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Πρακτικά βοηθήµατα και βοηθήµατα
προσαρµογής για ασθενείς µε
Πάρκινσον
“Τα βοηθήµατα κίνησης µας έχουν δώσει καλύτερους τρόπους
αντιµετώπισης για να σηκώνεται ο ασθενής από το κρεβάτι. Εµένα µου
είναι ανεκτίµητα”

Φροντίζοντας
ανθρώπους µε
Πάρκινσον,
Τι πρέπει να
γνωριζουν οι
φροντιστές

Χρησιµοποιώντας πρακτικά βοηθήµατα, συσκευές και βοηθήµατα
προσαρµογής , άτοµα µε Πάρκινσον, βοηθιούνται να είναι
περισσότερο ανεξάρτητα. ∆ιαδοχικά, αυτό σηµαίνει ότι είναι πιο
εύκολο να φροντίζεις αυτούς και όλοι έχουν µια καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Βοηθήµατα και συσκευές µπορεί να περιλαµβάνουν µικρά κοµµάτια
εξοπλισµού για βοήθεια στη καθηµερινή ζωή, όπως είναι το πλύσιµο
και προσαρµοσµένα µαχαιροπίρουνα και ποτήρια για το φαγητό και τη
πόση, η µεγαλύτερα εξαρτήµατα όπως ηλεκτρικά κρεβάτια, ηλεκτρικό
ανελκυστήρα σκαλιών και αναπηρικά καροτσάκια.
Οι προσαρµογές περιλαµβάνουν από το την απλή αναδιάταξη των
επίπλων και µετακίνηση η ασφάλιση πιθανών κίνδυνων(χαλαρά χαλιά,
ηλεκτρικά καλώδια, φτωχός φωτισµός) µέχρι την εγκατάσταση
κεκλιµένων διαδρόµων αντί σκαλιών η το χτίσιµο νέας τουαλέτας ή
νέων εξαρτηµάτων µπάνιου.
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Φυσιοθεραπευτές είναι οι καλύτερα καταρτισµένοι να συµβουλέψουν
για βοηθήµατα κίνησης. Τεχνικές εκµάθησης που βοηθούν στο να
σηκωθείς από το κρεβάτι, να γυρίσεις, µπορούν να είναι πιο χρήσιµες
από µια µαγκούρα η άλλα βοηθητικά µέσα µεταφοράς. Το ταξίδι
µπορεί να γίνει ευκολότερο µε ένα περιστρεφόµενο µαξιλάρι( η ακόµα
και µια πλαστική σακούλα) στη θέση του συνοδηγού για να είναι πιο
εύκολη η περιστροφή όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο. Μπορεί να
χρειαστεί να νοικιάσεις µια αναπηρική καρεκλά για µικρά χρονικά
διαστήµατα από το τοπικό Ερυθρό Σταυρό

Εργοθεραπευτές είναι οι καλύτεροι να συµβουλευτείς στο τι
βοηθήµατα µπορούν να βοηθήσουν, πως να τα αποκτήσεις και πόσο
κοστίζουν( η αν µπορείς να δανειστείς η να τα νοικιάσεις). Μερικές
φορές µπορεί και να δικαιούσαι οικονοµικό επίδοµα.
Οι λογοθεραπευτές µπορούν να βοηθήσουν να αναπτύξεις ικανότητες
στην επικοινωνία από απλές κάρτες επικοινωνίας και γράµµατα σε πιο
εξελιγµένες τεχνικές επικοινωνίας και υπολογιστές. Ειδικά hands free
τηλεφωνά και ειδικοί ενισχυτές τηλεφώνου µπορούν να φανούν
χρήσιµα. Βοηθήµατα επικοινωνίας όπως συστήµατα ενδοεπικοινωνίας
µπορούν να προσφέρουν άνεση και ασφάλεια σε αυτούς που µέµουν
µόνοι τους.
Νοσοκοµειακό προσωπικό µπορεί να σε συµβουλέψει στο να
αποφύγεις προβλήµατα αν το άτοµο που φροντίζεις είναι αδύναµο να
κινηθεί και µπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα αν το άτοµο αντιµετωπίζει
προβλήµατα µε τη κύστη του και το έντερο του.
•Σε όλο το Ενωµένο Βασίλειο υπάρχουν «Κέντρα διαµονής ατόµων µε
αναπηρίες » όπου µπορείς να δεις τον εξοπλισµό και να συµβουλευτείς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ένωση ασθενών µε Πάρκινσον (τηλ+44 (0)20 7931 8080;
http://www.parkinsons.org.uk) µπορεί να πληροφορήσει σε θέµατα όπως
πως να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη όταν φροντίζετε µε κάποιον
συγγενή η φίλο που έχει Πάρκινσον.
Τα ιδρύµατα διαµονής ατόµων µε αναπηρίες αποτελούν µια πηγή
ειδικών και µπορείς να επικοινωνήσεις στο (0845 130 9177)
(http://www.dlf.org.uk)
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν:
‘Ασθένεια Πάρκινσον: 300 συµβουλές για πιο εύκολη ζωή’, από την
Shelley Peterman Schwarz, δηµοσιευµένο το 2002 από Demos Medical
Publishing. ISBN 1 888 79965X
Χρήσιµες ιστοσελίδες περιλαµβάνουν:
My Parkinson's :εργαλεία και τεχνικές για αυτούς που µένουν µε
ασθενείς του Πάρκινσον
http://www.myparkinsons.com
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