
Ce trebuie să fac să dorm mai bine ? 

Încercaţi să dormiţi zilnic după-amiaza, dar nu 

mai mult de o oră, altfel nu mai veţi putea 

dormi noaptea. 

Fiţi siguri că dormitorul dumneavoastră este 

liniştit şi comfortabil. Folosiţi-vă patul exclusiv 

pentru dormit, evitaţi să citiţi aici. Folosiţi o 

saltea uşor mai dură şi o pernă moale, aceasta 

se poate aranja mai repede. Este recomandat 

să purtati haine largi şi comfortabile iar, dacă 

este cazul, să dormiţi într-un pat separat de 

partenerul dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste informaţii nu ar trebuie să 

constituie un substituent pentru atenţia 

medicală şi sfatul doctorului 

dumneavoastră. 
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“Cei care luptă împotriva Parkinson-ului cu 

cunoştiinţe, mereu găsesc soluţii”Dr. Rana 



Parkison provoacă insomnii? 

Insomniile sunt un efect des întalnit al acestei 

boli; pacienţii ce suferă de Parkinson pot 

întampina dificultăţi când vine vorba de 

adormit şi de cele mai multe ori se trezesc de 

numeroase ori în timpul nopţii. Aceste aspecte 

nu doar cauzează oboseală în timpul zilei, dar, 

în unele cazuri, afectează în mod serios 

activităţile cotidiene.  

Daca aveţi Parkinson, un somn bun pe timpul 

noptii vă poate ameliora temporar o parte din 

simptome. 

Ce cauzează aceste insomnii? 

În afară de Parkinson, următoarele pot cauza 

insomnii: 

1. Afecţiuni ale somnului (ex: Apnee) 

2. Depresie 

3. Somnul excesiv în timpul zilei 

4. Anxietate 

5. Consumul excesiv de cofeină sau nicotină 

6. Unele medicamente 

Selegin, un medicament folosit pentru tratarea 

Parkinson-ului poate acţiona ca un stimulant şi, 

în consecinţă, poate cauza dificultăţi când vine 

vorba de somn dacă este administrat seara. De 

regulă, genul acesta de medicamente sunt 

administrate ziua. 

 

 

 

Cum pot determina cauza insomniilor 

mele? 

Ca să puteţi identifica cauza exactă a 

insomniilor dumneavoastră, va trebui sa vă 

observaţi în de aproape ciclurile de somn – cu 

precădere momentul in care reusiţi să 

adormiţi. Adormiti când sunteţi în compania 

altora, când vă uitaţi la TV, înainte sau în 

timpul mesei dumneavoastră de prânz, când 

sunteţi în maşină sau când citiţi ? 

Alte aspecte ce trebuiesc luate în considerare 

sunt: cantitatea şi calitatea somnului pe timp 

de noapte, ora la care reuşiţi să adormiti şi ora 

la care deobicei vă treziţi, cât vă ia să adormiţi, 

numărul de ore pe care îl petreceti dormind, 

dacă luaţi ceva să puteţi adormi, de câte ori vă 

treziţi pe timpul noptii, câte din aceste treziri 

sunt cauzate de nevoia de urinare – 

observarea acestora, împreuna cu consultarea 

doctorului dumneavoastră vă pot ajuta să 

identificaţi cauza/cauzele insomniei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principii ale igienei somnului 

 Ţineţi-vă sub control ciclul de somn 

 Încercaţi să adormiţi şi să vă treziţi la ore 

fixe, chiar şi în week-end 

 Controlaţi cantitatea de somn din fiecare 

noapte 

 Faceţi exerciţii fizice zilnic şi în mod 

regulat, dar nu seara târziu 

 Dormiţi într-un mediu tăcut 

 Evitaţi alcoolul 

 Evitaţi băuturile cafeinizate seara 

 Faceţi ceva ce vă relaxează înainte de 

culcare 

Un alt factor ce v-ar putea să dormiţi mai bine 

este o dietă sănătoasă şi, implicit, o greutate 

optimă. Nu vă culcaţi înfometaţi sau după o 

masă copioasă şi evitaţi să beţi lichide înainte 

de ora de culcare; astfel veţi evita drumurile 

nocturne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


