
Πωσ μπορεί να βοθκιςει ο φροντιςτισ; 

Μια ευκφνθ του φροντιςτι είναι να παρατθρεί τθν 

οδιγθςθ του ατόμου με νόςο Πάρκινςον 

προςεκτικά και να επιςθμαίνει τα λάκθ με 

ςεβαςμό. 

Ο φροντιςτισ, ίςωσ χρειαςτεί να τον/τθν πείςει, 

ότι θ οδιγθςι του/τθσ δεν είναι αςφαλισ. Ζνα 

τεςτ οδιγθςθσ ι θ ςυμβολι ενόσ επαγγελματία 

μπορεί να βοθκιςει. Ο φροντιςτισ κα πρζπει να 

δϊςει εναλλακτικζσ  ςτθν οδιγθςθ επιλογζσ, ϊςτε 

να βοθκιςει τον αςκενι με Πάρκινςον να 

αποφαςίςει. Αυτζσ οι επιλογζσ μπορεί να 

ποικίλλουν, από τθ χριςθ των μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ, τθ χριςθ ταξί ι τισ υπθρεςίεσ, που 

μπορεί να προςφζρει θ πόλθ. Παρότι το ταξί 

μπορεί να δείχνει ακριβό, το κόςτοσ τθσ 

διατιρθςθσ αυτοκινιτου είναι, επίςθσ, υψθλό. 

Όταν το κόςτοσ για τα δφο αυτά ςυγκρίνεται, 

φαίνεται πολφ κοντινό. Η οικογζνεια και οι φίλοι 

μποροφν να βοθκιςουν ςτισ μεταφορζσ. Ο 

φροντιςτισ μπορεί να περιγράψει τισ διαδρομζσ 

με το λεωφορείο ι να ςθμειϊςει τθλζφωνα για 

ταξί.  

Ποια είναι θ ευκφνθ ςασ; 

Η οδιγθςθ μπορεί να είναι ςθμαντικό κομμάτι τθσ 

ηωισ ενόσ ατόμου και ίςωσ είναι ςκλθρό να 

παραδϊςεισ τα κλειδιά. Ωςτόςο, θ αςφάλειά ςασ, 

όπωσ και θ αςφάλεια των άλλων ςτον δρόμο είναι  

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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πολφ ςθμαντικι. Αν αιςκάνεςτε ότι θ οδιγθςι ςασ 

δεν αγγίηει τα πρότυπα, κα πρζπει να 

ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ.  

Επθρεάηει το Πάρκινςον τθν ικανότθτα ςασ να 

οδθγείτε; 

Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου του Πάρκινςον και οι 

ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ των φαρμάκων, μποροφν 

να επθρεάςουν τθν ικανότθτα οδιγθςθσ. Η θλικία 

ςασ παίηει, επίςθσ ζνα ρόλο, αφοφ θ νόςοσ είναι 

ςυχνότερθ ςτουσ θλικιωμζνουσ. Σε μια μελζτθ του 

1999 από το Εκνικό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου 

Ατυχθμάτων, βρζκθκε ότι τα ατυχιματα από 

οχιματα ιταν θ πιο ςυχνι αιτία κανάτου 

ςχετιηόμενου με τραυματιςμοφσ ςτθν θλικιακι 

ομάδα 65-74. Γι τθν ομάδα 75-84, ιταν θ δεφτερθ 

αιτία, μετά τισ πτϊςεισ.  

Φυςικά, το να ζχει κανείσ Πάρκινςον, δεν ςθμαίνει 

ότι δεν είναι ικανόσ να οδθγεί. Ωςτόςο, οι 

αςκενείσ με ςχετικά ςοβαρι νόςο, είναι ςε 

μεγαλφτερο κίνδυνο να εμπλακοφν ςε τροχαίο 

ατφχθμα. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να κρίνετε 

τον εαυτό ςασ, αν είςτε ι όχι ςε κζςθ να οδθγείτε. 

Ο επικίνδυνοσ οδθγόσ ςτο δρόμο δεν είναι μόνο 

επικίνδυνοσ για τον εαυτό του, αλλά και για τουσ 

άλλουσ.  

Πώσ επθρεάηει το Πάρκινςον τισ δεξιότθτζσ ςασ 

ςτθν οδιγθςθ;                                                           

Όςο θ νόςοσ  του Πάρκινςον προχωρά, μπορεί να 

βιϊςετε ζκπτωςθ ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ και τον 

χρόνο αντίδραςθσ. Λόγω τθσ επιβράδυνςθσ του 

χρόνου αντίδραςθσ, μπορεί να πάρει περιςςότερο 

χρόνο ςε ζναν αςκενι με Πάρκινςον να 

αντιδράςει ςε μια κατάςταςθ και να κάνει τθν 

απαραίτθτθ κίνθςθ. Η προςοχι, θ επεξεργαςία 

των πλθροφοριϊν και οι οπτικοχωρικζσ 

ικανότθτεσ, που βοθκοφν να διακρίνουμε τα 

ςχιματα και να υπολογίηουμε αποςτάςεισ, επίςθσ 

εκπίπτουν ςτθν νόςο του Πάρκινςον. Ζτςι, ζνασ 

αςκενισ μπορεί να ζχει δυςκολία να κρίνει ςωςτά 

πόςο μακριά είναι ζνασ φωτεινόσ ςθματοδότθσ, 

να κρατιςει το αυτοκίνθτο ςτθ λωρίδα του, να 

ελζγξει ζνα ςθμείο ςτο οπτικό του πεδίο, να 

χειριςτεί το αυτοκίνθτο ομαλά, να το κατευκφνει, 

να προχωριςει εμπρόσ όταν χρειάηεται, να 

αλλάξει λωρίδα και να κάνει ςτροφζσ. Επιπλζον, 

μπορεί να είναι πιο επιρρεπισ ςε λάκθ, αν 

αποςπαςκεί θ προςοχι του, ενϊ οδθγά.    

Τα φάρμακα, που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου του Πάρκινςον, μποροφν 

να προκαλζςουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ όπωσ 

αιφνίδια επζλευςθ του φπνου, κολι όραςθ, 

υπνθλία, ςφγχυςθ και ηάλθ, επθρεάηοντασ ζτςι τισ 

δεξιότθτζσ ςασ ςτθν οδιγθςθ.  

Πότε πρζπει να ςταματιςετε να οδθγείτε; 

Είναι δφςκολο να κάνετε ζναν αυτοζλεγχο και να 

αποφαςίςετε  αν είςτε ι όχι ςε κζςθ να οδθγείτε. 

Πολλοί άνκρωποι ζχουν υπερβολικι 

αυτοπεποίκθςθ ωσ προσ τθν ικανότθτα οδιγθςισ 

τουσ και δεν αναγνωρίηουν ότι δεν είναι ςε κζςθ 

να οδθγοφν. Η οδιγθςθ είναι, επίςθσ, ζνα ςθμάδι 

ανεξαρτθςίασ, που οι άνκρωποι λατρεφουν.  

Θα πρζπει να μιλιςετε με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ 

ςασ και φίλουσ και να τουσ ρωτιςετε για τισ 

οδθγθτικζσ ςασ ικανότθτεσ. Ακοφςτε τισ ανθςυχίεσ 

τουσ και αποφαςίςτε πόςο ςθμαντικζσ είναι. Θα 

πρζπει να αποφεφγετε δρόμουσ με πολφ κίνθςθ, 

οδιγθςθ τθ νφχτα και κακοκαιρία, πάντα.  

Αν είχατε ζνα παραλίγο ατφχθμα κακϊσ 

οδθγοφςατε ι αν δεν νιϊκετε άνετα με τθν 

οδιγθςθ πια, κα πρζπει να ςκεφτείτε να κάνετε 

ειδικά μακιματα Αμυντικισ Οδιγθςθσ. Θα πρζπει 

να επικοινωνιςετε με το τοπικό κζντρο οδιγθςθσ 

και να δϊςετε εξετάςεισ οδιγθςθσ, για να δείτε αν 

πρζπει ι όχι να βγαίνετε ςτο δρόμο. Φυςικά, αν 

αποτφχετε, κα χάςετε τθν άδεια οδιγθςισ ςασ. 

Κάποιεσ ςχολζσ οδιγθςθσ, μπορεί να κάνουν 

εικονικζσ εξετάςεισ οδιγθςθσ, ϊςτε να μάκετε αν 

κα περνοφςατε ςτισ αλθκινζσ εξετάςεισ ι όχι. Για 

μια εκτίμθςθ εκτόσ δρόμου, κάποια κζντρα 

αποκατάςταςθσ εξετάηουν τουσ χρόνουσ 

αντίδραςισ ςασ και κάνουν δοκιμαςίεσ μνιμθσ για 

να δουν πωσ αυτά κα επθρζαηαν τθν οδιγθςι 

ςασ. Επιπλζον, αν ζχετε προχωρθμζνθ νόςο του 

Πάρκινςον, κα πρζπει να ςκεφτείτε να 

παραιτθκείτε από τθν οδιγθςθ. Είναι καλφτερο να 

είςτε παραπάνω προςεκτικόσ, όταν προχωράτε ςε 

μεγαλφτερεσ δόςεισ  αντιπαρκινςονικϊν 

φαρμάκων ι όταν ξεκινάτε με ζνα καινοφριο 

φάρμακο.  


