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Výtisk je neprodejný
Náklad časopisu a jeho distribuce jsou plně hrazeny firmou:

Milí čtenáři,
V tomto čísle Vašeho časopisu se opět dozvíte o založení nových Klubů a neúnavné a rozrůstající se
aktivitě Společnosti. Diskutovat se bude i na tak zásadní témata jako je příčina Parkinsonovy nemoci
nebo výskyt demence u nemocných s Parkinsonovou nemocí a odlišnosti i spojitosti s Alzheimerovou
chorobou. Můžete se opět těšit na pravidelný seriál osvědčených cviků vhodných pro udržení dobré
kondice a nálady i na oblíbený povídkový seriál paní Emmy Petrové.
Lékaře bude zajímat zveřejnění předběžného programu doškolovacích přednášek a kursů na téma
Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění ve školním roce 2002/2003 na straně 20.
Extrapyramidová sekce Neurologické společnosti zorganizovala 2 bloky s prezentacemi originálních
prací v rámci Českého a Slovenského sjezdu klinické neurologie, který se bude konat v Praze, ve dnech
5.-7.12. 2002. Budou na něm též vyhlášeny výsledky voleb do výboru sekce na období 2003-2005. Pro
podrobnější informace opět odkazuji na webovou stránku http://www.movementdisorders.cz .
Konference a Valná hromada EPDA (Evropské asociace společností pro Parkinsonovu nemoc) se
uskutečnila ve slovinské Lublani na přelomu května a června t.r. Na programu byly jednak projekty
EPDA, jednak léčba hybných příznaků Parkinsonovy nemoci včetně operačních technik. Dále zazněly přednášky a diskuse na téma kognitivních poruch a dalších psychiatrických dimenzí nemoci, rehabilitace, ergoterapie, sexuálního poradenství a náplně práce sester specializujících se na Parkinsonovu
nemoc v ambulantním sektoru. Bylo zajímavé a velmi poučné seznámit se s dobře fungujícím modelem
takovéto multidisciplinární péče o nemocné s Parkinsonovu nemocí ve Slovinsku, jejíž význam a kvalitu
oceňují pacienti i jejich rodinní příslušníci. Co se týká specializace zdravotníků a týmové péče o nemocného v bydlišti, mohli bychom se od Slovinců leccos přiučit. K užitku a prospěchu všem by jistě
posloužila možnost stáží sester nebo bakalářů v oboru ergoterapie v extrapyramidovém centru v Lublani. EPDA v současnosti podporuje stáže mladých lékařů za účelem specializace ve vybraných centrech.
Je možné, že se podaří pomoci najít zdroje též pro logistické zabezpečení stážistů v oboru sesterské specializované péče nebo ergoterapie. Postřehy z Valné hromady, která následovala po úspěšné konferenci, uvádí
MUDr. Markéta Volfová, která byla oficiální delegátkou naší Společnosti (viz strana 10). Už nyní připomínám, že příští velká konference EPDA se bude konat v květnu 2004 v Lisabonu. Bohužel, vzhledem
k čerpání finančních zdrajů Společnosti Parkinson na rekondiční pobyty, nelze v současné době zabezpečit úhradu cesty a pobytu pro delegáty. Přesto doufám, že se budete moci zúčastnit v hojnějším počtu
nežli tomu bylo kdykoliv doposud. Vřele doporučuji! Více informací o EPDA naleznete v mém článku na
straně 11 a hlavně na webové stránce www.epda.eu.com .
Přeji příjemné čtení a hlavně klidné prožití Vánočních svátků plné pohody a hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce!
Se srdečným pozdravem
Irena Rektorová
redaktorka
1.neurologická klinika MU ve FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91, Brno
e-mail: irena.rektorova@fnusa.cz
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INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU
SPOLEČNOSTI PARKINSON
Ing. Jiří Dvořák, předseda
S potěšením můžeme ozná-

Výbor se usnesl:

k č. 11 našeho časopisu, jsme žá-

mit, že v listopadu t.r. se počet

• Zrušit ke dni 1. září t.r. funk-

dali všechny členy o sdělení no-

našich členů již blíží číslu 1500.

ci výkonného místopředsedy.

vých čísel telefonů platných

Stoupá také počet podaných in-

Výkon této funkce nebyl dlou-

od 22.9. t.r. a o uvedení případ-

formací v sociální oblasti v naší

hou dobu uspokojivý a její dal-

né změny adresy a doručovací

poradně.

ší existence by nebyla účelná.

pošty. Bohužel jsme zpět obdr-

Stoupá také počet nově zaklá-

• Odvolat místopředsedu ing. J.

želi jen cca 200 vyplněných for-

daných Klubů naší Společnosti

Čápa k 1.9. t.r. z této funkce.

mulářů. Žádáme všechny členy,

a jejich aktivita a rostoucí spo-

Ing. Čáp zůstává členem výboru

kteří tak dosud neučinili, o jejich

lupráce s orgány místní samo-

bez funkce a bude pověřován po-

urychlené vyplnění a zaslání.

správy. Vznikají další přípravné

třebnými jmenovitými úkoly.

výbory k založení nových Klubů.

• Jmenovat pana Jana Juskaniče

ta totiž opakovaně vrací s tím, že

Jmenujeme alespoň Litomyšl

místopředsedou, kter bude za-

se adresát přestěhoval bez udá-

přípravného

jišťovat společně s místo-

ní nové adresy. Jelikož poštovné

výboru paní Jindřiška Šmahelová,

předsedou panem Gaborem

je značně vysoké a zatěžuje naši

Zlín

paní

a předsedou ing. J. Dvořákem

administrativu, budeme bohužel

konečně

styk s bankou a bude zastu-

nuceni těmto členům zrušit člen-

i Prahu, kde se ustavil 7.10. t.r.

povat předsedu Společnosti

ství. Jejich jména uvedeme v příš-

nový přípravný výbor v čele se

v době jeho nepřítomnosti.

tím čísle časopisu.

sl. Ditou Daňkovou a přejeme

Dále bude řídit a sledovat čin-

těmto funkcionářům a dalším

nost Klubů, organizačně za-

členům, aby tyto Kluby zaháji-

jišťovat

ly s naší podporou potřebnou

a plnit další úkoly.

-

předsedkyně
-

předsedkyně

Skoumalová,

a

rekondiční

pobyty

FINANČNÍ OTÁZKY
Rostoucí počet členů a vznik
dalších

Klubů

Společnosti

příš-

• Přijmout od 1.9. t.r. paní Alenu

Parkinson klade značné nároky

tím čísle časopisu již budeme

Šmejkalovou do funkce provoz-

na finanční zabezpečení všech

moci

ně - administrativní pracovnice.

akcí zaměřených na zlepšení

Paní Šmejkalová bude pracovat

podmínek života našich členů,

na zkrácený pracovní úvazek

postižených touto chorobou.

činnost.

Věříme,

informovat

že
o

v

dalších

podrobnostech.

ORGANIZAČNÍ OTÁZKY

a bude zajišťovat potřebnou

Bohužel je skutečností, že spon-

Rostoucí počet členů a zvýše-

provozní agendu a další úko-

zorské dary jsou stále nižší, nové

ná aktivita Klubů a nutnost užší

ly včetně sledování finančního

sponzory získáváme značně obtíž-

spolupráce s úřady a se sponzo-

hospodaření Společnosti.

ně, dobrovolné příspěvky našich

ry pro získání potřebných fi-

• Jmenovat revizní komisi ve

členů se snižují a někteří i dlou-

nančních prostředků vedl výbor

složení: Pavel Sábl - předseda,

holetí naši členové nás finančně

Společnosti k přehodnocení do-

Božena Coufalová - člen.

nepodporují, i když se podílejí na

savadní činnosti a provedení určitých opatření pro zlepšení
práce.

2

Řadu našich časopisů nám poš-

výhodách, které jim členství při-

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

náší. Pomoc orgánů místní samo-

V letáku, který jsme připojili
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správy je až na výjimky mizivá.

Je třeba si uvědomit, že jde o finanční, případně věcnou pomoc

děbradech za bezplatné propůj-

obou rekondičních pobytů mají

čení potřebných zařízení.

především samotní účastníci, dá-

Rekondice 2002 proběhly ve

pro zdravotně postižené občany,

le pak MUDr. Čapková, všechny

kterým pomáháme bojovat s tou-

dvou termínech:

cvičitelky Dita, Markéta, Lucka

to nemocí a podílet se na zlepše-

1. běh: 28.4. - 12.5. 2002

a Adéla a pan Juskanič.

ní jejich zdravotního stavu.
Prosíme proto všechny naše

Naše poděkování však patří také:

lékař: MUDr. Čapková

• Firmě HUSKY Praha, kte-

cvičitelky: sl. Daňková a Bačová

členy, příznivce a sponzory, aby
nám ve zvýšené míře pomohli.

vedoucí: p. Juskanič,

2. běh: 25.8. - 8.9. 2002

rá věnovala hodnotné věcné ceny za umístění na 1 - 3 místě ve

Do každého čísla našeho časopi-

vedoucí: p. Gabor,

stol. tenisu. Děkujeme také panu

su je vložena poštovní poukázka,

lékař: MUDr. Moszkořová

Havelíkovi.

kterou můžete poukázat libovol-

cvičitelky: sl. Skupníková

nou částku v náš prospěch.

a Křížová

ka, která věnovala zdarma všem

Pro případné sponzory (firmy)

Celkově je možno oba letoš-

účastníkům druhého běhu jeho

znovu uvádíme v závěru článku

ní rekondiční pobyty hodno-

balení třtinového extraktu „Černý

naši kontaktní adresu a číslo na-

tit jako úspěšné, snad nejlepší

zázrak“ včetně balíčku sušenek.

šeho běžného účtu u banky, na

ze všech dosud konaných poby-

• Paní Marešové z Č. Třebo-

který mohou poukazovat svo-

tů. Přinesly hlavně zlepšení psy-

vé, která zajistila věcné ceny za

je sponzorské dary. S každým

chického

umístění na 1 - 3 místě v jízdě na

sponzorem uzavřeme samozřej-

a podstatné zlepšení jejich po-

mě i darovací smlouvu.

hybových

REKONDIČNÍ POBYTY
A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 2002
S významnou pomocí MZ ČR

stavu

• Firmě PERFEKTRA Dobruš-

nemocných

koloběžce

Drob-

• Paní Třískové, ředitelce Pe-

né organizační nedostatky byly

čovatelské služby okr. Nymburk

okamžitě řešeny. Názory a hod-

za dvě hodnotné přednášky s be-

nocení účastníků uvádíme v sa-

sedou o pečovatelských a soci-

mostatných článcích.

álních službách pro zdravotně

schopností.

postižené občany

jsme v tomto roce mohli uskuteč-

Spolupráce s novou vedoucí

nit alespoň dva rekondiční po-

hotelu paní D. Paulů byla velmi

• Prof. MUDr. Rektorori, CSc.

byty, celkem pro 108 účastníků,

dobrá, obdobně je hodnocena ob-

a as. MUDr. Rektorové, za hod-

v hotelu ŠTIKOV u Nové Paky.

sluha a pracovníci kuchyně, jídla

notnou přednášku s besedou

byla dobrá a v dostatečném množ-

o léčbě Parkinsonovy choroby.

Přesto jsme byli nuceni pro nedostatek finančních prostřed-

• Firmě VITA LONGA - Smi-

ství.

ků odmítnout dalších cca 60

Stejně dobře byla hodnocena

řice, jmenovitě paní Bláhové za

přihlášených, kteří by si účast na

i

paní

názornou přednášku s ukázkami

těchto rekondicích zasloužili.

Kalfařová a její personál, kteří

použití přístroje pro vířivou kou-

Dále nám MZ ČR částečně fi-

zajišťovali průběh prvního běhu

pel v domácím prostředí.

nančně pomohlo příspěvkem

rekondice. V obou případech byla

• Ing. Kotkovi - za praktickou

na zajišťování docházkového re-

oceňována ochota a vstřícnost

přednášku o využití léčivých bylin.

habilitačního tělocviku, který

k účastníkům pobytu.

odcházející

vedoucí

• Ing. Buzkovi, který natáčel

probíhá ve všech Klubech. Moh-

Chceme také ocenit nápadi-

celý pobyt druhého běhu na vi-

li jsme tak uzavřít smlouvy na

vost a originalitu účastníků při

deo pro potřeby Společnosti

pronájem tělocvičen a zajistit

zajišťování akcí konaných ve vol-

a úspěšně zastupoval p. Gabora.

i finanční odměny kvalifikova-

ném čase (oslava večera čaroděj-

Všem účastníkům pobyt prospěl,

ným cvičitelkám.

nic, originální soutěž v jízdě na

zlepšil se jejich zdravotní stav, a vě-

koloběžce - oboje v náležitém

říme, že si odnesli z prováděných

a vtipném převlečení).

cvičení potřebné návyky pro cvi-

Děkujeme také školám a představitelům samosprávy hlavně ve
Stráži n/N , v Havl. Brodě a v Po-

Zásluhu na úspěšném průběhu

11/2002

čení v domácím prostředí.
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a prosíme o podporu veřejnosti

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ROK 2003
Výbor se rozhodl v předstihu

Z ČINNOSTI KLUBŮ
SPOLEČNOSTI PARKINSON

a místních úřadů.
Přejeme přípravnému výbo-

informovat členy o předběžně

Stručnou informaci najdete

ru pro obnovení činnosti Klubu

zajištěných rekondičních poby-

v samostatném článku v tomto

v Praze její předsedkyni sl. Di-

tech opět v hotelu ŠTIKOV u No-

čísle. Důležité je, že ve všech

tě Daňkové, aby se jí podařilo

vé Paky v těchto termínech:

Klubech

je

organizován

získat dostatek dobrovolných

27.4. - 11.5. 2003

docházkový

rehabilitační

spolupracovníků a aby se jim po-

3.8. - 17.8. 2003

tělocvik a společné akce na

dařilo znovu zahájit činnost.

Dosud neznáme výsledky do-

využití volného času. Z toho-

tačních řízení na MZ ČR na

to pohledu je velmi aktivní Klub

příští rok, nevíme také, jaké bu-

v Poděbradech a v Liberci. Je tře-

Závěrem uvádíme znovu sou-

dou případné příjmy ze spon-

ba si uvědomit, že nemocní Par-

časné kontaktní spojení na naši

zorských darů a dobrovolných

kinsonovou chorobou potřebují

Společnost, kde získáte všechny

příspěvků. Přesto chceme usku-

rehabilitační cvičení a společné

potřebné informace a členské

tečnit alespoň tyto dva poby-

schůzky pro zlepšení svého zdra-

přihlášky.

ty i za cenu případného zvýšení

votního a psychického stavu.

RŮZNÉ

Věříme, že v krátké době vznik-

účastnických poplatků za pobyt

ne Klub v Litomyšli a ve Zlíně

proti roku 2002.
K tomuto kroku nás nutí zvýšené finanční náklady za ubytová-

SPOLEČNOST PARKINSON

ní, stravu, spotřebu energií, spoje,

Kancelář a poradna - služba

poštovné, dopravu apod. S touto

PO a ČT 14 - 16 hod.

Prosíme všechny čtenáře naše-

možností souhlasí i všichni před-

Volyňská 20

ho časopisu, příznivce a členy,

sedové Klubů nebo jejich zástup-

telefon a fax: 2 72 73 92 22

sponzorské firmy a orgány samo-

ci, se kterými jsme tuto alternativu

100 00 Praha 10

správy, aby nám pomohli v naší

projednávali na společné schůzce

e-mail: parkinson@volny.cz

činnosti, kterou pomáháme ne-

na ŠTIKOVĚ v září t.r. Přesto však

Bankovní spojení:

mocným v jejich boji s Parkinso-

věříme, že určitou finanční pod-

GE Capital Bank Praha 3

novou chorobou. Děkujeme za

poru pro rok 2003 získáme.

číslo účtu: 1766806 - 504/0600

Vaši finanční podporu.

REKONDIČNÍ POBYTY OČIMA LÉKAŘKY
MUDr. Ludmila Čapková
že považuji rekondiční poby-

plnění hlavních cílů, pro které se

organizovaného

ty za nezbytnou a důležitou

rekondiční pobyty konají.

Společností Parkinson v hote-

součást péče o zlepšení jejich

lu Štikov – Nová Paka, ve dnech

zdravotního stavu.

Zúčastnila jsem se rekondičního

pobytu

Nutnou

pro

Setkávat se se stejně postiže-

Jelikož mám dlouholeté zku-

úspěch těchto pobytů je však

nými, učit se navzájem, předá-

šenosti a praxi pokud jde

dobře stanovený program a do-

vat si poznatky a zkušenosti.

o provádění rehabilitace zdra-

sažení cílů, které mají rekondič-

Mluvit o svých tělesných poci-

votně postižených osob, mo-

ní pobyty splňovat.

tech, radit a pomáhat si navzá-

28.4. – 12.5. 2002.

hu
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1.CÍL – SETKÁVÁNÍ

zodpovědně

prohlásit,

podmínkou

Zaměřím se tedy hlavně na

11/2002

jem.

První den byl zahájen všeobecnými

informacemi,

seznamova-

udržení dobré kondice, ale i zpo-

ně pak všem zaměstnancům ho-

malení průběhu choroby.

telu a zvláště kuchyně a jídelny

cím večerem s povídáním o cílech

K tomuto cíli byla zaměřena

Společnosti Parkinson. Navázalo

dopolední, vždy hodinová cvi-

se podáním ruky všech účastníků,

čení ve skupinách, odpoled-

b) Dále osobně děkuji všem

každého s každým a končilo sezna-

ní cvičení, nebo delší vycházky.

z vás, kteří jste se ve větší či menší

movacím tancem prakticky všech.

Málem bych zapomněla na 100%

míře zasloužili o dobrou náladu,

Pokračovalo se dvěma táborový-

navštěvované ranní rozcvičky.

o to, aby všechno klapalo, prostě,

za profesionální práci i přístup
k nám, jako hostům.

aby se všichni cítili dobře.

mi ohni, první s odletem čaroděj-

Prospěly turnaje v kopané

nic a hromadným zpěvem, druhý

a stolním tenisu, hrané s maxi-

c) Děkuji oběma instruktorkám

s ohňostrojem a opět zpěvem. Spo-

málním nasazením, pobyt obo-

slečně Ditě Daňkové a sl. Marké-

lečenské a sportovní hry byly nej-

hatily dopolední hodiny jógy ve

tě Bačové. Určitě vyjadřuji názor

lepší formou cvičení a uvolnění.

všechny volné dny.

všech, když řeknu, že obě svou
dobrou náladou a elánem aktivizo-

A na závěr závěrečné hodnocení,
předání diplomů a medailí a pochopitelně rozloučení.

2.CÍL – BOJ S DEPRESÍ
Učit se s ní bojovat, získávat
nové přátele. Zbavovat se ten-

4.CÍL: - ORGANIZACE VOLNÉHO ČASU

valy všechny co tu byli. Při cvičení

Plně se prolíná s předchozím.

využívaly všechny možnosti da-

Volný čas byl využit k přípra-

né vnitřními prostorami i okolím

vě táboráků, turnajů, k besedě

hotelu. Střídaly metodiky cvičení

o léčbě bylinkami a k aktivní

s nářadím i bez. Užívaly klasické

účasti na dalších besedách.

i alternativní postupy při cviče-

dencí ukrývat se a utíkat se svý-

Do této kategorie bych zařadila

ní. Každý z účastníků pobytu měl

mi potížemi do samoty. Nebát

návštěvu např. paní Kánské a pa-

možnost si vybrat, co je právě pro

se mluvit o svých problémech,

ní Třískové z okresu Nymburk

něho nejvhodnější vzhledem k vě-

ale i o svých nadějích a pochyb-

s přednáškou o možnostech so-

ku i charakteru i tíži choroby.

nostech. Mluvit o svých úzkos-

ciální péče na okresech a bese-

tech, strachu, o životě a smyslu

du o problémech se zakládáním

života.

a činností Klubů Parkinsoniků

Tomuto cíli sloužila relaxace,

v menších městech.

chem manten, povídáním o józe

bezprostřední lidský přístup.
A

nakonec

pochválím

ještě

pana

jednou

Juskaniče,

za to, jak s přehledem zvládal

podvečerní zamyšlení při hudbě
a slovu, večerní posezení s posle-

Já pak zvláště oceňuji jejich

5.CÍL: - ZDRAVOTNÍ: STABILIZACE
A ZLEPŠENÍ POHYBLIVOSTI

a řešil všechny potíže každodenní tvorby volných programů.
Opravdovým

koncem

té-

a také vycházky s jednotlivci,

Všichni prošli lékařským po-

kteří si potřebovali popovídat

hovorem s měřením TK, podle

to zprávy je poděkování všem,

o svých soukromých bolestech.

potřeby delším spíš psychologic-

za dobrou náladu, za otevřený

kým pohovorem. Až na maličkos-

aktivní přístup ke všemu, co se

ti nebyly zdravotní problémy.

tu dělo. Děkuji za ukázněnost

I zde bylo několik jednotlivců,
kteří se necítí dobře v kolektivu
stejně či hůře postižených a vy-

Dle mého názoru a názoru

a pochopení k drobným problé-

hledávají samotu nebo jinou zá-

cvičitelek i vyjádření účastní-

mům, bez kterých není možná

bavu a neúčastní se ani jiných

ků se prakticky všichni pohybo-

žádná takováto akce.

společenských akcí.

vě zlepšili, zlepšila se obratnost,

3.CÍL: - CVIČENÍ

všem

rodinným

pohybová koordinace a hlavně

příslušníkům za vzorný dopro-

psychika.

vod a těm nejtíže postiženým,
jak dokáží svou nemoc zvládat.

Učit se cvičit, hledat pro sebe
ty nejvhodnější způsoby pohybu

D ě k uj i

HODNOCENÍ

a nejvhodnější cviky. Pochopit,

a) Děkuji vedení hotelu za

že cvičení je denní nutností pro

ochotu a dobrou spolupráci, stej-

11/2002

Děk uji a těším se za rok na
shledanou.
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REKONDIČNÍ POBYT Z POHLEDU CVIČITELKY
Markéta Bačová – cvičitelka
Pa n í

d o k to rk a

Č a p ková

Rekondiční pobyt, kterého se

cvičili pacienti s vyšším stup-

účastnilo 54 nemocných Par-

něm postižení s pacienty s niž-

prováděla vstupní i pravidelné

kinsonovou chorobou včetně

ším stupněm postižení, aby ti

prohlídky. Při našem pobytu se

doprovodů, se konal od 28.4.

zdatnější motivovali ty slab-

nestala žádná vážnější poranění.

do 12.5. 2002 v hotelu Štikov

ší. Při odpoledních cvičeních,

Na konci pobytu účastníci

u Nové Paky. Příjemné a tiché

které se za příznivého počasí

vypracovali závěrečná hodno-

prostředí hotelu Štikov obklo-

konala venku, jsme hráli fotbal,

cení, která byla veskrze kladná.

pené krásnou přírodou, dob-

volejbal, kuželky, tenis a vybíje-

Velmi vydařený byl i závěreč-

ré ubytování, vynikající strava

nou. Dále se pořádal turnaj ve

ný večírek s hudbou a tancem,

a velmi profesionální vztah ho-

stolním tenise.

s předáváním diplomů a závěrečným ohňostrojem.

telového personálu k nemoc-

V odpoledních hodinách se

ným vytvářelo dobré podmínky

konaly různé přednášky (např.

pro realizaci vlastního rekon-

přednáška pan ing. Kotka o by-

zařízení a toto byla moje první

dičního programu. Po celou do-

linkách, přednáška paní Třísko-

zkušenost s takovým počtem ne-

bu rekondičního pobytu bylo

vé o pečovatelských službách

mocných

vynikající počasí.

aj.). Také se pořádal výlet na

chorobou a také můj první rekon-

Program pobytu začínal ranní

zámek Dětěnice. Byla zde ta-

diční pobyt. Rekondiční poby-

rozcvičkou, pak následovala sní-

ké možnost navštívit Jičínský

ty tohoto typu mají nesporný

daně. Od 9 hodin začínaly cvi-

bazén. Při nepříznivém poča-

přínos na fyzický a psychic-

čit první dvě skupiny a další dvě

sí se pouštělo video s témati-

ký stav nemocných. Považu-

v 15,15 hod.

kou Parkinsonovy choroby. Ve

ji proto za vhodné pořádat

procház-

večerních hodinách se pořáda-

podobné pobyty pro nemoc-

ky do okolní přírody či indi-

ly večery s hudbou a ohňostroj.

né i v dalších letech. Zcela

viduální program. Při tomto

Měli jsme štěstí, že na začát-

zvláštní poděkování si zaslouží

pobytu nebyli nemocní rozděle-

ku našeho pobytu byl den ča-

pan Juskanič, který i přesto, že

ni podle stupně postižení. Chtě-

rodějnic a tak se některé ženy

byl také pacientem, perfektně

li jsme docílit toho, aby společně

převlékly za čarodějnice.

zvládl organizaci celého pobytu.

Po

cvičení

byly

Pracuji

ve

lidí

zdravotnickém

Parkinsonovou

ZE ŽIVOTA NAŠICH KLUBŮ
Výbor Společnosti
Máme radost, že ve všech Klu-

vý rehabilitační tělocvik, v Liberci

dále zvyšoval, protože je třeba

bech Společnosti Parkinson, to

a Poděbradech střídavě v tělocvič-

s Parkinsonovou nemocí stá-

je v Brně, Praze, Ostravě,

ně a bazénu a že počet cvičících se

le bojovat. Důležitá je však

zvětšuje. V Ostravě a v Poděbradech

nejen

již máme po dvou cvičitelkách.

ale i na dalších akcích, které

Havlíčkově Brodě, Českých
Budějovicích,

Poděbradech,

Olomouci a Liberci úspěšně probíhá po dovolených docházko-
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Přáli

bychom

si,

aby

po-

čet našich cvičících členů se

11/2002

účast

na

cvičeních,

jednotlivé Kluby zařadily do
svého plánu činnosti.

A tady máme značné rezervy.

Předsedům byly předány ma-

MUDr. Peníškovou – lékařským

Některé Kluby – myslíme tím

teriály o činnosti Pečovatelské

garantem a cvičitelkou sl. Zelin-

činnost zvolených členů výbo-

služby okr. Nymburk včetně po-

kovou. Výborné byly i přednášky

ru – aktivně pracují, pořádají vý-

skytovaných služeb pro zdravot-

p.Ph.Dr. Šolce a dalších pozva-

lety, besedy, přednášky a další

ně postižené občany. Děkujeme

ných hostů.

společné akce, v jiných Klubech

ředitelce této Pečovatelské služ-

To vše by nebylo možné bez

bohužel zůstává většina úkolů

by paní Třískové za podání vy-

příkladné práce paní Lifkové,

na předsedovi a ostatní členové

světlení včetně dvou přednášek

která dále zajistila významný fi-

jsou pasivní.

a besed při rekondicích na

nanční dar od nadace SYNER

Štikově.

Liberec, za který si Klub mohl

Výbor Společnosti vyvíjí maximální snahu pro založení dal-

Naši členové – senioři včetně

ších Klubů, ale bez aktivního

rodinných příslušníků mají také

přístupu našich členů, zejmé-

možnost požádat o dietní obědy

Je třeba, a platí to i pro ostat-

na rodinných příslušníků k prá-

za přijatelnou cenu, zúčastnit se

ní Kluby, aby všichni členové

ci v těchto Klubech, bude jejich

akcí Klubů důchodců apod.

výboru aktivně přispívali svou

zakoupit potřebné cvičební pomůcky.

Jelikož v každém okrese a kra-

prací pro úspěšnou činnost Klu-

Je třeba si uvědomit, že celko-

ji jsou zařízena Centra sociální

bů, kterou vlastně dělají ve pro-

vá činnost Klubů je zaměřena

pomoci včetně pečovatelských

spěch svých blízkých.

především na potřebu zlepšo-

služeb, bylo předsedům Klubů

vat zdravotní stav nemocných

doporučeno tato Centra kontak-

nejen cvičením, rekondicemi,

tovat a informovat členy svých

Klub měl ustavující schůzi 11.

ale účastí na společných akcích

Klubů o poskytovaných služ-

dubna 2002. Chtěli bychom po-

a besedách přispívat ke zlep-

bách.

děkovat předsedkyni paní Kvě-

činnost značně formální.

KLUB PODĚBRADY

šení psychiky, zmenšení uza-

V tomto článku považuje

tě Kánské, která stála u zrodu

vřenosti a dalších negativních

výbor za vhodné informovat

tohoto Klubu, za její obětavost

jevů.

o velmi dobré práci alespoň tří

a aktivitu a za výběr svých spo-

Klubů.

lupracovníků. Oceňujeme ze-

Na druhém běhu rekondičního pobytu ve Štikově v září
tohoto roku měli členové výbo-

jména její vytrvalost a navázání

KLUB LIBEREC – STRÁŽ N/NISOU

spolupráce jak s vedením Pečo-

ru Společnosti (Dvořák a Jus-

Předsedkyně paní Marie Lifko-

vatelské služby, tak i se zástup-

kanič) možnost neformálního

vá svým aktivním přístupem při

ci samosprávy v Městci Králové

setkání s většinou předsedů jed-

zakládání Klubu získala podporu

a v Poděbradech.

notlivých Klubů nebo jejich zá-

starosty a ředitele Základní školy,

Uveřejňujeme

stupců. Vyměnili jsme si získané

kteří zdarma propůjčili tělocvič-

zprávu o činnosti tohoto Klu-

poznatky a zkušenosti a dali úko-

nu a místnosti ve Společenském

bu včetně programu činnos-

ly do budoucna. Zejména je tře-

domě na cvičení a konání schů-

ti na druhé pololetí 2002. Přáli

ba prohloubit osobní styk se

zí a besed. Členové se scháze-

bychom si, abychom podobné

zástupci samosprávy, získávat je

jí ke společným akcím (oslavy

zprávy dostávali i od ostatních

pro podporu naší činnosti, zís-

Velikonoc, Mikuláš, k besedám

Klubů.

kávat sponzory, spolupracovat

a přednáškám a k výletům do

s místním tiskem a hlavně po-

okolí). Magistrát města Libe-

dávat nám častější zprávy o své

rec proplácí nemocnici v Liber-

činnosti pro uveřejnění v našem

ci náklady na cvičení v bazénu,

tř. Mládeže 769

časopisu.

je výborná spolupráce s paní

289 03 Městec Králové

11/2002

proto

celou

Kontaktní adresa:
Klub Společnosti Parkinson
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU
SPOLEČNOSTI PARKINSON
V PODĚBRADECH.

společenskou místností v Han-

paní Kubovou a panem Kubou,

dicap Centru na Ostende. Od

nahlédneme pod pokličku jejich

sponzorů máme možnost pou-

výroby a umu. Projdeme se po

Ustavující schůze Klubu se

žít administrativní služby, v tis-

cestách a cestičkách spisovatele

konala 11. dubna 2002 v Podě-

ku inzerci zdarma. Máme dvě

Bohumila Hrabala, ochutnáme

bradech. Jedenáctý duben je

prima cvičitelky a pracovitou

léčivou pramenitou vodu. Pose-

Světový den parkinsoniků, při-

a nápadů plnou partu lidí ve

díme v místech, kde byl natočen

nese nám to štěstí?

výboru. Stvořit Klub stálo hod-

film Postřižiny. Můžeme si dojít

Všechno začalo v září 2001

ně času, nervů a fyzičky, ale stá-

na oběd, vykoupat se v Sadské

ve Štikově. Na správném rekon-

lo to za to. Jsme dobrá parta

a povídat, povídat a povídat.

dičním pobytu, mezi správnými

a je nám spolu dobře. Na ukáz-

lidmi člověka napadnou správ-

ku vám posíláme plán činnosti

né věci. Na příklad, že i k nepří-

do prosince 2002. Chybí v něm

jemné nemoci se lze postavit

kultura, ale ta se naplánuje pod-

čelem, že ve společnosti stejně

le zájmu a programu.

nemocných se člověk lépe vy-

žeme realizovat přímo na místě.
Na 1.10. 2002 chystáme šachový turnaj v Poděbradech.
Můžete všichni trénovat … Po-

Založte si taky Kluby, ne-

drobné propozice přápadným

zná ve svých problémech, vymě-

zůstávejte

svou

zájemcům zašleme v měsíci září

ní si zkušenosti, dá si poradit od

nemocí. Za Klub Společnosti Par-

(už nyní se můžete hlásit u paní

druhých. Také pro rodinné pří-

kinson Poděbrady Květa Kánská,

Květy na tel. Čísle 0324 643 769,

slušníky a ostatní sympatizující

Dita Daňková, Jaromír Požárský,

nebo ředitelství pečovatelské

je rekondice dobrá zkušenost.

Míla Třísková, Zuzana Kroupová

služby 0324 626 352).

A přijde otázka, Proč pouze na

a ostatní.

rekondici, proč ne i doma?
Nejdříve otázka a pak rozhodnutí - zkusit založit Klub.
Nejdříve jsme kontaktovali odborné a praktické lékaře, noviny,
známé pacienty, rehabilitační
sestry.
S prvními zájemci už jsme dali hlavy dohromady a získali dal-
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Každý další dobrý nápad mů-

sami

se

Ve čtvrtek 7.11. 2002 Vás co

Plán činnosti

nejsrdečněji zveme na členskou

(leták pro členy Klubu) Pozn.

schůzi, která se uskuteční na Os-

redakce: Většina akcí již zdárně

Vyslechnete si odbornou před-

proběhla.
Vážení a milí přátelé,

nášku lékaře, setkáte se s novými

Zasíláme Vám slíbený program

zajímavými lidmi.

na II. pololetí 2002, který jsme

Zhodnotíme naši činnost, pře-

sestavili na poslední výborové

dáme si zkušenosti, podněty, na-

schůzce v červnu.

plánujeme si další společné akce

ší kontakty. Protože pro okres

Vzhledem k tomu, že bychom

Nymburk jsou pomyslným stře-

se přes prázdniny dlouho nevi-

dem

soustředili

děli, vznikl báječný nápad (paní

jsme pozornost tam. Lázně ma-

Kánské) – vydovádět se ke kon-

jí vhodný bazén a tělocvičny,

ci července v krásném prostředí

ale příliš vysoké finanční náro-

romantického Kerska.

Poděbrady,

tende od 16,00 hod.

a setkání.
Vážení a milí přátelé, věříme,
že Vás tento dopis potěšil.
Byl psán s troškou humoru,
vždyť jsou krásné letní dny, dny
dovolených, sluníčka …

ky. Zkusili jsme sehnat sponzo-

Kdo má zájem, chuť, touhu,

ry, kontaktovali jsme městské

nadšení …přijďte nebo přijeďte

Přejeme Vám plno hezky pro-

úřady. Všichni nám vyšli vstříc

ve čtvrtek (svátek má Jakub) 25.

žitých dnů, příjemné dovolené

více, než jsme čekali. V břez-

Července v 11,00 hod po vlastní

a rekreace.

nu

předplacený

ose před Atelier Kuba v Kersku.

bazén na tři měsíce jedenkrát

Prohlédneme si celý ateliér,

týdně a zdarma, tělocvičnu se

popovídáme s váženou a milou

jsme

měli
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Budeme se na Vás na všechny
těšit a věřte – myslíme na Vás!

Program cvičení

mocnice Pardubice. Mým hlav-

z Prahy – pana ing. Čápa a pana

Nezapomeňte si dát do svých

ním zájmem v oboru neurologie

Gábora. Velmi mile nás překva-

plánovacích kalendářů pro nás

je skupina extrapyramidových

pila paní mgr. Liedermannová,

tak důležitá cvičení na Osten-

onemocnění, z nichž nejčastější

vedoucí odboru sociálních vě-

de a cvičení v bazénu pro obě

je Parkinsonova choroba. Třetím

cí a školství magistrátu města

skupiny.

rokem funguje při neurologic-

Pardubice, která nám nabídla

Cvičení na Ostende:

kém oddělení naší nemocnice

širokou pomoc magistrátu při

Čtvrtek – 16,00 – 18,00 hod

extrapyramidová poradna, která

zajišťování našich aktivit – od

12.9. – 26.9. – 10.10. – 24.10. –

se stará o řadu pacientů s Parkin-

pomoci ekonomické po nabídku

7.11. – 21.11.- 5.12.

sonovou chorobou v pardubic-

prostor pro naše setkávání.

Cvičí nás i v II. pololetí velice

kém regionu.

V dalším průběhu se rozpou-

Již na začátku tohoto roku mě

tala živá diskuse, jakým směrem

a Dita. Nutné mít sportovní ob-

kontaktoval p. Hlaváč, člověk sti-

by se náš Klub měl ubírat. Je na-

lečení, vhodnou obuv, ručník,

žený touto nemocí, který se ale

snadě, že hlavním programem

úsměv na tváři, dobrou náladu...

nevzdává a chce s touto nemocí

bude zajišťování rehabilitačního

Při cvičení na Ostende pro Vás

bojovat za sebe i za ostatní. Hlav-

programu a dalších podpůrných

chystáme plno zajímavých pře-

ně jeho zásluhou se daly věci do

léčebných aktivit pro pacien-

kvapení.

pohybu a výsledkem byla první

ty s Parkinsonovou nemocí. Pří-

schůzka zájemců o Klub Parkin-

tomní pacienti projevili velký

son, která se uskutečnila v úno-

zájem o rehabilitační cvičení

Úterý – 17,00 – 18,00 hod

ru tohoto roku. Na této schůzce

i o plavání a cvičení v bazénu.

3.9. – 17.9. – 1.10. – 15.10. – 5.11.

se ještě nepodařilo ustavit Klub

Ale nejen rehabilitace bude naší

– 3.12. – 17.12.

formálně, ale vytvořilo se jádro

činností. Členové se chtějí i na-

Do bazénu si vezměte ručník,

zájemců a načrtly se možné bu-

vzájem setkávat a hovořit navzá-

plavky, záchrannou vestu, duši

doucí aktivity Klubu. Díky dal-

jem o svých problémech, které

a co komu sluší a další pomůcky

ší neúnavné práci pana Hlaváče

před ně staví jejich choroba. Bu-

dle vašeho uvážení.

bylo rozhodnuto o uspořádání

deme se proto setkávat na pravi-

další schůze, na které, jak jsme

delných schůzkách, kde budeme

doufali, bude již Klub ustanoven,

diskutovat různé otázky a kde by

včetně zvolení jeho zástupců

zazněly i odborné přednášky na

tak, aby byly splněny i všechny

témata, o která budou mít paci-

formální náležitosti.

enti zájem.

hodné a krásné dámy Mirka

Cvičení v bazénu

Výbor Klubu Parkinson
– Poděbrady

ZALOŽENÍ KLUBU SPOLEČNOSTI
PARKINSON V PARDUBICÍCH

Tato ustavující schůze se ko-

Nově založený Klub v našem

nala 15. května t.r. za účasti 40

regionu tedy začíná pracovat

V polovině května t.r. se rozší-

zájemců. Byli mezi nimi jak pa-

a my máme velkou radost, že ani

řil počet Klubů Společnosti Par-

cienti léčení pro Parkinsonovu

naše nyní krajské město nezaos-

kinson v České republice o nově

chorobu, tak rodinní příslušní-

tává za ostatními regiony České

vzniklý Klub v Pardubicích. Ces-

ci. Byl zvolen výbor Klubu, jehož

republiky a že i zde jsme připra-

ta k jeho založení byla dlouhá,

předsedou se stal pan Hlaváč. Za

veni pomoci lidem, kteří tuto

ale nakonec korunována úspě-

jednatele Klubu byla vybrána pa-

pomocnou ruku potřebují a če-

chem.

ní Šimáčková, jejíž ekonomické

kají na ni. Čeká nás řada úko-

Nejdříve dovolte, abych se

vzdělání bude velmi užitečné

lů, ale doufáme, že se naše dílo

představil. Pracuji jako lékař na

v zajišťování ekonomického zá-

bude dařit.

neurologickém

zemí Klubu. Uvítali jsme hosty

MUDr. Václav Dostál, neurolog

oddělení

Ne-
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DOJMY Z LUBLANĚ, ČERVEN 2002
MUDr. Markéta Volfová, neurolog
hluboké mozko-

dávání si informací je inspirující

vzpomenu na červnové setkání

vé stimulace u Parkinsonovy

a překonává mnohdy zbytečnou

EPDA, kterého jsem se zúčast-

nemoci. Jelikož je mi proble-

isolaci.

nila jako oficiální delegát české

matika této metody blízká, bylo

Z krátkých přednášek, které

Společnosti Parkinson, znovu

pro mě velmi podnětné poslou-

zpestřily sobotní i nedělní pro-

se vynořují malebné obrázky

chat, jak racionálně a pragma-

gram, mě zaujala temperamentní

Lublaně, uličky s kavárnami,

ticky uvažuje z pozice pacienta,

fyzioterapeutka Mariella Graziano

nábřeží říčky Ljubjanice, Plečni-

vědom si zodpovědnosti za po-

a ergoterapeutka Jelka Janša

kovo trojmostí. Vše je mnohem

stoj, jaký k této metodě zaujme.

z hostující země. Fyzioterapie

Když si nyní na sklonku léta

menší, než v Praze, útulné a ně-

V sobotu odpoledne byly

je, myslím, u nás na velmi dob-

jak důvěrně známé. Vzpomínky

předneseny souhrnné zprávy

ré úrovni, přesto bylo podnětné

na Lublaň však patří především

předsedkyně EPDA Mary Baker

znovu si potvrdit, že motivace

konkrétním lidem, se kterými

a dalších členů předsednictva.

k pohybu vzbuzená energickým

jsem promluvila třeba jen pár

Naše Dr Irena Rektorová, vice-

fyzioterapeutem hraje zásadní

slov, a přesto zůstávají tato setká-

prezidentka EPDA, mluvila o sou-

roli v celé léčbě PN. Bohužel er-

ní pro mě významná.

časných projektech EPDA, na

goterapie zůstává u nás opomíje-

Ačkoli jsem se dosud denně

kterých spolupracují různá centra

na nejen v případě PN, ale v celé

setkávala s lidmi s Parkinsono-

v Evropě a které se týkají

neurologii. Přitom PN člověku

vou nemocí, byla jsem v příliš

především

přístupu

ztěžuje právě ty nejběžnější čin-

jednostranné roli doktora, kte-

k

pacienty

nosti a dobré ergoterapeutické

rý naslouchá steskům pacientů

s PN a jejich rodin. Byl také

vedení s užitečnými pomůckami

v nemocničních zdech a moc ča-

představen nový právní porad-

pomohou nepříjemné překážky

su popovídat si s nimi nemá. Po-

ce EPDA Stephen Pickard, který

účinně překonávat.

byt v Lublani najednou otevřel

dohlíží na finanční záležitos-

Zážitkem byl pro mě sobotní

možnost potkat se s lidmi mimo

ti a hospodaření s granty udě-

společenský večer, který se ko-

tyto role pacient –lékař, s lidmi,

lenými EPDA. Marina Fontenla

nal v lublaňské restauraci ve sty-

kteří

chronickému

přednesla zprávu o projektu

lu slovinského venkova. Folklorní

onemocnění usilují o smyslupl-

pro mladé pacienty s PN. Disku-

hudba velmi podobná moravské,

ný život.

se k tomuto projektu se odehrála

dobré jídlo a především zábava. Li-

až následující den. Jedním z hlav-

dé se spontánně bavili, tančili, byla

lublaňských

ních témat byla potřeba přístupu

to společnost přátel, kteří se na-

památek strávila v hovoru s před-

ke kvalitním informacím o pro-

vzájem znají a mají chuť spolu trá-

sedou francouzské parkinsonské

blémech lidí s PN v zaměstnání,

vit čas. Opět další zajímavá setkání

organizace panem Jeanem Batail-

v rodinném a partnerském živo-

s lékařem z Litvy Mindaugasem

lem a jeho spolupracovnicí paní

tě. Probíhala živá debata, ve kte-

Socasem, který sám má Parkinso-

Jeanine Schmeirer. Pan Bataille

ré lidé vyjadřovali spokojenost

novu nemoc, ale o té jsme se vlast-

má docela břitký humor, takže

i kritiku týkající se možnosti zís-

ně vůbec nebavili. Povídali jsme

rozhovor s ním ve francouzštině

kávat informace prostřednictvím

si o životě lékařů v Litvě a u nás

byl zábavný, ale náročný na po-

Internetu. Je škoda, že u nás se

a nacházeli četná podobenství.

chopení jak jeho bonmotů, tak

aktivně zapojuje málo mladších

Stejně tak rozhovor s dánským

dosti zasvěcených komentářů

lidí s PN, protože vzájemné pře-

delegátem byl živý a zajímavý.

navzdory

Sobotní dopoledne jsem během

10

týkajících se

prohlížení

zlepšení

informacím

pro
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Mluvili jsme o Praze a jihočeských

kinsonskými organizacemi. Večer

valná hromada EPDA velmi dobře

městech, která navštívil. Probra-

vyvrcholil tombolou, do které or-

zorganizována.

li jsme možné role menších států

ganizace z každého státu přispěla

Za možnost zúčastnit se valné

jako je Dánsko nebo Česká repub-

nějakým darem. Já jsem přivezla

hromady EPDA v Lublani děkuji,

lika v EU. Potěšil mě jeho zcela

krásný pohár z ručního skla z ma-

znamenala pro mě setkání s lid-

souhlasný postoj ke vstupu států

lé sklárny v České Kamenici, který

mi, kteří navzdory tomu, že jim

z východní Evropy do EU. Byl to

nakonec získal předseda slovinské

Parkinsonova nemoc vstoupila

rozhovor o možnostech vzájem-

parkinsonské organizace Bran-

do života, žijí naplno a nemyslí

né komunikace nejen mezi par-

ko Smid, díky jehož nasazení byla

jen na sebe.

NOVÉ INFORMACE Z EPDA
As. MUDr. Irena Rektorová, neurolog a vice-prezidentka EPDA
Poslední z kvartálních víken-

z úkolů je zjistit a jasně definovat

Další projekt EPDA demon-

dových setkání výboru EPDA se

rozdíly v potřebách a očekáváních

struje známý, ale podceňovaný

uskutečnilo v polovině října t.r.

mladých a starších lidí s PN.

fakt, že průměrné roční nákla-

v holandském Haagu. Hlavními dis-

Jak jsem se již zmiňovala v ně-

dy na pacienta, který nastoupí

kutovanými tématy byly časopis

kterém z předchozích čísel časo-

léčbu v nemocnici nebo ústavu

epda focus, náplň webové stránky

pisu Parkinson, výsledky GPDS

s ošetřovatelskou péčí, jsou až

EPDA, nové projekty a plánovaná

(Prospektivní observační studie)

3x vyšší nežli náklady na paci-

velká odborná konference v roce

prokázaly, že hlavním faktorem,

enta, který přetrvává v domá-

2004 a o rok dřívější Valná hroma-

který ovlivňuje kvalitu života li-

cí péči. Navíc je pro samotného

da. Nedílnou součástí diskuse byly

dí s PN, je velmi častá a léčitel-

nemocného příjemnější setrvat

budoucnost asociace, plán aktivit,

ná přítomnost deprese (poruchy

v domácím prostředí co nejdéle.

volby 2003 a způsob získávání fi-

nálady). Přesto je deprese u PN

Tento výsledek si zasluhuje po-

nancí a sponzorů pro administra-

velmi často nepoznána a neléče-

zornost politiků, manažerů a po-

tivní zajišťování chodu asociace.

na. EPDA upozorňuje na nutnost

skytovatelů zdravotní péče. Opět

Pouze stručně se zde zmíním

spolupráce mezi neurology, prak-

poukazuje na nutnost dobře vy-

o některých vybraných plánech

tickými lékaři a psychiatry při

budované sítě a spolupráce mezi

a nových aktivitách.

léčbě PN. V červnu 2002 byl v od-

lékaři a ostatními specializovaný-

borném časopise “British Medical

mi zdravotníky, především zdra-

podporova-

Journal” publikován společný člá-

votními sestrami, fyzioterapeuty,

né EPDA, jejichž hlavním cílem

nek Mary Baker (EPDA) a profeso-

ergoterapeuty, logopedy, psycho-

je vyhledat, shromáždit a zpra-

ra Dr. Mattew Menkena (WHO)

logy, sexuálními terapeuty, atd.

covat dostupnou literaturu týka-

s názvem “Zeď mezi neurologií

v místě pacientova bydliště. V na-

jící se informací o specifických

a psychiatrií”, který upozorňuje

ší republice některé zdravotnic-

potřebách pacientů s Parkinsono-

na nutnost odstranění bariér mezi

ké profese vůbec neexistují nebo

vou nemocí (PN) v zúčastněných

neurology a psychiatry, odstraně-

se teprve začínají objevovat. Jed-

evropských zemích a odpovědět

ní stigmatu diagnózy PN a uznání

ná se především o absolventy

na velmi bazální otázku: “Jak zabez-

významu a role „neuropsychiat-

magisterského studia s různou

pečit nejefektivnější péči a sociál-

rů“, kvalifikovaných v obou lékař-

specializací, ale bez jasné budou-

ní podporu pro lidi s PN?” Jedním

ských disciplínách.

cí náplně práce.

V současné době probíhají dva
evropské

projekty
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“Centres of Excellence” je dal-

aby poskytovala lepší informace

články nejsou recenzované a nemu-

ší z plánovaných projektů EPDA,

a užitečné kontakty. Nově nalezne-

sí vždy vyjadřovat stanovisko členů

který by měl v Evropě vyhle-

te např. kontakt na webovou strán-

výboru EPDA.

dat a zviditelnit centra s kvalit-

ku lékařů trpících Parkinsonovou

Nový design časopisu epda focus

ní péčí o nemocné s PN nejen po

nemocí (stránka byla založena ve

by měl lépe zohlednit připomínky

stránce odborné, ale i po strán-

Švédsku prostřednictvím místní

členských zemí EPDA. Má podob-

ce

pacientů

Společnosti Parkinson) a obohatíte

ně jako náš časopis Parkinson část

a rodinných příslušníků s všeo-

se na ní o poznatky lidí, kteří mají

odbornou a část informující o ak-

becnou úrovní poskytované péče.

zkušenosti s PN na úrovni odborné

tivitách asociace a jednotlivých

S myšlenkou identifikovat taková-

i osobní. Webová stránka EPDA dá-

členských organizacích i listárnu.

to centra v Evropě vystoupil Dr. Nir

le nově obsahuje:

Členové výboru EPDA jsou zároveň

spokojenosti

•Vybrané a stručně definované

členy redakční rady. V současné do-

diskuto-

publikace z nejnovějších odbor-

bě se ustavuje panel expertů, který

val své představy s členy výboru

ných lékařských časopisů týkající

bude složen ze specialistů různých

EPDA a prezentoval pak společný

se Parkinsonovy nemoci, vhodné

zdravotnických profesí spolu se

návrh multidisciplinárního centra

i pro nelékařskou veřejnost

zástupcem pacientů. Tento panel

Giladi z Tel-Avivského Centra pro
Parkinsonovu

nemoc,

na konferenci EPDA ve slovinské

•Tiskem zveřejněné informace

odborných poradců by pak měl

Lublani. Návrh se setkal s obrov-

(tzv. PR neboli Press Release) zabý-

sloužit i pro recenzi odborných

ským zájmem všech účastníků kon-

vající se především novinkami v léč-

článků na webové stránce.

ference. V současné době probíhá

bě (zdrojem informací jsou závěry

Závěrem bych chtěla ještě jednou

specifikace obecných kritérií tako-

odborných seminářů a konferencí)

připomenout datum příští tříden-

véhoto centra po stránkce odbor-

a tzv. “Drug Information Sheets”, tj.

ní multidisciplinární konferen-

né, organizační i lidské, v další fázi

informační letáky týkající se jednot-

ce EPDA, která je plánována na

budou

zohledně-

livých preparátů pro léčbu PN (po-

6.-9. května 2004 do Lisabonu.

ny i kulturní rozdíly a možnosti

drobnější praktické informace pro

Ještě dříve, na podzim roku 2003,

v

ze-

lékaře i pacienty vycházející přede-

proběhne důležitá Valná hromada,

mích EPDA. Dále bude třeba sta-

vším z informačních příbalových fi-

její součástí bude volba nových čle-

novit, jak bude po organizační

remních letáků). Informace v obou

nů výboru EPDA pro další funkční

stránce zajištěn proces vyhledá-

posledně jmenovaných případech

období. Přesné datum a místo ko-

ní a označení takovéhoto centra

poskytují farmaceutické firmy. Za-

nání nebylo zatím určeno. Pozvá-

i logistické zabezpečení celého

tímco informační letáky jednotli-

ní získala EPDA od francouzské

procesu.

vých farmaceutických společností

a turecké společnosti.

přiměřeně

jednotlivých

členských

Webová stránka EPDA byla no-

podléhají recenzi prováděné nezá-

vě upravena a přizpůsobena tak,

vislými specializovanými lékaři, PR

JE PARKINSONOVA NEMOC DĚDIČNÁ?
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc., neurolog
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Výskyt PN je na základě

Parkinsonova nemoc (PN) je

které vyrábějí přenašeč vzruchů

chronicko-progresivní onemoc-

dopamin. Nedostatek dopaminu

epidemio logických

nění mozku vznikající na pod-

v oblasti tzv. bazálních ganglií pů-

určen jako přibližně 100-150 pří-

kladě předčasného odumírání

sobí naprostou většinu základních

padů na 100 000 obyvatel. Zna-

určité oblasti mozkových buněk,

příznaků PN.

mená to, že v České republice
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studií

je přibližně 10–13 000 osob

děpodobně ještě za spoluúčasti spe-

postižených PN.

ciálních vlivů ze zevního prostředí.

Je totiž vysoce pravděpodobné,
že i u nedědičného vzniku PN (opět

Příčina vzniku nemoci - předčas-

Další fakt, který zpochybňuje

je nutné zdůraznit, že je to většina

ného odumírání těchto buněk - ne-

vznik PN na podkladě jednoho změ-

všech případů PN) dochází v moz-

ní doposud přesvědčivě rozpoznána.

něného genu u všech nemocných,

ku nemocných osob k podobným

V posledních létech se v odborné li-

je výrazné nakupení rodinného vý-

„chemickým“ změnám, byť jinak na-

teratuře stále více a více diskutuje ro-

skytu PN pouze ve vzácně se vysky-

startovaných než změněnou dědič-

le a význam dědičnosti ve vzniku PN.

tujících rodinách, kde PN začíná

nou informací.

Tento zájem zpočátku vycházel

v mladším věku (před 40. rokem vě-

Vznik PN je zřejmě podmíněn

pouze z faktu, že epidemiologické

ku) a má poněkud odlišný průběh

určitým chorobným procesem, ur-

analýzy prokazovaly přibližně 3%

i projevy od klasické formy PN.

čitou cestou chemických změn

výskyt PN v přímém příbuzenstvu

Ve většině případů PN (minimál-

v mozku. Tuto cestu ale lze spus-

osob postižených touto nemocí, což

ně v 80% vzniká po 50. roku věku),

tit mnoha způsoby: změněnou dě-

je více než běžný výskyt PN v popu-

není prokázáno nakupení více pří-

dičnou

laci (nicméně na tomto místě je nut-

padů v rodinách a to svědčí pro tzv.

vrozenou poruchou, vlivem zevní-

no podotknout, že vysoký výskyt

sporadický (tj. nedědičný) charak-

ho prostředí atd.

určitého problému či nemoci v ro-

ter vzniku nemoci.

informací,

nedědičnou

Pokud tedy vznikne PN u dané-

dinách nemusí nutně vždy svědčit

Velkou změnu v pohledu na ro-

ho jedince po 45. - 50. roku věku

pro dědičnost, ve hře je i spousta

li dědičnosti PN však přinesla 90.

a u přímých příbuzných se PN ne-

dalších faktorů: výchova, strava, zvy-

léta 20. století. Ve výše popsaných

vyskytuje, není důvod k obavám, že

ky, místní životní prostředí atd.).

rodinách s nakupením PN (více

vlohu pro tuto nemoc předal svým

Zdálo se tedy dosti pravděpodob-

postižených přímých členů rodi-

potomkům, či že jeho sourozenci

né, že dědičné vlastnosti nějakým

ny) byly objeveny konkrétní změny

jsou touto nemocí taktéž ohrožení.

způsobem zvyšují pravděpodob-

v konkrétních genech způsobující

Pouze v případě, že PN vznikne

nost přenosu nemoci z předků na

vznik PN u těchto osob. Známe již

před 40. rokem věku a vyskytuje se

potomky. Tímto tématem se zabýval

i produkty těchto změněných ge-

i u jiných členů rodiny, je riziko pře-

široce pojatý výzkum.

nů – bílkoviny, které se pod vlivem

nosu vyšší.

Velká důležitost byla vkládána do

změněné dědičné informace vytvá-

V současnosti míru rizika však ne-

studií zabývajících se jednovaječný-

řejí po stránce struktury jinak a mají

dokážeme přesněji určit, zatím ne-

mi a dvojvaječnými dvojčaty, z nichž

tedy i jiné vlastnosti, vedoucí k obje-

lze v České Republice vyšetřovat

jedno trpí PN. Pokud by totiž vloha

vení se postižení.

konkrétní formy změněné dědičné

pro PN byla přenášena dědičně, vý-

Tyto objevy mají obrovský vý-

informace (stanovit tzv. mutaci ge-

skyt PN u dvojčat (z nichž jedno tr-

znam. Je však nutné zdůraznit, že

netickým testem), nepřímo lze však

pí PN) by měl být podstatně vyšší

není důvod se domnívat, že veške-

riziko zpřesnit při konzultaci gene-

i u jejich sourozence a to především

ré případy PN jsou způsobeny tě-

tika a sestavení kompletního rodo-

u jednovaječných sourozenců.

mito geny.

kmenu.

Výsledky těchto studií však neby-

Význam těchto studií tkví v tom,

ly přesvědčivé a svědčily spíše proti

že nyní lze u těchto rodin (a v mo-

této možnosti, minimálně svědčily

delování obdobných změn na vý-

proti možnosti, že by PN byla pře-

zkumných zvířatech) sledovat cestu

nášena pouze jedním změněným

rozvoje chorobných změn od posti-

genem (mutací). Vznikla tedy před-

žené bílkoviny až k příznakům PN.

stava tzv. polygenního přenosu, tj.

Takto bude mnohem lépe možné

že k vzniku PN je zapotřebí více

definovat, co se vlastně v mozku na

změněných genů současně a prav-

počátku PN děje a proč se tak děje.
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SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU
As. MUDr. Irena Rektorová, neurolog
V polovině 40. let švédský neu-

něny pohybovou aktivitou. Jsou

Pro syndrom je charakteristické

navozeny klidem nebo nečinnos-

charakterizované

nucení pohybovat dolními končeti-

tí, typicky ležením v posteli v noci,

klidovými nepříjemnými pocity

nami v klidu, typicky se zhoršující

cestou v autě, letadle nebo sezením

a hybnými příznaky na dolních

ve večerních a nočních hodinách

v divadle. Naopak k úlevě dochází

končetinách a pojmenoval ho syn-

nebo vázané pouze na tuto denní

nejčastěji chůzí. Někteří pacienti

drom neklidných nohou. Ačkoliv

resp. noční dobu. Nucení bývá aso-

popisují mimovolné nedobrovol-

procentuální výskyt tohoto one-

ciováno s pocity pálení, necitlivosti,

né záškuby dolních končetin, když

mocnění v populaci je cca 5-10%,

píchání nebo svědění, nebo zvlášt-

mají zůstat v klidu. Nucení pohy-

je často nepoznané a nediagnosti-

ními nepříjemnými pocity při do-

bovat končetinami je symptomem

kované. Častěji se vyskytuje u pa-

tyku končetiny. Pacienti popisují

částečně volním (pohyb snižuje ne-

cientů s Parkinsonovou nemocí,

nepříjemné pocity nejčastěji v ob-

příjemné pocity) a částečně mimo-

což pravděpodobně souvisí s na-

lasti lýtek a někdy i ve stehnech,

volním (vůlí neovladatelné nucení

vrženým mechanismem vzniku

šlapkách nebo na horních konče-

se hýbat). Všichni pacienti zazna-

onemocnění. Předpokládá se to-

tinách. Mnoho pacientů navíc zá-

menají zhoršení příznaků, když si

tiž, že syndrom neklidných nohou

roveň pociťuje těžko popsatelný

lehnou večer do postele nebo když

souvisí jednak s poruchou funk-

oboustranný (málokdy jednostran-

se probudí v noci. Naopak většina

ce tlumivých sestupných drah na

ný) nepříjemný pocit v končeti-

pacientů pociťuje zlepšení brzy rá-

úrovni mozkového kmene a mí-

nách, který popisují jako bolest,

no. Asi 80 % pacientů se syndro-

chy ve spánku, jednak s poruchou

svědění nebo prostě dráždění. Sym-

mem neklidných nohou navíc trpí

uvolňování nervového přenašeče

ptomy připomínají příznaky po-

tzv. periodickými pohyby dolních

dopaminu (DA), tedy přenašeče,

pisované pacienty s akatízií, která

končetin ve spánku nebo noční-

jehož úbytek způsobuje přízna-

vzniká nejčastěji v rámci extrapyra-

mi záškuby končetin. Syndrom ne-

ky Parkinsonovy nemoci. U syn-

midového syndromu navozeného

klidných nohou je často příčinou

domu neklidných nohou dochází

neuroleptiky (léky používané nej-

poruchy spánku (zhoršené usíná-

k výraznému útlumu uvolňování

častěji v psychiatrii) nebo L-dopou.

ní nebo časté probouzení v noci)

DA ve večerních a nočních hodi-

Akatízie je tedy rovněž nezřídka

a důsledkem je zvýšená denní spa-

nách. Dopaminergní teorii vzniku

popisována u pacientů s Parkinso-

vost a únava.

syndromu potvrzuje i odpověď na

novou nemocí. V tomto případě

dopaminergní léčbu (viz níže).

mají pacienti také vůlí nepotlačitel-

rolog Karl A. Ekbom popsal
onemocnění
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KLINICKÝ OBRAZ

IDIOPATICKÝ SYNDROM
NEKLIDNÝCH NOHOU

Pouze zhruba 10% postižených

né nucení se pohybovat, avšak zá-

vyhledá pro své potíže lékaře. One-

roveň vnitřní neklid v celém těle

mocnění se může rozvinout v ja-

na rozdíl od osob trpících syndro-

na

kémkoliv věku, i v dětství, ale platí,

mem neklidných nohou, u kterých

ná se o idiopatický syndrom

že nevíce postiženi jsou lidé střed-

je pocit neklidu omezen pouze na

neklidných nohou, který se může

ního a vyššího věku, dvakrát více

končetiny. Hlavní rozdíl je v tom,

vyskytovat v rodinách, a to s auto-

ženy nežli muži. U přibližně dvou

že pacienti a akatízií mají přízna-

somálně dominantním typem dě-

třetin pacientů se příznaky postup-

ky během celého dne a nedochází

dičnosti (to znamená, že potomci

ně zhoršují a mohou pacienta vý-

u nich ke zhoršování stavu v noci.

mají 50% riziko vzniku tohoto

razně handicapovat, rušit spánek

Příznaky syndromu neklidných no-

onemocnění, je-li postižen jeden

a zhoršovat kvalitu života.

hou se zhoršují v klidu a jsou zmír-

z rodičů).
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Ve většině případů je příčisyndromu

neznámá,

jed-

SYMPTOMATICKÝ SYNDROM
NEKLIDNÝCH NOHOU (SEKUNDÁRNÍ)
Především u starších nemocných

hou stanovit diagnózu sekundár-

léky: některá antiepileptika (Teg-

ního syndromu neklidných nohou

retol, Neurontin), benzodiazepiny

a event. jiného onemocnění.

(Rivotril, Xanax), clonidin (Catapresan) a v některých těžkých pří-

se může objevit tzv. symptomatický neboli sekundární syndrom neklidných nohou, tzn. že příznaky

TERAPIE

padech i opiáty. Většina lékařů se

Pacienti by se měli vyvarovat

však jejich předepisování vyhýbá
pro riziko vypěstování závislosti.

jsou sekundárně vyvolány jiným

nadměrného

základním onemocněním. Příčina-

kávy a kouření. Někteří pacienti

Jak již bylo řečeno, tabletová léč-

mi tohoto sekundárního syndro-

pociťují úlevu z horké či studené

ba by měla být zahájena nízkou

mu mohou být nedostatek železa,

koupele. Substituční léčba vita-

dávkou L-dopy (Nakom, Isicom,

kyseliny listové, vitamínu B12 ne-

miny (kyselina listová) nebo hoř-

Madopar, Sinemet) asi hodinu

bo hořčíku, syndrom bývá asoci-

číkem a preparáty železa může

před ulehnutím do postele. Zvýše-

ován s těhotenstvím, revmatoidní

zmírnit potíže.

ní dávky, frekvence podávání nebo

užívání

alkoholu,

artritidou, Parkinsonovou nemo-

Farmakoterapie je obecně sym-

změna léčby by měla být provede-

cí, ledvinným nebo jaterním selhá-

ptomatická (léčíme příznaky a ne

na v případě, že se pacient v sou-

váním, chronickým alkoholismem,

příčinu), příčinná léčba je možná

vislosti se syndromem probouzí

dlouhodobým užíváním některých

pouze u sekundárního syndromu.

v noci. Vznikne-li tolerance vůči

léků, chronickou žilní nedostateč-

Z léků se na prvním místě uplat-

jedné třídě léků (léky přestanou

ností, cukrovkou aj. nemocemi.

ňují dopaminergní preparáty, tedy

působit), je třeba vyzkoušet jinou

Diagnózu stanovujeme na zákla-

L-dopa a agonisté dopaminových

lékovou třídu. Kombinovaná léč-

dě klinického obrazu. Pomocná

receptorů (Requip, Mirapexin,

ba je nezbytná v případě těžkého

klinická vyšetření nám napomo-

Permax). Používají se také další

syndromu.

DEMENCE U PARKINSONOVY NEMOCI
A ALZHEIMEROVA CHOROBA
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., neurolog
shrnu, že se týkají pouze ně-

postiženy, proto mluvíme o se-

časopisu Parkinson jsem psal

kterých

lektivní

o kognitivních poruchách u Par-

zejména

exekutivních

byla porucha globální, postihují-

kinsonovy nemoci (dále PN). Pro

funkcí, které se uplatňují při

cí rozsáhlé oblasti mozkové kůry,

lepší pochopení bych rád zopa-

provádění úkolů směřujících k ur-

nastala by demence. Přítomnost

koval několik faktů, uvedených

čitému cíli a zahrnují naplánová-

ohraničených

v minulém článku. Slovo kognitiv-

ní, zahájení, zaměření pozornosti

kých pro PN nepodmiňuje vznik

ní znamená poznávací, kognitiv-

a monitorování provádění úko-

demence v dalším rozvoji

ní funkce jsou zprostředkované

lu za účelem dosažení cíle.

onemocnění. Těžší kognitivní

vyšší nervovou činností, lidově

Kognitivní poruchy typické pro

deficit (úbytek) až demence jsou

hovoříme také o inteligenci. Jde

PN vznikají poruchou bazálních

u PN možné, avšak nepatří do

o pozornost, paměť, myšlení,

ganglií a některých oblastí moz-

typického obrazu onemocnění.

učení, rozhodování. Kognitivní

kové kůry, zejména některých

U PN se nevyskytuje většina

poruchy, které jsou běžné u PN,

oblastí čelních mozkových lalo-

poruch, které jsou typické pro

jsem popsal posledně. Nyní jen

ků. Jiné korové oblasti nejsou

Alzheimerovu chorobu. Například

V jednom z minulých čísel

vybraných
tzv.

činností,
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poruše.

Pokud

poruch

by

typic-

15

u PN se nevyskytují specifické

syntetizován v malém podkoro-

acetylcholinu je společný oběma

poruchy řeči, ztráta různých do-

vém jádru (zvaném Meynertovo

typům demence. Vedle efektu na

vedností, znalostí, nejsou závaž-

bazální jádro), jehož buňky zani-

kognitivní poruchy působí ty-

né poruchy orientace v prostoru,

kají neurodegenerativním proce-

to léky také na halucinace a dal-

je zachována paměť na nedávné

sem, podobně jako zanikají buňky

ší psychiatrické příznaky, které

události. Alzheimerova choroba

syntetizující dopamin v černém

se objevují u některých pacien-

je nejčastější nemoc s demencí.

jádře (substantia nigra).

tů s pokročilou PN. Efekt léčby

Postrádá hybné poruchy typické

Léčba demence je do určité

se tak ve svém důsledku proje-

pro PN. U méně časté Demence

míry opět podobná léčbě PN.

ví ve zlepšeném vykonávání běž-

s Lewyho tělísky jsou charakte-

Nemáme lék, který by mohl za-

ných denních aktivit. Obvykle

ristické parkinsonské příznaky,

stavit neurodegenerativní pro-

nedochází k výraznému zhorše-

avšak velmi rychle se rozvíje-

ces. V současné době máme však

ní hybných poruch až na možné

jí halucinace a příznaky demen-

léky, které mohou zvýšit hladinu

zhoršení třesu. V současné době

ce. Demence může doprovázet

nedostatkového

neurotransmi-

probíhají velké zaslepené studie

řadu dalších onemocnění, jako

teru: acetylcholinu. Jsou to lé-

s inhibitory acetylcholinesterá-

např. cévní onemocnění moz-

ky, které omezují odbourávání

zy u demence při PN.

ku, a proto u nemocných s po-

acetylcholinu a tím zvyšují jeho

Pokud tedy demenci u PN zjis-

čínající demencí vždy musíme

nabídku pro korové neurony (in-

tíme, vysazujeme některé léky

pátrat po její příčině a případně

hibitory

(zejména anticholinergika, aman-

se ji pokusit odstranit. Musíme si

Tč. jsou k dispozici tři takové-

tadin,

také být také vědomí toho, že

to léky: Aricept, Exelon, Remi-

receptorů) a snažíme se léčit pa-

pacienti s depresí, která není

nyl. Všechny tři prokázaly svou

cienta pouze preparáty s L-Dopa,

u PN vzácná, mohou být mylně

účinnost u mírně pokročilé Al-

eventuálně v kombinaci Comta-

považováni za dementní.

zheimerovy

Zpočát-

nem. Ověřujeme, zda jsou opti-

ku může nastat mírné zlepšení,

málně léčena i další onemocnění,

asi u 20%

hlavním smyslem této terapie je

kterými pacient trpí, např. cuk-

nemocných s PN. Někteří autoři

však schopnost zpomalit zhor-

rovka, onemocnění srdce, zvýše-

udávají jiná čísla, avšak to nemě-

šování nemoci. Pokud jeden

ný nebo snížený krevní tlak. Co

ní nic na faktu, že demence u PN

z preparátů není účinný ane-

se týče prevence demence, nezbý-

není častá. Příčinou demence je

bo má nežádoucí účinky, lze jej

vá mi, než zopakovat závěr mého

zánik mozkových buněk (neu-

nahradit druhým nebo třetím.

minulého článku: Nejdůležitější

rodegenerace), který zachvacu-

V ČR je zdravotní pojišťovny hradí

v prevenci vzniku vážného kogni-

je více oblastí než u běžné PN.

nemocným

Alzheimerovou

tivního defektu je aktivní životním

Mikroskopická Lewyho tělíska,

chorobou jen v určitém stádiu

styl. To nejlepší, co může paci-

která se nacházejí v odumírajících

nemoci, nehradí je např. u vel-

ent udělat, je stálý „trénink moz-

buňkách v bazálních gangliích, se

mi pokročilé demence. Podá-

ku“. V angličtině se říká „brain

u pacientů s demencí vyskytu-

vání těchto léků nemocným

jogging“. Pacient se musí zaměst-

jí ve zvýšené míře i v mozkové

s demencí u PN není u nás

návat, zapojovat se do různých ak-

kůře. Vedle úbytku dopaminu, kte-

hrazeno

nedávné

tivit, nezahálet. Důležitý je kontakt

rý je příčinou hlavních hybných

době však proběhly malé stu-

s lidmi, neizolovat se, zajímat se

poruch u PN, dochází také k úbyt-

die s Exelonem a Ariceptem

okolní dění, cvičit. Proto je také

ku dalších chemických přenaše-

i u PN a prokázaly účinnost in-

důležitá Společnost Parkinson

čů informací (neurotransmiterů),

hibitorů

acetylcholinesterázy

a její Kluby, které pomáha-

z nichž největší úlohu při vzniku

také na demenci u PN. Není to

jí osobám s PN žít aktivně

demence má acetylcholin. Ten je

překvapující, protože nedostatek

a nepoddávat se nemoci.

Demence se objevuje v pokročilém stádiu
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acetylcholinesterázy).

nemoci.

s

vůbec.

V
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agonisty

dopaminových

POHYB JE ŽIVOT
Marcela Sekyrová, fyzioterapeut
Sestavit si vhodnou cvičební

V minulém čísle tohoto časo-

Cviky se Vám budou dařit lé-

jednotku je velmi náročné. Já se

pisu byly popsány cviky v po-

pe, když budete přesně dodr-

Vám snažím nabízet vhodné cvi-

loze na břiše. Z této polohy se

žovat popis jednotlivých cviků.

ky v určitých polohách a na Vás

můžete vzpřením o dlaně zved-

Zpočátku, když se cvik učíte, je

pak záleží, které si vyberete. Jen

nout do kleku na všechny čtyři

vhodné, aby Vám ho někdo dru-

chci připomenout, že nemusí-

končetiny. Ale zrovna tak se dob-

hý předčítal. A také občas zkont-

te cvičit všechny cviky. Někdy

ře do této polohy dostanete ze

roloval, jestli cvičíte správně.

je lépe cvičit jen v některé po-

stoje. Pokrčíte kolena a pomalu

Tentokrát Vám přeji, abyste

loze a jen pár cviků. Ale vždy by

se (přidržením o nějaký kus ná-

denně našli sílu a chuť si zacvi-

to měly být cviky, které se Vám

bytku) spustíte do dřepu. Pak se

čit, projít se venku, a aby Vám to

v ten daný okamžik podaří za-

jen předkloníte a opřete dlaně-

přinášelo pohodu a uspokojení.

cvičit správně.

mi o zem.

1. Pohupování na rukách a kolenou
Váhu těla rozložte symetricky na všechny čtyři končetiny. Z této
polohy se jednou zhoupněte směrem na paty a jednou na ruce.
Pozor na bolestivá kolena! V tom případě tento cvik necvičte!

3. Upažování
Váhu těla přeneste směrem na paty a švihem upažte střídavě pravou nebo levou horní končetinu.
4. Vzpřimování
Sedněte si na paty. Zvedněte obě
paže nad hlavu a současně narovnejte trup. Pak se opět vraťte do
sedu na paty. Pozor na ztrátu rovnováhy!

11/2002

2. Zanožování
Váhu těla přeneste mírně vpřed
na ruce a švihem zanožte jednu
dolní končetinu. Pak totéž proveďte druhou končetinou.

5. Chůze počtyřech
Snažte se lézt po čtyřech nejen
vpřed, ale i vzad nebo stranou.
Střídejte rychlost chůze a délku
jednotlivých kroků.
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KATHARINE HEPBURNOVÁ
Ing. Jiří Dvořák, předseda Společnosti Parkinson
V minulých číslech našeho ča-

Ve svých rolích představova-

Hepburnová. Začalo to počátkem

sopisu jsme naše čtenáře in-

la převážně sebevědomé a tvrdo-

čtyřicátých let, kdy se seznámila

formovali v několika článcích

hlavé ženy, které v sobě skrývaly

se svým hereckým kolegou. Byl to

o významných osobnostech, které

hluboké a silné city. Pro své pře-

Spencer Tracy a Hollywood měl

postihla Parkinsonova choroba.

svědčivé herecké výkony se brzy

najednou zcela nový herecký pár.

Tato nemoc je opravdu zlá a ne-

uplatnila také ve filmovém světě.

vybíravá. Postihuje jak obyčej-

Od třicátých let se stala hvězdou

např. „Nejprve stvořil ženu“, „Ada-

né občany, tak i významné osoby

amerického divadla a filmu a dá

movo žebro“ a jejich přátelství

(prezidenty, herce, zpěváky, malí-

se bez nadsázky říci, že je živou le-

přerostlo ve velkou lásku.

ře, sportovce), kteří si ji svým způ-

gendou i světového filmu. Většina

Naposled si spolu zahráli ve fil-

sobem života vůbec nezavinili.

z nás si ji pamatuje z významných

mu „Hádej, kdo přijde na večeři“

filmových rolí a její jméno bylo zá-

a krátce poté Spencer Tracy ze-

rukou znamenitého prožitku.

mřel. Katherine Hepburnová zů-

V celém světě probíhá rozsáhlý
a finančně náročný výzkum příčin této choroby, hledání nových

Dvanáckrát byla nominována

účinných léků a způsobů, jak vý-

na udělení prestižní ceny „Oska-

Po smrti Spencera Tracyho se

znamně ulehčit život nemocných

ra“ a čtyřikrát si pro tuto cenu šla.

u K. Hepburnové začaly projevo-

touto chorobou.

Bylo to za herecké výkony ve

vat zdravotní problémy. Trpěla

V tomto článku se seznámíme

filmech „Hádej, kdo přijde na ve-

depresemi, zádumčivostí, odmíta-

s osudy slavné americké hereč-

čeři“, „Jitřní sláva“, „Lev v zimě“

la společenský život a ztrácela po-

ky, která rovněž trpí Parkinsono-

a „Na zlatém jezeře“.

stupně i svoje přátele.

vu chorobou.

stala na světě sama.

Ve filmu „Africká královna“ se

Žila osamoceně a počínající

spolu s Humpreyem Bogartem

příznaky Parkinsonovy choroby

ocitla uprostřed africké džun-

ji bránily v další herecké činnos-

gle jako zhýčkaná a rozmazle-

ti a prohlubovaly její uzavřenost.

ná Rosa, která se ale v pekle,

S postupným zhoršováním té-

kterým prochází, postupně mě-

to nemoci se zhoršovala i její sa-

ní v příjemnou a nádherně za-

mostatnost a postupně narůstala

milovanou ženu. Rosa se stala

i potřeba trvalé léčby. Nyní žije na-

hvězdnou postavou v galerii je-

prosto osamělá a bez přátel v ústa-

jích postav z druhé poloviny

vu s potřebnou péčí a 9.11. 2002

její kariéry.

se dožila 93 let.

Za své role ve filmech „Malé ženy“ a „ Cesta dlouhého dne do noci“ získala další ocenění za nejlepší
herecký výkon na filmových festivalech v Cannes a Benátkách.
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Zahráli si spolu v devíti filmech,

Katharine Hougthon Hepbur-

Přibývaly i další role, jako např.

nová se narodila 8. listopadu 1909.

„Leopardí žena“, „Obchodník s deš-

Pochází ze skromných poměrů

těm“, „Křehká rovnováha“ a další,

a po absolvování příslušné školy

ale málokterý divák mohl tušit, co

se stala divadelní herečkou.

vše se skrývá za jménem Katharine
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ZNÁMÉ OSOBNOSTI V USA PODPORUJÍ FINANČNÍ SBÍRKY PRO VÝZKUM NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE
MUDr. Martin Bareš, Ph.D., neurolog
V nedávném čísle prestižního ča-

Podle některých názorů, přede-

na druhou stranu přináší problémy

sopisu Lancet Neurology byl pub-

vším braných z hlediska etiky, však

spojené s menší pozorností na jiná

likován článek týkající se podpory

tento přístup s sebou nese jedno ri-

onemocnění, často vážnější a rozší-

finančních sbírek na výzkum neu-

ziko, které demonstruje ředitel Ame-

řenější, která se dostávájí do pozadí

rologických onemocnění ve Spoje-

rické rady pro vědu a zdraví (ACSH)

zájmu jen proto, že je „nepropagují“

ných státech amerických ze strany

Jeff Stier na následujícím příkladu:

známé osobnosti.

známých osobností (Lancet Neuro-

Pravděpodobně nejvíce navštívené

Jinak dosah a efekt vystoupení

logy 2002; 1, October, 339).

slyšení u subkomise Sněmovny Re-

celebrit je úctyhodný. Díky dálko-

Využívání věhlasu k zaměření

prezentantů v její historii se událo

vému běhu, zmíněnému na začát-

pozornosti na různá onemocně-

při příležitosti vystoupení americké

ku tohoto článku, bylo získáno pro

ní je součástí americké kultury již

herečky Julie Roberts (známá např.

výzkum muskulární dystrofie více

po mnohá desetiletí. Např. komik

z filmu Pretty Woman), která zde

než 56 miliónů dolarů. 20 miliónů

Jerry Lewis se zúčastňuje již 37 let

požadovala 15 miliónů dolarů na vý-

dolarů bylo poskytnuto na výzkum

každoročního dálkového běhu na

zkum vážné, ale relativně vzácné vý-

poranění míchy velmi brzy po vy-

podporu pacientů trpících musku-

vojové nemoci- Rettova syndromu

stoupení herce Christophera Reeve

lární dystrofií (onemocnění svalů,

(onemocnění se projevuje již od

(ztvárnil např. postavu Supermana)

které vede ke ztížené pohyblivos-

útlého věku demencí, ztrátou účel-

v Americkém Senátu. Nadace her-

ti pacienta, často spojené s boles-

ných pohybů rukou, poruchami

ce Michael J. Foxe zase získala

tí svalovou). Ovšem v posledních

koordinace). Vystoupení Julie Ro-

15 miliónů dolarů na výzkum

letech je patrný výrazný nárůst

berts, která k samotnému onemoc-

Parkinsonovy nemoci, a to jen

prezentace různých onemocnění

nění neměla provedenou žádnou

od roku 2001. Právě Michael J.

pro odbornou i pro laickou veřej-

expertízu, ale má známého s tímto

Fox a legendární boxer Muham-

nost a obecné povědomí v popula-

onemocněním, mělo nesporný vliv

mad Ali, oba trpící Parkinsono-

ci tím vzrůstá. Možnosti výzkumu

na výsledné jednání subkomise. Dle

vou nemocí, díky vystoupení

se stále rozšiřují díky novým po-

ACSH je třeba vytvořit systém, který

před Americkým Kongresem

znatkům současné vědy a rovněž

bude poskytnuté omezené finanční

získali na výzkum Parkinsono-

vzácná neurologická onemocnění,

prostředky distribuovat na základě

vy nemoci 215 miliónů dolarů

dříve opomíjená pro svůj raritní

racionálního a vědeckého přístupu

z jeho rozpočtu. Uvedená čísla

výskyt, cítí potřebu své prezentace

a ne na základě politického rozhod-

můžeme v našich podmínkách

na veřejnosti. Nejúčinnějším způ-

nutí či podpory ze strany populár-

jen tiše závidět.

sobem se jeví prezentace těchto

ních osobností. Spíše než zjišťování,

Předložený článek nelze brát ja-

onemocnění při vystoupení medi-

které celebrity podporují výzkum té

ko návod pro získávání finanč-

álně známých osobností, např. her-

a té nemoci, je třeba se ptát kolik pa-

ních prostředků na výzkum např.

ců, k jejich popularizaci a vyhlášení

cientů touto nemocí trpí, jak je toto

Parkinsonovy nemoci přes známé

různých finančních sbírek či gran-

onemocnění vážné a stanovit stu-

osobnosti, ale ilustruje možnosti

tů k získání finančních prostředků

peň pravděpodobnosti pokroku ve

a limitace tohoto druhu prezentace

na jejich výzkum, který je samozřej-

výzkumu dané nemoci. Přístup po-

různých onemocnění na veřejnosti

mě velmi nákladný a finanční pro-

pularizace onemocnění známými

a v médiích, což v České republice

středky obecně omezené.

osobnostmi je jistě chvályhodný, ale

zatím výrazně pokulhává.
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN POSTGRADUÁLNÍCH
DOŠKOLOVACÍCH PŘEDNÁŠEK A KURSŮ
ZAMĚŘENÝCH NA EXTRAPYRAMIDOVOU
PROBLEMATIKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2002/2003
As. MUDr. Irena Rektorová
Obě Ministerstvem zdravotnic-

při Neurologické klinice 1. LF UK

LF MU a FN u sv. Anny v Brně) pořá-

tví uznaná Centra pro léčbu Par-

a VFN v Praze 2 a Centrum pro ab-

dají pravidelně tyto školící kursy

kinsonovy nemoci (Centrum pro

normální pohyby a parkinsonis-

a doškolovací přednášky s extrapy-

extrapyramidová

mus při 1. Neurologické klinice

ramidovou problematikou:

onemocnění

1. Postgraduální kursy:
•již čtvrtý ročník kursu kontinuálního vzdělávání „Extrapyramidová onemocnění“ organizovaný Centrem pro
extrapyramidová onemocnění v Praze pod záštitou Neurologické kliniky LFUK v Praze a České lékařské komory
proběhne v květnu 2003 (termín bude upřesněn později). Účast vždy cca 160 lékařů – neurologů, v menším počtu psychiatři a rehabilitační specialisté. Naposledy se uskutečnil v květnu 2002 ve Velkých Losinách.
•Jednou za 2 roky se koná postgraduální kurs zaměřený na různá extrapyramidová a neuropsychiatrická témata
při Centru v Brně pod záštitou 1. Neurologické kliniky LF MU, České lékařské komory a IDV PZ v Brně. Kurs je
určen pro omezený počet zájemců (cca 20-30), součástí kursu je kromě doškolovacích přednášek i návštěva specializovaných ambulancí. Naposledy se uskutečnil v březnu 2002, termín příštího kursu bude upřesněn v příštím semestru.
2. Kluby abnormálních pohybů:
jedná se o oblíbené semináře s extrapyramidovou problematikou, jejichž součástí je jednak přednáška zvaného zahraničního řečníka, jednak videoprezentace zajímavých nebo obtížných kazuistik s diskusí. Tradičně se uskutečňují v brněnském a pražském Centru.
Termíny klubů:
•1. 11. 2002 v hotelu Voroněž v Brně (v rámci každoročního „Dne funkčních poruch“), přednášku měl Dr. Carlo
Colosimo na téma „Progresivní supranukleární paralýza“.
•21. 1. 2003 v Praze, posluchárna Neurologické kliniky 1.LF UK v Praze 2 (program bude upřesněn).
•V letním semestru (2003) v Brně, posluchárna 1. Neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny (termín bude stanoven a program upřesněn později).
3. Semináře neurologických klinik obou Center:
extrapyramidová problematika cca dvakrát do roka v obou Centrech, pozvánky jsou automaticky rozesílány členům Neurologické Společnosti podle adresáře jednotlivých Center. Další zájemci se o ně mohou přihlásit na sekretariátě obou klinik.
4. Školící kursy před druhou atestací z neurologie v IPVZ:
lektoři z pražského Centra
5. Školící místa pro lékaře specializující se na terapii extrapyramidových onemocnění:
brněnské Centrum ve spolupráci s IDV PZ v Brně (1. Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
6. Český a slovenský sjezd klinické neurologie (Praha, 5.-7. 12. 2002):
Extrapyramidová sekce Neurologické Společnosti zorganizovala 2 bloky s prezentacemi originálních prací.
7. Druhé Levočské pracovné dni neuropsychiatrie (Levoča, 11.-13. 9. 2003):
součástí programu budou extrapyramidová onemocnění a demence. Organizátoři: prim. MUDr. M. Dvorak
a prof. MUDr. I. Rektor, CSc.
20
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KDYŽ JSEM JELA DO ŠTIKOVA
Bohuslava Marešová
Do Štikova jsem měla jet jako náhradník a tedy jsem se tu novinu,

podvody? Je toto vůbec normální?

No prostě, jak za mlada. To neby-

Jak to tedy vlastně je?

li starší nemocní lidé. Věřte mi,

že pojedu, dozvěděla na poslední

Najednou mě napadlo.To musí

že ne. V tu chvíli všichni zapomí-

chvíli. Ale co. Co zapomenu, to si

celý svět nejprve onemocnět, aby

nali na všechny své bolesti i svá

tam dokoupím. Bydlet se má v ho-

si lidé začali vážit života? A vzájem-

trápení. Paní doktorka to nebyla

telu a dnes se přece dá vše koupit.

ně si neubližovat? Vzájemně se

obyčejná lékařka. To byla vaše ka-

Když jsem však vystoupila před

milovat a vážit si jeden druhého?

marádka, které se dalo se vším svě-

hotelem, byla jsem jaksi vyvede-

Tady jeden před druhým nic ne-

řit. Alespoň já to tak cítila. Jak se jí

ná z míry. Příroda sice krásná,

předstíral. Každý o druhém věděl,

to dařilo u ostatních, nemůžu po-

ale k té civilizaci, kde si v přípa-

kdy si jde brát prášky a kde ho co

soudit, ale snažila se o to ze všech

dě potřeby vše dokoupím, k té se

bolí a trápí. Není to nádherné? Ni-

sil. A vedoucí? Jako by byli jedni

mi zdálo strašně daleko. Ale co na-

kdo se před nikým nevyvyšoval..

z nás. I jídlo bylo dobré.

plat. Už jsem tu a uvidíme. A po-

Každý věděl, že toto nemá žádný

A jaké bylo počasí? Vcelku bylo

stupně jsem začala vidět. U jídla

smysl, že jsou věci daleko důleži-

nádherné. Víte ale co mi chybě-

jsem si sedla k jednomu stolu a za-

tější. A já najednou věděla, že ta-

lo? Alespoň jedno jediné velké zr-

čali přicházet i ostatní. Bylo vidět

dy možná všechno nekoupím, ale

cadlo v hotelu. Jsem prostě žena.

podle mého názoru, že jsou to sa-

že tu získám to nejcennější co se

A to mě tedy snad omlouvá. Ale ji-

mí nemocní lidé. Však také byli

nedá za peníze koupit nikde na

nak si myslím, že zrcadla, budovy,

včetně mě.

světě. A to jsou krásná přátelství,

to vše se mění. Ale ta krásná přá-

Ale brzy jsem zjistila, že k tomu

čehož si nesmírně vážím. Nechci

telství zůstávají. A někdy i na celý

mému stolu si začali přisedat samí

ani vyzvedávat klady jednotlivých

život. A přece právě ta krásná přá-

hodní a milí lidé. Však také tam

lidí nebo zásluhy. Bojím se, abych

telství nám pomáhají překonávat

začala vznikat ta nejkrásnější přá-

někomu neublížila. Však každý

v životě někdy tak těžká období.

telství, která se začala postupně

se snažil podle svých sil a schop-

A proto jsem moc ráda, že mi bylo

rozrůstat a já už neviděla nemoc-

ností.

umožněno tu s vámi být.
Děkuji Vám.

né lidi, ale zcela normální zdravé.

Celý život se vlastně skládá

Já píši normálně zdravé. A přitom

z hezkých okamžiků. A jen na

mě napadá myšlenka. Jsou ti zdra-

nás záleží, abychom se snažili,

Bohuslava Marešová – Milevsko

ví lidé vůbec normální? Kde se

aby těchto krásných okamžiků by-

Rekondice Štikov – květen 2002

vůbec berou ty krádeže, vraždy,

lo co nejvíce. A což ty různé hry.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ V PODĚBRADECH
Květa Kánská, předsedkyně Klubu
Chtěla bych se s Vámi podělit

zinárodním dni seniorů, který se

ník šachového turnaje jednot-

o radost, kterou máme v Klubu

uskutečnil jako první Poděbrad-

livců. Náš Klub se díky dobré

Parkinson ze spolupráce s pečo-

ský den seniorů 1.10. 2002 na ko-

spolupráci s pečovatelskou služ-

vatelskou službou a Městským

lonádě v Poděbradech.

bou rád zapojil. Den začal právě

úřadem v Poděbradech při me-

Jeho součástí byl také IV. roč-
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šachovým turnajem a byla radost

21

sledovat, s jakou chutí si všichni

radnici zástupce všech Domů

městnanci a obyvatelé DD Luxor

zahráli. Zúčastnili se i hosté, ša-

s pečovatelskou službou, Klubů

– mezi nimi i dvě členky našeho

chisté z Kutné Hory, Chlumce

důchodců, Č.K, šachistů a naše-

Klubu. V podvečer hrála k tanci

a Kolína. Kdo zrovna nebyl ša-

ho Klubu Parkinson. Přítomni

a poslechu místní kapela Podě-

chista mohl si prohlédnout růz-

byli starosta Ing. Ďurčanský, mís-

bradka.

ná poděbradská zařízení jako

tostarosta Mgr. Novák a místosta-

Domov důchodců Luxor, Pečo-

rostka MUDr. Drozdová.

Nebyla to první akce, které
jsme se aktivně účastnili a mohu

vatelský dům, Denní stacionář,

Setkání to bylo milé a veselé,

Vám všem spolupráci s pečova-

Středisko denní hygieny nebo si

popovídali jsme si a projednali

telskými službami a městskými

dát poradit od odborníků z ob-

možnosti další spolupráce.

úřady vřele doporučit.

Odpoledne pokračovalo na ko-

Možná, že bychom si mohli vzít

lonádě vyhlášením vítězů šacho-

příklad a zkusit uspořádat po-

Po společném obědě přijali

vého turnaje a doprovodným

dobná setkávání Klubů Společ-

zastupitelé města Poděbrad na

programem, který zajistili za-

nosti Parkinson. Co říkáte?

lasti sociálních a zdravotních
služeb.

PRVNÍ SPOLEČNÁ VYCHÁZKA KLUBU LIBEREC
Marie Lifková, předsedkyně Klubu
našel správný autobus na Českou
chalupu a mohlo se jet. Nahoře
v Jizerkách nás čekal majitel chaty a ukázal nám cestu. Ke každé
chalupě patří ohniště, buřtíky,
písničky a samozřejmě dobrá nálada. A že všeho bylo dost, dokazují snímky. Vše musí končit, i to
opékání s posezením. Někteří jeli
zpátky autobusem, někteří se vydali pěšky.
Tak zase někdy – a vždycky
s úsměvem.
Devět statečných zdolalo trasu
první delší vycházky, kterou připravili Pařízkovi, pro členy KP
Liberec. Bylo to sice jen „kolem
Liberce“, ale za pěkného počasí
a dobré nálady se výlet vydařil.
Pro zdolání „trasy“ si každý dal
„lék“ na poslední společné zastávce Na baště. Nejen cvičení,
ale i vycházky či společné posezení všem život zpříjemní.
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Společné výpravy se
všem zalíbily a tak nikdo
nezaváhal, když pan Kaska pozval členy KP Liberec na malé posezení na
chatě.
Úter ní odpoledne
4. 6. 2002 byl sraz účastníků na autobusovém
nádraží MHD Liberec.
Po krátkém hledání se
11/2002

VYMĚŇUJEME SI ZKUŠENOSTI – KAPITOLA OSMÁ:

NEBOJTE SE POČÍTAČE
Emma Petrová
Prý platí, že co se v mládí nau-

omámený dlouhodobým vysedá-

pořád znova od první lekce učeb-

číš, ve stáří jako když najdeš! Tak

váním u hry Morhuhn, kde rafi-

nice pro samouky .

se snažím celý život vzdělávat

novaně vraždí drůbež, případně

Nyní něco o možných úska-

a držet krok s dobou, abych se na-

u jiné střílečky těžšího kalibru,

lích. Je to přece jen vsedě, pří-

konec o sobě dočetla v denním

bude sice nějakou dobu klást

liš pasivní, takže pozor ! Je třeba

tisku, že 53 % Čechů je negramot-

odpor, ale lze ho úspěšně cito-

pečlivě zvážit, jakou dobu počíta-

ných – přesněji počítačově negra-

vě vydírat přes společné zážitky

či vyčleníme ve svém programu,

motných !

z prázdnin u nás, nebo i patřič-

dodržovat ji bez výjimek a prá-

Takže co s tím uděláme, váže-

ně hmotně zainteresovat. Oproti

ci přerušovat, projít se, protáh-

ní, s přihlédnutím k naší základní

nám má tu nevýhodu, že jednou

nout, zacvičit. Velmi důležité je

diagnóze Parkinsonova nemoc –

prostě musí odejít do školy.

uspořádání pracoviště a hlavně

Ale vážně. Sedíme tedy u moni-

ta správná židle s opěrkami a po-

Pořízení počítačové sestavy

toru počítače a jaké to má kladné

kud možno individuálně nastave-

z vlastních úspor je dnes možné

stránky ? Mohu zodpovědně pro-

ná právě pro naše záda. Pozornost

i pro důchodce tím spíš, že ceny

hlásit, že hraním her jsem hodně

věnujeme také správnému nasta-

klesají a existují i solidní firmy

vytrénovala jemnou motoriku, le-

vení monitoru, správné vzdále-

obchodující s použitou techni-

vou ruku dostala na úroveň pra-

nosti sledování a odpovídajícímu

kou.V případě, kdy úspory by-

vé, což je praktické a příjemné,

osvětlení. V poslední době se

ly již tzv. účelně rozpuštěny, je

a podstatně omezila určitou po-

hodně mluví o počítačové závis-

zde dnes tolik rozšířená mož-

ruchu pravo a levostrannosti, kte-

losti, ani bych nevěřila, jak snadné

nost hledat movitého sponzora.

rá se u mne po onemocnění PN

je do ní upadnout - čas u počíta-

(Vím o čem mluvím – dalo mi to

projevovala.

če tak letí a někdy se nedaří včas

počítač ano či ne ?

celý rok práce, ale podařilo se.

Významný je i přístup k infor-

vypnout. Informace jsou sice po-

V zákonech sice takový dar sou-

macím prostřednictvím Interne-

třebné, ale také jich nesmí být

kromé osobě nemá oporu, ale

tu, který nás vyvádí z izolace zpět

příliš, zvláště dnes, kdy ty hezké

vyřešila to smlouva o zapůjčení

do krajiny s nekonečným obzo-

a radostné aby hledal jako jehlu

věci na 99 let. Později si už nějak

rem. Podstatný je i význam spo-

v kupce sena. Proto správně dáv-

poradím). Pokud si ještě trouf-

lečenský, kdy je o čem hovořit

kujme i pobyt na Internetu.

neme za počítačem dojít, jsou

s dětmi, vnoučaty a mladými lid-

Co říci závěrem: Jsme svobod-

dnes k dispozici např. v inter-

mi vůbec a právě to potřebuje-

ní lidé a nebudeme chtít počítač

netových kavárnách, veřejných

me pro udržení duševní svěžesti

jen proto, že je to právě aktuální

knihovnách apod., přičemž po-

a rovnováhy. Po stránce praktické

a tzv. IN. Máte-li jiné touhy a přá-

platky bývají pro nemocné a se-

počítač za mne hlídá narozeniny,

ní, obraťte list a na tyto řádky pro-

niory nižší. Konečně je třeba vzít

jmeniny a výročí, ví co nakoupit

stě nedbejte.

v úvahu poslední možnost (po-

a kdy zajít do čistírny, nastaví za

slední co do výčtu variant, ji-

mne zimní čas a tak podobně.

nak zřejmě nejrozšířenější) t.j.

Korespondence se opět stala zá-

vypůjčit si potřebnou techniku

bavou a opakování angličtiny je

od vlastních vnoučat. Puberťák

mnohem zábavnější, než začínat

11/2002

Pokud Vás to chytlo stejně jako
mne, tedy přeji hezké zážitky s vaším computerem a můžete napsat
na sponzor@tiscali.cz.
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DOBROVOLNÉ PŘÍSPĚVKY A DARY
od 1.4.2002- 30.9.2002
DARY OD 250, – DO 400,- KČ
J. Trojanová, Svitavy • D. Heřmánková, Praha • V. Štork, Olomouc •E. Hovorka, Český Brod
•V. Dědičová, Praha • L. Hourová, Praha •L. Sedláková, Přerov
R. Švec, Jind. Hradec • J.Macháček, Hlučín •B. Findejs, Rosice
n/L • N. Brázdilová, Praha •MUDr. J Ulbrich, Jíloviště • J. Lacina, Brno •J. Kabát, Metylovice •
B. Skalický, Brandýs n/O • J. Uhlíř, Třebíč • V. Čimpera, Velvary
•J. Tkaczik, Ludgeřovice • Z. Pochylý, Uničov •J. Souček, Brno
• M. Vomáčka, Ústí n/L •F. Černohous, Jablonné n/O • I. Gottliebová •Z. Katrušák, Zlín • M.
Růžička •V. Bicková • V. Havlíčková • J. Křížová • V. Rein, Blansko •P. Kunert • Ing. M. Smrček,
Rajhrad •Fiedler • Volemar, Č.
Budějovice •K. Březina • F. Vítek, Havl. Brod • Ďurkovič • V.
Ondráček, M. Rejthárková • R.
Jarchovský, Jaroměř • J. Dobiášovský• F. Kuchyňka, Třebíč
•V. Jakubec, Letovice • V. Kotrbová, Písek •V. Lochman Přerov
• A. Kostelecká, Břeclav •V. Rein, Blansko • J. Kopič, Kamenický Šenov •Ing. Z. Polák, Ostrava
• M. Hronec, Plzeň •N. Brázdilová, Praha • B. Moravcová, Štoky
•K. Kunčar, Olomouc • J. Gottwald •E. Damek, Frídek Místek
• M. Weisfeit • J. Novák, Ústí n/L
• J.Coufalová, Brno •C. Kmochová, Kostelec • V.Tichý, Světlá n/S
V. Macelová, Praha • M. Tietzová,
Ostrava •J. Přibyl, Praha • Z. Wolfová, N. Dubnica •J. Straka • F.
Hradil, Olomouc •MUDr. J. Bartáková, Brno •A.Skoumal, Zlín •
J. Silný, Kroměříž •J. Schambergerová, Děčín •A. Hájková, Čelákovice • A.
Plíhal, Praha • J.
Machová, Žďár n/S •B.Marešová,
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Milevsko •G. Máca, Rudolfov •J.
Šmahelová, Litomyšl •M. Kovrzková, Praha •V. Jírek, Čáslav • D.
Skořepová •J. Čepička, Praha •V.
Novák • C.Skalický, Brandýs n/O
• J. Barochová •MUDr. I. Luřáková, Poděbrady •V. Skopový, Česká Lípa •K. Kadlecová, Beroun •
V. Kolář, Pardubice • A. Grimm,
Ústí n/L • V. Mašátová, Dobřany • F. Muller, Č. Budějovice •M.
Kordová, Č. Budějovice

DARY NAD 400,- KČ
Č.ú. 1031626318/0800
500,L. Martínková, Kolín
500,Z. Doležílková, Ostrava
500,V. Kalvoda, Brno
500,E. Mahlerová, Praha
500,M. Šimon
1000,V. Beková, Olomouc
500,J. Pyskatý, Pardubice
500,JUDr. I. Libenský, Jihlava 1000,P. Antoš, Praha
500,M. Kleinová, Brno
1000,G. Singer, Praha
500,MUDr. V. Čermáková,
Uhr. Brod
500,M. Rybář, Karlštejn
500,F. Otrusina, Malenovice
500,F. Brousek, Úvaly
500,R. Hovorková, Praha
500,A. Pospíšilová, Budišov u/T 500,V. Bublíková, Praha
500,M. Hanáková, Rožnov p/R 500,R. Křížová, Brno
500,Ing. E. Hamřík, Brno
500,J. Langer, Žleby
500,Ing. M. Novák, Praha
500,E. Kupský, Brno
500,M. Vorlický, Šternberk
500,R. Ševeček, Praha
500,Ing. V. Kaďourek, Brno
500,J. Holková, Blansko
500,Rynes
500,F. Holemář
500,F. Klouda
500,L. Soukup, Písek
500,A. Kaupa, Praha
500,-
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A. Eliášová, Prostějov
500,A. Záthurecká, B. Bystrica 1000,K. Henek, Boskovice
500,M. Horáková, Tištín
500,MUDr. L. Vendl, Mar. Lázně 500,R. Frková, Praha
500,M. Pořízová
1000,JUDr. J. Sobek
600,B. Relichová, Praha
500,J. Mareš, Č. Třebová
500,M. Lisý, Komárov
500,Zelenková
500,J. Cecilová
500,V. Hrudková
500,V. Mareš
500,MUDr. Meszárošová
1000,Pavelková, Praha
1000,V. Dyntar, Dobruška
1000,manželé Rektorovi, Brno 500,J. Ročková, Brno
1000,MAGNUS, s.r.o., Trmice 2000,J. Bahounková, Uničov
500,-

Děkujeme
kteří

svými

všem

dárcům,

dobrovolnými

příspěvky pomáhají v činnosti naší Společnosti. Děkujeme
i těm, kteří přispěli podle možností i menší částkou. Omezený rozsah našeho časopisu
nás bohužel nutí k uveřejňování darů jmenovitě až od
400,- Kč. Věříme, že v příštím
čísle našeho časopisu budeme moci uvést jména dalších
dárců.

Společnost Parkinson děkuje
následujícím firmám, které
významným způsobem
podporují naši činnost:

Jan Kočnar

®

PERFEKTRA
DOBRUŠKA
HSH PRAHA, s r. o.

statutární město
LIBEREC
statutární město
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Klub Společnosti Parkinson – Liberec:

Velikonoční členská schůze spojená s nadílkou.
Zleva: J. Venclová, předsedkyně Sdružení zdravotně
postižených, M.Lifková, předsedkyně Klubu,
A. Bartoníčková, soc. odbor magistrátu Liberec,
Ing. J. Dědek – starosta obce Stráž n/Nisou, T. Gabor
– místopředseda Společnosti

Přítomní členové
na této schůzi.
První zleva
MUDr. Weberová
Rehabilitační cvičení v bazénu.
První zprava p. Kobrč

Klub Společnosti Parkinson – Poděbrady:

Ustavující schůze Klubu
11.4. 2002 – částečný pohled

Cvičení s míčem.
První zleva – K. Kánská
– předsedkyně Klubu
Rehabilitační cvičení v bazénu
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REKONDIČNÍ POBYTY 2002 VE ŠTIKOVĚ
1. Účastníci prvního běhu – květen 2002
2. Nová vedoucí hotelu D. Paulů s p. Požárským
3. Účastníci druhého běhu – září 2002
4. Účastníci turnaje ve stolním tenisu s logem firmy HUSKY
5. Iniciátoři soutěže v závodu na koloběžce
6. Prof. MUDr. I. Rektor CSc. a as. MUDr. I. Rektorová při
přednášce, na krajích p. Gabor a Ing. Dvořák
7. Paní Třísková při přednášce k sociální problematice
8. Přednášky byly sledovány s velkou pozorností
9. Poslední dubnový večer – večer čarodějnic
10. Výlet na zámek DĚTĚNICE
11. Ing. Buzek předává cenu od fy HUSKY vítězce turnaje ve
stolním tenisu Lucii Skupníkové. Přihlíží Adéla Křížová
12. Závěrečné hodnocení prvního běhu – květen. Zleva:
paní Šmahelová, cvičitelky Dita a Markéta, p. Juskanič
a MUDr. Čapková
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