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Załącmik do materiąłów Konferencji " Fizjoterapia - lepsze życie", 07 września20]
Kons tancinJezi orna, orgąni zator : Stow arzys zeni e Fizj oterapia Pols łra.
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Przycryna nieuleczalnej choroby, jaką jest choroba Parkinsona (chP) pozostaje niezrana. Natomiast coraz
więcej wiadomo

jak można opóźniać jej rozwój. Wielu chorym tawarzyszy już od 40-50 roku zycia aż do

śmierci.Jest to więc często okres 30

-

40 lat zycia. Wśród wielu objawów chP charakteryzuje się przede

wszystkim spowolnieniem ruchów, sztywnieiriem ciałą drżenisrĄ tudnościami w głośnymi wyraznym
mówielriu oraz mil<rogra^fią.

W

zaawansowanym stadium dochodą jeszł,z.e bóle, poglębiające się trudności z

chodzenierą glębokie znęczenie, trudnościw samoobsłudze, w

ubierarrie,

podstawowych czyrności jak

a nawet jedzenie, podczas gdy umysł jest nadal sprawny. Tak więc, chory staje się coraz

samodzielny, zaleźny od otoczenia; u wielu pojawia się depresja

mniej

i poczucie beaadności. Niski poziom wiedzy

na temat choroby oraz brak wyrozumiałościspołeczeństwa wobec ludzi starszych, powodują często nienriłe
sytuacje dla dotkniętych chorobą dlatego też wielu z nich niechębrie wychodzi z domu

Bardzo ważnym elem€Nrtem w leczerriu chP jest ciągla

i

_

a choroba posĘpuje.

systemaĘczna rehabilitacja usprawniająca

(fizjoterapia). Pozwala ona opóźnić postęp choroby, zarówno

jej

symptomów motoryczrych (przede

wszystkim spowolnienie ruchowe) jak i niemrotorycznych (poczucie osamofuienia

i

rezygraeji' demencją iĘ.).

FĘoterapia w chP to lśilestia jakościĘcia na kaedym etlapie choroby i powinna być zastosowana u kaźdego
chorego zarazpo diagnozie i konĘnuowana w zakresie adekwatnym do aktualnych potrzeb, a nie przypadkowo'

Diagnoza o u/m ze jesteśmyskazani do końca Ęcia ta nieuleczalną chorobę jest ogromnym ciosem dla

chorych'

Z

doświadczen cżonków,;naszą]o Stowarzyszenia wynika, ż;e podejmująp starania o kompleksową

opieĘ medyczną w publiczrrej shrżbie zdrowia nie

możie'rrry hczyć: na

jakiekolwiek prrywileje

i

ułatwienia w

leczeiriu tej podsĘnej choroby. Zadawtająso rzadko lekarze kierują chorych do fizjoterapeutów, co świadczy

o braku przekonania (wiedzy?) o skutecaości takiej terapii. Kolejnyn

problemem jest

to, że większość

Ęoterapeutow ma niewielkie doświadczeirie w terapii osób z cbP cry t€ż jest szkolonych w tJm kierunku. Z
punktu widzenia chorego i jego opiekunów cĄ syst'em służbyzdrowia to istrra droga przeszkod i
niedorzecaności w podziale usfug medycanych, gdzie ciągle dominuje przypadkowośc w ustaleniu prrya:rrrrych
zabiegów, form terapii. Dlaczego, dozywotrie chory musi udowadniac, zs fiĄotsrapia poprawia komfort

życią

ułatwia pokonywanie kłopotow z chodern" równowąą i zrrrianą pozycji w czasie chodu czy kżspocamku?

SystemaĘczna fizjoterapia sprawia, że crynności funkcjonalne ulęgająpoprawie, redukując małnldc
ilośó upadków i odniesionych obrazeń. Dzięki temu chorzy mogą być dłużejosobami samodzielnymi w

wielu aspektach codzienrrego Ęcią|<torc nie będąwymagac stałej opieki otoczenia. Ponadto, co równięż
włirlte, poałolą ograniczyć ilośćstosowanych lekówo które oprocz działaniaterapeutycmego wywołują
niestety niekorzysbre tzw. "skutki uboczne".

w zwiągku z powyższym uwazamy' że pacjent z chP powinien być na stałe wpisany _ w
prosĘ i czytelny sposób
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w korzystanie z usług fizjoterapii objętych finansowaniemprzezNFZ.
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