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szczęśliwego nowego roku 2015!

Kalendarium

wrzesień 2014
12 września – powrót z turnusu rehabilitacyjno-integra-

cyjnego w Dźwirzynie. Co prawda bardzo po cichu, ale
jednak liczymy, że tegoroczny turnus doczeka się choćby
skromnej relacji, refleksji od kogoś z uczestników. Zapraszamy, czekamy.
15 września – na ostatnim w tym roku poniedziałkowym
spotkaniu (zostały przeniesione na czwartek) mogliśmy
przeczytać świeżo wydrukowany (czwarty w tym roku)
numer naszego Biuletynu, a w nim o naszej aktywności
między kwietniem a sierpniem br.
16 września – rozpoczęliśmy po wakacyjnej przerwie zajęcia w basenie przy ul. Rokosowskiej

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…
Lucyna Osmolak
listopad 2014 r.

20 września – trzeciosobotnie spotkanie – po raz kolejny
w gościnnych pomieszczeniach przy Tarczyńskiej 11.

październik 2014
04 października – udało się nam spotkać w ŚDS „Pod

Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 109. W pierwszej części
spotkania o swoich doświadczeniach z apomorfiną opowiedział nam kolega Stanisław. Mieliśmy okazję przekonać się, jak dzięki apomorfinie może normalnie funkcjonować. Jak bardzo odmieniło się jego życie.
Mogliśmy usłyszeć m.in.: „W moim przypadku życie zmieniło się o 100 proc. Spokojnie mogę pracować, nie podskakując
na krześle, zwyczajnie rozmawiać. Mogę iść do teatru, kina,
gdzie chcę, być tam do końca i nie bać się, że nie wrócę do
domu. Mogę jeść co chcę i ile chcę. Mogę wsiąść do samochodu i pojechać do ... Paryża. Parkinson już mną nie rządzi.”
Następnie odbyły się zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie opiekunów z chorym bardzo ograniczonym
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ruchowo. Zajęcia prowadziła rehabilitantka mgr Ewa
Świątek z Łodzi. Pani Ewa w bardzo przystępny sposób
wyjaśniała poszczególne sposoby pomocy choremu z dużym ograniczeniem ruchowym oraz pomocy w nagłych
wypadkach. Zajęcia zaowocowały pomysłem zapisania
tych bardzo ważnych i pomocnych instrukcji; postaramy
się go zrealizować.
18 października – po zajęciach z logopedii mieliśmy
przyjemność spotkać się z p. Malwiną Grzybowską –
kandydatką do Rady Dzielnicy Ochota. Chociaż mieszkamy w różnych dzielnicach Warszawy, to jednak na
Ochocie znaleźliśmy kilka miejsc przyjaznych parkinsonikom. W czasie spotkanie, które odbyło się na prośbę
p. Malwiny, rozmawialiśmy o tym, jak niewiele w Polsce
wie i mówi się o chorobie Parkinsona i jak można by to
zmienić.
Nasz gość wyraził swój podziw dla determinacji z jaką
my chorzy codziennie walczymy o utrzymanie sprawności oraz przekonanie, że takie spotkanie daje szansę na
to, że jako radna Dzielnicy będzie starała się nam tę walkę ułatwić!
Pani Malwinie życzymy sukcesu w wyborach!
Koleżanki i kolegów z Ochoty zachęcamy do udziału
w wyborach do Rady Dzielnicy. Na Ochocie są trzy okręgi wyborcze: Stara Ochota, Szczęśliwice (tu kandyduje p.
Malwina Grzybowska) i Rakowiec.
zdjęcie ze spotkania na facebooku naszego gościa: https://
www.facebook.com/SzczesliwickaGrzybowska

listopad 2014
15 listopada – trzeciosobotnie spotkanie. Po raz kolej-

ny spotkaliśmy się w skromnych pomieszczeniach przy
Tarczyńskiej 11, gdzie w miłej i ciepłej atmosferze ośrodka „Sami Sobie” pani doktor Aleksandra Karbowniczek
(neurolog) w serdecznej rozmowie mówiła o tym, jak lekarze mogą oceniać w sposób obiektywny stan choroby
i odpowiadała na nurtujące nas pytania czy też rozwiewała wątpliwości związane z objawami i przebiegiem choroby. Więcej nt. spotkania i ośrodka „Sami Sobie” w art. „Listopadowe refleksje z naszej przystani przy Tarczyńskiej”.
17 listopada – bardzo ucieszyła nas wiadomość, że p.
Malwina Grzybowska, którą pamiętamy ze spotkania
„Pod Skrzydłami” z 18 października br. została wybrana
radną Dzielnicy Ochota.
Pani Malwinie serdecznie gratulujemy sukcesu wyborczego!
22 listopada – w Łodzi odbyła się konferencja „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona” zorganizowana przez Klinikę Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu
Medycznego. Podobno było to pierwsze takie spotkanie
„połączonych sił” neurologów, specjalistów z zakresu re-

Biuletyn Parkinson Nr 6/51/2014
habilitacji i fizjoterapii, co zapewniło wielokierunkowe,
interdyscyplinarne spojrzenie na omawiany problem.
Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o metodach stosowanych w rehabilitacji choroby Parkinsona i ich skuteczności. W naszym kraju
liczba badań jest niewielka i znakomita większość prelegentów przytaczała wyniki badań przeprowadzonych
poza Polską. W pierwszej części neurolodzy przybliżyli
aktualny stan wiedzy z zakresu etiologii i rozpoznania
klinicznego oraz klinicznie ważnych objawów chP na
różnych etapach rozwoju choroby, a w drugiej części
omówili sposoby leczenia: ten podstawowy, tj. farmakologiczny oraz – w zaawansowanej chP – operacyjny
i za pomocą terapii infuzyjnych. Te ostatnie, ze względu na brak jakiejkolwiek refundacji przez NFZ – nadal
praktycznie niedostępne dla chorych w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że spośród tych chorych, którzy otrzymują
wskazania do leczenia operacyjnego (DBS), ostatecznie
tylko ok. 50% zostaje zakwalifikowanych do zabiegu
wszczepienia elektrod.
Następne dwie sesje były poświęcone leczeniu rehabilitacyjnemu. Poruszono niemalże całe spektrum, począwszy
od tego, co z angielskiego nosi nazwę Cueing (zastosowanie bodźców zewnętrznych w terapii pacjentów z chP),
poprzez zaburzenia chodu i upadki, wytyczne europejskie dla fizjoterapeutów, ukierunkowane na cel leczenie
rehabilitacyjne: równowaga, przemieszczanie się i mobilność, czy terapię zajęciową, aż po często niedocenianą
terapię zaburzenia mowy.
Okazuje się, że najtrudniejsze w praktyce może być prawidłowe prowadzenie terapii zajęciowej, ponieważ wymaga ono indywidualnego podejścia i pracy terapeuty
z pacjentem. Tutaj rola pacjenta jest bardzo duża, bo to
od niego głównie zależy jej przebieg, on powinien wybrać te formy aktywności, które mu najbardziej odpowiadają. Omówiony przez specjalistów uniwersyteckich
z Wrocławia obraz kliniczny i wskazania do rehabilitacji
logopedycznej upewniły nas w przekonaniu, że zajęcia
prowadzone u nas czy na turnusach w Dźwirzynie przez
p. mgr Henrykę Tomalczyk (nomen omen z Łodzi) są
właściwe metodycznie, spełniają wszystkie warunki prawidłowej terapii. Terapia logopedyczna, podobnie jak
ruchowa, powinna być wprowadzona jak najwcześniej,
by chory miał odpowiednio dużo czasu na wyrobienie
prawidłowych odruchów.
Na zaproszenie przewodniczącego konferencji prof. A.
Boguckiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz
pomocy kol. Juliana Tomalczyka ze Stowarzyszenia „Słonik” warszawskie środowisko „parkinsończyków” reprezentowali na konferencji przedstawiciele Fundacji ŻzchP
i MSOzChP.

Biuletyn Parkinson Nr 6/51/2014

Tozadenant
- nowy sojusznik w chorobie?
Lewodopa jest lekiem najczęściej stosowanym
w leczeniu objawów choroby Parkinsona (chP). Jednakże po pewnym czasie jej stosowania wielu pacjentów doświadcza nagłego ograniczenia zdolności poruszania się, czyli stanu „off ” (ang. off-time)
- związanego z niespodziewanie przedwczesnym
końcem działania przyjętej dawki (ang. wearing-off). Takie sytuacje mogą się powtarzać w ciągu
doby i wyłączać chorego z jego normalnej aktywności, przynajmniej na część dnia.
Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu może być włączenie do terapii innych leków,
takich jak inhibitory MAO-B i COMT przyjmowanych wraz z lewodopą. Jednakże, bardzo często żaden z tych dodatkowych leków nie eliminuje całkowicie problemu fluktuacji ruchowych wynikających
z efektu wearing-off lewodopy. Wobec tego poszukuje się bardziej skutecznych leków, które będą
w stanie zmniejszyć okres wyłączenia ruchowego
chorego w życiu codziennym..

Poważnym kandydatem, który może okazać się
pomocny w rozwiązaniu problemu wearing off, jest
będący na etapie testów klinicznych doustny preparat tozadenant (SYN115), należący do grupy leków znanych jako selektywni antagoniści receptora
adenozynowego A2a1. W zwierzęcych modelach
chP wykazano jego skuteczność w poprawie funkcji
motorycznych, dało to podstwę do kolejnych badań,
tym razem z udziałem pacjentów leczonych lewodopą. W niedawno opublikowanych wynikach badań
prowadzonych w kilku klinikach (badania wielo1

Istnieją jeszcze 3 receptory adenozynowe: A1, A2b i A3; ich rola w chP nie
jest znana.
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środkowe) oceniano wpływ podawania tozadenantu u osób z chP, które doznawały w ciągu dnia co
najmniej 2,5 godzinnego okresu wyłączenia ruchowego, tj. stanu off. Badanie kliniczne objęło ponad
400 pacjentów z chP, których losowo podzielono na
kilka grup: otrzymujących tozadenant w róznych
dawkach od 60 mg do 240 mg dwa razy dziennie
przez 12 tygodni lub placebo (badania randomizowane, z podwójnie ślepą próbą).
Warunkiem przystąpienia do badania było przyjmowanie przez chorych lewodopy przez co najmniej jeden rok przed rozpoczęciem eksperymentu,
a w momencie jego rozpoczęcia – co najmniej 4 razy
dziennie i mimo dobrej reakcji na lek obserwowano u tych pacjentów występowanie zaburzeń ruchowych wearing-off. Jak wspomniano wyżej, każdego
dnia okresy ograniczenia możliwości poruszania się
musiały być po zsumowaniu dłuższe niż 2,5 godziny.
Ocena i porównanie skuteczności terapii (tozadenant w porównaniu z placebo) zostały przeprowadzone na podstawie zapisów w dzienniczkach
choroby, wypełnianych przez wszystkich uczestników, przed rozpoczęciem badania i ponownie
po 2, 6 i 12 tygodniach (punkt końcowy badania).
Dzienniczki zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby u każdego pacjenta można było policzyć liczbę
godzin ograniczeń mobilności, jakich doświadczył
u siebie ze względu na efekt wearing-off, w ciągu całego dnia.
Najważniejszym wynikiem opisanego badania
klinicznego (fazy 2b2) jest ten, że u pacjentów przyjmujących doustnie lek tozadenant, w dawce 120 mg
lub 180 mg dwa razy dziennie, czas ograniczeń możliwości ruchu (fluktuacji ruchowych) był każdego
dnia znacznie krótszy – o trochę więcej niż godzi2

Badanie kliniczne fazy 2b (przeprowadzane z większą grupą osób, 20–300)
ma na celu dobranie optymalnej dawki oraz ocenę skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej
technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego). Należy dodać, że
prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne interwencji terapeutycznych
cechuje się:
dużą, niejednolitą grupą pacjentów, na której badano lekarstwo lub procedurę medyczną;
zastosowaniem randomizacji (podział pacjentów na grupy: otrzymującej
badany lek lub placebo - był przypadkowy);
zastosowaniem podwójnie ślepej próby (w celu wykluczenia lub potwierdzenia efektu placebo).
Aspekty etyczne w tego typu badaniach ustalone są przez Deklarację Helsińską, a każdy projekt badania oceniany jest przez komisje bioetyczne.
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nę, w porównaniu z tymi, którzy połykali placebo.
Najczęstsze działania niepożądane, zgłaszane przez
uczestników badania, związane z leczeniem tozadenantem to: dyskinezy, nudności i zawroty głowy.
Autorzy badania uważają, że badany lek może być
użyteczny do uzupełnienia terapii lewodopą u pacjentów z chP, u których występują istotnie dokuczliwe stany off. Kolejne niezbędne badanie kliniczne,
tj. badanie fazy 3, jest obecnie na etapie planowania

i zapewne pozwoli pełniej ocenić potencjalne korzyści zastosowania leczenia uzupełniającego tozadenantem u osób z chorobą Parkinsona.
grudzień 2014
Opracowanie: L.D.

Źródło: Tozadenant (SY N115 in patients with Parkinson’s
disease who have motor fluctuations on N115) on levodopa:
A Phase 2b, double-blind, randomized trial. Lancet Neurology.
Volume 13, pp. 767-776, 2014.

Historia terapii choroby Parkinsona
– od J. Parkinsona do współczesności
rok 1817 J. Parkinson proponuje upuszczanie krwi z górnej części szyi w celu zmniejszenia ucisku w rdzeniu
przedłużonym

lata 60. XIX w.
lata 40. XX w.
lata 50. XX w.

lata 60. XX w.

lata 70. XX w.
lata 80. XX w.

Wprowadzenie stosowania ekstraktów z belladonny (wilczej jagody, łac. Atropa belladonna L.).
Wprowadzenie syntetycznych antycholinergików (np. atropiny).
Zastosowanie chirurgii stereotaktycznej mózgu do leczenia objawów chP.
Relacje o antyparkinsonowskim działaniu apomorfiny1 w dużej mierze niezauważone.
Doniesienia o skuteczności lewodopy.
Doniesienie o antyparkinsonowskim działaniu amantadyny2.
Początek stosowania agonistów dopaminy (DA).
 owstanie koncepcji neuroprotekcyjnej terapii poprzez inhibicję aktywności enzymu MAO–B3,
P
np. selegilina.

 Pierwsze badania kliniczne dot. skuteczności dożylnego podawania lewodopy w leczeniu powikłań
ruchowych.

lata 90. XX w.



lata 2000
– 2010

Wprowadzenie inhibitorów COMT4 (enzymu rozkładającego lewodopę), np. entacapone.
Wprowadzenie wysoce specyficznych (nonergoline) agonistów DA, np. pramipeksol, rotygotyna.
Pierwsze raporty o zastosowaniu głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w zaawansowanym stadium chP.  
Pierwsze doniesienia o udanym przeszczepie komórek prążkowia płodu u osób z chP.   
 róby kliniczne mające na celu opóźnienie wystąpienia dyskinez poprzez rozpoczęcie terapii chP
P
z użyciem agonistów DA.
Wykazano antypsychotyczną skuteczność klozapiny do leczenia psychoz w chP.

 Wykazano skuteczność rywastygminy do ograniczania demencji w chP.
Próby z przeszczepami komórek płodu.

 Badania dotyczące skuteczności terapii genowych.
Opracowanie: L.D. (MSOzChP)
Źródło: Olivier Rascol et al. „Milestones in Parkinson’s Disease Therapeutics” Movement Disorders, Vol. 26, No. 6, p. 1072–1082, 2011.
1

apomorfina – najsilniejszy agonista dopaminergiczny, o skuteczności porównywalnej z lewodopą; uzyskiwana z morfiny, ale nie jest pochodną morfiny i nie
działa na receptory opioidowe.
2 amantadyna – substancja, który poza działaniem antywirusowym (antygrypowym) ułatwia uwalnianie dopaminy na poziomie prążkowia, zmniejsza objawy
jej niedoboru w chorobie Parkinsona.
3 MAO–B – monoaminooksydaza B, enzym o dużej zdolności deaktywacji dopaminy
4 dwa najważniejsze enzymy w organizmie odpowiedzialne za rozkład lewodopy: AADC (w ok. 70%) i COMT (w ok. 10%); dodawane do lewodopy karbidopa
(np. Nakom) lub benserazyd (np. Madopar) hamują AADC.
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Zioła w chorobie Parkinsona

Kozieradka łagodzi niektóre
objawy choroby
Badania kliniczne i eksperymentalne, przeprowadzone
ostatnio w Indiach, wykazały dobroczynne działanie
substancji zawartych w roślinie zwanej kozieradką
w łagodzeniu dolegliwości chP
Kozieradka pospolita lub koniczyna grecka (Trigonella foenum-graecum L.) jest wonnym zielem znanym od tysięcy lat smakowym dodatkiem do
potraw, chętnie dodawanym do mieszanki przyprawowej curry i niektórych gatunków serów. Używana
jest także jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń trawienia, stanów zapalnych i długiej listy bardzo rozmaitych chorób, począwszy od owrzodzeń
skóry i cukrzycy, aż do alergii i depresji, a nawet zaburzeń libido.
Na naszym rynku zielarskim dostępny jest proszek ze zmielonych nasion kozieradki. We wspomnianych badaniach stosowano standaryzowany
wywar z tych nasion, dostarczany pod nazwą IBHB1
przez firmę farmaceutyczną. Raport1 Kliniki Zaburzeń Ruchowych (Movement Disorder Clinic) szpitala Shushrusha w Bombaju w Indiach (Shushrusha
Hospital, Mumbai, India) z marca 2013 r. zawiera
opis 6-miesięcznego badania na pięćdziesięcioosobowej grupie pacjentów w wieku 18-70 lat. Chorym
do unormowanego wcześniej leczenia lewodopą
(z karbidopą) dodawano kapsułki, które połykali
dwa razy dziennie o wyznaczonych porach; połowa
badanych otrzymała kapsułki zawierające 300 mg
IBHB, a druga połowa - zawierające placebo2.
Efekty terapii mierzono wg powszechnie używanych metod oceny postępowania objawów chP,
tj. skali UPDRS (ang. Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale) i stopni Hoehna i Yahra. Jako klinicznie istotny wynik autorzy podają czterokrotnie
mniejszy wzrost stopnia upośledzenia sprawności
ruchowej w grupie otrzymującej kozieradkę w porównaniu z grupą, w której podawano placebo.
1

IBHB zawierał ekstrakt nasion standaryzowany na zawartość określonych
substancji: trygoneliny (alkaloid, obecny m.in. w kawie Arabica; to głównie
tej substancji nasiona kozieradki zawdzięczają swoje dobroczynne właściwości) i hydroksyleucyny (aminokwas pobudzający wydzielanie insuliny).
2 placebo zawierało fosforan wapnia.

Z innych badań, przeprowadzonych wcześniej
na modelu zwierzęcym chP, po przeanalizowaniu
wyników i ustaleniu, które dawki dały pozytywne
wyniki u szczurów, określono dawkę standaryzowanego wywaru z kozieradki do zastosowania w badaniach klinicznych.
listopad 2014
Opracował: Sławomir Białostocki, Stowarzyszenie Chorych na
Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin, Gdynia.
Korekta tekstu: Barbara Waglewska, MSOzChP.
Źródła:
• Efficacy and Safety of Standardized Extract of Trigonella
foenum-graecum L. Seeds as an Adjuvant to L-Dopa in the
Management of Patients with Parkinson’s Disease. Nathan J,
Panjwani S, Mohan V, Joshi V, Thakurdesai PA. Phytother
Research. 2014 Feb; 28(2):172-8. doi: 10.1002/ptr.4969. Epub
2013 Mar 20.
• Parkinsons Disease Progression Slowed by Adjunctive Fenugreek Extract
Heather S. Oliff, Herbal Gram. 2014; American Botanical Council
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Listopadowe refleksje z naszej
przystani przy Tarczyńskiej
To niby nic takiego, jeszcze jeden lekarz, jeszcze jedna twarz…
Jednak po kilku chwilach zaczyna mi świtać, że to nie całkiem
to samo - delikatna, drobna i uśmiechnięta, choć z nieco
przyćmionym uśmiechem...
Pewnie tak, wielu z nas zaczęłoby swoją opowieść
o naszym niedawnym 3-cio sobotnim spotkaniu.
W zatłoczonym do granic możliwości pokoiku, ale w miłej i serdecznej atmosferze, w ośrodku
„Sami Sobie” w Centrum Samopomocy Sąsiedzkiej
przy Tarczyńskiej, młoda neurolog - pani doktor
Aleksandra Karbowniczek, z ogromnym wdziękiem
i imponującymi zasobami wiedzy medycznej, szybko zamienia coś co miało być rutynową prezentacją,
w serdeczną rozmowę.
Tematem przewodnim spotkania było
przybliżenie nam skali ocen stosowanych
obecnie w chorobie Parkinsona (chP), której
zastosowanie (podobnie jak innych) w zaburzeniach neurologicznych wynika z potrzeby
oceny ilościowej schorzenia i stanu jego zaawansowania. Ocenie mogą podlegać parametry takie, jak: niepełnosprawność, wybrane
objawy czy jakość życia.
Skale ocen są często podzielone na dwie
kategorie: ogólne -nadające się do użycia przy
każdorazowej ocenie stanu zdrowia – i specyficzne - opracowane wyłącznie do zastosowania w chP. Mogą one mieć również różne

Trzecia sobota listopada, w ośrodku -Sami Sobie-

składniki: pojedynczego elementu i wielu pozycji lub skali kompozytowej jednowymiarowe i wielowymiarowe, koncentrować się bezpośrednio na chorobie lub na potrzebach czy
odczuciach pacjenta.
Tworzenie i zatwierdzanie skal jest złożone. Przechodzą one liczne porównania
i oceny, są też dyskutowane przez ekspertów
i praktyków na specjalnie tworzonych forach
lub na międzynarodowych konferencjach,
tak by spełniały kryteria takiego typu jak:
akceptacja przez użytkowników, odzwierciedlanie rzeczywistości, niezawodności (niezależnie od tego, kto przeprowadził ocenę,
wynik powinien być taki sam) i czułość (czy
stosowanie oceny w odstępach czasu rzeczywiście przynosi informacje o zatrzymaniu lub
postępie choroby).
Szybko konstatujemy, że nasz gość chce nam pomóc, nie jest to rutynowo-mechaniczna, wygadana
pani z długiej „waiting list” - wizyta, pytania, badanie, testy recepty, zapis. Ona chce nam przybliżyć
to, co lekarze powinni i mogą stosować w swojej
praktyce, o czym nie mają często czasu powiedzieć
w czasie rutynowych wizyt „w ramach NFZ”.

... w zatłoczonym pokoju, ale w miłej i serdecznej atmosferze
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dr Aleksandra Karbowniczek odpowiada na pytania

Pani doktor skupiła się na omówieniu skali oceny choroby z angielska zwanej UPDRS
(ang. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale),
która obecnie zawiera też stosowana wcześniej
osobno skalę stopniowania rozwoju chP wg
Hoehna i Yahra. Ta zunifikowana skala oceny
zaawansowania chP, jak podkreślał nasz gość,
została ostatnio zaakceptowana przez międzynarodowe forum jako najlepsza do powszechnego użytku. Pozwoli to znacznie ułatwić
porównywanie wyników badań klinicznych
dotyczących skuteczności badanych leków czy
terapii w chP prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych. Omawiając poszczególne
punkty w kwestionariuszu, pani doktor robiła
dygresje nawiązujące do problematyki samej
choroby, udzielała wyjaśnień, gdy wśród słuchaczy pojawiały się wątpliwości.
Na Tarczyńskiej, zmienia się nasz świat - świat
chorych ze Stowarzyszenia. Odzyskujemy wiarę, że
można jeszcze coś poprawić, że może być trochę lepiej i to nie tylko dzięki tej dobrej pani doktor. To
tu jest takie miejsce i to tu są tacy ludzie, którzy
w tym zmechanizowanym i skomercjalizowanym
świecie, gdzie wszystko się przelicza, poświecili się
dla innych - przybitych nieszczęściem. To właśnie
tu spotykamy zawsze uśmiechniętą i pogodną panią Jolę Grabowską, która zaznajamia nas z tak
trudną, aczkolwiek potrzebną w dzisiejszym życiu,
sztuką pracy na komputerze. Dzięki temu wracamy
do współczesnego świata. To tu na dźwięk dzwonka wychodzi ktoś, aby nas podeprzeć na stromych
stopniach klatki schodowej, nas - ludzi z chP.
To tu jest z nami Pan Marcin Zagorowski, niezwykły człowiek, wybitny specjalista od dwóch krańcowo rożnych dziedzin: psychologii społecznej i elek-
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..., a potem był czas na rozmowy indywidualne.

troniki komputerowej. Uprzejmie, choć stanowczo,
a gdy tylko potrzeba – z wielką cierpliwością dla
naszej ignorancji, umieszcza nas we współczesnym
świecie. Przybliżając nam te małe, elektroniczne gadżety, które powiedzą nam, skąd odjeżdża autobus,
w którym sklepie jest taniej i gdzie sprzedawcy będą
dla nas milsi.
To w tym ośrodku, my - zmagający się z chP – jesteśmy znaczną mniejszością wśród jego bywalców.
Być może trzeba pozwolić się poznać i przedstawić
innym nas i nasz obcy dla nich świat – świat osób
z chP, niepełnosprawnych, z zaniedbanymi potrzebami. To właśnie tu chociaż po części odzyskujemy
nasz status obywatelski. Ja sam, goszcząc na Tarczyńskiej, odzyskuję uszarganą już trochę wiarę
w drugiego człowieka.
Od pewnego czasu mam okazję oglądać oficjalną
stronę problemu osób z chP – spotykając się na Senackiej Komisji Zdrowia z ustawodawcami (senatorami i posłami), otrzymałem niezwykłą szansę konfrontacji podejścia do spraw ludzkich. Może warto,
aby obie te strony jakoś lepiej się poznały?
A tymczasem skorzystam wkrótce z uprzejmości
pani doktor Oli i poproszę o wizytę. Przypuszczam,
że przyłączą się do mnie Mirek, Krysia i Ala, a kto
wie może i inni. Będziemy też nadal „kuśtykali” na
Tarczyńską, wiedząc, że zastaniemy tam Marcina,
Jolę i innych, także naszych niepełnosprawnych
przyjaciół, i powoli będziemy odzyskiwali wiarę
w nasz współczesny trudny, ale niezwykle fascynujący i nie do końca jeszcze odkryty świat.
listopad 2014
Refleksje: Aleksander Wiechowski
Opracowanie tekstu: L.D. i P.P.

8

Biuletyn Parkinson Nr 6/51/2014

Jak utrzymać umysł w dobrej formie?
Zdrowy umysł, to zdrowe ciało. Nasz wewnętrzny, osobisty
komputer steruje bowiem pracą całego naszego organizmu.
Aby pamięć ludzka utrzymywała się w dobrej kondycji,
trzeba ją ćwiczyć. Najprostszą
formą sportu dla naszego umysłu są krzyżówki. Jednak nawet
mózgowi mogą się one znudzić. Dlatego warto jest szukać
innych rozwiązań, które pozwolą nam wprowadzić nieco
urozmaicenia w pracy naszego
umysłu, a jednocześnie będzie
to dla nas fantastyczna zabawa.
Jedną z takich możliwości jest
gra Rummikub, która oprócz
tego, że jest dobrym ćwiczeniem dla mózgu, jednocześnie
może być wspaniałym sposobem na spędzenie czasu wspólnie z rodziną czy znajomymi.

stwa w Rummikub. Co trzy lata
miłośnicy tej gry mogą spróbować swoich sił, a zwycięzcy
krajowych turniejów spotykają
się na Mistrzostwach Świata.
Wicemistrzem Świata w 2003
roku została Polka.

O samej grze

Posługujemy się w niej 104
kostkami, w czterech kolorach (czarnym, czerwonym,
niebieskim i pomarańczowym), oznaczonymi liczbami
o wartościach od 1 do 13 oraz
dwoma z symbolami jokerów.
Do rozgrywki gracze używają
również tabliczek (specjalnych
stojaków), które pozwalają na
rozłożenie wylosowanych elementów w sposób niewidoczny
dla pozostałych graczy. Warto również wspomnieć, że istnieje także wersja junior oraz
Rummikub - słów kilka!
wersja rozszerzona (dla pięciu
Wynalazcą tej gry jest Eph- i sześciu graczy; składa się ona
raima Hertzano, pochodzą- ze 156 kostek, w 6 kolorach).
cy z Rumunii założyciel firmy
Hertzano. Gra przeznaczona Przygotowanie do gry
jest dla 2-4 osób w wieku po- Wszystkie kostki rozkładamy
wyżej 8 lat. Po raz pierwszy wy- na środku stołu, wartościami do
dana została w Izraelu i 4-krot- dołu i mieszamy. Ten stos nazynie uzyskała tytuł Gry Roku, wany jest bankiem. Każdy z grarównież w Polsce. Na całym czy losuje jeden element z banświecie odbywają się Mistrzo- ku, a następnie umieszcza go na

swoim stojaku. Osoba z największą wartością liczbową rozpoczyna rozgrywkę, a po niej kolejne osoby zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara. Każdy
gracz wybiera 14 z puli rozłożonych na stole kostek i umieszcza
je na swojej tabliczce.

Układanie kości
Gra polega na wykładaniu serii (minimum trzech kolejnych
kości w jednym kolorze) lub
grup (trzech lub czterech kości
z tą samą liczbą ale w różnych
kolorach). Runda gry kończy
się, gdy pierwsza osoba wyłoży
wszystkie swoje kości. Następuje wówczas, liczenie, a następnie zapisywanie punktów.
Wygrywa ten gracz, który po
zsumowaniu wszystkich kolejek ma najwyższy wynik.
W każdym opakowaniu znajduje się instrukcja, w której zawarte są zasady gry oraz przykłady
różnej konfiguracji kostek.
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