Τι αςκθςεισ πρέπει να κάνω;
Το είδοσ των αςκιςεων που κάνετε, εξαρτάται
από τθ φυςικι ςασ κατάςταςθ. Γενικά, όςο
μεγαλϊνετε, χάνετε μυϊκι ιςχφ. Επομζνωσ, αν
είςτε θλικιωμζνοσ, οι αςκιςεισ υπό αντίςταςθ,
όπωσ θ άρςθ βαρϊν, μπορεί να ςασ βοθκιςουν να
κακυςτεριςετε τθν απϊλεια τθσ μυϊκισ ιςχφοσ και
να βελτιϊςετε τθν ιςορροπία και τθν κινθτικότθτα.
Για τουσ κοιλιακοφσ μυσ, οι κοιλιακοί (sit ups)
μπορεί να είναι ωφζλιμοι, αν είςτε ςε κζςθ να
τουσ κάνετε. Αν ζχετε αρκρίτιδα του ιςχίου ι του
γόνατοσ, τακτικι άςκθςθ κα ςασ βοθκιςει να τθ
βελτιϊςετε. Αν ζχετε μειωμζνθ κινθτικότθτα του
ϊμου (γνωςτι ωσ παγωμζνοσ ϊμοσ), αςκιςεισ του
βραχίονα και του ϊμου κα είναι αποτελεςματικζσ.
Προβλιματα ςτάςθσ, όπωσ θ ςκολίωςθ, μποροφν
να βοθκθκοφν με αςκιςεισ που εςτιάηουν ςτθ
δφναμθ και τθν κινθτικότθτα τθσ ράχθσ. Οι
αςκιςεισ τθσ λεκάνθσ και των κάτω κοιλιακϊν
είναι ωφζλιμεσ για τθ δυςκοιλιότθτα και τθ
δυςλειτουργία του ουροποιθτικοφ, που ςυχνά
ςχετίηονται με τθ νόςο του Πάρκινςον. Αν ζχετε
προχωρθμζνθ νόςο του Πάρκινςον ι άλλα
προβλιματα υγείασ, όπωσ καρδιακι νόςο ι
ςακχαρϊδθ διαβιτθ, αυτά κα επθρεάςουν τισ
αςκιςεισ που μπορείτε να κάνετε, οπότε κα
πρζπει να ςυμβουλευτείτε τον φυςικοκεραπευτι
ςασ, ϊςτε να βρείτε αςκιςεισ κατάλλθλεσ για τισ
ανάγκεσ και τισ ικανότθτζσ ςασ.

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν
ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον
γιατρό ςασ.
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“Those who fight Parkinson’s with knowledge
always find solutions” Dr. Rana

Γιατί είναι η τακτικθ άςκηςη ςημαντικθ;
Παρότι θ άςκθςθ δεν ςταματά τθν εξζλιξθ τθσ
νόςου του Πάρκινςον, κα ςασ βοθκιςει να
αντιμετωπίςετε τα ςυμπτϊματά τθσ πιο
αποτελεςματικά και κα ςασ δϊςει τα εξισ οφζλθ:
1. Βελτίωςθ τθσ δυςκαμψίασ μυϊν και
αρκρϊςεων
2. Διατιρθςθ των μυϊν δυνατϊν
3. Θετικι ςυμβολι ςτθν καλι ςτάςθ του ςϊματοσ
4. Βελτίωςθ τθσ ιςορροπίασ
5. Βελτίωςθ τθσ ευελιξίασ και τθσ κινθτικότθτασ
6. Βελτίωςθ τθσ καρδιακισ και αναπνευςτικισ
λειτουργίασ
7. Βοικεια ςτθν ανακοφφιςθ από τθν
δυςκοιλιότθτα
8. Μείωςθ του ρυκμοφ απϊλειασ οςτικισ μάηασ
9. Βοικεια ςτα ςυμπτϊματα τθσ κατάκλιψθσ
Πότε πρέπει να αρχίςω να αςκοφμαι;
Αν δεν αςκείςτε ιδθ, το καλφτερο είναι να
αρχίςετε όςο το δυνατό ςυντομότερα. Συηθτείςτε
το με τον γιατρό ςασ, που μπορεί να ςασ
παραπζμψει ςε φυςικοκεραπευτι.
Γνωρίζοντασ τον φυςικοιεραπευτθ/τριά ςασ
Ο φυςικοκεραπευτισ είναι ζνασ ειδικόσ ςτθ
φυςικοκεραπεία και τθν άςκθςθ. Μπορεί να ςασ

προτείνει ςυγκεκριμζνεσ αςκιςεισ, για να
βοθκιςουν τθν κατάςταςι ςασ και μπορεί να ςασ
πει αςκιςεισ, που πρζπει να αποφφγετε. Ο
φυςικοκεραπευτισ μπορεί, επίςθσ να ςασ
ςυμβουλζψει ςτο πόςο εντατικά κα πρζπει να
αςκθκείτε και για πόςθ ϊρα κα πρζπει γενικά να
αςκείςτε.
Ποιοι είναι οι βαςικοί τφποι αςκθςεων;
Παρακάτω είναι οι διαφορετικοί τφποι αςκιςεων:
Οι αεροβικέσ αςκθςεισ εμπλζκουν το καρδιακό
και αναπνευςτικό ςφςτθμα. Αυτζσ ςυνικωσ
πρζπει να είναι ςυνεχείσ και διαρκοφν περίπου
δζκα με είκοςι λεπτά, ϊςτε να είναι
αποτελεςματικζσ.
Οι παιητικέσ αςκθςεισ είναι για άτομα που
δυςκολεφονται να κινθκοφν από μόνα τουσ.
Κάποιοσ πρζπει να κινεί τα μζλθ τουσ αντί για τουσ
ίδιουσ.
Οι αςκθςεισ με αντίςταςη περιλαμβάνουν άςκθςθ
εξωτερικισ αντίςταςθσ ζναντι των μυϊν, όπωσ θ
άρςθ βαρϊν.

Αρχίζοντασ
Η άςκθςθ μπορεί να είναι τόςο απλι όςο θ
κθπουρικι, το περπάτθμα ι θ κολφμβθςθ.
Επιπλζον, κα πρζπει να ςκεφτείτε να ενταχκείτε
ςε ζνα πρόγραμμα άςκθςθσ ςτο οποίο κα πρζπει
να αςκείςτε τουλάχιςτον 3 θμζρεσ τθν εβδομάδα
για περίπου τριάντα λεπτά τθ φορά.
Είναι καλφτερο να αςκείςτε όταν δεν είςτε
κουραςμζνοσ/θ και ςε ϊρα που τα φάρμακα
ελζγχουν καλά τα ςυμπτϊματά ςασ. Αυτό
ςυνικωσ ςυμβαίνει ςε ςτακερι ϊρα κάκε μζρα.
Όταν αρχίςετε να αςκείςτε, τισ πρϊτεσ φορζσ
αςκθκείτε μόνο 10 – 15 λεπτά τθ φορά. Μπορείτε
να αυξιςετε τθ διάρκεια ςτα 30 λεπτά, όταν κα
ζχετε αναπτφξει τθν αντοχι ςασ.
Είναι ςθμαντικι θ προκζρμανςθ πριν αρχίςετε τθν
άςκθςθ και να ακολουκεί περίοδοσ χαλάρωςθσ
όταν κα τελειϊνετε. Στα διαςτιματα αυτά,
χρειάηεται να κάνετε διατάςεισ, ϊςτε να ηεςτάνετε
τουσ μυσ ςασ. Επίςθσ, τακτικά πίνετε νερό όςο
γυμνάηεςτε ϊςτε να διατθρείςτε καλά
ενυδατωμζνοσ/θ. Αρκετοί άνκρωποι
απολαμβάνουν τισ αςκιςεισ τουσ περιςςότερο
όταν δεν είναι μόνοι και τότε είναι πιο πικανό να
ςυνεχίςουν να αςκοφνται ςε τακτικι βάςθ. Τζλοσ,
κα πρζπει να ςταματάτε τθν άςκθςθ όταν νιϊκετε
κοφραςθ, τραυματιςμό ι εξάντλθςθ.

