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Ν. Πάρκινσον και Καθημερινότητα
• Η νόσος του Πάρκινσον έχει υψηλό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 

και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής. Απαιτούνται 
εξατομικευμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της νόσου σε 
καθημερινή βάση και διατήρηση της κοινωνικής ζωής

• Η αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον είναι μια συνεχής και 
πολύπλοκη διαδικασία εξισορρόπησης των στρατηγικών που 
χρησιμοποιούνται, ενώ πρέπει να διατηρείται ο «εαυτός» που 
προϋπήρχε της νόσου του Πάρκινσον και ταυτόχρονα προσαρμόζεται 
η ταυτότητά του ατόμου, ώστε να αγκαλιάζει τη ζωή παρά την 
ύπαρξη της χρόνιας πάθησης. 

• Σε αυτή τη διαδικασία, η αισιοδοξία και η θετική σκέψη φαίνεται να 
είναι πολύ γόνιμη και χρήσιμη



Ορατό και αόρατο κοινωνικό στίγμα της 
νόσου

• Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους το 
ορατό αλλά και το αόρατο στίγμα της νόσου και να υιοθετούν 
ολιστική παροχή φροντίδας στα άτομα με Ν. Πάρκινσον και τους 
φροντιστές τους



Ημερολόγιο υγείας

• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΝΟΣΟΥ

• Το ημερολόγιο υγείας είναι ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό ετήσιο 
ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφουμε όλα όσα αφορούν την υγεία 
μας.

• Είναι ένα  ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, ώστε να μην ξεχνάμε όλα όσα 
έχουν σχέση τη διατήρηση της καλής υγείας, με την διαχείριση ενός 
χρόνιου νοσήματος και με την πρόληψη.

• Είναι ένα εργαλείο που δεν κοστίζει χρήματα και βοηθά, πέρα από τα 
παραπάνω, στη μείωση του στρες που προκύπτει από τις συνέπειες 
λόγω μη έγκαιρου προγραμματισμού για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία.



ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:

1. Η ΚΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ πχ Ν. Πάρκινσον

 Ονόματα και τηλέφωνα γιατρών ή άλλων επαγγελματιών υγείας που χρειάζονται

 Ραντεβού με το γιατρό 

 Τι προετοιμασία χρειαζόμαστε για το ραντεβού αυτό? Πχ ΑΜΚΑ, πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
εξετάσεις κ.α.

 Φαρμακευτική αγωγή, συνταγές, αν υπάρχει άυλη τον αριθμό της κάθε συνταγής, πότε λήγουν, 
μέχρι πότε φθάνουν τα φάρμακα, πότε πρέπει να προγραμματίσω την επόμενη 
συνταγογράφηση

 Καταγραφή συμπτωμάτων , έναρξη, διάρκεια, περιγραφή αυτών, ώστε να είναι διαθέσιμα  στο 
ραντεβού με το γιατρό 

 Καταγραφή ερωτήσεων που δεν χρήζουν φυσικά επείγουσας λύσης, ώστε να απαντηθούν 
επίσης στο ραντεβού 



2. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ΑΝΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 Τεστ Παπανικολάου, μαστογραφία, υπέρηχο μαστού, εξετάσεις για πρόληψη ή 

αντιμετώπιση οστεοπόρωσης κ.α. για τις γυναίκες 

 Για τους άνδρες, Καρδιαγγειακός έλεγχος,  έλεγχος υπερτροφίας προστάτη κ.α.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 Προγραμματισμός γενικών εξετάσεων αίματος, αλλά και ανάλογα με την ηλικία που 

βρίσκεται το άτομο γενικό έλεγχο όπως κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση

 Οδοντιατρικό έλεγχο και ότι αφορά την υγεία των ματιών 



4. ΑΣΚΗΣΗ

 Επιλέγω μια μορφή άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το τι ευχαριστεί και χαλαρώνει το 
άτομο και τη βάζει μέσα στην καθημερινότητα του. Η άσκηση για να έχει επίδραση πάνω στις ορμόνες του στρες 
(αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, κορτιζόλη κ.α.) πρέπει να είναι συστηματική, δλδ 3-4 φορές την εβδομάδα.

 Μπορεί η άσκηση που επιλέγουν να είναι μόνο περπάτημα, όμως πρέπει να το προγραμματίσουν δλδ να γράψω 
στο ημερολόγιο υγείας μου τις ημέρες και ώρες που θα το κάνουν μέσα στην εβδομάδα

5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 Αν το νόσημα που έχουν απαιτεί ειδική διατροφή, ενημερώνονται σωστά και καταγράφουν τι πρέπει να 
ψωνίσουν, να μαγειρέψουν, να προσέξουν  ώστε να μην παραβιάζουν τις οδηγίες που έχουν.

 Προγραμματίζουν το μενού της εβδομάδος για όλα τα γεύματα της ημέρας

 Ακολουθούν τις γενικές οδηγίες διατροφής με τη μεσογειακή διατροφή, τα 5 γεύματα, δεν ξεχνούν να πίνουν 
νερό κλπ



6. ΧΑΛΑΡΩΣΗ

 Η χαλάρωση μπορεί να έχει πολλές μορφές και πολλές τεχνικές. Ζητάει το άτομο από έναν 

επαγγελματία να εκπαιδευτεί σε κάποιες τεχνικές και επιλέγει κάποια που του ταιριάζει, το 

ευχαριστεί και το χαλαρώνει. Το μυστικό και εδώ είναι να τη βάλει στην καθημερινότητα του πχ 

πρωί και βράδυ, συγκεκριμένη ώρα 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

 Επιλέγει μορφές κοινωνικοποίησης που το ευχαριστούν και τις προγραμματίζει πχ αγοράζει 

εισιτήρια για μία παράσταση να κάνει δώρο στη φίλη του που έχει γενέθλια, καθιερώνει μία 

συγκεκριμένη ημέρα να πίνει καφέ με τους συνασθενείς του κ.α.

• Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η διαχείριση χρόνου και ο προγραμματισμός όλων των παραμέτρων 

που σχετίζονται με τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική μου υγεία, οδηγούν σε 

πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων και μείωση του στρες, οξείου και χρόνιου, που προκύπτει 

από τη μη υιοθέτηση αυτών.



Τι εννοούμε με όταν λέμε  αυτοδιαχείριση;

Ο όρος συνδυάζει τις λέξεις «αυτό» και «διαχείριση».

Η «διαχείριση» έχει να κάνει με την κινητοποίηση, τον σχεδιασμό, την στοχοθεσία, τον υπολογισμό πόρων, τον έλεγχο, 

την ρύθμιση κλπ. 

Το «αυτό» : ο εαυτός, ως αυτόνομος παράγοντας ή διαχειριστής (εγώ σχεδιάζω ή συμμετέχω στο σχεδιασμό)



Τι είναι αυτοδιαχείριση

Η αυτοδιαχείριση (self management) αφορά την ανάληψη της ευθύνης και της αυτεπάρκειας του ασθενή(Kane 2009) για να 

διαχειριστεί την ασθένεια του, τους ρόλους και τα συναισθήματά του για την κατάσταση της υγείας του (Newman et al 2004)

Η αυτοδιαχείριση βοηθά : 

στην οργανική κατάσταση υγείας, 

τη ψυχολογική κατάσταση, 

την ποιότητα ζωής, 

τη συμμόρφωση με τη λήψη της φαρμακευτικής  αγωγής, 

την αυτό-αποτελεσματικότητα,

τις γνώσεις και

το κόστος φροντίδας

(Barlow et al 2002)



Διαχείριση του στρες στη χρόνια νόσο

Πολλές έρευνες έχουν δείξει τη θετική επίδραση της ΚΥ στη διαχείριση του στρες που βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς µε 

παθήσεις του καρδιαγγειακού, του  ενδοκρινικού  και  του  ανοσοποιητικού  συστήµατος, µέσω της µείωσης της δράσης 

των ανοσοτροποποιητικών παραγόντων του οργανισµού όπως είναι οι ιντερλευκίνες και η ιντερφερόνη-γ, καθώς και 

της αντίστασης του οργανισµού στη δράση της κορτιζόνης (Uchino 2006, Mohr 2007).



• Χαλάρωση

• Διαφραγματική αναπνοή

• Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

• Διαλογισμός

• Θετικός οραματισμός

• Δημιουργική γραφή κ.α.

Ο οργανισμός εμφανίζει μια πληθώρα αλλαγών σε επίπεδο φυσιολογίας, 
όπως: μείωση καρδιακών παλμών, αναπνοής, μυϊκής έντασης, αναλυτικής 
σκέψης, καθώς και αύξηση της αντίστασης του δέρματος και αύξηση της 
δράσης των κυμάτων τύπου Α στον εγκέφαλο.  
Benson Herbert(1975)

• Ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάζεται ανάμεσα στις άλλες μορφές 
διαλογισμού, να έχει μελετηθεί επιστημονικά η επίδρασή του στην υγεία, και 
βέβαια στην αντιμετώπισή του στρες από το 1970 ως σήμερα.

• Στις τεχνικές αποφόρτισης συναισθημάτων, οι οποίες φαίνεται να βοηθούν 
στη διαχείριση του στρες ανήκουν η δημιουργική γραφή, η λεκτική 
αποφόρτιση και η δραματοποίηση               Cooper L.Cary.(2003)

Τεχνικές διαχείρισης του στρες



Διατροφή-ύπνος

Απώλεια οστικής μάζας

Tα κινητικά συμπτώματα των ασθενών που έχουν πάρκινσον μπορεί να οδηγήσουν σε πτώσεις και τραυματισμούς. 

Επίσης,  υπάρχει κίνδυνο απώλειας οστικής μάζας στους ασθενείς αυτούς. Η κατανάλωση τροφίμων λοιπόν που 

ενισχύουν την υγεία των οστών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Αφυδάτωση/Ξηροστομία

Τα φάρμακα για τη νόσο πάρκινσον  μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για αφυδάτωση. Παράλληλα οι ασθενείς 

διαμαρτύρονται συχνά για ξηροστομία κάτι το οποίο επηρεάζει και την κατανάλωση τροφής.

Λήψη νερού, τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερού καθημερινά. Μία γουλιά νερό μετά από κάθε μπουκιά ενυδατώνει το 

στόμα και βοηθά στην καλύτερη κατάποση της τροφής. 

Καραμέλες ή παγάκια νερού ή χυμού βοηθούν επίσης στην παραγωγή σάλιου και στην ανακούφιση της ξηροστομίας.



Γαστρεντερικές διαταραχές/Δυσκοιλιότητα

• Η νόσος του Πάρκινσον συνδέεται συχνά με δυσκοιλιότητα. 

• Λήψη άφθονων υγρών 

• Πρόσληψη 20-25 γραμμαρίων φυτικών ινών καθημερινά, όπως φρέσκα φρούτα, 
άφθονες σαλάτες, όσπρια και ολικής αλέσεως προϊόντα.



Αλληλεπίδραση πρωτεΐνης με τη λεβοντόπα

• Η βασική ουσία για τη θεραπεία του Πάρκινσον είναι η λεβοντόπα. 
Όμως, η λήψη πρωτεΐνης από την τροφή παράλληλα με το φάρμακο, 
οδηγεί στην καθυστέρηση στη δράση ή και την μειωμένη δράση του 
φαρμάκου.

• Λήψη λεβοντόπας περίπου 1 ώρα πριν ή μετά τη λήψη πρωτεΐνης

• Συστήνεται η λήψη του φαρμάκου λοιπόν με άδειο στομάχι 

• Βοηθά η χρήση ενός παξιμαδιού ή κράκερ μαζί με τα χάπια αν κάποιος 
ενοχλείται με άδειο το στομάχι



• Πληθώρα διαταραχών ύπνου συνδέονται αποδεδειγμένα με τη νόσο Parkinson και 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα των ασθενών και απειλούν την 
αυτονομία και τη σωματική τους ακεραιότητα. 

• Επηρεάζουν την ποιότητα ύπνου και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. 
Η παρουσία τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη ρύθμιση της νόσου 
Parkinson, ενώ πολλές φορές προδιαθέτουν σε επιπλοκές, όπως άνοια και 
διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 

• Η διεξοδική αναζήτηση των σχετικών συμπτωμάτων είναι επιβεβλημένη, αφού όταν 
εντοπιστούν θέτουν την κλινική υποψία της νόσου, ακόμη και όταν τα κλασικά 
κινητικά συμπτώματα απουσιάζουν.

• Η διαταραχή σταδίου REM και η Υπερβολική Ημερήσια Υπνηλία συνήθως 
εμφανίζονται στο προσυμπτωματικό στάδιο, γι’ αυτό καλό είναι οι ασθενείς να 
παρακολουθούνται στενά

Ύπνος και Ν.Πάρκινσον



Δυσκολία στον ύπνο

• Όχι κατανάλωση καφεΐνης αργά το απόγευμα

• Όχι λήψη υγρών το βράδυ 

• Περιορισμός ζάχαρης και αλκοόλης



ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΣΗ:  ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• Μείωση  ή διακοπή  αντιυπερτασικών, κύστεως/προστάτη

• Αύξηση λήψης υγρών  από του στόματος  (τουλάχιστον 2 λίτρα μέχρι 6 μ.μ )

• Πόση  500 ml κρύου νερού  μέσα σε 5 λεπτά, αυξάνει την συστολική πίεση  κατά 
30 mmHg μέσα σε 5 λεπτά (έναρξη της ημέρας το πρωί μ αυτό πριν σηκωθείτε από το 
κρεβάτι)

• Αύξηση  πρόσληψης αλατιού (1-2 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα)

• Σωματική  άθληση, όχι  όρθιοι  (καθιστό ποδήλατο, κολύμβηση)

• Αποφυγή  ζέστης  (ΟΧΙ  καυτό  μπάνιο)

• Ανύψωση  της κεφαλής του κρεβατιού  κατά 15-20 εκ

• Ελαστικές κάλτσες συμπίεσης μέχρι τη μέση

• Μικρά  γεύματα ακολουθούμενα από καφέ 



Κοινωνικότητα -Συναίσθημα

• Οι μελέτες δείχνουν πως η διατήρηση της κοινωνικότητας μετά τη διάγνωση σε οποιαδήποτε μορφή, 

είναι σημαντική για τη διατήρηση της θέσης του ατόμου μέσα στην κοινωνία, την καλή ψυχολογία και 

τη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες

• Σε διαταραχή του συναισθήματος, όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσθυμία κρίνεται απαραίτητο το άτομο 

να ζητά βοήθεια από τον ειδικό ή αν δεν γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί να απευθύνεται στον 

νευρολόγο του

• Η καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων, η αυτοεκτίμηση, η απόκτηση ελέγχου πάνω στην 

καθημερινότητα και η επικέντρωση στο παρόν και όχι στο παρελθόν ή στο μέλλον βοηθούν το άτομο 

να απολαμβάνει τη ζωή παρά την ύπαρξη της νόσου



• Η διατήρηση της εργασίας φαίνεται να βοηθά όλους τους τομείς στη 
ζωή των ασθενών

• Αν χρειάζεται μπορεί να επιδιώξει το άτομο αλλαγή πόστου

• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης συστήνεται εθελοντική εργασία ή 
κάποιο χόμπι που θα κρατήσει το άτομο ενεργοποιημένο και κοινωνικά 
ενταγμένο

Εργασία και Ν. Πάρκινσον



Όλοι μαζί μπορούμε!!!


