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WstępWstęp

Choroba Parkinsona zalicza się do 
neurodegeneracyjnych chorób układu 
nerwowego. 

Jeśli czytasz ten poradnik, prawdopodobnie choroba 
Parkinsona dotyczy Ciebie lub bliskiej osoby.  
Moment diagnozy zmienia i wpływa nie tylko na życie 
osoby chorej, lecz także członków rodziny.

Na świecie choruje ok. 10 milionów ludzi,  
a liczba zachorowań stale wzrasta.

Dopamina to substancja chemiczna, która odgrywa rolę 
w wielu podstawowych funkcjach, takich jak koordynacja 
ruchowa, regulacja napięcia mięśni szkieletowych i pamięć. 
Działa jako przekaźnik w komunikacji pomiędzy komórkami 
mózgowymi. 

Niedobór dopaminy wywołuje objawy ruchowe  
pod postacią m.in: zaburzeń ruchowych, spowolnionych 
ruchów, sztywności mięśniowej. 

Poza wymienionymi zaburzeniami, chorobie Parkinsona 
towarzyszy bardzo szeroki wachlarz objawów pozaruchowych, 
które stanowią duże wyzwanie dla pacjentów, ich opiekunów 
oraz specjalistów. 

Do tych objawów zaliczamy: problemy ze snem, częste 
wybudzanie się w nocy, spowolnione trawienie, zaparcia,  
dolegliwości ze strony układu moczowego, częste oddawanie 
moczu w nocy, problemy z oddychaniem, niskie ciśnienie 
krwi, zaburzenia nastroju, depresję, lęk, problemy z pamięcią 
bądź utrzymaniem skupienia. Objawy choroby są bardzo 
zróżnicowane i zwykle rozwijają się powoli.

W związku z tak licznymi objawami choroba Parkinsona 
wymaga konsultacji i wsparcia wielu specjalistów, którzy 
są zaangażowani w leczenie pacjentów. Do grona tych 
specjalistów zaliczamy m. in. neurologa, neurochirurga, 
neuropsychologa, pielęgniarkę parkinsonowską, 
fizjoterapeutę, dietetyka, logopedę, psychiatrę, lekarza POZ, 
pielęgniarkę rodzinną oraz pomoc społeczną. 

Choroby Parkinsona nie można rozpoznać za pomocą testu, 
badania neuroobrazowego (tomokomputerem-TK lub 
rezonansem magnetycznym-MRI), czy badania krwi. 

Pierwszy jej opis został zaprezentowany w 1817 roku 
przez Jamesa Parkinsona w pracy „Rozprawa o drżączce 
poraźnej”, w której autor precyzyjnie opisuje objawy 
ruchowe oraz zaburzenia nastroju. 

W chorobie Parkinsona dochodzi do zaniku komórek 
dopaminergicznych w niewielkiej strukturze mózgu 
o nazwie istota czarna.
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Rozpoznawanie choroby Parkinsona dokonywane jest  
przez lekarza neurologa, w oparciu o występujące u pacjenta 
objawy. Lekarz zadaje pytania na temat zdrowia i historii 
medycznej, obserwuje poruszanie się, chód i postawę ciała 
osoby zgłaszającej się na konsultację. 

Rozpoznanie choroby jest trudnym momentem. Rozpoczyna 
się czas poszukiwania informacji na temat tego co można 
zrobić, aby wyzdrowieć, w jaki sposób się leczyć, jak najlepiej 
żyć z chorobą oraz gdzie uzyskać pomoc.

Leczeniem choroby Parkinsona zajmują się specjaliści z zakresu 
zaburzeń ruchowych w neurologii.

Wstęp

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż aktualna 
medycyna pozwala  skutecznie kontrolować  
objawy choroby Parkinsona.

Wstęp

Istnieje wiele różnych możliwości terapeutycznych,  
z których mogą korzystać osoby chore w celu znaczącego 
zmniejszenia objawów. 

Formą terapii stosowaną na początku choroby są leki  
o różnym mechanizmie działania, przyjmowane doustnie,  
które przez pierwsze kilka lat choroby działają bardzo 
efektywnie i pozwalają utrzymać sprawność. W miarę postępu 
choroby oraz wyczerpania skuteczności działania leków 
doustnych można zastosować leczenie z zastosowaniem  
innych metod niż tabletki. Terapie zaawansowane to: 

1. stymulator wszczepiany do mózgu,  
czyli głęboka stymulacja mózgu – DBS, 

2. terapia z użyciem żelu dojelitowego lewodopa/karbidopa,

3. leczenie podskórne apomorfiną

Wymienione metody leczenia bardzo skutecznie  
zmniejszają objawy choroby i pozwalają przez wiele lat 
sprawnie funkcjonować. 

Z punktu widzenia pacjenta, bardzo ważne jest jednak  
podjęcie aktywnej walki z chorobą. 

Od samego początku warto zadbać o systematyczną 
aktywność fizyczną, a także zaplanować swój indywidualny 
program ćwiczeń. 
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Wstęp

Ponadto poleca się zastosowanie odpowiedniej diety, 
polegającej na spożywaniu warzyw, owoców, wody  
oraz innych koniecznych do zdrowego funkcjonowania 
produktów – najbardziej zalecaną jest dieta 
śródziemnomorska. 

Takie zachowania (zwane prozdrowotnymi) stanowią 
podstawę do zachowania dobrego samopoczucia pacjenta 
podczas choroby. 

Rozdział 1
Diagnoza - pierwsze lata życia  

z chorobą Parkinsona
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Zanik neuronów produkujących dopaminę prowadzi do jej 
niedoboru, co wiąże się z pojawieniem się objawów choroby. 
Pierwsze z nich są widoczne i odczuwalne w momencie,  
gdy ilość zniszczonych neuronów w mózgu przekracza 
50% stanu wyjściowego. 

Rozpoznanie choroby Parkinsona zwłaszcza w początkowym 
stadium jest często trudne. Polega ono na ocenie objawów 
występujących u pacjenta oraz monitorowaniu ich 
postępowania. 

Do podstawowych objawów zalicza się: 
 ■ spowolnienie ruchowe

 ■ sztywność mięśniową
często utrudniającą uprzednio samodzielne funkcjonowanie

 ■ drżenie spoczynkowe 
charakterystyczne dla tego rodzaju drżenia jest jego ustępowanie 
podczas ruchu, występowanie podczas spoczynku oraz możliwe 
nasilenie pod wpływem emocji i stresu

 ■ zaburzenia węchu 
osłabienie lub utrata węchu dotyczy nawet 80% osób 
z chorobą Parkinsona

 ■ depresję 

 ■ zaburzenia snu 
pod postacią bezsenności, koszmarów sennych, 
niekontrolowanych, sporadycznych ruchów podczas snu, 
narkolepsji – zasypianiu w czasie dnia, bezdechu sennego 

 ■ zaparcia

Rozdział 1

Pierwsze objawy choroby Objawy na początku są łagodne i jednostronne, 
postępują powoli. Następnie w późniejszych stadiach 
dołączają się kolejne dolegliwości, które są bardzo 
różnorodne u każdego pacjenta.

Brak dopaminy u osób z chorobą Parkinsona został  
po raz pierwszy opisany w latach 60-tych. 

Wkrótce po tym, rozpoczęto stosowanie terapii 
zastępczej dla dopaminy za pomocą leku lewodopy, 
co stało się - i wciąż pozostaje - złotym standardem 
leczenia. 

Leczenie w pierwszych  
latach choroby 
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Rozdział 1

Równie istotnym aspektem w diagnozie choroby 
Parkinsona jest charakterystyczna, dobra odpowiedź 
(oznaczająca zmniejszenie lub ustąpienie objawów 
podczas działania leku) na leczenie preparatami 
lewodopy, która utrzymuje się przez dłuższy czas 
w początkowej fazie choroby. 

Znalezienie odpowiedniego leku dla danego chorego  
(lub kombinacji leków) jest procesem, który wymaga czasu 
od pacjenta oraz lekarza. Dostępne leki mają za zadanie 
zwiększyć poziom oraz odbiór dopaminy, która nie jest 
już wytwarzana u osoby chorej. 

Z biegiem czasu, w miarę postępu objawów lub powikłań, 
lekarz dostosowuje i zmienia leczenie. Rozpoczyna się 
stosowanie różnych połączeń leków tak, aby wzmocnić 
ich pozytywne działanie i ograniczyć objawy uboczne. 
Oznacza to zmiany dawek i częstotliwości przyjmowania 
leków. 

Dobre „zarządzanie” objawami może pomóc utrzymać 
zdrowie, ułatwić wykonywanie aktywności fizycznej  
oraz zachować możliwie najlepszą kondycję fizyczną. 

Celem leczenia jest pomoc w kontrolowaniu 
objawów i zmniejszenie ich występowania tak, 
aby chory mógł sprawnie funkcjonować. 



Rozdział 1
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Ćwiczenia i ruch ważne są dla wszystkich,  
lecz dla osób z chorobą Parkinsona są szczególnie 
istotne, ponieważ mięśnie oraz stawy stają się 
sztywniejsze, a także słabsze w wyniku choroby. 
Równowaga oraz koordynacja mogą się pogorszyć, 
przez co codzienne czynności stają się bardziej 
wymagające i męczące. 

Zachowanie dobrej formy fizycznej pozwoli 
pacjentowi zdecydowanie dłużej cieszyć się 
niezależnością. Pomimo wciąż niedostępnej metody 
wyleczenia choroby Parkinsona, udowodniono,  
że aktywność fizyczna może pomóc w zachowaniu 
dobrego samopoczucia. 

Utrzymywanie wydolności fizycznej może 
zmniejszyć niepowodzenia, które przyspieszają 
postęp choroby, odsunąć w czasie niesprawność 
oraz ogólnie wpłynąć na lepszą kondycję. 

Naukowcy uważają, że aktywność ruchowa 
opóźnia rozwój choroby Parkinsona, 
pod warunkiem niezwłocznego jej 
wprowadzenia na samym początku od 
momentu diagnozy, a także konsekwentnego 
jej utrzymywania i regularnego stosowania. 

Aktywność fizyczna i dieta

Aktywność fizyczna opóźnia i zmniejsza 
nasilenie objawów zarówno ruchowych  
jak pozaruchowych.

Rozdział 1



Konkretnym przykładem może być  
jazda na rowerze, która jest bardzo korzystna 
szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona. 

16

Rozdział 1

Oto kilka podstawowych korzyści płynących  
z aktywności fizycznej: 

 ■ zwiększa poczucie kontroli i poczucie samodzielności

 ■ daje większą energią i wytrzymałość,  
prowadzi do zmniejszenia zmęczenia

 ■ lepsza równowaga i mniej upadków 

 ■ poprawia postawę ciała

 ■ poprawia nastrój i zmniejsza ryzyko depresji

 ■ sprzyja kontaktom społecznym

 ■ poprawia funkcje mózgowe

 ■ zmniejsza urazy stawów i kości

 ■ zapobiega wystąpieniu trudności w chodzeniu 

 ■ spowalnia proces osteoporozy

 ■ poprawia sen

Uważa się, że wysoce skoordynowane umiejętności 
potrzebne do jazdy na rowerze pozwalają wspierać 
równowagę i koordynację. 
Jazda na rowerze może pomóc utrzymać zdrowe serce 
i płuca, pedałowanie może poprawić siłę mięśni nóg 
i ogólną koordynację, a także zmniejszyć sztywność. 

Do zalecanych ćwiczeń należy również  
chodzenie z kijkami do Nordic Walking, które bardzo 
poprawia prawidłowe chodzenie oraz wzmacnia 
ogólną siłę mięśniową, co więcej, poprzez częstsze 
przebywanie na dworze wzmacnia odporność.

Rozdział 1

Holenderscy naukowcy odkryli, że podczas 
jazdy na rowerze objawy choroby ustępowały 
lub były nieznaczne, natomiast po zejściu 
z roweru występowały ponownie. 
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Rozdział 1

Kolejnym ważnym elementem dla utrzymania dobrej 
jakości życia jest prawidłowe odżywianie. Pomimo braku 
jednej, konkretnej diety w chorobie Parkinsona zaleca się 
jedzenie produktów jak najmniej przetworzonych, dietę 
zrównoważoną, spożywanie owoców i warzyw oraz wypijanie 
przynajmniej 2 litrów płynów dziennie. 

Rekomendowane jest spożywanie produktów 
pełnoziarnistych, produktów bogatych w zdrowe tłuszcze 
tj. orzechy, oliwa z oliwek, produktów bogatych w białko 
tj. mięso, fasola, jaja, ryby, twaróg (zaleca się zjedzenie 
wieczorem, ponieważ wtedy jest najefektywniej trawiony). 

Jedną z zasad zdrowej diety jest jedzenie żywności 
z przeciwutleniaczami. To cząsteczki „dobre 
dla każdego”, które pomagają chronić komórki. 
Przeciwutleniacze znajdują się w owocach, 
warzywach, ziarnach, orzechach, ciemnej 
czekoladzie i niektórych napojach, takich jak 
czerwone wino, kawa i herbata. 

Rozdział 1

WARZYWA
OWOCE

PRODUKTY 
PEŁNOZIARNISTE

ZDROWE 
TŁUSZCZE

BIAŁKO PRZECIWUTLENIACZE 2 LITRY PŁYNÓW 
DZIENNIE

Dieta 
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Rozdział 1

Lewodopa jest budulcem białka, przez 
co konkuruje o wchłanianie w układzie 
pokarmowych z innymi białkami. Oznacza 
to, że przyjmowanie lewodopy z posiłkami 
wysokobiałkowymi, takimi jak mięso, ryby 
czy przetwory mleczne, może zmniejszyć ilość 
leku dostającego się do organizmu, przez co 
zmniejsza się skuteczność jego działania. 

Z uwagi na powyższy fakt konieczne jest 
przyjmowanie leków z lewodopą 30 minut 
przed lub 60 minut po posiłku. Inną 
możliwością jest mniejsze przyjmowanie 
białka w ciągu dnia, a większe po południu 
i wieczorem. 

mogą zmniejszać wchłanianie lewodopy, 
dlatego należy stosować je przynajmniej 
2 godziny przed lub po przyjęciu lewodopy.

suplementy 
żelaza

nie wymagają dostosowania diety,  
ani ograniczania białka. 

lewodopa

pramipeksol, 
ropinirol, 
rotygotyna

Lek lewodopa

Agoniści dopaminy 

Rozdział 1

zwiększają tyraminę, a łączenie ich 
z pokarmami o wysokiej zawartości tyraminy 
– np. dojrzewającego sera, czy wędlin - może 
podnieść ciśnienie krwi. Tych produktów nie 
trzeba całkowicie eliminować z diety,  
ale należy je spożywać z umiarem. 

utrzymać spożycie energii na poziomie  
25-30 kcal/kg masy ciała,  
stosować dodatkowe kalorie  
w przypadku występowania dyskinez

proporcja węglowodanów do białka  
w wartości co najmniej 4-5 : 1

zalecane dzienne spożycie białka  
0,8 g/kg masy ciała

minimum 2 litry płynów dziennie

rasagalina, 
selegilina

kalorie

proporcje

białko

płyny

Inhibitory MAO-B 

Ogólne zalecenia
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Rozdział 2
Średnio-zaawansowana 

choroba Parkinsona 
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Po kilku latach trwania choroby, liczba objawów,  
ich nasilenie oraz reakcja na leki zmieniają się. Na tym 
etapie, wszystkie objawy, które występowały na początku 
choroby, stają się jeszcze silniejsze i trwają przez dłuższą 
część dnia. Choroba nie jest już jednostronna, występuje 
po obu stronach ciała. 

Powstają różnorodne problemy. Jedne z trudniej 
rozpoznawalnych (nawet wśród specjalistów) dotyczą  
oczu i układu wzrokowego: od suchych oczu do 
podwójnego widzenia. Zaburzenia te mogą nie tylko 
zakłócać czytanie lub prowadzenie samochodu,  
ale także pogarszać chodzenie lub powodować  
problemy z równowagą, a nawet halucynacje.

Rozdział 2

Nasilenie objawów Stany ON i OFF

W miarę postępu choroby Parkinsona stosowane leczenie 
tabletkowe, doustne nie wpływa tak dobrze na zmniejszanie 
i kontrolowanie objawów jak na początku choroby. Wynika to 
między innymi z tego, iż z czasem leczenie staje się coraz mniej 
efektywne, wywołując „zjawisko włączania i wyłączania”. 

Stan ON („stan włączenia”) to czas, kiedy lek działa, sprawność 
ruchowa jest dobra, pacjent dobrze się czuje, jest energiczny.  
Natomiast stan OFF („stan wyłączenia”) to czas złego 
samopoczucia, braku możliwości poruszania się.  
Podczas tego stanu osoba może odczuwać sztywność,  
lub mieć nasilone drżenie, może być bardzo spowolniona.  
Mogą występować trudności z mową oraz koncentracją 
i myśleniem.  To czas, kiedy leki nie działają. 

Zdarza się, że stan OFF występuje nawet po wcześniejszym 
zastosowaniu leków, jednak w takiej sytuacji nie jest widoczny 
pozytywny efekt działania tabletek. W zaawansowanej 
chorobie czas trwania stanów włączenia staje się coraz krótszy, 
a czas trwania stanów wyłączenia dłuższy, jednocześnie słabiej 
odczuwalne staje się działanie leków. 

Niestety zwiększenie ilości przyjmowanych lekarstw doustnych 
również przestaje odnosić korzystne efekty. Stany ON i OFF są 
bardzo nieregularne oraz indywidulane dla każdego pacjenta, 
u niektórych osób są przewidywalne, u innych występują nagle 
i niespodziewanie. Takie zmiany stanu samopoczucia nazywa 
się fluktuacjami. 

Rozdział 2
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Rozdział 2

U niektórych osób wahania samopoczucia wydają się 
reagować na formy lewodopy o kontrolowanym uwalnianiu  
(np. sinemetem cr). Lewodopa o kontrolowanym uwalnianiu 
nie działa jednak dobrze u wszystkich i niestety może 
powodować pogorszenie innych objawów. 

Zamiast przestawiać się na inny rodzaj lewodopy,  
lekarz może skrócić odstęp między dawkami lewodopy 
o około 30 do 60 minut (szczególnie w zaawansowanej 
chorobie Parkinsona). 

Na tym etapie dokonuje się różnych modyfikacji leczenia  
lub jego zmiany na leczenie z zastosowaniem 
zaawansowanych metod tj. głęboka stymulacja mózgu  
czy leczenie infuzyjne za pomocą żelu dojelitowego 
lewodopa/karbidopa lub apomorfiny. 

Rozdział 2

Dyskinezy 

Dyskinezy, kolejny z terminów związany z chorobą Parkinsona, 
to mimowolne, nieskoordynowane ruchy kończyn lub całego 
ciała, wykręcanie i wyginanie ciała, rąk, nóg, ust, brody, głowy 
oraz tułowia. 

Zjawisko dyskinez oraz stanów włączania i wyłączania jest 
trudnym problemem w leczeniu choroby Parkinsona.  
Istnieją różne sposoby radzenia sobie z tymi objawami. 
Możliwym rozwiązaniem jest omówienie wszystkich 
dostępnych opcji terapii z lekarzem i wybranie odpowiedniej 
terapii. 

Strategia leczenia opracowywana jest indywidualnie  
dla każdego pacjenta. Jest to bardzo ważny aspekt leczenia, 
ponieważ objawy są bardzo różne u innych osób. 

„Przymrożenia” (z angielskiego freezing)

Osoby z chorobą Parkinsona opisują przymrożenia jako uczucie 
przyklejonych stóp do podłoża. Może ono trwać od kilku 
sekund do nawet kilku minut. Zazwyczaj zdarzają się nagle, 
głównie, gdy chory:

 ■ przechodzi przez węższe przejścia, 

 ■ idzie w kierunku drzwi, 

 ■ obraca się lub zmienia kierunek, szczególnie na małej 
przestrzeni, 

 ■ traci uwagę i koncentrację na czynności chodzenia,  

 ■ jest w miejscach, które są zatłoczone lub mają wzorzyste 
podłogi albo są jednokolorowe.

Przymrożenia występują na zaawansowanym etapie choroby, 
wydają się być związane z długotrwale stosowanym leczeniem. 
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Dysfagia, czyli problemy z połykaniem 

Większość osób z chorobą Parkinsona doświadcza zmian 
mowy, głosu bądź połykania na pewnym etapie choroby. 
Te same objawy, które występują w mięśniach ciała - drżenie, 
sztywność i powolny ruch - mogą wystąpić w mięśniach 
używanych podczas mówienia czy połykania. 

Podobnie jak inne objawy, trudności z mową i połykaniem 
mogą się różnić u każdego pacjenta. Osoby chore mogą 
zauważyć zmiany lub trudności z żuciem, jedzeniem  
lub połykaniem. Zmiany te mogą się zdarzyć w dowolnym 
momencie, ale mają tendencję do nasilania się  
wraz z postępem choroby. 

Zaburzenia połykania dzieli się na ustno-gardłowe 
i przełykowe. Pierwszy wymieniony typ dysfagii wynika 
z utrudnionego formowania kęsa i przesuwania go w kierunku 
gardła. Dotyczy ona pokarmów stałych oraz płynnych. 
Charakteryzuje się problemami z połknięciem kęsa pokarmu, 
towarzyszy jej uczucie drapania w gardle i kaszel. Stan taki 
grozi zakrztuszeniem się oraz przedostaniem się pokarmu  
do dróg oddechowych. 

Typowe objawy problemów z połykaniem obejmują:
 ■ spowolnienie podczas jedzenia

 ■ wrażenie, że jedzenie wpadło do gardła  
i nie przesuwa się niżej do żołądka

 ■ kaszel lub krztuszenie się podczas jedzenia lub picia

 ■ trudności z połykaniem tabletek

 ■ ślinotok

 ■ uczucie zmęczenia podczas jedzenia. 

Przy występujących problemach z przełykaniem, gdy występuje 
kaszel, krztuszenie się lub uczucie „utknięcia”, można zalecić 
np. zmianę konsystencji przyjmowanych posiłków. 

Zmiany w diecie mogą obejmować zmiękczanie żywności  
lub dodawanie takiej, która stymuluje połykanie 
(np. przyprawiona, kwaśna lub zagęszczona żywność). 

Strategie mogą obejmować przyjmowanie mniejszych kęsów 
w wolniejszym tempie lub przyginanie podbródka do klatki 
piersiowej podczas połykania. 

Jednym z możliwych powikłań nieleczonych zaburzeń 
połykania jest niedożywienie. Nagłym i niebezpiecznym 
dla zdrowia i życia jest zachłyśniecie się lub zadławienie. 

Rozdział 2
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Zaburzenia równowagi i chodu 

Trudną komplikacją jest wystąpienie zaburzeń równowagi 
i chodu, dlatego tak ważne jest, aby osoba chora 
jak najwcześniej rozpoczęła regularną aktywność fizyczną, 
specjalnie ukierunkowaną na wzmocnienie siły mięśniowej 
oraz równowagi.

Sposoby przeciwdziałania zaburzeniom  
chodu i równowagi:

 ■ koncentracja na chodzie, unikanie rozpraszających bodźców

 ■ zakładanie wygodnych, stabilnych butów (bez obcasów)

 ■ ćwiczenia poprawiające chód np. ćwiczenia z metronomem, 
stosowanie wskazówek uzyskanych od fizjoterapeuty

 ■ brak pośpiechu w przemieszczaniu się

 ■ stosowanie oświetlenia nocnego po zmroku 
zapobiegającego upadkom

 ■ zorganizowanie bezpiecznej przestrzeni w domu 
bez przeszkód takich jak progi i dywaniki

 ■ zastosowanie mat antypoślizgowych szczególnie w łazience, 
uchwytów na drodze do kuchni i łazienki

 ■ unikanie wchodzenia na stołki, drabiny, krzesła

 ■ nauczanie zachowania w przypadku zaburzenia równowagi 
– najlepiej we współpracy z fizjoterapeutą 

Potencjalne problemy  
i propozycje radzenia  
sobie z nimi

Zaparcia 

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ stosowanie odpowiedniej diety pobudzającej  

perystaltykę jelit

 ■ przyjmowanie minimum 2 litrów płynów dziennie

 ■ codzienna aktywność fizyczna

 ■ wykonywanie ćwiczeń zwieracza zewnętrznego odbytu

 ■ monitorowanie regularnych wypróżnień 

 ■ stosowanie leków wspomagających wypróżnianie

Obniżony nastrój

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ okazywanie wsparcia oraz pomocy ze strony opiekunów 

i bliskich 

 ■ utrzymywanie kontaktów towarzyskich 

 ■ aktywizowanie do uczestnictwa w zajęciach 
rehabilitacyjnych oraz spotkaniach terapii zajęciowej

 ■ organizowanie czasu wolnego

 ■ zapewnianie wizyt z psychologiem

Problemy ze snem 

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ tworzenie atmosfery bezpieczeństwa

 ■ unikanie spania w dzień, aby zwiększyć  
możliwość snu w nocy

 ■ zapewnienie odpowiednio dużej aktywności w ciągu dnia

 ■ pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków snu:  
stosowanie przed snem technik relaksacyjnych, takich jak: 

Rozdział 2
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ciepła kąpiel, ćwiczenia rozluźniające, słuchanie muzyki, 
czytanie

 ■ picie przed snem ciepłych napojów takich jak np. ziołowa 
herbata oraz ograniczenie picia kawy i mocnej herbaty 
w godzinach wieczornych

 ■ unikanie spożywania przed snem ciężkostrawnych  
posiłków i dużej ilości płynów

 ■ eliminowanie hałasu i światła

 ■ zapewnienie czystej bielizny i właściwego  
mikroklimatu pomieszczenia

Rozdział 2

Lęk i niepokój 

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ częstszy kontakt z bliskimi

 ■ zachęcanie do rozmowy 

 ■ aktywne słuchanie, poświęcenie wystarczającej ilości czasu

 ■ kierowanie uwagi na pozytywne myśli i doświadczenia

 ■ wzbudzanie wiary w siebie, swoje możliwości i powodzenie 
leczenia

 ■ motywowanie do rozmów z psychologiem lub uczestnictwa 
w terapii indywidualnej lub grupowej

 ■ stosowanie muzykoterapii

 ■ nauczanie prostych metod relaksacji, które można 
wykorzystywać w przypadku nasilenia lęku

 ■ stosowanie farmakoterapii zgodnie z zaleceniami

 ■ psychoedukacja dotycząca choroby

Utrudnienia w komunikacji chorego wynikające 
z nieprecyzyjnej artykulacji podczas mowy

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ zapewnianie wizyt u logopedy

 ■ wykonywanie ćwiczeń poprawiających rytm wypowiedzi 
oraz akcentowania wyrazów – polecana metoda terapii LVST 

 ■ wykonywanie masażu, ćwiczeń mięśni twarzy (okrężnego 
ust, mięśni żwaczy oraz skroniowych)

 ■ picie codziennie dużo wody lub innych płynów  
(bez kofeiny i bezalkoholowych)

 ■ ograniczanie siły głosu, np. krzycząc głośno podczas 
rozmowy

 ■ uspokajanie swojego głosu, gdy jest zmęczony, podobnie 
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jak inne mięśnie w ciele - mięśnie kontrolujące mowę 
czasami potrzebują przerwy

 ■ w przypadku częstej zgagi lub choroby refluksowej 
przełyku należy porozmawiać z lekarzem na temat 
sposobów zmniejszenia i / lub wyeliminowania tych 
objawów

 ■ jeśli powietrze w domu jest suche, należy rozważyć 
użycie nawilżacza

Drżenia kończyn

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ nauka technik relaksacji

 ■ nauka radzenia sobie z wystąpieniem drżenia ręki 
podczas wykonywania czynności manualnych poprzez 
przyciśnięcie łokcia do tułowia, indywidualnego ułożenia 
ręki w sposób, który zmniejsza drżenie 

 ■ zapewnianie odpowiedniej  
temperatury w pomieszczeniu

Rozdział 2

,,Przymrożenia’’ podczas chodu 

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ edukacja, iż w razie wystąpienia „przymrożenia” można 

zastosować zachowania wspomagające możliwość 
wykonania kroku, na przykład: włączenie w telefonie 
odpowiedniej melodii 

 ■ zastosowanie techniki relaksacji w postaci kilku głębokich 
oddechów

 ■ nauka odpowiedniego zachowania:  
stanąć prosto i patrzeć przed siebie 
 - wybrać określony obiekt i iść w jego kierunku

 ■ regularne spacery 

 ■ stosowanie laski ze wskaźnikiem laserowym

 ■ wykonywanie ćwiczeń zmniejszających 
prawdopodobieństwo wystąpienia „przymrożeń” w formie 
stymulacji dźwiękowej 

Występowanie zaburzeń pamięci i koncentracji  

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ dokonanie prawidłowej diagnozy u neuropsychologa 

 ■ regularne wykonywanie zaleconych ćwiczeń 
usprawniających pamięć oraz koncentrację 

 ■ zapisywanie choremu najważniejszych informacji

Ryzyko wystąpienia niedociśnienia 
ortostatycznego 

Sposoby przeciwdziałania:
 ■ kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi

 ■ edukacja w zakresie codziennego, prawidłowego pomiaru 
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Leczenie i opieka 

w zaawansowanej  
chorobie Parkinsona

ciśnienia tętniczego krwi

 ■ zalecanie odpowiedniego wstawania z łóżka:  
po przebudzeniu powoli spuścić nogi, następnie usiąść 
i odczekać kilka minut przed wstaniem

 ■ nauka odpowiedniego zachowania podczas wystąpienia 
zawrotów głowy, np. pozostanie w pozycji siedzącej lub 
leżącej

 ■ przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia, 
minimum 2 litry 

 ■ dosalanie posiłków. 

Rozdział 2



Choremu z zaawansowaną chorobą 
Parkinsona lekarz może zaproponować 
jedną z trzech terapii wspomagających 
dobre funkcjonowanie. 
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DBS (z angielskiego deep brain stimulation) to forma 
stymulacji ciągłej przy użyciu impulsów elektrycznych, 
których celem jest zmniejszenie objawów (głównie 
ruchowych, a w szczególności drżenia). 

DBS składa się ze stymulatora (założonego pod skórą 
w górnej części klatki piersiowej) dostarczającego 
stymulację elektryczną do precyzyjnie wybranych 
obszarów mózgu przez chirurgicznie wszczepione 
elektrody i przewody. 

Metoda jest bezpieczna, stosowana na świecie od wielu 
lat, w Polsce refundowana. Kwalifikacja odbywa się 
w wybranych ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu 
choroby Parkinsona. Zabieg wszczepienia elektrod 
przeprowadzany jest na oddziale neurochirurgicznym.

Te terapie to:

- głęboka stymulacja mózgu 
- terapia lewodopą/karbidopą w postaci żelu dojelitowego 
- terapia apomorfiną podawana podskórnie

O wyborze określonej terapii decyduje lekarz  
w porozumieniu z pacjentem. 

Kwalifikacja oraz podjęcie terapii odbywają się  
tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach (str. 45)  
na podstawie całego obrazu choroby pacjenta 
i możliwości współpracy.  

Głęboka stymulacja mózgu 

Elektroda

Generator impulsów 
elektrycznych z baterią 
pod skórą

Generator 
impulsów 
elektrycznych

Stymulacja jąder 
podwzórzowych 

prądem wysokiej 
częstotliwości

Zwiększenie 
uwalniania 
dopaminy

Wzgórze

Elektroda

Jądro
podwzgórzowe

Istota czarna
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Od kilku lat dla pacjentów w Polsce dostępne są terapie 
infuzyjne. Należą do nich żel dojelitowy lewodopa/karbidopa 
oraz apomorfina. 

Do leczenia kwalifikowani są pacjenci  
posiadający potwierdzone rozpoznanie  
zaawansowanej choroby Parkinsona trwającej  
powyżej 5 lat. 

Jednym z warunków kwalifikacji jest zachowana odpowiedź 
na lewodopę. Jednak niewystarczająca kontrola objawów 
choroby potwierdza nieskuteczność leczenia doustnego. 
U pacjentów mogą pojawiać się powikłania ruchowe 
tj.: fluktuacje i dyskinezy.

Aby spełnić warunki kwalifikacji do terapii infuzyjnych 
pacjent powinien mieć zachowane funkcje poznawcze 
oraz być w dobrym zdrowiu emocjonalnym (lekka depresja 
oraz umiarkowane otępienie nie są przeciwwskazaniem 
do leczenia).

Istotnym jest, aby nie występowały u pacjenta nasilone 
zaburzenia psychotyczne. Niezbędne do rozpoczęcia terapii 
jest wsparcie ze strony rodziny oraz dobra opieka domowa.

Leczenie infuzyjne 

Rozdział 3

Dojelitowe leczenie żelem  
z lewodopą/karbidopą 

Terapia żelem polega na ciągłym wlewie przez zgłębnik 
założony przez żołądek do jelita cienkiego (tz. PEG-J). 
Pacjent nosi niewielką pompę na pasku w specjalnej torbie 
biodrowej lub przez ramię bądź też w specjalnej koszulce 
z kieszenią na pompę. Codziennie zakłada do pompy nową 
kasetkę z lekiem, następnie podłącza pompę do rurki 
założonej przez skórę na brzuchu do żołądka po czym włącza 
pompę. Pompa jest ustawiona zgodnie z potrzebami osoby 
z zaawansowaną chorobą Parkinsona. 

W badaniach rejestracyjnym i obserwacyjnych wykazano, 
że terapia lewodopą/karbidopą w postaci żelu dojelitowego 
skraca czas „OFF” w porównaniu ze standardową terapią 
doustną.*

Rozdział 3

Pompa

* ChPL 11.2017

Cewnik 
dojelitowy

Kasetka 
z lekiem  

PEG
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Ośrodki prowadzące terapię żelem z lewodopą/
karbidopą oraz podskórną apomorfiną w Polsce

Każdy z ośrodków zapewnia wsparcie i pomoc dla pacjentów 
w zakresie rozpoczęcia oraz utrzymania terapii. Osobami 
odpowiedzialnymi za kontakt oraz opiekę nad pacjentami 
najczęściej są przeszkolone pielęgniarki parkinsonowskie. 
Ich zadaniem jest przekazywanie informacji na temat leczenia 
oraz związanego z nim postępowania, a także wymagań 
niezbędnych do rozpoczęcia procesu leczenia. Istotnym jest 
dokładne przedstawienie wszystkich pozytywnych  
oraz potencjalnie negatywnych skutków leczenia. 

Uzyskanie możliwie jak najszczerszej informacji na temat 
obecnego stanu i funkcjonowania osoby chorej, umożliwia 
określenie niezbędnych warunków kwalifikujących do leczenia 
(takich jak codzienne wsparcie opiekuna, wyrażenie zgody na 
ustalony, regularny kontakt z ośrodkiem prowadzącym terapię, 
realistyczne oczekiwania związane z leczeniem, zgodę na stałą 
opiekę pełnioną przez zespół zaangażowany w terapię). 

Ważne jest także, aby osoba chora uzyskała jak najwięcej 
informacji związanych z procesem leczenia w celu podjęcia 
świadomej decyzji i zgody na wieloletnią terapię. Chorzy 
leczeni infuzyjnie objęci są stałą opieką pielęgniarki 
parkinsonowskiej, mającej kontakt z pacjentem na każdym 
etapie leczenia (wstępna kwalifikacja w przychodni 
pozapiramidowej, kwalifikacja w wybranym specjalistycznym 
oddziale neurologicznym, wdrożenie odpowiedniej terapii 
infuzyjnej oraz po wyjściu ze szpitala). Wizyty domowe 
oraz kontakt telefoniczny należą do standardu opieki nad 
pacjentem. Kluczowym elementem jest konieczność wsparcia 
rodziny i dobra opieka domowa, gdyż pacjenci najczęściej 

Rozdział 3

Podskórne leczenie apomorfiną

Chlorowodorek apomorfiny należy do grupy leków 
zwanych agonistami dopaminy, które są stosowane 
w leczeniu choroby Parkinsona. 

Pomaga skrócić czas spędzany w stanie OFF „wyłączenia”. 
Apomorfinę podaje się w ciągłym wlewie poprzez pompę 
i wkłucie cienkiej igły do tkanki podskórnej – tłuszczowej, 
najczęściej na brzuchu, udach, ramionach, w okolicach 
łopatek i w innych miejscach z tkanką tłuszczową. 

Codziennie należy ukłuć inne miejsce, aby uniknąć 
zmian na skórze, które mogą wystąpić po długotrwałym 
stosowaniu. 

Apomorfina nie ma nic wspólnego z morfiną. 

W badaniach obserwacyjnych i klinicznych wykazano, 
że terapia apomorfiną skraca czas “OFF” w porównaniu 
ze standardową terapią doustną.*

Rozdział 3

Pompa do apomorfiny

* ChPL 03.2017
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Ośrodki prowadzące leczenie 
terapiami infuzyjnymi:
lewodopą/karbidopą w postaci żelu dojelitowego 
oraz apomorfiną podskórnie

Warszawa

Poradnia Pozapiramidowa,  
ul. Kondratowicza 8,  
tel. 22 326 52 26

Łódź

Poradnia Neurologiczna,  
ul. Pomorska 251,  
tel. 42 675 74 74

Gdańsk

Klinika Neurologiczna,  
ul. Jana Pawła II 50,  
tel. 58 768 46 66

Szczecin

Poradnia Neurologiczna,  
ul. Unii Lubelskiej 1,  
tel. 91 425 33 95, 506 204 102

Lublin

Poradnia Neurologiczna,  
ul. Jaczewskiego 4,  
tel. 81 724 46 29, 81 724 45 05

Wrocław

Klinika Neurologii,  
ul. Borowska 213,  
tel. 71 734 31 00

Kraków

Poradnia leczenia  
choroby Parkinsona,  
ul. Botaniczna 3,  
tel. 12 424 86 31

Poznań

Poradnia Neurologiczna,  
ul. Przybyszewskiego 49,  
tel. 61 869 18 98

Katowice

Klinika Neurologii,  
ul. Medyków 14,  
tel. 32 789 45 54, 789 46 24

Rozdział 3Rozdział 3

wymagają pomocy związanej z dostosowaniem dawki leku, 
obsługą pompy, pielęgnacją miejsca założenia PEG-J czy 
pompy podskórnej. 
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Lista organizacji pacjentów działających 
na rzecz osób z chorobą Parkinsona 

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ 
PARKINSONA I ICH RODZIN 
Gdynia, Gdańsk  
ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 67/V/1 
tel. 509 934 957 
parkinson-gdynia@o2.pl  
park.org.pl

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE 
OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA 
Katowice - Ligota, ul. Medyków 14 
tel. 502 402 380  
parkinson.katowice@wp.pl  
parkinson.katowice.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE  
POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Kielce, ul. Żeromskiego 44  
tel. 502 68 33 68, 606 256 135   

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB  
DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA 
Kraków, ul. Mikołajska 2 
tel. 12 422 19 55  
ksodchp@parkinson.krakow.pl  
parkinson.krakow.pl

FUNDACJA PARKINSONA  
Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 
stronaparkinsona.pl 
Facebook: Fundacja Parkinsona 
Youtube: Fundacja Parkinsona 

STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA 
I ICH RODZIN „SŁONIK” 
Łódź, ul. Bratysławska 6 A  
tel. 506 191 680, 502 749 565 
slonik51@neostrada.pl 
parkinsonowcy.pl

OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE  
CHORYCH NA PARKINSONA 
Olsztyn, ul. Mazurska 13 B, lok. 1  
tel. 606 626 272

KOŁO OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Opole, ul. Gospodarcza 34/3  
tel. 77 457 56 55

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Poznań, ul. Kasprzaka 34 B, lok. 2 
tel. 509 15 03 42 
biuro@parkinson-poznan.pl  
parkinson-poznan.pl

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 4   
tel. 729 961 277 
parkinsonrzeszow.wordpress.com/o-naszym-stowarzyszeniu/

Rozdział 3
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SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY  
OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Szczecin, ul. Kaszubska 30, pok. 1  
tel. 91 487 18 94, 695 045 051, 607 886 861 
parkinsonstowarzyszenie@o2.pl 
spis.ngo.pl/178033-szczecinskie-stowarzyszenie-pomocy-
osobom-z-choroba-parkinsona

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Warszawa, ul. Wołoska 137 
parkinson.waw.pl/msozchp

FUNDACJA ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA  
IM. JERZEGO ŁUKASIEWICZA 
Warszawa, ul. Czerska 18 lok. 243  
tel. 22 409 77 56  
fundacja@parkinson.sos.pl 
parkinsonfundacja.pl

KOŁO PRZYJACIÓŁ LUDZI Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 121  
tel. 71 322 84 44 
twkwroclaw.pl/index.php/kolo-przyjaciol-ludzi-z-choroba-
parkinsona  

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB  
Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Zielona Góra, ul. Ludwika Zamenhofa 27  
tel. 516 580 489 
parkinson.zgora.pl

Rozdział 3

Podsumowanie

Otrzymanie diagnozy choroby Parkinsona może być 
przytłaczające. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie jest się 
pozostawionym samemu. Osoby bliskie, organizacje 
działające na rzecz pacjentów, lekarze, pielęgniarki 
oraz wszyscy inni zaangażowani w działania dla osób 
z chorobą Parkinsona oraz ich bliskich zawsze służą pomocą.  
Oferują wsparcie, przekazują porady, organizują spotkania 
oraz stale rozwijają swoją wiedzę i umiejętności, aby dawać 
jak najlepszą pomoc. 

Niezależnie od tego, czy żyjesz z chorobą Parkinsona, 
czy dbasz o osobę, u której zdiagnozowano chorobę, 
dostosowanie się do nowych wyzwań w miarę postępu 
choroby, otrzymanie odpowiedniej wiedzy na temat 
choroby i silna sieć wsparcia jest niezbędna dla dobrego 
samopoczucia. 

Mam nadzieję, że ten krótki tekst informacyjny pozwoli lepiej 
zrozumieć charakter choroby i będzie pomocny. 

dr n. med. Anna Roszmann
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