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Ειδικευµένες νοσηλεύτριες για
ασθενείς µε Πάρκινσον

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

«Η νοσηλεύτρια γνωρίζει και τις δυο πλευρές. Ξέρει
την κλινική πλευρά και τη πρακτική – τι πρόκειται να
συµβεί και τι χρειάζεσαι»

•Οι ειδικευµένες νοσηλεύτριες στην ασθένεια Πάρκινσον
(PDNS) γίνονται πολύ δηµοφιλείς στο Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι
πολύ έµπειρες γιατί δουλεύουν συνεχεία µε τέτοια άτοµα,µε τις
οικογένειες τους και µε τους φροντιστές.
•Οι PDNS µπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς µε Πάρκινσον
και τις οικογένειες τους να καταλάβουν καλύτερα και να
αποδεχθούν τη διάγνωση µε το να τους εκπαιδεύουν να τους
υποστηρίζουν και να τους φροντίζουν.
•Μπορούν να τους συµβουλέψουν στο πως να χειρίζονται τα
συµπτώµατα της ασθένειας και πότε είναι απαραίτητο να τα
αναφέρουν στην υπόλοιπη οµάδα (φυσιοθεραπευτές ,
λογοθεραπευτες κ.λ.π.)
•Ενεργούν σαν ένα σύνδεσµο µεταξύ του ασθενή και του
γιατρού και άλλων επαγγελµατιών υγείας. Επίσης βοηθούν τον
οικογενειακό γιατρό και τους φροντιστές ώστε να εξασφαλίζουν
καλύτερη καθηµερινή φροντίδα.
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•Το να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των φάρµακων είναι
σηµαντικό στο ρόλο της ειδικευµένης νοσηλεύτριας. Μπορούν
να βοηθήσουν στη διαχείριση των παρενεργειών και στη σωστό
συγχρονισµό της δόσης.

•Οι ειδικευµένες νοσηλεύτριες µπορούν επίσης να
προσφέρουν βοήθεια και σε άλλα θέµατα όπως σε
οικονοµικά επιδόµατα και βοήθεια από κοινωνικές
υπηρεσίες. Γνωρίζουν που και πως µπορείς να πάρεις
πληροφορίες σχετικά µε χρήσιµες διευκολύνσεις στη
τοπική κοινότητα.
•Μερικές φορές διοργανώνουν σεµινάρια και συνέδρια
όπου άτοµα µε Πάρκινσον και φροντιστές µπορούν να
µάθουν πολλά σχετικά µε την ασθένεια και να µοιραστούν
τις εµπειρίες και τις ανησυχίες τους µε άλλους.
•Επίσης έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν πιθανά
προβλήµατα και να τα ελαχιστοποιήσουν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορείς να απευθυνθείς σε ειδικευµένο νοσηλευτή στο
Πάρκινσον η µπορείς να ζητήσεις από το νοσοκοµείο να
σε φέρουν σε επαφή.
Η ένωση ασθενών του Πάρκινσον µπορεί να σου πει αν
υπάρχει κάποια ειδικευµένη νοσηλεύτρια στην κοινότητα
σου και πως να επικοινωνήσεις.
Χρήσιµα βιβλία και ιστοσελίδες
Έκθεση της δουλειάς των PDNS, ‘Αλλάζοντας ρόλους :
the impact της ειδικευµένης νοσηλεύτριας πάρκινσον,
published in 2003 is available at www.parkinsons.org.uk
Σύλλογος Νοσηλευτών Ειδικευµένων στην ασθένεια
πάρκινσον www.pdnsa.org.
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