
Μερικζσ φορζσ νιώκω ότι δεν μπορώ να το 

κάνω πια αυτό; 

Να είναι κανείσ φροντιςτισ μπορεί να είναι 

όλο και μεγαλφτερθ πρόκλθςθ κακϊσ θ νόςοσ 

εξελίςςεται. Οι αςκενείσ με νόςο του 

Πάρκινςον μπορεί να ζχουν όλο και 

μεγαλφτερθ δυςκολία με τθ μνιμθ, τθ 

γνωςτικι λειτουργικότθτα, τθν κατάκλιψθ, το 

άγχοσ και τισ ψευδαιςκιςεισ κακϊσ θ νόςοσ 

προχωρά. Κάντε ζνα διάλειμμα για ςασ 

περιοδικά. Ανεξάρτθτα από το πόςο 

αφοςιωμζνοσ είςτε, κα χρειαςτείτε κάποιον 

χρόνο για να «φορτίςετε τισ μπαταρίεσ ςασ». 

Δεχκείτε βοικεια και διανείμετε κάποιεσ από 

τισ φροντίδεσ ςασ ςε ανκρϊπουσ που κζλουν 

να βοθκιςουν. Αν αιςκάνεςτε πεςμζνοσ 

ψυχικά, βρείτε κάποιον που εμπιςτεφεςτε, 

πείτε του πωσ νιϊκετε και ηθτείςτε βοικεια.  

Πωσ μπορώ να κάνω τθ ηωι ευκολότερθ για 

μζνα; 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να ηθτιςετε 

βοικεια από τθν κοινότθτα: 

 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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1. Κζντρα θμεριςιασ φροντίδασ 

ενθλίκων 

2. Κοινοτικά προγράμματα πρόςβαςθσ 

ςε φροντίδα   

3. Γεφματα για ΑΜΕΑ 

4. Βραχείασ διάρκειασ προγράμματα 

αποκατάςταςθσ  

Αν υπάρχει κάποιοσ που γνωρίηετε, που 

πάςχει από νόςο του Πάρκινςον και κζλετε 

κάπωσ να βοθκιςετε, υπάρχουν αρκετά 

πράγματα να κάνετε, ϊςτε να γίνει θ ηωι του 

ευκολότερθ. 

Να είναι κανείσ φροντιςτισ ςε ζναν αςκενι 

με νόςο του Πάρκινςον μπορεί να είναι 

πρόκλθςθ και κάποτε εξουκενωτικό. Θα 

πρζπει να αλλάξετε τον τρόπο ηωισ ςασ για 

να εξυπθρετείτε το άτομο που χρειάηεται τθν 

βοικειά ςασ. Όςο θ νόςοσ προχωρά, θ 

ανάγκθ για τθν βοικειά ςασ μπορεί 

αυξάνεται ςυνεχϊσ.  

Σι περιλαμβάνει το να είναι κανείσ 

φροντιςτισ; 

Η υποςτιριξθ ενόσ αςκενοφσ με νόςο του 

Πάρκινςον ςτισ προκλιςεισ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ χρειάηεται κουράγιο και δφναμθ. Ο 

αςκενισ με νόςο Πάρκινςον χρειάηεται τθν 

υποςτιριξι ςασ ϊςτε να ηει όςο το δυνατόν 

ανεξάρτθτοσ. Παρότι δεν υπάρχει κεραπεία 

για τθν νόςο, τα ςυμπτϊματα μποροφν να 

αντιμετωπίηονται ικανοποιθτικά, ϊςτε ο 

αςκενισ με νόςο Πάρκινςον να οδθγθκεί ςε 

μια παραγωγικι ηωι. 

Ποια είναι τα πράγματα που πρζπει να κάνω 

αρχικά; 

Στα αρχικά ςτάδια τθσ νόςου του Πάρκινςον, 

θ ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ και 

ενκάρρυνςθ μπορεί να είναι τα μόνα που 

χρειάηονται, αλλά κακϊσ θ νόςοσ προχωρά θ 

φυςικι υποςτιριξθ μπορεί να είναι το ίδιο 

απαραίτθτθ κακϊσ  ο αςκενισ με Πάρκινςον 

μεταβάλλει τισ δραςτθριότθτζσ του, ϊςτε να 

προςαρμοςτεί ςτθ νζα κατάςταςθ.  

Πωσ μπορώ να βοθκιςω τθν ομάδα 

φροντίδασ υγείασ; 

Ο φροντιςτισ μπορεί να βοθκιςει τουσ 

παρόχουσ φροντίδασ υγείασ δίνοντασ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και διατθρϊντασ 

ςτενι επαφι με κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ. Ωσ 

φροντιςτισ, είςτε θ γζφυρα μεταξφ τθσ 

ομάδασ και του αςκενι. Μόνο εςείσ μπορείτε 

να παρατθριςετε πωσ τα πάει ο αςκενισ ςε 

κακθμερινι βάςθ. Η ςυνεχισ επικοινωνία ςασ 

είναι μια ολοκλθρωμζνθ πθγι για τθν ομάδα 

φροντίδασ υγείασ, ϊςτε να γνωρίηει πωσ τα 

πάει ο αςκενισ και τι χρειάηεται να γίνει για 

τθν περαιτζρω βοικεια, για τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ του.  

Πρζπει να βοθκώ ςτθν κακθμερινι 

χοριγθςθ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ 

του/τθσ; 

Ναι, ο βαςικόσ φροντιςτισ είναι πολφ 

ςθμαντικόσ ςτθν κακθμερινι χοριγθςθ τθσ 

αγωγισ του αςκενι. Μπορείτε να βοθκιςετε 

παρατθρϊντασ πόςο αποτελεςματικό ιταν 

ζνα φάρμακο και αν κάποιεσ ανεπικφμθτεσ 

ενζργειεσ προκλικθκαν από αυτό. Η 

ςυμμόρφωςθ μπορεί να είναι ζνα κζμα για 

κάποιουσ αςκενείσ, ενίοτε θ ζλλειψθ 

βελτίωςθσ μπορεί να οφείλεται ςτο ότι ο 

αςκενισ δεν παίρνει τα φάρμακα ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ. Εςείσ ωσ φροντιςτισ μπορείτε 

να ςιγουρεφεςτε ότι ο αςκενισ δεν ξεχνά να 

πάρει τα φάρμακά του.   


