Infosheet 1

Ποια είναι τα συµπτώµατα
της ασθένειας Πάρκινσον?
“Ακούσιο τρέµουλο , µε ελαττωµένη µυϊκή δύναµη , µε µια τάση να

Ασθένεια Πάρκινσον.
Μαθαίνοντας για την
ασθένεια και πως να τη
διαχειρίζεσαι

καµφθεί ο κορµός προς τα εµπρός, : οι αισθήσεις και ο νους παραµένουν
ατραυµάτιστοι
•Τα βασικά συµπτώµατα είναι βραδύτητα των κινήσεων, µυϊκή
ακαµψία ή, τρέµουλο, και κακή στάση και ισορροπία.
•Θα βρείτε ότι τα συµπτώµατα αναπτύσσονται αργά και βαθµιαία
προχωρούν κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά βοηθιούνται πολύ από τα
φάρµακα
•Το τρέµουλο είναι το πιο γνωστό σύµπτωµα της ασθένειας
Πάρκινσον, αλλά απουσιάζει από το 1/3 των ανθρώπων που
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Τ ο τρέµουλο αρχίζει συνήθως από το
ένα χέρι και µετά εξαπλώνεται στο πόδι, πριν περάσει από την άλλη
µεριά. Μπορεί επίσης να γίνει αισθητό εσωτερικά. Παρατηρείται
κυρίως όταν ξεκουράζεσαι η όταν είσαι αγχωµένος και κουρασµένος
και εξαφανίζεται στη διάρκεια του ύπνου η όταν κινείσαι.
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•Οι αργές κινήσεις (βραδύτητα) ή έλλειψη κίνησης εµφανίζεται σε
όλους τους ασθενείς µε Πάρκινσον. Συνήθως περπατούν πιό αργά, µε
µια τάση να παραπατούν. Η ακινησία γίνεται ακόµη πιο φανερή µε
µειωµένο ανοιγοκλείσηµο µατιών , έλλειψη έκφράσεων προσώπου ,
µειωµένης ταλάντευσης βραχιόνων κατά το περπάτηµα.
∆ιστακτικότητα στην έναρξη περπατήµατος ή πλησιάζοντας πόρτες
(πάγωµα) µπορεί να εµφανιστούν αργότερα . Καθηµερινές ασχολίες
όπως ντύσιµο και γραφή αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

•Η ακαµψία ή ακαµψία των µυών είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο
για τους ασθενείς του Πάρκινσον. Το γύρισµα στο κρεβάτι, σήκωµα από
τη καρεκλά, δέσιµο κουµπιών και οι δουλειές της καθηµερινότητας
γίνονται όλο και πιο δύσκολες
•Φτωχή ισορροπία και στάση οδηγεί σε σκέβρωµα και πτώσεις
•Άλλα συµπτώµατα σε µερικούς ασθενείς περιλαµβάνουν πόνους και
ενοχλήσεις στα χέρια και στα πόδια, άγχος και κατάθλιψη, βραδύτητα
σκέψης και µνήµης και ανήσυχο ύπνο. Η δυσκοιλιότητα και προβλήµατα
κύστης είναι πολύ συνηθισµένα, ιδιαίτερα µια τάση για συχνή ούρηση µε
αίσθηµα επείγουσας ανάγκης και µε µεγαλύτερο άγχος µπορούν να
εµφανιστούν.Σεξουαλικά προβλήµατα µπορεί επίσης να απασχολούν
αρκετούς ασθενείς. Η οµιλία και και η κατάποση γίνονται πιο έντονα µε
το πέρασµα του χρόνου.
•Τα φάρµακα για το Πάρκινσον µπορούν να είναι πολύ αποτελεσµατικά
στη µεταχείρηση της ακαµψίας, αλλά µπορούν να έχουν και
παρενέργειες. Παραισθήσεις και σύγχυση καθώς και δυσκινησία είναι
πολύ κοινά προβλήµατα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο γιατρός σου ή κάποιος ειδικός µπορούν να σου εξηγήσουν για τα
τωρινά και τα µελλοντικά σου προβλήµατα.
Ο Σύλλογος Παρκισονικών (tel 020 7931 8080) µπορεί να παρέχει
περισσότερες πληροφορίες http://www.parkinsons.org.uk
Χρήσιµα βιβλία:
‘Parkinson’s At Your Finger Tips’, by Marie Oxtoby and Adrian
Williams, published in 2002 by Class Publications, London. ISBN 1
872362 96 6
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
Awakenings
http://www.parkinsonsdisease.com
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Parkinsonpoly
http://www.parkinsonpoly.org.uk

