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SPOJRZENIE NA POTRZEBY 

CHORYCH NA DYSTONIĘ 
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I. Kilka słów o stowarzyszeniu: 
 

1. Założenie  stowarzyszenia - grudzień 2010 rok 
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I. Kilka słów o stowarzyszeniu: 
 

2. Rozpoczęcie działań w Internecie  
 – publikacja strony www.dystoniapolska.pl – luty 2012 
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I. Kilka słów o stowarzyszeniu: 
 

3. Założenie forum na facebooku – 7 czerwca 2012 
 
 www.facebook.com/DystoniaStowarzyszenie  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.facebook.com/DystoniaStowarzyszenie
http://www.facebook.com/DystoniaStowarzyszenie
http://www.facebook.com/DystoniaStowarzyszenie
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I. Kilka słów o stowarzyszeniu: 
 

4. Pierwsza wygrana kampania medialna  
 (toksyna botulinowa) – lipiec/sierpień 2012 
 
5. Wstąpienie w poczet Europejskiej Federacji Dystonii – 

Dystonia Europe - wrzesień 2012  
 
 
 
 

6. Przyznanie statutu OPP – listopad 2013 
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  II. Podstawowe potrzeby osób chorych 
  na dystonię – w Polsce: 
 
 możliwość dotarcia do rzetelnych informacji  p 
 na temat dystonii 
 
 
 
  konieczność szybkiej (jak również prawidłowej) 
 diagnozy lekarskiej u osób z podejrzeniem choroby 
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  II. Podstawowe potrzeby osób chorych 
  na dystonię – w Polsce: 
 
  konieczność kształcenia specjalistów,  
 lekarzy (pierwszego kontaktu) 
 mającymi kontakt  
 z problemem dystonii 
 
 
 
  zwiększenie świadomości 

społecznej na temat osób chorych na dystonię  
(także tych niepełnosprawnych) 
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  II. Podstawowe potrzeby osób  
  chorych na dystonię – w Polsce: 
 
 zmiana podejścia lekarzy neurologów  
 do pacjenta – nie jako jednostki  
 chorobowej, ale jako człowieka 
 który ma uczucia 
 
 
  potrzeba intensywnej rehabilitacji i opieki 
 fizjoterapeuty, której w polskim  
 systemie lecznictwa prawie  
 zupełnie brakuje 
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  II. Podstawowe potrzeby osób  
  chorych na dystonię – w Polsce: 
 
  konieczność dostępu do informacji  
 i metod psychoterapii 
 
 
 
 
 
  dostęp do informacji na temat  

 podstawowych sprzętów  
 ortopedycznych, pomocnych  
 w codziennym funkcjonowaniu 
   chorych na dystonię 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

1.  Podstawową potrzebą chorych, w kontekście 
psychologicznym, jest pomoc na każdym z etapów, jakie 
trzeba przejść w przypadku choroby przewlekłej, jaką jest 
dystonia: 
 
  początkowo ogromnego lęku, 
 
  później przeważnie buntu, 
 
  a następnie akceptacji. 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

Pomoc psychologiczna jest niezbędna, ale każdy jest 
indywidualnym przypadkiem, dlatego ważna jest: 
 
  akceptacja i pomoc najbliższej rodziny 
 
  często potrzebna jest pomoc  
 psychoterapeuty, który pomaga  
 ukierunkować pacjenta  
 na bardziej zdrowy dla niego tok myślenia 
 
  zdarzają się też przypadki osób o typie „wojownika”, 
 które starają się same sobie pomóc zmieniając swoje 
 nastawienie do choroby 
 
 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8vu9YSIOWlQ2wM&tbnid=RYwhi-vzWOnWHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.primus.biz.pl%2Fodszkodowania.html&ei=O_NGU-uGBYnD0QXv8oCYDQ&bvm=bv.64507335,d.d2k&psig=AFQjCNGEcgUAX9rKawJ3tNrhcR7lIWWVhQ&ust=1397245027897514
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

Dystonicy mogą osiągnąć odpowiednią kondycję 
psychiczną poprzez: 
 
  psychoedukację na temat choroby 
 
  naukę technik psychoterapeutycznych  
 (metody relaksacji) 
 
  wsparcie w ramach grup wsparcia dla pacjentów 
 (na chwilę obecną brak takich w Polsce – z naszych 
 wywiadów z pacjentami) 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

Dystonicy mogą osiągnąć odpowiednią kondycję 
psychiczną również przez: 
 
  psychoterapię indywidualną (raczej tylko prywatnie) 
 
  jeśli sytuacja tego wymaga leczenie 
 przeciwdepresyjne 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

2.  Podstawowe metody fizykoterapii wspomagające   
 leczenie dystonii – z doświadczeń pacjentów: 
 
    terapia krzyżowo-czaszkowa (cranio-sacral) 
 wywodzi się z osteopatii (jednej z dziedzin  
 terapii manualnej), 
 
  mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 

 
 
    Terapia punktów spustowych  
 - mobilizacja tkanek miękkich  
 i punktów spustowych bólu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  IIIII. Aspekty terapii wspomagającej  
     podstawowe leczenie w dystonii: 
 

3. Metody ćwiczeń rozluźniająco-relaksujących 
wspomagające leczenie podstawowe: 
 
    joga dla dystonii – głównie skupiona na prawidłowym  
 głębokim oddychaniu, przykłady ćwiczeń 
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Źródło: http://www.spasmodictorticollis.org/ 
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  III. Aspekty terapii wspomagającej  
  podstawowe leczenie w dystonii: 
 

    metoda feldenkreisa –  
 metoda reedukacji ruchowej,  
 samopoznania i rozwoju swojego  
 potencjału poprzez ruch 
 
  ćwiczenia relaksacyjno-medytacyjne  
 – jak trening autogenny Schultza 
 metoda autosugestii odczuwania ciepła i ciężaru 
 poszczególnych partii ciała 
 
 lub trening relaksacyjny Jacobsona 
 metoda napinania i rozluźniania  
 poszczególnych mięśni 
 
   
 

Źródło: http://www.metoda-feldenkraisa.pl/ 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


