
Σι είδουσ βοθιεια χρειάζομαι; 

Η νόςοσ του Πάρκινςον επθρεάηει πολλά 

διαφορετικά ςυςτιματα του ανκρϊπινου 

ςϊματοσ και πολλά διαφορετικά πεδία τθσ ηωισ. 

Ζχοντασ Πάρκινςον, αντιμετωπίηετε προκλιςεισ 

ςτον ζλεγχο των ςυμπτωμάτων τθσ νόςου και τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Για να πετφχετε 

αυτόν τον ςτόχο κα χρειαςτείτε γραμμζσ 

επικοινωνίασ ανοιχτζσ με κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 

φροντίδασ υγείασ.  

Πωσ μπορείτε να βοηιθςετε την ομάδα 

φροντίδασ υγείασ ςασ; 

Μπορείτε να βοθκιςετε τθν ομάδα φροντίδασ 

υγείασ να ςασ προςφζρει περιςςότερθ βοικεια. 

Κάντε τουσ ερωτιςεισ για κζματα τθσ νόςου του 

Πάρκινςον για τα οποία δεν είςτε ςίγουροσ/θ και 

ςθμειϊςτε τισ απαντιςεισ τουσ, ϊςτε να μπορείτε 

να τισ ξαναδείτε αργότερα αν χρειαςτεί.  

Επίςθσ, διατθρείςτε μια λίςτα με τα φάρμακά ςασ 

και βεβαιωκείτε ότι κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ τα 

γνωρίηει. Βεβαιωκείτε ότι κάκε εξζλιξθ τθσ νόςου 

ςασ γίνεται γνωςτι ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, 

ϊςτε να είναι ενιμεροι για τθν κατάςταςι ςασ.  

 

 

 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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Οικογενειακόσ γιατρόσ                                                 

Ο οικογενειακόσ γιατρόσ ςασ κα αναγνωρίςει τα 

ςυμπτϊματα τθσ νόςου του Πάρκινςον και κα ςασ 

παραπζμψει ςε νευρολόγο. 

Νευρολόγοσ                                                                    

Ο νευρολόγοσ είναι ειδικόσ ςτθ νόςο του 

Πάρκινςον, που κα βάλει τθ διάγνωςθ τθσ νόςου 

και κα φτιάξει ζνα κεραπευτικό πλάνο 

προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ ςασ. Όςο θ νόςοσ 

προχωρά, το πλάνο κα χρειάηεται αλλαγζσ, ϊςτε 

να ςασ προςφζρει τθν καλφτερθ δυνατι φροντίδα. 

Θα πρζπει να βλζπετε τον νευρολόγο ςασ δφο με 

τρεισ φορζσ το χρόνο για παρακολοφκθςθ. Αν 

είναι δυνατό, κα πρζπει να βλζπετε νευρολόγο 

που εξειδικεφεται ςτθ νόςο του Πάρκινςον και τισ 

Διαταραχζσ Κινθτικότθτασ.  

Φυςικοθεραπευτήσ/τρια                                             

Ο φυςικοκεραπευτισ κα ςασ ςυμβουλεφει για 

διάφορεσ αςκιςεισ, κα βοθκά ςτθν εκπαίδευςθ 

τθσ ιςορροπίασ και κα ςασ διδάςκει ςτρατθγικζσ 

για τθν πρόλθψθ των πτϊςεων, ϊςτε να βελτιϊνει 

τθν κινθτικότθτα και τθ ςτάςθ ςασ.  

Εργοθεραπευτήσ/τρια                                                  

Ο εργοκεραπευτισ κα ςασ ςυμβουλεφςει για 

ςτρατθγικζσ ϊςτε να βγάηετε πζρα τισ 

κακθμερινζσ ςασ δραςτθριότθτεσ, για να ζχετε μια 

παραγωγικι και ικανοποιθτικι ηωι. Οι μζκοδοι 

για να πετφχετε αυτοφσ τουσ ςτόχουσ μπορεί να 

διαφζρουν από άτομο ςε άτομο. Ίςωσ να ςασ 

ςυμβουλεφςει να αλλάξετε το περιβάλλον ςασ για 

να το κάνετε αςφαλζσ και λειτουργικότερο  για τισ 

κακθμερινζσ ςασ δραςτθριότθτεσ.  

Λογοθεραπευτήσ/τρια                                                  

Η νόςοσ του Πάρκινςον μπορεί να προκαλζςει 

προβλιματα με το λόγο και τθν κατάποςθ. Ο 

λογοπακολόγοσ κα προτείνει αςκιςεισ και 

ςτρατθγικζσ για να βοθκιςει αυτά τα 

προβλιματα.  

Φαρμακοποιόσ                                                               

Ο φαρμακοποιόσ κα ςασ ςυμβουλεφει ςτο 

φαρμακείο για τα φάρμακα και θ επίςκεψι ςασ 

ςτακερά ςε ζνα φαρμακείο κα εξαςφαλίςει ζνα 

ακριβζσ αρχείο των φαρμάκων που ζχετε 

χρθςιμοποιιςει. Επίςθσ, ο φαρμακοποιόσ κα 

βεβαιωκεί ότι άλλα φάρμακα που παίρνετε δεν 

αλλθλεπιδροφν με αυτά του κεραπευτικοφ ςασ 

πλάνου.  

Διαιτολόγοσ                                                                

Μια υγιεινι διατροφι και βάροσ είναι ςθμαντικά 

για τθν καλι ςασ υγεία. Συγκεκριμζνα φαγθτά, 

όπωσ δίαιτεσ πλοφςιεσ ςε πρωτεΐνεσ, επιδροφν 

ςτθν απορρόφθςθ των φαρμάκων ςασ και ο 

διαιτολόγοσ κα ςασ ςυμβουλεφςει πϊσ κα 

ςχεδιάςετε τα γεφματα ϊςτε να αποφφγετε αυτό 

το πρόβλθμα.  

Κοινωνιολόγοσ                                                               

Ο κοινωνιολόγοσ κα ςασ προςφζρει κατευκφνςεισ 

ωσ προσ οικονομικοφσ ι οικογενειακοφσ 

προβλθματιςμοφσ ςασ. Θα ςασ δϊςει ςυμβουλζσ 

για να αντιμετωπίςετε τισ αλλαγζσ ςτον τρόπο και 

τισ ςυνκικεσ ηωισ ςασ. Μπορεί, επίςθσ, να ςασ 

ςυμβουλεφςει να βρείτε κάποιο πρόγραμμα 

ενίςχυςθσ των οικονομικϊν ςασ.  

Ψυχίατροσ                                                          

Συμπτϊματα κατάκλιψθσ, άγχουσ και 

ψευδαιςκιςεων μπορεί να εμφανιςτοφν ςτθ νόςο 

του Πάρκινςον. Ο ψυχίατροσ κα ςασ ςυμβουλζψει 

πϊσ να τα αντιμετωπίςετε.  

Ουρολόγοσ                                                            

Δυςλειτουργία ουρογεννθτικι μπορεί να 

εμφανιςτεί ςτθ νόςο του Πάρκινςον και ο 

ουρολόγοσ, που είναι ο ειδικόσ ς’ αυτόν τον τομζα 

κα διαγνϊςει και κα αντιμετωπίςει αυτά τα 

προβλιματα.  

Λοιπή επαγγελματική υποςτήριξη                                   

Θα πρζπει να ςυμβουλευτείτε ζνα ειδικό ςτον 

οικονομικό ςχεδιαςμό, βεβαιωκείτε ότι θ ιατρικι 

αςφάλειά ςασ είναι ενεργι.  Ζνασ λογιςτισ κα ςασ 

βοθκιςει να πετφχετε τθν καλφτερθ δυνατι 

μείωςθ φόρων.                                                           

Θα πρζπει να γράψετε μια διακικθ και να ορίςετε 

ζναν πλθρεξοφςιο, αφοφ κάποια ςτιγμι μπορεί να 

μθν μπορείτε να επικοινωνιςετε τισ επικυμίεσ ςασ 

όςο αφορά τα οικονομικά ςασ, τθν ιατρικι και 

προςωπικι φροντίδα, λόγω τθσ κατάςταςισ ςασ. 

Επομζνωσ, κα ιταν χριςιμο να προγραμματίςετε 

για αυτά προκαταβολικά.  


