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„... jeżeli boli, to nie jest powód, aby zostać na kanapie, jeśli
boli, to właśnie jest powód, aby się z tej kanapy ruszyć”
M.S. - dwanaście lat z chorobą Parkinsona
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DŹWIRZYNO 2015
O czym marzymy w ciągu roku ?... O wyjazdach wakacyjnych,
spotkaniach z przyjaciółmi, odpoczynku i podreperowaniu
kondycji. Dlatego też gdy nadchodzi pewien wrześniowy
piątek, pojawiamy się utrudzeni podróżą w Dźwirzynie,
w O.W. „Rybitwa”. Przyjeżdżamy sami lub w towarzystwie
troskliwej rodziny, ale zawsze ze zbyt ciężkimi walizkami
i z nadzieją na sprzyjającą pogodę.
Już w progu ośrodka odbywa się serdeczne powitanie z organizatorami Zosią i Julianem, a także
ze znajomymi z zeszłorocznych turnusów. Sprawnie rozlokowani w pokojach, szybko zapominamy
o trudach podróży, zaczynają się pierwsze rozmowy,
słychać śmiechy, a nawet pokrzykiwania.
Ponieważ oderwaliśmy się od domowej codzienności i obowiązków, nadchodzi czas dla nas – pora
refleksji i pewnego rodzaju wyciszenia, kiedy to można się zastanowić nad sobą oraz nad tym w jakim
stopniu choroba zmieniła nasze życie, a także odpowiedzieć sobie na pytania czy dostatecznie walczę o siebie, o poprawę komfortu swojego życia, czy
można walczyć więcej i trzeba więcej, jak sobie radzą
inni? Obserwując kuracjuszy, nietrudno zauważyć,
że osoby, które są na kolejnym turnusie, cechuje dystans do choroby, pewne oswojenie z dolegliwościami oraz ogólnie rzecz ujmując – większy spokój.

Zjechaliśmy z całej Polski: Olsztyna, Braniewa,
Bydgoszczy, Poznania, Wrześni, Piły, Legionowa,
Strzegomia, Łodzi, Kobyłki i Warszawy.
Chcemy sobie pomóc, więc zdyscyplinowani korzystamy z zabiegów fizykoterapii oraz z gimnastyki
rehabilitacyjnej prowadzonej przez mgr Ewę Świątek i z zajęć logopedycznych prowadzonych przez
mgr Henrykę Tomalczyk. Nie do wiary, jakie cuda
wyprawiała z nami pani Ewa. Jej uwadze nie uszła
żadna próba „obijania się”. Nie odpuszczała nikomu.
Nawet osoby mające kłopot z chodzeniem ćwiczyły
i ku ich własnemu zdziwieniu dobrze sobie radziły.
Nasza rehabilitantka cierpliwie pomagała zakładać
taśmy theraband, poprawiała błędy. Największą pochwałą, jaką mogliśmy usłyszeć, było: „Dooobrze,
moja krew!”
Pod koniec turnusu baczny obserwator mógł
dostrzec, że poczyniliśmy postępy. Koleżanka, któ-
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Wernisaż książki Michaela S. Okuna „10 sekretów ...” – pani redaktor czyta
wprowadzenie prof. Jarosława Sławka do obecnego, książkowego wydania
poradnika

Zajęcia logopedyczne - wypowiadamy zdania złożone ze słów na literę R

Giną troski i zmartwienia bo ognisko wszystko zmienia – Dźwirzyno

Po kolacji, na wydmie - ćwiczenia z kijkami, a potem marsz po plaży
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ra z trudem dochodziła do jadalni, często przystając, po kilku dniach ćwiczeń sama wybrała się na
spacer i wreszcie uwierzyła, że Dźwirzyno leży nad
morzem i że ma piękną plażę. Natomiast ktoś z nas
zauważył, że szyja koleżanki już nie jest taka sztywna, jak na początku turnusu.
Na warsztatach z Nordic Walking uczyliśmy się
prawidłowej techniki chodzenia. Nie wszyscy zdawaliśmy sobie wcześniej sprawę, że marsz z kijkami
poprawia sprawność chodu i przy okazji utrwala
jego prawidłowy wzorzec. W czasie dogodnym dla
każdego z nas (starając się zapamiętać zasady: „lewa
noga, prawa ręka”, „długi krok”, „proste plecy”) przemierzaliśmy plażę, przy okazji obserwując przypływy i odpływy morskich fal. W trakcie tych marszów
dzielnie radziła sobie koleżanka, która na codzień
porusza się za pomocą kul. Dotrzymywała nam
kroku, stosując tak jak pozostali „kijkowicze” zasadę
naprzemienności chodu.
Nie do przecenienia były warsztaty dla chorych
i opiekunów z zakresu udzielania pomocy w przypadku zakrztuszenia. Zademonstrowano nam też
proste i skuteczne sposoby pomagania chorym przy
siadaniu oraz wstawaniu z łóżka, i to w różnych sytuacjach, kiedy np. chory jest wyższy czy tęższy od opiekuna. Omówiono też sytuację, kiedy chory przewraca
się z opiekunem, który przy tym traci przytomność
a chory musi skutecznie wezwać pomoc.
Codziennie o godz. 16.00 zbieraliśmy się w świetlicy na zajęciach logopedycznych prowadzonych
w sposób mistrzowski przez panią Henrykę. Zajęcia,
które mogłyby być zwyczajnie nudne, były interesujące, dowcipnie prowadzone, po prostu – rozrywka.
Z wielkim zaangażowaniem wykonywaliśmy polecenia, naśladując warczenie auta czy grę na pianinie. Uczestniczący w zajęciach dmuchali, gwizdali,
a także śpiewali. Koleżeństwo okazało się bardzo
utalentowane: ktoś pięknie zwijał język, inny miał
taki dźwięczny śmiech, że szyby drżały. Były wyścigi, kto dłużej na wydechu wyśpiewa samogłoskę „A”,
a niektórzy lepiej parskali niż koń. Po tych zajęciach
nawet obudzeni w środku nocy będziemy w stanie
wymieniać państwa na literę „W” czy zwierzę na literę „T” oraz ćwiczyć: pączek – listek – kwiatek. Pani
Henia zaopatrzyła nas w konspekty ćwiczeń logopedycznych i zachęcała: – „Chcecie uzyskać poprawę
wymowy? – ĆWICZCIE SYSTEMATYCZNIE!”
Jedna z koleżanek narzekała, że zatraciła zdolność śpiewania pierwszym głosem, basowała drugim. Dopiero dzięki ćwiczeniom pod koniec turnusu udawało się jej zaśpiewać pierwszym głosem.

3

Biuletyn Parkinson Nr 4/55/2015

Pogodę na turnusie mieliśmy ładną, słońce nas rozpieszczało, a deszcz oszczędzał (chociaż nie do końca);
padało raz i to wtedy, kiedy akurat mieliśmy ognisko.
Z początku deszcz kropił z pewną nieśmiałością. Zabawa i tańce trwały więc w najlepsze i bawilibyśmy się
pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie rozpadało się na dobre, co zmusiło nas do powrotu do ośrodka.
Na jednym z wieczornych spotkań uczestnicy
turnusu otrzymali materiały poszerzające wiedzę
o chorobie, w tym książkę – poradnik amerykańskiego specjalisty dra Michaela Okuna – pod tytułem „10 sekretów lepszego życia z chorobą Parkinsona”. Książka napawa optymizmem i budzi
nadzieję na rychłe wynalezienie skutecznej terapii.
W rozdziale 7 pt. „Ćwiczenia fizyczne poprawiające funkcjonowanie mózgu” omówiono pozytywny
wpływ wysiłku fizycznego na stan zdrowia chorego,
jego sprawność ruchową oraz jakość życia. I to jest
dokładnie to, do czego przekonywała nas fizjoterapeutka mgr Ewa Świątek, prowadząc z nami rehabilitację. Zaopatrzyła nas w wiedzę praktyczną, jak
ćwiczyć. A nam pozostaje zakup taśmy theraband
i piłki rehabilitacyjnej, no i oczywiście ĆWICZYĆ
SYSTEMATYCZNIE.
Gdy jest przyjemnie, to czas szybko mija. I tak też
wartko upłynęły dwa tygodnie na turnusie w „Rybitwie”. By nie było nam smutno, Kierownictwo przygotowało uroczysty wieczór pożegnalny. Była to dla

Kąpieli słonecznych zażywano w grupie i indywidualnie - Dźwirzyno, 09-2015 r.

nas, uczestników, okazja, by podziękować za zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych, opracowanie
programu, czuwanie nad realizacją i roztoczenie nad
nami opieki, niemal rodzicielskiej. DZIĘKUJEMY
RAZ JESZCZE! Urozmaiceniem spotkania była wykwintna zakąska: polędwica z tuńczyka, wyborne
kabanosy z ryb oraz pyszny sernik. Atmosfera była
wzruszająco łzawa, no bo przecież nie mogło być
inaczej ...bo jak szybko mijają chwile, jak szybko
mija czas... Oczywiście zadeklarowaliśmy gotowość
przyjazdu za rok. DO ZOBACZENIA!
Teresa Buczak, od niedawna w MSOzChP.

„...wstać, ubrać się i na zajęcia dojechać, jak każdy zdrowy
człowiek. I przy okazji przekonać się, że można to zrobić ...”

Rola stowarzyszeń w życiu codziennym
osoby z chorobą Parkinsona
wystąpienie na konferencji z okazji Międzynarodowego
Dnia Choroby Parkinsona z 13 kwietnia 2002 r.
Najlepszym dowodem na konieczność istnienia stowarzyszeń jest ich
powstanie.
W sytuacji, gdy panowała parkinsonowska pustynia informacyjna, a przeciętny lekarz-neurolog
przepisywał leki bez komentarza
(o ile w ogóle rozpoznał chorobę),

spotkało się parę osób, które nie godziły się na bierność, dezinformację, czekanie i postanowiły założyć
stowarzyszenie. Był to rok 1995.
Za podstawowy cel działalności przyjęto rozpowszechnianie
informacji o chorobie Parkinsona
i leczeniu jej objawów oraz organizowanie samopomocy w celu

przeciwdziałania osamotnieniu,
bezradności i depresji.
Zmieniał się kilkakrotnie adres
Stowarzyszenia, zmieniał się Zarząd i prezesi, którym postęp choroby uniemożliwiał działanie, ale
zwiększające się zainteresowanie
chorych i rosnąca liczba członków
dodawała sił do pracy.
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Nie będę opisywać szczegółowo
trudności, z jakimi spotykali się
działacze naszego Stowarzyszenia
– brak lokalu telefonu, faksu, a nawet maszyny do pisania.
Mimo to w październiku 1998
roku zorganizowano I Krajowy Zjazd Delegatów tworzących
się stowarzyszeń regionalnych.
Na zjazd zostali zaproszeni członkowie Sejmu, Senatu, Rządu
i Episkopatu oraz Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia
Parkinsonowskiego. Odbyła się
również konferencja prasowa przybliżająca chorobę Parkinsona społeczeństwu.
Parlamentariusze z Marszałkami Sejmu i Senatu, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz inne
osobistości podpisały Kartę Praw
Osób z Chorobą Parkinsona. Stanowi ona, że osoby z chorobą Parkinsona mają prawo do:
– kontaktu z lekarzem-specjalistą w dziedzinie choroby Parkinsona, – uzyskania prawidłowej diagnozy, – dostępu do wspomagającej
opieki medycznej, – otrzymania
stałej pomocy, – uczestnictwa
w przezwyciężaniu swojej choroby.
Potykając się na tej trudnej wyboistej drodze, doszliśmy do chwili obecnej. Stowarzyszenie nasze
liczy około 400 osób. Na terenie
kraju działa 13 Stowarzyszeń Regionalnych.
Dzięki sponsorom i lekarzom
opiekującym się Stowarzyszeniem
wydaliśmy i szeroko rozpropagowaliśmy dwie broszury: „Poradnik
dla osób z chorobą Parkinsona”
dra Jakuba Sienkiewicza, „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona
– rehabilitacja” mgr Anny Obrzydowskiej, kasetę magnetowidową
i magnetofonową z ćwiczeniami
rehabilitacyjnymi, ulotki informacyjne. Wydajemy kwartalny biuletyn z najświeższymi wiadomościami na temat choroby Parkinsona.
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Nakład wynosi obecnie 1000 egzemplarzy.
Jesteśmy członkami Europejskiego Stowarzyszenia Parkinsonowskiego [EPDA – przyp. red.],
utrzymujemy kontakty z Brytyjskim i Amerykańskim Stowarzyszeniem. Braliśmy udział w międzynarodowych zjazdach.
Odpowiadamy na listy pacjentów, starając się rozwiać wątpliwości i podnieść na duchu.
Organizujemy
comiesięczne
spotkania ze specjalistami dla chorych i ich opiekunów.
Odbywają się one w sali widowiskowej szpitala MSWiA przy ul.
Wołoskiej, gdzie Stowarzyszenie
ma również swoje biuro.
Walczymy o to, aby leki na chorobę Parkinsona znalazły się na liście leków refundowanych.
Przy oddziale neurologicznym
szpitala MSWiA powstała Przychodnia Parkinsonowska, w której
w ciągu jednego dnia można wykonać wszystkie niezbędne badania.
W planie są następne.
W ciągu tych lat wielokrotnie
odbywały się szkolenia dla lekarzy, aby uzupełnić wiedzę na temat
rozpoznawania i leczenia choroby
Parkinsona.
Uznając ogromną rolę rehabilitacji w leczeniu choroby Parkinsona, zorganizowaliśmy 6 grup po 10
osób każda, które ćwiczą pod kierunkiem mgr A. Obrzydowskiej
[w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Ochota przy ul. Geodetów
1 – przyp. red.]. Organizujemy też
pobyty leczniczo-wypoczynkowe
[dwutygodniowe turnusy w Konstancinie pod Warszawą – przyp.
red.] dla osób, które nie mogą same
przybyć na rehabilitację.
W rehabilitacji nie tylko o same
ćwiczenia chodzi. Trzeba przecież wstać, ubrać się i na zajęcia
dojechać, jak każdy zdrowy czło-

wiek. I przy okazji przekonać się,
że można to zrobić i że świat jest
piękny (mimo wszystko).
I proszę mi wierzyć, jeżeli boli,
to nie jest powód, aby zostać na kanapie, jeśli boli, to właśnie jest powód, aby się z tej kanapy ruszyć.
M.S.
[chorująca od dwunastu lat – przyp. red]
M.S. – pod tymi inicjałami ukryła się pani
Marta Solecka, która w latach 1999 – 2009
aktywnie działała w redakcji biuletynu
i zarządzie naszego stowarzyszenia (przez
sześć lat przewodniczyła Zarządowi).

Okładki poradników wydanych przez
stowarzyszenie w 1999 roku.

Numery biuletynu „Parkinson”(NR 1- 45) z lat 19972010 - oprawa “Introligatornia A. i G. Strusińscy”
ul. Nowy Świat 39, Warszawa.
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Parkinsonowskie
Organizacje Parasolowe
Organizacje pozarządowe różniące się często pod
względem dziedzin, sposobów i skali działań łączą
się w zrzeszenia, popularnie zwane organizacjami
parasolowymi, by bronić wspólnych wartości i interesów.
Podstawowym celem organizacji parasolowej
jest utrwalanie i rozwijanie współpracy między
organizacjami pozarządowymi działającymi w kraju.

P

owstanie
stowarzyszenia
osób z chorobą Parkinsona
w Warszawie w 1995 r. było impulsem do powołania w Polsce kolejnych regionalnych organizacji zrzeszających chorych. Efektem dużej
aktywności chorych w różnych regionach Polski były próby utworzenia parkinsonowskiej organizacji
parasolowej skupiającej organizacje
w celu podejmowania działań tam,
gdzie pojedyncze organizacje są zbyt
słabe, a wielu chorych i ich bliskich
było przekonanych, że istnieje potrzeba silnego głosu do wyrażania
wspólnego stanowiska oraz podejmowania i realizowania wspólnych
przedsięwzięć.

bę Parkinsona (oryginał wisi w biurze naszego stowarzyszenia).

Ogólnopolski Związek
Stowarzyszeń Osób z Chorobą
Parkinsona
• 6 kwietnia 2001 r. decyzją Sądu
Okręgowego w Warszawie – Wydział Cywilny i Rejestrowy zarejestrowano i wpisano do rejestru stowarzyszeń Ogólnopolski Związek
Stowarzyszeń (...), którego Komitet
Założycielski stanowili głównie
członkowie stowarzyszenia stołecznego.

Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszeń Osób z Chorobą
Parkinsona
• 21-22 października 1998 r. w Warszawie odbył się I. Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszeń (...) (26 delegatów z 13 miast – pod patronatem
honorowym premiera RP, w Komitecie Honorowym żona prezydenta
RP). Podpisano Porozumienie o zasadach współpracy Stowarzyszeń,
Rezolucję o uznanie choroby Parkinsona za schorzenie przewlekłe oraz
Kartę Praw Osób Chorych na Choro-

• 9 marca 2002 r. odbyło się walne zebranie. W 2003 r. związek prowadził
ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o refundację leku Comtan. Związek jednak nie
przetrwał próby czasu, chociaż oficjalnie nie został rozwiązany. Jedną
z istotnych przyczyn było to,
że na spotkania Ogólnopolskiego
Związku przyjeżdżało zaledwie

kilkanaście osób ze stowarzyszeń
regionalnych (a działało ich wtedy

co najmniej trzynaście), nie można
było podjąć jednomyślnych uchwał
i zabrakło koncepcji, co dalej robić(1).

Rada Krajowa Stowarzyszeń
Regionalnych osób z chorobą
Parkinsona w Polsce
• 16-17 kwietnia 2005 r. 1. Ogólnopolskie Spotkanie Stowarzyszeń Osób z Chorobą Parkinsona, zorganizowane przez świeżo
utworzoną – przez wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Jerzego Łukasiewicza – Fundację „Żyć
z chorobą Parkinsona” (F-ŻzchP).
Obecni na Spotkaniu powołali
Radę Krajową Stowarzyszeń Regionalnych (...).
Za główne swoje zadanie Rada
uznała reprezentowanie interesów
chorych na szczeblu centralnym,
m.in. w kontaktach z administracją państwową. Na zebraniu 22
października 2005 roku Rada –
zgodnie z przyjętym Regulaminem
– wybrała kierownictwo, przyjęła
plany pracy i nakreśliła linię działania na najbliższe lata.
(1)art. na stronie Fundacji ŻzchP pt. „Spo-

tkanie z Panią Martą Solecką – Przewodniczącą Stołecznego Stowarzyszenia osób
z chorobą Parkinsona”, opr. Jerzy Łukasiewicz przy współpracy Sebastiana Łukasiewicza, Warszawa, 14 sierpnia 2004 r;
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Forum Parkinson Polska
• W roku 2007 podczas obchodów
Dni Solidarności z osobami cierpiącymi na chP, zorganizowanych
przez F-ŻzchP w Warszawie, nazwa: Rada Krajowa Stowarzyszeń
(...) została zmieniona na Forum
Parkinson Polska (FPP).

• W kwietniu 2008 r. podczas kolejnych Ogólnopolskich Obchodów
Dnia Parkinsona delegaci z organizacji parkinsonowskich z Warszawy i Krakowa zgłosili „postulat
utworzenia organizacji ogólnopolskiej, która mogłaby skuteczniej niż
warszawska fundacja reprezentować środowisko parkinsonowskie
wobec władz, czy w zakresie międzynarodowym. Temat pozostał
jednak otwarty, ponieważ pojawiło się wiele wątpliwości i nie było

dokumentacji, na podstawie której
można by było podjąć decyzję”.(2)(2)
• W roku 2009 podczas kolejnych
Ogólnopolskich Obchodów Dnia
Parkinsona zostali wybrani nowi
reprezentanci Forum Parkinson
Polska. Skład zarządu Rady Forum: Andrzej Puchacz (Warszawa)
– Przewodniczący, Julian „Słonik”
Tomalczyk (Łódź) – W-ce Przewodniczący, Danuta Kłopotek-Główczewska (Gdynia) – W-ce
Przewodniczący, Andrzej Strzylak
(Warszawa) – Sekretarz.
Czym jest FPP? W sensie formalnym Forum to ogólnopolskie
porozumienie wszystkich organizacji (stowarzyszenia, koła, fundacja) działających na rzecz chorych
w Polsce. Forum nie posiada osobowości prawnej, nie jest organizacją
zarejestrowaną, ale platformą umoż(2)

kwartalnik „Tulipan” nr 2(19)2008, Temat Numeru: Obchody Dnia Parkinsona;
strona internetowa F-ŻzchP; strona internetowa FPP.

liwiającą wszystkim organizacjom
parkinsoników na zasadzie dobrowolności spotykanie się, omawianie
najbardziej istotnych problemów
i podejmowanie wspólnych działań
w ważnych dla środowiska sprawach
(więcej informacji o Forum można
uzyskać na jego stronie interne towej – www.parkinson-polska.pl).
• Chociaż w 2011 i 2012 r. odbyły
się kolejne Ogólnopolskie Obchody
Dnia Parkinsona, nowych wyborów
FPP nie przeprowadzono.
Mimo to Forum prowadziło
pewne działania, np. patronując redakcji biuletynu „Słonik” – dodatku do kwartalnika „PARKINSON-Polska” oraz drużynom biorącym
udział w 6. i 7. Parkinsoniadzie
w 2013 i 2014 r., czy też występując
do Ministra Zdrowia i NFZ z apelem o podjęcie działań mających
na celu wprowadzenie refundacji
terapii infuzyjnych dla chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona.
wrzesień, 2015
Opracowanie: L.D., MSOzChP

Źródła: materiały archiwalne Stołecznego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona (w tym biuletyn „Parkinson”).

Prasa zagraniczna

Relacje społeczne a jakość
życia osób z chorobą Parkinsona
W brytyjskiej gazecie The Independent przytoczono wyniki badań, które
wskazują, że istotnym czynnikiem pogarszającym jakość życia osób z chorobą
Parkinsona mogą być relacje społeczne.
Objawy choroby Parkinsona (chP) pogarszają jakość życia chorego nie tylko na skutek upośledzenia jego funkcji ruchowych. W artykule z okazji
światowego dnia chP, zamieszczonym w kwietniu
2013 r. w wydawanej w Londynie gazecie The Independent , autorzy wykazali, że istotnym czynnikiem
jest także stygmatyzacja chorych oraz nieprzychylne
lub wręcz wrogie reakcje otoczenia. Wynikają one
z mylenia symptomów tej choroby z efektem spożycia alkoholu. Ankieta dotycząca tych zjawisk objęła

2 900 brytyjskich pacjentów z chP. Aż 41 % z nich
przyznało, że z powodu schorzenia doznali jakiejś
formy dyskryminacji lub poniżenia. Jedna czwarta badanych unika wychodzenia z domu z obawy
przed reakcjami przechodniów.
Ciekawe, czy w Polsce ktoś prowadził podobne badania?
Opracował: L.D., MSOzChP
Opracowano na podstawie art.: Medexpress z 16.04.2013, autor
Tomasz Kobosz.
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Piknikowa sobota
w Parku Szczęśliwickim
W sobotę 26 września w Parku Szczęśliwickim
wspólnie żegnaliśmy lato podczas XIII
Rodzinnego Pikniku Integracyjnego i VII
Targów Ochockich Organizacji Pozarządowych.
Między godz.11.00 a 17.00
odbywały się występy estradowe.
W alejkach parkowych wśród kolorowych dekoracji, mnóstwa balonów oraz pięćdziesięciu stoisk
z różnymi atrakcjami dla dzieci
i dorosłych był również namiot
naszego stowarzyszenia. Na estradzie wśród wykonawców występował także nasz kol. Andrzej
Strzylak z „Piosenkami na ukojenie duszy” - do słów własnych
i ks. Mariusza Bernysia.
Przy wspomnianych stoiskach
odbywały się warsztaty plastyczne, gry, zabawy, konkursy, zajęcia sportowe, rozmowy... Poza
tym była ścianka wspinaczkowa,
kucyki, zawody strzeleckie, bezpłatne badania i wiele innych
atrakcji. Około godz. 14:00 grupa
żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zaprezentowała musztrę paradną,
którą zakończyła uroczystą salwą.
Chłód i czasami padający deszcz próbowały zakłócić
przebieg imprezy, ale nie miały
wpływu na dobrą atmosferę zabawy członków naszego stowarzyszenia (co można zobaczyć na
zdjęciach). W namiocie udostępnionym naszej organizacji prezentowaliśmy materiały o działaniach stowarzyszenia, o chorobie
i sposobach radzenia sobie z nią.
Były też pomoce wydawnicze:
nasz biuletyn „Parkinson”, poradniki, ulotki, kalendarz, i książka

pt.:„10 sekretów lepszego życia
z chorobą Parkinsona” oraz bransoletki z napisem „mam chorobę
P. Ponadto goście pikniku mieli
możliwość spotkania się z ciekawym człowiekiem, czyli naszym
kol. Stefanem Kożuchowskim,
pasjonatem astronomii z 50-letnim stażem; ci, którzy w ubiegłym
roku byli na turnusie w Dźwirzynie, wiedzą, o co chodzi. Kolega
Stefan opowiadał zainteresowanym o ciekawych zjawiskach
astronomicznych, o tym, co można zobaczyć na jesiennym niebie, odpowiadał też na pytania,
posługując się modelem układu
słonecznego własnej konstrukcji.
Tradycyjnie już można było
spróbować pysznej grochówki, którą częstowano wszystkich
przybyłych na ochocki piknik
i targi w parku na Szczęśliwicach.
Warszawa, 29 września 2015 r.
Leszek Dobrowolski, MSOzChP

Kolega Andrzej śpiewał „Piosenki na ukojenie duszy”.

Dobrej atmosfery zabawy...

... nie zakłóciły deszcz i chłód.

Kolega Stefan przy naszym stoisku.
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Prasa naukowa

Apomorfina* – skuteczna i bezpieczna
alternatywa dla głębokiej stymulacji
mózgu w chorobie Parkinsona
W
styczniu 2012 r. w prestiżowym czasopiśmie
publikującym prace badawcze
dotyczące parkinsonizmu ukazał się artykuł podsumowujący wyniki badań, z których
wynika, że wlew apomorfiny
jest skuteczną i bezpieczną alternatywą dla głębokiej stymulacji mózgu w chorobie
Parkinsona.
badaniu prowadzonym
przez grupę francuskich naukowców(1) uczestniczyło 23 pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona,
u których występowały oporne
na leczenie, nasilone fluktuacje
ruchowe i dyskinezy polekowe.
Z powodu nasilonych zaburzeń poznawczych i/lub opornych na leczenie L-Dopą objawów ruchowych, takich jak

W

(1)

„Apomorphine infusion in advanced
Parkinson’s patients with subthalamic stimulation contraindications,” S. Drapier,
A.-S. Gillioz, E. Leray, J. Péron, T. Rouaud,
A. Marchand & M. Vérin, Parkinsonism
and Related Disorders; 18(1), pp. 40–44,
Jan. 2012

znieruchomienie („freezing”),
upadki czy dyzartria, ci chorzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego.
Natomiast rozpoczęto u nich
leczenie ciągłym wlewem apomorfiny, z początkową dawką
1mg/h, która była następnie
zwiększana w celu uzyskania
optymalnej kontroli objawów;
ostatecznie średnia dobowa
dawka apomorfiny wynosiła
około 60 mg.
W czasie 12-miesięcznej obserwacji stwierdzono u badanych istotną poprawę – czas
„On” wydłużył się o 48%, podczas gdy dobowy czas „Off ”
uległ obniżeniu o 36%. W celu
obiektywnej interpretacji wyników badania do oceny stanu
pacjentów wykorzystano skale
ruchowe (UPDRS II, UPDRS
III, Hoehn i Yahr, Schwab i England). Taki pozytywny wpływ
leczenia apomorfiną pozwolił
na obniżenie u tych chorych
średniej dobowej dawki lewodopy o 26%.

Ponadto podczas tej rocznej obserwacji nie wykazano
u tych pacjentów pogorszenia
funkcji poznawczych (stosując
odpowiednie skale do ich oceny). I co równie ważne, w czasie leczenia nie wystąpiły powikłania neuropsychiatryczne.
Natomiast objawy niepożądane
ze strony układu pokarmowego
(jeśli wystąpiły) były skutecznie
niwelowane przez zastosowanie leku domperidon (w Polsce
chyba wciąż niedostępny w aptekach – przyp. red).
Reasumując, wyniki badań
wskazują wyraźnie, że u chorych, u których występują dokuczliwe fluktuacje ruchowe
oporne na leczenie „tabletkowe”, wlew z apomorfiny prowadzi do poprawy ruchowej
sprawności pacjentów i nie zaburza funkcji poznawczych.
Opracowanie: L.D., MSOzChP
––––––––––––

* apomorfina (lek z grupy agonistów
dopaminy, DA) jest lekiem wprawdzie zarejestrowanym w Polsce, ale
niestosowanym powszechnie.
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