Infosheet 25

Βοηθώντας τον ασθενή µε
Πάρκινσον να σηκωθεί και
να κινηθεί
“Είναι ο φυσικός τρόπος του να φροντίζεις αυτό που βρίσκω πιο

Φροντίζοντας ασθενείς
µε Πάρκινσον,
Τι πρέπει να γνωριζουν
οι
φροντιστές

δύσκολο – Έπρεπε να διδαχτώ το πως θα σηκώνω κάποιον σωστά”
•Το να φροντίζεις κάποιον µε Πάρκινσον µπορεί συχνά να
περιλαµβάνει τη συχνή µετακίνηση του. Είναι σηµαντικό να είσαι
πλήρως προετοιµασµένος και να το κανείς αυτό µε το σωστό τρόπο.
Το να µετακινείς κάποιον ασταθή η ακίνητο µπορεί να αποβεί
επικίνδυνο και για τους δυο σας.
•Είναι πολύ σηµαντικό να σιγουρευτείς ότι χειρίζεσαι και ότι
σηκώνεις τον ασθενή σωστά. Λανθασµένες τεχνικές στο να τον
σηκώσεις µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα µέσης, πεσίµατα
και ατυχήµατα. Όποτε είναι δυνατό προσπάθησε να φέρεις κάποιον να
σε βοηθήσει να µετακινήσεις τον ασθενή, από το να το κανείς µόνος
σου..
•Κάποιοι γενικοί κανόνες που θα πρέπει πάντα να ακολουθείς
•Πάντα να προειδοποιείς τον ασθενή για το τι πρόκειται να γίνει
•Βεβαιώσου ότι το γύρω περιβάλλον είναι ασφαλές – µετακίνησε
κάθε εµπόδιο
•Βεβαιώσου ότι το ύψος που εργάζεσαι είναι κατάλληλο – µια
ψηλότερη καρεκλά, η επιπλέον στρώµατα στο κρεβάτι µπορούν να σε
βοηθήσουν.
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•Παρότρυνε το άτοµο που µετακινείς να κάνει όσα περισσότερα
µπορεί µόνος του.
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•Προσπάθησε να µετακινείς τον ασθενή µε ελαφρά κουνήµατα και
γυρίσµατα και σήκωνε πάντα σιγά σιγά.
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•Όταν πρέπει να σηκώσεις στάσου κοντά στον ασθενή,
άνοιξε τα πόδια σου ώστε να είσαι σταθερός, πάντα λύγιζε τα
γόνατα σου και τους γοφούς και όχι τη µέση σου και τέντωσε
τους κοιλιακούς σου..
•Οι νοσηλεύτριες της κοινότητας(που µπορείς να επικοινωνήσεις
µέσω του οικογενειακού σου ιατρού) η ο φυσιοθεραπευτής µπορούν
να σου υποδείξουν πως να σηκώνεις µε ασφάλεια και τεχνικές και να
τις εξασκήσεις µαζί τους.
•Ένας εργοθεραπευτής µπορεί να σε συµβουλέψει σε κατάλληλα
βοηθήµατα και εξοπλισµό που µπορούν να κάνουν την µετακίνηση
πιο εύκολη και πιο ασφαλή.
•Σε µερικές περιοχές υπάρχουν µικρά προγράµµατα για φροντιστές
που διδάσκουν καλό χειρισµό και τεχνικές για σηκώνεις τον
ασθενή.Ο οικογενειακός γιατρός η ειδικές υπηρεσίες του
νοσοκοµείου πρέπει να είναι ενήµεροι για αυτά.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ένωση ασθενών µε Πάρκινσον(τηλ 020 7931 8080;
http://www.parkinsons.org.uk) και Carers UK (0808 8087777;
http://ww.carersonline.org.uk) µπορούν να βοηθήσουν τους
φροντιστές
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν:
Μείνε λογικός : Κουµαντάροντας το άγχος της φροντίδας
Lesley Bell, Tanya Arroba. Age Concern Books, Age Concern
England; ISBN: 0862422671
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
Το εγχειρίδιο του φροντιστή
http://www.acsu.buffalo.edu/~drstall/hndbk0.html
Οδηγός επιβίωσης του φροντιστή
http://www.caregiver911.com
Το Princess Royal Trust για φροντιστές
www.carers.org/how-we-can-help
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