
ISSN 1509-8184

Warszawa Nr 2/64/2018 

W numerze:
Punkt zwrotny
Zwierzenie Michaela J. Foxa  
Chory poleca chorym i opiekunom
„Prześcignąć parkinsona”
Terapie w chP
Ćwiczenia w wodzie

s. 1

s. 1

s. 3

s. 6

s. 11

s. 4

s. 9

Terapie w chP - śmiechem?
Śmiechem osłabiać chorobę Parkinsona   
Siła leczenia tkwi w nas
Śmiej się jak dziecko
Akcja „List do Opiekuna”
Napisz list do Opiekuna z podziękowaniami
Znalezione w Internecie
Ile waży szklanka z wodą?

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem 
moją diagnozę, byłem wściekły.
A Tracy, moja żona, tylko spojrzała 
na mnie i powiedziała po prostu: 
„W chorobie i w zdrowiu”.

 - Michael J. Fox 

To zwierzenie zamieszczono w broszurze „Ty, twój 
ukochany i choroba Parkinsona” wydanej dla cho-
rych i ich opiekunów przez fundację znanego ame-
rykańskiego aktora Michaela J. Foxa (Ang. You, 
Your Loved One and Parkinson’s Disease. The Michael 
J. Fox Foundation for Parkinson’s Research). Internet: 
www.michaeljfox.org.

Zwierzenie 
Michaela J. Foxa

Zdjęcie pochodzi ze strony www.michaeljfox.org.

Po lekturze „Prześcignąć 
parkinsona” Jona 
Palfremana – refleksje 
chorego

 Chory poleca chorym i opiekunom

Czy można prześcignąć, pokonać albo chociaż  
polubić Parkinsona?  By wyrobić sobie własne 
zdanie, potrzebna jest specjalistyczna wiedza, 
którą może dostarczyć lektura tej książki.

Pod koniec marca Wydawnictwo Uniwersytetu  
Jagiellońskiego zaprezentowało naszemu stowa-
rzyszeniu swoją najnowszą publikację z cyklu Seria 
z Linią. Dzięki uprzejmości wydawnictwa i stara-
niom naszego stowarzyszenia miałem przyjemność 
przeczytać książkę Prześcignąć parkinsona, a nawet 
rozmawiać  o niej 7 kwietnia w radiu TokFM, jeszcze 
przed jej oficjalną premierą planowaną na 11 kwiet-
nia. Autorem publikacji jest amerykański dzienni-
karz Jon Palfreman, piszący wcześniej o badaniach 
naukowych w medycynie z pozycji obserwatora,  
a tym razem także osoby zmagającej się, od wielu 
lat z chorobą Parkinsona (chP).

Autor zamieścił odpowiedzi na wiele pytań, 
które dręczą większość chorych po usłyszeniu  
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diagnozy. Określenia, takie jak: istota czarna, ciała 
Lewy’ego, dopamina, L-dopa, zostały wyjaśnione 
bardzo szczegółowo i przystępnie. W podobny 
sposób dziennikarz przybliżył czytelnikom bada-
nia kliniczne, które pozwoliły na odkrycie leku na 
chP – lewodopy (skrót   z j. ang. L-dopa). Opisał 
także chirurgiczną metodę leczenia chP - głęboką 
stymulację mózgu (angielski skrót DBS) - zarówno 
sposób przeprowadzenia zabiegu, jak i odczucia 
pacjenta po nim. Przytoczył obawy wielu chorych 
dotyczące możliwych komplikacji tak podczas ope-
racji, jak i po niej.

Na swoim przykładzie Palfreman pokazał, jak ważne 
(pomocne) dla osób z chP są ćwiczenia fizyczne, ta-
niec oraz wszelka aktywność ruchowa. Jednak nie 
przez wszystkich chorych uznawana jest za istotną 
w osłabianiu objawów tej choroby. Niektórzy uwa-
żają, że najważniejsze jest leczenie farmakologiczne 
oraz poddanie się DBS. Autor na łamach książki 
wspomniał także o abulii, tj. braku woli podejmo-
wania decyzji, która u chorych na chP objawia się 
między innymi niechęcią do ćwiczeń, do aktywności 
fizycznej.

Czytając tę książkę, zastanawiałem się, czy moż-
na prześcignąć, pokonać albo chociaż polubić  
Parkinsona. Czy któryś z tych wariantów w ogó-
le jest możliwy? Autor przytacza wiele przykła-
dów odnoszących się do podobnych rozważań. 
By wyrobić sobie własne zdanie, potrzebna jest 
jednak specjalistyczna wiedza, a tę można znaleźć 
właśnie w tej książce. 

Autor prezentuje również informacje dotyczące 
genezy chP i jej objawów, a także czym różni się 
ona od innych chorób neurodegeneracyjnych, na 
przykład choroby Alzheimera. Polecam ją więc nie 
tylko osobom z chorobą Parkinsona.

Według obecnego stanu wiedzy chP jest powią-
zana ze zmianami w określonych rejonach mózgu. 
Jednym z nich jest istota czarna, która u chorych 
na Parkinsona jest uszkodzona, a niejednokrot-
nie nie ma jej już wcale. W organizmie bardzo 
ważna jest odpowiednia ilość dopaminy, której 
głównym źródłem jest właśnie wspomniana isto-
ta czarna. Jej niedobór powoduje, że współpra-

ca mózgu z mięśniami zaczyna się pogarszać. To  
z kolei wywołuje m.in. samoistne drżenia, spo-
wolnienie ruchowe, sztywnienie mięśni, problemy                           
z utrzymaniem równowagi, a także brak mimiki. 
Korzystając z tej publikacji, można się dowiedzieć, 
jak dzięki przypadkowi lekarzom udało się zmniej-
szyć objawy choroby Parkinsona.

Skutecznym lekiem na wymienione wyżej dolegli-
wości związane z niedoborem produkcji dopaminy 
w mózgu może być L-dopa podawana w odpo-
wiednich dawkach. Terapia L-dopą jest, jak pakt  
z diabłem, co precyzyjnie wyjaśnił autor na licznych 
przykładach. Każdy tę chorobę przechodzi inaczej, 
inne są oczekiwania na pozytywne skutki leczenia, 
a także zastosowania głębokiej stymulacji mózgu.
Pacjent Jon Palfreman po przebyciu operacji DBS 
(szczegółowo opisanej w książce) odbył wiele 
wizyt kontrolnych, podczas których przeprowa-
dzono uruchomienie i korygowano ustawienia 
nadajnika impulsów, by były odpowiednie dla cho-
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rego. Uczestniczył ponadto w zabiegach rehabili-
tacyjnych o różnym stopniu trudności. Czy tak jest  
w każdym kraju!??? 

Książkę Prześcignąć parkinsona należy zalecić nie 
tylko wszystkim chorym, lecz także ich opieku-
nom, by mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy o tej 
chorobie. Niech nie zraża czytelnika pewna ilość 
wiadomości o treści naukowej. Warto z powyższej 
publikacji korzystać, chcąc lepiej zrozumieć istotę 
choroby i chorych.

Czy mógłby ktoś napisać książkę o podobnej tema-
tyce, uwzględniając w niej nasze realia?

Warszawa, 5 kwietnia 2018
Tadeusz Kuźmiak, chorujący od 12 lat, 

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona

poprawy siły mięsni, równowagi i sprawności mo-
torycznej u osób z chP.

W niedawno opublikowanym artykule w czaso-
piśmie Archiwum Fizykoterapii i Rehabilitacji*, na-
ukowcy z Irlandii przedstawili wyniki badania nad 
wpływem sześciotygodniowego programu terapii 
w wodzie na zaburzenia chodu, znieruchomienia 
oraz ocenę samopoczucia i nastroju (jakość życia) 
u dwudziestu jeden pacjentów z chP. Uczestnicy 
badania to czternastu mężczyzn i siedem kobiet 
z idiopatyczną chP; średnia wieku - 71 lat. Badani 
kontynuowali dotychczasowe leczenie farmako-
logiczne i zostali losowo przydzieleni do jednej  
z dwóch grup: uczestniczący w zajęciach terapii  
w wodzie (11 osób) i otoczeni jedynie „zwykłą 
opieką” (10 osób). Grupa pierwsza ćwiczyła w ba-
senie pod nadzorem fizjoterapeuty dwa razy w ty-
godniu po 45-minut, przez 6 tygodni.

Najważniejsze wyniki tego badania można opisać 
następująco:
• wśród uczestników terapii w wodzie stwier-

dzono znacznie zmniejszoną uciążliwość obja-
wów motorycznych choroby Parkinsona w po-
równaniu z osobami w grupie „zwykłej opieki”;

• 70% uczestników terapii w wodzie zgłosiło po-
prawę sprawności chodzenia;

• stwierdzono, że terapia w wodzie dla osób  
z chP jest bezpieczna, nie wywołuje u nich 
działań niepożądanych, skrajnego zmęczenia 
ani nie pogarsza objawów choroby.

Ćwiczenia w wodzie 
w chorobie Parkinsona

Terapie w chP

Ćwiczenia gimnastyczne, aktywność fizyczna i fi-
zjoterapia, oprócz terapii lekowej, stanowią waż-
ne elementy kompleksowej rehabilitacji dla osób 
z chorobą Parkinsona (chP). U tych chorych wy-
stępują często podczas chodu zaburzenia ruchów 
i epizody znieruchomienia (ang. freezing), niesta-
bilność postawy i upadki, co naraża chorych na 
doznanie poważnych obrażeń.

Kompleksowy program rehabilitacji ma na celu 
zwiększenie siły mięśni, by poprawić u chorego 
utrzymywanie równowagi podczas chodu, a tym 
samym zmniejszyć ryzyko upadków. Programy ćwi-
czeń dla chP obejmują: progresywny trening wy-
trzymałościowy, jazdę na rowerze, spacery, gimna-
stykę Tai Chi i tańce terapeutyczne. Od pewnego 
czasu uważa się, że ćwiczenia ruchowe w wodzie 
(terapia w wodzie) to również skuteczny środek do 
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Podsumowując: badanie to wykazało, że gimnasty-
ka w wodzie dla pacjentów z chP nie jest trudna 
i jest bezpiecznym sposobem ćwiczeń. Systema-
tyczna terapia  w wodzie doprowadziła do   znacz-
nej poprawy funkcji ruchowych u większości pa-
cjentów. Przeważająca liczba uczestników zgłosiła 
poprawę nastroju i uznała, że   gimnastykowanie się 
w basenie to przyjemna forma ćwiczeń. 

Zajęcia (ćwiczenia) w wodzie, w połączeniu z tera-
pią lekową, mogą być bezpiecznym dodatkowym 
elementem kompleksowej rehabilitacji poprawia-
jącej sprawność ruchową u pacjentów w początko-
wym lub umiarkowanym stopniu zaawansowania 
choroby Parkinsona. W kolejnych badaniach należy 
ustalić, które z ćwiczeń i jak często wykonywane 
mogą przynieść chorym największe korzyści. 

Opracowanie: L.D., MSOzChP

Wzmożone napięcie mięśniowe u osób z chorobą 
Parkinsona osłabia nie tylko kończyny, ale także 
pracę innych części ciała, m.in. aparatu mowy. Ćwi-
czenia trenujące określone grupy mięśni przyczy-
niają się do zmniejszenia napięcia twarzy chorego, 
poprawę wymowy, łatwiejsze przełykanie. Jednym 
z elementów terapii logopedycznej prowadzonej  
w naszym stowarzyszeniu - podczas spotkań  
w Warszawie, czy też podczas turnusów w nad-
morskim Dźwirzynie - przez mgr Henrykę Tomal-
czyk jest „śmiechoterapia”. Opisywana czasami 
przez nasze koleżanki czy kolegów w formach ry-
mowanych przytoczonych czasami w tym artykule.

„ ......
Henia pochodzi z miasta Łodzi,
Co drugą sobotę do nas przychodzi.
Każe rżeć,
śmiać się i tupać,
......”

*Ćwiczenia w wodzie dla ośób z chorobą Parkinsona: badanie kontrolowane. 
Archiwum Fizykoterapii i Rehabilitacji. Tom 98, str 631-638, 2017; (oryg.:  Aquatic 
Exercise Therapy for People with Parkinson Disease: A Randomized Controlled 
Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Volume 98, pages 631-638, 
2017).

Śmiechem osłabiać 
chorobę Parkinsona

Terapie w chP - śmiechem?

Krótka i niepełna historia śmiechu

Śmiejemy się różnie – ukradkiem, w kułak, na całe 
gardło, wymuszenie, szeroko i głośno - ale na ogół 
śmiech jest zjawiskiem spontanicznym, słabo pod-
dającym się kontroli. Swego rodzaju paradoksem 
jest fakt, że można płakać ze śmiechu. Śmiech to 
jeden z atrybutów homo sapiens wyróżniający 
go spośród innych gatunków, u których podobna  
z pozoru mimika ma zupełnie inną „treść”, oznacza 
agresję. 

Śmiech jako specyficzna forma zachowania się ist-
niał od bardzo dawnych czasów. Potwierdza to jego 
powszechność: śmieją się wszyscy ludzie - więcej 
lub mniej, zależnie od poziomu rozwoju społe-
czeństwa. Na przykład  Francuzi w latach trzydzie-
stych XX w. śmiali się około 20 minut w ciągu dnia,  
a dziś śmieją się przeciętnie już tylko 5 - 6 minut. 
W fakcie, że śmiejemy się mniej, niektórzy badacze 
dopatrują się alarmującego sygnału, świadczącego  
o braku równowagi psychicznej. Bowiem śmiech 
nie jest prostym ruchem, lecz złożonym wielo-
aspektowym procesem, który można rozpatrywać 
pod różnymi kątami widzenia: psychologii, kultury, 
fizjologii, neurologii, socjologii itp.

Chociaż stykamy się z nim na codzień, śmiech po-
zostaje nie w pełni poznany, zachowuje swe tajem-
nice. Jedno jest pewne: śmieje się tylko człowiek  
o czym wiedziano już wcześniej, ale na jakim etapie, 
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ewolucji człowiek nauczył się śmiać? Czy Lucy* 
się śmiała? Nikt by na to nie przysiągł, chociaż 
jest wielce prawdopodobne, że mięśnie jej twarzy 
były zdolne do wywoływania tego typu efektów 
mimicznych.

Śmiech = trening mięśniowo-oddechowy

Śmiech to efekt pracy wielu mięśni naszego ciała: 
w samej twarzy uruchamianych jest co najmniej 
dwanaście mięśni, z jarzmowymi na czele, mięśnie 
szyi, mięśnie klatki piersiowej, przepona, mięśnie 
brzucha, a nawet pleców. Jeśli śmiejący się czło-
wiek „trzyma się za boki”, przyczyną jest fakt, że 
przepona i mięśnie żebrowe są zaangażowane  
w przerywanym, niemal spazmatycznym oddechu, 
podczas którego powietrze jest wyrzucane z dróg 
oddechowych z prędkością niemal 100 km/h. Po-
wstający w tej sytuacji niedobór tlenu powoduje 
przyspieszenie pracy serca. Jako konsekwencja 
gwałtownych skurczów mięśni brzucha pojawia 

się silny ból, powodujący, że człowiek „skręca się” 
ze śmiechu, a w razie przedłużania się napadu 
chwieje się i przysiada, nie mogąc się utrzymać na 
nogach, zaś w krańcowych przypadkach upada na 
ziemię. I w końcu następuje stan przyjemnego od-
prężenia, uspokojenie oznaczające powrót do stanu 
normalnego.

Do śmiechu pobudza nas strojenie min lub infan-
tylne zachowanie się dorosłego człowieka. Każdy 
z nas uznaje za śmieszne co innego. Jakaś zabawna 
historyjka nie każdego rozśmieszy. Wszystko zale-
ży od skojarzeń, jakie wywołuje w naszej psychice. 
Na szczęście dla komików istnieje jednak pewna 
wspólna dla całych grup platforma śmiechu. Trzeba 
przede wszystkim pamiętać o tym, że śmiech jest 
zaraźliwy - widok śmiejącego się człowieka pobu-
dza na ogół do wesołości. Śmiech jest skądinąd 
bardzo skutecznym sposobem komunikowania 
się i - co ciekawe - jest nacechowany pewną zmy-
słowością. Ponieważ śmiech jest przejawem życia 

W kolażu wykorzystano zdjęcia wykonane podczas spotkań środowiska parkinsonowskiego w latach 2016 -2018 w Warszawie, Dźwirzynie, Wygiełzowie 
i podczas 8. Parkinsoniady w Dubnany (Czechy).
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zbiorowego, można mówić o jego roli kulturalnej  
i społecznej, co zajmowało filozofów jeszcze  
w czasach sprzed Arystotelesa i Platona.
„...........
Robimy głupie miny,
balonami fruwamy,
głęboko oddychamy.
Chórem zgodnie śpiewamy,
ze śmiechu się turlamy.
.............”

Śmiech w życiu społecznym

Komicy na Zachodzie należą do czołówki przemysłu 
rozrywkowego. A z tradycji historycznej wiadomo, 
jak znaczącą rolę pełnił królewski błazen, będą-
cy niekiedy jedynym, któremu uchodziła zawarta  
w żartach krytyka władcy. U Indian z plemienia 
Navahos istnieje obrzędowa funkcja klauna, pro-
wokującego do śmiechu uczestników rytualnych 
obrzędów religijnych.

Śmiech z reguły towarzyszy wszelkiemu święto-
waniu, między innymi zabawom karnawałowym,  
a więc okolicznościom, w których niejako „zawie-
sza się” zasady życia zbiorowego i społeczny po-
rządek. Wszystko się wtedy dzieje na opak, by po 
zabawie powrócić do jeszcze doskonalszego ładu. 
„.......
Dużo przy tym śmiechów,
Chichotania,
Bo Henia stosuje śmiechoterapię
Bez opamiętania.
.........”

Stara zasada głosi, że im więcej ludzi, tym jest 
weselej, łatwiejsze jest rozbawienie licznie zgro-
madzonej publiczności niż małego grona lub słabo 
wypełnionej sali rozrywkowej. Zapraszamy po 
wakacjach na spotkania integracyjne „Pod Skrzy-
dłami”, na spotkania pod hasłem „Humor – pier-
wiastek życiodajny” przygotowane przez naszą ko-
leżankę Elżbietę. 

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, MSOzChP.
Autorzy tekstów rymowanych: „Jergol”, 

Krystyna Orłowska, Jadwiga Bińczycka. 

Lecznicze właściwości ma tylko naturalny uśmiech

Pogodnie nastraja nas jedynie śmiech naturalny. 
I tylko taki śmiech korzystnie wpływa na nasze 
zdrowie. Sztuczne grymasy czy słynny amerykań-
ski „cheese”, przyklejony przez cały dzień do ust, 
nie jest nawet namiastką zdrowego śmiechu.

Śmiech coraz częściej wykorzystywany jest w te-
rapii. Narodziła się nowa dziedzina medyczna – 
gelotologia, czyli leczenie śmiechem. W jednym 
z artykułów na temat śmiechu, zamieszczonym 
w „Medical Tribune”, sir Olivier twierdzi, że „zado-
woleni ludzie na ogół w ogóle nie chorują, a jeśli 
już się im coś przytrafi, to z reguły szybko wracają 
do zdrowia, pokonując nawet… raka”. Czy to tyl-
ko bajki? Na pewno nie. Mądrość tkwiąca w przy-
słowiach to jakby jeden z dowodów, że „śmiech 
to zdrowie”. Nawet tak arcypoważna instytucja, jak 
Kościół – w tak ponurej epoce, jak średniowiecze – 
korzystała z tej bezpłatnej terapii. Po wielkanocnej 
liturgii ksiądz z ambony opowiadał wesołe historyj-
ki, by wywołać „radosne śmiechy wielkanocne”. Ser-
decznie i szczerze śmiejący się człowiek nie może 

*Lucy to imię szkieletu dwunożnej istoty sprzed ponad trzech milionów lat odkrytego w 1974 roku w Etiopii. Jest najsłynniejszą przedstawicielką australopiteków, Australopitha-
ecus afarensis, najstarszych dotychczas znanych człowiekowatych (Hominidae). Lucy ważyła 30 kg, miała około 1 metra wysokości, mały mózg i dużą twarz.

Śmiej się jak dziecko

Siła leczenia tkwi w nas

Najmocniejsza siła leczenia tkwi w… nas samych. 
Radość życia potrafi pokonać nawet ciężką choro-
bę. Tymczasem z upływem lat śmiejemy się coraz 
rzadziej: dziecko do lat pięciu śmieje się 250 razy 
na dzień, nastolatek chichoce co chwilę, człowiek 
dorosły tylko 15 razy dziennie…
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być chory. Radosne myślenie to znacznie więcej niż 
pozytywne myślenie.nie może być chory. Radosne 
myślenie to znacznie więcej niż pozytywne myśle-
nie.

Chichot to nie to

Twarz bez wyrazu = punkt zero na skali emocji. 
Od chwili otwarcia oczu po nocnym śnie należy 
„wlać” w siebie tchnienie radości. To pierwszy sto-
pień śmiechu, który powinien stać się czymś stałym. 
Od razu stwarza możliwość psychicznego odpręże-
nia. Ma więc ogromne znaczenie terapeutyczne.

Drugi stopień stanowi chichot. To wstęp do praw-
dziwego śmiechu, który narasta do stopnia czwar-
tego, czyli niemal – albo aż – do łez. Śmiech lecz-
niczy to stopnie: jeden, trzy i cztery, jak twierdzą 
specjaliści, czyli gelotolodzy. 

Chichot, któremu najczęściej oddają się nastolatki, 
nie ma tutaj znaczenia.

Śmiech odchudza!

No, nie jest to kuracja odchudzająca i nie możemy 
się spodziewać, że samym śmiechem zrzucimy 
20 kg nadwagi. Jednak śmiech w sposób istotny 
wpływa na odchudzanie. Drgająca podczas śmie-
chu przepona masuje żołądek, który zaczyna le-
piej i szybciej trawić. Dzięki temu szybciej spala-
ne są tłuszcze. Właśnie dla poprawienia trawienia 
w pałacach i dworach posiłkom towarzyszyły z re-
guły występy błaznów. Dziś tak się już nie dzieje, 
ale dietetycy i lekarze coraz częściej podkreślają 
znaczenie miłej, przyjemnej, beztroskiej atmosfery 
podczas posiłku. Złość i stres powodują wydzie-
lanie zwiększonej ilości m.in. adrenaliny, norad-
renaliny i kortyzolu, które w sposób niekorzystny 

Gdy organizm się śmieje

Mało kto, śmiejąc się, zastanawia, co w tym mo-
mencie dzieje się w jego organizmie. Tymczasem 
podczas śmiechu następuje niezwykle skompli-
kowany splot procesów psychofizjologicznych, 
w którym bierze udział cały organizm.

Wibrujący, szczery, głośny śmiech pobudza do drgań 
przeponę, masuje serce, płuca i cały przewód po-
karmowy. Ponadto wprawia w ruch mięśnie twarzy, 
co poprawia jędrność i napięcie skóry. Nie obawiaj-
my się zmarszczek od śmiechu! Znacznie większe 
szkody naszej skórze wyrządza „kamienna maska 
powagi”, gdyż mięśnie są wówczas cały czas napię-
te. Tymczasem śmiech powoduje ruch mięśni: na-
pina je i rozluźnia, a jest to przecież najlepsza gim-
nastyka. Rozluźniając mięśnie, powoduje poprawę 
ukrwienia, gdyż rozszerza naczynia krwionośne. 
Poprawa ukrwienia to automatycznie dobre doży-
wienie skóry twarzy, wszystkich komórek i tkanek, 
co zdecydowanie poprawia wygląd cery.

Śmiech to także doskonała gimnastyka mięśni twa-
rzy, szyi, klatki piersiowej, w tym mięśni żebrowych 
i brzucha. To intensywna praca około 80 mięśni 
w naszym organizmie. Ruchy mięśni spowodowane 

śmiechem przetaczają krew z jamy brzusznej w kie-
runku serca, wspomagając krwiobieg. Jednocześnie 
ten nacisk powoduje opróżnienie się pęcherzyka 
żółciowego (szczególnie jest on mocny w czwartej 
fazie śmiechu). Dodatkowym skutkiem jest dokład-
niejsze opróżnianie się jelit, co ma duże znaczenie 
we wszystkich procesach terapeutycznych.

Więcej śmiechu to także więcej tlenu. W tym wła-
śnie tkwi istota powiedzenia: „śmiech to zdrowie”. 
Głośny, naturalny śmiech powoduje, że nasz orga-
nizm otrzymuje więcej tlenu. Jak? To proste. Śmie-
jąc się, oddychamy nieco szybciej niż normalnie. 
Szybciej też w tych momentach bije nasze serce: 
100 uderzeń na minutę; kurczy się z większą siłą 
i w ciągu minuty krew dociera do wszystkich komó-
rek i tkanek ciała 4-6 razy, zamiast normalnie, 1-2, 
a to powoduje dostarczenie większej ilości tlenu. 
Korzysta na tym w sposób natychmiast dostrze-
galny mózg, gdyż jest lepiej ukrwiony i dotleniony; 
tym samym zwiększa się jego „wydajność psychicz-
na”, poprawia koncentracja, sprawność i refleks. 
Szybciej i lepiej pracujemy w nastroju radosnym, 
wspomaganym od czasu do czasu prawdziwym 
śmiechem. Podczas głośnego śmiechu wciągamy 
do płuc półtora litra powietrza! Normalny oddech 
dostarcza nam go tylko pół litra. Mając tak wiele 
powietrza w płucach, potrzebujemy więcej czasu 
na wydech. Wydech, stając się dłuższy, oczyszcza 
nasze płuca z wszelkich toksyn.
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oddziałują na system odpornościowy. Gdy się zło-
ścimy, spada też wielokrotnie wydolność naszego 
serca. Już samo opowiadanie o przyczynie naszej 
złości zmniejsza wydolność serca o 5-7%. Kardio-
lodzy uważają taki spadek poziomu wydolności 
serca za objaw jego niedokrwienia.

A odchudzanie? 100 wybuchów autentycznej ra-
dości połączonej z głośnym, perlistym śmiechem 
dziennie zastępuje 10 minut aerobiku!

Hormony szczęścia

Podczas śmiechu w naszym organizmie wzrasta 
wydzielanie tzw. endorfin, czyli hormonów szczę-
ścia. Mają one łagodzący wpływ m.in. na ból zęba, 
głowy, mięśni. Stomatolodzy w USA w czasie za-
biegów dentystycznych podawali swoim pacjen-
tom gaz rozweselający, czyli tlenek azotu. Odczu-
wanie bólu malało u nich aż o 50%. Dobrze by było 
przy jakichkolwiek dolegliwościach bólowych oglą-
dać komedie.

Śmiech zmniejsza działanie chronicznych syn-
dromów stresowych (nawet je eliminuje!), z których 
najpoważniejszym jest strach.

Mało tego: przy regularnie powtarzającym się 
śmiechu system nerwowy, krwionośny i komór-
kowy podlegają regeneracji. Dzięki temu strach, 
silne emocje negatywne ulegają przytępieniu, co 
wzmacnia nasze zdolności adaptacyjne do sytuacji 
stresogennych. Podczas śmiechu organizm wy-
dziela bowiem acetylocholiny – specjalne hormo-
ny gruczołów dokrewnych, które pomagają nam 
przetrwać trudne sytuacje we względnym spokoju 
i równowadze.

Terapia śmiechem, radością i dobrym humorem 
wkroczyła już w wielu krajach na oddziały szpi-
talne. Na razie śmiechem leczeni są mali pacjenci. 
Także w Polsce.

PS Terapia śmiechem nie jest jednak dla wszyst-
kich. Śmiech nie nadaje się jako środek leczniczy 
dla neurotyków i psychopatów.

Na zdjęciu prowadząca zajęcia logopedyczne i medaliści na ostatnim spotkaniu przed wakacjami 2016 r. Od lewej: kol. Krystyna, Jadwiga, Jerzy; stoją: mgr Henryka Tomalczyk, 
kol. Jolanta, Teresa. (Foto: L.D.)

Justyna Hofman-Wiśniewska
 

Ten i inne artykuły Justyny Hofman
-Wiśniewskiej można znaleźć na stronie 

internetowej magazynu „Przegląd” 
www.tygodnikprzeglad.pl/smiej-sie-dziecko/
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Napisz list do Opiekuna 
z podziękowaniami 

Akcja „List do Opiekuna

Choroba dotyka nie tylko pacjenta - wpływa rów-
nież na najbliższych, którzy z dnia na dzień z małżon-
ka, dziecka, rodzica muszą wejść w rolę opiekuna.

Napisz symboliczny list do Opiekuna lub 
Opiekunów z podziękowaniami

Miło nam  przypomnieć, że nasze stowarzyszenie 
(MSOzChP) jest partnerem ogólnopolskiej kampa-
nii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje po-
siłki w walce z chorobą”. Jej celem, oprócz dalszej 
edukacji w obszarze żywienia medycznego, jest 
również zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby 
najbliższych, którzy często z roli małżonka, rodzica 
czy dziecka muszą wejść w rolę opiekuna. By po-
dziękować im za ich siłę i cierpliwość, w ramach 
kampanii powstała akcja „List do opiekuna”.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach kam-
panii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje po-
siłki w walce z chorobą”, wskazują, że prawie 70% 
ankietowanych sprawujących opiekę nad bliskimi 
musiało ograniczyć życie towarzyskie, co trzecia 
osoba zmienić tryb pracy lub nauki, a co dziesiąta 
całkowicie zrezygnować z życia zawodowego1. Ak-
cja „List do Opiekuna” ma na celu zwrócić uwagę 
na wyzwania stojące przed opiekunami, ich potrze-
by i przede wszystkim podziękować im za wsparcie 
we wspólnej walce z chorobą. 

Akcję zainaugurował spot, w którym osoby mające 
doświadczenie w walce z poważną chorobą – no-
wotworową, jak aktor Jerzy Stuhr i Joanna Zielew-
ska z Łódzkiej Fundacji Kocham Życie, czy pacjent 
po udarze mózgu Tomasz Ciepły, w emocjonalny 
i szczery sposób dziękują swoim najbliższym za 
wsparcie i opiekę w jednym z najtrudniejszych mo-
mentów ich życia. Spot, z pespektywy osoby na 
co dzień mającej kontakt zarówno z pacjentami,                    
jak i opiekunami, podsumowuje ks. dr Arkadiusz 
Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdro-
wotnej. Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia 

Spot z Barbarą i Jerzym Stuhrami - inauguracja III 
edycji kampanii „Żywienie medyczne – Twoje 
posiłki w walce z chorobą”

Cieszę się bardzo, że wziąłem udział w tym nagraniu. 
Mogłem wreszcie podziękować mojej żonie głośno  
i publicznie. I to zostanie – dzięki magicznej sztu-
ce filmu będzie na zawsze dla naszych wnuków i ich 
rówieśników świadectwem poświęcenia, lojalności,  
miłości – mówi prof. Jerzy Stuhr, który doświad-
czył choroby nowotworowej.

Myślę, że ten spot przyniesie wiele wzruszenia i radości 
opiekunom, bo wyrażona wdzięczność buduje poczu-
cie szczęścia i wiarę w sens, i moc sprawczą opiekuń-
czych działań – dodaje Barbara Stuhr.

Opiekun również potrzebuje opiekuna 

Diagnoza zawsze pojawia się niespodziewanie, na-
gle, burząc wszystko to, co do tej pory zostało zbu-
dowane. Znika przede wszystkim względne poczucie 
bezpieczeństwa. Wraz z diagnozą pojawia się strach, 
lęk przed nieznanym. Ten lęk często bywa paraliżują-
cy nie tylko dla samego pacjenta, ale także dla jego 
bliskich. W dodatku w społeczeństwie panuje ogól-
ne przekonanie, że osoby wspierające, czyli najbliżsi 
pacjentów, nie mogą się skarżyć, czy mówić o swoich 
trudnościach. Bo tak nie wypada, bo może zostać to 
źle odebrane. Takie przekonania są niezwykle obcią-
żające. Opiekun często jest bardzo samotny, boi się 
dzielić swoimi słabościami, a z obawy przed oceną 
i odrzuceniem nie prosi o pomoc dla siebie. Połowa 
z nich w związku ze sprawowaną opieką odczuwa 
zmęczenie fizyczne i wyczerpanie, a prawie co drugi 
bezradność i frustrację* – to ważny głos, który powi-
nien zostać usłyszany przez społeczeństwo – mówi 
Adrianna Sobol, psychoonkolog z Fundacji Onko-
Cafe – Razem lepiej.

List do Opiekuna

Dostrzegając niezwykle istotną rolę wsparcia  
i opieki najbliższych osób  w powrocie do zdrowia 
pacjenta, w ramach trzeciej edycji kampanii eduka-
cyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce 
z chorobą” Nutricia Medyczna, wraz z Instytutem 

i włączenia się w akcję – szczegóły dostępne są na 
stronie www.listdoopiekuna.pl.
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Praw Pacjenta i Edukacji zdrowotnej oraz organi-
zacjami pacjentów i towarzystwami naukowymi, 
zainicjowała akcję „List do Opiekuna”. Organizato-
rzy chcą skłonić do pochylenia się nad codzienny-
mi problemami opiekunów i zainspirować społe-
czeństwo do docenienia i podziękowania im za ich 
wsparcie w walce z chorobą, bliskość, za czuwanie 
nad tysiącem codziennych spraw, m.in. takich jak 
odpowiednie odżywianie i komfort fizyczny. 

Wsparcie i towarzyszenie najbliższym w najtrudniej-
szym momencie ich życia – chorobie – jest wartością, 
której nie da się wycenić. Opiekunowie chorych, to 
cisi bohaterowie, o których potrzebach i problemach 
często zapominamy. Dlatego włączyliśmy się w akcję 
„List do Opiekuna”, która pozwoli na ich docenienie 
i podziękowanie. To niezwykle ważne, żeby pokazać 
opiekunom, że dostrzegamy poświęcenie i jesteśmy 
im wdzięczni – dodaje ks. dr Arkadiusz Nowak  

z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 
głównego partnera kampanii. 

Aby słowa wdzięczności dotarły do opiekunów, 
każdy może włączyć się w akcję przez napisanie 
symbolicznego listu z podziękowaniem za ich wy-
siłek i nieocenioną rolę. Część nadesłanych listów 
stanie się elementem wystawy zaplanowanej 
na wrzesień 2018 roku. Szczegóły akcji znajdują 
się na stronie www.listdoopiekuna.pl.

Kampanię wsparło wiele organizacji pacjenckich i towarzystw 
naukowych: Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, 
Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja EuropaColon 
Polska, Fundacja OnkoCafé – Razem Lepiej, Fundacja Udaru 
Mózgu, Łódzka Fundacja Kocham Życie, Mazowieckie Sto-
warzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ogólnopolska Or-
ganizacja Kwiat Kobiecości, Polska Koalicja Pacjentów Onko-
logicznych, Program Edukacji Onkologicznej, Stowarzyszenie 
Udarowcy – Liczy się wsparcie, Stowarzyszenie Wspierania 
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Onkologii UNICORN, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, 
Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Towarzystwo Neuro-
logiczne, Sekcja Chorób Naczyniowych PTN, Sekcja Neuro-
rehabilitacji PTN, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie 
Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Reha-
bilitacji, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo  
Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskie Towarzystwo Żywienia 
Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Opracowanie: L.D., MSOzChP; na podstawie
 materiałów prasowych Nutricia Medyczna, 

Nutricia Polska Sp. Z o.o., Warszawa, która realizuje 
kampanię edukacyjną „Żywienie medyczne 

– Twoje posiłki w walce z chorobą”.

Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem 
przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy 
pomyśleli że zaraz zada pytanie: „Czy szklanka jest w połowie 
pusta, czy pełna?”. Zamiast tego z uśmiechem na ustach zapy-
tał: „Ile waży ta szklanka?”.

Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg.

Psycholog odpowiedział: „Nie jest istotne, ile waży ta szklanka. 
Zależy, ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę 
- to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie bo-
leć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie  
i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży 
tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam, tym cięższa się staje”.

Kontynuował: „Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta 
szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę, nic się nie 
dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz 
o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zro-
bienia czegokolwiek”. 

Pamiętaj, by odłożyć szklankę.

*Badanie „Opiekunowie osób chorych neurologicznie i onkologicznie” zrealizowane 
przez SW Research na zlecenie Nutricii Medycznej w dniach 23.02-05.03.2018; pró-
ba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości, n=303, ankieta 
internetowa CAWI.

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

Ile waży szklanka 
z wodą?

Znalezione w Internecie
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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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