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SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy,

Pod koniec listopada poinformowaliśmy Was o śmierci 
Adama Kalinowskiego, Członka Zarządu Dystonia 
Europe od 2017 roku i Przewodniczącego od 2019 
roku.

Okres Świąt w tym roku szczególnie przyda nam się, 
aby odetchnąć, pogodzić się z tą bolesną stratą 
i powrócić do działania.

Jesteśmy silnym, zjednoczonym zespołem i pomimo 
smutku, w Nowym Roku włożymy całe nasze serca 
w realizowane zadania i projekty. Będziemy nadal 
reprezentować społeczność osób chorych na dystonię, 
z pomocą każdego z Was i wszystkich przyjaciół 
Dystonia Europe.

O tych projektach przeczytacie więcej w bieżącym 
numerze biuletynu, który zawiera również artykuł 
pożegnalny ku pamięci naszego przyjaciela jakim 
chcemy się z Wami podzielić.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie, za wyrazy 
współczucia, także skierowane do rodziny i przyjaciół 
Adama, z którymi pozostajemy w kontakcie.

Cały nasz zespół jest wstrząśnięty i pogrążony 
w żałobie. Straciliśmy bliskiego przyjaciela, cenionego 
przez wszystkich, uśmiechniętego, pogodnego, 
słuchającego, troskliwego, wnoszącego wiele 
pomysłów, rozwiązań i umiejętności... 
Będzie nam bardzo brakowało Adama.

Życzymy Wam radosnych Świąt, spędzonych w gronie 
najbliższych, bo są to zawsze bezcenne chwile. 
Do zobaczenia w 2023 roku.

W imieniu Zarządu Dystonia Europe
Edwige Ponseel
Przewodnicząca



Nagroda 
Davida 
Marsdena 
2023

10 000 EUR
za promowanie badań nad dystonią

Nagroda ta, zainicjowana przez Stowarzyszenie Dystonia Europe w 2003 
roku, przyznawana jest corocznie w celu promowania rozwoju wiedzy 
i zainteresowania dystonią poprzez publikacje dotyczące etiologii, 
patogenezy, diagnostyki i leczenia dystonii oraz jej skutków 
psychospołecznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące Nagrody Davida Marsdena – Edycja 2023 
dostępne są na stronie

www.davidmarsdenaward.org



WSPOMNIENIE

Adam Kalinowski – 
Wspomnienie

Adam pochodził z Polski, ale od 16 lat mieszkał w Irlandii. 
W 2006 roku zdiagnozowano u niego dystonię szyjną. 
Bardzo szybko założył internetową grupę wsparcia dla 
chorych na dystonię w Polsce, aby "pomóc sobie", jak nam 
powiedział. Dziś grupa ta liczy ponad 800 członków i wciąż 
rośnie. Jest ona cennym źródłem informacji i wsparcia dla 
chorych na dystonię w Polsce. "W jeden weekend na 
waszej grupie dowiedziałem się więcej niż przez pięć lat 
chodzenia od lekarza do lekarza" – powiedział kiedyś 
Adamowi jeden z członków. Grupa wsparcia stała się 
początkiem kariery Adama jako rzecznika pacjentów. 
Jego poszukiwania wsparcia i informacji doprowadziły go 
do aplikacji MyDystonia, stworzonej przez Dystonia Europe.

Z ogromnym smutkiem, Dystonia Europe przekazała 
informację o odejściu naszego Przewodniczącego, Adama 
Kalinowskiego w wieku 37 lat, w wyniku tragicznego 
wypadku, który miał miejsce w dniu 10 listopada 2022 r.

Adam zaproponował DE, że przetłumaczy ją na język polski 
i tak też zrobił. W 2016 roku Adam dołączył do pierwszego 
spotkania Ambasadorów MyDystonia pod Frankfurtem 
w Niemczech. Od tego czasu Adam stał się zaangażowanym 
Ambasadorem aplikacji MyDystonia. Mniej więcej w tym 
samym czasie został również członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Osób Chorych na Dystonię), gdzie pełnił 
funkcję Sekretarza Zarządu.

Podczas obchodów 25. rocznicy Dystonia Europe 
w Parlamencie UE w Brukseli w 2018 roku Adam mówił 
o swoim własnym doświadczeniu dystonii, zwłaszcza 
o trudnościach, jakie sprawiła mu ona w życiu zawodowym 
i rozwoju kariery.

Adam został ponownie wybrany do zarządu Dystonia 
Europe w Londynie w 2019 roku, i do końca pełnił funkcję 
Przewodniczącego Dystonia Europe.

Adam został wybrany na Członka Zarządu DE podczas Dni 
Dystonii w Rzymie w 2017 roku. Przez pierwsze lata 
w zarządzie jego główną rolą była koordynacja Programu 
Ambasadorów MyDystonia. W 2018 roku zorganizował 
spotkanie Ambasadorów MyDystonia w Dublinie w Irlandii.

W ostatnich latach działalność DE została mocno dotknięta 
pandemią Covid-19 i przez ponad dwa lata nie odbywały się 
żadne osobiste spotkania. Zainteresowanie i wiedza Adama 
w zakresie technologii cyfrowych, pomogły nam poradzić 
sobie w tych okolicznościach i znaleźć nowe i skuteczne 
sposoby pracy. Adam prowadził nasze comiesięczne spotkania 
Zarządu na Zoomie. Udało nam się także przeprowadzić w tym 
czasie dwa Walne Zgromadzenia Dystonia Europe w trybie 
online.

Adam prowadził również bardzo popularny cykl Webinariów 
o Dystonii z udziałem zaproszonych ekspertów z całej Europy, 
którzy omawiali różne tematy związane z dystonią.

Adam uczęszczał na kurs projektowania graficznego 
w Irlandii. Było to jego marzeniem od wielu lat. Swoimi 
artystycznymi talentami dzielił się z Dystonia Europe, 
projektując nową, udoskonaloną szatę graficzną Biuletynu 
Dystonia Europe, a także stronę internetową. Kiedy tylko 
potrzebowaliśmy jakichś materiałów graficznych, mówił: 
"Dajcie mi to, coś z tym zrobię".

Przez ostatni rok Adam pracował również bardzo ciężko nad 
projektem, który był dla niego niezwykle ważny: serią pięciu 
różnych filmów podnoszących poziom świadomości na temat 
dystonii. Jego pomysł od początku polegał na 
upowszechnianiu wiedzy o dystonii poprzez tworzenie 
zabawnych filmów. Członkowie zarządu podzielili się kilkoma 
zabawnymi historiami, które przydarzyły im się z powodu 
dystonii i od tego zaczęła się praca nad scenariuszami. Wraz 
z pacjentami z Dystonia Ireland i producentem filmowym 
z Irlandii, Adam prowadził ten projekt aż do końca. Filmy 
zostały ukończone w listopadzie i zostaną opublikowane 
w 2023 roku, aby zwiększyć poziom świadomości na temat 
dystonii i upamiętnić naszego drogiego przyjaciela i rzecznika 
osób chorych na dystonię, Adama.

Przez ostatnie kilka lat, na inaugurację naszego Miesiąca 
Świadomości Dystonii we wrześniu, Adam wysyłał wideo-
pozdrowienia znad morza i zachęcał wszystkich do wzięcia 
udziału w zaplanowanych działaniach i aktywnościach.

W wolnym czasie Adam uwielbiał wyjeżdżać na biwaki
i wędrówki po pięknych, dzikich zakątkach Irlandii. Dzięki jego 
pasji do fotografii mogliśmy zobaczyć wiele wspaniałych 
miejsc w Irlandii. Jedną z aktywności, którą naprawdę lubił, 
był surfing. Mieszkał zaledwie 30 minut od jednej 
z najlepszych plaż surfingowych w Irlandii, a surfowanie było 
dla niego jednym ze sposobów na ucieczkę od dystonii.
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Adam miał też bardzo bliskie więzi ze swoją rodziną. 
Często opowiadał nam jak bardzo kocha swoich 
siostrzeńców w Polsce.

Ostatni raz spotkaliśmy się z Adamem na naszym 
Posiedzeniu Zarządu w Lund, we wrześniu ubiegłego roku. 
Było to dwudniowe spotkanie, bogate w świetne dyskusje 
i “burze mózgów” wokół różnych nowych pomysłów. 
Jak zwykle doskonale się przy tym razem bawiliśmy.

Monika Benson 

Jeszcze raz składamy najgłębsze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Przyjaciołom Adama w tym trudnym dla nich 
czasie.

Spoczywaj w pokoju Nasz Drogi Przyjacielu.

W imieniu Zarządu Dystonia Europe:

Dystonia Europe

Adam był bardzo zaangażowanym działaczem 
i niestrudzenie pracował nad upowszechnianiem informacji 
i podnoszeniem poziomu świadomości na temat dystonii. 
Zostawił ogromną pustkę w naszym Zarządzie, w całej 
naszej organizacji, a także w globalnej społeczności osób 
z dystonią. Jego oddanie, jego pomysły, jego ciepło, jego 
uśmiech, jego głos… tak bardzo nam go teraz brakuje.

Dyrektor Wykonawczy 



AKTUALNOŚCI

Miesiąc Świadomości Dystonii

Poprosiliśmy także pacjentów z dystonią o zrobienie 
i przesłanie nam krótkiego nagrania, w którym podzielą się 
z nami informacją jak długo trwało w ich przypadku 
postawienie prawidłowej diagnozy.

h�ps://dystonia-europe.org/i-am-it-took

Miesiąc Świadomości DystoniiWe wrześniu obchodziliśmy 
kolejny fantastyczny miesiąc świadomości dystonii. 
W tym roku skupiliśmy się na Doświadczeniu Pacjenta*. 
Stworzyliśmy serię postów opisujących fikcyjną pacjentkę 
z dystonią szyjną. Przez cały miesiąc śledziliśmy Lilly i jej 
zmagań z dystonią od pierwszych objawów, poprzez różne 
etapy diagnozy, leczenia i życia z dystonią. Jej historia 
opowiada nam nie tylko o doświadczeniach medycznych, 
ale także o emocjonalnych przeżyciach, przez które 
przechodzi. Posty te były lubiane, udostępniane 
i angażowały całą naszą społeczność.

Działanie to realizujemy pod hasłem “Mam na imię …. 
Zabrało mi to…: 

Ogólnie rzecz biorąc, nastąpił niewielki wzrost liczby 
followersów na poszczególnych kanałach. Największy 
wzrost zaobserwowaliśmy na Linked-In i był to dokładnie 
ten efekt na jaki liczyliśmy, ponieważ chcemy docierać 
skuteczniej do lekarzy i innych partnerów i nawiązywać 
z nimi relacje.

*Więcej informacji na temat publikacji dotyczącej 
doświadczenia można znaleźć pod adresem:

Ponadto, publikowaliśmy standardowe treści i informacje 
dotyczące dystonii, inspirujące cytaty i historie pacjentów.

Postem, który przyciągnął najwięcej uwagi w tym miesiącu 
była infografika zainspirowana infografiką Dystonia UK. 
Jeszcze raz wielkie podziękowania za ten wspaniały pomysł 
na upowszechnianie wiedzy o dystonii!

h�ps://dystonia-europe.org/2022/05/first-ever-pa�ent- 
experience-map-in-cervical-dystonia-reveals-mul�ple- 
barriers/

https://dystonia-europe.org/i-am-it-took/
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Miesiąc Świadomości Dystonii – Doświadczenie dystonii



AKTUALNOŚCI

Europejski debiut pla�ormy 

Dystonia Physio Exercise HUB 

z ćwiczeniami dla pacjentów 

z dystonią szyjną

Rok temu w Szwecji uruchomiono pla�ormę cyfrową 
z ćwiczeniami dedykowanymi dla dystonii szyjnej, a kilka 
tygodni temu, 28 listopada przyszedł czas na premierę 
europejską. Badania wykazały, że iniekcje toksyny 
botulinowej (BoNT-inj) w połączeniu z fizjoterapią 
zapewniają wiele korzyści większości chorych 
na dystonię szyjną (CD).

Zaawansowane leczenie za pomocą głębokiej stymulacji 
mózgu (DBS) wymaga również fizjoterapii. Regularne 
powtarzanie ćwiczeń jest ważne, aby wpłynąć 
na remodelowanie mózgu i osiągnąć długotrwałą 
poprawę.

Dlatego fizjoterapeuta powinien dysponować dużą 
liczbą ćwiczeń, z możliwością dokonania odpowiedniego 
wyboru dla danego pacjenta i stworzenia 
spersonalizowanego programu ćwiczeń. Wychodząc 
z tego założenia i biorąc pod uwagę sytuację pandemii, 
która spowodowała zwiększony nacisk na rozwiązania 
cyfrowe Johanna Bloom, fizjoterapeutka ze Szwecji, 
wpadła na pomysł stworzenia pla�ormy cyfrowej.

Ćwiczenia powinny być zindywidualizowane w zależności 
od schematu, rodzaju i obszarów problemowych 
dystonii. Dystonia szyjna może manifestować się 
w postaci wielu różnych indywidualnych wzorców, 
ze zmienną intensywnością w zależności od pozycji 
i reagować negatywnie lub pozytywnie na ruchy rąk.

Pla�orma ta jest rozwijana w ścisłej współpracy 
z Dystonia Europe (DE) i jej ekspertem ds. IT Eelco 
Uy�erhoevenem oraz z Dyrektor Wykonawczą Moniką 
Benson. Na potrzeby debiutu pla�ormy w Europie 
do naszego zespołu dołączyła grupa specjalistów 
w dziedzinie fizjoterapii z Anglii, Francji, Niemiec, 
Holandii i Hiszpanii.



AKTUALNOŚCI

Aby uzyskać dostęp do wszystkich 115 ćwiczeń 
i możliwości tworzenia programów treningowych dla 
pacjentów z dystonią szyjną, fizjoterapeuta musi jedynie 
zarejestrować się na ogólnodostępnej stronie i uzyskać 
akceptację.

Ogólnodostępna strona jest adresowana do wszystkich 
osób zainteresowanych dystonia szyjną. Znajdują się 
na niej informacje skierowane do pacjentów
i fizjoterapeutów, zasady fizjoterapii, linki 
do stowarzyszeń dystonii w różnych krajach Europy, 
dział aktualności, informacje o pla�ormie, wersja demo 
itp.

Pla�orma nie jest przedsięwzięciem komercyjnym
i będzie bezpłatna zarówno dla użytkowników,
jak i dla pracowników służby zdrowia.

rozpatrzyła nasz wniosek o dofinansowanie tego
Fundacja Boston Scien�fic w Europie (BSFE) przychylnie

projektu, umożliwiając nam przejście od etapu koncepcji 
do etapu realizacji.

Na dzień dzisiejszy, na pla�ormie zarejestrowanych jest 
około 80 szwedzkich fizjoterapeutów. Po dokonaniu 
kwalifikacji pacjenta, fizjoterapeuta może skorzystać 
z funkcji filtrów na pla�ormie i stworzyć program 
szkolenia dla pacjenta. Program ten będzie widoczny dla 
każdego pacjenta w trybie online na ogólnodostępnej 
stronie po wpisaniu personalnego kodu. Dla osób, 
którym nie odpowiada wersja cyfrowa, istnieje również 
możliwość wydrukowania programu.

Wraz z europejską premierą pla�ormy pojawiło się kilka 
doskonałych, cennych aktualizacji. Po pierwsze, 
pla�orma jest teraz dostępna w sumie w 6 językach, 
z uwzględnieniem języka szwedzkiego. Nowe języki to: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i holenderski.

Do ćwiczeń dołączone są modele 3D, a także –
dzięki najnowszej aktualizacji – około połowa ćwiczeń 
jest animowana. Pla�orma ma zupełnie nowy wygląd - 
zarówno na stronie ogólnodostępnej jak i w widoku 
dla użytkowników profesjonalnych. Oferuje także 
udoskonalone funkcje.

Widok ogólnodostępny, w którym pacjent ma dostęp 
do swojego programu ćwiczeń działa na komputerach, 
tabletach i smar�onach, natomiast w przypadku widoku 
dla fizjoterapeutów zaleca się korzystanie z komputera. 
Należy podkreślić, że pla�orma nie zastępuje kontaktu 
z fizjoterapeutą i opiera się na zaangażowaniu 
fizjoterapeuty, który dokonuje analizy dystonii pacjenta 
i dobiera odpowiednie ćwiczenia. Pla�orma ułatwia 
fizjoterapeutom poszukiwanie i dobór właściwych 
ćwiczeń i przekazywanie ich pacjentom, a pacjentom 
pozwala wziąć odpowiedzialność za wykonywanie 
ćwiczeń i mieć wpływ na swój stan zdrowia.

Wraz z całą organizacją Dystonia Europe mam szczerą 
nadzieję, że pla�orma, Dystonia Physio Exercise Hub, 
przyniesie wiele korzyści pacjentom, w całej Europie, 
cierpiącym na dystonię szyjną!

Z serdecznymi pozdrowieniami

h�ps://physioexercise.org/en?locale=en

Johanna Blom
fizjoterapeutka

Oddział neurologii
Szpital Uniwersytecki w Skanii, Malmö, Szwecja

Pla�ormę można znaleźć po adresem:

https://physioexercise.org/en?locale=en


BADANIA

Randomizowane, podwójnie 

zaślepione, kontrolowane 

badanie Głębokiej Stymulacji 

Mózgu w obszarze STN 

lub GPi w leczeniu dystonii.

Długoterminowa obserwacja 

po 15 latach. Podsumowanie.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) to zabieg 

neurochirurgiczny, w którym elektrody wszczepione 

w głębokie rejony mózgu, poprzez ich stymulację, 

normalizują sygnały wychodzące w sieciach 

motorycznych dotkniętych zaburzeniami ruchu. 

W przypadku dystonii metoda DBS okazała się 

bezpiecznym i skutecznym leczeniem, jednakże 

publikowano różne rezultaty w zależności od rodzaju 

dystonii i precyzyjnych celów stymulacji. Najczęstszym 

obszarem docelowym terapii jest gałka blada (Gpi), 

ale skuteczność leczenia wykazywano również 

w przypadku jądra podwzgórzowego (STN).

W 2003 roku w Kopenhadze rozpoczęto realizację 

protokołu, w którym pacjentom z oporną na leczenie 

dystonią zakwalifikowanym do terapii DBS, wszczepiano 

elektrody zarówno w obszarze gałki bladej (GPi) 

jak i jądra podwzgórzowego (STN) co miało na celu 

udoskonalenie selekcji miejsca docelowego. Włączonych 

do badania pacjentów w drodze randomizacji 

przydzielano do stymulacji STN lub GPi w podwójnie 

zaślepionym schemacie krzyżowym, a po 6 miesiącach 

dokonywano zamiany miejsc docelowych.

W tym badaniu chcieliśmy przeanalizować skuteczność 

DBS podczas długoterminowej obserwacji i porównać 

efekty stymulacji obu celów.

W związku z tym, do badania zakwalifikowaliśmy

21 pacjentów (9 pacjentów z uogólnioną dystonią, 

12 z dystonią szyjną), którzy brali udział w pierwotnym 

badaniu i od tego czasu otrzymali terapię DBS 

w obszarze GPi lub STN, lub w obu miejscach. 

U 14 pacjentów systematycznie badaliśmy efekt 

motoryczny (BFMDRS) i jakość życia (SF-36) za pomocą 

ustrukturyzowanych ocen. Średni czas obserwacji 

wynosił 10,2 lat (od 4,8 do 15,4 lat). Istotną 

statystycznie poprawę w zakresie objawów wykazano 

przy stymulacji zarówno STN, jak i GPi. SF-36 poprawiło 

się dla obu celów. Nie stwierdzono istotnej różnicy 

pomiędzy obydwoma miejscami docelowymi.

Na podstawie tego badania stwierdziliśmy, że oba 

miejsca docelowe były bezpieczne w zakresie działań 

niepożądanych i powikłań. Stwierdziliśmy jednakowy 

wpływ na objawy ruchowe i jakość życia. Ważnym 

odkryciem było to, że długoterminowy efekt leczenia 

do 15 lat – został potwierdzony zarówno dla stymulacji 

GPi, jak i STN.

Lena Elisabeth Hjermind, Anneme�e Lokkegaard.

Piśmiennictwo: Aske Nicolai Hock, Steen Rusborg 
Jensen, Katrine Wordenskjold Svaerke, Jannick 
Brennum, Bo Jespersen, Ove Bergdal, Merete Karlsborg,

A randomised double-blind controlled study of Deep 
Brain S�mula�on for dystonia in STN or GPi - A long 
term follow- up a�er up to 15 years. Parkinsonism and 
Related Disorders 96 (2022) 74–79.

Prof. Anneme�e Lökkegaard





Ankieta dotycząca diety 
i dystonii

Ankieta 'Dieta i Dystonia' jest już dostępna na naszej 
pla�ormie.

Jej głównym celem jest sprawdzenie, jak dieta wpływa 
na dystonię, a jeśli taki wpływ zostanie stwierdzony, 
jak specjaliści od dystonii mogliby zając się tym 
zagadnieniem.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, co oznacza, 
że nie będą zbierane żadne dane osobowe.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujecie się 
wesprzeć badania wypełniając ten kwes�onariusz 
online.

h�ps://surveys.dystonia-europe.org/

Dr Katarzyna Śmiłowska 
Śląskie Centrum Neurologii, 

Katowice, Polska

https://surveys.dystonia-europe.org/en/


Publikacja na temat Dystonii: 
Leczenie dystonii w Europie 
w ramach ERN-RND: 
stan obecny i przyszłe 
wyzwania

Wprowadzenie

Specjaliści ds. leczenia dystonii u dorosłych 

pacjentów byli dostępni we wszystkich badanych 

krajach. Jednak prawie połowa krajów oceniła ich 

dostępność jako zaledwie "zadowalającą". 

Dostęp do badań genetycznych i badań 

neurofizjologicznych stanowił wyzwanie 

o zróżnicowanej skali w ponad połowie krajów.

Metody

Od czasu pierwszej ogólnoeuropejskiej oceny 

efektywności leczenia dystonii w 2016 roku podjęto 

szereg działań w celu poprawy opieki nad chorymi 

na dystonię. Jednym z nich było utworzenie Grupy 

ds. Dystonii w ramach Europejskiej Sieci 

Referencyjnej Rzadkich Chorób Neurologicznych 

(ERN-RND), która wdrożyła kilka inicjatyw opartych 

na zaleceniach sformułowanych w 2016 roku.

Dwadzieścia cztery kraje zostały przebadane przez 

62 ekspertów ds. dystonii z 44 ośrodków 

związanych z siecią ERN-RND.

Ocena aktualnego stanu leczenia dystonii w całej 

Europie.

Cel

Rezultaty

BADANIA

Wnioski

h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/ 

PMC9540051/

lekarzy pierwszego kontaktu były oferowane 

w 11 na 24 państwa, natomiast brak szkoleń dla 

innych lekarzy specjalistów był powszechny. 

W przypadku dystonii dziecięcej, w ponad połowie 

krajów dostępni byli eksperci i specjalne szkolenia.

W tym przeglądzie przedstawiamy obecny stan 

leczenia dystonii w sieci ERN-RND. Jakość leczenia 

nieznacznie poprawiła się od 2016 roku w kilku 

obszarach, w tym w zakresie diagnostyki, 

dostępności terapii DBS i prowadzenia badań. 

Wyniki wskazują, że wyzwania w leczeniu dystonii 

z jakimi musimy zmierzyć się w najbliższej 

przyszłości to dostępność specjalistów, narzędzi 

diagnostycznych i metod leczenia,

edukacja w zakresie dystonii u pacjentów dorosłych 

i dzieci oraz optymalizacji ścieżek kierowania 

pacjentów. Wyniki te są ważne dla poprawy jakości 

opieki nad chorymi na dystonię w całej Europie.

Główne leki doustne i toksyna botulinowa były 

dostępne we wszystkich krajach. Terapia oparta 

na głębokiej stymulacji mózgu (DBS) była łatwo 

dostępna w jednej trzeciej państw. Badania nad 

dystonią były prowadzone w 20 na 24 kraje. 

Szkolenia na temat dystonii dla wszystkich

Pełną treść artykułu można znaleźć pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9540051/
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Udział w konferencji Reuters
Pharma Europe 2022

W październiku ubiegłego roku, w Nicei we Francji 
odbyła się Konferencja Reuters - Pharma Europe 2022.

Program trzydniowego spotkania obejmował duży 
wybór ciekawych sesji. Podczas sesji poświęconej 
Współpracy z Pacjentami, Dyrektor Wykonawcza 
Dystonia Europe Monika Benson została zaproszona 
do wspólnej prezentacji wraz z Dr Oleksem Gorbenko 
z firmy Ipsen. Zaprezentowali oni stan prac nad 
projektem "Doświadczenia pacjenta z dystonią szyjną". 
Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć 
na stronie:

-mul�ple-barriers/.

Monika Benson 

Dystonia Europe

Monika i Oleks zwrócili uwagę na znaczenie współpracy 
przy realizacji takich projektów. Wszyscy interesariusze 
wnoszą swój wkład i korzystają na takiej współpracy. 
Doświadczenie pacjenta z dystonią szyjną będzie teraz 
służyć jako punkt odniesienia dla organizacji Dystonia 
Europe przy definiowaniu strategii i działań na następne 
kilka lat.

h�ps://dystonia-europe.org/2022/05/first-ever- pa�ent-
experience-map-in-cervical-dystonia-reveals

W spotkaniu tym, przeznaczonym dla pionierów farmacji 
i innowatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej, wzięło 
udział ponad 1000 uczestników z działów handlowych, 
sprzedaży, marke�ngu/digitalizacji oraz IT,
medycznych, współpracy z pacjentami, dostępu 
do rynku i danych rzeczywistych RWE (Real World 
Evidence).

Dyrektor Wykonawcza 

Monika Benson, Dyrektor Wykonawcza Dystonia Europe 
oraz dr Oleks Gorbenko z firmy Ipsen.

https://dystonia-europe.org/2022/05/first-ever-patient-experience-map-in-cervical-dystonia-reveals-multiple-barriers/
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Kongres MDS 2022
w Madrycie

We wrześniu ubiegłego roku po raz pierwszy po okresie 
pandemii odbył się kongres MDS*. Czterodniowe 
spotkanie odbyło się w Madrycie, w Hiszpanii i wzięło 
w nim udział około 3000 uczestników z całego świata. 
Wśród nich była Dyrektor Wykonawcza Dystonia Europe, 
Monika Benson, która obsługiwała stanowisko w Sali dla 
organizacji non-profit.

Dyrektor Wykonawcza 

* Międzynarodowe Stowarzyszenie Parkinsona 
i Zaburzeń Ruchu (MDS) jest organizacją zawodową 
lekarzy klinicystów, naukowców i innych pracowników 
służby zdrowia zainteresowanych jednymi 
z najtrudniejszych chorób do zdiagnozowania i leczenia: 
zaburzeniami ruchu, w tym chorobą Parkinsona, 
powiązanymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi 
i neurorozwojowymi, hiperkinetycznymi zaburzeniami 
ruchu oraz nieprawidłowościami w napięciu 
mięśniowym i kontroli motorycznej. MDS działa 
wyłącznie w celach naukowych, akademickich 
i edukacyjnych.

Monika Benson

MDS organizuje co roku międzynarodowy kongres 
w jednym z największych miast świata.

MDS stanowi pla�ormę dla ponad 11 000 
profesjonalistów na całym świecie, którzy mogą 
wymieniać się swoimi zbiorowymi doświadczeniami, 
aby doskonalić opiekę nad pacjentami z zaburzeniami 
ruchu, promować postęp badań i upowszechniać wiedzę 
na całym świecie.

Dystonia Europe

Lorraine Cuffe z firmy IPSEN i Monika Benson, Dystonia Europe
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Nagrody MDS dla ekspertów
medycznych Dystonia Europe

Marie Vidailhet jest profesorem neurologii w szpitalu 
Salpêtrière, na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu, 
we Francji. Od dawna specjalizuje się w zaburzeniach 
ruchu, chorobie Parkinsona i dystonii w praktyce klinicznej.

Program Honorowego Członkostwa MDS nagradza osoby, 
które wniosły wyjątkowy wkład w dziedzinę zaburzeń 
ruchu lub w inny sposób przysłużyły się Stowarzyszeniu. 
Laureaci tej pres�żowej nagrody są uprawnieni 
do dożywotniego członkostwa w MDS.

Nagroda Honorowego Członkostwa 2022 
dla Profesor Marie Vidailhet

Profesor Marie Vidahielt odbiera nagrodę

Nagroda Stanley Fahn Lecture Award 
dla profesora Kailasha Bha�i

Prof. Bha�a jest profesorem neurologii klinicznej 
w Zakładzie Neurologii Klinicznej i Ruchowej Instytutu 
Neurologii, UCL, Queen Square w Londynie oraz 
Honorowym Konsultantem ds. Neurologii w afiliowanym 
Państwowym Szpitalu Neurologicznym, Queen Square.

Cel naukowy: Zidentyfikowane wyzwań stojących przed 
klinicystami w dobie postępu genetycznego i innych 
osiągnięć w tej dziedzinie oraz podejście jakie należy 
przyjąć w praktyce klinicznej.

Prof. Vidailhet jest aktywną członkinią Międzynarodowego 
Towarzystwa Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych (MDS), 
zasiadała w Międzynarodowym Komitecie Wykonawczym, 
a także w Komisji Regulaminowej, Komisji ds. Programu 
Naukowego Kongresu. Była członkinią Lokalnego Komitetu 
Organizacyjnego Kongresu podczas Międzynarodowego 
Kongres w Nicei w 2019 roku, pełniła funkcję Sekretarza 
Sekcji Europejskiej MDS (MDS-ES), uczestniczyła jako 
wykładowca w kilku Międzynarodowych Kongresach MDS 
oraz wykładała w Szkołach Młodych Neurologów MDS-ES.

Nagroda Stanleya Fahna została stworzona, aby wyróżnić 
wybitnych naukowców i klinicystów będących wzorami 
do naśladowania w dziedzinie zaburzeń ruchu. Nagradzany 
wykładowca musi wykazać się wyjątkowym wkładem 
w lepsze zrozumienie przyczyn, diagnostyki i leczenia 
zaburzeń ruchowych, przekładającym się na znaczący 
postęp w standardach praktyki klinicznej.

Powrót do przyszłości: Czy fenomenologia 
kliniczna jest już bezużyteczna?

Obszary jej badań obejmują patofizjologię, a także terapie 
eksperymentalne. W ramach swojej grupy badawczej 
w ICM Brain & Spine Ins�tute przyczyniła się do 
zrozumienia patofizjologii dystonii i innych rzadkich 
zaburzeń ruchowych oraz do rozwoju protokołów 
terapeutycznych, takich jak głęboka stymulacja mózgu 
w dystonii czy nieinwazyjna stymulacja w przypadku 
drżenia.
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Prof. Bha�a ma obecnie na swoim koncie ponad 620 
recenzowanych prac, liczne publikacje, kilka rozdziałów 
książek i udział w redagowaniu czterech książek, w tym 
obszerny podręcznik "Marsden's book of Movement 
Disorders" wydany przez Oxford University Press (OUP), 
który otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszej Książki 
w dziedzinie Neurologii podczas rozdania nagród BMA 
w 2013 roku. Prof. Bha�a jest współzałożycielem 
i redaktorem naczelnym magazynu Movement Disorders 
Clinical Prac�ce Journal (MDCP), a wcześniej pełnił 
funkcję redaktora periodyku Movement Disorders 
Journal (MDJ). Prof. Bha�a zasiada w komitecie 
zarządzającym ds. zaburzeń ruchu Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Neurologicznego (ABN).

Prof. Bha�a uzyskał tytuł lekarza i specjalizację 
w dziedzinie neurologii na Uniwersytecie w Bombaju, 
w Indiach i kontynuował edukację w zakresie 
neurogenetyki i zaburzeń ruchu u nieżyjących już 
profesorów Anity Harding i Davida Marsdena w Szpitalu 
Queen Square w Londynie. Prof. Bha�a jest członkiem 
Królewskiego Kolegium Lekarskiego i członkiem 
korespondentem Amerykańskiej Akademii Neurologii. 
Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą 
zaburzeń ruchu i obejmują badania kliniczne, 
elektrofizjologiczne i inne metody genetyczne badania 
patofizjologii schorzeń związanych z zaburzeniami ruchu, 
takich jak dystonia, choroba Parkinsona i atypowe 
zespoły parkinsonowskie. Profesorowie Bha�a i Vidailhet są członkami Medical 

& Scien�fic Advisory Board of Dystonia Europe 
i jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie cenne rady 
i wsparcie, którego udzielili i nadal udzielają naszej 
organizacji.

Monika Benson 

Najserdeczniejsze gratulacje dla profesorów Vidailheta
i Bha�i z okazji otrzymanych nagród.

Dyrektor Wykonawcza 
Dystonia Europe

Prof. Bha�a był także członkiem kilku 
międzynarodowych komisji organizacji MDS, ENS i EFNS 
w tym Interna�onal Execu�ve Commi�ee (IEC) of 
Interna�onal Parkinson and Movement Disorder Society 
oraz Congress Scien�fic Program Commi�ee (CSPC).
Prof. Bha�a jest aktywnym członkiem EAN jako delegat 
i pełnoprawny członek indywidualny i był pierwszym 
przewodniczącym podkomisji ds. zaburzeń ruchu, 
gdy utworzono EAN. W 2019 roku Profesor Bha�a 
rozpoczął dwuletnią kadencję jako sekretarz-elekt 
MDS- ES kontynuując ścisłą współpracę w zakresie 
programów edukacyjnych z EAN i innymi organizacjami.

Profesor Kailash Bathia odbiera nagrodę
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Spotkanie Rady 
Konsultacyjnej Pacjentów 
firmy Ipsen w Paryżu

Na początku listopada firma Ipsen zorganizowała
Spotkanie Rady Konsultacyjnej Pacjentów Paryżu.
Jego celem była wymiana spostrzeżeń i wniesienie 
wkładu w mapę drogową pacjentocentryczności firmy 
Ipsen.

Dziewięciu uczestników spotkania to liderzy krajowych, 
europejskich jak i światowych organizacji.

Dziękujemy firmie Ipsen za możliwość wzięcia udziału 
w tych cennych, ważnych pracach.

Dyrektor Wykonawcza 
Dystonia Europe

Moderatorzy z MediPaCe poprowadzili uczestników 
przez różne sesje na tematy istotne dla wszystkich 
zainteresowanych. Rada Konsultacyjna spotkała się 
już kilka razy, a w przyszłości planowane są kolejne 
spotkania.

Monika Benson

Uczestnicy posiedzenia Rady Konsultacyjnej Pacjentów
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Czym jest sieć ERN-RND?

ERN-RND jest europejską siecią referencyjną utworzoną 
przez UE w celu wspierania pacjentów i rodzin 
pacjentów dotkniętych rzadkimi chorobami 
neurologicznymi (RND), których leczenie wymaga bardzo 
specjalistycznej wiedzy, i zasobów.

(CPMS).

Niektóre choroby są tak rzadkie, że niezbędna wiedza 
może nie być dostępna w najbliższym pacjentowi 
ośrodku zdrowia lub kraju. Pacjent nie może 
podróżować, ale wiedza może. Konkretne informacje 
o chorobach, którymi zajmuje się sieć ERN-RND, można 
znaleźć w dziale .Wiedza o chorobach

Europejskie sieci referencyjne (ERN) to wirtualne sieci 
łączące pracowników służby zdrowia w całej Europie, 
posiadających wiedzę na temat rzadkich chorób, 
co pozwala im na omówienie diagnozy i opieki nad 
pacjentem, za jego zgodą, za pośrednictwem 
internetowej pla�ormy informatycznej zwanej 
systemem wspierania klinicznego leczenia pacjentów

ERN-RND zrzesza 64 wiodące europejskie ośrodki 
eksperckie i 4 partnerskie ośrodki stowarzyszone 
w 24 krajach Europy i obejmuje bardzo aktywne 
organizacje pacjentów. Ośrodki zlokalizowane są 
w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Węgrzech, 
Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, 
Holandii, Polsce, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Monika Benson
Dyrektor Wykonawcza 

Dystonia Europe

https://www.ern-rnd.eu/disease-knowledge-hub/
https://www.ern-rnd.eu/cpms/
https://www.ern-rnd.eu/expertcentres/
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Spotkanie z Europejską Siecią
Referencyjną ds. Rzadkich 
Chorób Neurologicznych
(ERN-RND)

"Poznałam tu w Tübingen wielu naprawdę ciężko 
pracujących i oddanych ludzi i dowiedziałam się więcej 
o tym, jak działają w sieci i jakie mają ambicje i życzenia 
na przyszłość", powiedziała w swoim entuzjastycznym 
przemówieniu Astri Arnesen, Sekretarz Generalny EFNA 
i rzeczniczka pacjentów w sieci ERN-RND.

Partnerzy sieci spotkali się pod koniec września 
w Tübingen w Niemczech na dorocznym spotkaniu. 
Od czasu ostatniego osobistego spotkania członków 
sieć zyskała wiele nowych klinik partnerskich. 
Od początkowego stanu 31 członków, sieć liczy obecnie 
68 klinik z 24 krajów.

"Moim zdaniem ta sieć będzie ważnym kanałem 
dostarczania wiedzy specjalistycznej i najlepszych 
praktyk w zakresie leczenia i wsparcia dla pacjentów 
z RND w całej Europie".

"To wspaniałe uczucie móc w końcu ponownie spotkać 
się z wszystkimi osobiście," stwierdziła Astri. "Jestem 
zaangażowana w sieć od samego początku i ogromnie 
cieszę się widząc jak rośnie i rozwija się. Moim zdaniem 
ta sieć będzie ważnym kanałem dostarczania wiedzy 
i najlepszych praktyk terapeutycznych, a także wsparcia 
dla pacjentów z rzadkimi chorobami neurologicznymi 
w całej Europie."

Sieć ERN-RND jest koordynowana z Tübingen przez 
dr Holma Grassnera i jego zespół. "Myślę, że 
wypowiadam się w imieniu nas wszystkich, gdy mówię, 
że sieć ma duży potencjał, aby stymulować badania, 
promować nowe praktyki i naprawdę pomagać 
pacjentom dotkniętym rzadkimi chorobami 
neurologicznymi żyć lepiej", mówi Astri. "Razem z moimi 
koleżankami i kolegami rzecznikami pacjentów staramy 
się bardzo, aby upowszechniać sieć w naszych 
wspólnotach pacjentów i aby pozyskiwać partnerów 
ERN-RND chętnych do dzielenia się swoimi 
doświadczeniami zarówno w ramach sieci, 
jak i w swoich krajach.”

"Wiele się nauczyłam podczas dni spędzonych
w Tübingen i nie mogę się doczekać dalszej współpracy 
z partnerami sieci dla dobra pacjentów i ich rodzin".

Elizabeth Cunningham

Europejska Federacja Stowarzyszeń Neurologicznych
Menadżer ds. Komunikacji 

Astri Arnesen, Sekretarz Generalna EFNA 
i Rzeczniczka Pacjentów ERN-RND.

Członkowie ERN-RND Prof. Holm Graessner
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Wyniki ankiety:
Ocena schematów diagnozy 
i opieki nad osobami 
cierpiącymi na zaburzenia 
neurologiczne

Badanie ujawnia szokujący fakt, że tylko jedna 
na 5 osób ma dostęp do przystępnych cenowo 
interwencji terapeutycznych, które pozwalają 
właściwie leczyć ich chorobę.

Ostatnio opublikowane zostały rezultaty badania 
przeprowadzonego przez Europejską Federację 
Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA) "Ocena 
schematów diagnozy i opieki nad osobami 
cierpiącymi na zaburzenia neurologiczne 
w Europie", którego celem jest zidentyfikowanie, 
opublikowanie i rozpoczęcia rozwiązywania 
różnorodnych problemów, z jakimi borykają się 
pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi oraz 
ich opiekunowie, począwszy od diagnozy 
aż do procedur opieki.

mniej chętne do odwiedzania lekarzy, 
a jednocześnie bardziej świadome swoich objawów 
i bardziej zaangażowane w badania naukowe. 
Mężczyźni są generalnie mniej świadomi swoich 
objawów, mniej zaangażowani w badania i uważają, 
że mają mniej możliwości leczenia. Ponadto, 
zebrane dane pokazują, że większość osób 
zaangażowanych w sprawowanie opieki nad 
chorymi stanowią kobiety (85%).

Menadżer ds. Komunikacji Europejska Federacja 
Stowarzyszeń Neurologicznych

Elizabeth Cunningham

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod 
adresem:

Inne kluczowe ustalenia wskazuje, że kobiety są

h�ps://www.efna.net/survey-results-2022/

https://www.efna.net/survey-results-2022/
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EPF COMPAR-UE
Konferencja podsumowująca

W listopadzie EPF (Europejskie Forum Pacjentów) 

zorganizowało konferencję COMPAR-EU.

COMPAR-EU jest wielokanałowym, 

interdyscyplinarnym projektem, który przyczyni się 

do wypełnienia luki pomiędzy obecną wiedzą 

a praktyką interwencji w zakresie samoleczenia.

Pierwszego dnia Valeria Ramiconi z Europejskiej

Konferencja odbyła się w Brukseli i trwała 2 dni. 

Oprócz 35 uczestników w Brukseli, udział wzięli 

członkowie EPF śledzący spotkanie online.

Federacji Stowarzyszeń Pacjentów z Alergiami 

i Chorobami Dróg Oddechowych przedstawiła 

prezentację pt. “Samoleczenie, Interwencje 

i Zaangażowanie Pacjenta.” Poruszona w niej została 

kwes�a podstawowej wiedzy zdrowotnej i tego, 

jak bardziej angażować pacjentów w samoleczenie. 

Samoleczenie jest tu rozumiane jako wsparcie dla 

opieki medycznej w celu uzyskania jak najlepszych 

wyników terapii i zapewniają pacjentom optymalnej 

jakości życia. Samoleczenie pomaga zmniejszyć koszty 

hospitalizacji i ochrony zdrowia.

Carola Orrego (Avedis Donabedian Research

COMPAR-EU ułatwia wspólne podejmowanie decyzji 

i wspiera wdrażanie najlepszych praktyk w różnych 

kontekstach opieki zdrowotnej poprzez oferowanie 

interaktywnej pla�ormy, zawierającej narzędzia 

decyzyjne i inne produkty dostosowane do potrzeb 

użytkowników końcowych (decydentów z państw 

członkowskich, osób opracowujących wytyczne, 

naukowców, pracowników służby zdrowia, pacjentów 

i sektora zdrowia).

h�ps://self-management.eu/compar-eu-project-2/

Samoleczenie nie może być błędnie rozumiane jako

rezygnacja z opieki czy nadzoru ze strony lekarza 

ogólnego prowadzącego czy innych pracowników 

służby zdrowia.

Ins�tute, FAD) przedstawiła "Główne osiągnięcia 

COMPAR-EU w latach 2018-2022". Więcej informacji 

na ten temat można znaleźć pod adresem:

Merete Avery 
Dyrektor Operacyjna 

Dystonia Europe

https://self-management.eu/compar-eu-project-2/


POZNAJMY SIĘ

Poznajcie 
Bengta-Erika Callesa 
ze Szwecji

Nazywam się Bengt-Erik Calles i mieszkam w Szwecji. 
Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Dystonii 
w Szwecji. Przez 5 miesięcy każdego roku mieszkam 
w moim domku letniskowym w Hjortnäs, Leksand, 
a przez resztę roku w Falun. Obie miejscowości położone 
są w regionie Dalarna.

Polityka, sport, rotarianie i tak dalej. Dystonia Szwecja 
jest moją pierwszą organizacją pacjentów. Jestem w jej 
zarządzie od momentu przejścia na emeryturę w 2011 
roku. Zacząłem w 2003 roku w naszej regionalnej sieci, 
Dystonia Dalarna. Lubię poznawać ludzi i staram się
im pomagać na różne sposoby.

Choruję na dystonię szyjną od 1980 roku, ale dopiero 
w 1989 roku postawiono mi prawidłową diagnozę 
i zaoferowane właściwe leczenie.

Czy możesz się przedstawić?

Jakie są korzyści z pracy w organizacji 
pacjentów?

Zawsze pracowałem w różnych organizacjach.

Prezes Szwedzkiego Stowarzyszenia Dystonii

Mam żonę, która od 2010 roku choruje na Alzheimera, 
a od 2017 roku mieszka w specjalistycznym ośrodku 
Mamy pięcioro dzieci i trzynaścioro wnuków. Z żoną 
widuję się dwa razy w tygodniu, odwiedzam dzieci 
i pomagam im w różnych sprawach. Mam cztery domki 
w Hjortnäs i dom na łodzi, a także dom w Falun, więc 
zawsze w którymś z nich jest coś do zrobienia. 
Lubię też ogrodnictwo – mamy dużo kwiatów i krzewów 
owocowych w Hjortnäs i dużo trawników do koszenia, 

2blisko 4000 m . Raz w tygodniu gram w bule i pływam 
w jeziorze Siljan. Czasem wybieram się też na wycieczkę 
moją łódką.

Więc nigdy nie narzekam.

Jak lubisz spędzać swój wolny czas?

Co daje Ci motywację w trudne dni?

Kiedy mam gorszy dzień dużo pracuję w ogrodzie 
i chodzę po lesie. Moimi sąsiadami w Hjortnäs są mój 
brat i jego pies. Dzieci i wnuki odwiedzają mnie 
i pomagają mi, gdy chcę coś zrobić.

Co może Cię rozzłościć lub sfrustrować?

Rzadko się gniewam, ale jeśli ktoś traktuje kogoś źle 
będę zawsze bronić pokrzywdzonego jak lew!

Bengt-Erik Calles
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Australijska Sieć Dystonii

Nasze cele skupiają się na dostarczaniu istotnych, 
zweryfikowanych informacji na temat dystonii, 
podnoszeniu poziomu świadomości społecznej, 
finansowaniu seminariów i wspieraniu badań 
naukowych nad dystonią.

Co roku we wrześniu angażujemy się w działania mające 
na celu promowanie świadomości na temat dystonii. 
Przed Covid-19 prowadziliśmy seminaria osobiście 
i mieliśmy stoiska informacyjne w szpitalach, klinikach 
oferujących terapię toksyną botulinową oraz 
na konferencjach medycznych. Teraz większość naszej 
pracy odbywa się online. Niedawno założyliśmy własny 
kanał na YouTube i zamieścili na nim szereg filmów 
edukacyjnych. Link do kanału: 
h�ps:// www.youtube.com/channel/UC4AmhY93x4a- 
5gQ4ZZlmg_A

Wiemy, że w 2023 roku Dystonia Europe obchodzi 
30. rocznicę założenia i chcielibyśmy z tej okazji życzyć 
Waszej organizacji wszystkiego najlepszego, wspaniałych 
obchodów rocznicy i powodzenia w przyszłości. 
To niezwykły kamień milowy – gratulujemy wszystkiego, 
co udało się Wam przez ten czas osiągnąć!

Serdeczne pozdrowienia
Denise Duclos

Australijska Sieć Dystonii (The Dystonia Network 
of Australia Inc, DNA) powstała na bazie grupy wsparcia 
działającej w rejonie Blue Mountains, na zachód 
od Sydney. Została zarejestrowana jako ogólnokrajowa 
organizacja w 2014 roku i zrzesza dzisiaj osoby cierpiące 
na wszystkie odmiany dystonii w Australii. Jest wpisana 
do rejestru organizacji charytatywnych i prowadzona 
przez niewielki komitet złożony z wolontariuszy.

Przewodnicząca

We wrześniu zamieściliśmy na nim trzy krótkie filmy 
autorstwa australijskich pracowników służby zdrowia 
oraz dwa filmy przygotowane przez doktorantów, którzy 
prowadzą badania nad dystonią. Dzięki hojności naszych 
darczyńców podczas zbiórki funduszy, mieliśmy 
możliwość przekazania części środków na projekty 
naukowe dwóch doktorantów. Jest to dla nas bardzo 
ekscytujące, ponieważ jest to nasza pierwsza próba 
udziału w finansowaniu badań.

Laraine McAnally

Robyn McIlvar
Skarbnik

Sekretarz/ Pracownik publiczny

Skok Denise

Skok Campbelltown RSL

Skok Lee Lim

Skok Laraine

Niebieskie obrazy

https://www.youtube.com/channel/UC4AmhY93x4a-5gQ4ZZlmg_A
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Fińskie Dni Dystonii 2022
w Oulu

Fińskie Stowarzyszenie Dystonii, ogólnokrajowa 

organizacja pacjentów, postanowiła zorganizować 

konferencję Dni Dystonii w największym mieście 

północnej Finlandii, czyli w Oulu. Około 60 uczestników 

zebrało się, aby spotkać się z mieszkańcami całego kraju, 

otrzymywać i dawać wsparcie i oczywiście uczyć się od 

ekspertów, neurologa i neurochirurga. Po dwóch latach 

pandemii COVID-19 udało nam się zorganizować nawet 

grupy dyskusyjne dla pacjentów z różnymi rodzajami 

dystonii. Wydaje nam się teraz, że powinniśmy byli 

przeznaczyć jeszcze więcej czasu właśnie na te dyskusje.

bardziej prawdopodobne jest, że przyczyną są 

uwarunkowania genetyczne. Postawienie diagnozy 

to dość holistyczny proces rozpoczynający się 

od momentu, w którym lekarz po raz pierwszy widzi 

pacjenta siedzącego w poczekalni.

Neurolog Johanna Annunen opisała (w uproszczonej 

formie) w jaki sposób stawia diagnozę dystonii. 

Wiek pacjentów odgrywa istotną rolę w diagnozowaniu 

tej choroby. Zazwyczaj, im młodszy pacjent tym

Przewodniczący Fińskiego Stowarzyszenia Dystonii 

i Członek Zarządu Dystonia Europe

Konferencja Fińskie Dni Dystonii spotkała się z dużym 

odzewem ze strony uczestników. Kolejna konferencja 

Dni Dystonii 2023 planowana jest w Pori, mieście 

w południowo-zachodniej Finlandii.

Johanna Annunen w ciekawy sposób przedstawiła, 

jak planuje leczenie pacjentów składające się z iniekcji 

toksyny botulinowej, leków doustnych oraz terapii DBS.

Każda metoda leczenia ma pozytywne i negatywne 

skutki dla pacjentów. Lekarz musi ocenić, który zestaw 

zabiegów przyniesie pacjentowi najwięcej korzyści, 

biorąc pod uwagę potencjalne negatywne skutki.

Neurochirurg Maija Lah�nen w swojej prezentacji 

skupiła się na leczeniu DBS. Interesujące było usłyszeć, 

jak wygląda współpraca między neurologiem 

a neurochirurgiem, gdy brane jest pod uwagę leczenie 

DBS. Johanna Annunen i Maija Lah�nen pracują 

w Szpitalu Uniwersyteckim w Oulu. Dlatego też mogły 

opisać swoją codzienną współpracę w praktyce.

Jukka Sillanpää 
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Coroczna Konferencja
"Dystonie-und-Du e.V."

Przewodnicząca Dystonie-und-Du e.V.

W dniach od 9 do 11 września 2022 roku stowarzyszenie

"Dystonie-und-Du" spotkało się w Dreźnie. Dzięki temu 

wydarzeniu, organizacji udało się dotrzeć do wielu osób 

dotkniętych chorobą, ich krewnych, wysokiej klasy 

lekarzy i polityków. Hasłem przewodnim wydarzenia 

było: "Make the best of it" a jednym z tematów 

przewodnich były "drgawki i skurcze". 

Było to urozmaicone i dynamiczne spotkanie, które 

zachęciło odwiedzających nie tylko do zapoznania się 

z możliwościami leczenia i terapii, ale także do wymiany 

pomysłów na temat możliwych rozwiązań w zakresie

Coroczna konferencja "Dystonie-und-Du e.V." wysyła 

do wszystkich krzepiące przesłanie: stowarzyszenia 

pacjentów nie zostawiają dotkniętych chorobą i ich 

bliskich samych sobie z ich zmartwieniami!

Umiejętność rozpoznawania różnych objawów choroby 

i aktywnego przeciwdziałania codziennym problemom 

jakie wywołuje - to zadanie, któremu poświęcony był 

kongres. Udział wzięli w nim przedstawiciele świata 

polityki i medycyny, ale także naukowcy, producenci, 

terapeuci, psychologowie i inni działacze z różnych 

regionów.

wyzwań związanych z dystonią.

Dr Kaufmann zaoferowała później aktywną pomoc dla

poszczególnych chorych, a także obiecała poprawę 

warunków dla pacjentów. Ponadto opowiedziała 

zebranym o miejscu, w którym odbywała się konferencja 

i promowała Drezno jako miasto sprzyjające integracji. 

Członkowie stowarzyszenia i obecni na spotkaniu 

specjaliści zgodzili się, że należy położyć nacisk 

na zaangażowanie członków rodziny w opiekę nad 

pacjentami, a także na wysoką jakość leczenia w oparciu 

o najnowsze standardy. Wszystkie środki, w tym 

interwencje chirurgiczne, powinny być dostępne, aby 

pomóc w łagodzeniu objawów. Organizacje pacjentów 

również niosą pomoc w wielu aspektach – począwszy 

od doradztwa, poprzez networking, aż po wymianę 

doświadczeń.

Trzeci dzień konferencji w niedzielę, 11 września 2022 

roku, poświęcony był szczególnie rzadkiej odmianie 

dystonii - dystonii mioklonicznej z uwzględnieniem 

przeglądu sytuacji w całej Europie.

Na walnym zgromadzeniu, które odbyło się w piątek 

9 września 2022 roku, jednogłośnie podjęto uchwały 

o dalszych krokach zmierzających do optymalizacji 

zarządzania stowarzyszeniem. Ze względu na problemy 

zdrowotne, Aleksander Murawski nie jest w stanie 

aktualnie pełnić funkcji skarbnika. Sytuacja 

ta została omówiona i przeanalizowana. Ponadto walne 

zgromadzenie dokonało z pomocą radcy prawnego 

Malte Uffeln ważnych zmian prawnych w zakresie 

zarządzania finansami.

W sobotę 10 września 2022 roku nastąpiło otwarcie 

corocznej konferencji. Poseł Bundestagu Michael Roth, 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych oraz 

Członkini Zarządu Miasta Drezna do spraw społecznych, 

Dr Kaufmann wygłosili przemówienia inauguracyjne. 

Wideo z powitalnym wystąpieniem Michaela Rotha 

można znaleźć na stronie stowarzyszenia. Głównymi 

motywami przewodnimi spotkania były takie kwes�e 

jak problem ciągle jeszcze ograniczonej wiedzy na temat 

dystonii i związane z nią bardzo wysokie wymagania 

wobec terapeutów, pracowników społecznych 

i decydentów, kwes�e integracji zawodowej, wybór 

terapii ze zróżnicowanego wachlarza opcji, oraz 

oczekiwania i szeroka edukacja społeczna na temat 

dystonii. Poseł zwrócił również uwagę na to, jak ważne 

jest radzenie sobie z kryzysami dotykającymi osoby 

chore i możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy 

i reagowanie na potrzeby związane z takimi sytuacjami. 

Należy również promować większe zrozumienie dla osób 

chorych w społeczeństwie.
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Specjalnie z myślą o tym temacie, w 2019 roku została 

utworzona grupa przez Ulrike Halsch przy wsparciu 

dr Grubera, lekarza z Beelitz. Psycholog Feline Hamami 

oraz naukowiec i lekarz dr Anne Weißbach 

zaprezentowali najnowsze wyniki badań. Po prezentacji 

odpowiadali oni na różne pytania od swoich koleżanek 

i kolegów, przy naukowym wsparciu ze strony Rady 

Doradczej stowarzyszenia, reprezentowanej przez 

Przewodniczącego, prof. Dirka Dresslera, który wniósł 

cenne uzupełnienia do otwartej dyskusji. Wnioski 

zostaną niebawem opublikowane na stronie 

internetowej stowarzyszenia.

Po ich wystąpieniach odbyła się ożywiona dyskusja, 

w której padły propozycje aktywnych działań 

i lobbowania na rzecz osób dotkniętych chorobą, 

ale także radzenia sobie z klinicznymi objawami choroby 

w codziennym życiu pacjentów.

Uwe Athens z Bremy wniósł bardzo cenny wkład 

w debatę szczegółowo opisując swoje osobiste 

doświadczenia i przebieg choroby, mówiąc prosto 

z serca w taki sposób, iż wielu obecnych odnalazło się 

w jego opowieści i doświadczyło autentycznego 

zrozumienia i poczucia solidarności.

Następnie Pani dr Adib i prof. Dressler, pełniąc funkcje 

zastępców, zajęli się tematami zaplanowanymi wcześniej 

w programie konferencji dotyczącymi aspektów 

prawnych i innych powiązanych zagadnień w kontekście 

dystonii.

Dzięki licznym głosom uczestników spotkania udało się 

pokazać, jakie trudności napotykają pacjenci w radzeniu 

sobie z dystonią na co dzień, a jednocześnie nakreślić 

realne perspektywy usuwania tych przeszkód. Oprócz 

wyżej wymienionych osób, przewodnicząca Ulrike 

Halsch podziękowała również gorąco dr Klingelhöfer 

ze Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie, Chris�ne Bolte 

i dr Weißbach ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lubece 

oraz fizjoterapeutce Gabriele Hupfeld z Bückeburga. 

Podziękowania trafiły również do kierownictwa 

i personelu hotelu goszczącego członków 

stowarzyszenia, do wewnętrznej grupy roboczej 

do spraw społecznych reprezentowanej przez Giselę 

Murawski (Bad Oldesloe), jej członków – Dennisa Riehle 

(Constance) i Uwe Ahtensa (Brema), a także do Mirko 

Lorenza (Berlin) za ćwiczenia relaksacyjne oraz do firmy 

Abbo� reprezentowanej przez p. Voelza i Boston 

Scien�fic reprezentowanej przez p. Aleksandra Preussa.

Ulrike Halsch

Przewodnicząca Dystonie-und-Du e.V.

Berlin, 30 września 2022 r.
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30. rocznica Associazione 
per la Ricerca sulla Distonia –
Włochy

W ostatnim czasie stowarzyszenie A.R.D. było mocno 
zaangażowane w temat dystonii muzyków, dlatego 
na naszą rocznicę chcieliśmy zorganizować imprezę 
z koncertem,, ale wydawało się to zbyt trudne 
do zrealizowania. Przypadkowo, w zeszłym roku 
poznaliśmy prof. Maurizio Persia, który grał na puzonie 
w Orkiestra Santa Cecilia w Rzymie i który skontaktował 
się z A.R.D., ponieważ nie mógł już grać z powodu 
dystonii ustnej. Kiedy dowiedział się latem, że naszym 
marzeniem jest jubileusz połączony z koncertem, był tak 
wspaniałomyślny, że zaoferował swój dom na miejsce 
koncertu i zorganizował go, angażując kilku swoich 
przyjaciół muzyków.

Ponieważ stowarzyszenie A.R.D. powstało w 1992 roku, 
w bieżącym roku obchodzi 30. rocznicę istnienia, którą 
chcieliśmy uczcić w szczególny sposób. Dlatego 
postanowiliśmy połączyć nasz Trzeci Krajowy Dzień 
Dystonii z obchodami naszej rocznicy, organizując 
koncert z internetową transmisją na żywo 
rozpowszechnioną za pośrednictwem naszych mediów 
społecznościowych.

Po południu w piątek 23 września pojechaliśmy do jego 
willi niedaleko Rzymu, która jest budynkiem 
zaprojektowanym 50 lat temu przez znanego architekta: 
willa ma spiralną podstawę, z zaokrąglonymi ścianami 
bez narożników. Jej nazwa to. Villa Ammonite, gdyż 
z góry wygląda jak skamieniała muszla ślimaka. 
W tym niesamowitym miejscu Maurizio i jego żona 
Daria Leuzingen, która jest skrzypaczką, przygotowali 
salę koncertową, w której mogliśmy wziąć udział 
w koncercie podzielonym na 2 części. Najpierw Kwartet 
Smyczkowy Henao (złożony z Williama Chiquito 
z Kolumbii, pierwsze skrzypce; So Yeon Kim z Korei 
Południowej – skrzypce; Stefano Trevisana z Włoch – 
altówka i Giacomo Menna z Włoch, wiolonczela) zagrał 
"Kwartet G-dur K387" Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
a następnie tango "Por una cabeza" Carlosa Gardela. 
Później pianista Monaldo Braconi zagrał "Fantazje 
koncertowe na temat Toski, Bohemy i Gianni Schicchi" 
Giacomo Pucciniego i Emile Tavana.

Przy organizacji koncertu pomagało około 40 osób. 
Większość z nich nie miała pojęcia o dystonii, a dzięki 
Maurizio mieliśmy szansę przedstawić im A.R.D. i naszą 
działalność.

Od lewej: Maurizio Persia, Zarząd A.R.D. i Daria Leuzingen



Raquel jest członkinią naszego zarządu, która 
opowiedziała nam o swojej ciąży z dystonią. Raquel 
choruje na dystonię szyjną i regularnie przyjmuje 
zastrzyki z toksyny botulinowej, dzięki którym dobrze 
sobie radzi. Ona i jej partner zdecydowali się na dziecko, 
ale wielkim problemem było to, jak wytrzymać wiele 
miesięcy bez toksyny botulinowej, gdyż generalnie nie 
stosuje się jej w czasie ciąży, aby uniknąć ewentualnego 
ryzyka dla dziecka.

i całą ciążę przeszła bez zastrzyków. Pomagała jej 
fizjoterapia i akupunktura, a 17 lipca na świat w drodze 
bezproblemowego porodu naturalnego przyszła 
Mar�na. Obecnie Raquel karmi córkę piersią, co nie 
pozwala jej jeszcze wznowić zastrzyków. Uważa, 
że hormony ciążowe pomogły jej pokonać ten długi 
krytyczny okres bez toksyny botulinowej. Po raz 
pierwszy publikujemy historię ciąży z dystonią, która 
niestety jest tematem mało dyskutowanym mimo swojej 
ogromnej istotności.

W tym roku naszym hasztagiem było 
#ilcoraggiodivivereatestaalta

Następnego dnia rano, 24 września, przewodnicząca 
Flavia Coglia� i wiceprzewodnicząca Maria Carla 
Tarocchi wraz z dziennikarką Francescą Romaną Gigli 
znalazły się w studiu telewizyjnym w Rzymie, aby 
przeprowadzić rozmowę transmitowaną na żywo 
w naszych mediach społecznościowych, na FB, YouTube 
i Instagramie. Z Mediolanu dołączył do rozmowy prof. 
Alberto Albanese, który jest przewodniczącym naszego 
Komitetu Naukowego.

co oznacza "odwaga życia do przodu".

Pod koniec 2021 roku Raquel zdała sobie sprawę, że jest

Impreza zakończyła się wielkim tortem z okazji 
30. rocznicy A.R.D. Przewodnicząca wraz z zarządem 
zdmuchnęła świeczki a wszyscy goście delektowali się 
pysznym ciastem. Jeszcze raz dziękujemy Maurizio 
i Darii za ich niezwykłą gościnność.

Zaczęliśmy od dwóch opowieści o życiu z dystonią.

w ciąży, natychmiast wzięła zwolnienie lekarskie z pracy

Pianista

Kwartet smyczkowy



Nasze internetowe obchody zakończyły się koncertem 
zorganizowanym przez prof. Persia i nagranym dzień 
wcześniej. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z programu 
naszej uroczystości, która była połączeniem muzyki, 
opowieści pacjentów, informacji medycznych i konsultacji 
prawnych, a punktem kulminacyjnym obchodów był nasz 
wielki jubileuszowy tort.

A.R.D. będzie współpracować przy rekrutowaniu 
ochotników do tego projektu badawczego, który po raz 
pierwszy porówna 2 główne rodzaje leczenia.

Trzecia część naszej imprezy poświęcona była dystonii 
muzyków z perspektywy zawodowej. Obecnie we Włoszech 
i w wielu krajach europejskich, kiedy muzyk nie może 
dłużej grać na instrumencie z powodu dystonii ogniskowej, 
nie jest mu przyznawane żadne specjalne świadczenie 
państwowe, ponieważ dystonia nie jest uważana za 
"chorobę zawodową". Prof. Maurizio Persia jest pierwszym 
muzykiem z dystonią, który wystąpił o to świadczenie. 
Radca prawny, który mu pomaga, zilustrował długie, 
biurokratyczne procedury, które nadal trwają zmierzające 
do uznania jego dystonii za chorobę związaną z pracą. 
Mamy nadzieję, że ten cel zostanie wkrótce osiągnięty; 
byłby to pierwszy taki przypadek we Włoszech a jego 
oficjalne pozytywne rozstrzygnięcie może otworzyć drogę 
do podobnych procedur dla dystonii spowodowanej innymi 
rodzajami pracy.

Maria Carla Tarocchi
Wiceprzewodnicząca A.R.D.

Nasza członkini Maria Gabriella miała poważne objawy 
dystonii w ręce, której nie była w stanie dłużej używać. 
Oprócz okresowych zastrzyków z toksyny botulinowej, 
zaczęła ćwiczyć Tai Chi Chuan (chińską sztukę walki) 
i gimnastykę, która jest również aktywnym sposobem 
medytacji. Czuła, że może w ten sposób poprawić kontrolę 
nad swoim ciałem i teraz, po 7 latach, jest całkowicie 
zdrowa, posiada czarny pas w Tai Chi i została nauczycielką 
tej sztuki walki. W filmie pokazała nam kilka figur Tai Chi 
z harmonijnymi ruchami i bardzo dużą kontrolą całego 
ciała, co jest wielkim sukcesem dla osoby dotkniętej 
dystonią. Gabriella powiedziała, że Tai Chi pozwoliło jej 
przywrócić kontrolę nad napięciem mięśni i oddychaniem, 
zwinność i równowagę.

Prof. Alberto Albanese skomentował opowieści o Tai Chi, 
ciąży i badaniach młodych lekarzy, uzupełniając je 
o informacje medyczne i behawioralne.

Prof. Albanese przedstawił niedawno rozpoczęty projekt 
"Toksyna botulinowa vs. DBS w dystonii szyjnej", który jest 
wspierany przez nasze Ministerstwo Zdrowia. Są to badania 
mające na celu ocenę, w jakich przypadkach botulina jest 
lepsza lub bardziej odpowiednia niż DBS u pacjentów 
z dystonią szyjną.

Od 2012 roku co roku A.R.D. przyznaje nagrody młodym 
lekarzom poniżej 35 roku życia, którzy zgłoszą najlepsze 
badania na temat dystonii publikowane na kongresach 
neurologicznych. Przyznajemy 2 nagrody, każda 
w wysokości 2 000 EUR. Czterech nagrodzonych 
w ostatnich latach lekarzy prezentowało swoje badania.



W EUROPIE I NA ŚWIECIE   NORWEGIA

Dni Dystonii w Bergen,
Norwegia

W październiku Norweskie Stowarzyszenie Dystonii 

zorganizowało swoje jesienne spotkanie w pięknym 

mieście Bergen położonym na zachodnim wybrzeżu 

Norwegii. Prawie 50 osób wzięło udział w spotkaniu.

Usłyszeliśmy też historię pacjenta Atle Bogena 

mówiącego o swoim doświadczeniu z dystonią. 

Jego opowieść była bardzo poruszająca.

Najważniejszym punktem programu był wykład 

poświęcony fizjoterapii wygłoszony przez Ane�e 

Holmelid Elvik. Jej prezentacja była bardzo ciekawa 

i wywołała wiele pytań od publiczności.

Skarbnik Dystonia Europe

Wieczorem czekała nas podróż na górę Fløyen, kolejką 

szynową prowadzącą na jedno z siedmiu wzgórz 

otaczających Bergen. Mieliśmy przy tym dużo szczęścia 

ponieważ deszcz przestał padać, a gdy dotarliśmy 

na szczyt góry zaświeciło słońce.

Wiceprzewodnicząca Norweskiego Stowarzyszenia Dystonii

Po powrocie do hotelu usiedliśmy i rozmawialiśmy 

o wyzwaniach, jakie stoją przed nami wszystkimi 

w codziennym życiu z dystonią. Spotkanie zakończyło się 

kolacją w hotelu z dobrym jedzeniem, a po kolacji odbył 

się quiz wiedzy o Bergen.

Sissel Buskerud

Od lewej: Sissel Buskerud, Ane�e Holmelid Elvik 
i Przewodniczący Norweskiego Stowarzyszenia Dystonii 
Johan Arnfinn Warvik.



W EUROPIE I NA ŚWIECIE   SZWECJA

Warsztaty poświęcone
fizjoterapii w dystonii szyjnej

Pod koniec października w Umeå, w północnej Szwecji, 

odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 3-dniowych 

warsztatów na temat fizjoterapii w dystonii szyjnej.

Warsztaty udało się zorganizować dzięki dotacji firmy 

Ipsen i Desi�n w Skandynawii.

15 fizjoterapeutów przyjechało do Umeå z całej Szwecji, 

większość z nich z regionu północnego. Pod koniec dnia 

wszyscy otrzymali zadanie, aby wrócić do domu 

i przećwiczyć zdobytą wiedzę na pacjencie z dystonią 

oraz udokumentować wszystko, najlepiej na wideo. 

Kiedy spotkamy się ponownie na drugiej części 

warsztatów w marcu 2023 roku, każdy pokaże 

i zrelacjonuje swoją pracę przed całą grupą.

Dyrektor Wykonawcza 

Oddziału Szpitala Uniwersyteckiego w Norrland 

w Umeå przedstawiła prezentację na temat dystonii, 

jej e�ologii, różnych odmian i różnych opcji leczenia.

Po obiedzie dr Ghad Lou�i z Kliniki Neurologii

Po południu miała miejsce kolejna sesja z nowym 

pacjentem, u którego również identyfikowano mięśnie 

dotknięte chorobą i zalecane ćwiczenia.

Fizjoterapeutka Johanna Blom ze Szpitala 

Uniwersyteckiego Skåne w Malmö, opowiedziała 

zebranym czym jest dystonia i jak się ją leczy. Do udziału 

w sesji zaproszono pacjenta, który pokazał, jak 

przeprowadza się anamnezę. Johanna zadała mu kilka 

pytań dotyczących jego dystonii, kiedy się zaczęła, w jaki 

sposób wpływa na niego, na jego pracę i ogólnie na 

życie. "Próbowałem żyć normalnie, ale nie udawało mi 

się to zbyt dobrze", powiedział. Następnie odbyła się 

praktyczna demonstracja jak identyfikuje się, które 

dokładnie mięśnie są dotknięte chorobą. Przed obiadem 

Johanna miała również czas, aby przeanalizować, jakie 

rodzaje ćwiczeń mogą okazać się skuteczne dla pacjenta.

Monika Benson 

Dystonia Europe

Teoria z Johanną

Ćwiczenia demonstracyjne



W EUROPIE I NA ŚWIECIE   WIELKA BRYTANIA

Dystonia UK

h�ps://www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia- 
animowane

Czy oglądaliście już "Dystonię Animowaną", krótki serial 
animowany przeznaczony dla dzieci, opiekunów i rodzin 
pacjentów, aby pomóc im we wszystkich aspektach życia 
z dystonią? W dwóch dotychczasowych odcinkach można 
było poznać Dani ("Dani objaśnia Dystonię") lub śledzić losy 
Charliego podczas jego wizyty w szpitalu ("Charlie 
w szpitalu dziecięcym"). "Historia Zabiegu Sama" – 
animacja poświęcona zabiegowi głębokiej stymulacji 
mózgu pojawi się na ekranach już wkrótce!

-webinaria

Według Europejskiej Rady Mózgu, w Europie żyje ponad 
500 000 osób z dystonią, z czego 100 000 mieszka 
w Wielkiej Brytanii. Chociaż większość naszej pracy 
koncentruje się na społeczności brytyjskich pacjentów 
z dystonią, Dystonia UK posiada wiele zasobów łatwo 
dostępnych dla osób z całej Europy i innych krajów świata...

Webinaria "Reach Out, Reach All”
Nasze webinaria pomagają uzyskać dostęp do porad 
i informacji w czasie i miejscu dogodnym dla słuchaczy.. 
Korzystamy z pomocy naszych doradców medycznych, sieci 
specjalistów medycznych i organizacji partnerskich, 
aby znaleźć najbardziej odpowiednich i doświadczonych 
prelegentów, którzy odpowiedzą na Wasze pytania 
dotyczące dystonii. Nagrania wcześniejszych sesji można 
obejrzeć z każdego miejsca na świecie.
www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia-ma�ers

Podcast "Dystonia Ma Znaczenie”
Wiemy, jak ważne jest, aby usłyszeć historie innych ludzi 
i dowiedzieć się, że nie jesteśmy sami. Nasze podcasty 
z serii Dystonia Ma Znaczenie pozwalają podzielić się 
doświadczeniami osobom z naszej społeczności, nie tylko 
po to, aby zwiększyć poziom świadomości tej często 
nieznanej choroby, ale także aby usłyszeć głosy innych 
osób, które mogą mieć podobne problemy.
W serii tej wzięło udział wielu różnych gości, w tym mamy 
i tatusiowie, młodzi profesjonaliści, a nawet supergwiazda 
TikToka!
h�ps://www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia- 
ma�ers-podcast

Bogaty w artykuły biuletyn Dystonia Ma Znaczenie
przynosi osobiste historie pacjentów, aktualności ze świata 
badań naukowych oraz wszystkie nowe informacje
 i wydarzenia dotyczące dystonii. Trzy razy w roku, 
członkowie Dystonia UK otrzymują bezpłatnie drukowany 
egzemplarz biuletynu (członkowie z zagranicy otrzymują 
kopię cyfrową).

Biuletyn ‘Dystonia Ma Znaczenie’

www.dystonia.org.uk/forms/join-or-renew-your- 
członkostwo

Dystonia animowana

Dyrektor ds. Operacji i Rozwoju

1 euro na wsparcie naszej pracy. Naszym celem jest 
zebranie 100 000 funtów, czyli jednego funta dla każdej 
osoby dotkniętej dystonią w Wielkiej Brytanii.

Wiemy, że życie z dystonią nie zawsze jest łatwe 
i wkraczając w rok 2023, podobnie jak nasze siostrzane 
organizacje pacjentów, będziemy nadal służyć 
społeczeństwu. Aby pomóc w realizacji tego celu, prosimy 
każdego, kto może, o przekazanie 1 funta lub

Aby wesprzeć społeczność pacjentów z dystonią prosimy 
o dokonanie wpłaty 1GBP lub 1 EUR już dzisiaj. 
Dziękujemy!

Victoria Wareham

Dystonia UK

h�ps://bit.ly/JustOnePoundEurope #JustOnePound

https://www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia-matters-podcast
https://www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia-matters-webinars
https://www.dystonia.org.uk/pages/category/dystonia-animated
https://www.donateonepound.org/?utm_source=enews&utm_medium=external&utm_campaign=justonepound2022&utm_content=dystoniaeurope


WYDARZENIA

27-31 sierpnia  Międzynarodowy Kongres Choroby Parkinsona i Zaburzeń   Ruchu, Kopenhaga, Dania

27-30 września  Kongres ESSFN, Sztokholm, Szwecja

Wrzesień

22 lipca Światowy Dzień Mózgu

Lipiec

1-3 lipca  Kongres EAN 2023, Budapeszt, Węgry

 30. Walne Zgromadzenie Członków Dystonia Europe

Sierpień

Kalendarz wydarzeń na rok 2023

Luty

Styczeń

Marzec

28 lutego  Spotkanie Zarządu DE, Bruksela, Belgia

1 marca  Spotkanie Think Tanku, Bruksela, Belgia 

20 stycznia  Spotkanie Zarządu DE w trybie online

28 lutego  Dzień Chorób Rzadkich

13-19 marca  Tydzień Świadomości Chorób Mózgu

Kwiecień

27 kwietnia  Spotkanie Zarządu DE w trybie online

31 maja  Zjazd Koalicji Dystonii, Dublin, Irlandia

3-4 czerwca  30. rocznica Dystonia Europe: Konferencja i Dni Dystonii 2023, Dublin, Irlandia

1- 3 czerwca  6. Międzynarodowe Sympozjum Dystonii, Dublin, Irlandia

 Wręczenie nagrody Davida Marsdena 2023, Dublin, Irlandia
 Kolacja z okazji 30. rocznicy Dystonia Europe

Czerwiec

Maj



Zapisz tę datę!

1-3 czerwca, 2023
Croke Park

Dublin, Irlandia

Zeskanuj kod,
aby dowiedzieć się

więcej

Organizatorzy: Przy wsparciu:



Monika została wybrana na Przewodniczącą EDF, 
obecnie Dystonia Europe, w 2007 roku. W 2010 roku 
została ponownie wybrana na drugą kadencję. 
Z funkcji Przewodniczącej ustąpiła w 2013 roku 
po upływie maksymalnego okresu 6 lat. Po odejściu 
Alistaira Newtona na emeryturę, Monika objęła 
stanowisko Dyrektora Wykonawczego. Monika 
choruje na dystonię szyjną i przez 10 lat była 
członkiem zarządu Szwedzkiego Stowarzyszenia 
Dystonii. Monika pracuje jako koordynator 
warsztatów, kursów i wykładów w szkole w Lund, 
w Szwecji.

Monika Benson     
Członkini Zarządu

Dyrektor Wykonawcza, Szwecja

 

Prof. Alberto Albanese – Mediolan          

Prof. Alfredo Berardelli – Rzym 

Prof. Kailash Bha�a – Londyn

Prof. Rose Goodchild – Leuven

Prof. Marina de Koning-Tijssen – Groningen

Dr Francesca Morgante — Londyn 

Prof. Tom Warner – Londyn

Dr Jean-Pierre Lin – Londyn 

Prof. Maja Relja – Zagrzeb

Prof. Marie Vidailhet – Paryż

Prof. Marjan Jahanshahi— Londyn

Prof Joachim Krauss – Hanower 

Merete została powołana do zarządu Dystonia 
Europe w 2013 roku i pełniła funkcję Sekretarza 
w latach 2013-2015. W 2015 roku Merete została 
mianowana Przewodniczącą podczas Walnego 
Zgromadzenia w Ro�erdamie. Z funkcji 
Przewodniczącej ustąpiła w roku 2019 roku, 
po maksymalnym okresie 6 lat zasiadania 
w Zarządzie DE. W 2006 r. zdiagnozowano u niej 
dystonię szyjną. W latach 2010-2013 była 
przewodniczącą Norweskiego Stowarzyszenia 
Dystonii. Merete pracowała w działach obsługi 
klienta, księgowości i finansów w Molde, 
Norwegia.

Merete Avery,      
Dyrektor Operacyjna, Norwegia 

Łączymy 

ludzi 

dla dystonii

 

Rada Medyczna 
i Naukowa

CZŁONKOWIE | RADA NAUKOWA | PRACOWNICY 

Pracownicy Członkowie 

Dystonia Europe składa się z 22 narodowych 
stowarzyszeń członkowskich z 19 krajów 
europejskich:

Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Irlandia, 
Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Ukraina i Wielka Brytania.



Została wybrana do Zarządu DE na Walnym Zgromadzeniu 
w Rzymie w 2017 roku, ponownie wybrana w Londynie 
w 2019 roku oraz na trzecią kadencję w 2021 roku i jest 
obecnie Wiceprzewodniczącą Dystonia Europe.
Od grudnia 2022 roku pełni funkcję Przewodniczącej 
Dystonia Europe.

Edwige jest Przewodniczącą Francuskiego Stowarzyszenia 
Dystonii, Amadys. Celem stowarzyszenia jest wspieranie 
pacjentów cierpiących na dystonię, podnoszenie 
świadomości społecznej, promowanie badań oraz 
organizowanie spotkań i wydarzeń. Edwige pracuje w dziale 
zakupów i marke�ngu w firmie z siedzibą niedaleko Paryża. 
W 1994 roku zdiagnozowano u niej dystonię szyjną.  

Gill została nominowana i wybrana na Członkinię Zarządu 
Dystonia Europe w 2019 roku i ponownie w 2021 roku. 
Obecnie pełni funkcję Sekretarza Dystonia Europe

Gill jest bardzo zainteresowana zwiększaniem świadomości 
na temat dystonii oraz badaniami, które mogłyby 
doprowadzić do jej wyleczenia. Jej pierwszym językiem jest 
angielski. Gill posiada również wysokie umiejętności 
informatyczne. Z zawodu jest inżynierem 
i przez wiele lat pracowała jako inżynier testujący 
kompatybilność elektromagnetyczną w samolotach.  

Edwige Ponseel     

Przewodnicząca 

Gill Ainsley     
Sekretarz 

Sissel Buskerud 

Skarbniczka 

Jukka Sillanpää 

Członek Zarządu 

Catalina Crainic 

Członkini Zarządu 

Catalina posiada wykształcenie, w zakresie sztuki 
i malarstwa, a także w dziedzinie edukacji społecznej
i pedagogiki osób o specjalnych potrzebach. Ukończyła 
również kursy w dziedzinie Rzadkich Chorób, a także 
skutecznej komunikacji z przedstawicielami mediów, 
reprezentując organizacje pacjentów. Catalina została 
wybrana do Zarządu DE w 2019 r i ponownie w 2021 roku.

Catalina Mariana Crainic jest przewodniczącą rumuńskiej 
organizacji dystonii Associata Childrens Joy oraz Członkinią 
Zarządu Na�onal Alliance of Rare Diseases w Rumunii.

Jukka jest prezesem Fińskiego Stowarzyszenia Dystonii 
od 2018 roku. Główne cele stowarzyszenia to zapewnienie 
członkom wsparcia i zwiększenie świadomości dystonii 
wśród pracowników służby zdrowia w Finlandii. Jukka jest 
również członkiem zarządu Fińskiego Stowarzyszenia 
Choroby Parkinsona od 2020 roku. Jukka posiada 
wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości i finansów.

W swoim życiu zawodowym zdobył duże doświadczenie 
w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej, a także 
planowania biznesowego. Posiada bogate doświadczenie 
w pełnieniu różnych funkcji w wielu stowarzyszeniach. 
Jukka choruje na dystonię szyjną. W 2021 roku został 
wybrany do zarządu Dystonia Europe.

Sissel jest Skarbniczką/Księgową oraz Członkinią Zarządu 
Norweskiego Stowarzyszenia Dystonii przez ostatnie 7 lat. 
Sissel ma ponad 25-letnie doświadczenie jako księgowa 
w norweskiej firmie z sektora usług bezpieczeństwa. Sissel 
została wybrana do Zarządu DE podczas Zgromadzenia 
w Londynie w 2019 roku i pełni funkcję Skarbniczki Dystonia 
Europe.

ZARZĄD



Kontakt 

DORADCY I DANE KONTAKTOWE 

Alistair Newton 
Doradca, Wielka Brytania 

Maja Relja 

Doradca, Chorwacja
 

Eelco Uy�erhoeven 
Doradca IT, Holandia

 

Odwiedzajcie nas @ 

Strona internetowa: 

h�p://dystonia-europe.org     

Facebook:  

h�ps://www.facebook.com/dystonia.europe 

YouTube:  

h�p://www.youtube.com/user/DystoniaEurope   

Twi�er:  

h�ps://twi�er.com/dystoniaeurope       

Instagram:  

h�ps://www.instagram.com/dystoniaeurope/ 

LinkedIn:  

h�ps://linkedin.com/company/dystonia-europe/ 

Przewodniczący  

Adam Kalinowski  

Dyrektor Wykonawcza 

Monika Benson  

Dyrektor Operacyjna  

Merete Avery  

 

Siedziba urzędowa 

Dystonia Europe, 37 Square de Meeus, 4th 

Floor,  

B-1000 Brussels, Belgium  

E-mail: sec@dystonia-europe.org 

Zdjęcia z Dystonia Days i zdjęcia portretowe: 

Stephan Röhl, www.stephan-roehl.de      

Po kilku latach pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego 
Stowarzyszenia Dystonii w Wielkiej Brytanii, Alistair założył 
w 1993 roku Europejską Federację Dystonii, obecnie znaną 
jako Dystonia Europe. Przez 8 lat pełnił funkcję 
Przewodniczącego, a w latach 2001-2013 był Dyrektorem 
Wykonawczym. Został powołany do Zarządu Dystonia 
Europe ze specjalną odpowiedzialnością za Sieć Badań nad 
Dystonią. 

Alistair był również współzałożycielem EFNA – Europejskiej 
Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych powołanej do życia 
w 2000 roku, gdzie pełnił funkcję Skarbnika i Sekretarza 
Generalnego do 2011 roku. W 2003 roku był zaangażowany 
w założenie EBC – Europejskiej Rady Mózgu, gdzie przez 
wiele lat był członkiem zarządu i skarbnikiem. Obecnie jest 
doradcą DE ds. projektów specjalnych.

Maja jest profesorem neurologii i kieruje oddziałem 
zaburzeń ruchowych w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Zagrzebiu. Założyła Chorwackie Stowarzyszenie Dystonii 
i przez ponad 20 lat pełniła funkcję jego Przewodniczącej. 
W 2011 roku została wybrana do zarządu Dystonia Europe, 
a w latach 2011-2017 była wiceprzewodniczącą DE. Obecnie 
jest liderem projektu Value of Treatment dotyczącego 
dystonii.

Eelco jest profesjonalnym konsultantem i programistą IT 
od 1999 roku. Przez ostatnie kilka lat, od 2016 roku pracuje 
jako niezależny programista nad kilkoma projektami 
internetowymi związanymi z Dystonia Europe. Od początku 
2016 roku jest odpowiedzialny za utrzymanie i dalszy rozwój 
pla�ormy MyDystonia. Wraz z zarządem, Eelco chce 
podnieść profesjonalny poziom projektów informatycznych 
Dystonia Europe i pomóc w tworzeniu nowych możliwości 
na przyszłość.



Dziękujemy wszystkim naszym partnerom 
za wsparcie i współpracę.

Mamy dobre relacje robocze w różnych 
obszarach tematycznych z: DMRF – Fundacja 
Badań Medycznych nad Dystonią; FDR – Fundacja 
ds. Badań nad Dystonią, Koalicja na rzecz 
Dystonii; EFNA – Europejska Federacja 
Stowarzyszeń Neurologicznych; EBC – Europejska 
Rada Mózgu; EAN – Europejska Akademia 
Neurologii; MDS – Międzynarodowe Towarzystwo 
Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych.

Dystonia Europe z zadowoleniem przyjmuje
i bardzo docenia wszelkie darowizny/wsparcie 
od organizacji i osób prywatnych w celu 
dalszego rozwoju działań na rzecz osób 
dotkniętych dystonią w Europie poprzez 
finansowanie badań, podnoszenia świadomości 
i edukacji. Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć 
działania Dystonia Europe, prosimy o kontakt 
z nami pod adresem sec@dystonia-europe.org 
w celu omówienia dostępnych możliwości.

Aby przekazać darowiznę bezpośrednio, można 
użyć przycisku DOTACJA na naszej stronie 
internetowej.

Dziękujemy za wspieranie Dystonia Europe!

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie 
danych, aby umożliwić nam zidentyfikowanie 
darczyńcy.

Można również użyć przycisku "Dotacja" 
na stronie Dystonia Europe, który przekierowuje 
na stronę: h�ps://dystonia-europe.org/donate/

PARTNERZY I SPONSORZY 

Darowizny i wsparcie  

PLATINIUM 

Zastrzeżenie prawne 

dla jakichkolwiek konkretnych terapii, produktów, 
Nie należy interpretować ich jako wyrazu poparcia 

Poglądy zawarte w Biuletynie Dystonia Europe 
niekoniecznie są zgodne z poglądami Dystonia 
Europe lub któregokolwiek z jej przedstawicieli 
i mają charakter wyłącznie informacyjny. 

firm lub organizacji.
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