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Od tego si´ nie umiera - taki ko-
mentarz cz´sto s∏yszy chory, u któ-
rego stwierdzono chorob´ Parkin-
sona. To zdanie nale˝a∏oby uzupe∏-
niç kolejnym: z tego nie mo˝na si´
wyleczyç. Oznacza to ˝ycie trudne,
pe∏ne dolegliwoÊci fizycznych i cier-
pieƒ moralnych. W ich pokonywa-
niu ogromna rol´, poza pomocà
medycznà, odgrywa otoczenie ro-
dzinne, zawodowe, kole˝eƒskie.
Szczególne znaczenie przypada
grupom samopomocowym. Jakie
zadania stawia sobie Sto∏eczne Sto-
warzyszenie Osób z Chorobà Par-
kinsona?

Nasze Stowarzyszenie, powo∏ane

w maju 1995 roku, liczy∏o pi´çdzie-

siàt osób. Jego celem jest pomoc

w pokonywaniu codziennych trudno-

Êci zwiàzanych z chorobà. Realizacji

tego zadania s∏u˝y rozpowszechnianie

informacji o chorobie Parkinsona

wÊród pacjentów i ich rodzin. Stowa-

rzyszenie wydaje biuletyn pt. “Parkin-

son”, organizuje spotkania pacjentów

z lekarzami. SpecjaliÊci mówià jak si´

poruszaç, od˝ywiaç czy piel´gnowaç.

Jednym z zadaƒ Stowarzyszenia jest

równie˝ pomoc we wspó∏tworzeniu

grup samopomocy i lokalnych stowa-

rzyszeƒ. Szczególne znaczenie w na-

szej pracy ma organizowanie rehabili-

tacji. Kiedy na cz∏owieka spadnie wy-

rok w postaci choroby Parkinsona, ma

si´ dwa wyjÊcia: zasiàÊç w fotelu i po-

grà˝yç w ˝alu do ca∏ego Êwiata zada-

jàc sobie pytanie, dlaczego w∏aÊnie

mnie to spotka∏o, albo zacisnàç z´by

i szukaç kontaktów, mo˝liwoÊci reha-

bilitacji. S∏owem zaczàç upartà, co-

dziennà walk´ z pog∏´biajàcà si´

niesprawnoÊcià z w∏asnà s∏aboÊcià, ze

“z∏oÊliwymi” guzikami i opornymi

sznurowad∏ami...

Na jakich êród∏ach finansowania
Stowarzyszenie opiera swoja dzia-
∏alnoÊç?

Mamy dotacje z miejskiego wy-

dzia∏u zdrowia, Fundacji “Wspólna

Droga” oraz firm farmaceutycznych.

Nie mo˝emy jednak zaspokoiç wielu

potrzeb zg∏aszanych przez cz∏onków

naszego Stowarzyszenia, do którego

obecnie nale˝y oko∏o czterystu cz∏on-

ków. Choroba Parkinsona zatacza co-

raz szersze kr´gi i obejmuje równie˝

osoby w coraz m∏odszym wieku. Jest

wÊród nas np. chory liczàcy zaledwie

trzydzieÊci jeden lat.

Jakiej pomocy mo˝e udzieliç cho-
rym Stowarzyszenie?

Poza wydawaniem biuletynu, co

miesiàc w sali konferencyjnej szpita-

la Ministerstwa Spraw Wewn´trz-

nych odbywajà si´ spotkania ze spe-

cjalistami: neurologiem, urologiem,

psychologiem. Konsultant doktor Ja-

kub Sienkiewicz odwiedza chorych

le˝àcych w domu. W oÊrodku sporto-

wym na Ochocie, nasi chorzy korzy-

stajà z us∏ug rehabilitacyjnych. Co

roku organizujemy te˝ turnusy reha-

bilitacyjne w oÊrodku Ruchu w Pod-

kowie LeÊnej. W tym roku skorzysta-

∏y z nich dwadzieÊcia trzy osoby. 

Czy Stowarzyszenie pomaga swo-
im cz∏onkom w piel´gnacji w do-
mu?

Nie mamy takich mo˝liwoÊci. Wal-

czymy o zatrudnienie piel´gniarki

wyspecjalizowanej w pomocy cier-

piàcym na chorob´ Parkinsona, która

by∏aby zarazem ∏àcznikiem mi´dzy

chorym a lekarzem. Niestety, brak

Êrodków przekreÊla nasze starania.

Bardziej zawansowane stadia
choroby odbierajà pacjentom zdol-
noÊç samodzielnego funkcjonowa-
nia w codziennym ˝yciu. Dotyczy to
mi´dzy innymi czynnoÊci fizjolo-
gicznych. Jak w tej sytuacji radzà
sobie chorzy na przyk∏ad z proble-
mem nietrzymania moczu?

Dla wielu osób jest to bardzo ucià˝-

liwa sprawa. Chory musi pójÊç do le-

karza pierwszego kontaktu po zlece-

nie na zakup Êrodków takich jak pie-

luchy czy pieluchomajtki. Powszech-

nie jednak wiadomo, ˝e przys∏ugujà-

ca liczba sztuk na miesiàc, które re-

funduje kasa, jest niewystarczajàca.

Niedawno wielu “parkinsonistów”

wype∏nia∏o ankiet´ dotyczàcà dost´p-

noÊci oraz iloÊci Êrodków zabezpie-

czajàcych osoby z problemem nie

trzymania moczu (wyniki ankiety

publikujemy na str. 14).

Co w opinii Stowarzyszenia przed-
stawia najwi´kszy problem dla cho-
rych w ich codziennym ˝yciu?

Marzymy o powstaniu przychodni

interdyscyplinarnej, która umo˝liwi-

∏aby chorym za∏atwianie wizyty

u specjalistów w jednym miejscu.

Obecnie sytuacja wyglàda tak, ˝e wy-

konanie badaƒ zlecanych przez kilku

specjalistów przyjmujàcych w ró˝-

nych placówkach zajmuje choremu

przeci´tnie miesiàc. Bywa, ˝e niektó-

re badania trzeba powtórzyç, ponie-

wa˝ po miesiàcu stajà si´ ju˝ nie ak-

tualne. Druga sprawa to Êwiadczenia

sanatoryjne. Nasi chorzy korzystajà

ze skierowaƒ na leczenie sanatoryjne

wed∏ug normalnych zasad. Problem

w tym, ˝e cz´sto zaburzenia ró˝nych

czynnoÊci fizjologicznych sà bardzo

dokuczliwe nie tylko dla osób do-

tkni´tych Parkinsonem ale tak˝e dla

wspó∏lokatorów z pokoju czy wspó∏to-

warzyszy przy stole. Dr˝enie ràk by-

wa nieraz tak silne, ˝e trudno trafiç

z ∏y˝kà zupy do ust. Zupa si´ rozlewa

a widok dla otoczenia nie jest przy-

jemny. Podobnie rzecz ma si´

z nietrzymaniem moczu. Chory wy-

maga cz´sto pomocy przy za∏o˝eniu

Êrodków zabezpieczajàcych. Dlatego

ze wszech miar by∏oby s∏uszne, aby

ten problem rozwiàzaç wyznaczajàc

na przyk∏ad wydzielone miejsca dla

parkinsonistów w ogólnych sanato-

riach, albo jeszcze lepiej przeznaczyç

dla nas jedno sanatorium. 

Dzi´kuje za rozmow´.

Od tego si´ nie umiera... Z Martà Soleckà
sekretarzem Sto∏ecznego

Stowarzyszenia Osób

z Chorobà Parkinsona

rozmawia Iza Marcisz


