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Kuka voi vastata parhaiten
kysymyksiin Parkinsonin
taudista?
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Oikeiden asioiden
kysyminen oikeilta
ihmisiltä

”En koskaan tiennyt kysyinkö oikealta ihmiseltä. Nyt
kun tiedän mitä kukin tekee, se on paljon helpompaa.”
On monia ihmisiä ja järjestöjä, jotka voivat auttaa
selviytymään sairauden hoidosta parhaalla
mahdollisella tavalla. Joskus on vaikea tietää, kenen
puoleen voi kääntyä ja kuka osaisi parhaiten vastata
kysymyksiin.
Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöllä ja heidän
perheenjäsenillään on hyvää tietoa siitä, millaista on
elää sairauden kanssa. Täytyy kuitenkin aina muistaa,
että Parkinsonin tauti vaikuttaa eri tavoin eri ihmisiin ja
jokaisen kokemus on yksilöllinen. Mikä sopii yhdelle
sairastuneelle, ei välttämättä sovi toiselle.
Yleislääkäri pystyy vastaamaan moniin kysymyksiin,
jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Hän ei
todennäköisesti kuitenkaan ole Parkinsonin taudin
asiantuntija, eikä siksi voi tietää kaikkea. Tarvittaessa
hän ohjaa sairastuneen asiantuntijan luokse saamaan
apua.

This information was prepared by
professional and lay members of the
Infopark Project
Last updated : April 2004

This study is funded by the
European Commission under the
Fifth Framework Quality of Life
Programme, Contract Number
QLK6 2000-00303

Parkinsonin tautiin erikoistunut lääkäri (ja
sairaanhoitaja) voi parhaiten vastata kysymyksiin, jotka
liittyvät sairauteen ja sen lääkitykseen. He neuvovat
tulevaisuuteen liittyvissä asioissa ja siinä, mistä saa
tarvittavaa apua ja tukea.
Farmaseutit neuvovat lääkitykseen liittyvissä asioissa.
Heillä on tietoa lääkkeiden sivuvaikutuksista ja
säännöllistä lääkkeidenottoa helpottavista
menetelmistä.

Fysioterapeutti neuvoo liikuntaan ja liikkumiseen
liittyvissä asioissa. Toimintaterapeutti neuvoo
jokapäiväiseen elämään liittyvien taitojen hallinnassa.
Puheterapeutti neuvoo kielellisissä ja puheen
tuottamiseen liittyvissä ongelmissa sekä
nielemisvaikeuksissa.
Sosiaalityöntekijä antaa tietoa erilaisista palveluista ja
tukitoimista.
Suomen Parkinson-liitto ry. ja paikalliset Parkinsonyhdistykset neuvovat Parkinsonin tautia sairastavia
henkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Liitto julkaisee
säännöllisesti ilmestyvää jäsenlehteä (Parkinson postia)
sekä erilaisia oppaita ja muita julkaisuja. Yhdistykset
pitävät kokouksia, joihin voi osallistua. Niissä
käsitellään erilaisia Parkinsonin tautiin liittyviä asioita.
Monilla osallistujilla on runsaasti kokemusta näistä
asioista ja he voivat antaa asiantuntevia neuvoja ja
vertaistukea.
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