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Ποιος µπορεί να σας
απαντήσει καλύτερα στις
ερωτήσεις για την ασθένεια
του Πάρκινσον?
Η ασθένεια του
Πάρκινσον.
Κάνοντας τις σωστές
ερωτήσεις στους
σωστούς ανθρώπους

“Ποτέ δεν ήξερα εάν κάνω την ερώτηση µου στο σωστό άτοµο. Τώρα
ξέρω τι κάνει ο καθένας. Είναι πιο εύκολο.”
 Υπάρχουν πολλά άτοµα και οργανώσεις που µπορούν να σε
βοηθήσουν να χειριστείς τη κατάσταση σου µε το καλύτερο τρόπο.
Μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζεις που να ζητήσεις βοήθεια, ή
ποιος θα απαντήσει καλύτερα τις ερωτήσεις σου.
 Αρκετά άτοµα µε πάρκινσον αλλά και οι οικογένειες τους έχουν
πολύ καλή γνώση για την κατάσταση τους . Ωστόσο, πρέπει να
θυµάστε ότι οι παρενέργειες του Πάρκινσον στους ανθρώπους είναι
διαφορετικές και ότι όλοι έχουν διαφορετικές εµπειρίες. Ότι είναι καλό
για κάποιον, µπορεί να µην είναι για τον άλλον.
 Ο παθολόγος ή ο οικογενειακός γιατρός σας θα µπορεί να απαντήσει
πολλές ερωτήσεις που αφορούν την καθηµερινότητα σας . Ωστόσο,
µπορεί πιθανώς να µην είναι ειδικοί και να µην µπορούν να
απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα σας. Θα πρέπει όµως να γνωρίζουν
έτσι ώστε να σας κατευθύνουν στο σωστό επαγγελµατία για βοήθεια.
 Ο νευρολόγος ή ο γιατρός ειδικευµένος στην νόσο Πάρκινσον (και η
ειδική νοσηλεύτρια Πάρκινσον) µπορεί να σας απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις για την κατάσταση σας και την θεραπεία σας. Μπορούν να
σας συµβουλέψουν για άλλες καλές πήγες υποστήριξης.
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 Οι φαρµακοποιοί µπορούν να σας συµβουλέψουν για θέµατα που
αφορούν την φαρµακευτική σας αγωγή. Μπορεί να σας προτείνουν
διαφορετικά σκευάσµατα που θα είναι πιο κατάλληλα , µπορεί να
συζητήσετε για παρενέργειες µαζί τους , και να δώσουν συµβουλές για
µεθόδους που βοηθούν τους ασθενείς να περνούν τα φάρµακα τους σε
συχνά διαστήµατα και να µην τα ξεχνούν.

 Οι επαγγελµατίες υγείας µπορούν να δώσουν λεπτοµερείς
πληροφορίες και να σας συµβουλέψουν ανάλογα µε την ειδικότητα
τους. Οι φυσιοθεραπευτές ειδικεύονται στην κίνηση και στη στάση, οι
εργοθεραπευτές µπορούν να σας συµβουλέψουν στο πώς να κάνετε
ποιο εύκολες τις καθηµερινές σας δραστηριότητες για να µην
επιβαρύνετε την κατάστασή σας και οι λογοθεραπευτες είναι ειδικοί
στο να σας συµβουλεύετε πώς να καταπίνετε, καθώς και στην
διευκόλυνση των γλωσσικών προβληµάτων και στην καλυτέρευση
προβληµάτων που έχετε να αντιµετωπίσετε µε το λόγο..
 Οι κοινωνικοί λειτουργοί µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για
µη ιατρικές υπηρεσίες και για κοινωνικές και οικονοµικές σας
ανάγκες. Μπορείτε να επικοινωνήστε µαζί τους απευθείας ή µέσω του
οικογενειακού σας γιατρού ή του νοσοκοµείου.
 Ο Σύλλογος Παρκισονικών παρέχει υποστήριξη και πληροφορίες για
άτοµα µε Πάρκινσον και τις οικογένειες τους. Πληροφορίες για
επικοινωνία µε το τοπικό παράρτηµα του οργανισµού µπορούν να
βρεθούν στους τηλεφωνικούς κατάλογους ή επικοινωνώντας µε τα
γραφεία του οργανισµού στο Λονδίνο.
 Πολλά τοπικά παραρτήµατα του οργανισµού µπορούν να έρθουν σε
επαφή µαζί σας µέσω τηλεφώνου και να συµβουλέψουν εσάς και την
οικογένεια σας πρόθυµα για την ασθένεια σας. Τα περισσότερα
διοργανώνουν τακτικές συνεδρίες όπου αναπτύσσουν θέµατα που
αφορούν την καλύτερη αντιµετώπιση προβληµάτων που συσχετίζονται
µε την ασθένεια του Πάρκινσον.
 Ο Σύλλογος Παρκισονικών παρέχει µια τηλεφωνική γραµµή
εµπιστευτική (χωρίς χρέωση - 0808 8000303) που είναι ανοιχτή στο
κοινό από ∆εύτερα ως Παρασκευή 9.30 – 17.30. Στο τηλέφωνο
απαντούν νοσηλεύτριες που έχουν σηµαντική και µεγάλη πείρα στην
ασθένεια του Πάρκινσον.
 Οι κοινωνικοί λειτουργοί µπορούν να βοηθήσουν µε πληροφορίες
και συµβουλές σε πρακτικά θέµατα, περιλαµβάνοντας βοήθεια για
εξοπλισµό που µπορεί να σας βοηθήσει µε την ασθένειά σας ,
επιδόµατα, χρηµατοδοτήσεις, πώς να ταξιδεύετε και να οδηγείτε
έχοντας Πάρκινσον και τι χρειάζεστε για να κάνετε την ζωή σας ποιο
εύκολη..
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