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Od nóg do mózgu, czyli minisukcesy 
na drodze ... walki z chorobą

Czytając i słuchając informacji na temat choroby Parkin-
sona, można odnieść wrażenie, że w jej przebiegu nastę-
puje stałe pogorszenie, jak po równi pochyłej prowadzą-
ce do niedołęstwa i całkowitej niesprawności.
Jednak obserwując bardzo uważnie siebie i znajomych, 
mogę stwierdzić, że różne jej objawy pojawiają się w róż-
nym czasie, potem mijają, pojawiają się nowe, aby po ja-
kimś czasie zniknąć.
Na przykład na początku choroby nie mogłam pisać. 
Męczyłam się bardzo, chcąc „naskrobać” kilka zdań. Po 
jakimś czasie ta umiejętność wróciła i teraz piszę z różną 
starannością, ale bez trudności, niezależnie od poziomu 
dopaminy.
Następny przykład: rzadko mówi się o tym, ale większość 
z nas tego doświadczyła - nie można zrobić dwóch czyn-
ności naraz. Jak otwierałam drzwi, to nie mogłam wycie-

rać obuwia. Gdy chciałam wyjąć coś z kieszeni, musia-
łam zatrzymać się na ulicy.
Oczywiście starałam się to przełamać, powtarzając upar-
cie rozmaite czynności; teraz schodząc po schodach, 
mogę zapinać płaszcz, idąc ulicą, zakładam rękawiczki 
i mieszając herbatę, czytam gazetę.
Tak samo gdy stwierdziłam, że trudno mi wstać z fotela, 
wstawałam i siadałam tak długo, aż stało się to proste.
To są takie moje minisukcesy na drodze walki z chorobą.
Nic nowego, już dawno tłumaczono nam, że impuls ner-
wowy idzie z mózgu np. do nóg, ale też od nóg, gdy je 
ćwiczymy, idzie do mózgu i można w ten sposób swój 
mózg usprawniać, a w każdym razie nie dać mu się cał-
kiem „rozeschnąć”.

gdzieś, kiedyś, być może w 2007 r.
M.S.

Najpiękniejsze jeszcze przed nami

By nie poddać się chwilom zwątpienia,
aby w stronę rozpaczy nie skręcić,
by nie umrzeć z rozgoryczenia
trzeba wierzyć tej oto sentencji:

Najpiękniejsze jest to, co przed nami,
co nam przyjdzie dopiero przeżyć,
co się zjawi z nowymi wiosnami,
by nam życie cudownie odświeżyć. 

fragment tekstu piosenki Jana Kaczmarka, 
satyryka, piosenkarza, autora piosenek i felietonisty; 

ponad 20 lat zmagał się z chorobą Parkinsona.
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Spójrz na to od jaśniejszej strony
Pod koniec grudnia 2014 r. dotarła do nas smutna wiadomość, że w swoim domu na 
przedmieściach Bostonu zmarł Stanisław Barańczak – poeta, pisarz, tłumacz, także 
działacz opozycyjny. Od lat cierpiał na chorobę Parkinsona. Miał 68 lat.

Był nie tylko uznanym poetą, ale również zna-
komitym tłumaczem, krytykiem literackim, eseistą, 
literaturoznawcą, redaktorem i  wykładowcą. Miał 
wielkie zasługi dla polskiej kultury. Jego wiersze, 
nie tylko dla współczesnego mu pokolenia, ale i dla 
następnych pokoleń – to dobre tropy przez świat, 
a tłumaczenia literatury anglojęzycznej, a zwłaszcza 
sztuk Williama Szekspira cieszyły się powszechnym 
uznaniem; dzięki jego talentowi możemy na nowo 
odczytać i odkryć dzieła genialnego twórcy.

Trzynaście lat po zdiagnozowaniu choroby 
Stanisław Barańczak udzielił wywiadu (emailo-
wo) Michałowi Cichemu pt. ,,Pesymista, który nie 
podnosi głosu” (Gazeta Wyborcza z 2 września 1999 
r.). Fragment jego wypowiedzi, w której opowiadał 
o tym, jak sobie radzi z chP, można było przeczytać 
w naszym Biuletynie Nr 4(12)1999 (s. 4). Ówczesna 
redakcja Biuletynu przytoczonym niżej fragmentom 
wywiadu nadała tytuł będący tłumaczeniem amery-
kańskiej zasady, którą kierował się poeta: ,,Look at 
the bright side – spójrz na to od jaśniejszej strony”.

* * *
Kiedy 13 lat temu rozpoznano u  mnie chorobę 

Parkinsona (lekarz powiedział: ,,Dobra wiadomość 
jest ta, że nie ma pan guza mózgu”), byłem oczy-
wiście zdruzgotany, ale prawie zaraz zacząłem wcie-
lać w  życie zdrową amerykańską zasadę: „Look at 
the bright side”. Choroba nieuleczalna? No cóż, ale 
przynajmniej z  tych przewlekłych, z  którymi żyć 
i  nawet pracować można jeszcze sporo lat. Obja-
wy? Kłopotliwe i przykre, ale od razu przychodzi na 
myśl głupia może, a  jednak pocieszająca refleksja: 
o ile gorzej byłoby, gdybym z zawodu był np. piani-
stą, jubilerem, fryzjerem, nie mówiąc już o chirurgu 
– w  tych profesjach na drżenie rąk czy dyskinezje 
(czyli nieregularne i  niekontrolowane poruszanie 
się) naprawdę nie można sobie pozwolić! Praca? Bę-
dzie coraz trudniej, ale może jest to okazja do więk-
szego skupienia się nad projektami, na których mi 
najbardziej zależy? Podróże? Czy nie twierdziłem 
zawsze, że jestem skrajnym domatorem? Rodzina? 
Tak, na niej odbije się to najciężej, ale przecież znam 
swoich najbliższych i wiem, że znajdą w sobie dość 
sił. A sama choroba? Może to brzmieć jak błazno-

wanie w obliczu poważnego tematu, ale nawet i  tu 
mi się w pewnym sensie poszczęściło. Gdybym się 
był urodził z trzydzieści lat wcześniej i zachorował 
na Parkinsona w  połowie lat pięćdziesiątych, nie 
zdążyłbym skorzystać z dobrodziejstw nie wynale-
zionych jeszcze wtedy środków, które co prawda nie 
leczą parkinsonizmu, lecz pozwalają choremu przy-
najmniej trochę się ruszać i funkcjonować.

Neurologia i farmakologia właśnie w badaniach 
nad parkinsonizmem i  właśnie w  ostatnich latach 
poczyniła niebywale postępy. Specjaliści, dotąd za-
wsze tak ostrożni, od niejakiego czasu zapowiadają 
otwarcie, że zwycięstwo nad tą chorobą będzie już 
wkrótce tylko kwestią czasu – nie tylko w  sensie 
możliwości kontrolowania objawów, ale i  w  sensie 
przełomu, jakim byłaby możliwość leczenia. To, że 
taka nadzieja w ogóle się pojawiła, dla wielu chorych 
samo w sobie stanowi przełom: jest na co czekać.

P.: Jeszcze jedno szczęście w  tym nieszczęściu: 
mógł Pan zachorować na Parkinsona w Polsce, a nie 
w Stanach, gdzie i najlepsi lekarze, i awangarda me-
dycznej rewolucji.

O.: Te dwie sprawy są oczywiście bardzo istotne, 
ale decydująca jest trzecia: to, że Parkinsona bierze 
się poważnie i robi się wszystko, aby choremu ulżyć. 
Powiem więcej: wbrew mitom o bezduszności ame-
rykańskiego społeczeństwa, nieuleczalnie chorego 
nie spisuje się tu automatycznie na straty. A w Pol-
sce?... Przykro to powiedzieć o ojczystym kraju, ale 
z wyrywkowych wiadomości, jakie mam na ten te-
mat, wyłania się obraz dosyć niewesoły. Ponieważ 
parkinsonizm jest to choroba zarazem nieuleczalna 
i przewlekła, panuje rozpowszechnione przekonanie 
(choć nikt tego nie powie głośno), że chory, który się 
usiłuje leczyć, naraża tylko innych na kłopoty i kosz-
ty. Pogarsza jeszcze sytuację to, że parkinsonizm jest 
w  przeważającej większości przypadków chorobą 
ludzi starych i wygodnie jest go utożsamić z natural-
nym starczym zniedołężnieniem. Słyszałem o  cho-
rych, których tak właśnie przez długie lata traktowa-
no, nawet ich nie badając ,,na Parkinsona” i w efekcie 
odcinając ich od leków i  metod terapeutycznych, 
które mogłyby im poważnie ulżyć w  borykaniu się 
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z  chorobą. Patrząc na takich nieszczęśliwych ludzi, 
widzi się dopiero, czym jest Parkinson, i wstyd czło-
wieka ogarnia za to, że będąc w nieporównanie lep-
szej sytuacji, narzekał kiedykolwiek na swój los.

P.: Jak daje Pan sobie teraz radę z chorobą?
O.: Główną trudnością jest to, że w ciągu przecięt-

nego dnia okresy lepszego samopoczucia, kiedy to 
można pracować w miarę normalnie, są takie krótkie. 
Główną podporą i pomocą jest natomiast dla mnie 
rodzina i  amerykańscy oraz polscy przyjaciele (ci 
ostatni pomagają mi nawet w ten sposób, że okazują 
wyrozumiałość, kiedy całymi miesiącami nie odpo-
wiadam na przykład na ich listy). Problemy związa-
ne z  poruszaniem się i  mówieniem przez pierwsze 
osiem, dziewięć lat udawało mi się jakoś przezwy-
ciężać i  uprawiać swoje pisanie oraz wykładać na 
uniwersytecie w  sposób w  miarę normalny. Cztery 
lata temu powiadomiłem jednak oficjalnie moich 
kolegów z Wydziału Slawistyki, że jeśli kiedykolwiek 
dojdą do przekonania, iż moja choroba utrudnia 
Wydziałowi funkcjonowanie, będę gotów w  każdej 
chwili przejść na rentę inwalidzką. Koledzy nie chcie-
li jednak nawet o tym słyszeć, przeorganizowali moje 
zajęcia, zmniejszyli wymiar godzin i w ogóle pomogli 
mi w bardzo Wielu sprawach, a i władze uniwersytec-
kie zrobiły wiele, abym nie musiał się trapić perspek-
tywą przerwania ciągłości nauczania na harvardzkiej 
polonistyce: wydział otrzymał na przykład placet na 
zapraszanie wybitnych polonistów spoza Harvardu 
na całe semestry gościnnych wykładów (m.in. z Pol-
ski był u nas Jerzy Jarzębski). Dopiero parę miesięcy 
temu postanowiłem mimo wszystko ujednoznacznić 
tę sytuację i od 1 lipca jestem już profesorem emery-
towanym, czy, ściślej rzecz określając, profesorem na 
bezterminowym urlopie zdrowotnym.

P.: Czy dzięki temu ma Pan teraz więcej czasu na 
pisanie?

O.: Przez te 17 harvardzkich lat przyzwyczaiłem 
się do tego, że dyskutowanie o literaturze z bystry-
mi i inteligentnymi młodymi ludźmi może sprawiać 
naprawdę wiele radości. Studentów będzie mi więc 
niewątpliwie brakowało. Z  drugiej strony jednak, 
możliwość wyłącznego skupienia się na pisaniu 
otwiera się przede mną właśnie teraz, kiedy najbar-
dziej mi na niej zależy – i sądzę, że ta druga okolicz-
ność przeważy tę pierwszą.

* * *
Poeta pośmiertnie został odznaczony przez pre-

zydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Or-
deru Odrodzenia Polski.

Opracował: L.D., MSOzChP

Rok 1998 - Powstanie stowarzyszenia w Warszawie było 
impulsem do powołania kolejnych stowarzyszeń regio-
nalnych w Polsce. 21-22 października 1998 r. w Warsza-
wie odbył się I. Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszeń 
Osób z Chorobą Parkinsona (26 delegatów z 13 miast - 
patronat honorowy Premier, w  Komitecie Honorowym 
żona prezydenta RP).
W czasie Zjazdu podpisano:
• Porozumienie o zasadach współpracy Stowarzyszeń,
• Rezolucję o  uznanie choroby Parkinsona za chorobę 

przewlekłą oraz
• Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona.
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Raport Uczelni Łazarskiego 
„Choroba Parkinsona – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” 

Kierunki racjonalizacji opieki nad 
pacjentami z chorobą Parkinsona

(fragmenty informacji prasowej)

Raport pt. „Choroba Parkinsona – analiza ...” przygotowany 
przez Uczelnię Łazarskiego przedstawia dane umożliwiające 
ocenę opieki nad pacjentami  z  chorobą Parkinsona (chP) 
w  Polsce. Zawiera także wnioski i  rekomendacje dotyczące 
ograniczenia społecznych konsekwencji chP oraz racjonalizacji 
wydatków publicznych w obszarze neurologii i neurochirurgii, 
w  ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, lecznictwa 
szpitalnego i  rehabilitacji, które powinny być uwzględnione 
w polityce zdrowotnej państwa.  

Opiekę medyczną nad osoba-
mi z chorobą Parkinsona w miej-
scu ich zamieszkania sprawują 
i koordynują lekarze POZ. W sy-
tuacji, gdy zaistnieje koniecz-
ność dalszych badań i konsultacji 
specjalistycznych, leczenie jest 
prowadzone w    ramach ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej 
w  poradni neurologicznej. Cho-
rzy mają też zapewniony dostęp 
do leczenia szpitalnego m.in. 
w  oddziałach neurologii, chorób 
wewnętrznych oraz geriatrii. 

Wg GUS w 2012 r. było w Pol-
sce 80 oddziałów neurochirurgii, 
które dysponowały  2001 łóżkiem 
i  przyjęły 75 tysięcy pacjentów 
oraz 291 oddziałów neurologii 
z  7956 łóżkami, które przeleczy-
ły 310 tysięcy chorych. W  2013 
r. odnotowano w  systemie spra-
wozdawczym NFZ 3.074 hospita-
lizacji pacjentów z rozpoznaniem 
choroby Parkinsona, sfinansowa-
nych w kwocie 21,6 mln zł.

W  ramach leczenia szpitalne-
go na oddziale neurochirurgii dla 
chorych dostępne były procedury 

wszczepienia stymulatora struk-
tur głębokich mózgu (DBS) oraz 
wymiany generatora do stymula-
cji struktur głębokich mózgu.

Różnice regionalne w dostępie 
do leczenia

W 2013 r. najwięcej hospitali-
zacji w ramach rozpoznania G20 
(choroba Parkinsona) w  grupie 
A03 - wszczepienie stymulatora 
struktur głębokich mózgu zo-
stało zrealizowane w  wojewódz-
twach: mazowieckim (107), lu-
belskim  (24) i pomorskim (17). 
Najmniejsza ich liczba została 
rozliczona w województwie war-
mińsko-mazurskim i  podlaskim 
(po 2). Hospitalizacje w  tej gru-
pie były możliwe w 11 wojewódz-
twach, w  pięciu pozostałych pa-
cjenci nie mają dostępu do tego 
świadczenia.

Choroba Parkinsona 
w wymiarze ubezpieczeń 
społecznych

W 2012 r. liczba osób ubezpie-
czonych w ZUS, którym choć raz 

w ciągu roku wystawiono zaświad-
czenie lekarskie z  tytułu choro-
by Parkinsona, wyniosła 0,8 tys., 
a przeciętna absencja chorobowa 
skumulowana, przypadająca na  
1 osobę, wyniosła 52,31 dni. 
Wśród osób ubezpieczonych 
w  ZUS, którym wystawiono za-
świadczenie lekarskie z  tytułu 
choroby Parkinsona w  2012  r., 
62,5% stanowili mężczyźni. Po-
nad 70,0% mężczyzn, którym wy-
stawiono zaświadczenie z  tytułu 
choroby Parkinsona – to ubez-
pieczeni w  wieku 50 – 64 lata, 
natomiast ponad 80,0% kobiet – 
to ubezpieczone w  wieku od 40 
do 59 lat. W  2012 r. orzeczenia 
pierwszorazowe lekarzy orzecz-
ników, w których to orzeczeniach 
ustalono uprawnienie do świad-
czenia rehabilitacyjnego, otrzy-
mało 81 352 osoby, w tym z tytułu 
choroby Parkinsona 30 osób [tj. 
0,4% – przyp. red.]. W 2012 r. le-
karze orzecznicy ZUS wydali ogó-
łem 44 465 orzeczeń pierwszora-
zowych, ustalając niezdolność do 
pracy dla celów rentowych, w tym 
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z  powodu choroby Parkinsona 
154 [tj. 0,3% - przyp. red.].

Postulaty konsultantów 
krajowych (recenzje)

Prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Trojanowski, Konsultant Krajowy 
ds. Neurochirurgii 

Z  powodu specyfiki neuro-
chirurgicznego leczenia choroby 
Parkinsona zasadne jest koncen-
trowanie jego przeprowadzania 
w  wyspecjalizowanych ośrod-
kach, ale ich liczba i  położenie 
geograficzne powinno zmniej-
szać niedogodności znacznej od-
ległości od miejsca zamieszka-
nia chorego. Chorzy z  chorobą 
Parkinsona kwalifikujący się do 
leczenia metodą głębokiej sty-
mulacji mózgu (DBS) są zwykle 
w  zaawansowanej fazie choroby, 
bardzo często niesamodzielni. 
Podróż do odległych ośrodków, 
które mogą wykonać procedu-
rę, jest uciążliwa i   kosztowna,  
a  konieczność okresowego kon-
trolowania stymulatora w  miej-
scu jego implantacji stwarza do-
datkowe trudności. 

Uwagi wymaga ocena opieki 
poradnianej w tej grupie chorych. 
NFZ nie przewiduje odrębnego 
finansowania wizyt związanych  
z  kontrolą stymulatora, tak  jak 
jest to stosowane np. w  dziedzi-
nie kardiologii przy kontroli sty-
mulatorów serca. Gdyby istniało 
odrębne finansowanie tych po-
rad, można by się było spodzie-
wać większego zainteresowania 
placówek tymi świadczeniami, 
co zwiększyłoby ich dostępność.  
Ważne jest, aby chorzy mogli ko-
rzystać z tych porad niedaleko od 
miejsca zamieszkania. 

Przy analizie ekonomiki lecze-
nia warto wziąć pod uwagę fakt, 
że w większości krajów UE chorzy 
z chorobą Parkinsona mają zakła-
dany jeden stymulator dwukana-

łowy w  czasie jednej procedury. 
W  Polsce z  powodu stosowania, 
pojedynczo tańszych stymulato-
rów jednokanałowych przepro-
wadza się dwie procedury A03. 
Pomimo wyższej ceny stymula-
tora dwukanałowego odpowied-
nio wyceniona, nowa procedura 
wszczepienia takiego stymulatora 
może pozwolić na terapie DBS 
u  większej liczby chorych w  ra-
mach tych samych środków prze-
znaczonych przez NFZ. 

Prof. dr hab. n. med. Danuta 
Ryglewicz, Konsultant Krajowy ds. 
Neurologii

W  neurologii powinny być 
wprowadzone procedury kom-
pleksowej oceny stanu neurolo-
gicznego w wybranych zespołach 
chorobowych (płatne za proce-
durę łącznie z badaniami dodat-
kowymi), których celem byłoby 
postawienie ostatecznej diagnozy 
i  ustalenia terapii. Niska wycena 
procedur przy wysokich kosztach 
diagnostyki sprawia, że każde zle-
cone badanie (USG, RTG, EEG) 
rozlicza się przy osobnej  wizycie, 
co również wpływa bezpośrednio 
na długość kolejki. 

Powinno wspierać się rozwój 
ośrodków rehabilitacji neurolo-
gicznej, w  tym rozwój telemedy-
cyny w zakresie rehabilitacji. 

Najważniejsze rekomendacje
Instytut Zarządzania w Ochro-

nie Zdrowia Uczelni Łazarskiego 
rekomenduje na podstawie analiz 
statystycznych zaprezentowanych 
w  niniejszym raporcie rozwiąza-
nia systemowe dotyczące opty-
malnego finansowania leczenia 
pacjentów z chorobą Parkinsona:
• Opracowanie przez Ministra 
Zdrowia, we współpracy z  le-
karzami i  ekspertami ochrony 
zdrowia, długofalowej strategii 
pod nazwą „Kompleksowa dia-
gnostyka, leczenie i  rehabilitacja 

pacjentów z  chorobą Parkinsona 
w Polsce”. 
• Powinna być ona nowym na-
rzędziem kształtowania i realiza-
cji polityki zdrowotnej państwa 
w zakresie opieki nad pacjentami 
z  chorobą Parkinsona. W  stra-
tegii powinny być określone 
cele i  przewidywane korzyści 
zdrowotne, w  szczególności: za-
pewnienie równego dostępu do 
świadczeń i  wyznaczenie opty-
malnego modelu standardowej 
terapii.
• Wprowadzenie nowego typu 
świadczenia: kompleksowa am-
bulatoryjna opieka specjali-
styczna nad pacjentem z chorobą 
Parkinsona (KAOS-ChP), wzo-
rem już funkcjonujących rozwią-
zań, jak np. w leczeniu cukrzycy. 
Nowe świadczenie zapewni kom-
pleksową diagnostykę i  leczenie 
pacjentów w  ramach poradni 
specjalistycznych. Poprawi także 
dostępność do opieki specjali-
stycznej dla pacjentów z chorobą 
Parkinsona. Rozwiązanie to może 
znacząco zmniejszyć wydatki 
NFZ w  rodzaju lecznictwo szpi-
talne, związane z  hospitalizacją 
pacjentów.
• Stworzenie modelu komplekso-
wej rehabilitacji pacjentów z cho-
robą Parkinsona, która poprawi 
jakość leczenia oraz znacząco 
zmniejszy wydatki NFZ związane 
z hospitalizacją pacjentów.
• Opracowanie ,,mapy potrzeb 
zdrowotnych w  zakresie lecze-
nia zabiegowego choroby Par-
kinsona”, przy uwzględnieniu 
zróżnicowania w zakresie wskaź-
ników epidemiologicznych w po-
szczególnych regionach. 

 
Źródło: Informacja prasowa  

PRIMUM PR, Warszawa,  
23 września 2014 r.

Opracowanie: L.D., MSOzChP
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16-22 MARCA 
ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU

Mózg. Waży ponad kilogram i posiada średnio 100 
miliardów neuronów. Jest odpowiedzialny za nasze 
emocje, pamięć, zachowanie. Zaburzenia, jakie w nim 
zachodzą, wpływają na funkcjonowanie lub dysfunkcję 
całego organizmu. Kiedy choruje mózg, choruje cały 
człowiek. Tak jest w chorobie Parkinsona, która 
w zaawansowanym stadium uniemożliwia wykonywanie 
codziennych czynności, zamyka w domu i przykuwa do 
łóżka. Dzięki refundowanej metodzie głębokiej stymulacji 
mózgu, pacjenci mogą odzyskać sprawność.

Świa to wy Ty dzień Mó zgu sta-
no wi pre tekst do zgłę bie nia 
wie dzy na te mat na sze go mó-
zgu i  moż li wych za bu rzeń. 
Dzię ki roz wo jo wi me dy cy ny 
ży je my co raz dłu żej, ale jedno-
cze śnie je ste śmy też bar dziej 
na ra że ni na cho ro by neu ro de-
ge ne ra cyj ne. „Gwał tow nie ro-
śnie gru pa osób z  cho ro ba mi 

mó zgu – mó wi Iza be la Czar-
necka, pre zes Fun da cji Neu-
ro Po zy tyw ni, przy któ rej to 
fun da cji po wsta ła Pol ska Ra da 
Mó zgu. – Sza cu je się, że cho ro-
bą mó zgu mo że być do tknię ty 
na wet co trze ci Eu ro pej czyk”.
Jed ną z czę ściej wy stę pu ją cych 
jest cho ro ba Par kin so na. To 
sku tek pro ce su de ge ne ra cyj ne-

go ko mó rek ner wo wych, roz-
wi ja ją ce go się przez dłu gi czas 
bez ob ja wo wo, za nim po ja wią 
się kla sycz ne ob ja wy ze wnętrz-
ne ta kie, jak: spo wolnie nie, 
sztyw ność mię śni czy drże nie 
koń czyn w  spo czyn ku. „Po-
stęp tej pod stęp nej cho ro by 
spra wia, że u  pa cjen ta roz wi ja 
się co raz wię cej do le gli wo ści, 
któ re ogra ni cza ją je go spraw-
ność ru cho wą, unie moż li wia-
jąc pra cę, a z cza sem zdol ność 
sa mo dziel ne go ubie ra nia się, 
wsta wa nia czy spo ży wa nia po-
sił ków – mó wi Le szek Dobro-
wolski, pre zes Ma zo wiec kie go 
Sto wa rzy sze nia Osób z  Cho-
ro bą Par kin so na. – W  koń cu 
cho ry jesz cze do nie daw na ak-
tyw ny sta je się oso bą nie peł no-
spraw ną, pod czas gdy umysł 
na dal funk cjo nu je pra wi dło-
wo”.
Nie istnieje terapia przyczyno-
wa, która zahamowałaby dalszy 
rozwój choroby. Stosowane le-
czenie objawowe pozwala pa-
cjentom na optymalne funkcjo-
nowanie przez wiele lat. Niestety 
stały postęp choroby sprawia, że 
po pewnym czasie leki doustne 
i rehabilitacja nie są już tak sku-
teczne jak wcześniej. Wówczas 
u  pacjentów można rozważyć 
zastosowanie jednej z  zaawan-
sowanych terapii: chirurgiczną 
(DBS) lub infuzyjną (wlew pod-

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od marca do grudnia 2015 r. 

dzięki dofinansowaniu ze środków 
m.st. Warszawy – Dzielnica Ochota 

prowadząc działalność, realizuje zadanie: 

Nie jestem sam z chorobą Parkinsona 
– terapia przez integrację

W ramach realizacji zadania odbywają się:
spotkania integracyjne – w każdy czwartek, godz. 14-16
terapia tańcem i ruchem – w 2 i 4 czwartek miesiąca

Informacja prasowa
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skórny apomorfiny lub dojeli-
towy duodopy). W  Polsce do-
stępna i refundowana jest tylko 
metoda operacyjna – głęboka 
stymulacja mózgu (DBS, deep 
brain stimulation). Po umiesz-
czeniu przez neurochirurga 
cienkich elektrod w wybranych 
miejscach w  mózgu możliwe 
jest regulowanie aktywności 
tych obszarów odpowiednio do 
potrzeb pacjenta. Efekt opera-
cji jest widoczny po kilkunastu 
sekundach. Metoda głębokiej 
stymulacji mózgu skutecznie 
zmniejsza wiele dolegliwości 
u pacjentów w zaawansowanym 
stadium choroby, umożliwiając 
samodzielne funkcjonowanie 
lub nawet powrót do pracy.

Ry szard Ze mba czyń ski, by-
ły pre zy dent Opo la, cho ry na 
Par kin so na, dłu go nie za uwa-
żył u  sie bie nie po ko ją cych ob-
ja wów. Pierw szym do strze gal-
nym by ła zmia na cha rak te ru 
pi sma, któ re z  ty go dnia na ty-
dzień sta wa ło się co raz mniej-
sze i   mniej czy tel ne. Póź niej 
po ja wi ły się „za sty gnię cia” 
– sta ny cał ko wi te go unie ru-
cho mie nia. „Gło wa mó wi ła do 
no gi: idź! Ale no ga nie ro zu-
mia ła, nie po tra fi ła – mówi Ry-
szard Ze mba czyń ski. – Po stęp 
cho ro by od bie rał mi wszyst ko. 
Ko niecz ność przyj mo wa nia le-
ków kil ka na ście ra zy dzien nie, 
przy jed no cze snym bra ku ich 
sku tecz no ści, po wo do wa ła fru-
stra cję. Mózg wciąż pra co wał, 
ale cia ło od ma wia ło po słu szeń-
stwa. Kie dy za pro po no wa no mi 
me to dę, któ ra mo gła by od wró-

cić ten stan, by łem pe łen po dzi-
wu, że tech no lo gia jest już tak 
za awan so wa na. Je stem ogrom-
nie szczę śli wy, że otrzy ma łem 
urzą dze nie, któ re po zwo li ło mi 
od zy skać spraw ność i   pro wa-
dzić nor mal ne ży cie. Wszel kie 
do le gli wo ści zwią za ne z  cho-
ro bą ustą pi ły z chwi lą uru cho-
mie nia sty mu la to ra, a ja je stem 
do wo dem sku tecz nie prze pro-
wa dzo nej ope ra cji”.
„Istotna jest kwalifikacja do 
zabiegu operacyjnego. Istnieją 
międzynarodowe kryteria, które 
wskazują nam, lekarzom, drogę 
postępowania. Bardzo ważna 
jest większa dostępność po-
radni, w których pacjenci będą 
mieli łatwy dostęp do neurolo-
gów dysponujących odpowied-
nim doświadczeniem w  pro-
wadzeniu chorych po zabiegu 
głębokiej stymulacji mózgu” 
– tłumaczy dr n. med. Dariusz 
Koziorowski, specjalista neuro-
log z Kliniki Neurologii WNoZ 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Prezes Elekt Sek-
cji Schorzeń Pozapiramidowych 
Polskiego Towarzystwa Neuro-
logicznego oraz Polskiego To-
warzystwa Choroby Parkinsona 
i Innych Zaburzeń Ruchowych.
In sty tut Za rzą dza nia w Ochro-
nie Zdro wia Uczel ni Ła zar-
skie go, ana li zu jąc opra co wa ny 
przez sie bie ra port pt. „Cho ro ba 
Par kin so na – ana li za kosz tów 
eko no micz nych i  społeczny-
ch”1, re ko men du je wpro wa dze-
nie no we go ty pu świad cze nia: 
1 Raport pt. „Choroba Parkinsona – analiza 
kosztów ekonomicznych i społecznych”, Instytut 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia 
Łazarskiego, Warszawa 2014

kom plek so wa am bu la to ryj na 
opie ka spe cja li stycz na nad pa-
cjen tem z  cho ro bą Par kin so na 
(KA OSChP), wzo rem już funk-
cjo nu ją cych roz wią zań, jak np. 
w le cze niu cu krzy cy.

Re ko men da cja znaj du je po-
twier dze nie w  sło wach prof. 
dr hab. n. med. To ma sza Tro-
janowskiego, kon sul tan ta Kra-
jo we go ds. Neurochirurgii: 
„Uwa gi wy ma ga oce na opie ki 
po rad nia nej w  tej gru pie cho-
rych. NFZ nie prze wi du je od-
ręb ne go fi nan so wa nia wi zyt 
zwią za nych z  kon tro lą sty mu-
la to ra, tak jak jest to sto so wa-
ne np. w  dzie dzi nie kar dio lo-
gii przy kon tro li sty mu la to rów 
ser ca. W więk szo ści kra jów UE 
cho rzy z  cho ro bą Par kin so na 
ma ją za kła da ny je den sty mu la-
tor dwukanałowy1 w cza sie jed-
nej pro ce du ry. W Pol sce z po-
wo du sto so wa nia po je dyn czo 
tań szych sty mu la to rów jed no-
ka na ło wych prze pro wa dza się 
dwie pro ce du ry A03. Po mi mo 
wyż szej ce ny sty mu la to ra dwu-
ka na ło we go od po wied nio wy-
ce nio na no wa pro ce du ra wsz-
cze pie nia ta kie go sty mu la to ra 
mo że po zwo lić na te ra pie DBS 
u więk szej licz by cho rych w ra-
mach tych sa mych środ ków 
prze zna czo nych przez NFZ”.

Źródło: Informacja prasowa 
PRI MUM PR, Warszawa, ma-
rzec 2015 r.
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Niedobór witaminy D3 – częsty 
u osób z chorobą Parkinsona

Witamina D pomaga organi-
zmowi w przyswajaniu wapnia – 
minerału niezbędnego do prawi-
dłowego budowania kości. Nasz 
organizm produkuje witaminę 
D, ale tylko wtedy gdy, skóra jest 
wystawiona na działanie promie-
ni słonecznych, a  bardzo mało 
naturalnych produktów spożyw-
czych zawiera witaminę D. Naj-
lepszym źródłem naturalnej wi-
taminy D są tłuste morskie ryby, 
takie jak tuńczyk, łosoś i makrela. 
Ze względu na to, że wiele osób 
nie spożywa wystarczającej ilo-
ści tych ryb naturalnie bogatych 
w witaminę D, jest ona dodawana 
do innych produktów spożyw-
czych, takich jak mleko, płatki, 
sok pomarańczowy i  jogurt. Wi-
tamina D jest dostępna także jako 
suplement diety w  formie wita-
miny D2 (ergokalcyferol ) albo 
witaminy D3 ( cholekalcyferol ). 
Witamina D jest stosowana w le-
czeniu wielu stanów, takich jak 
niedobór witaminy D (krzywica), 
słabych lub kruchych kości (oste-
oporoza) i  rozmiękanie kości 
(osteomalakia).

Badacze z Harvard University 
opublikowali niedawno wyniki 
badań, w  których u  388 pacjen-
tów z  chorobą Parkinsona i  283 
osób bez choroby Parkinsona 
(grupa kontrolna) wykonano 
pomiar stężenia w osoczu 25 hy-
droksy-witaminy D3 (25-OH-
-witD3), marker ilości witaminy 

D obecnej w  organizmie. Na-
ukowcy stwierdzili, że około 18% 
pacjentów z chP miało niedobór 
witaminy D w porównaniu do za-
ledwie 9% osób z grupy kontrol-
nej. Większość ekspertów uważa, 
że niedobór witaminy D to po-
ziom poniżej 20 ng/ml 25-OH-
-witD3 w osoczu. Wśród chorych 
stwierdzono również wyższy od-
setek osób (47,2 %) z niewystar-
czającą ilością witaminy D ( stę-
żenie w osoczu o 25 -OH-witD3 
od 20 do 30 ng/ml) w porówna-
niu z  tymi w  grupie kontrolnej 
(39,9%). Co więcej, naukowcy 
stwierdzili dodatnią korelację 
między niskim poziomem w oso-
czu 25-OH-witD3 a  ryzykiem 
wystąpienia oraz nasilenia chP.

Ważnym odkryciem tego 
badania było to, że około 18 % 
pacjentów z  chP ma niedobór 
witaminy D - prawie dwa razy 
większy w  porównaniu z  osoba-
mi z  grupy kontrolnej (bez chP) 
będącymi w  podobnym wieku. 
Powszechnie wiadomo, że osoby 
z  chP są narażone na zwiększo-
ne ryzyko złamań ze względu na 
większą częstość upadków, które 
mogą mieć poważne konsekwen-
cje, gdyż choroba ta dotyczy na 
ogół populacji osób starszych. 
Wiadomo, że witamina D od-
grywa ważną rolę w  utrzymaniu 
kości w dobrym stanie, a jej nie-
dobór zwiększa ryzyko chorób 
kości, takich jak osteoporoza 

i  osteomalakia. Chociaż w  tym 
badaniu nie zajmowano się czę-
stością złamań u pacjentów z chP, 
u  których stwierdzono niedobór 
witaminy D, to wcześniejsze ba-
dania wykazały, że suplementa-
cja witaminy D w dawkach wyż-
szych niż 400 j.m./dobę (IU/day) 
może znacznie zmniejszyć ryzy-
ko złamań u osób w wieku 65 lat. 
W  chwili obecnej nadal nie jest 
jasne, czy istnieje prosty związek 
przyczynowy między chorobą 
a  predyspozycją pacjentów do 
występowania niedoboru wita-
miny D, czy może jest odwrotnie 
– obniżenie poziomu witaminy 
w  organizmie sprzyja rozwojowi 
chP. Natomiast z  badania wyni-
ka, że osoby z chP są niewątpliwie 
w grupie podwyższonego ryzyka 
rozwoju stanu niedoboru witami-
ny D. W związku z tym powinny 
być systematycznie monitorowa-
ne w tym zakresie, a po wykryciu 
niedoboru powinny przyjmować 
suplementy witaminy D.
Opracowanie: Leszek Dobrowol-
ski, MSOzChP

Źródło: „Nierozpoznany niedo-
bór witaminy D3 jest powszechny 
w chorobie Parkinsona”. Neuro-
logia, Tom 81; str. 1531-1537, 22 
października 2013. Ang.: Unre-
cognized vitamin D3 deficiency 
is common in Parkinson’s disease. 
Neurology, Volume 81; pp. 1531-
1537, October 22, 2013.


