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Καλός ύπνος και Πάρκινσον

Η ασθένεια
Πάρκινσον
Συνεχίζοντας να ζεις

“Η µέρα µου είναι καλύτερη αν κοιµηθώ καλά το βράδυ.”

•Ο ανήσυχος ύπνος αναστατώνει τις ζωές των ατόµων µε Πάρκινσον
καθώς και τις οικογένειες τους. Ο λιγοστός ύπνος δηµιουργεί κούραση
και ληθαργικότητα . Μπορεί να νιώθεις νυσταγµένος την µέρα και να
µην κοιµάσαι το βράδυ.
•Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες:
•Τα συµπτώµατα του Πάρκινσον όπως το τρέµουλο, οι κράµπες
και αλλά πολλά δηµιουργούν δυσκολίες στον ύπνο.
•Ακόµη και τα φάρµακα µπορούν να δηµιουργήσουν αϋπνίες
και παραισθήσεις
•Κατάθλιψη, άνοια , άπνοια στον ύπνο , και ανάγκη για
ούρηση, µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα ύπνου.
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•Θα πρέπει να ακολουθείς όλες τις οδηγίες οι οποίες βοηθούν στο καλό
ύπνο. Αυτό περιλαµβάνει να είσαι όσο γίνεται πιο ενεργός γίνεται στη
διάρκεια της ηµέρας, να αποφεύγεις τα πολλά υγρά και διεγερτικά
όπως ο καφές και τσάι το απόγευµα, καθορίζοντας µια ρουτίνα ύπνου
και αν γίνεται να κάνεις ένα καλό µπάνιο και να πιεις ένα ποτήρι γάλα
πριν πας για ύπνο , φροντίζοντας παράλληλα ότι η κρεβατοκάµαρα
είναι ήσυχη , ζεστή και άνετη.

•Το να παίρνεις τα φάρµακα την κατάλληλη ώρα είναι πολύ
σηµαντικό για τους ασθενείς µε Πάρκινσον. Μερικά φάρµακα µπορεί
να χειροτερέψουν τις αϋπνίες .
•Το να γυρίζεις στο κρεβάτι µπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ πιο εύκολο να γυρίσεις όταν το στρώµα είναι σκληρό. Αν
είναι µαλακό µπορείς να βάλεις µια σανιδά από κάτω. Είναι επίσης
πιο εύκολο αν τα σκεπάσµατα είναι από νάιλον ή σατέν . Επίσης οι
πλεκτές κάλτσες µπορούν να σου δώσουν καλύτερο κράτηµα.
•Τα υπνωτικά
βοηθούν µόνο προσωρινά, και µπορεί να
χειροτερέψουν την ισορροπίας σας (καλή στάση σώµατος) , να
αυξήσουν το ρίσκο ατυχηµάτων από πτώση και να προκαλέσουν
σύγχυση και ληθαργικότητα στη διάρκεια της ηµέρας. Αν είναι
δυνατόν π΄ρεπει να χρησιµοποιούνται για µικρό χρονικό διάστηµα.
Επιπλέον η αρωµατοθεραπεια έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να βοηθήσει
στις αϋπνίες
•Ένας καλός ύπνος µπορεί να βοηθήσει αρκετά τους ασθενείς του
Πάρκινσον.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν δεν κοιµάσαι καλά το βράδυ θα πρέπει να το συζητήσεις µε τον
οικογενειακό σου γιατρό η κάποιο ειδικό.
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν:
‘¨όχι άλλες ΄νύχτες χωρίς ύπνο’, by Peter Hairy and Shirley Lined,
published in 1996 by John Wiley and Sons. ISBN 0 4711 49047
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
30 απλές συµβουλές για να σας βοηθήσουν να κοιµηθείτε
http://www.well.com/user/mick/insomnia
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