkę Sinermetu,
jeżeli stan pacjentki się pogorszy.

effimtuffiffi?q@
Azilect@ (rasagilina) 1 mg skuteczny w śre- objawy ch.P. _ drzenie, sztywnośći spowolnienie
dnio zaawansowanej i zaawansowanej chorobie ruchowel.
Parkinsona
Prowadzącabadania, prof' Ira Showlson - profeBadanią opublikowane w Archives of Neurology
sor neurologii na uniwersytecie Rochester School
wskazująna korzyścipĘnące z leczenia wspomagającego
of Medicine skomentowała to w sposób następujący: ,,Rezultaty tych badań dowodzą ze stosowanie
rasagiliny jest korzystne w porównaniu z placebo
ze
śte2005
r.
Pacjenci
|utego
Kopenhaga,14
dnio zaawansowaną lub zaawansowaną chorobą u leczonych lewodopą pacjentow w średnloZaawansowanym i zaawansowanym stadium ch.P., doParkinsona (ch.P.) doznają Znaczącęgo skrócenia
znaj ący ch komplikacj i ruchowych. Po mie siącaclr,
czasu trwania fazy ,,off' oraz poprawy funkcji rujak
fazy
czy
latach lęczęnla dopaminoergiczne go, pacj enci
zarówno
chowych w czasie trwania
,,on"
i ,,off' w przypadku dodania ruz dziennte Azilectu u zazwczaj doznają komplikacji ruchowych, takich jak nieprzewidywalne fluktuacje czasu trwania
(rasagiliny) do zaŻywanych lekow przeciwparkinsonowskich, jak wynika z opublikowanych dziśba- fazy ,,on" i ,,off'. Badania te udowodniły, że rasagidań w Archives of tr{eurologyl. Czas trwania fazy lina jest dobrze tolerowana i skutecznie skraca czas
,.off' odpowiada okresom czasu w ciągu dnia, kie- trwania fazy 'off', vłydłuŻającczas trwanla fazy
'on' otaz poprawia charakterystyczne objawy chody leki przeciw ch.P. przestajądziałać i symptomy
roby Parkinsona".
ch.P. nie sąjuz dłuzej odpowiednio kontrolowane.

Wyniki tego podwójnie Ślepego badania przeprowadzonego w wielu oŚrodkach na wybranych
losowo równoległych grupach z kontrolą placebo,
Zwanego PRESTO (skrót od ang. ,,Parkinson'S Rasagiline: Effrcacy and Safety in the Treatment of
'off' -',Rasagilina Parkinsona: Skutecznośc i bezpieczeństwo w leczeniu fazy 'off') udowodniły, że
stosowanie Azilectu wpływa korzystnie na leczenie
pacjentów zaĘwających zoptymalizowane dawki
innych leków, takich jak lewodopa' agoniścidopaminy i entacapon. Pacjenci leczeni podawanym raz
dziennie Azilectem (1 mg rasagiliny) doznają
skrócenia czasu trwania fazy ,,off' średnioo 1,85
godzin dziennie, co jest znaczącym zmniejszeniem
w porównaniu z placebo. Ponadto, Azilect, W porównaniu z placebo, znacząco poprawia zasadnlczę

Ponadto udowodniono, Że leczenie Azilectem
Znacząco poprawia funkcje motoryczne podczas fa-

zy ,,on" oraz wykonywanie codziennych czynności
życiowych podczas fazy ,,off'' Zgodnie z wynikami
adań, Az1le ct sp owo do w ał znacząc ąpoprawę
na skali CGI (skrot od ang. Clinical Global Improvement - ogólnej poprawy klinicznej) punktów
mierzonych pr zez badaczy L
ty

ch

b

Badaczę zauwaŻyli, Że zgodnośÓ była wysoka,
ptzy 95oń pacjentów zaĘwających co najmniej
90Yo przepisanych dawekl. W badaniach PRESTO,
leczeni Azilectem pacjenci doświadczali podobnego poziomu efektów ubocznych, jak pacjenci otrzy'
mujący placebo. Skutecznośći zdolnośćdo tolero_
wania rasagiliny' jak wykazało to badanie, w połą-
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czeniu z łatwoŚcią jej podawania * jedna dawka w sposób losowy zaordynowano 1 mg rasagiliny
dziennie, bez konieczno ścimiareczkowania, czy ntą taz dziennie, 0,5 mg rasagiltny raz dziennie oraz

z Azi|ectu obiecujące nowe lekarstwo

na ch.P'

Wyniki badania PRESTO są zgodne z wynikami

z wcześniej opublikowanego badania TEMPo udowadniaj ące go, Że Azilect stosowany monoterapeutycznte jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem dla pacjentów we wczesnej fazie ch.P. Dane
z badanla TEMPO udowodniły, Że Aztlect moze
Znacząc o poprawić funkcj ę motory czną po dstawo we symptomy ch.P., jak rownież jakośćzycia we
wczesnym stadium ch.P.2.

W badaniu PRESTO przebadano reakcje na Azilect pacjentow, którzy mieli jr"rz optymalnie ustawione leczenie Za pomocąlewodopy i innych leków
na ch.P., ale doznawali średnio6 godzin dziennie
czasu
Przebadano 472 pacjentow, którym

',off'.

ll

oO

ZYC

Z

placebo.

O leku Azilect

Azilect jest nowatorskim, silnym, selektywnym
inhibitorem, będącym nieodwracalną oksydazą monoaminową (MAO-B) drugiej generacji, ktÓra blokuj e dopaminę, b ędąc ą przekażntkie m nerwowy m,
krytycznym dla kontroli poprawnościi koordynacji
ruchowej. W listopadzie 2004 r' Azilect został zalecony przez CHMP do leczenia ch'P., zarówno jako
lek monoterapeutyczny, jak i lek wspomagający leczen:re lewodopą. W pierwszym kwartale 2005 r.
oczekuje się zatwierdzenta 1 mg Azilectu przez
Unię Europejską. Po zatwierdzeniu, Azilect będzie
sprzedawany na rynku przez firmy Lundbeck i TeVa w ramach długoterminowej wspólnej strategii
tych firm.

FUNDACJA
CHoRoBĄ PARKINS0NA''

W listopadzie 2004 roku, w Warszawie została ustanowiona pierwsza w Polsce fundacja dztałająca na
rzecz chorych z chorobą Parkinsona.

KRS 0000221902
od dnia 29 marca 2005

NrP 525-231-38-24

Regon 015867470

r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Na chorobę Parkinsona w naszym kraju cierpi około 140 tysięcy osób. NaleŻy i trzeba mieć na uwadze, lż
w związku ze stanem słuzby zdrowia w Polsce, poziomem edukacji i świadomościspołecznej, wiele ztych
osób zostaje wyobcowanych, bez naleŻytej opieki' a nawet dostępu do informacji. Fundacj a za głowny cel
stawia sobie ogólnopolską integrację środowiska osób cierpiących na chorobę Parkinsona, a takŻe ich rodzin, opiekunów t |ekarzy.
oto kilka zadait,jakie chcemy realŁować w najbliższym czasie:
rzetelne informowanie o chorobie Parkinsona i problemach

z nlązwlązanych na stronach interneto-

urych www.parkinson.net.pl i www.parkinson.sos.pl orazna stronach internetowych wszystkich regio-

nalnych stowarzyszeń i grup samopomocowych;
nawlęante współpracy zZaruądem Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa
Neuro1ogicznęgo:.

pomoc w organizacji szkoleń odnośnie choroby Parkinsona;
informowanie o nowych lekach wprowadzanych na rynek polski dla chorych z chorobą Parkinsona;
zorganlzowanie sprawnej i autenIycznej reprezerrtacji wszystkich stowarzyszeń regionalnych poprzez
powołanie Rady Krajowej Stowarzyszen osób z chorobą Parkinsona;
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pomoc przy wydawaniu ogólnopolskiego kwańalnika poświęconego chorym z chorobą Parkinsona,
który byłby wysyłany bezpośrednio do zainteresowanych chorych i lekarzy specjalistow;
opracowanie pierwszej ogólnopolskiej ankieĘ faktycznych potrzeb osób dotkniętych chorobąParkinsona;

powołanie wolontariatu na potrzeby środowiska osób chorych i Fundacji;

.

zorgnizowanie szkoleń dla opiekunów i wolorrtariuszy we współpraly Ze stowarzyszeniami regionalnymi.
Jesteśmyotwarci na wszelkie sugestie odnoszące się do naszej działalnościstatutowej.

Kontakt:

Fundacja ,,rŻyć z chorobą Parkinsona''
ul. Ptasia 4139,90-138 Warszawa
tel/fax (22) 620 40 55
e-mail : funclacja@parkinson. sos.pl
Konto PLN 05 1140 1010 0000 3509 2800 100i
Konto EUR 75 1140 1010 0000 3509 2800 1002

Jerzy Łukasiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

KOMANIK. Y
Walne Zgromadzenre
21 maja2005 r. odbyło się w Warszawie, w gościnnymgmachu Spitala MSWiA, Walne Zgromadzenle
członków naszego Stowarzyszenia.
Sprawozdanie z działa|nościZarządu Stowarzyszenia za okres 2002-2004 złoĄłajego przewodnicząca pani Marta Solecka. Przedstawiono tez sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemuZarządowi' podkreślając przy tymrozwaŻne gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia (m'in' obnizenie kosztów administracyjnych, pomnozenie skromnych
funduszy S towarzy sz enia pr zez o dp owie dnie lokaty b ankowe) .
Serdeczne podziękowanie i Wtazy uznania zloŻono pani Marcie Soleckiej.
Walne Zgtomadzenie wybrało nowy 8-osobowy Zarząd Stołecznego Stowarzyszenla osób z Chorobą
Parkinsona oraz Komisję Rewizyjną. Noury Zarząd po ukonstytttowaniu się poinformował, Że jego przewodniczącą zostałąponownie pani Marta Solecka, a viceprzewodniczącym - pan Janusz Maciejewski'
Zebranie wyraziło uznanie i podziw dla pani Anny obrzydowskiej zajej wkład w działalnośćStołęcz(Ho)
nego Stowatzyszenia i niezwykle Sprawne przeprowadznie zębranta.

Uwaga:
Członkowie Stowarzyszenia korzystający w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie rehabilitacji
z basenu w Szpitalu MSWiA, proszeni są o przekazywanie informacji do Zarządu Stowarzyszenia odnośnieprzewidywanej kilkudniowej (powyżej 2 dni) nieobecności w zajęciach na basenie.
Zgłoszenie takie umozliwi skorzystanie z basenu' innym członkom Stowarzyszenia oczekującym na taką mozliwość na liścierezerwowej. To samo doĘczy osób korzystających z rehabilitacji indywidualnej
w domu chorego.
Są wolne miejsca do psychol oga, zgłoszenia pod telefonem 67I-66-73 - pan Marian Sutryk.
Redakcja Biuletynu: Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 78' tel. ó02-

Skład i łamanie:
tel. 868-04-54, 8ó8-29-58 v
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