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Ποιος ονοµάζεται
φροντιστής και τι κάνει?
“είµαι κατά πρώτο λόγο άντρας της και φροντιστής της κατά
δεύτερον. Είναι το τι κάνω και γιατί το κάνω που µετράει ”

Φροντίζοντας ασθενείς
µε Πάρκινσον,
Τι πρέπει να γνωρίζουν
οι

Ο όρος «φροντιστής» χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάποιον
που φροντίζει η παρέχει υποστήριξη σε κάποιον που είναι
άρρωστος, ηλικιωµένος, ή έχει κάποια ανικανότητα . Συνήθως
αυτοί είναι ένας κοντινός συγγενής, φίλος η γείτονας .

φροντιστές

Μερικοί προτιµούν να βλέπουν τους εαυτούς τους µόνο σαν ένα,
γιο η κόρη, η σαν κάποιο άλλο συγγενή και δεν τους αρέσει να
χαρακτηρίζονται φροντιστές. Παρόλα αυτά, ο όρος αυτός µπορεί
να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους και πολύ σοφά χρησιµοποιείται
από ειδικούς. Μπορεί να βοηθήσει ώστε να διαχωριστεί η
πρακτική δουλεία της φροντίδας από τη σχέση µε το άτοµο που
φροντίζεται.
Όταν κάποιος αρχικά παρουσιάζει Πάρκινσον(PD), µπορεί να
χρειαστεί αρκετή συναισθηµατική υποστήριξη από αυτούς που
είναι πιο κοντά τους. Αυτή είναι η µια άποψη της φροντίδας.
Καθώς η κατάσταση του προχωράει, θα χρειαστεί περισσότερο
πρακτικές συµβουλές και πρακτική φροντίδα που θα πρέπει να
δοθεί.

. Οι άνθρωποι γίνονται φροντιστές για διαφορετικούς
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λόγους. Μερικοί γίνονται φροντιστές χωρίς να το
καταλαβαίνουν, καθώς η κατάσταση του ατόµου µε
Πάρκινσον προχωράει και εξαρτώνται από κάπου. Αν
κάποιος καταλήγει να δυσανασχετεί µε τη φροντίδα που
προσφέρει τότε ένταση και ενοχή αναπτύσσονται και κανένας
δεν βγαίνει κερδισµένος.

Είναι ζωτικής σηµασίας οι φροντιστές να αποφασίσουν τι
ακριβώς είναι και τι δεν είναι προετοιµασµένοι να κάνουν σε
αρχικό στάδιο, ώστε αναγκαστικές εναλλακτικές λύσεις να
µπορούν να εξεταστούν. Να φροντίζεις κάποιον µόνος στο σπίτι
δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση είτε για τον φροντιστή είτε για
τον άρρωστο .
Να φροντίζεις κάποιον µπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικό.
Παρόλα αυτά, µπορεί να γίνει σωµατικά και ψυχικά απαιτητικό
και ταυτόχρονα να επηρεάζει τη δουλειά, την οικογενειακή ζωή
και τον ελεύθερο χρόνο. Προκειµένου να διατηρήσουν την υγεία
τους, οι φροντιστές θα πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια και
ελεύθερο χρόνο από τη συνεχόµενη φροντίδα.
Το να είσαι φροντιστής δεν σηµαίνει ότι αναλαµβάνεις τα πάντα.
Είναι σηµαντικό το άτοµο που φροντίζεται, να παροτρύνεται και
να του επιτρέπεται να κάνει όσα περισσότερα πράγµατα για τον
εαυτό του. Αυτό θα τους βοηθήσει να παραµείνουν ανεξάρτητοι
και µε αξιοπρέπεια .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ένωση των ασθενών µε Πάρκινσον(τηλ.020 7931 8080) µπορεί
να υποστηρίξει και να πληροφορήσει έναν φροντιστή
http://www.parkinsons.org.uk
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν:
Φροντίζοντας ασθενείς µε Πάρκινσον, ένας πρακτικός οδηγός από
τους Thomas Hutton, Ray Lynne Dippel και Nathan Slewett
(σύνταξη), δηµοσίευση από Prometheus Books; 2η έκδοση1999
ISBN: 1573926841
Χρήσιµες ιστοσελίδες περιλαµβάνουν:
Εθνικός Οργανισµός Πάρκινσον Forum φροντιστών
http://www.parkinsonscare.com
Πηγές επιβίωσης φροντιστών
http://www.caregiver911.com
Care directions – Οδηγός ίντερνετ Ηνωµένου Βασιλείου για
την φροντίδα και τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων
http://www.caredirections.co.uk
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