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Fundacja „˚yç z chorobà Parkinsona” powsta∏a
w celu niesienia pomocy chorym i ich rodzi-
nom, cierpiàcym z powodu choroby Parkinso-
na. Fundacja dzia∏a tak˝e na rzecz ochrony
zdrowia i opieki spo∏ecznej. Zosta∏a ona za∏o-
˝ona w roku 2004, z inicjatywy Pana Jerzego
¸ukasiewicza. Rok póêniej, 29 marca 2005 r.,
Fundacja otrzyma∏a status organizacji po˝ytku
publicznego. Siedziba Fundacji mieÊci si´
w Warszawie, przy ul. Czerskiej 18 lok. 243.

Czym jest choroba 
Parkinsona?

Choroba Parkinsona nale˝y do grupy
chorób zwyrodnieniowych uk∏adu nerwo-
wego. Cierpi na nià prawie 1,5% osób
w wieku powy˝ej 65 r.˝. Schorzenie dotyka
w jednakowym stopniu obu p∏ci. Poczàtek
choroby jest niekiedy podst´pny, a rozpo-
znanie, zw∏aszcza we wst´pnym jej okresie,
nie jest ∏atwe. Do najbardziej charaktery-
stycznych objawów choroby Parkinsona
nale˝à: dr˝enie ràk, ramion, nóg, ˝uchwy
i twarzy, sztywnoÊç koƒczyn i tu∏owia, spo-
wolnienie ruchów, upoÊledzenie koordyna-
cji ruchowej i równowagi. Mogà wystàpiç
tak˝e trudnoÊci w mowie. Choroba ma
charakter przewlek∏y i post´pujàcy - obja-
wy ulegajà nasileniu wraz z rozwojem cho-
roby. Jej przyczyny nie zosta∏y jeszcze w pe∏-
ni wyjaÊnione, zaÊ leczenie - w Êwietle do-
tychczasowych badaƒ - mo˝e jedynie spo-
wolniç jej rozwój i os∏abiç objawy. 

Idea Fundacji
˚ycie chorych jest w wielkim stopniu

utrudnione, a idea Fundacji to w∏aÊnie do-
prowadzenie do tego, by tych utrudnieƒ by-
∏o jak najmniej. G∏ównym zadaniem Fun-
dacji jest wyzwalanie aktywnoÊci w Êrodo-
wisku osób z chorobà Parkinsona, poprzez
rozwijanie grup samopomocowych i sto-
warzyszeƒ regionalnych. Cele Fundacji to
równie˝ s∏u˝enie chorym pomocà mate-
rialnà i przeciwdzia∏anie ich poczuciu rezy-
gnacji, osamotnienia i bezradnoÊci. Prowa-

dzone sà równie˝ dzia∏ania majàce na celu
rozwiàzanie problemu zaopatrzenia w leki,
bez których chorzy nie mogà ˝yç. Fundacja
opracowuje wykaz przychodni specjali-
stycznych, zajmujàcych si´ chorobà Parkin-
sona oraz wykaz aptek posiadajàcych pe∏nà
ofert´ leków zalecanych przy schorzeniu.

Stara si´ ona jak najcz´Êciej aktualizowaç
informacje o nowych lekach, korzystajàc
z zapowiedzi firm farmaceutycznych. Fun-
dacja mo˝e wspieraç tak˝e inne instytucje
i organizacje, których dzia∏alnoÊç jest zbie˝-
na z celami Fundacji, mo˝e równie˝ finan-
sowaç badania naukowe. Wspó∏dzia∏a
tak˝e z organami administracji paƒstwo-
wej i samorzàdowej, placówkami s∏u˝by
zdrowia, mediami oraz innymi organizacja-
mi krajowymi i mi´dzynarodowymi dzia∏a-
jàcymi na rzecz osób z chorobà Parkinso-
na. Fundacja obejmuje swoim patronatem
specjalistyczne poradnie, przychodnie
dziennego i sta∏ego pobytu chorych. 

Wolontariusze pomagajà
Wa˝nym punktem dzia∏alnoÊci organi-

zacji jest wolontariat. Fundacja zatrudnia
bardzo wielu wolontariuszy. Sà to prze-
wa˝nie ludzie m∏odzi, sympatyczni, rozta-
czajàcy wokó∏ siebie pozytywnà aur .́ Ich
dzia∏alnoÊç obejmuje m.in. organizowanie
szeroko rozumianej rehabilitacji domo-
wej, terapii psychologicznej. Niosà oni po-
moc osobom samotnym, za∏atwiajà ró˝ne
sprawy, cz´sto zbyt trudne, czy wr´cz nie-
mo˝liwe do wykonania samodzielnie
przez chorego. Wolontariusze pomagajà
równie˝ Fundacji w organizacji szkoleƒ,

konferencji, przygotowywaniu Êwiàtecz-
nych spotkaƒ.

Obszar na którym Fundacja wykonuje
swoje zadania to terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej, a tak˝e terytoria innych kra-
jów. Organizacja mo˝e posiadaç oddzia∏y
za granicà. Nie mo˝e jednak zrzeszaç cz∏on-
ków, ze wzgl´du na form´ prawnà swojej
dzia∏alnoÊci, aczkolwiek ka˝da osoba zain-
teresowana mo˝e zg∏osiç si´ do Fundacji.

Organizacja „˚yç z chorobà Parkinsona”
realizuje programy spo∏eczne powsta∏e
z myÊlà o osobach cierpiàcych na to scho-
rzenia oraz  skierowane w szczególnoÊci do
tych osób. Dzia∏alnoÊç ta jest bardzo boga-
ta. Fundacja utworzy∏a poradni´ interneto-
wà dla osób z chorobà Parkinsona, admini-
struje pi´ç stron internetowych: www.par-
kinsonfundacja.pl, www.parkinson.sos.pl,
www.parkinson.net.pl, www.parkinsonfo-
und.com. Zorganizowa∏a ona dla chorych
wiele imprez turystycznych, rekreacyjnych,
zjazdów, prelekcji. Fundacja posiada tak˝e
swoje wydawnictwo, wydaje podr´czniki,
biuletyny, ulotki, plakaty rozpowszechnia-
jàce wszelkie informacje, rezultaty badaƒ
naukowych w dziedzinie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji osób z chorobà Parkinso-
na. Wyda∏a m.in. „Poradnik ˝ywienia
w chorobie Parkinsona”, „Poradnik do re-
habilitacji”. Fundacja umo˝liwia chorym
konsultacje z lekarzami neurologami, orga-
nizuje tak˝e wizyty domowe. Stale wspó∏-
pracuje z wieloma specjalistami. Organizo-
wane sà równie˝ dotacje dzia∏aƒ regional-
nych i lokalnych na rzecz zreformowania
systemu opieki nad nieuleczalnie chorymi,
aby mogli oni jak najd∏u˝ej pozostawaç pod
odpowiednià opiekà we w∏asnych mieszka-
niach. Fundacja prowadzi zaj´cia z psycho-
terapii, terapii ruchowej oraz szkolenia dla
rodzin i opiekunów osób chorych. Prowa-
dzone sà ogólnopolskie spotkania z osoba-
mi cierpiàcymi na chorob´ Parkinsona,
w dzieƒ urodzin James’a Parkinsona. Fun-
dacja finansuje us∏ugi zwiàzane z poprawà
kondycji fizycznej i psychicznej dotkni´tych
schorzeniem pacjentów. Fundacja dzia∏a po
to, aby osoby cierpiàce na chorob´ Parkin-
sona mog∏y prowadziç godne ˝ycie. 

Szczegó∏owe informacje mogà Paƒstwo
otrzymaç kontaktujàc si´ telefoniczne
z Biurem Fundacji pod numerem 
(022) 409-77-56.
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