Cum poate un îngrijitor să ajute?
Una din responsabilităţie îngrijitorului este să
observe îndeaproape stilul de condus al
persoanei afectate de Parkison şi să atragă
atenţia asupra oricărei greşeli într-o manieră
cât mai respectoasă.
Este posibil ca îngrijitorul să trebuiască să
convingă pacientul de faptul că şofatul lui
reprezintă un pericol pentru toţi participanţii la
trafic; în acest sens, un test sau părerea unui
specialiast vă pot fi de ajutor. Îngrijitorul poate
de-asemenea
să
prezinte
pacientului
alternativele condusului maşinii personale:
folosirea mijloacelor de transport în comun,
folosirea taxiurilor sau a altor servicii existente.
Deşi folosirea taxiurilor poate suna costisitoare,
acelaşi lucru se poate spune şi despre
deţinerea unei maşini personale; în urma unei
simple comparaţii, costurile sunt aproape
egale. Familia şi prietenii se pot oferi să ducă
cu maşina pacienţii unde au aceştia nevoie să
ajungă; îngrijitorii pot alege traseele optime
ale transportului în comun şi nota numerele
unor companii de taxiuri.
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Şofatul poate fi o parte foarte importantă din
viaţa unui individ; de aceea poate fi foarte
dificil să renunţaţi la chei. Totuşi, siguranţa
dumneavoastră şi a celor din jur este şi mai
importantă;
dacă
simţiţi
că
şofatul
dumneavoastră nu mai poate fi în concordanţă
cu normele de
siguranţă,
consultaţi-vă
medicul.
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Reproducerea în scopuri educative este
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Nu este permisă modificarea informaţiilor
prezente şi datelor despre autor.
This information is provided for
educational use only and is not a
substitue of medical advice. You should
only follow the advice of your own
physicain.
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“Cei care luptă împotriva Parkinson-ului cu
cunoştiinţe, mereu găsesc soluţii”Dr. Rana

Vă poate afecta Parkison-ul şofatul?
Simptomele
Parkinson-ului
şi
efectele
secundare ale medicamentelor folosite în
tratarea acestei boli vă pot afecta şofatul.
Vârsta dumneavoastră joacă şi ea un rol,
având în vedere că Parkison-ul este mai comun
la persoanele mai în vârstă. Conform unui
studiu făcut de Centrul Naţional de Prevenire a
Incidentelor şi de Control în anul 1999,
accidentele auto sunt principala cauză a morţii
(nenaturale) pentru persoanele cu vârsta
situată între 65 şi 74 de ani iar pentru cei cu
vârsta situată între 75 şi 84 de ani, genul
acesta de accidente sunt a 2-a cea mai
probabilă cauză.
Desigur, dacă aveţi Parkinson, asta nu
înseamnă automat că nu veţi mai putea
conduce. Totuşi, pentru persoanele cu forme
avansate de Parkinson, riscul să fie implicate
într-un accident rutier sunt considerabil mai
ridicate.
Aşadar,
este
important
ca
dumneavostră singuri să vă daţi seama dacă
boala vă afectează într-un mod care vă
împiedică să sofaţi. Şoferii nesiguri reprenzintă
un pericol nu numai pentru ei, dar şi pentru
ceilalţi participanţi la trafic.

Cum vă poate influenţa Parkinson-ul
şofatul?
Pe măsură ce boala progresează, veţi observa
un declin al capacităţilor dumneavoastră
motorii şi al timpului dumneavoastră de
răspuns. Datorită acestui timp de răspuns
scăzut, unei persoane afectate de Parkinson îi
va lua mult mai mult timp să reacţioneze în
anumite situaţii. Atenţia, capacitatea de
procesare a informaţiilor şi a mediului
înconjurător sunt afectate de Parkison; aşadar,
o persoană afectată de această boală poate
avea dificultăţi când vine vorba de aprecierea
distanţelor, ţinerea maşinii pe o linie dreaptă,
verificarea punctului mort, virare, schimbarea
benzilor, etc. În plus, este mai probabil ca o
persoană să facă o greşeală dacă este distrasă
în timp ce şofează.
Medicaţia folosită de pacienţii Parkinson poate
implica
efecte
secundare
de
genul:
somnolenţă, viziune afectată, ameţeli, confuzie
– toate acestea vă pot afecta serios şofatul.

Când ar trebui să vă opriţi din şofat?
Este dificil să faceţi o auto-evaluare şi să
decideţi dacă mai puteţi sau nu şofa. Mulţi
indivizi tind să fie prea încrezători când vine
vorba de capacitatea lor de a şofa şi nu îşi dau
seama dacă mai sunt capabili să conducă o
maşină sau nu. De-asemenea, şofatul este o
marcă a independeţei – ceva la ce mulţi
oameni ţin.
Ar trebui să discutaţi aceste subiect cu membrii
familiei şi cu prietenii dumneavoastră. Ascultaţi
cu atenţie îngrijorările lor şi vedeţi cât de
relevante sunt. Ar trebui să evitaţi drumurile
aglomerate, şofatul pe timpul nopţii şi pe
timpul ploii/ninsorii.
Dacă aţi fost aproape de accident sau dacă nu
sunteţi sigur că mai puteţi şofa, ar trebui să vă
gândiţi să urmaţi un curs de şofat destinat
exclusiv siguranţei în trafic. Ar trebui
deasemeni să contactaţi şcoala de şoferi cea
mai apropiată şi să susţineţi un test de condus.
Desigur, în caz că nu aţi lua testul, carnetul
dumneavoastră de condus ar fi suspendat;
unele şcoli de condus oferă posibilitatea de a
susţine mai întâi un test de probă. Pentru o
mai bună evaluare, anumite centre specializate
vă pot supune unor teste de memorie şi teste
de reacţie, iar rezultatul acestora vor
determina dacă mai sunteţi apţi de condus sau
nu. Dacă aveţi o formă avansată de Parkison,
cel mai bine ar fi să renunţaţi la şofat. Este
bine să fiţi şi mai atenţi când creşteţi doza
anumitor medicamente sau când începeţi un
tratament nou.

