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Wieczór z... „Parkinson
za zamkniętymi drzwiami”
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Jedynce 26 listopada 2013 r. – s. 8

„Myślisz o ustąpieniu? Nie. Myśl o tym, żeby nie ustąpić.
Rezygnacja zawsze otwiera wrota słabościom.”
Jerzy Pilch, maj 2013

Zamiast artykułu wstępnego
W latach 1997-2010 Stowarzyszenie nasze systematycznie
wydawało w ciągu roku kilka numerów Biuletynu Parkinson1. Zawierały one artykuły dotyczące choroby (najczęściej
tłumaczenia z czasopism zagranicznych), sposobów radzenia
sobie z nią, wywiady, rozmowy, listy od chorych, czasem wiersze i informacje z życia Stowarzyszenia. Od 2000 r. zaczęły się
pojawiać regularnie na pierwszej stronie świetne artykuliki
wstępne, początkowo sygnowane tylko M.S. a potem już pełniej: Marta Solecka, chorej, która odkryła, że działanie w Stowarzyszeniu na rzecz innych to – wspaniała metoda na walkę
z chorobą, naturalnie obok rehabilitacji ruchowej i tabletek.
Próby przywrócenia tej tradycji – wydawania przez nas
własnego periodyku – spełzały na niczym. Aż ostatnio...
Jeden z nas postanowił coś napisać – przybliżyć nam to,
o czym przeczytał i czego był świadkiem w czasie konferencji
w Senacie 14 maja ub.r. – s. 6. 
L.D.

Kalendarium ostatniego kwartału
październik 2013
Kolejny tekst naszego kol. A.W.,
tym razem dot. radzenia sobie
z połykaniem lekarstw, strona
www., tekst pt.: Jak łatwiej przełknąć (http://www.parkinson.waw.
pl/index.php?pid=9&list_id=73).

17-X – z inicjatywy prezes Fundacji
na Rzecz chorych na Parkinsona
(Lublin) odbyło się spotkanie
przedstawicieli stowarzyszeń: krakowskiego „Ostoja”, łódzkiego
„Słonik”, MSOzChP oraz Fundandacji „Żyć z chP”. Tematem spo-

tkania była planowana kampania
społeczno-edukacyjna o chorobie
Parkinsona.
23-X – w Urzędzie m. st. Warszawy, odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Komisji Dialogu
Społecznego (KDS) i Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego (DKDS). Przedstawiciel
MSOzChP reprezentował Przewodniczącego KDS ds. Ochrony
i Promocji Zdrowia. Informacja
ze spotkania na naszej stronie
www
(http://www.parkinson.

waw.p l/index.php?pid=9&list_
id=74).
listopad 2013
5-XI – Morawskie Stowarzyszenie
Osób z chorobą Parkinsona (Parkinson Slovácko o.s.) zaprasza na
7. PARKINSONIADĘ – gry sportowe Parkinsoników, w terminie
1–3 sierpnia 2014 r., w miasteczku Dubňany (koło Brna), ośrodek
sportowy Żółw.
Numery archiwalne Biuletynu „Parkinson”
1997-2010 dostępne w biurze Stowarzyszenia
1
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19-XI – oficjalnie rozpoczęła się
kampania społeczno-edukacyjna „Parkinson za zamkniętymi
drzwiami”. Konferencja prasowa
odbyła się w południe w Pałacu
Prymasowskim; problem chP,
a także chorych i ich bliskich,
stał się treścią artykułów prasowych i audycji radiowych oraz
przemyśleń członków naszego
Stowarzyszenia. Krótkie artykuły
inspirowane rozpoczętą kampanią można znaleźć w tym nr Biuletynu oraz na www.
23-XI – odbyło się Walne Zgromadzenie. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za rok 2012. Dokooptowano

nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano
rozwiązanie problemu niskiej aktywności chorych – udział w działaniach zespołów tematycznych.
Każdy zespół tworzą chorzy i zdrowi członkowie Stowarzyszenia, którzy odpowiadają za poszczególne
elementy działań naszego Stowarzyszenia.
grudzień 2013
7-XII – w ŚDS „Pod Skrzydłami”
przy ul. Grójeckiej 109 odbyła się
uroczysta Wigilia naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z tradycją
wszyscy członkowie wspólnie
przygotowali poczęstunek, tym

razem dominowały słodycze
i owoce. Były też i nowości, które
mamy nadzieję zmienią się w tradycję: chętni przyozdobili choinkę bombkami oraz samodzielnie
wykonanymi ozdobami, a oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał tym razem jeden z chorych,
kolega Olek – nowy Członek Zarządu.
14-XII – w ŚDS „Pod Skrzydłami”
przy ul. Grójeckiej 109 odbyło się
ostatnie w br. spotkanie integracyjne zamykające realizację zadania „Nie jestem sam z chorobą Parkinsona – terapia przez integrację”
– dotacja m.st. Warszawy – Dzielnica Ochota., III-XII ‘2013.

Z życia Mazowieckiego Stowarzyszenia ...

Spotkanie Wigilijne 2013

W sobotę 7 grudnia 2013 roku w ŚDS „Pod
Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 109 odbyła
się uroczysta Wigilia naszego Stowarzyszenia.
Zgodnie z tradycją wszyscy członkowie wspólnie przygotowali poczęstunek; tym razem dominowały słodycze i owoce. Przygotowania i spotkanie upływało w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Były też nowości, które – mamy nadzieję – staną się naszym zwyczajem: chętni przyozdobili
choinkę bombkami oraz samodzielnie wykonanymi ozdobami (to inicjatywa Patrycji i Adama,
w której dzielnie pomagali ich nastoletni syno-

Przygotowane przez kol. Hanię, wykonane z włóczki, pachnące,
kolorowe ozdoby choinkowe

wie). Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał
tym razem jeden z chorych, nasz kolega Olek –
członek Zarządu MSOzChP.
Kol. Aleksander Wiechowski – w imieniu
Zarządu oraz wszystkich członków Stowarzyszenia – powitał zaproszonych gości: p. Macieja Sotomskiego – Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
(który zawsze nas chętnie odwiedza pomimo
wielu absorbujących zajęć), ks. Mariusza Bernysia – naszego duchowego opiekuna, p. Jerzego Łukasiewicza – założyciela Fundacji „Żyć
z chorobą Parkinsona” (tego dnia, choć w nie
najlepszej formie, przemówił do zebranych po
kol. Olku), p. Sebastiana Łukasiewicza – Prezesa Zarządu Fundacji „ŻzchP” (który w swoim
krótkim wystąpieniu zapewnił, że będzie nas
nadal wspierał), panią Małgosię z klubu „Relaks”– reprezentującą naszych miłych sąsiadów,
z którymi w czasie sobotnich spotkań dzielimy
pomieszczenia w ŚDS „Pod Skrzydłami”, p. Żanetę – prowadzącą już drugi rok u nas terapię
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tańcem i ruchem, oraz naszą nową wolontariuszkę Dagmarę. Nie zapomniał przy tym podziękować Ewie i Teresie; one to właśnie poświęciły swój cenny czas by w piątkowy wieczór
przygotować i udekorować stoły, przy których
mogliśmy zasiąść do uroczystej Wigilii.
Następnie ks. Mariusz (któremu bardzo podobały się wystrój sali, dekoracja stołu i atmosfera spotkania) odczytał fragment Ewangelii
o Bożym Narodzeniu, pobłogosławił miejsce
uroczystości i przygotowany posiłek. Koleżanka
Lucyna złożyła życzenia, czytając własny wiersz
(tekst obok). Później przystąpiliśmy do łamania
się opłatkiem, składania życzeń. Były uściski,
a często także łzy wzruszenia.
Koledzy Andrzej i Tadeusz przygotowali
oprawę muzyczną. Kol. Andrzej zajął się podkładami muzycznymi i intonował, a kol. Tadeusz akompaniował na gitarze przy wspólnym
śpiewaniu kolęd. Potem jeszcze były krótkie
przemówienia zaproszonych gości. Oczywiście
odśpiewaliśmy nasz hymn.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością przyjaciele naszego Stowarzyszenia.

Uczestnikom tej wigilijnej uroczystości serdecznie dziękujemy! Tym, którzy nie mogli
przybyć na spotkanie, dedykujemy wiersz kol.
Lucyny Osmolak, łącząc również nasze świąteczne i noworoczne życzenia!

Biały opłatek

W ten wieczór wigilijny
podzielmy się opłatkiem,
w dowód bratniej miłości,
której jest wielkim znakiem.
Życzmy sobie nawzajem
wiary, nadziei, miłości
i zdrowia dla nas wszystkich,
wolności i polskości.
Znajdźmy ten klucz czarodziejski
do naszych serc, aby zmiękły
ponieśmy brzemiona innych,
wtedy świat stanie się piękny.
Splećmy przyjazne ręce,
podzielmy się opłatkiem,
małym okruszkiem chleba
a wielkim miłości znakiem.
Lucyna Osmolak
Tekst: Patrycja Poczciwek i Leszek Dobrowolski

Dla rodzin i bliskich chorych
Kiedy w naszym otoczeniu ktoś zachoruje, automatycznie
staramy się ulżyć mu w jego codziennych obowiązkach. Robimy
za niego wszystko: podajemy posiłki i herbatę, przykrywamy
kocem, wyciskamy soczki z cytrusów, obieramy jabłko ze
skórki... Zanim jednak zaczniemy, należy się zastanowić, czy
chory tego potrzebuje, czy robimy to dla niego, czy dla siebie.
Jednym zdaniem, jaki jest motyw naszych działań.

M

ając pełną świadomość potrzeb naszego chorego, możemy łatwiej przewidzieć
konsekwencje, które z nich wynikają, i łatwiej jest nam zapanować nad nową sytuacją.
O ile sytuacja dotyczy chorób uleczalnych, pomoc choremu jest o wiele prostsza i sytuacja wyjątkowa trwa krótko. Gorzej jest w przypadku chorób
przewlekłych i nieuleczalnych, przy których chorzy

są bardziej absorbujący i opieka nad nimi zajmuje
sporo więcej czasu. Należy wówczas pamiętać, aby
dla dobra pacjenta, ale i opiekunów, w opiece brała
udział więcej niż jedna osoba. Zmiana nastawienia otoczenia sprawia bowiem, że chory czuje wokół siebie większe zainteresowanie, co napawa go
dodatkową energią czerpaną ze spotkań i rozmów
z bliskimi osobami. Jednocześnie dyżury innych
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przy nim sprawiają, że opiekunowie są w stanie odpocząć i nabrać więcej sił na nierzadko długoletnie
zajmowanie się chorym.
Wszyscy przed podjęciem się opieki powinniśmy
jednak zastanowić się poważnie, jakie są potrzeby chorego. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza
w przypadku takim jak choroba Parkinsona (chP),
która nie przejdzie z czasem.

Lepsze jest wrogiem dobrego...
Parkinson to nieuleczalne schorzenie neurologiczne, które w miarę upływu czasu będzie postępowało. W przypadku chP ogromne znaczenie ma samodzielność chorego, która co prawda nie pozwoli
mu na wyzdrowienie, ale daje szansę na zachowanie
sprawność fizycznej i spędzenie życia godnie. Siłę
do walki chorzy powinni czerpać od bliskich i innych osób, które interesują się ich losem.
Pamiętajmy jednak, że zawsze wtedy, gdy wyręczamy chorego, przykładamy się do postępu jego
choroby. Wspierajmy, ale nie wyręczajmy! Pomagajmy mądrze, tak aby nie działać na szkodę chorego.
Nie wyręczaj, w trosce o bliską osobę pomagaj jej
zachować samodzielność tak długo, jak długo będzie to możliwe! Mobilizuj do działania i wspieraj
w nim!

Jak pomagać?!
W przypadku Parkinsona obok terapii farmakologicznej ogromne znaczenie ma terapia ruchowa,
która pozwala na hamowanie postępu choroby. Niestety w Polsce nie jest ona praktykowana w ramach
pomocy państwa i pacjenci muszą szukać rozwiązań
na własną rękę.
W odpowiedzi na taką potrzebę powstają w Polsce Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz
osób z chorobą Parkinsona.
Ruch ma ogromne znaczenie w terapii chP, dlatego warto jest uczestniczyć wraz z chorymi w organizowanych przez organizacje na rzecz pacjentów
terapiach ruchowych, terapiach tańcem, zajęciach
logopedycznych i wszelkich formach aktywności

i pobudzania do działania. Warto jest brać udział
w wyjazdach, imprezach i spotkaniach integracyjnych, które pozwalają chorym i ich opiekunom na
odnalezienie się w trudnych sytuacjach – zarówno
fizycznych jak i psychicznych – poprzez wymianę
informacji i doświadczeń w atmosferze wzajemnego
zrozumienia, szacunku i ciepła rodzinnego.
W ramach samodzielnej pracy uzupełniającej
z chorym warto jest poświęcać im czas na ćwiczenia
w domu, spacery i rozmowy, którym powinien towarzyszyć dobry nastrój.

Pomagając, pamiętaj o celu pomocy
„Parkinson za zamkniętymi drzwiami” to akcja lubelskiej „Fundacji na rzecz chorych na Parkinsona”,
która ma na celu pobudzić do działania osoby z chP.
Istotą tej akcji jest motywowanie do działania. Aby
tak się stało, musimy szeroko otworzyć drzwi, które
prowadzą chorych na powrót do świata zewnętrznego. Jednak rolą osób, którym bliska jest sprawa
chorych, jest czekać cierpliwie i robić wszystko, co
w naszej mocy aby chorzy do nas wyszli. Jednak
nie wtedy, kiedy my tego chcemy, tylko tak po prostu, kiedy sami zechcą. Zachęcajmy ich do tego naszą miłością, uśmiechem i wsparciem. Pamiętajmy
o nich, bo drzemie w nich ogromny potencjał, który
warto pobudzić do działania.
Większość audycji poświęconych chorym polega
na zaproszeniu lekarzy, którzy po raz dziesiąty mówią o tym samym. Jednak ich wiedza pochodzi od
osób zmagających się z chorobą, może więc warto
czerpać od źródła. A gdzie są ci chorzy, dla których
organizowane są te wszystkie akcje, czyż nie oni powinni być bohaterami tych spotkań?!
Choroba Parkinsona nie zależy od wieku, dotyczy nie tylko ludzi starszych, ale i młodych. Nie zależy także od poziomu wykształcenia czy pochodzenia. Ta choroba może więc dotyczyć nas wszystkich,
naszych dziadków, rodziców i dzieci, tylko jeszcze
nie znamy diagnozy. Warto dowiedzieć się więcej!
Zapraszam wszystkich do refleksji i działania!
Tekst: Patrycja Poczciwek, MSOzChP

Serdecznie zapraszamy chorych i opiekunów
na spotkania integracyjne, które odbywają się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”
w Warszawie, ul. Grójecka 109, w każdy poniedziałek, w godz. 14.00 – 16.00.
W ramach tych spotkań w 2 i 4 poniedziałek miesiąca odbywają się zajęcia terapii tańcem i ruchem.

Zapraszamy również do Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
na spotkania w 3 sobotę miesiąca, w godz. 11.00 – 15.00 w Warszawie, ul. Tarczyńska 11 m 24
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Jak łatwiej przełknąć

T

rudności w przełykaniu (dysfagia) to zasadniczy problem,
z którym boryka się codziennie około 50% ludzi dotkniętych
chorobą Parkinsona (chP). Ma to
ogromny wpływ na zdrowie i jakość
życia.

W artykule zamieszczonym
w letnim wydaniu kwartalnika
EPDAPLUS – wydawanego przez
Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona (ang. European
Parkinson’s Disease Association –
EPDA) – prof. David Wright podaje praktyczne wskazówki, które
znacznie ułatwiają przełykanie
doustnie przyjmowanych leków.

Proces przełykania
Aby lepiej zrozumieć proces przełykania, warto się dowiedzieć jak
on postępuje. Naukowcy dzielą
go na trzy etapy:
• faza ustna – w czasie tej fazy pokarm, płyny lub lekarstwo zostają
za pomocą zębów i języka dostosowane rozmiarem i konsystencją ułatwiającą przełykanie, na-

stępnie przesunięte dalej końcem
języka,
• faza krtani – jest przypuszczalnie
najważniejsza, bo właśnie na tym
etapie otwór do płuc musi zostać
zamknięty, aby zapobiec przedostaniu się do płuc materiału uformowanego w pierwszym etapie1,
• i przełykanie – materiał uformowany, droga do płuc odcięta,
pozostaje tylko przełknąć.

Warto rozmawiać
Nie bójmy się uświadamiać lekarzy wystawiających recepty
i farmaceutów w aptekach, jakie
mamy trudności w przełykaniu.
Pozwoli to podjąć próbę znalezienia najlepszego sposobu podania leków czy wybrania ich
formy dla konkretnego pacjenta.
Obecnie wiele leków jest dostępnych w postaci rozpuszczalnych
tabletek lub kapsułek, przylepnych plastrów bądź w płynie. Nietrudno wobec tego zmienić lek na
taki, który ma formę bardziej odpowiednią dla osób borykających

się z dysfagią (choroba trudnego
przełykania). I to właśnie farmaceuta z naszej apteki jest tą najbliższą osobą, u której możemy
zasięgnąć informacji o lekach.

Dokąd po radę
Inny sposób zdobywania wiadomości o formach lekarstw to
szukanie w Internecie. W witrynie pod niżej podanym adresem
wpisujemy nazwę przyjmowanego leku, wtedy wyświetli się na-

Tabletki i kapsułki – różne „konstrukcje”
modyfikujące uwalnianie substancji czynnej:

a) malutki otwór, wycięty laserem,
umożliwia powolne uwalnianie się
leku z kapsułki, która nie rozpuszcza się
w organizmie – dlatego kapsułki tego
typu nie wolno otwierać przed podaniem
lekarstwa,

b) kapsułka zawiera wiele kuleczek o różnych
rozmiarach uwalniających różne dawki leku
– jeżeli kapsułka zostanie otworzona przed
podaniem, zawartości nie można kruszyć ani
rozdzielać,

c) substancja czynna jest rozmieszczona
równomiernie w masie tabletkowej – jej
złamanie przed podaniem lekarstwa
spowoduje natychmiastowe uwolnienie
substancji czynnej po połknięciu i te tabletki
nie mogą być dzielone ani kruszone

Pamiętajmy, że pokarm płynny i leki nie są sterylne, co oznacza, że przedostatnie się ich do dróg oddechowych może spowodować zapalenie
płuc (główna przyczyna zgonów w chP). Jeżeli przełykany materiał przedostatnie się do płuc z powodu zbyt dużej jego objętości lub też niezadowalającej pracy mięśni, może dojść do zadławienia, a nawet uduszenia, ponieważ powietrze ma zablokowany dostęp. Ze względu na osłabiający
wpływ chP na pracę mięśni języka zapobieganie udławieniu i duszeniu się jest sprawą najwyższej wagi.
1
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zwa lekarstwa, którego forma jest
łatwiejsza do przełknięcia. Oto ta
strona: www.swallowingdifficulteis.
com – znajomość angielskiego
może się w tej sytuacji przydać,
ale nie jest konieczna, choć nie
zawsze odpowiedź, którą uzyskamy, jest zadowalająca. Wtedy
pozostaje stara sprawdzona metoda: pytać.

Tabletka tabletce nierówna
Obecnie dostępne leki płynne,
jak i w innych postaciach, są najczęściej tak sporządzane, aby być
„przełykalnymi”, formować się
przy przełykaniu w odpowiednią
konsystencję zapobiegającą ich
przypadkowej aspiracji do płuc,

a jednocześnie dostarczać potrzebne dawki. Chodzi też o to, aby
substancja aktywna leku została
przekazana do naszego krwiobiegu we właściwym miejscu i czasie.
Każdy lek zawiera składniki, które
są tak dobrane aby nie wpływały na działanie samego lekarstwa
(substancji czynnej). Dlatego pacjenci zażywający leki na różne
schorzenia muszą bardzo uważać,
żeby pokruszone lub rozpuszczone leki się nie pomieszały.
Trzeba też pamiętać o tym, że
przyjmowane na nasze schorzenie kapsułki lub tabletki są tak
sporządzone, aby substancja aktywna uwalniała się w zwolnionym tempie, dzięki czemu pa-

cjent nie musi przyjmować leku
zbyt często.
Na przykład Madopar CR lub Sinemet CR są najczęściej przyjmowanymi lekami w postaci tabletek. Jeżeli je pokruszymy lub rozpuścimy,
potrzebna nam substancja aktywna
uwolni się zbyt szybko i w zbyt dużej ilości. To znacznie zwiększa
możliwość wystąpienia przykrych
skutków ubocznych. A zatem pamiętajmy, sprawdzajmy i rozmawiajmy z naszym lekarzem lub aptekarzem i prośmy o radę, bo w ten
sposób wiele możemy uzyskać dla
naszego dobra .
Tekst i rycina na podstawie: „Easier to swallow”
– EPDAPLUS, summer 2013, Issue 22, strony: 30-31,
(artykuł sponsorowany przez Rosemont Pharmaceuticals)
opracował: Aleksander Wiechowski

JAMES PARKINSON
Odkrycie choroby i problemy
Wiele już napisano o człowieku, którego nazwisko stało się symbolem
jednej z najbardziej dokuczliwych chorób, jakie obecnie trapią ludzkość.
Ten angielski lekarz, żyjący i działający na przełomie XVIII i XIX wieku,
pozostawił trwały ślad w kronikach medycyny, a choroba, która jest zmorą
współczesnej ludzkości, wciąż czeka n a dokładne opisanie.
Jego gorący apel, wyrażony w słynnym eseju „Shaking Palsy”, wydanym w Londynie w 1817 roku, aby
jak najprędzej wynaleziono lek efektywnie leczący tę
chorobę – pozostaje nadal aktualny. Mimo że praca
Arvida Carlssona (140 lat po wydaniu eseju) i działania wielu innych uczonych na całym świecie znacznie
przybliżyły tę chwilę dzięki odkryciu lewodopy – substancji umożliwiającej leczenie objawów, to jednak
nadal oczekujemy skutecznego środka leczącego chP.
W całej Europie ok. 1,2 mln osób, w Polsce około120
tys. osób (chociaż brak wiarygodnych statystyk),
jest objętych definicją WHO (Światowej Organizacji
Zdrowia), która klasyfikuje tę chorobę jako nieuleczalną i postępującą.

Zasadnicza różnica między definicją dra Parkinsona a nowoczesnym rozumieniem chP dotyczy znaczenia symptomów niemotorycznych. Obecnie coraz
lepiej zdajemy sobie sprawę, że demencja jest jednym
z istotnych objawów parkinsonizmu. Zasadniczy element eseju dra Parkinsona o typowej historii Shaking
Palsy (Paraliż drżeniowy) to opis przypadków sześciu
chorych z okolic Hoxton (obecnie jedno z przedmieść Londynu) wykazujących charakterystyczne
objawy, które współcześni neurolodzy łatwo rozpoznają podczas kontaktów z pacjentami.
Rozważając dokonania dra Parkinsona, należy wziąć
pod uwagę, że pracował on w sytuacji innej niż obecna; wówczas to studia nad chorobami degeneracyjny-
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mi były jeszcze dalekie od nadania im statusu jednostek
(chorób) klinicznych. Jednak z całym naciskiem należy
podkreślić, że studia dra Parkinsona i zsyntetyzowanie
wyników badań doprowadziły do uznania jego ogromnej i pionierskiej roli w tej dziedzinie.
Świat naukowy długo zwlekał z uświetnieniem
osiągnięć uczonego. Tablica upamiętniająca prace
i dzieło doktora została wmurowana w nawie kościoła św. Leonarda na londyńskim przedmieściu
Hoxton, niedaleko szpitala, gdzie wiele lat pracował,
dopiero w 200 rocznicę jego urodzin, w 1955 roku.
Niestety nie zachowało ani zdjęcie, ani żadna podobizna uczonego. Jedynie na podstawie dokumentów,
które przetrwały, możemy odtworzyć wiarygodny
obraz człowieka oświecenia, który w wielu dziedzinach naukowych wyprzedził swoje czasy.
Oprócz medycyny dr Parkinson był znany ze swoich radykalnych poglądów politycznych; wniósł on
także duży wkład w dziedzinie geologii i paleontologii. W uznaniu jego zasług, pewnemu, już zanikłemu
rodzajowi amonitu (mięczak zamieszkały w spiralnej
muszli), nadano w 1821 r. nazwę Parkinsonia dorsetentsis. W ten sposób nazwisko dra Parkinsona noszą
zarówno skamielina, jak i choroba.
Na marginesie warto zauważyć, że wiedza Polaków o parkinsoniźmie nie jest imponująca. Według
badań, przeprowadzanych w styczniu 2013 r. na reprezentatywnej grupie 703 dorosłych osób, ponad
53% kojarzy ją jedynie z drżeniem kończyn i papieżem Janem Pawłem II, a 18 % nie potrafiło podać
żadnych objawów. Tylko 15% badanych wie, że chP
jest chorobą nieuleczalną i postępującą.
Leczenie objawowe chP pozwala na samodzielne
funkcjonowanie pacjenta jedynie w początkowym
etapie choroby, jak wyjaśnia profesor Andrzej Bogucki (kierownik Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Po
upływie 10 lat pojawiają się nowe objawy niepoddające się leczeniu dotychczas stosowanymi lekami.
Stały rozwój choroby powoduje, że pacjent często
jest w stanie wyłączenia, gdy leki przestają u niego
działać, i nierzadko pozostaje on przez długi czas
w ciągu dnia całkowicie unieruchomiony.
Prof. A. Bogucki podkreśla, że zakres opieki nad
chorymi zależy od stopnia ich niesprawności ruchowej. Można ją poprawić, wszczepiając choremu do
mózgu stymulatory, a także stosując leczenie farmakologiczne, polegające na usprawnieniu aplikowania leków przez zastosowanie specjalnej pompy
podającej je podskórnie lub bezpośrednio do jelita.

Tablica pamiątkowa na domu rodzinnym w Hoxton (Londyn)

Palącym problemem opieki nad chorymi,
zwłaszcza w zaawansowanym stadium, jest uzyskanie odpowiednich środków wsparcia finansowego
dla opiekunów, najczęściej członków rodzin, którzy
dbają o swoich najbliższych kosztem własnej pracy
zarobkowej i relacji rodzinnych. Dobrą wiadomością jest to, że obecnie w Senacie trwają prace nad
dwoma ustawami dotyczącymi tych spraw. Jedna to
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Prezentacja projektu tej ustawy odbyła się 14 maja ub.r.
w czasie Senackiej Konferencji. Natomiast problemy
dotyczące bezpośrednio opieki nad osobami chorymi na chP były omawiane w tym samym dniu na
posiedzeniu Komisji Zdrowia. Należy mocno podkreślić, że środowiska bezpośrednio zainteresowane
mogą wpłynąć na postęp prac w tej dziedzinie przez
swoich przedstawicieli lub sprzymierzeńców we
władzach ustawodawczych i samorządowych.

Opracowane na podstawie:
„James Parkinson: The Man Behind the Shaking
Palsy” – Patrick A. Lewis, Journal of Parkinson’s
Disease, 2 (2012);
Badanie opinii publicznej „Wiedza o chorobie
Parkinsona”, przeprowadzone w styczniu 2013 r
przez Instytut Badawczy IPC na reprezentatywnej grupie 703 dorosłych Polaków, dzięki wsparciu AbbVie Polska Sp. z o.o.
Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia na temat
chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona (14.05.2013 r.);
Senacka Konferencja „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce” zorganizowana przez
Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP
(14.05.2013 r.);
––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Wieczór z...

„Parkinson za zamkniętymi drzwiami”

26

listopada 2013 r. godz.
21:30 w Radiowej Jedynce mogliśmy posłuchać
rozmowę lekarza i chorego nawiązującą do społeczno – edukacyjnej
kampanii pod hasłem „Parkinson za
zamkniętymi drzwiami”. Kampanię
zainicjowała lubelska Fundacja na
rzecz Chorych na Parkinsona.
Do programu „Wieczór odkrywców” redaktor Krzysztof Michalski
zaprosił, panią dr Agatę Gajos –
z Polskiego Towarzystwa Choroby
Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także
cierpiącego na chorobę Parkinsona
pana Aleksandra Wiechowskiego –
Członka Zarządu Mazowieckiego
Stowarzyszenia Osób z Chorobą
Parkinsona z siedzibą w Warszawie,
człowieka bardzo aktywnego, wcześniej wieloletniego korespondenta
amerykańskich rozgłośni i czasopism, między innymi „New York
Times”. Rozmowa poświęcona była
problemom osób cierpiących na to
neurodegeneracyjne
schorzenie,
chorobę Parkinsona (chP), która
– choć znana już od blisko 200 lat
– mimo ciągłych badań nie doczekała się odkrycia przyczyn choroby
oraz skutecznej terapii leczącej i co
najważniejsze: zapobiegającej.
Na początku dr A. Gajos przedstawiła obraz chorego na chP, leczonego jedynie objawowo, u którego
łykane tabletki dają dobre rezultaty
i nadzieję na powstrzymanie choro-

by. Jednak „miesiąc miodowy” (tak
często jest nazywana ta pierwsza
faza choroby) mija. Z czasem, mimo
przyjmowania tabletek, uciążliwe
objawy nasilają się, a poziom dyskomfortu wzrasta. To właśnie wtedy pacjent nie mogąc funkcjonować w miarę normalnie, zaczyna się
tego wstydzić i coraz więcej czasu
spędzać w domu – „chowa się za zamkniętymi drzwiami”.
Widoczne symptomy choroby,
takie jak pochylona sylwetka, drżenie kończyn, czy też tak naprawdę
ten główny tj. spowolnienie ruchowe, docierają powoli do świadomości społecznej; czy są akceptowane?
– to inna sprawa. Nasz kolega Olek
zwrócił natomiast uwagę na to, co się
dzieje za „zamkniętymi drzwiami”.
One sprawiają, że większość z nas,
zdrowych, nie zdaje sobie sprawy
z tego, że postępująca choroba powoduje, niewidoczne z zewnątrz, coraz
bardziej niezwykle ciężkie objawy
nocne, np.: bezsenność, sztywnienie
całych partii mięśni. To sprawia, że
zmęczony, bezwładny człowiek staje się zależny od bliskich. Tym sposobem Parkinson staje się chorobą
całej rodziny. I tu kolega Olek podkreślił ogromne znaczenie pomocy
ze strony rodziny. Kto nie posiada,
z różnych powodów, troszczących
się o niego osób, zmuszony jest do
korzystania z płatnej pomocy. Wskazał na bardzo istotny, a niedoceniany
przez państwo aspekt w terapii chorych na chP – wsparcie dla bliskich
chorego.

Na szczęście współczesna medycyna proponuje zaawansowane
terapie: operacyjna (DBS), infuzje
leków podskórnie (apomorfina) czy
też wlew wprost do jelita (duodopa).
O możliwościach terapeutycznych, o dostępie tych terapii dla
polskich pacjentów mówiono w tej
audycji. I o tym właśnie jest ta kampania społeczno – edukacyjna.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do odsłuchania audycji, np. na spotkaniach naszego
Stowarzyszenia lub w internecie
www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/987808/.
Stowarzyszenia: łódzkie „Słonik” i nasze MSOzChP są partnerem kampanii „Parkinson za zamkniętymi drzwiami”.
Opracowanie: Patrycja Poczciwek i Leszek Dobrowolski
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