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Dołącz do nas!
Nie jesteśmy grupą zamkniętą i każdy kto pragnie
czynnie pomagać, samorealizować się, robiąc coś
pożytecznego dla osób z chorobą Parkinsona i ich
bliskich, zdobywać doświadczenia w pracy z osobami trapionymi przewlekłą chorobą, jest odpowiednim kandydatem by przyłączyć się do naszego
Stowarzyszenia. Chętnie podejmiemy współpracę
zarówno z osobami prywatnymi jak również z innymi organizacjami propacjenckimi (stowarzyszeniami, fundacjami) czy też instytucjami. Chętnie
posłuchamy o waszych pomysłach, wymienimy się
doświadczeniami i przyjmiemy każdą dawkę pozytywnej energii – krótko o tym po co nam organizacje pozarządowe na str. 3.

Byliśmy ...
Okres kanikuły i upały może nieco rozleniwiają,
ale w naszym Stowarzyszeniu życie pulsuje, o czym
można się przekonać choćby z entuzjastycznej,
emocjonalnej relacji kol. Olka z pielgrzymki dele-

„Jedną rękę mamy by pomagać sobie,
drugą by pomagać innym”
Audrey Hepburn

gacji do Częstochowy, w kolejnym art. z cyklu Byliśmy ... Napisana „na gorąco” próbująca nieobecnym
przybliżyć ducha tej błyskawicznie zorganizowanej
i jakże intensywnej wyprawy do Jasnogórskiego
Sanktuarium – str. 4. Dziękujemy ci Olku!
Inni natomiast wybrali się na 7. Parkinsoniadę.
O idei samej imprezy pisano już w „Słoniku”, szczegółowe informacje o tegorocznej można znaleźć na
naszej stronie internetowej. Tym razem sportowo
reprezentowały nasze Stowarzyszenie panie, a panowie zajęli się opieką, dopingiem i bezpiecznym
przejazdem. Dwie debiutujące Basie, mimo upału, dzielnie zmagały się w różnych konkurencjach,
a jedna nawet zdobyła w tenisie stołowym brązowy
medal – Gratulacje! Więcej na razie str. 8.

Każda dawka pozytywnej energii potrzebna od
zaraz!
„...przed stowarzyszeniami parkinsonowskimi
w Polsce.... przyszłość widzę w różowych kolorach.
... dzięki ludziom, którzy przyczyniają się do tego,
że stowarzyszenia działają prężnie, każde na miarę
swoich możliwości i warunków, jakie mają.”– pisał
10 lat temu Waldemar Nowakowski* ze Stowarzyszenia w Wałbrzychu. Wkrótce 20 rocznica powołania pierwszego pacjenckiego (przez pacjantów
dla pacjentów) stowarzyszenia parkinsonowskiego
w naszym kraju. Czy nowy Zarząd podejmie działania by uczcić ten jubileusz? Jeśli na to pytanie
odpowiedzieliście w myślach twierdząco, to mam
dla Was rozwiązanie. Każda dawka pozytywnej
energii, którą mu przekażecie wpłynie pozytywnie
na Wasze samopoczucie i będzie bardzo pomocna.
Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.
L. D.
* art. „Dokąd idziesz Parkinsonie, czyli co dalej ze stowarzyszeniami”,
ww.parkinson.sos.pl/
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Kalendarium

17 kwietnia – Stadion Narodowy w Warszawie (sala Lon-

dyn), „Pacjent, a budżet – co jest priorytetem w leczeniu
chorób rzadkich w Polsce?” Debata ekspercka Fundacji
Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się. Reprezentowali nas
kol. Olek Wiechowski i Mirek Korwin–Kulesza.
Zgodnie z definicją obowiązującą w ramach Unii Europejskiej, za rzadkie uważa się schorzenia, których częstość
występowania nie jest wyższa niż 5 przypadków na 10 tysięcy osób. Jednak z uwagi na ilość tego rodzaju chorób –
5–8 tys. – oznacza, że na choroby rzadkie cierpi lub będzie
chorować ok. 29 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Według danych Parlamentu Europejskiego, w Polsce
choroby te dotykają od 2 do 3 milionów Polaków.
Toczące się aktualnie prace nad opracowaniem narodowego programu ds. chorób rzadkich są okazją do dyskusji na temat kompleksowych rozwiązań umożliwiających poprawę zdrowia i jakości życia osób cierpiących
na choroby rzadkie. Debata była okazją do przybliżenia
opinii publicznej problemu chorób rzadkich, który jest
w Polsce nadal mało znany i często niezauważalny.

MAJ
5 maja – w Warszawie przed budynkiem Sejmu odbyła
się Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie
„Aktywne Życie”. Reprezentowali nas kol. Aleksander
i Czesław. Olek udzielił krótkich wywiadów dla 3 stacji
telewizyjnych oraz wszedł w skład delegacji protestujących, która złożyła petycję w Urzędzie Rady Ministrów
7 maja – List do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji
zaawansowanych terapii chP – pani poseł Barbara Czaplicka Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds.
Chorób Rzadkich przedstawiła stanowisko ekspertów
i środowisk pacjentów oraz rekomendację Zespołu wdrożenia programów lękowych dla dwóch terapii infuzyjnych (dojelitowej – duodopa i podskórnej – apomorfina).
13 maja – Prezes Stowarzyszenia na zaproszenie Amasady Królestwa Danii uczestniczył w spotkaniu poświęconym polityce wobec seniorów, możliwościach
wspólpracy w tym zakresie Polski z Królestwem Danii.
W kuluarach była możliwość rozmowy, nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm duńskich działających
w dziedzinie zdrowia.
17 maja – 3–cia sobota – Tarczyńska 11 – spotkanie nie
odbyło się z przyczyn technicznych
7. Parkinsoniada, Dubnany, Czechy – otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie od organizatorów do udziału w zawodach oraz wykaz dyscyplin i harmonogram naboru
uczestników. Do tej pory chęć wyjazdu zgłosiło 5 osób.
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CZERWIEC
17 czerwca – konferencja Forum 55 PLUS – Kierunki

rozwoju rynku senioralnego w Polsce, w Konstancinie–
Jeziornej, było konferencją inaugurującą cykl wydarzeń
– konferencji oraz targów senioralnych, poświęconych
problematyce rozwoju rynku senioralnego i opiekuńczego w Polsce. Reprezentowali nas kol. Lucyna Osmolak
i Andrzej Strzylak.
21 czerwca – 3–cio sobotnie spotkanie – po raz kolejny
spotkaliśmy się w gościnnych pomieszczeniach ochockiego CSM „Sami Sobie” przy ul. Tarczyńskiej 11. Po odśpiewaniu „Sto lat” dla solenizantki Alicji, przy kawie, herbacie
i pysznym serniku na zimno z truskawkami omawialiśmy
sprawy bieżące. Powitaliśmy dwie osoby pragnące przystąpić do Stowarzyszenia. Kol. Teresa omówiła sparwy organizacyjne związane z wyjazdem i pobytem na I turnusie
w Dźwirzynie (wyjazd 29. sierpnia, godz. 7:00). Ostatecznie 5 osób wyraziło chęć wyjazdu na Parkinsoniadę (1–3
sierpnia). Łącznie w spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

LIPIEC
Na początku m–ca nasz kol. Olek uzyskał obietnicę użyczenia bezpłatnie minibusika na druga sobotę lipca i postanowił zorganizować pielgrzymkę przedstawicieli Stowarzyszenia na Jasną Górę. Swój pomysł przedstawił na
poniedziałkowym spotkaniu i zebrał grupkę 6–ciu osób,
które 12 lipca udały się do Częstochowy. Relację z tej
pielgrzymki znajdziecie w tym nr Biuletynu.
16 lipca – o godz. 7:00 została odprawiona Msza święta zbiorowa na Jasnej Górze o uzdrowienie wszystkich
chorych na chorobę Parkinsona; intencja od Aleksandra
i MSOzChP (naszych przedstawicieli uczestnicących
w pielgrzymce 12 lipca).
19 lipca – 3–cio sobotnie spotkanie – po raz kolejny spotkaliśmy się w gościnnych pokojach przy Tarczyńskiej 11.
Po odśpiewaniu „Sto lat” dla jubilata Olka (właśnie 16 lipca miał „okrągłe” urodziny, przy kawie, herbacie i ptasim
mleczku mogliśmy usłyszeć ciągle jeszcze gorące, pełne
pozytywnych, duchowych emocji opowieści uczestników
pielgrzymki jasnogórskiej. Potem kol. Staszek pokazał
nam filmy dot. terapii infuzyjnej podskórnej – apomorfiną. Następnie opowiedział o swoich perypetiach z uzyskaniem zgody w Ministerstwie Zdrowia na zakup apomorfiny. Zaprezentował też pomysł by objechać Polskę,
odwiedzić chorych, opowiedzieć o tym co można zmienić i nie narzekać, tylko przekonać innych, że musimy
się zebrać i wystąpić sami o lepszą przyszłość. Jest lepsze
prawo – jest lepsze leczenie! I my, chorzy, mamy do niego
prawo!
Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

3

Biuletyn Parkinson Nr 4/49/2014

Dlaczego tulipan?

Organizacje pozarządowe –
jakim jest na przykład nasze stowarzyszenie łączy z innymi idea
chęci działania na rzecz określonej grupy, w naszym przypadku
osób z chorobą Parkinsona i ich
bliskich. Naszej działalności nie
przyświeca chęć osiągnięcia zysku lecz niesienia dobra, pomocy,
wsparcia. Organizacje pozarządowe walczą, by znosić bariery
i zmieniać świat na lepsze.
Logo organizacji pozarządowej jest bardzo ważnym elementem identyfikacji wizualnej. Musi
trafnie przedstawiać wartości
i idee, które jej przyświecają. Dodatkowo ważne jest, aby opracowany znak graficzny wzbudzał
wiarygodność i zaufanie.
Nie jesteśmy grupą zamkniętą i każdy kto pragnie czynnie
pomagać, samorealizować się,
robiąc coś pożytecznego dla wyżej wymienionych, zdobywać doświadczenia w pracy z osobami
trapionymi przewlekłą chorobą,
jest odpowiednim kandydatem
na członka naszego Stowarzyszenia. Chętnie podejmiemy współpracę zarówno z osobami pry-

watnymi jak również z innymi
organizacjami propacjenckimi
(stowarzyszeniami, fundacjami)
czy też instytucjami. Chętnie posłuchamy o waszych pomysłach,
wymienimy się doświadczeniami
i przyjmiemy każdą dawkę pozytywnej energii.
Chcesz mieć wpływ na kształt
naszych działań i pomagać realnie - dołącz do nas!

Dlaczego tulipan?
Czerwony tulipan jest symbolem ruchu osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Chorzy często
mówią o sobie „tulipany”. Jest tyle
kwiatów – dlaczego akurat ten?
Zapewne dzięki wyhodowaniu
tulipana „Dr James Parkinson’s
tulip”, o czym można przeczytać
w Biuletynie NR 2(47)’14. Jego
spopularyzowanie zawdzięczamy
Europejskiemu Stowarzyszeniu
Choroby Parkinsona (European
Parkinson’s Disease Association,
EPDA), które w czerwcu 1996 r.
przyjęło jako swoje logo czerwonego tulipana (wg projektu Burson-Marsteller).

Logo naszego stowarzyszenia ulegało zmianie na przestrzeni lat – tulipan również

W 2005 r. Grupa Robocza
Choroby Parkinsona przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zaproponowała by tulipan logo
EPDA był wykorzystywany jako
światowy symbol choroby Parkinsona, co nastąpiło oficjalnie
podczas 9. obchodów Światowego Dnia Choroby Parkinsona
(11 kwietnia) w Luksemburgu.
W roku 2011, logo EPDA zostało „odświeżone” by podkreślić, że
symbolizuje nowoczesną i wiarygodną organizację, a jednocześnie wizualnie przybliżyć je do
oryginału.
Noszenie czerwonego tulipana EPDA ma na celu zwrócenie
uwagi innych na problemy osób
zmagających się z chP oraz okazanie wsparcia dla osób żyjących
z chorobą i ich rodzin na całym
świecie.
Również nasze Stowarzyszenie
wykorzystuje czerwone tulipany
w swoim logo. Ono też ulegało
modyfikacjom wraz ze zmianą nazwy i biegiem czasu, co ilustrują.
Mamy też próbki tego jak ten
motyw (tulipana, choć nie zawsze
czerwonego) wykorzystują inne
organizacje parkinsonowskie.

MPDA

Opracował: © L.D. i A.P. MSOzChP

Logo Maltańskiego Stowarzyszenia
zawiera również motywy
związane z barwami narodowymi
i symbolami falgi Malty
http://www.maltaparkinsons.com/.

Malta
Parkinson’s
Disease
Association

European
Parkinson’s
Disease
Assocation
http://www.epda.eu.com/en/
dawniej i dziś
Stowarzyszenie Parkinsona
Pacjenci i Przyjaciele północnej Grecji
http://www.parkinson-info.gr/

Logo Stowarzyszenia Antyparkinson
Rumunia i piękny tulipan w środku
http://www.parkinson.home.ro/.

Logo organizacji „Parkinson Society
Singapore” również nawiązuje do
tulipana www.parkinson.org.sg
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12 lipca 2014 - sobotni wieczór
Wróciliśmy do mglistej i mokrej, pustawej już Warszawy.
Byliśmy w domu, a za nami cudowny,
pełen światła słońca, wielkiej radości i Łaski Bożej
dzień na Jasnej Górze. Byliśmy szczęśliwi.*
Kochana, niestrudzona Ania (dla niewtajemniczonych, córka autora) wiozła nas po mistrzowsku 500
km, brnąc przez korki i rozkopy drogowe, na szczęście
dla nas wygodnym busikiem. Zawiozła nas na niepowtarzalne, urocze spotkanie z Najświętszą Maryją
i przejmujące do głębi spotkanie z o. Janem Berny,
wieloletnim Sekretarzem generalnym Paulinów, któ-

szych modlitw). Miało to miejsce w sali biblioteki
klasztornej, wyłożonej cudowną boazerią, błyszczącą blaskiem starego złota, z przecudnymi historycznymi meblami, gdzie uprzednio o. Jan, człowiek niezwykły, dobry, mądry (zaryzykuję tu gdy powiem,
że w oczach naszych koleżanek, bardzo przystojny),
pokazał nam księgę autografów biblioteki. Oszoło-

ry otworzył nam swe serce i duchowe serce Polski.
Tłumiąc niezwykle paraliżujące wzruszenie, próbowałem wpisując się do historycznej księgi pamiątkowej oddać swoje i nasze uczucia. Napisałem, że
przybyliśmy do NMP z błaganiem o uzdrowienie
chorych na chorobę Parkinsona (jestem pewien, że
wrócimy tu aby Jej podziękować za wysłuchanie na-

mieni patrzyliśmy na historyczne faksymilia (podpisy) naszych królów, prezydenta Mościckiego, gen.
Focha, marszałka Piłsudskiego, Kennedych, Johna
i Roberta, Św. Jana Pawła II, ludobójcy Himmlera
i ... potwierdzony, pokręcony podpis Hitlera.
Narastające crescendo naszych doznań: przejmujący spacer zabytkowymi krużgankami starego klasztoru, niepowtarzalny urok narracji o. Jana,
nasza kochana Lucynka bez śladu tremy czytająca
swój piękny wiersz o naszej pielgrzymce wpatrzonemu w nią ojcu Janowi, to wszystko wiedzie nas do
Grand Finale naszego niezapomnianego dnia.

* Tak entuzjastycznie, może nieco od końca rozpoczyna swoją relację z pielgrzymki do Częstochowy nasz kol. Olek. Napisana „na gorąco” próbująca nieobecnym przybliżyć ducha tej krótkiej, ale jakże intensywnej, wyprawy delegacji naszego Stowarzyszenia do Jasnogórskiego Sanktuarium. [przypis red.]
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Jesteśmy gośćmi naszej matki, przyjmuje nas
jak Swoje kochane dzieci, na swoich salonach.
Przeor i straż paulińska wiodą nas do Kaplicy Cudownego Obrazu i sadzają w Prezbiterium, razem
z koncelebrującymi Świętą Ofiarę licznymi duchownymi z całej Polski.
Eucharystia rozpoczęta, od ołtarza padają pierwsze słowa „...witamy uczestniczących pielgrzymów Mazowieckiego Stowarzyszenia...”.
Stoimy i słuchamy wręcz osłupieli, nie wierząc wła-

Delegacja naszego Stowarzyszenia do Jasnogórskiego Sanktuarium

snym uszom, o nas na pierwszym miejscu..., w tym
miejscu... I Komunia Święta jaką przyjmuje się raz
jeden w życiu, pod serdecznymi oczyma ukochanej
Matki, nas i całego narodu.
To niedoskonała próba odtworzenia absolutnie
niezwykłych przeżyć, być może najpiękniejszego
dnia mojego życia, ale próbujemy, myślę, że wystarczy nam na długie, szczęśliwe dni. Piszę tu „mojego
... myślę...” ale wierzę, a nawet mam pewność, że podobne uczucia, przeżycia, emocje były także udziałem pozostałych uczestników tej pielgrzymki, i że tą
radością będziemy się mogli podzielić z innymi na
naszych spotkaniach w Stowarzyszeniu.
Za kilka dni moje osiemdziesiąte urodziny, ale
moje myśli są w tej chwili przesiąknięte pragnieniem by tu jeszcze wrócić, tu gdzie czekają na nas
tacy wielcy przyjaciele, będę za nimi tęsknił.
Bardzo serdeczne podziękowania dla Tych
wszystkich, którzy darowali nam ten dzień!
Olek Wiechowski, ©MSOzChP

Nowe wskazania zastosowania
leku Azilect w chorobie Parkinsona
16 czerwca br. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, U.S.A.)
przedstawiła nowe wskazania, rozszerzające stosowanie leku
Azilect na wszystkie stadia rozwoju choroby.
Rasagilina jest substancją hamującą aktywność
enzymu monoaminooksydazy typu B (MAO-B) odpowiedzialnego za rozkład dopaminy. Zawierający
ją lek Azilect (tabletki z rasagiliną) został w maju
2006 r. dopuszczony przez amerykańską agencję ds.
żywności i leków (FDA) jako lek do leczenia choroby Parkinsona. Jego działanie polega na hamowaniu
rozpadu dopaminy i pierwotnie został zatwierdzony
przez FDA do stosowania jako lek pojedynczy (monoterapia) u pacjentów z wczesną chorobą Parkinsona lub jako dodatek do lewodopy w bardziej zaawansowanych stanach choroby Parkinsona.
W czerwcu 2014 r. FDA rozszerzyła wskazania
dla Azilect i obecnie można go używać w terapii
wspomagającej leczenie z użyciem agonistów dopa-

miny. Oznacza to, że teraz Azilect może być stosowany we wszystkich stadiach choroby Parkinsona
w monoterapii albo w połączeniu z innymi lekami
antyparkinsonowskimi. Zatwierdzenie przez FDA
rozszerzonego wskazania dla preparatu Azilect dokonano na podstawie wyników z badań klinicznych
prowadzonych pod nazwą ANDANTE (Add oN to
Dopamine AgoNists in the TrEatment of Parkinson’s disease), które wykazały, że Azilect jest również
skuteczny w łagodzeniu symptomów, gdy jest stosowany w połączeniu z agonistami dopaminy (AD),
wobec braku takich efektów u pacjentów otrzymujących placebo +AD. Jednocześnie nie obserwowano nasilenia skutków ubocznych.

Opracował: Leszek Dobrowolski, © MSOzChP
Źródło: „Teva Pharmaceutical’s Parkinson’s Drug Azilect Gains New FDA Indication”. FDA News.
http://www.fdanews.com/articles/165104-teva-pharmaceuticals-parkinsons-drug-azilect-gains-new-fda-indication
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Inicjatywa Mazowieckiego Stowarzyszenia ...

Leki w postaci przyjaznej
dla pacjenta
W poprzednim numerze Biuletynu,* a wcześniej
na spotkaniu Stowarzyszenia oraz na naszej stronie internetowej, kol. Olek podjął problem postaci
i wielkości tabletek. Osoby z chorobą Parkinsona
muszą połykać je kilkakrotnie w ciągu dnia, często
w niemałej ilości. W ślad za tym, Zarząd Stowarzyszenia wysłał listy do firm farmaceutycznych, proponując współpracę w tym zakresie.
W grudniu ubiegłego roku do 5-ciu producentów leków napisaliśmy m.in.:
„...Biorąc pod uwagę fakt, że macie Państwo
w swojej ofercie leki na chorobę Parkinsona, jak
również inne schorzenia, chcielibyśmy prosić Państwa o zwrócenie uwagi na kłopoty chorych na
chP. Są bowiem wśród nich takie, które można by
wykluczyć z listy codziennych problemów. Jedną
z takich trudność jest przełykanie leków. Chorzy
zmuszeni są do korzystania z leków na tą chorobę,
jak i inne schorzenia, nierzadko będące także wynikiem ich wieku. Są wśród nich np. leki na serce,

osteoporozę, problemy krążeniowe i reumatyczne,
choroby nowotworowe i bardzo często na stany depresyjne, które nieodzownie towarzyszą chorym na
chP, każdego dnia ich zmagania się z chorobą.
W tej sytuacji zarówno w imieniu własnym,
jak i innych pacjentów, zwracamy się do Państwa
z serdeczną prośbą o uwzględnienie, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej postaci i wielkości leku,
możliwości jego przyjęcia przez pacjenta. Problemy z przełykaniem narażają bowiem chorych na
dodatkowy stres i utrudnienia związane z koniecznością szukania innych rozwiązań w celu bezpiecznego przyjęcia leków. Innym wyjściem jest szukanie zastępników leku, które mają mniejszą wielkość
lub prostszą do przyjęcia postać. To te leki chętniej
są kupowane przez chorych, nawet jeśli ich skuteczność bywa mniejsza. Jednak i to nie zawsze jest
możliwe, ponieważ w Polsce nie ma miejsca, gdzie
chory mógł by uzyskać potrzebne informacje. (...)”.
Liczymy, że odpowiedzi nadejdą.

* „Jak łatwiej przełknąć”, Parkinson NR 1(46)’2014 - Biuletyn Mazowieckiego
Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona,

Opracowanie: Leszek Dobrowolski, Patrycja Poczciwek, © MSOzChP

Serdeczne podziękowania
Dla zespołu Gazety Wyborczej za nieodpłatne przekazanie naszemu Stowarzyszeniu egzemplarzy dodatku do środowego wydania Gazety Wyborczej
z 23 kwietnia 2014 r., tygodnika „Tylko Zdrowie”, zawierającego artykuły
o chP, o nowych bardzo obiecujących metodach terapeutycznych. Dziękujemy, że właśnie Gazeta Wyborcza, powszechnie uznane medium, poruszyła temat tak destruktywnej, a mało znanej w społeczeństwie choroby.
Pragniemy przekazać te materiały naszym chorym i opiekunom,
aby pokazać im, że jest światełko nadziei, ze warto walczyć, trwać
i może wyjść zza zamkniętych drzwi.
W tym dodatku jest właśnie nadzieja, a nam chyba najbardziej
to właśnie jest potrzebne.
Zarząd MSOzChP
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Nowe nadzieje na skuteczne leczenie
zaawansowanej choroby Parkinsona
Więcej „twardych” dowodów na skuteczność terapii duodopą pochodzących z dużych badań klinicznych. W końcu 2013 roku w prestiżowym piśmie Lancet Neurology ukazały się wyniki dużego
badania, przeprowadzonego pod kierunkiem profesora Warrena Olanowa z Nowego Jorku.
W leczeniu choroby Parkinsona od dawna nie
mieliśmy pracy o tak pozytywnym wydźwięku. Jest
to jak dotąd największe i najbardziej poprawne metodologicznie badanie kliniczne, dotyczące stosowania dojelitowej formy lewodopy (duodopy) w zaawansowanej chorobie Parkinsona. W tej metodzie
leczenia chorzy muszą mieć założony przez skórę
brzucha zgłębnik do jelita, przez który programowalna pompa podaje lek (lewodopę) w specjalnej
postaci żelu.
Sama idea tej metody powstała w Szwecji i została opracowana przez farmakologów i neurologów na
Uniwersytecie w Uppsali, uzyskując pierwsze oficjalne dopuszczenie do obrotu już w 2004 roku. Unikalny
jest tu sposób zawieszenia w żelu, znanego już wcześniej i stosowanego doustnie w postaci tabletek, leku
o nazwie lewodopa. Ta formuła żelowa pozwala na
jego powolne uwalnianie sterowane przez zewnętrzną pompę. A powolne uwalnianie bezpośrednio do
jelita, które jest miejscem wchłaniania leku, pozwala
osiągnąć jego stałe stężenie we krwi i co za tym idzie
w mózgu. To powoduje poprawę sprawności ruchowej chorych. Do badania Olanowa, trwającego 12
tygodni, włączono 71 chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona w 26 ośrodkach w Europie (Niemcy), Nowej Zelandii i USA. Chorzy byli włączani
w formule 1:1, co oznacza, że wszyscy mieli założony
przezskórny zgłębnik do jelita i założony System Duodopa z programowalną pompą, natomiast połowa
chorych otrzymywała doustną lewodopę plus tzw.
placebo (substancję obojętną, bez działania farmakologicznego) w pompie, a połowa lewodopę w żelu
(duodopę) plus placebo w formie doustnej.
Tak zwanym pierwszorzędowym punktem końcowym oceny skuteczności takiego postępowania
było porównanie ilości godzin spędzonych w czasie tzw. off (stan, kiedy leki nie działają skutecznie,
a chory wykazuje brak aktywności ruchowej) wyjściowo, na początku badania i po 12 tygodniach.
Uzyskane wyniki w sposób statystycznie znamien-

ny wykazały wyraźną korzyść Systemu Duodopa
w stosunku do leku podawanego doustnie. Średni
czas, w którym chory miał problemy z poruszaniem
się (wspomniany off) w grupie Systemu Duodopa zmniejszył się aż o 4,04 godziny w porównaniu
do 2,14 godziny w grupie leczonej tradycyjnie, doustną lewodopą, czyli aż dwukrotnie. Ponadto ten
czas dobrego funkcjonowania u chorych z duodopą
oznacza kilka godzin takiej sprawności, że chory bez
strachu przed nagłym pogorszeniem (jak dzieje się
po tradycyjnych doustnych tabletkach) może wyjść
z domu, czy wykonywać różne zaplanowane czynności. Te 4,04 godziny nie oznacza, że chory tylko
w przez taki czas jest sprawny w ciągu doby. Jeśli
był dotąd sprawny 3-4 godziny na lekach doustnych, to teraz zyskał dodatkowe 4 godziny. Istotnym
problemem w życiu chorych na tym etapie choroby
jest jeszcze inny objaw. Otóż kiedy nawet lewodopa działa i chory jest sprawny, działa ona zbyt silnie,
powodując nadmiar ruchów, co powoduje, że chory
cały „pląsa”. Stan taki nazywamy dyskinezami pląsawiczymi. W badaniu Olanowa dodatkowo zanotowano istotny statystycznie wzrost czasu dobrego
funkcjonowania, ale bez tych uciążliwych dyskinez
pląsawiczych do 4,11 godziny w grupie Systemu Duodopa w porównaniu do jedynie 2,24 godziny podczas terapii doustnej.
Badanie to spełnia wszelkie wymogi uznania go
za badanie tzw. klasy I, i zapewne zmieni w sposób
istotny rekomendacje i tzw. siłę zaleceń w stosunku
do tej metody w różnych publikowanych zaleceniach grup ekspertów. Już dziś natomiast daje ono
naukowe podstawy nadziei chorych na lepsze życie w momencie osiągnięcia etapu zaawansowanej
choroby Parkinsona. Problemem naszego systemu
opieki zdrowotnej jest niedostępność tej metody leczenia związana z brakiem refundacji. Nie wszyscy
chorzy kwalifikują się do refundowanych przez NFZ
zabiegów głębokiej stymulacji mózgu. Metody infuzyjne stworzone zostały jako skuteczna alternatywa
dla operacji. Obecne badanie potwierdza, że ta skuteczność ma solidne podstawy naukowe.
skrót artykułu z 8 kwietnia 2014
Autor: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek,
Gdański Uniwersytet Medyczny
Źródło: http://www.medexpress.pl/pacjent/nowe-nadzieje-naskuteczne-leczenie-zaawansowanej-choroby-parkinsona/37868/
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Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Po rocznej przerwie
Parkinsoniada
wróciła do Czech
7. Parkinsoniada – zawody sportowe
parkinsoników – tu najważniejszy jest udział,
chęć przezwyciężania przeszkód!

Dubńany – 1-3 sierpnia 2014 r.

Oczekiwany pierwszy weekend sierpnia
Główną ideą Parkinsoniady jest wspieranie woli pokonywania przeszkód, wzmacnianiu wiary we własne
możliwości i rozwijanie nawyku regularnych ćwiczeń,
co najlepiej oddaje motto zawodów: „Życie to ruch,
ruch to życie”. Inicjatorem tej formy międzynarodowych spotkań osób z chorobą Parkinsona jest chorujący od kilkunastu lat Czech, Jan Škrkal, z miejscowości
Dubńany, (koło Hodonina, położonej na południowych Morawach, patrz wywiad z J.S. w nr 3 Słonika).
Pierwszych pięć Parkinsoniad odbywało się właśnie
tam, w ośrodku sportowym Żółw (czes. Želva).

Burmistrz Hodonin i Jan Škrkal podziękowali zespołowi i publiczności

6. Parkinsoniada (2-4 sierpnia 2013 r.) odbyła się
na Słowacji w uzdrowisku Pieszczany nad rzeką Wag,
k. Bratysławy. Polska ekipa liczyła 18 osób, w tym 10
chorych uczestniczących w zawodach. Z Łodzi po raz
pierwszy pojechała 3-osobowa delegacja, podobnie
z Warszawy. Ponadto byli „weterani”: nasi koledzy
z Katowic, Chrzanowa i Trzebini. O ich sukcesach
można było przeczytać w nr 3 „Słonika”.
Tegoroczne zawody przyciągnęły ok. 250 osób
ze Słowacji, Austrii, Węgier (po raz 1.) oraz z Polski i oczywiście (najwięcej uczestników) z różnych
regionów Czech. Mężczyźni i kobiety z chP starto-

Wystawa objazdowa przybliżająca wiedzę o chP

wali w konkurencjach takich, jak: tenis stołowy, rzut
do kosza, strzał do bramki piłką nożną lub piłeczką za pomocą kija hokejowego, bule (czes. boccia,
petanque), rzutki, rzut pierścieniem do celu. Po raz
pierwszy wprowadzono rywalizację w zespołach
3-osobowych (mieszanych – mężczyzni i kobiety)
reprezentujących stowarzyszenie lub kraj. Walczyły
one w czterech dyscyplinach, zaczynając od indywidualnego strzelania do tarczy z cyfrowej wiatrówki i za pomocą dmuchawki. Kolejna konkurencja
– w parach: jedna osoba rzucała piłką tenisową do
kubka, który trzymała druga osoba. Następnie drużyna udawała się do piwnicy na kręgielnię.

Polska ekipa w białych koszulkach z czerwonym tulipanem

Biuletyn Parkinson Nr 4/49/2014
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Julek próbuje dmuchawką oddać celny strzał

Nie mamy danych dotyczących tegorocznej
Parkinsoniady, ale w poprzedniej – najstarszymi
uczestnikami byli Słowak (87) i Czeszka (80), a najmłodszymi – Polacy: Wojtek (41) z Łodzi i Bożena
(48) z Chrzanowa, rywalizująca także w Dubňany.

cymbałowych, opierający swój repertuar na czeskich
motywach ludowych) – w specjalnie przygotowanym
programie z okazji siódmej edycji Parkinsoniády. Na
wypełnionej po brzegi sali oprócz uczestników zawodów zasiedli sympatycy, a także mieszkańcy miasta,
którzy w ten sposób chcieli okazać swoje wsparcie.
Burzliwe oklaski, które rozległy się już na przybycie
członków zespołu nie ustawały podczas ich bogatego
programu i nie straciły intensywności nawet wówczas kiedy na scenie pojawił się p. Jan Škrkal i burmistrz Milana Grauové, aby podziękować muzykom,
oraz widowni.
W holu, można było spokojnie obejrzeć wystawę
pt. „Dożywocie...” (czes. Doživotí...), której głównym
twórcą jest pani Romana Skala-Rozenbaum, przedstawicielka organizacji Parkinson-Help o.s. z Pragi.
Niecodzienna forma wystawy – banery, na których
odpowiednio dobrano zabawne rysunki i teksty –
pozwalała w przystępny sposób przedstawić główne problemy osób z chP, zrozumiały dla wszystkich,
nawet dla nastolatków. Wystawa ta do końca października „odwiedzi” jeszcze siedem czeskich miast.
Wspaniała atmosfera piątkowej imprezy niepostrzeżenie przeniosła się na sobotę do Żółwia,
a radość i uśmiech pozostały do samego końca.
W utrzymaniu dobrego nastroju w sobotni wieczór,
już po zakończeniu zawodów i ceremonii medalowej, pomogły również występy zespołów folklorystycznych z Dubňany i Dúbrava (chór męski)
w sobotni wieczór, już po zakończeniu zawodów
i ceremonii medalowej.

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

W czasie hymnu czeskich parkinsoników

Nasza Basia w kolejce do „Strzały piłką na bramkę”

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Bilard holenderski – jedna z kilku konkurencji poza konkursowych
– okazja by wypróbować swoją zręczność.

Dobry nastrój i ruch, czyli dwa dni z muzyką
i sportem
7. Parkinsoniada rozpoczęła się w piątkowy wieczór
1. sierpnia w Domu Kultury w Hodoninie (k. Brna)
z krótkim powitaniem przez Jana Škrkala – głównego organizatora. Gości przywitali również pani
burmistrz Hodonina Milana Grauové i prof. Evžen
Růžičky – neurolog z Centrum Zdrowia. Potem nastąpił piękny i długi wieczór z muzyką. Ze starego
miasta Uherske Hradiste – zespół Hradišťan (jeden
z najstarszych i najbardziej popularnych zespołów

Nasza drużyna dopinguje Basię w pojedynku o brązowy medal.
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Sobotni konkurs odbył się zgodnie z tradycją od
rejestracji uczestników i innych spraw organizacyjnych. Ceremonię otwarcia (w której uczestniczyli senator z tego okręgu, wicewojewoda, zastępca
burmistrza Hodonina, przedstawiciele rady miejskiej Hodonina i Dubnany oraz przedstawiciele
sponsorów) zakończył hymn czeskich parkinsoników. Nie trzeba było nikogo namawiać, wszyscy na
sali słuchając hymnu, spontanicznie chwycili się za
uniesione w górę ręce i zaczęli kołysać się w rytm
melodii.
Zawody były dobrze zorganizowane, wykorzystano dużą liczbę pomocników, niektóre dyscypliny
rozgrywano z użyciem prostych środków, co tylko
dodało więcej uroku całemu konkursowi. Konkursy
skończyły się o zaplanowanej porze, uczestnicy mieli więc czas na odpoczynek, a sędziowie mogli spokojnie uzgodnić oceny i przygotować się do ceremonii rozdania medali, pucharów i nagród. Oprócz
uczestników zawodów nagrody otrzymały również
osoby wspierające Parkinsoniadę oraz „kapitanowie” zagranicznych drużyn. Były to obrazy podarowane specjalnie na tę okoliczność przez malarkę
Milenę Pancnerovą, której mąż zmaga się z chP.

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Czekając na ceremonię medalową - drużyna polska w pełnym składzie,
od lewej: Julian (kapitan) , Bożena, Mietek, Zosia, dwie Basie, Bogdan, Leszek

Dekoracja zwycięzców w tenisie stołowym

Uznanie i gratulacje nie tylko dla medalistów
Entuzjazm chorych, z jakim przystępowali do
udziału w zawodach, był imponujący. Chęć, by wziąć
udział we wszystkich konkurencjach, pomimo często widocznej u nich znacznej niepełnosprawności,
wzbudzała podziw. Różnice językowe nie były barierą, aby zrozumieć innych i dodawać sobie odwagi,
a czasem służyć pomocą. Nie zawsze też wygrywali
ci, których choroba była mniej widoczna, wydawali
się być w lepszej formie. Na przykład strzały kijem
hokejowym do bramki wygrała pani, która do Żółwia przybyła na rowerze (trójkołowym) w asyście
opiekuna. W zawodach uczestniczyły też osoby poruszające się o kulach a nawet na wózkach (co można dojrzeć na załączonych fotografiach).
Polski zespół liczył osiem osób, w tym czworo chorych, którzy brali udział w konkursie. W poprzednich latach najliczniejsza grupę stanowili przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia, a tym razem
była tylko jedno-osobowa delegacja z Chrzanowa,
reprezentująca właściwie Powiatową Grupę Wsparcia z Trzebini. Z Łodzi przybyła 2-osobowa delegacja i pięć osób z Warszawy. Nasza drużyna, w której dwie koleżanki debiutowały na Parkinsoniadzie,

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Od polskiego teamu dla Honzy – zdjęcie-obraz ze wspólnego spaceru po praskiej
starówce, w czasie spotkania „Parkinson nie zna granic” w kwietniu 2013

Kapitanowie drużyn narodowych odbierają nagrody,
od lewej: Polska, Węgry, Słowacja, Honza Škrkal, Austria
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Akompaniowali występującym grupom do tańca i śpiewu
Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz

Chór męski śpiewa o urokach wspólnego biesiadowania po pracowitym dniu

wywalczyła dwa miejsca na podium (spośród 22,
które potencjalnie mogła zdobyć) i zajęła w punktacji medalowej 10. miejsce, wśród 14 drużyn.
Łatwo zgadnąć, że najwięcej medali zdobyli najbardziej doświadczeni, czyli reprezentanci gospodarzy Parkinson Slovacko o.s., a więc używając ich
języka: 4 zlaté, 3 stříbrné, 1 bronzová medailí. Tym
bardziej doceniamy nasze sukcesy: Bożeny (z Chrzanowa) – srebrny medal w grze w bule (boccia), do
złota zabrakło zaledwie pół cm (!), i debiutantki Basi

18 sierpnia 2014
Polski zespół na 7. Parkinsoniadzie
Opracował: L.D., © MSOzChP
Korekta: Barbara Waglewska
Źródła:
– www.parkinson.waw.pl – redagowana przez. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Warszawa
– http://parkinson-slovacko.cz/
– http://www.hradistan.cz/Angl-charakteristika.html
– Biuletyn „Słonik” Nr 3 i 5 – suplement do „Kwartalnika PARKINSON-Polska” wyd. Fundacja „Żyć
z chorobą Parkinsona”, Warszawa

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

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

Fot. galeria http://parkinson-slovacko.cz
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Ładniejsza połowa miejscowego młodzieżowego zespołu ludowego

z Warszawy, która otarła
się o finał i wygrała brązowy medal w tenisie stołowym. Wielkie uznanie
należy się innym uczestnikom, za ich wytrwałość
w pokonywaniu swoich
słabości w gorącej (dosłownie) atmosferze hali
sportowej Żółw, do której
Zakończenie ceremonii medalowej:
obok zrozumiałych emoJan Škrkal z żoną Heleną
cji dołączył upał panujący na zewnątrz.
Dobry nastrój uczestników – znak rozpoznawczy wszystkich Parkinsoniád – jest bezcenny. I chociaż tym razem niektórych osób zabrakło, a wielu
obecnych zmagało się z widocznymi objawami choroby, to atmosfera zawodów sprawiła, że większość
uczestników wyraziła chęć, by utrzymać dobrą formę i w przyszłym roku spróbować ponownie.
To ważne wydarzenie dla międzynarodowej społeczności parkinsoników, było możliwe nie tylko
dzięki wsparciu mieszkańców Dubňany, ale również dzięki pomocy różnych klubów i stowarzyszeń
z Czech, które współpracują z gospodarzami imprezy
od samego początku przy organizacji Parkinsoniád.
Wszystkim Wam jesteśmy bardzo wdzięczni!
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11 kwietnia - na świecie
obchodzono po raz kolejny
Dzień Choroby Parkinsona
Wieczór 13 kwietnia 2014 - dla nas bardzo uroczysty, tym razem w salach OchTeatru na warszawskiej Ochocie.
Co prawda 11 kwietnia już właśnie minął, ale liczyła się możliwość wspólnego spędzenia czasu i zabawy. Komediowa forma spektaklu i bardzo dobra
gra aktorska sprawiły, że podobno na najbliższym
poniedziałkowym spotkaniu cytaty ze spektaklu
„fruwały” po sali wzbudzając ogólną wesołość i miłe
wspomnienia minionego wieczoru.
Niecodzienną okazję udziału w tym pięknym
wydarzeniu zawdzięczamy Ewie, która nie tylko
wymyśliła jak zorganizować obchody, ale też zajęła
się organizacją (bilety) i opieką, przed spektaklem
czekała na tych z nas, którzy nie mogli odebrać biletów wcześniej. Podjęła się zadania wcale niełatwego.

Planowana początkowo grupa uczestników wydarzenia, z biegiem przygotowań, podwoiła się. Ponadto spotkanie miało charakter integracyjny, byli
zaproszeni goście z Płocka i Łodzi, którzy mimo odległości przybyli by spędzić z nami ten wieczór, oraz
z Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, która nasze
obchody wsparła finansowo.
Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni na jedną
stronę sceny by zasiąść na widowni do wspólnego
zdjęcia. Niektórzy byli tak zajęci wymianą wrażeń
na gorąco i podekscytowani kolejnym spotkaniem,
że zapomnieli o pozowaniu. Tymczasem kolega Witek nie zrażając się trudnymi warunkami oświetlenia panującymi na widowni „pstryknął” nam pamiątkową fotografię.
L.D.

Byliśmy...

Wspólne spotkanie i zabawa 13 kwietnia 2014 finansowane przez Fundację „Żyć z chorobą z Parkinsona”
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