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Parkinsonin tautia
sairastavan huoli
tulevaisuudesta
Tietoa sairaudesta

”Olen enemmän huolissani tulevaisuudesta kuin
tämänhetkisestä tilanteestani.”

ja sen hoidosta
On vaikeaa ennustaa sitä, miten Parkinsonin tauti
vaikuttaa tai miten se tulevaisuudessa kehittyy.
Jokaisen sairaus etenee eri tavalla ja hoito on
yksilöllistä.
Yleensä Parkinsonin tauti etenee asteittain siten,
että oireet pahenevat ajan kuluessa. Joillakin oireet
voivat olla lieväasteisia monia vuosia. Pienellä
osalla sairastuneista oireet voivat kehittyä nopeasti,
jopa muutaman kuukauden aikana. Yleensä
Parkinsonin tauti etenee tulevaisuudessa samalla
nopeudella kuin tähänkin asti.
Jotkut sairastuneet ovat huolestuneita siitä, että he
ovat mahdollisesti siirtäneet taudin perimän
lapsilleen. Tämä on epätodennäköistä. Kuten
muissakin sairauksissa, geneettisillä tekijöillä on
osansa Parkinsonin taudissa, mutta
perinnöllisyyden todennäköisyys ei ole kovin suuri.
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Parkinsonin tauti alkaa yleensä yhdestä
yläraajasta tai alaraajasta ja siirtyy sen jälkeen
toiselle puolelle. Masentuneisuus on tavallista,
mutta sitä voidaan hoitaa. Muistihäiriöitä ja
sekavuutta voi kehittyä vuosien kuluessa puolelle
sairastuneista.
Parkinsonin tauti ei ole kuolemaan johtava sairaus.
Se voi lisätä kuoleman riskiä epäsuorasti
esimerkiksi lisäämällä vakavien kaatumisten riskiä
tai heikentämällä keuhkokuumeesta toipumista.

Parkinsonin taudin lääkehoito lievittää tehokkaasti
monia oireita ja siksi useimmat sairastuneet elävät
normaalia elämää useita vuosia. Lääkkeet
helpottavat parhaiten liikkeiden hitautta ja
lihasjäykkyyttä. Vapina ja tasapaino-ongelmat ovat
vaikeammin lääkkeillä autettavissa.
Ajan kuluessa lääkehoitoa täytyy säätää. Tämä voi
tarkoittaa lääkkeen annoksen muutosta, ajoituksen
muutosta tai lääkevalmisteen vaihtoa. Uusia
sivuvaikutuksia voi myös kehittyä.
On tärkeää käydä säännöllisesti tarkastuksissa
Parkinsonin taudin hoitoon perehtyneen lääkärin
vastaanotolla. On myös tärkeää itse tietää
sairaudesta mahdollisimman paljon, jolloin voi
parhaiten osallistua hoitoon yhteistyössä
ammattihenkilöiden kanssa.
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