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Drodzy Czytelnicy!
Wszyscy pamiętamy, że 11 kwietnia to Dzień Parkinsonisty.
Jednakże obchodzenie dnia choroby Parkinsona może budzić sprzeciw, bo jak świętować coś co jest naszym
utrapieniem, bólem, dolegliwością i z czym powinniśmy walczyć.
Z kolei trzeba podkreślić że jest to rocznica urodzin doktora Jamesa Parkinsona, który chorobę opisał, bo gdyby
nie on, wiedzielibyśmy o naszej chorobie jeszcze mniej.
A skoro zadomowiła się już w naszym życiu i nie daje o sobie zapomnieć, zastanówmy się co pozytywnego jest
w naszej sytuacji.
Możemy podkreślić nasze sukcesy. Trudno wprawdzie za sukces uznać wzrastającą liczbę członków stowarzyszenia, a tym samym ludzi chorych. Jednakże w ten sposób coraz więcej ludzi ma rzetelną wiedzę o chorobie
i może wybrać:

bezczynne tkwienie w fotelu albo aktywność.

Dzisiaj bezspornym sukcesem jest to, że wstaliście państwo z fotela i po krótkiej walce z guzikami i sznurowadłami przyszliście na: rehabilitację lub spotkanie integracyjne. Następnym sukcesem jest kilkadziesiąt osób biorących udział w usprawnianiu się podczas lekcji tanga, aerobiku, gimnastyki czy logopedii. Niedługo pojedziemy
rehabilitować się do Dźwirzyna - na pewno z powodzeniem.
Redakcja

Rehabilitacja podczas turnusu w Dźwirzynie - wrzesień 2017 r.
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„Należy tak zorganizować życie, aby każda
chwila była ważna.”

– Iwan S. Turgieniew1

Etapy choroby, czyli
dwie drogi
Drodzy Czytelnicy!
Większość chorób ma „normalny” przebieg. Najpierw jest wylęganie choroby, potem jej szczyt i po
leczeniu (lub czasem bez) jej ustępowanie.
Ale nie takie „paskudztwo” jak choroba Parkinsona.
Ma ona w naszej świadomości kilka etapów.
Etap pierwszy. Coś nam jest, ale nie potrafimy tego
skonkretyzować. Coś nas boli, ale mija, gorzej nam
się chodzi, mniej wygodnie nam w łóżku; winimy
za to przepracowanie, problemy życiowe, pogodę.
Nikomu jeszcze o tym nie mówimy, a jeśli - to jesteśmy często posądzani o hipochondrię.
Etap drugi. Czujemy się źle, czasem staramy się to
ukryć, odczuwamy narastający niepokój, w końcu idziemy do lekarza. Uspokajamy się chwilowo,
bo lekarz stwierdza zmiany w kręgosłupie (bo źle
chodzimy), początki wieńcówki (bo się za bardzo
męczymy), nerwica (bo lekko zaczynają nam drżeć
ręce), przemęczenie - więc łykamy witaminki.
Etap trzeci. Jest nam coraz gorzej, objawy stają się
na tyle wyraźne, że zostajemy skierowani do neurologa. Tu przechodzimy całą serię dziwnych badań
i z siłą młota kowalskiego uderza nas po głowie diagnoza: „choroba Parkinsona” lub łagodniej „zespół
parkinsonowski”. Na ogół nic o tym nie wiemy, ale
brzmi brzydko. Nie możemy w to uwierzyć, idziemy
do drugiego neurologa, trzeciego, zaczynamy brać
pastylki. Czasem nam robią nadzieję, że to nie to,
czasem diagnoza się potwierdza. Staramy się o tym
nie myśleć.
Etap czwarty. Dolegliwości nasilają się. Nie jesteśmy w stanie ich ukryć ani przed sobą, ani przed

otoczeniem. Coraz trudniej nam żyć, przeraża nas
myśl, że tego nie da się wyleczyć, że tak będzie
już do końca życia. I tu mamy dwie drogi: albo zasiadamy w fotelu i mamy żal do otoczenia, lekarzy
i całego świata, dlaczego nas to spotkało; wpadamy
w depresję - albo zaciskamy zęby i szukamy kontaktów, wiadomości, lektury na temat rehabilitacji
i rozpoczynamy upartą, codzienną walkę z pogłębiająca się niesprawnością, z własną słabością, ze
złośliwymi guzikami i opornymi sznurowadłami
i idziemy z gracją żółwia drogą, którą poprzednio
fruwaliśmy, w kierunku odnalezienia
NOWEJ JAKOŚCI ŻYCIA
M.S.*
*Tekst pochodzi z biuletynu „Parkinson” Nr 2/18/’01

Chory poleca chorym

Twój pierwszy
świadomy krok?

John Pepper utworzył ćwiczące razem z nim grupy, w których chodzenie - podstawowa forma
rehabilitacji - było obowiązkowe. Ruchy podczas
marszu wykonywali w sposób przemyślany. Co
drugi dzień grupa pokonywała kilkukilometrowy
dystans. Ważne było tempo, przyspieszony puls,
lekkie zmęczenie - trzeba się było spocić. Jednak
nie wszyscy byli tak zmotywowani jak John.
Przeczytałam niedawno świetną książkę: „Jak naprawić uszkodzony mózg?“2; jej autorem jest kanadyjski lekarz Norman Doidge, psychiatra i psychoanalityk. Opisał w niej między innymi historię
chorego na chorobę Parkinsona (chP), który drogę
do polepszenia stanu zdrowia sam opracował.
Lekarz, który postawił diagnozę i przepisał stosowne leki, z wielką niechęcią podejmował temat

1. 1818 – 1883; rosyjski prozaik, poeta, dramatopisarz, krytyk literacki, publicysta i tłumacz. Autor utworów z życia wsi, o społeczeństwie rosyjskim lat 1840–70 i konflikcie
pokoleń. Klasyk literatury rosyjskiej.
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jakiejkolwiek rehabilitacji. Mniej bał się ubocznych
skutków brania lekarstw, bardziej ćwiczeń, które,
a nuż zaszkodzą. Pacjent wyczuwał, że lekarz bał
się odpowiedzialności.
Zatem John, bo tak pacjent miał na imię, sam zadecydował.
Mottem jego działania stało się zdanie: „Ponieważ
chP to zaburzenie ruchu, im więcej będę się ruszał,
tym wolniej choroba będzie w stanie zdominować
moje życie”.
John zdecydował się sam zwiększyć aktywność
ruchową, ze względu na swój stan: chodził krótkimi krokami, nie poruszał ramionami, garbił się,
przechylona na bok głowa zwisała, miał problem
z utrzymaniem równowagi.
W tej sytuacji John postanowił podczas chodzenia
wykonywać ruchy w sposób przemyślany. Polegało
to na świadomym stawianiu jak najdłuższych kroków, podnoszeniu stóp, wymachiwaniu ramionami.
Powoli powracała dawna swoboda w chodzeniu,
chociaż ruchy były wynikiem świadomego wysiłku, można powiedzieć - wyreżyserowane. Dzień
po dniu John chodził coraz pewniej, czuł się lepiej,
bardziej sprawny i energiczny.
Po pewnym czasie zdał sobie sprawę, że to właśnie
szybkie, świadome chodzenie mu pomagało.
Otóż gdy chodzimy szybko, bez względu na nasz
wiek pobudzamy produkcję neuroprzekaźników
w hipokampie, obszarze mózgu, który odgrywa
kluczową rolę w przenoszeniu wspomnień z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz
w orientacji przestrzennej.
Naukowcy przez bardzo wiele lat szukali dowodów
na to, że mózg dorosłego człowieka może tworzyć
nowe komórki (neurogeneza), aby zastępować te,
które obumarły. W 1998 roku odkryto takie nowe
komórki w ludzkim hipokampie.
Jest bardzo prawdopodobne, że to, co odkryto
w badaniach, John Pepper wywołał swoimi działaniami (ćwiczeniami) u siebie i stąd obserwowana
u niego poprawa. Bardziej pewną przyczyną zdecydowanego osłabienia objawów choroby mogło
być to, że stosując technikę świadomego chodze-

nia, John stymulował neuroplastyczność swojego
mózgu*. Ćwiczenia wpływały na zachowanie (zapobieganie degeneracji) istniejących jeszcze neuronów w mózgu. Wydaje się, że Pepper znalazł sposób użycia zdrowej części mózgu, by przejęła rolę
uszkodzonego jądra podstawnego i istoty czarnej.
John utworzył grupy, które ćwiczyły razem z nim.
Podstawową formą rehabilitacji było obowiązkowe
chodzenie. Co drugi dzień grupa pokonywała kilkukilometrowy dystans szybkim marszem. Wszyscy
szli w sposób świadomy, machając naprzemiennie
ramionami (prawa ręka, lewa noga), prostując plecy,
wydłużając krok, nie szurając. Ważne było tempo
marszu, przyspieszony puls, lekkie zmęczenie. Trzeba się było spocić.
John Pepper nie mógł zrozumieć, dlaczego nie
wszyscy byli tak zmotywowani jak on. Zdawał sobie sprawę, że w powszechnie przyjętym postępowaniu leczniczym pacjenci przyjmują swój lek
i czekają, aż pojawi się poprawa. Natomiast wizyty
u lekarza składają się ze sprawdzenia wpływu zażywanych leków na postęp choroby i badania ich
skutków ubocznych. Tak więc takie leczenie staje
się dla pacjentów wyścigiem między spadkiem ich
formy (nad którym nie mają kontroli) i badaniem
efektów farmakologicznych (nad którym też nie
mają kontroli).
Wobec powyższego obawiał się, że poleganie wyłącznie na terapii lekowej może nie być wystarczające, by opóźnić proces pogarszania się stanu
pacjentów. Martwił się, bo wiedział, że dopamina
wzmacnia i dodaje wigoru zwyczajnym czynnościom, natomiast jej niedobór „powstrzymuje” pacjentów z chP, wywołuje trudności w poruszaniu
się. Zmniejszona aktywność fizyczna jest więc nie
tylko symptomem, ale może potęgować ukryte
zwyrodnienia.

2. dr Norman Doidge. Jak naprawić uszkodzony mózg. Od udarów i chronicznego bólu po choroby neurodegeneracyjne. Wydawca: Vital, Wydanie 1, 2016. 416 stron. (Ang. The
Brain’s Way of Heal-ing: Stories of Remarkable Recoveries and Discoveries. Norman Doidge, M.D., Penguin Books, 2015).
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Być może największą krzywdą, jaką może zrobić
sobie chory po usłyszeniu diagnozy, jest zmniejszona aktywność. Trzeba pamiętać, że mózg to organ
działający na zasadzie: „używaj albo trać”.
Zatem im mniej się rusza pacjent z chP, tym szybciej „słabną” jego neuronalne obwody związane
z masą mięśni, przyspieszając spadek formy.
Mówienie pacjentowi z chP, że ma zaburzenia ruchu (które będą się pogarszać wraz z upływem czasu) i zostawienie go samemu sobie z tym przekazem, jest samospełniającą się przepowiednią.
Czy nie byłoby lepiej, gdyby lekarz powiedział:
„Masz zaburzenie, w którym motywacja, żeby się
ruszać, jest znacznie osłabiona, podobnie jak ruch.
Ale wiedząc to i wykorzystując świadomy, umysłowy wysiłek, możesz w znacznym stopniu pokonać
osłabienie”.
Ruch czyni cuda. To bardzo ważna myśl. Wstajemy
z kanapy, wyłączamy TV, ubieramy się stosownie
do pogody, wychodzimy z domu i robimy…
PIERWSZY ŚWIADOMY KROK.
grudzień 2017
Krystyna Orłowska, MSOzChP
*Zdolność tkanki nerwowej do tworzenia między komórkami nowych połączeń umożliwiających
reorganizację, samonaprawę, odzyskanie prawidłowych funkcji, poprawę pamięci.

10. PARKINSONIADA:
4-6 sierpnia 2017 r., Dubńany,
Republika Czeska

Polska drużyna przed halą Żółw...

...i podczas ceremonii otwarcia.

Zgodnie z wieloletnią tradycją również jubileuszowa Parkinsoniada odbyła się w miasteczku Dubńany k. Hodonina w południowych Morawach.
Tym razem polska reprezentacja była wyjątkowo
liczna. Z Warszawy pojechało ośmioro zawodników, z Łodzi jeden i ze Śląska dwie zawodniczki.
Towarzyszyło im sześcioro opiekunów.
Pobyt w Czechach dofinansowała Fundacja „Żyć
z Chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza.
Grupa warszawska podróż odbyła pociągiem, reszta ekipy dotarła na miejsce samochodami. Zakwaterowani byliśmy w hotelu „Krystal” w miejscowości Hodonin, gdzie w miejscowym domu kultury 4
sierpnia odbył się koncert inaugurujący 10. jubileuszową Parkinsoniadę.
Następnego dnia w Dubńanach w hali sportowej
„Želva”, rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Zawodnicy mogli wziąć udział w następujących dyscyplinach indywidualnych:
1. rzut piłką do kosza (2 próbne +10 rzutów)
2. rzuty rzutkami do tarczy (3 serie po 3 rzuty)
3. strzał piłką nożną do bramki (1 próbny + 10
strzałów)
4. kręgle (10 rzutów lub mniej, zależnie od liczy
uczestników)
5. strzał kijem hokejowym piłeczką do bramki
(1 próbny +10 strzałów,)
6. tenis stołowy (system pucharowy)
7. pétanque (boccia) (3 serie po 3 rzuty, system
pucharowy)
8. dmuchawką strzały do tarczy (2 serie po 5 prób)
9. curling
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Curling okazał się naszą mocną stroną - Ewa Kerntopf rzuca po brąz.
[zdjęcie po prawej] Ania Struczyńska walczy o podium.

Upał był niemiłosierny, ale nasi zawodnicy dali
radę. Efekt wspaniały. Zdobyliśmy siedem medali
- to najlepszy wynik polskiej ekipy w historii tych
zawodów.
Medalistkami zostały: Bożena Chowańska (kopnięcie piłką do bramki - brązowy medal, curling - złoty
medal, dmuchawka - złoty medal) i Ewa Kerntopf
(tenis stołowy - srebrny medal, boccia – srebrny
medal, rzut do kosza – srebrny medal, curling –
brązowy medal). W tym roku organizatorzy postanowili nagradzać medalem („kartoflanym”) również
tych, którzy znaleźli się tuż za podium. Koleżanka
Anna Struczyńska zdobyła 4. miejsce w tenisie stołowym.* Panowie byli blisko medalowych pozycji,
ale trochę zabrakło szczęścia…

Ewa i Ania podczas ceremonii medalowej w kategorii Stolni Tenis Ženy oraz
z medalami.

Tradycyjnie po ceremonii medalowej hala „Żółw”
zupełnie się zmieniła. Po występach na estradzie
lokalnych zespołów artystycznych rozpoczęły się
wspólne śpiewy i tańce uczestników Parkinsoniady.
Do hotelu wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni,
ale zadowoleni z sukcesu.

Pomysłodawca i organizator zawodów Jan Škrkal
skończył właśnie 70 lat i organizację kolejnych zawodów przekazał stowarzyszeniu „Parkinson Słowacja”, które w 2013 r. przeprowadziło 6. Parkinsoniadę w uzdrowisku Pieszczany. Polska drużyna
zdobyła na niej sześć medali. W 2018 roku 11. Parkinsoniada odbędzie się w Liptowskim Mikulaszu
(7 - 9 września). Mamy nadzieję, że weźmie w niej
udział równie liczna, a może nawet liczniejsza ekipa z Polski i poprawi nasz ubiegłoroczny wspaniały
wynik.
Ewa Kerntopf, MSOzChP
*Oficjalna strona organizatorów z klasyfikacją medalową: http://parkinson-slovacko.cz
/parkinsoniady-3/10-parkinsoniada-2/10-parkinsoniada-vysledky-souteze/

Ponizej: Bożena Chowańska z Chrzanowa – 3. miejsce w strzelaniu piłką
do bramki. / Słodkie życzenia urodzinowe naszej drużyny dla Jana Škrkala pomysłodawcy i organizatora Parkinsoniady. / Po zawodach hala zamieniła się
w estradę i miejsce biesiady. / Słodkie życzenia urodzinowe naszej drużyny dla
Jana Skrkala - pomysłodawcy i organizatora Parkinsoniady.
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Przez życie
z „przyjacielem”
Parkinsonem
Kiedy zaczął iść ze mną, nie pamiętam. Miałam problemy z chodzeniem, ale nie łączyłam ich z nowym
przyjacielem. Tymczasem on przeszkadzał i udowadniał, że jestem niezaradna. Po kolejnym upadku
zrozumiałam, że muszę z nim walczyć. Lekarz postawił diagnozę i przepisał leki. Szybko się zorientowałam, że pozbyć się go nie mogę. Spróbowałam
go złagodzić. Jest sprytniejszy i chce mną dyrygować. Walkę z nim przegrałam, ale nie wojnę.
Próbowałam żyć swoim normalnym rytmem, ale
on przeszkadzał nadal, i to tak skutecznie, że po
wyjściu ze szpitala nie mogłam o własnych siłach
wrócić do domu. Syn z żoną załatwili mi dom opieki
przyjazny dla chorych, starych ludzi.
Mój przyjaciel jest przy mnie nadal i przeszkadza mi
jak może. Leki nowej generacji, ćwiczenia, pomoc
pielęgniarki, opiekunek tworzą warunki do normalnego życia, bo opieka nad nami trwa 24 godziny na
dobę. W ciepłe dni większość czasu spędzamy przed
budynkiem. Wkoło rosną drzewa iglaste, po których
biegają wiewiórki, skacząc między gałązkami zręcznie niczym akrobaci, i mamy darmowy teatr.
Natomiast w pokojach odwiedzają nas czasem
świerszcze, a jeden z nich nawet wystraszył moją
opiekunkę. Gdy pewnego ranka, jak zwykle o 6:00,
weszła do mojego pokoju, zobaczyła w półmroku
coś ciemnoszarego siedzącego na telewizorze. To
coś nagle się poruszyło i zaczęło rozkładać skrzydła,
opiekunka z krzykiem uciekła. Uspokoiła się, gdy
pielęgniarka wytłumaczyła, że to tylko świerszcz,
który zapewne przespał się na moim telewizorze
i chciał koncertem podziękować za nocleg.
Na podwórzu jest kącik kwiatowy; rosną azalie,
róże, pelargonie, posadzono też magnolię. Obok
stoi mała kolorowa latarenka, całość jak z bajki
„Alicja w krainie czarów”. Trafiłam na dobrą opiekę
i mieszkam w pięknej krainie.
Rozmyślania Krystyny Kobus
w domu opieki w Chylicach

Przyszłe badania kliniczne

Mądrość babki na
wodzy nowoczesnej
nauki
Farmakoterapia w chorobie Parkinsona, obecnie
stosowana, nie zapewnia chorym tego, co najbardziej potrzebują - trwałych korzyści leczniczych.
Okazuje się, że wiele naturalnych produktów można wykorzystać do leczenia uzupełniającego w celu
łagodzenia objawów tej choroby.
Naukowcy zajmujący się problemem odżywiania
wykazali, że wiele naturalnych produktów ma potencjał terapeutyczny, który można wykorzystać do
leczenia uzupełniającego konwencjonalnej farmakoterapii. Mogą one łagodzić objawy chP, wpłynąć
na ograniczenie dawek leków antyparkinsonowskich, a co za tym idzie - częstość związanych z ich
stosowaniem działań niepożądanych. Dyskinezy
i nawrót objawów choroby Parkinsona to częste
następstwa długotrwałego leczenia lewodopą.
Niedawno w czasopiśmie „Badania nad starzeniem się i praktyka kliniczna” (Journal of Aging
Research and Clinical Practice, Tom 3, Nr 3, 2014 r.)
pojawił się artykuł przeglądowy podsumowujący
wyniki ponad 140 badań, opublikowanych w ciągu
dziesięciu lat, poruszających problemy związane
z korzystnymi skutkami przyjmowania naturalnych
produktów pochodzenia roślinnego w chorobie
Parkinsona. Określenie „potencjał terapeutyczny” w odniesieniu do produktów otrzymywanych
z ziół, owoców, warzyw, przypraw, a nawet roślin
ozdobnych i chwastów oznacza, że wykazują one
właściwości hamowania lub odwracania objawów
choroby Parkinsona. Zawdzięczają je zawartości
w nich odpowiednich związków chemicznych.
Włączenie naturalnych produktów do terapii chP
może być korzystne w łagodzeniu powikłań obserwowanych po leczeniu L-dopą. Jednak długoterminowe skutki skojarzonego leczenia nie były badane i ich potencjalne interakcje z lekami, obecnie
stosowanymi w leczeniu chP, są niejasne. Odpowiednie dawkowanie lewodopy ma duże znaczenie
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kliniczne ze względu na perspektywę długoletniej
terapii preparatami L-dopy. Można się spodziewać,
że leczenie wspomagające z użyciem produktów
naturalnych przyczyni się do zmniejszenia dawki
lewodopy skutecznej w łagodzeniu objawów chP.
Chociaż wydaje się, że wiele naturalnych produktów ma właściwości pomocne w leczeniu chP
i ograniczaniu dyskinez, to kluczowym warunkiem
efektywnego i skutecznego ich wykorzystania farmakologicznego jest standaryzacja składu preparatów w wymiarze globalnym, ogólnoświatowym.
Skuteczność naturalnych preparatów ziołowych jest
ograniczona m.in. ze względu na zawartość poszczególnych gatunków ziół, ich skład chemiczny i ilość
poszczególnych substancji oraz sposób przygotowania. Chińskie zestawy („formuły”) dostępne obecnie
na rynku składają się z różnych naturalnych produktów, z których część nie znalazła się w przytaczanym
tu artykule. Standaryzacja preparatów - opartych zarówno na pojedynczych produktach naturalnych, jak
i ich kombinacji - wykorzystanych do badań klinicznych (u ludzi) będzie głównym czynnikiem ułatwiającym spożytkowanie wiedzy z badań przedklinicznych w praktyce klinicznej.
Analiza dotychczas opublikowanych badań wskazuje, że przyszłe badania kliniczne nad wprowadzeniem do użycia naturalnych produktów w leczeniu chP należy także poprawić metodologicznie, by
zapewnić dobrą powtarzalność wyników, zwiększyć efekty kliniczne stosowanych preparatów
i zmniejszyć potencjał występowania efektów niepożądanych. Protokoły badań muszą być tak przygotowane, aby zapobiec stronniczości wniosków
wysnuwanych na podstawie uzskanych rezultatów.
Podsumowanie
Przed epoką współczesnej medycyny ludzie na całym świecie stosowali różne produkty naturalne
jako leki w myśl zasady przypisywanej Hipokratesowi „pokarm - lekiem”. Hegemonia nauk biomedycznych ze swoim podejściem redukcjonizmu spowodowała, że wykorzystanie naturalnych produktów
w celu zapobiegania i łagodzenia chorób uznano za
relikt przeszłości.
Idea „pokarm - lekiem” była często przedstawiana jako medycyna babci. Jednakże, pomimo wielu

7

dekad podejścia redukcjonistycznego, na pojawiające się coraz częściej schorzenia, takie jak choroba
Parkinsona, nadal nie ma skutecznej medycznej interwencji.
W dobie zmiany paradygmatu zainteresowanie
naturalnymi produktami powróciło. Z kolei rozwój
nauki sprawił, że dziś nie musimy ograniczać się do
empiryzmu babci (lub babki, jak nazywano zielarkę
z serialu „Ranczo”). To, co stworzyła natura, możemy zaprząc w lejce nowoczesnego podejścia naukowego. Dowody sugerujące heurystyczną wartość niektórych naturalnych produktów są liczne.
W tej pracy przeglądowej skupiono się właśnie na
ocenie znaczenia ziół, owoców, warzyw i przypraw,
roślin ozdobnych i pasożytniczych oraz grzybów
w przebiegu chP.
Przybywa dowodów wspierających pogląd, że mądrość medycyny babci nie jest reliktem przeszłości;
produkty naturalne ponownie budzą zainteresowanie i chęć stosowania. Gdy w nauce zmiana stanowiska zostanie już ugruntowana, rutynowe stosowanie produktów naturalnych może okazać się
pomocne w zwalczaniu procesów patologicznych
związanych z występowaniem i progresją chorób neurodegeneracyjnych, a choroby Parkinsona
w szczególności.
Opracowanie: Leszek Dobowolski, MSOzChP;
marzec 2016 r.

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od marca do grudnia 2018 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
aerobik na krzesełkach – w 2 i 4 czwartek miesiąca
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Tłuszcze

NUTRIDRINK
TWOJE POSIŁKI
W WALCE Z CHOROBĄ
Dowiedz się więcej na www.posilkiwchorobie.pl
Produkty NUTRIDRINK, NUTRIDRINK JUICE STYLE, NUTILIS CLEAR, CUBITAN to dietetyczne środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza. CUBITAN do
postępowania dietetycznego u pacjentów z trudnogojacymi sie ranami, w tym odleżynami.
NUTRIDRINK JUICE STYLE, NUTRIDRINK do postępowania dietetycznego
w niedożywieniu związanym z chorobą. NUTILIS CLEAR do postepowania dietetycznego w dysfagii.
Producent: NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 55 00 155
NEURO/1/01/2017
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