
Ποιεσ είναι οι προτάςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ 

ςεξουαλικισ λειτουργίασ; 

Αν παίρνετε φάρμακα για καταςτάςεισ 

διαφορετικζσ από τθ νόςο του Πάρκινςον, κα 

πρζπει να ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ, για να 

ςιγουρευτείτε ότι αυτά δεν επθρεάηουν τθ 

ςεξουαλικι ςασ λειτουργία, ωσ ανεπικφμθτθ 

ενζργεια. Μεγαλφτερεσ γυναίκεσ μπορεί να 

εμφανίηουν κζματα ςχετιηόμενα με τθν 

εμμθνόπαυςθ. Αυτά πρζπει να αξιολογθκοφν  

κατάλλθλα, μια και ςυνικωσ μειϊνουν τθ 

ςεξουαλικι λειτουργία.  

Πωσ ςχετίηεται θ ςεξουαλικι δυςλειτουργία με τθ 

νόςο του Πάρκινςον; 

Σεξουαλικι δυςλειτουργία εμφανίηεται ςε αρκετά 

άτομα με νόςο του Πάρκινςον. Όςο ζνασ 

άνκρωποσ γερνά θ ςεξουαλικι λειτουργία 

εκπίπτει, αλλά αν κάποιοσ ζχει Πάρκινςον, ο 

ρυκμόσ ζκπτωςθσ είναι ταχφτεροσ. Γενικά, υπάρχει 

μειωμζνθ ςεξουαλικι επικυμία ςε αςκενείσ με 

νόςο του Πάρκινςον. Για τουσ άντρεσ το ποιο 

ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα είναι θ επίτευξθ και θ 

διατιρθςθ μιασ ςτφςθσ. Οι γυναίκεσ μπορεί να 

εμφανίηουν πτϊςθ ςτθν libido. Ζνασ αρικμόσ 

άλλων παραγόντων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

δυςλειτουργίασ του αυτονόμου, του άγχουσ, τθσ 

κατάκλιψθσ και τθσ δυςλειτουργίασ του 

ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να είναι 

ςυνυπεφκυνοσ.  

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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Κάποια από τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου του 

Πάρκινςον, όπωσ θ βραδφτθτα των κινιςεων, θ 

κόπωςθ και ο τρόμοσ, ευκζωσ εμπλζκονται ςτθ 

ςεξουαλικι δραςτθριότθτα. Μια και θ νόςοσ του 

Πάρκινςον επθρεάηει τθν κινθτικι λειτουργία, 

είναι δφςκολο να είναι κανείσ ςεξουαλικά ενεργόσ. 

Ζνα ηευγάρι, μπορεί να μθν μπορεί να κοιμθκεί 

ςτο ίδιο κρεβάτι, αν τα ςυμπτϊματα είναι αρκετά 

ςοβαρά. Η ςεξουαλικι δυςλειτουργία, μπορεί να 

εμφανιςτεί και ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλαγισ ρόλων 

ςτθ ςχζςθ. Όςο θ νόςοσ προχωρά, οι ςφντροφοι 

μπορεί να γίνουν φροντιςτζσ. Μερικζσ φορζσ, 

αυτζσ οι απαιτιςεισ ςε ενζργεια και οι μεταβολζσ 

διαταράςςουν τισ ςχζςεισ.  

Άλλεσ ςυνοδζσ ιατρικζσ καταςτάςεισ, όπωσ ο 

ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, μποροφν να επθρεάςουν 

τθ ςεξουαλικι λειτουργία. Επιπλζον, φάρμακα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

αρτθριακισ υπζρταςθσ και άλλων ιατρικϊν 

καταςτάςεων μποροφν να επθρεάςουν τθν 

ςεξουαλικι λειτουργία.   

Πωσ αντιμετωπίηεται θ ςεξουαλικι 

δυςλειτουργία; 

Η ςεξουαλικι δυςλειτουργία είναι όπωσ και τα 

υπόλοιπα προβλιματα υγείασ. Θα πρζπει να τθ 

ςυηθτιςετε με τθν ομάδα υγείασ, που ςασ 

φροντίηει, ϊςτε να κάνουν τα απαραίτθτα βιματα 

για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ 

είναι δφςκολο για κάποια άτομα να μιλιςουν για 

τζτοια προβλιματα. 

Ίςωσ, κα ςασ παραπζμψουν ςε ουρολόγο για 

περαιτζρω ζλεγχο τθσ ςεξουαλικισ 

δυςλειτουργίασ. Ο ουρολόγοσ ενδεχομζνωσ κα 

αποκλείςει άλλα αίτια ςτυτικισ δυςλειτουργίασ, 

όπωσ προβλιματα του προςτάτθ, διαβιτθ και 

κατάκλιψθ. Ο ουρολόγοσ κα ελζγξει και όλα τα 

φάρμακα, που παίρνετε για άλλεσ ιατρικζσ 

καταςτάςεισ, όπωσβ-αποκλειςτζσ και 

αντικατακλιπτικά, που μπορεί να προκαλζςουν 

ςεξουαλικι δυςλειτουργία. Παρακάτω είναι 

κάποιεσ πρακτικζσ ςυμβουλζσ:  

Μθ φαρμακευτικά μζτρα 

1. Η διατιρθςθ τακτικισ ςεξουαλικισ 

δραςτθριότθτασ, που βοθκά να αυξιςετε τθν 

ςεξουαλικι επικυμία (libido) και να 

διατθριςετε τθ ςχζςθ ςασ ςτενι. Αν θ 

ςεξουαλικι δραςτθριότθτα είναι ςπάνια, το 

ενδιαφζρον ςασ μπορεί να μειωκεί και θ 

ςχζςθ να γίνει λιγότερο άνετθ.  

2. Σεξουαλικι δραςτθριότθτα ςε χαλαρό 

περιβάλλον. 

3. Ειλικρινισ ςυηιτθςθ με τον/ τθ ςφντροφό 

ςασ. 

4. Ψυχοςεξουαλικι ςυμβουλευτικι. 

5. Συςκευζσ όπωσ εκκενωτζσ και δονθτζσ μπορεί 

να βοθκιςουν. 

6. Η ανακάλυψθ άλλων μεκόδων πζρα από τθ 

ςυνουςία, όπωσ τθσ οικειότθτασ με τον/τθ 

ςφντροφό ςασ δεν ςθμαίνουν απαραίτθτα 

ςεξουαλικι δραςτθριότθτα. Απλζσ 

χειρονομίεσ, όπωσ αγκαλιζσ και φιλιά, μπορεί 

να κρατιςουν μια ςχζςθ δυνατι ςτο χρόνο.  

Φαρμακευτικι αντιμετώπιςθ  

1. Φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου του Πάρκινςον, ειδικά 

οι ντοπαμινεργικοί αγωνιςτζσ (πραμιπεξόλθ, 

ροπινιρόλθ, απομορφίνθ) μπορεί να βοθκιςουν 

ςτθν βελτίωςθ τθσ ςεξουαλικισ επικυμίασ. 

2. Η κατάκλιψθ μπορεί να είναι αίτιο ςεξουαλικισ 

δυςλειτουργίασ, αν τθν υποπτευκοφμε πρζπει να 

τθν αντιμετωπίηουμε. Ωςτόςο, κάποια από τα 

φάρμακα που αντιμετωπίηουν τθν κατάκλιψθ, 

μπορεί να προκαλοφν ςεξουαλικι δυςλειτουργία 

ωσ ανεπικφμθτθ ενζργεια. 

3. Φάρμακα, όπωσ θ Sildenafil ι Viagra,  Vardenafil, 

Tedafil, Yohimbine, Alprostadil, χειρουργικά 

εμφυτεφματα, όπωσ θμίςκλθρεσ βζργεσ και 

υδραυλικζσ προκζςεισ, είναι χριςιμα, αλλά μόνο 

υπό κακοδιγθςθ από το γιατρό ςασ. Κάποια από 

τα φάρμακα, μπορεί να ζχουν ςοβαρζσ 

ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, όπωσ πονοκεφάλουσ, 

ερφκθμα ςτο πρόςωπο και γαςτρικζσ 

διαταραχζσ, κολι όραςθ, φωτοευαιςκθςία και 

ςοβαρι υπόταςθ.  

Αν τα φάρμακα από το ςτόμα δεν βοθκοφν, 

φάρμακα που μποροφν να ενεκοφν ςτο πζοσ και 

κάποιεσ ςυςκευζσ, που αυξάνουν  τθν αιματικι 

ροι ςτο πζοσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι 

ντοπαμινεργικοί αγωνιςτζσ ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε πακολογικζσ 

ςυμπεριφορζσ, όπωσ καταναγκαςτικι 

υπερςεξουαλικότθτα. Σε τζτοια περίπτωςθ, ο/θ  

γιατρόσ ςασ κα πρζπει να ενθμερωκεί, ϊςτε να 

γίνει αλλαγι τθσ αγωγισ.  


