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Dwadzieścia lat minęło –
historia Stowarzyszenia cz. 2(1)

(1)

„Dwadzieścia lat minęło - historia Stowarzyszenia cz. 1” – można
przeczytać w jubileuszowym biuletynie „Parkinson” Nr 5/50/2014.

Biuro stowarzyszenia nadal mieści się na terenie
szpitala MSW przy ul. Wołoskiej (dzięki nieustannej życzliwości jego dyrekcji), ale nasza aktywność
jest obecnie związana, i to nie tylko terytorialnie,
z dzielnicą Ochota. Wynika to m.in. z życzliwości
i zainteresowania, jaką władze dzielnicy obdarzają

foto: mat. konferencyjne

Po roku 2010 działania stowarzyszenia przeszły
pewną transformację. Tradycyjne tzw. trzeciosobotnie spotkania, na które zapraszani byli lekarze, osoby
zajmujące się problemami osób chorych i ich bliskich, zostały uzupełnione o spotkania w pozostałe
soboty miesiąca, mające na celu integrację środowiska chorych i opiekunów (w tym wspólne obchodzenie świąt). Ponadto pojawiły się nowe formy działań
i aktywności, jak np. wspólne wyjścia do teatru czy
na koncerty, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno–integracyjne do O.W. Rybitwa, udział w konferencjach,
itp. Ze względu na brak miejsca zostały przedstawione niżej w telegraficznym skrócie (wiele z nich zostało szerzej opisanych we wcześniejszych numerach
naszego biuletynu lub w biuletynie „Słonik” – dodatku do kwartalnika „PARKINSON-Polska”).

„I Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii” - relacje
przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów na temat dostępności i jakości
fizjoterapii w Polsce – na zdj. prezes MSOzChP; Konstancin, 7-09-2012 r.

foto: mat. konferencyjne
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„I Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii” - przedstawiciele
naszego stowarzyszenia (w głębi od prawej Andrzej, Ewa, Lucyna, Leszek)
podczas dyskusji „Okrągłego Stołu” z udziałem przedstawicieli NFZ, ZUS, MZ
i innych instytucji państwowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów;
Konstancin, 7-09-2012 r.

osoby starsze oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.
Przystąpienie do stowarzyszenia nowych członków oraz zwiększenie aktywności i zakresu działań
po roku 2011 miało zapewne wpływ i na to, że po
trzech latach wznowiliśmy wydawanie biuletynu
„Parkinson” (tym razem w kolorze) oraz praktycznych poradników, zaczeliśmy bywać na różnego
rodzaju konferencjach w Sejmie, konferencjach prasowych i naukowych, na interesujących nas imprezach, a także brać udział w wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
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• wycieczka integracyjna do Płocka – wrzesień 2012 r.,
Udział w komisjach współpracy organizacji pozarządowych z urzędem m.st. Warszawy:
• w Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. Zdrowia przy Biurze Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, w latach 2011-2014,
• udział w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS) w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy,
w latach 2011-2015,
• uczestnictwo w konferencjach, np. konferencja stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska” w 2013 i 2014 r.,
• udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia
– maj 2013 r.,
• udział w międzynarodowych obchodach Światowego Dnia Osób z chorobą Parkinsona „Parkinson
nie zna granic” w Republice Czeskiej, Brno – kwiecień 2013 r.,
• udział w Zgromadzeniu Generalnym Europejskiego Stowarzyszenia Choroby Parkinsona
(EPDA) w Warszawie – wrzesień 2013,

Działania w latach 2010-2015
• wspólne wyjścia do teatru, opery (w 2012/2014 r.),
• koncerty na rzecz i dla osób z chP (w 2013 r.),
• wspólne wyjazdy na turnus rehabilitacyjno-integracyjny do Dźwirzyna (od 2010 r.),
• udział w Ogólnopolskich Dniach Solidarności
z Osobami cierpiącymi na chorobę Parkinsona
(w 2011 i 2012 r.),

Koncert muzyczny okazją do zwrócenia uwagi słuchaczy w Bistro na chorobę
Parkinsona i nasze Stowarzyszenie, fundusze z kwesty umożliwiły zakup nowego
komputera, potrzebnego do naszego biura – jazz i gospel śpiewała dla nas Asia
Dzido z zespołem. Pomysłodawcą i organizatorem koncertu był nasz kolega
Stanisław Golatowski – „Bistro Warszawa”, Rynek Starego Miasta – marzec 2013

Integracja między stowarzyszeniami, zajęcia w Warszawie prowadzi logopeda
z Łodzi – sala widowiskowa szpitala MSW przy ul. Wołoskiej, maj 2013 r.

• udział w kampanii „Parkinson za zamkniętymi
drzwiami” zapoczątkowanej w listopadzie 2013 r.
przez Fundację na Rzecz Chorych na Parkinsona
z Lublina,
• uczestnictwo w pikniku integracyjnym w Wygiełzowie k/Chrzanowa – czerwiec 2013 r. i 2015 r.,
• udział w zawodach „6. Parkinsoniada – gry sportowe parkinsoników”, Pieszczany, Słowacja – sierpień 2013 r.,
• udział w kolejnych zawodach „7. i 8. Parkinsoniada – gry sportowe parkinsoników”, Dubnany,
Republika Czeska – sierpień 2014 r. i 2015 r.,
• uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji XX-lecia działalności stowarzyszenia – 8 maja 2015 r.,
• byliśmy współorganizatorem XIII Rodzinnego
Pikniku Integracyjnego i VII Targów Ochockich
Organizacji Pozarządowych – Park Szczęśliwicki
na warszawskiej Ochocie, 26 września 2015 r.
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robę Parkinsona”; informujące, że noszące je osoby są chore; na odwrocie można wpisać nr telefonu
kontaktowego,

Stoisko MSOzChP na XIII Rodzinnym Pikniku Integracyjnym

Wydawnictwa
• 1997 – 2010 biuletyn „Parkinson” Nr 1 – 45,
(ISSN 1509-8184) – zawiera artykuły o chorobie,
radzeniu sobie z nią, o działaniach Stowarzyszenia.
W biurze stowarzyszenia są stale dostępne czarno-białe egzemplarze drukowane, a od 2013 r. – w formie elektronicznej (pliki pdf) udostępnione na naszej stronie internetowej www.parkinson.waw.pl
– w zakładce Biuletyny,
• 1999 – „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona” – autor: Jakub Sienkiewicz,
• 1999 – „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona
– Rehabilitacja” – autor: Anna Obrzydowska,
• „Codzienne ćwiczenia dla osób z chorobą Parkinsona” – opracowała mgr Anna Obrzydowska, kaseta
magnetofonowa (1999 r.) lub płyta CD (2012 r.),
• kaseta VHS „Codzienne ćwiczenia dla (…)” –
opracowała mgr Anna Obrzydowska,
• 2013 – broszura „Uczmy się cieszyć życiem
mimo choroby Parkinsona”; osoby chore na chorobę Parkinsona i ich opiekunowie przekazują
swoje doświadczenia i przemyślenia, chcąc zarazić
swoim optymizmem innych chorych i ich otoczenie
w zmaganiu się z chorobą. Do druku przygotowała Jadwiga Skierczyńska, wydano dzięki życzliwości
i pomocy Dyrekcji i pracowników Biura Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
• 2014 – zapis video z warsztatów Ewy Świątek pt.
„ABC opieki nad naszą najbliższą osobą (z chorobą Parkinsona) – październik 2014 r.,
• 2015 – książkowe wydanie polskiego tłumaczenia poradnika Michaela S. Okuna (amerykańskiego
neurologa) pt. „10 sekretów lepszego życia z chorobą Parkinsona” (ang. „Parkinson’s Treatment:
10 Secrets to a Happier Life”); do druku przygotował zespół: Barbara Waglewska, Adam Poczciwek,
Leszek Dobrowolski z inspiracji Aleksandra Wiechowskiego; ISBN 978-83-941762-0-4,
• 2015 – z okazji XX-lecia działalności stowarzyszenia przygotowano bransoletki na rękę „mam cho-

• 2014-2015 wznowiono wydawanie biuletynu
„Parkinson”, Nr 46 – 56 (ISSN 1509-8184) – podobnie jak wcześniej zawiera artykuły o chorobie,
radzeniu sobie z nią, o działaniach stowarzyszenia.
Egzemplarze , tym razem wydrukowane w kolorze, są również dostępne w biurze Stowarzyszenia,
a w formie elektronicznej (pliki pdf) na www.parkinson.waw.pl,
• własna strona internetowa – www.parkinson.waw.
pl – od 2007 r.,
• własna strona także na Facebooku – www.facebook.com/msozchp – od 2014 r.

Współpraca z innymi organizacjami
• Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” – Warszawa,
http://www.parkinsonfundacja.pl/,
• Stowarzyszenie Osób z chorobą Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” – Łódź, http://www.parkinsonowcy.pl,
• Fundacja ks. Orione „Czyńmy Dobro” w Warszawie, http://www.czynmydobro.pl/,
• Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób z chorobą
Parkinsona w powiecie chrzanowskim – Trzebinia,
• Forum Pacjentów Polskich – Warszawa, http://federacjapp.pl/ddz-dialog-dla-zdrowia.html,
• Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich
ORPHAN – Warszawa, www.rzadkiechoroby.pl/.

Członkowie
Liczba członków zmieniała się przez lata, w okresie
2007– 2010 w ewidencji stowarzyszenia było zarejestrowanych ponad 400 osób. W ostatnich latach
jest nas w stowarzyszeniu ok. 200 osób (biorąc pod
uwagę tych opłacających składki), przede wszystkim chorzy z Warszawy i najbliższej okolicy oraz
z różnych regionów Polski, w tym ok. trzydzieści
osób nie chorych, najczęściej opiekunów. Większość stanowią mężczyźni (ok. 60%). Jest też grupa
kilkunastu osób z całej Polski, nie będących formalnie członkami stowarzyszenia, ale utrzymujących
kontakt telefoniczny lub mailowy i wspierający stowarzyszenie darowiznami.
Oprac: P. Poczciwek, L. Dobrowolski
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Działalność Ośrodka Dziennego
Pobytu Osób z Chorobą
Parkinsona
Ośrodek, w którym prowadzona jest terapia
dla osób z chorobą Parkinsona, znajduje się
w budynku, gdzie od wielu lat funkcjonuje
poradnia zdrowia przy ul. J. Strusia 4/8,
Warszawa-Wawer, a jego aktualna nazwa to
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego.
Działalność Ośrodka rozpoczęła się w roku 2012, zajęcia odbywały się z powodzeniem przez
dwa lata i po zmianach organizacyjnych nadal są kontynuowane,
a ogólny schemat działalności został zachowany. Obecnie zajęcia
są finansowane ze środków Biura
Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu Miasta st. Warszawy.
W zajęciach w Ośrodku uczestniczą osoby w różnym wieku,
z różnorodnym doświadczeniem
życiowym i zawodowym. Różnice
indywidualne są zaletą w funkcjonowaniu naszej grupy. Talenty
niektórych pacjentów urozmaicają nam pobyt; pan Roman na
przykład pisze piękne wiersze.

Wszyscy opiekujemy się sobą,
wymieniamy cenne doświadczenia związane z chorobą i jej leczeniem, znajdujemy tu zawsze
zrozumienie i motywację do działania. Zawarte znajomości są często kontynuowane poza Ośrodkiem. Jest on dla wielu jak drugi
dom. Wspaniała, miła atmosfera,
którą wspólnie tworzymy, stanowi doskonały, dodatkowy efekt
terapeutyczny.
Osoby prowadzące to sympatyczne panie psycholog: pp. Marta i Monika oraz pan Andrzej,
który prowadzi rehabilitację. Ta
profesjonalna ekipa dba o to, by
zajęcia były ciekawe, a także inspirujące i motywujące nas do

aktywnego udziału w terapii oraz
do współdziałania w grupie. Natomiast sanitariusze: panowie Paweł, Mariusz i Zbyszek, czuwają
nad naszym bezpieczeństwem.
Terapia polega na naszym
udziale w różnorodnych zajęciach, takich jak:
• rehabilitacja ruchowa poprawiająca naszą sprawność fizyczną i wytrzymałość potrzebną do
walki z negatywnymi objawami
choroby,
• logopedia usprawniająca nasz
aparat mowy,
• zajęcia plastyczne, na których
poprawiamy motorykę małą
(zdolności manualne) oraz uwalniamy wodze fantazji plastycznych - to pozwoliło odkryć, że
mamy w grupie ukryte talenty,
• gry, zadania na spostrzegawczość, czy też krzyżówki i rebusy
są pomocne w usprawnianiu pracy naszego umysłu,
• biblioterapia, na której dzielimy
się wrażeniami z przeczytanych
książek i polecamy sobie tytuły,

Tu od 2012 r. odbywają się zajęcia dla osób z chP
(żródło: Internet).
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• wspólne oglądanie filmów, które
następnie komentujemy i dyskutujemy na ich temat,
• zajęcia psychoedukacyjne (np.
czytamy i rozmawiamy o depresji) dostarczają wiedzy psychologicznej.
Pracowity dzień koćzy się muzykoterapią, podczas której, w zależności od nastroju, tańczymy
lub śpiewamy pod wpływem dynamicznej muzyki, bądź też przy
dźwiękach spokojnych i klimatycznych wyciszamy się i relaksujemy.
Oprócz ucestniczenia w konkretnych zajęciach dbamy też
o integrację w grupie: wspólnie
obchodzimy rocznice i święta.
***
Rozszerzając naszą aktywność
i chęć zdobywania nowych doświadczeń, kilkoro z nas wzięło
udział w 8. PARKINSONIADZIE
(spartakiadzie dla osób z chP),
która na początku sierpnia br. odbyła się w Republice Czeskiej.
Impreza została zorganizowana bardzo sprawnie. Gospodarze
bardzo gościnnie nas przyjęli. Zakwaterowanie przyzwoite, zapewniono posiłki, transport między
hotelem i halą sportową oraz imprezy towarzyszące, np. koncert
grupy rockowej na rynku miasteczka Hodonin, inaugurujący
całą imprezę w piątkowy wieczór.
Same zawody odbywały się
cały dzień (sobota) w dużej odpowiednio wyposażonej hali, gdzie
mieliśmy również możliwość wypoczynku w dostosowanych do
tego miejscach. Pomyślano też
o napojach. A było gorąco!
Współzawodnictwo sportowe
odbywało się w kilku konkurencjach, m.in.: ping-pong, strzał kijem, strzał piłką nożną lub kijem
hokejowym do bramki, rzut piłką
do kosza, kręgle, strzelanie z wiatrówki do celu.

Uczestnicy zajęć i prowadzący (pod ścianą od prawej: p. Monika, trzecia p. Marta).

Część drużyny (uczestnicy i opiekunowie), oczekując na przejazd na zawody – w sobotni ranek przed
hotelem w Hodoninie.

Zwyciężyła drużyna słowacka.
Wpływ na ich wygraną zapewne
miała duża liczba doświadczonych uczestników. Nasza dru-

żyna, chociaż liczna, ale złożona
głównie z debiutantów, wywalczyła jeden medal brązowy oraz
parę punktowanych miejsc.

Władek i Andrzej walczą o punkty w konkurencji: strzał kijem hokejowym do bramki.
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w tym niecodziennym wydarzeniu (bo „życie to ruch, a ruch to
życie”, jak głosi dewiza organizatora tych zawodów).
Zapraszamy wszystkich do
udziału w następnej 9. Parkinsoniadzie, która odbędzie się
w sierpniu 2016 r.
A także do udziału w zajęciach
prowadzonych w Ośrodku przy
ul. J. Strusia 4 na Wawrze.
Kontakt tel. 22/5900971
Dekoracja medalowa – celne strzelanie kijem hokejowym okazało się naszą najmocniejszą stroną; kolega
Jerzy z Łodzi odbiera brązowy medal.

Mamy nadzieję, że bogatsi
o tegoroczne doświadczenie za
rok osiągniemy lepsze rezultaty.

Do zobaczenia!

Jednak w spartakiadzie nie wynik sportowy jest najważniejszy,
lecz sam udział i zaangażowanie

Marta Hartman (Ośrodek
Dziennego Pobytu) i Gerard
Chojnowski (MSOzChP)

Nowości wydawnicze

„10 przełomowych terapii
choroby Parkinsona”,
Michael S. Okun, jesień 2015 r.

Ze wstępu do książki(1):
„Jednym z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję od osób
z chorobą Parkinsona i ich rodzin jest: „Jaka będzie następna
przełomowa terapia?” Ze względu na złożoność choroby, każda
osoba posiada inną kombinację
uciążliwych objawów. Ta złożoność oznacza, że odpowiedź

nie
może być jednoznaczna i będzie różna dla poszczególnych
pacjentów. Nie można także
wykluczyć, że może to być też
połączenie terapii - na przykład
w opiece nad chorym i zastosowanie nowego urządzenia lub
lekarstwa.

Wreszcie, należy pamiętać, że
w podjęciu decyzji o zastosowaniu nowych terapii i urządzeń
w chorobie Parkinsona, czy też
innej, należy zawsze kierować
się zasadą etyczną, że wszystkie
nowe terapie, szczególnie inwazyjne metody leczenia, takie
jak głęboka stymulacja mózgu,
powinny być stosowane wyłącznie do „złagodzenia ludzkiego
cierpienia”. W Internecie można
znaleźć dyskusję moją (nerologa)
i neurochirurga dra Kelly Foote
w rozmowie „TEDx Universitetu
Floryda” w Gainesville na Florydzie w lutym 2012 r. pt.: „Twój
mózg kontroluje wszystko, a my
możemy kontrolować twój mózg”

(ang. TEDx UF talk, ‘Your brain
controls everything, and we can
control your brain.’)”(2).
Opracował: L.D., MSOzChP
(1)

tytuł oryginału: ‘10 breakthrough therapies for Parkinson’s disease’. Michael S. Okun,
M.D., Book4Patients on Amazon, 2015.

(2)

‘How to control the brain: Michael S.
Okun and Kelly Foote at TEDx UF, x= independently organised TED event, Gainesville,
Florida.
https://www.youtube.com/watch?v=7udZ5ux0dYE#t=187
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Wzorcowe Mieszkanie
dla Seniora w Polsce
W krajach zachodnich promuje się obecnie
koncepcje podejmujące tworzenie takich
rozwiązań, które pozwolą na starzenie się we
własnym domu, bez względu na pogłębiające
się niedomagania sprawności ruchowej czy
słabnące wraz z wiekiem zdolności poznawcze.
Polskie społeczeństwo bardzo
szybko się starzeje i już za kilka
lat Polska stanie się jednym z najstarszych krajów w Unii Europejskiej. W samej Warszawie liczba
osób w wieku 65+ zwiększy się
prawie dwukrotnie z 300 tys.
obecnie do ponad 550 tys. w 2050
roku. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę oraz ograniczyć wydatki służby zdrowia
i opieki społecznej, należy szukać
rozwiązań, które pozwolą nam
żyć dłużej w zdrowiu i niezależnie od pomocy innych.
W krajach zachodnich promowana jest obecnie koncepcja ageing
in place (niem. Zuhause im Alter,
fr. bien vieillir chez soi). Ageing in
place określa możliwość starzenia
się we własnym domu bez względu
na pogłębiające się niedomagania
związane ze sprawnością ruchową
czy słabnące wraz z wiekiem zdolności poznawcze. To rozwiązanie
jest dużo mniej kosztowne od
opieki stacjonarnej świadczonej
przez instytucje. Ponadto proces
starzenia się społeczeństwa charakteryzuje się nie tylko przyrostem ilości ludzi starszych, ale
też spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym, które mogą
świadczyć usługi opiekuńcze.
Oznacza to, że w przyszłości będzie coraz mniej opiekunów, a coraz większe zapotrzebowanie na

ich usługi. Konieczne jest zatem
wprowadzanie takich udogodnień, dzięki którym jak najdłużej
pozostaniemy niezależni.
Bez wątpienia dom to miejsce,
w którym czujemy się bezpieczne
i gdzie możemy żyć na własnych
zasadach. Jednak wraz z wiekiem
środowisko, w którym żyjemy,
staje się coraz mniej dostosowane do naszych potrzeb. Może
być nieodpowiednio wyposażone
w stosunku do pojawiających się
nowych potrzeb wynikających
z naszego starzenia się, może nie
pozwalać utrzymywać nam satysfakcjonujących relacji z innymi
czy też po prostu może zawierać
bariery fizyczne, które w coraz
większym stopniu będą utrudniać nam życie. Tymczasem wraz
z wiekiem zaczynamy mieć coraz
bardziej emocjonalny stosunek
do naszego domu i nie chcemy się
z niego wyprowadzać.
Inicjatywa „Wzorcowe Mieszkanie dla Seniora” zakłada przystosowanie mieszkania przy ul.
Oskara Lindego na warszawskich
Bielanach do potrzeb osoby starszej, niepełnosprawnej. Mieszkanie zostanie odpowiednio
wykończone materiałami i produktami zaprojektowanymi specjalnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Innowacyjność
rozwiązań będzie występować nie

tylko w wymiarze fizycznym, ale
również wymiarze technologicznym. Nowoczesne rozwiązania
smart home (pol. inteligentny
dom) zostaną uzupełnione systemem teleopieki. Warto dodać, że
tego typu mieszkania pokazowe,
w których prezentuje się produkty i usługi dla osób starszych, są
w Niemczech często spotykane
i służą popularyzacji rozwiązań
wspierających pozostanie do późnej starości we własnym domu.
Mieszkanie będzie pełniło funkcję showroomu (pol. wystawy) dla
wysokiej klasy produktów przeznaczonych dla seniorów w okresie od kwietnia 2016 do kwietnia
2018 roku. Przez dwa dni w tygodniu będzie ono otwarte dla osób
chcących je zobaczyć (wymagana
będzie wcześniejsza rejestracja).
W weekendy będzie możliwość
wynajmu (wynajem krótkoterminowy) osobom chcącym zapoznać się bliżej z zastosowanymi
rozwiązaniami.
„Wzorcowe Mieszkanie dla Seniora” jest inicjatywą firmy projektowo-doradczej DRC we współpracy z Ambasadą Królestwa Danii.
Inicjatywę objęli patronatem:
Krajowy Instytut Gospodarki
Senioralnej (www.kigs.org.pl),
Stowarzyszenie Architektów Polskich (www.sarp.warszawa.pl),
Głos Seniora (www.glosseniora.
pl), Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona oraz
Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Leszkowi Dobrowolskiemu
za poświęcony czas i przekazanie
bardzo cennych uwag do projektu
mieszkania. W kolejnych numerach biuletynu przedstawię rozwiązania zastosowane w mieszkaniu.
Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla,
Krajowy Instytut Gospodarki
Senioralnej
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Prasa naukowa

Krótko- i długoterminowe efekty głębokiej
stymulacji mózgu (DBS) w chorobie Parkinsona
– wyniki badań norweskich badaczy
Wiele wcześniejszych badań
potwierdziło przekonanie, że zastosowanie techniki DBS jądra
niskowzgórzowego (DBS-STN)
jest bezpiecznym i skutecznym
sposobem leczenia osób z chorobą Parkinsona, u których nie
można efektywnie hamować objawów motorycznych za pomocą
leków dopaminergicznych. Niezdolność do opanowania u tych
pacjentów objawów ruchowych
powoduje, że ich postawa jest
niestabilną; występują trudności
w przemieszczaniu się (PIGD,
ang. Postural Instability and Gait
Difficulties), częst zdarzają się też
znieruchomienia podczas chodu
i upadki. Częstotliwość tych zaburzeń ruchowych nasila się wraz
z czasem trwania choroby. Celem
opisanego niżej badania była ocena wpływu DBS-STN na objawy ruchowe u pacjentów z chP.
Naukowcy z Norweskiego
Centrum Badań nad Zaburzeniami Ruchowymi (Norwegian
Centre for Movement Disorders) badali zarówno krótko-,
jak i długoterminowe skutki

stosowania DBS na rozwój wymienionych wyżej objawów ruchowych u szesnastu pacjentów
z chP, którzy przeszli operację 6-9
lat wcześniej (grupa DBS). Natomiast wyniki badań chorych niepoddanych leczeniu chirurgicznemu (62 osoby) posłużyły do
określenia „naturalnej historii”
rozwoju tych objawów w czasie.
Najważniejsze wyniki tego badania można opisać następująco:
Znaczna poprawa średniej
oceny w skali UPDRS (ang. Unified Parkinson’s Disease Rating
Scale) w zakresie objawów motorycznych w grupie DBS w okresie
3-6 miesięcy po zabiegu.
Wyraźne zmniejszenie drżenia, spowolnienia ruchowego,
sztywności i poprawa wyników
PIGD obserwowano również
w grupie DBS w okresie 3-6 miesięcy po zabiegu.
Jednakże w okresie 6-9 lat po
operacji (grupa DBS) u wszystkich szesnastu pacjentów PIGD
był typowy dla parkinsonizmu.
Ponadto u 50% tych pacjentów
nasiliły się epizody zastygania

w czasie chodu oraz powtarzające się upadki. Podobny wzorzec
objawów motorycznych obserwowano u sześćdziesięciu dwóch
pacjentów, którzy nie przeszli
operacji DBS.
Podsumowując: wyniki tego
badania potwierdziły rezultaty
wcześniejszych obserwacji dotyczących krótkoterminowego
korzystnego wpływu DBS-STN
na osłabienie objawów motorycznych i ogólną poprawę jakości życia u osób z chP. Na ogół
te krótkoterminowe pozytywne
efekty stosowania DBS obserwuje się przez pierwsze dwa lata po
zabiegu chirurgicznym. Niestety
w dłuższym okresie pozytywne
skutki się nie utrzymują, następuje nawet nasilenie objawów motorycznych i stają się one bardziej
uciążliwe.
Opracował: L.D. , MSOzChP
Źródło: „Objawy motoryczne po głębokiej stymulacji jądra niskowzgórza mózgu
(oryg. Motor Symptoms after Deep Brain
Stimulation of the Subthalamic Nucleus)”.
Acta Neurologica Scandinavica. Tom 131:
s. 298-304; 2015.
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