
Leczenie 
zaburzeń funkcji 
poznawczych 
w chorobie 
Parkinsona

Gdy pacjent z chP zgłosi objawy lekkiego 
upośledzenia funkcji poznawczych, lekarz powinien 
w pierwszym rzędzie wykluczyć ich inne przyczyny, 
takie jak niedobór witaminy B12, depresja, zmęczenie 
albo zaburzenia snu. Choroba Parkinsona, jak 
wiadomo, nie wywołuje gwałtownych zmian 
sprawności umysłowej. Prawdopodobny powód 
takich gwałtownych zmian, jeśli wystąpią, 
to np. skutki uboczne przyjmowanych leków.

Jeśli się jednak okaże, że występu-
jące objawy należy wiązać z chP, 
to mamy do dyspozycji pewne 
terapie lekowe. Wszystkie one 
zostały opracowane co prawda 
dla choroby Alzheimera, ale ich 
użyteczność w chP odkryto tak-
że później. Należy do nich rywa-
stygmina (ang. rivastigmine), je-
dyny farmaceutyk zatwierdzony 
jako środek przeciwko demencji 
w chP przez Urząd ds. Żywności 
i Leków (FDA) w Stanach Zjed-
noczonych. Również donepezil 
i galantamina [związek orga-
niczny występujący naturalnie 
w cebulach przebiśniegu – przyp. 

red.] mogą być przepisywane 
przez lekarzy. W przypadku trud-
ności z utrzymaniem uwagi z po-
wodu senności w dzień pomocne 
okazują się stymulanty. Niektó-
rym z pewnością wystarczą te 
„tradycyjne”, jak kofeina zawarta 
w kawie i napojach bezalkoholo-
wych, a także... nikotyna w tyto-
niu. Użycie innych wymaga kon-
sultacji z lekarzem, który może 
wypisać odpowiednią receptę.

Wskazówki dla opiekunów
Pomóż – gdy prosi o to, po-

magaj tylko wtedy, gdy twój naj-
bliższy/a cię o to poprosi.

Pytaj „personalnie”, np. za-
miast „czy ktoś dzwonił?” – zapy-
taj „czy dzwoniła Magda?”.

Zwracaj się do niej/go 
po imieniu i nawiąż kontakt 
wzrokowy, kiedy mówisz do cho-
rego – to ułatwi przyciągnięcie 
i utrzymanie jego/jej uwagi.

„Przypominajki” na wido-
ku – zapiski z przypomnieniami 
umieszczaj w widocznym miejscu.

Każda rzecz na swoim miej-
scu – uzgodnijcie wspólnie, 
by często używane rzeczy odkła-
dać zawsze na to samo miejsce.

Branie leków na czas – za-
opatrz chorego w dozownik 
z przegródkami na pory dnia (go-
dziny), może też z wbudowanym 
alarmem czasowym

Fotki – w telefonie komórko-
wym numery wyposaż w fotogra-
fi e adresata, by ułatwić wiązanie 
imion z twarzami.

Rozmawiaj z nią/nim
Gdy w czasie rozmowy zauwa-

żysz, że podopieczna/y:
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Dałem radę!
Ktoś mógłby pomyśleć, że so-
bie żartuję, ale nie – to absolut-
na prawda. Moje doświadczenie 
z chorobą Parkinsona zaczęło się 
w wieku 40 lat. Prawa ręka za-
częła drżeć. Pismo, najpierw co-
raz mniejsze, potem niewyraźne; 
prawa noga stała się jakby cięż-
sza, często łapały mnie dokucz-
liwe skurcze, a do tego zacząłem 
kuleć. W końcu zaniepokojony 
postanowiłem, zgłosić te objawy 
lekarzowi podczas badań okreso-
wych w zakładzie pracy. Później 
wszystko potoczyło się szybko: 
badania w szpitalu i diagnoza.
Pierwsze reakcje – szok, załama-
nie, kłębiące się w myślach py-
tania: Dlaczego właśnie ja?, Jak 
z tą chorobą żyć i czy warto?, 
Co dalej? Dzisiaj młodzi ludzie 
mówią: WEŹ SIĘ, CZŁOWIE-
KU, OGARNIJ. Po pierwszym 
szoku, że jestem chory, zaczęło 
się szukanie nadziei w Internecie: 
,,Może uda się z tym coś zrobić? 
Może nie jest aż tak źle?” A jed-
nak było źle i nadziei żadnej.

Rodzina: żona, dorosłe dzieci, 
znajomi pokiwali tylko głowa-
mi – że trudno, że żal, że szko-
da; wnieśli w moje życie niewiele 
optymizmu. Wtedy przywołałem 
zapamiętany kiedyś tekst z prze-
czytanej książki: Chciałeś być 
ważny i kochany. Oczekiwałeś 
tego od świata, a świat nie zadbał, 
byś to odnalazł, tu byłeś oczeki-
wany. Nie rozdrapuj swoich ran – 
jesteś synem Pana. Pan tak chciał. 
Kierując się tą maksymą, że każ-
dy ma swoje miejsce i przezna-
czenie, podjąłem moją walkę.
Zacząłem od wizyty u dobre-
go (poleconego neurologa), 
a następnie aktywnej rehabilita-
cji. Działalność w działającej wte-
dy jeszcze krótko fundacji ,,Żyć 
z chorobą Parkinsona” (gdzie 
poznałem wielu wspaniałych lu-
dzi), zajęcia usprawniające na sali 
gimnastycznej i na basenie, spo-
tkania logopedyczne i integracyj-
ne organizowane przez Stołeczne, 
a następnie Mazowieckie Stowa-
rzyszenie dały mi pozytywne-

go kopa. Zacząłem przyswajać 
i uczyć się terminologii neuro-
logicznej adekwatnej do moich 
objawów: dużo czytałem o bra-
dykinezji (spowolnienie rucho-
we), freezingu (nagłe zastyganie 
podczas chodzenia), mikrogra-
fii (drobne pismo) czy dyskine-
zie (ruchy mimowolne). Doszło 
do tego, iż w niektórych sprawach 
doradzałem w miarę moich moż-
liwości innym chorym.
W pracy zostałem też w mia-
rę dobrze przyjęty (zmieniono 
mi stanowisko na pracownika 
biurowego). Uczę się szybko i sta-
ram się, by przyswajać nowinki 
techniczne na bieżąco. Szczegól-
nie dotyczy to obsługi kompu-
tera oraz znajomości wszelakich 
przepisów i ustaw. Dlatego też 
myślę, że dla firmy jestem po-
trzebny. Zawsze byłem pogodny, 
pozytywnie nastawiony do życia. 
Mój atut to dobra pamięć (lubię 
opowiadać dowcipy i znam ich 
niemało!). Moje hobby to histo-
ria, szczególnie II wojna świato-

• nie może dobrać odpowiednie-
go wyrazu, podrzuć jej/jemu 
wskazówkę, mówiąc np.: „Sło-
wo, którego Ci brakuje, chyba 
zaczyna się na „d”;

• potrzebuje więcej czasu, nie 
wyręczaj swojego rozmówcy, 
kończąc za niego zdanie, nawet 
jeśli na jego poskładanie musi 
mieć dłuższą chwilę i trzeba 
trochę poczekać;

• potrzebne jest sporządzenie li-
sty rzeczy do zrobienia – naj-
pierw omów je, a dopiero po-
tem wypisz. Sporządzone listy 
odkładaj rutynowo w tym sa-
mym miejscu;

• ma kłopot z równym tempem 
rozmowy – prowadź rozmo-
wę, zadając pytania, dając cho-
remu szansę na spauzowanie, 
nadgonienie, pomyślenie czy 
zmianę sformułowania myśli.

Opracowanie: Sławomir J.  
Białostocki, Gdańsk

Źródło: strona internetowa Fundacji 
choroby Parkinsona*, USA (PDF, Parkin-
son’s Disease Foundation); http://www.
pdf.org/en/cognitive_impairment_pd 
”Cognitive Impairment”.

* Fundacja choroby Parkinsona (PDF) 
wspiera badania dotyczące choroby Par-
kinsona, edukację i prowadzi akcje uświa-
damiające społeczeństwu problemy zwią-
zane z chorobą. Od powstania w 1957 
roku fundacja przeznaczyła niemal 110 
mln $ na sfinansowanie prac czołowych 
naukowców na całym świecie, a prawie 
47 mln $ na wsparcie w USA inicjatyw 
edukacyjnych i kampanii społecznych. 
Na terenie USA działa jeszcze Narodowa 
Fundacja Parkinsona (NPF, National 
Parkinson Foundation). 26 stycznia br. 
PDF i NPF ogłosiły oficjalnie zamiar „po-
łączenia sił”, co pozwoli na wzmocnienie 
pomocy dla osób zmagających się z chP. 
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Zagubione wskazówki 
naszej ekspresji

To samo słowo lub powiedzenie mogą oznaczać 
całkowicie rożne rzeczy, zależnie od tego w jaki spo-
sób to wyrazimy. „Świetnie się spisałeś” – ma inne 
znaczenie, kiedy wypowiadamy z uśmiechem i apro-
batą, a oznacza coś zupełnie przeciwnego, gdy wyra-
żamy z sarkazmem i krzywiąc się przy tym. Za po-
mocą intonacji lub wyrazu twarzy przekazujemy 
rozmówcy (nieświadomie) dodatkowe wskazówki 
do właściwej interpretacji naszej wypowiedzi.
Niestety choroba Parkinsona sprawia, że zarów-
no mowa, jak i wyraz twarzy mogą ulec zmianie 
na tyle, że znaczenie tego, co powiedzieliśmy, może 
być przez rozmówcę zrozumiane opatrznie. W tej 
chorobie tracimy kontrolę nad mięśniami twarzy, 
nasza mimika staje się uboższa, stajemy się enig-
matyczni (tajemniczy). Ułatwiające rozmawiającej 
z nami osobie rozumienie naszych słów, niezbędne 
wskazówki naszej ekspresji przykrywa „maska Par-
kinsona”.
  Nasza, tzn. osób chorych, kontrola nad mięśnia-
mi twarzy zanika powoli i zajęci chorowaniem nie 
zauważamy postępującej zmiany. To powoduje, 
że z pewnym opóźnieniem dostrzegamy niezro-
zumienie przez otoczenie ponieważ rozmawiając, 
„wyświetlamy” obraz, którego nie mieliśmy zamiaru 
pokazać.
Rysunki tu przedstawione przypominają nam, 
że możemy być odczytani jako ponuracy, zniecier-
pliwieni lub w najlepszym przypadku nie do końca 
przekonani. A dla osób niezaznajomionych, zwró-
cenie uwagi na być może mniej nagłaśniany, ale 
ważny aspekt choroby Parkinsona.

Opracowali: Aleksander Wiechowski i Leszek Do-
browolski, MSOzChP; na podstawie tekstu Petera 
Dunlap-Shohla z 12.08.2015 r. pt. „Decoding the 
Parkinsonian Face, Now in Handy T-shirt Form”, 
na blogu The Alaska Parninson’s Rag – Off&On.

* Rycina – P. Dunlap-Shohl (wykorzystano za zgodą autora).
Krótka instrukcja ... na ilustracji z „Wygrana w Lotto” (kiedyś,
przed LOTTO  był Totolotek w skrócie Totek)

wa i okres powojenny. Dlatego też myślę, że jestem 
ogólnie lubiany i mogę o sobie powiedzieć, że znaj-
dę się w każdym towarzystwie.
Niedawno minęło 8 lat od postawienia mi diagnozy. 
Ogólnie rzecz ujmując – dałem radę! Po drodze dwie 
operacje (guza lewej półkuli mózgu i DBS), o których 
opowiem następnym razem. Z pewnością zapytacie, 
jak mi się to udało? Moja recepta jest taka: człowiek 
musi mieć co robić i nie może się zatrzymać, a sama 
choroba – to punkt zwrotny w spojrzeniu na siebie 

i swoje postępowanie w życiu codziennym. Dopóki 
człowiek uczestniczy w zajęciach integracyjnych czy 
usprawniających, jest zauważalny w pracy, wyjeżdża 
na turnusy poprawiające motorykę ruchu, spotyka 
się z ludźmi cierpiącymi na tą samą chorobę – dopóty 
coś znaczy, ma poczucie swojej wartości, wie, że jest 
potrzebny sobie i innym... na nowej ścieżce życiowej.

Zdzisław Kowal
Warszawa, maj 2016 r.
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Używki w chorobie Parkinsona

Palenie papierosów 
a choroba 
Parkinsona

Tym razem podejmujemy problem związku między paleniem 
papierosów a powstawaniem i rozwojem choroby Parkinsona. 
Z najnowszego przeglądu dotychczasowych badań w tym 
zakresie wynika, że osoby, które od dawna paliły tytoń, rzadziej 
zapadają na tę chorobę. Nie oznacza to jednak, że chorym, którzy 
wcześniej nie palili papierosów, zaleca się, by zaczęli to robić.

Choć przyczyny choroby Parkin-
sona (chP) nadal nie znamy, wy-
daje się, że nie ma jednej, a to, czy 
choroba wystąpi, zależy od efek-
tów złożonych interakcji między 
czynnikami zarówno genetycz-
nymi, jak i środowiskowymi. 
Do czynników środowiskowych, 
które stymulują rozwój choroby, 
zalicza się styczność z pestycyda-
mi, urazy głowy oraz mieszkanie 
na wsi, zwłaszcza jeśli wiąże się 
to z uprawą roli. Od wielu lat na-
ukowcy badają zależności między 
chorobą Parkinsona (chP) a ko-
rzystaniem z  używek, takich jak 
tytoń, kawa czy herbata i alko-

hol*. W wielu badaniach stwier-
dzono, że picie kawy lub herbaty 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chP.
Na podstawie wyników badań 
epidemiologicznych, prowadzo-
nych przez kilka dziesięciole-
ci, uważa się, że palenie tytoniu 
może zmniejszyć ryzyko zacho-
rowania na chP. W artykule, jaki 
ukazał się w zeszłym roku w cza-
sopiśmie Archives of Gerontology 
and Geriatrics chińscy naukowcy 
poddali ocenie wyniki badań 
opublikowanych w latach 1959-
2014. Przeprowadzono metaana-
lizę 61 badań klinicznych i ośmiu 
kohortowych dotyczących za-
leżności pomiędzy paleniem pa-
pierosów a występowaniem chP. 
Po analizie stwierdzono, że w po-
równaniu z osobami, które nigdy 
nie paliły, ryzyko zachorowania 
na chP było o 58% niższe u osób 
nadal palących i o 41% niższe 
u osób palących w przeszłości.
Wspomniana wyżej analiza wy-
kazała również, że z  niezna-
nych przyczyn efekt ochronny 
był korzystniejszy dla mężczyzn 

w porównaniu z kobietami. War-
to podkreślić, że w ocenianych 
badaniach stosowano rozmaite 
metody oraz że były one prowa-
dzone przez ponad 50 lat w róż-
nych częściach świata.
Chociaż stwierdzono, że palenie 
tytoniu zmniejsza ryzyko zacho-
rowania na chP, nie oznacza to, 
że ludzie, którzy nigdy nie pali-
li, powinni podjąć palenie, a ci, 
którzy aktualnie palą papierosy, 
powinni je kontynuować. Po-
wszechnie wiadomo bowiem, 
że związane z tym są poważne za-
grożenia, takie jak rak płuc, prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc 
i wysokie ciśnienie krwi, które 
znacznie przewyższają ewentual-
ne korzyści wynikające z zapobie-
gania chP. Natomiast z wyników 
tych badań można wywniosko-
wać, że skuteczne leki przeciw chP 
mogą być oparte na substancjach 
chemicznych, które znajdują się 
w tytoniu i dymie papierosowym. 
Na przykład stwierdzono, że ni-
kotyna – główny składnik tytoniu 
i wyrobów tytoniowych – pobu-
dza wytwarzanie dopaminy przez 
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Społeczne zabezpieczenie osób niepełnosprawnych
Indywidualne Zaopatrzenie Medyczne – Refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Kto może korzystać 
z refundacji NFZ?

Prawo do refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych 
i środków pomocniczych przysługuje osobom ubezpieczonym, 
które otrzymały zlecenie na zaopatrzenie medyczne 
wystawione przez uprawnionego lekarza.

Co można otrzymać w ramach 
refundacji wyrobów 
medycznych?
W ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego przysługuje refundacja 
na indywidualne zaopatrzenie 
medyczne. Wyroby medyczne to 
m.in.: protezy kończyn, ortezy, 
kule, wózki inwalidzkie, aparaty 
słuchowe, peruki, cewniki, mate-
race przeciwodleżynowe, sprzęt 
stomijny czy produkty chłonne 
dla osób z nietrzymaniem moczu.

Refundacja wyrobów me-
dycznych jest regulowana przez 
Ministra Zdrowia, który ustalił 
wykaz wyrobów objętych refun-
dacją, wysokość refundacji, limit 
cenowy i ilościowy produktów, 
czas ich użytkowania oraz lekarza 
uprawnionego do wydania kon-
kretnego zlecenia. Regulacje te 
obejmują także prawo do refun-
dacji kosztów naprawy zakupio-

nego sprzętu. Szczegółowe infor-
macje zamieszczone są na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdro-
wia oraz NFZ, można je także 
uzyskać u lekarzy rodzinnych 
i specjalistów.

Co trzeba zrobić, by uzyskać 
refundację?

Należy się zgłosić po zlecenie 
na wyrób medyczny do uprawnio-
nego lekarza. Lekarz jest upraw-
niony, gdy prowadzi praktykę 
w ramach umowy z NFZ i wydaje 
zlecenie zgodnie ze swymi kompe-
tencjami, na przykład:
• pomoce optyczne dla niedowi-

dzących – okulista,
• aparat słuchowy – laryngolog,
• pieluchomajtki – urolog, chi-

rurg, neurolog, lekarz rodzinny,
• protezy – lekarz posiadający spe-

cjalizację w dziedzinie ortopedii 

i traumatologii lub chirurgii or-
topedycznej, lub chirurgii urazo-
wo-ortopedycznej, lub ortopedii 
i traumatologii, lub ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu.

• Lekarz prowadzący lub lekarz 
rodzinny udzieli informacji, 
który z lekarzy jest kompetentny 
do wystawienia zlecenia na kon-
kretny produkt i jakie są warun-
ki realizacji tego zlecenia.
Zlecenie na zaopatrzenie 

w wyroby medyczne wystawia 
się na specjalnym druku (z wy-
łączeniem wyrobów medycznych 
przysługujących comiesięcznie, 
takich, jak pieluchomajtki czy 
sprzęt stomijny). W zależności 
od rodzaju wyrobu, lekarz może 
wypisać zlecenie raz na określony 
w przepisach okres użytkowania, 
np. wózek inwalidzki raz na 5 lat. 
Pielęgniarka lub położna może 
kontynuować zlecenie lekarskie 

neurony dopaminergiczne w mó-
zgu, jak również to, że zmniejsza 
objawy chP. Dalsze badania mogą 
doprowadzić do lepszego zro-
zumienia mechanizmów, które 
powodują, że palenie zmniejsza 
ryzyko zachorowania, a być może 

nawet do powstania leków z sub-
stancji zawartych w tytoniu, mo-
gące być przydatne w profilaktyce 
i leczeniu chP.
Opracowała: Ewa Kerntopf, 
MSOzChP
Źródło: „Związek między paleniem 
papierosów a chorobą Parkinsona”. 

Archiwa Gerontologii i Geriatrii. Tom 61, 
str. 510-516, 2015 r. (oryg. „Association 
between Cigarette Smoking and Parkinso-
n’s Disease”. Archives of Gerontology and 
Geriatrics. Volume 61, 2015, pp. 510-516).
* O tym „Czy spożywanie alkoholu wiąże 
się z ryzykiem choroby Parkinsona?” 
można przeczytać we wcześniejszym 
numerze biuletynu – Nr 1/57/2016.
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na zaopatrzenie comiesięczne 
w środki pomocnicze (np. pielu-
chomajtki), sprzęt stomijny przez 
okres do 12 miesięcy, cewniki 
i worki do zbiórki moczu przez 
okres do 6 miesięcy, wkłucia 
do osobistych pomp insulino-
wych przez okres do 3 miesięcy.

Jak zrealizować zlecenie 
na zaopatrzenie w produkty 
medyczne?
Zlecenie – przed jego realizacją – 
musi zostać potwierdzone w wo-
jewódzkim oddziale NFZ, wła-
ściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania pacjenta. W przy-
padku gdy potrzebne jest natych-
miastowe zaopatrzenie w wyrób 
medyczny a pacjent przebywa 
poza obszarem swego oddziału 
NFZ – w potwierdzeniu zlecenia 
może pośredniczyć ten oddział 
Funduszu, na terenie którego pa-
cjent przebywa.

Zlecenie może być potwier-
dzone osobiście lub przez inną 
osobę działającą w imieniu pa-
cjenta, a także drogą pocztową 
(zlecenie, przysyłane pocztą bę-
dzie odsyłane na wskazany przez 
pacjenta adres).

Osoba odbierająca potwier-
dzone zlecenie jest obowiąza-
na okazać swój dowód osobisty. 
Informacja o miejscach, gdzie 
potwierdzane są zlecenia na za-
opatrzenie w wyroby medyczne, 
są dostępne u lekarza, pielęgniar-
ki, w siedzibie NFZ i na stronach 
internetowych oddziałów NFZ.

Po uzyskaniu potwierdzenia 
NFZ o refundacji pacjent zgła-
sza się do wybranej przez siebie 
apteki, sklepu medycznego czy 
pracowni protetycznej ( można 
wybierać na terenie całego kra-
ju), która ma podpisaną umowę 
z NFZ w zakresie zaopatrzenia 
w wyroby medyczne.

Pacjent ma prawo wybrać ro-
dzaj i typ zaopatrzenia zgodnie 
ze zleceniem lekarza spośród ofert 
różnych producentów, jednak po-
winien być świadomy, że NFZ fi-
nansuje wyroby medyczne, tylko 
do wysokości limitu określone-
go przez Ministra Zdrowia. Jeśli 
cena wybranego produktu jest 
wyższa niż cena określona limi-
tem, pacjent musi dopłacić róż-
nicę między ceną brutto a kwotą 
refundacji.

Zakupu wyrobów medycznych 
dokonuje się osobiście. W sytu-
acji gdy nie jest to możliwe, pa-
cjent może upoważnić na piśmie 
inną osobę, która dokona w jego 
imieniu zakupu wyrobu medycz-
nego. Gdy pacjent nie jest w sta-
nie napisać upoważnienia, to le-
karz wystawi zaświadczenie które 
upoważni jego opiekuna, do do-
konania zakupu.

Po dokonaniu zakupu osoba 
odbierająca potwierdza podpi-
sem odbiór zaopatrzenia – przed 
złożeniem podpisu powinna 
zwrócić uwagę, czy wpisana w III 
części zlecenia, pełna nazwa wy-
dawanego produktu jest zgodna 
ze zleceniem lekarza oraz opisem 
na opakowaniu odbieranego wy-
robu.

Przypominamy
Karta parkingowa dla osób 
niepełnosprawnych
Od 2014 roku organem wydają-
cym kartę parkingową jest prze-
wodniczący zespołu do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. 
Karta parkingowa osoby niepeł-
nosprawnej przysługuje osobie, 
która ma orzeczony znaczny albo 
umiarkowany stopień niepełno-
sprawności wyłącznie w przy-
padku znacznie ograniczonych 
możliwości samodzielnego poru-
szania się. U osób z umiarkowa-
nym stopniem wskazanie karty 

parkingowej jest uzależnione od 
symbolu przyczyny niepełno-
sprawności, tj. 04-O (choroby 
narządu wzroku), 05-R (upośle-
dzenie narządu ruchu) lub 10-N 
(choroba neurologiczna). W każ-
dym przypadku musi mieć miej-
sce faktyczne znaczne ogranicze-
nie możliwości samodzielnego 
poruszania się.

Uwaga! Wszystkie karty par-
kingowe wydane przed dniem 
1 lipca 2014 straciły ważność 30 
czerwca 2015 roku i trzeba wy-
stąpić o nową kartę

Aby otrzymać kartę parkin-
gową, należy osobiście w biurze 
zespołu ds. orzekania o niepeł-
nosprawności złożyć wypełniony 
druk wniosku, wraz z aktualnym 
zdjęciem o wym. 35mm x 45 mm 
i potwierdzeniem wniesienia 
opłaty za wydanie karty. Opła-
tę (obecnie 21 zł) należy wpłacić 
na konto podane przez Zespół ds. 
Orzekania. Przy składaniu wnio-
sku należy okazać oryginał orze-
czenia, w którym jest wskazanie 
karty parkingowej.

Z wymogu osobistego składa-
nia wniosku zwolnione są jedynie 
osoby ubezwłasnowolnione czę-
ściowo lub całkowicie.

Opracowanie:  
dr Elżbieta Szwałkiewicz
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Z przyjemnością informuje-
my, że 22 kwietnia w południe 
na ochockim Placu pod Skrzy-
dłami przedstawiciel Polskiego 
Czerwonego Krzyża w obecno-
ści burmistrz dzielnicy Ochota 
Katarzyny Łęgiewicz przekazał 
14 trzykołowych rowerów re-
habilitacyjnych mieszkańcom 

dzielnicy, m.in., członkom 
ochockich organizacji poza-
rządowych. Nasi, koleżanka 
Gabriela i kol. Andrzej, bardzo 
się ucieszyli z tej niespodzian-
ki, co można zobaczyć na zdję-
ciach.
Polski Czerwony Krzyż bez-
płatnie przekazuje trzykołowe 

rowery rehabilitacyjne osobom 
niepełnosprawnym z trudno-
ściami w poruszaniu się, oso-
bom z kłopotami w utrzyma-
niu równowagi. Trójkołowce 
to szansa na aktywność, rehabi-
litację i rekreację dla osób, które 
nie mogą korzystać z typowych 
rowerów dwukołowych.

Prezent od PCK

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od lipca do września 2016 r.

dzięki dofinansowaniu ze środków 
m.st. Warszawy – Dzielnica Ochota w trybie małych grantów

prowadząc działalność, realizuje zadanie: 
Wspólnie ćwicząc i wypoczywając, walczymy 

z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona
W ramach realizacji zadania, w trakcie turnusu rehabilitacyjno-
integracyjnego dla członków Stowarzyszenia i ich opiekunów 
w Dźwirzynie, przeprowadzone będą:
dla opiekunów - warsztaty opieki nad niepełnosprawnym chorym
dla chorych - zajęcia rehabilitacyjne usprawniające ruchowo
Termin turnusu: 26 sierpnia do 09 września 2016 r.

Zapisy od 01 lipca br. w biurze podczas dyżurów i na spotkaniach 
stowarzyszenia lub mailowo: msozchp@gmail.com
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W i o s n a
Wiosną, po śnie zimowym
Życie jakby powraca
W krajobrazie zmienionym
W przyrodzie wielka praca

Rośliny wystrzałem kwitną
Ptactwo radośnie śpiewa
Kobiety tak urodziwe!
Co też mi się zachciewa?

Może tej łąki nad rzeką?
Może zapachu siana?
Może tych słów romantycznych
Kocham Cię, ukochana!

Dziś już mi tylko zostało
Dni wiosenne podziwiać
A wiosna mnie inspiruje
By pisać, pisać, pisać...
Wiersze!

Roman Olszewski

Roman Olszewski - uczestnik zajęć tera-
peutycznych w Ośrodku Dziennego Po-
bytu dla Osób z Chorobą Parkinsona przy 
ul. J. Strusia, Warszawa-Wawer. Wiersze 
pisze od dawna, wcześniej do szufl ady, 
jednak skrzydła rozwinął od czasu roz-
poczęcia pobytu w Ośrodku, gdzie stale 
znajduje inspirację do tworzenia.

W I O S N A !
Ona już do nas biegnie, spieszy
Radosna, kwiatami pachnąca
Lśniąca od pereł rosy
Ciepłą ulewą płacząca.

Makami krwiście czerwona
Liliowa od dźwięków dzwonków
Płatkami wiśni ośnieżona
Brzemienna od spęczniałych pąków.

Śpiewa niebiosom jak skowronki
Dyszy z gorąca w noc majową
Słowików trele chowa w pąki
Jaśminów białych, bzów lilowych.

Uwiła wianki z pnączy róży
Rozsiała mleczy żółte płatki
I biegnie dalej wciąż radosna
Zrywając na bukiety kwiatki.

18 I 2011   Lucyna Osmolak

Modlitwa chorego do św. Jana Pawła II
Święty Janie Pawle II
Ty, który cierpiałeś z powodu choroby Parkinsona
znosiłeś to, zagłębiając się w szczerej modlitwie.
 Proszę Ciebie, za Twoim wstawiennictwem,
o łaskę powolnego postępu mojej niesprawności.
 Aby miłosierny Bóg obdarzył mnie
w tej chorobie bezgraniczną miłością
i dał mi możliwość samodzielnego poruszania się
w miejscu zamieszkania jak najdłużej,
dodał mi sił, abym przy pomocy opiekunów,
korzystając z wózka inwalidzkiego, mógł
udać się na mszę świętą do kościoła parafi alnego.
 Wierzę głęboko, że jeżeli zasługuję na wysłuchanie
moich próśb, Wszechmocny Bóg pomoże mi
zrealizować moje pragnienia.

Święty Janie Pawle II
Prosi Ciebie o Twoje łaskawe pośrednictwo
cierpiący na chorobę Parkinsona

Napisał: Bogdan Nawrocki, Poznań

Nasza koleżanka Lucyna 
bardzo lubi trzy koty, 
a zwłaszcza Zuzię; po 
zachorowaniu swoje myśli, 
emocje,  przeżycia zarówno 
te bardziej, jak i mniej 
optymistyczne zapisuje 
w formie wierszy. 
Tytuły kilku z nich 
wypełniły fi gurę 
kota umieszczoną 
obok.


