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Το να µείνεις ενεργός και
να συνεχίζεις να ζεις
“∆ιευκόλυνε την ασθένεια σου, αλλά ποτέ µην.... παραδοθείς”

Ασθένεια Πάρκινσον
Συνεχίζοντας να ζεις

Είναι αναπόφευκτο το ότι η ασθένεια µπορεί να επιδράσει στην
καθηµερινή ζωή σου και να επιβαρύνει την καθηµερινότητα σου.
Παρόλα αυτά το να έχεις µια θετική διάθεση και να είσαι ενεργός
βοηθάει την ασθένεια µακρυπροθεσµα.
Είναι σηµαντικό το να είσαι ενεργός και να διατηρείς όσα
περισσότερα ενδιαφέροντα µπορείς. Αν νοµίζεις ότι πρέπει να
σταµατήσεις µια δραστηριότητα σου λόγω της ασθένειας, φρόντισε
να την αντικαταστήσεις µε κάποια άλλη.
Κρατά τον εαυτό σου όσο πιο υγιή και ενεργό µπορείς, µε συχνή
άσκηση και δίαιτα. Μίλησε µε το γιατρό σου και άλλους
επαγγελµατίες υγείας για την κατάλληλη άσκηση που χρειάζεσαι
και που ταιριάζει σε σένα. Προσπάθησε επιπλέον να διατηρήσεις τις
κοινωνικές σου επαφές µε την οικογένεια σου και τους φίλους σου
ώστε να µην αποµονωθείς και αισθανθείς µοναξιά .
Προσπάθησε να οργανώσεις τις δραστηριότητες σου ώστε να έχεις
αρκετό χρόνο και να µην βιάζεσαι. Πάντα κουβαλά µαζί σου τα
φάρµακά σου όταν δεν είσαι σπίτι. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα
να αλλάξεις τα σχέδια σου ανάλογα µε την περίσταση
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Μην είσαι τόσο αυστηρός µε την καθηµερινότητα σου. Όταν είσαι
ευέλικτος µπορείς να κανείς περισσότερα και πιο απαιτητικά
πράγµατα. Αναζήτησε λύσεις, µην πανικοβάλλεσαι.
Προγραµµάτισε συχνά διαλείµµατα στις δραστηριότητες σου και
φρόντισε να κοιµάσαι το απόγευµα. Πολλοί ασθενείς αισθάνονται
ανανεωµένοι µετά από ένα σύντοµο ύπνο. Μην ξεκουράζεσαι πολύ
τη µέρα , διαφορετικά θα έχεις προβλήµατα ύπνου το βράδυ.
Το να µπορείς να συνεχίσεις να οδηγείς είναι πολύ σηµαντικό.
Πολλοί συνεχίζουν να οδηγούν για πολλά χρόνια µετά την
διάγνωση . Θα πρέπει όµως να ειδοποιήσεις τις τοπικές αρχές και
την ασφάλεια σου. Αυτόµατο κιβώτιο και τιµόνι µπορούν να σου
φανούν χρήσιµα.
Ακόµα και όταν νιώθεις κουρασµένος και αποθαρρυµένος
προσπάθησε να µην αφήνεις τους άλλους συµπεριλαµβανοµένων
και του γιατρού σου και της οικογένειά σου να παίρνουν
σηµαντικές αποφάσεις για σένα . Ανέλαβε εσύ και αποφάσισε
µόνος σου. Το να έχεις ένα ενεργό ρόλο στην ασθένεια σου,
βοηθάει σηµαντικά να διατηρήσεις την καλύτερη δυνατή ποιότητα
ζωής .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Είναι σηµαντικό να επισκέπτεσαι τον γιατρό σου τακτικά µε σκοπό
να ελέγχεις την γενικότερη φυσική σου κατάσταση και να συζητάς
την διαχείριση της ασθένεια σου και πιθανές αλλαγές στην
φαρµακευτική αγωγή
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν :
‘Καλύτερη Υγεία στην Συνταξιοδότηση by Anne Roberts,
published in 2000 by Age Concern, London. ISBN 0 862 422515
Χρήσιµα ιστοσελίδες περιλαµβάνουν :
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