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Αντιµετωπίζοντας την ασθένεια
– στρες, συναισθήµατα και
κατάθλιψη
“Μερικές φορές πέφτω ψυχολογικά και αυτό τα κάνει όλα χειρότερα”

Η ασθένεια
Πάρκινσον
Συνεχίζοντας να ζεις

Η καλή διάθεση των ασθενών µε Πάρκινσον και η ικανότητα να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα, επηρεάζεται από την καλή ψυχολογική
τους διάθεση. Μια θετική διάθεση είναι βασική αν θες να διατηρήσεις
τον εγωισµό σου, και να περάσεις καλά στη ζωή.
Μια λεπτοµερής κατανόηση της φύσης της ασθένειας και των
επιπτώσεων της θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την αυτοεκτίµηση σου,
να αποµονώσεις τους φόβους σου, να µειώσεις το άγχος και να
ανεξαρτοποιηθείς. Ενεργή συµµετοχή σε όλες τις αποφάσεις σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ασθένειας σου, θα σε κάνουν να νιώσεις πιο
σίγουρος για το µέλλον σου.
Τα άτοµα µε Πάρκινσον, είναι πολύ ευαίσθητα στο άγχος και το
αντιµετωπίζουν πιο δύσκολα από τους άλλους. Αυτό µπορεί να επιφέρει
δυσάρεστα συναισθήµατα όπως ένταση, θυµό, φόβο, φυσικά
συµπτώµατα όπως ιδρώτα, πονοκέφαλους, ταχυπαλµίες και µυϊκές
συσπάσεις. Επίσης συµπεριφορές όπως αποφυγή καταστάσεων,
υπερβολική αντίδραση και αποµόνωση
Ακόµα και η καθηµερινότητα µπορεί να γίνει αγχωτική για τα άτοµα µε
Πάρκινσον. Για παράδειγµα όταν πρέπει να υπογράψεις γρήγορα το
όνοµα σου µπροστά σε άλλους, όταν πας να πληρώσεις στο µαγαζί της
γειτονίας, η όταν κατεβαίνεις από το λεωφορείο. Όσο περισσότερο
άγχος έχεις τόσο χειρότερα είναι τα συµπτώµατα του άγχους και
αστάθειας
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσεις το πρόβληµα και να
µειώσεις το άγχος. Είναι σηµαντικό να αφιερώνεις αρκετό χρόνο και να
µη βιάζεσαι. Προσπάθησε να βάλεις σε προτεραιότητα τις
δραστηριότητες σου και βάλε ρεαλιστικούς στόχους. Είναι επίσης
χρήσιµο να γυµνάζεσαι τακτικά. Πολλοί πιστεύουν ότι διάφορες τεχνικές
χαλάρωσης και η γιόγκα είναι χρήσιµα. Πολλοί επίσης µπορούν να
βοηθηθούν από ένα ψυχολόγο.
Συναισθηµατική πτώση και άγχος είναι κοινά για άτοµα µε Πάρκινσον.
Μπορούν να το αναπτύξουν σε οποιοδήποτε στάδιο και φαίνεται να
σχετίζεται µε βασικές χηµικές αλλαγές του εγκέφαλου παρά µε την
αντίδραση που δηµιουργήται µε την εµφάνιση προβληµάτων . Η
κατάθλιψη µπορεί να αντιµετωπισθεί µε κατάλληλη φαρµακευτική και
ψυχολογική υποστήριξη. Το να συζητάς τους φόβους και τις ανησυχίες
σου µε ειδικούς, µπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τρόπους να
αντιµετωπίσεις τα προβλήµατα αυτά και να έχεις µια θετική στάση
απέναντι στα προβλήµατα.Αγχολυτικά χάπια αν και δεν επιδρούν αµέσως
µπορεί να βοηθήσουν.
Προβλήµατα οµιλίας, µειωµένη γλώσσα σώµατος και αργή σκέψη σε
ασθενείς µε Πάρκινσον µπορεί να επιδράσουν αρνητικά και να
οδηγήσουν στη µοναξιά και στην αποµόνωση. Θα πρέπει να είσαι
κοινωνικός και να αντικαταστήσεις τις παλιές σου γνωριµίες µε
καινούργιες.
Σεξουαλικές και οικογενειακές σχέσεις µπορούν επίσης να επηρεαστούν.
Μη διστάσεις να συζητήσεις ανοιχτά τις ανησυχίες µε αυτούς που είναι
κοντά σου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συζητά τα προβλήµατα και τις ανησυχίες σου µε το γιατρό σου και
άλλους ειδικούς, οι οποίοι µπορούν να σου προτείνουν να απευθυνθείς
σε άλλους ειδικούς αν χρειαστεί
Σύλλογος Παρκισονικών (telephone +44 (0)20 7931 8080;
http://www.Parkinson's.org.auk) µπορεί επίσης να σου προσφέρει
βοήθεια και υποστήριξη .
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
Εθνικός Οργανισµός Ψυχικής Υγείας
http://www.mind.org.auk
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