Infoleht 25

Parkinsoni tõvega
inimese abistamine
tõusmisel ja liikumisel
“See on toetamise füüsiline külg, mida ma pean kõige
raskemaks – mulle peab õpetama, kuidas õigesti
tõsta”

Parkinsoni tõvega
inimeste toetamine:
Mida peavad
tugiisikud teadma

•Parkinsoni tõvega (PT) inimese hooldamise hulka
kuulub sageli ka abistamine liikumisel. On väga tähtis,
et oleksite selleks ette valmistatud ja teeksite seda
õigesti. Kellegi liigutamine, kes on ebastabiilne ja ise
ennast liigutada ei saa, võib olla ohtlik mõlemale.
•Veenduge kindlalt, et tõstate ja liigutate haiget õigesti.
Vale tõstmistehnika võib põhjustada seljavigastusi,
kukkumisi ja muid õnnetusi. Kui võimalik, paluge haige
tõstmisel ja liigutamisel kedagi appi.
•Püüdke alati jälgida järgmisi reegleid:
•Seletage alati inimesele, keda aitama hakkate,
mida te teete
•Veenduge, et lähem ümbrus on turvaline –
kõrvaldage ümbrusest kõik takistused
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•Püüdke olla kindel, et kõrgus, kus tegutsete, on
sobiv – kõrgem tugitool või lisamadrats
muudavad tõstmise lihtsamaks
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•Julgustage abistatavat end iseseisvalt
võimalikult palju liigutama
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•Püüdke liigutada veeretades, kallutades või
pöörates ja tõsta nii vähe kui võimalik

•Kui peate haiget tõstma, seiske talle lähedale,
pange oma jalad veidi harki, et oleks kindel tugi,
kõverdage veidi põlvi ja/ või puusi, mitte selga,
ja pingutage oma kõhulihaseid
•Õde või füsioterapeut oskavad teile ette näidata
turvalist tõstmise ja liigutamise tehnikat ning teiega
koos seda harjutada.
•Tegevusterapeut oskab teile soovitada abivahendeid
ja -seadmeid lihtsamaks ja turvalisemaks
liigutamiseks. Nende hulka kuuluvad teisaldatavad
raamid ja tõstukid.
•Mõnel pool korraldatakse tugiisikutele lühikursusi,
kus õpetatakse õiget tõstmise ja liigutamisoskusi.
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