Infosheet 18

? ?
?
Oikeiden asioiden
kysyminen oikeilta
ihmisiltä

Usein kysyttyjä asioita
Parkinsonin taudista
”Mitä enemmän tietoa sinulla on, sitä paremmat
mahdollisuudet sinulla on pohtia, mikä on tärkeää ja
tarpeellista juuri sinulle. On tärkeää tietää kaikki.”
Parkinsonin tauti ilmenee jokaisella sairastuneella
yksilöllisesti ja myös sairauden kulku on yksilöllistä.
Jotkut oireet saattavat häiritä toisia ihmisiä enemmän,
kun taas toisia ei lainkaan. Sairauden hoitoon on
saatavilla useita erilaisia lääkkeitä. Vain harvoilla
sairastuneilla on täysin samanlainen lääkehoitoohjelma.
Huolimatta näistä eroista, on olemassa asioita,
joita Parkinsonin tautia sairastavat ihmiset
kysyvät usein. Neurologi tai Parkinsonin taudin
hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja voi parhaiten
vastata näihin kysymyksiin.
Kysymyksiä, joita ehkä olette miettinyt:
Mikä on tarkka diagnoosini? Onko se
Parkinsonin tauti vai parkinsonismi (ryhmä
sairauksia, joissa on samankaltaisia oireita kuin
Parkinsonin taudissa, mutta ne ovat aiheutuneet
lääkkeistä, aivohalvauksista tai muista
harvinaisemmista sairauksista)?
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Kuinka varma diagnoosi on? Voisiko vielä
jostakin tutkimuksesta tai toisen lääkärin
mielipiteestä olla hyötyä?
Miksi olen saanut tämän sairauden? Onko
sairauteni perinnöllinen? (Parkinsonin taudin syy
on tuntematon ja perinnöllisyydellä on vain pieni
osuus asiassa.)

Minkälaisia oireet voivat olla
tulevaisuudessa? Miten Parkinsonin tauti
etenee ja kuinka nopeasti?
Kuinka Parkinsonin tautia hoidetaan? Mitkä
ovat hoitovaihtoehdot sekä niiden edut ja
haitat?
Onko minun tarkoituksenmukaista aloittaa
lääkitys tässä vaiheessa? Mitkä ovat
lääkkeiden sivuvaikutukset ja kuinka
todennäköisiä ne ovat?
Onko olemassa täydentäviä hoitoja, jotka
voisivat auttaa? Auttaisiko liikunta?
Onko muita tekijöitä, joita minun tulisi
huomioida – työ, autolla ajaminen, lainopilliset
tai taloudelliset asiat?
Kun kysymyksiä on paljon, kannattaa kirjoittaa ne
muistiin heti, kun ne tulevat mieleen. Paperiin on
hyvä jättää tilaa kysymysten välille lyhyitä vastauksia
varten. Tämä helpottaa kysymysten ja vastausten
tarkastelua, eikä Teidän tarvitse huolehtia
unohtamisesta.
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