
Ποια ςτάδια του φπνου μπορώ να 

χρηςιμοποιήςω; 

Πάρτε ζναν μικρό υπνάκο το απόγευμα, αλλά 

ςιγουρευτείτε ότι δεν κα κρατιςει πάνω από 

μια ϊρα, αλλιϊσ μπορεί να διαταράξει τον 

νυχτερινό ςασ φπνο.                          

ιγουρευτείτε ότι το υπνοδωμάτιό ςασ είναι 

ιςυχο και άνετο. Χρθςιμοποιείςτε το κρεβάτι 

ςασ για φπνο και αποφφγετε να διαβάηετε 

όταν είςτε ςτο κρεβάτι. Χρθςιμοποιείςτε 

ςτακερό ςτρϊμα και μαλακό μαξιλάρι, ϊςτε 

να μπορεί να ρυκμίηεται εφκολα. Θα πρζπει 

να φοράτε άνετα και χαλαρά ροφχα. 

Κοιμθκείτε ςτθν μεριά ςασ. κεφτείτε να 

κοιμάςτε ςε χωριςτό κρεβάτι αν το να 

μοιράηεςτε το κρεβάτι με τον ςφντροφό ςασ, 

ςασ αποτρζπει από ζναν καλό νυχτερινό 

φπνο.   

Προκαλεί η νόςοσ του Πάρκινςον 

διαταραχζσ του φπνου; 

Οι διαταραχζσ του φπνου δεν είναι 

αςυνικιςτεσ ςτθ νόςο του Πάρκινςον. Οι 

αςκενείσ με νόςο του Πάρκινςον 

παρουςιάηουν δυςκολία να κοιμθκοφν όταν 

πζφτουν ςτο κρεβάτι το βράδυ ι ζχουν  

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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πολλαπλζσ αφυπνίςεισ ςτθ διάρκεια τθσ 

νφχτασ, με δυςκολία να επιςτρζψουν ςτον 

φπνο μετά. Ο κακόσ νυχτερινόσ φπνοσ, όχι 

μόνο προκαλεί θμεριςια υπνθλία, αλλά 

επθρεάηει και τθν λειτουργικότθτα ςτθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ.                                       

Από τθν άλλθ μεριά, αν ζχετε Πάρκινςον, ζνα 

καλόσ νυχτερινόσ φπνοσ μπορεί να ςασ 

βοθκιςει να αντεπεξζλκετε καλφτερα ςτα 

ςυμπτϊματά ςασ. Κάποιοι αςκενείσ μπορεί 

να παρατθροφν βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων 

τουσ για ζνα διάςτθμα, αμζςωσ μετά τθν 

αφφπνιςθ.  

Τι προκαλεί προβλήματα φπνου; 

Εκτόσ από τθ νόςο του Πάρκινςον, οι 

παρακάτω καταςτάςεισ μποροφν να 

προκαλζςουν προβλιματα φπνου: 

1. Διαταραχζσ φπνου (π.χ. άπνοιεσ φπνου) 

2. Κατάκλιψθ 

3. Υπερβολικόσ φπνοσ τθν θμζρα 

4. Αγχϊδθσ διαταραχι 

5. Υπερβολικι χριςθ καφεΐνθσ ι νικοτίνθσ 

6. Κάποια από τα φάρμακα  

Η ςελεγιλίνθ, φάρμακο που χρθςιμοποιείται ςτθ 

νόςο του Πάρκινςον δρα διεγερτικά και προκαλεί 

δυςκολία επζλευςθσ του φπνου, αν λθφκεί το 

βράδυ, οπότε θ τελευταία δόςθ του φαρμάκου 

αυτοφ πρζπει να λαμβάνεται νωρίσ το απόγευμα.  

Πωσ μπορώ να προςδιορίςω την αιτία τησ 

διαταραχήσ του φπνου μου; 

Για να βρείτε τθν ακριβι αιτία του 

προβλιματοσ του φπνου ςασ, κα πρζπει να 

παρατθριςετε προςεκτικά τισ ςυνικειεσ του 

φπνου ςασ. Αυτό που κα πρζπει ιδιαίτερα να 

προςζξετε είναι θ ϊρα που πζφτετε για φπνο. 

ασ παίρνει ο φπνοσ ενϊ είςτε ςε παρζα με 

άλλα άτομα, τθν ϊρα που βλζπετε 

τθλεόραςθ, πριν ι κατά τθ διάρκεια του 

μεςθμεριανοφ γεφματοσ, ενϊ είςτε μζςα ςτο 

αυτοκίνθτο ι ενϊ διαβάηετε;                        

Άλλθ όψθ των ςυνθκειϊν του φπνου, που 

πρζπει να επιςθμάνετε είναι θ ποιότθτα και θ 

ποςότθτα του νυχτερινοφ φπνου. Αυτό 

περιλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο πάτε 

ςτο κρεβάτι και ξυπνάτε το πρωί, τθ διάρκεια 

χρόνου ϊςπου να αποκοιμθκείτε και τθ 

ςυνολικι ποςότθτα φπνου ςασ, αν παίρνετε 

κάτι για να αποκοιμθκείτε και πόςεσ φορζσ 

ξυπνάτε ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Ιδιαίτερα, 

ςθμειϊςτε πόςεσ φορζσ ςθκϊνεςτε τθ νφχτα 

για να ουριςετε. υηθτιςτε αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ με το γιατρό ςασ, ϊςτε να ςασ 

δϊςει ςυμβουλζσ για να ςασ βοθκιςει.  

Αρχζσ υγιεινήσ του φπνου 

 Ρυκμίςτε τον κφκλο φπνου – εγριγορςθσ  

 Πάτε ςτο κρεβάτι και ξυπνιςτε τακτικά, ςε 

κακοριςμζνθ ϊρα, ακόμα και τα 

αββατοκφριακα.  

 Ρυκμίςτε τον ςυνολικό χρόνο φπνου κάκε 

νφχτασ. 

 Αςκθκείτε κακθμερινά και τακτικά, αλλά 

όχι αργά το απόγευμα.  

 Κοιμθκείτε ςε ιςυχο περιβάλλον.  

 Αποφφγετε το αλκοόλ. 

 Αποφφγετε ροφιματα με καφεΐνθ τα 

απογεφματα.  

 Κάντε κάτι χαλαρωτικό πριν τον φπνο. 

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που μπορεί να ςασ 

βοθκιςει να κοιμθκείτε καλφτερα είναι μια 

υγιεινι διατροφι, μαηί με ζνα υγιζσ βάροσ. 

Μθν πάτε για φπνο νθςτικόσ ι μετά από 

μεγάλο γεφμα και μθν παίρνετε υγρά πριν 

πάτε ςτο κρεβάτι, ϊςτε να αποφφγετε τισ 

νυχτερινζσ επιςκζψεισ ςτο μπάνιο.  


