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Συµπληρωµατικές θεραπείες
της νόσου Πάρκινσον
“Η Πάρκινσον επηρεάζει το άτοµο ολοκληρωτικά, έτσι θέλεις µια

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

θεραπεία που να κάνει το ίδιο”
•Πολλοί χρησιµοποιούν συµπληρωµατική ιατρική (µερικές φορές
αποκαλούµενη "εναλλακτική ιατρική). Αυτά δεν µπορούν να
θεραπεύσουν την ασθένεια αλλά µπορούν να βοηθήσουν µε
συγκεκριµένα συµπτώµατα και να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση
της νόσου .
•Μερικοί πιστεύουν ότι συµπληρωµατικές µέθοδοι ταιριάζουν
καλύτερα στον τρόπο ζωής τους και τα πιστεύω τους . Η
συµπληρωµατική ιατρική χρησιµοποιείται καλύτερα παράλληλα µε
τη συµβατική ιατρική - ως συµπλήρωµα, παρά µια εναλλακτική
λύση.
•Η γιόγκα, ο διαλογισµός και θεραπείες χαλάρωσης
χρησιµοποιούνται συνήθως από άτοµα µε λιγότερες αναπηρίες ενώ
αρωµατοθεραπεια και βοτανική φαρµακολογία από τα άτοµα µε
σοβαρότερες αναπηρίες . Άλλες θεραπείες περιλαµβάνουν το
βελονισµό, µασάζ, οµοιοπαθητική, και χειροπρακτική.
•∆εν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποια
συγκεκριµένη θεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Μερικοί
πιστεύουν ότι το µασάζ και η χαλάρωση είναι καλύτερα για την
µυϊκή ακαµψία, η γίογκα για προβλήµατα ισορροπίας, ο
βελονισµός για τον πόνο, και τα βότανα για την συγκέντρωση και
προβλήµατα διάθεσης,
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•Είναι πολύ σηµαντικό ότι ο συµπληρωµατικός θεράπων έχει την
επαρκή κατάρτιση και εµπειρία και ότι εσείς ενηµερώνετε το
γιατρό σας για οποιαδήποτε πρόσθετη θεραπεία λαµβάνετε.
.

•Η συµπληρωµατική θεραπεία µπορεί να είναι ακριβή.Η
ασθένεια Πάρκινσον είναι χρόνια και η µακροχρόνια θεραπεία
µπορεί να κοστίσει αρκετά χρήµατα. Αξίζει να αναλογιστείτε
εάν είναι λογικό να συνεχίσετε εάν δεν δείτε αποτελέσµατα
µετά από µερικές συνεδρίες .
•∆εν υπάρχουν αποδείξεις των πλεονεκτηµάτων από τις
εναλλακτικές θεραπείες στην ασθένεια πάρκινσον , αλλά
µερικά άτοµα τις βρίσκουν χρήσιµες . Πολλά άτοµα
αισθάνονται ότι αξίζει να τις δοκιµάσουν , αλλά πρέπει να
θυµάστε ότι µπορούν και αυτές να προκαλέσουν προβλήµατα
όταν δεν χρησιµοποιούνται σωστά !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο οικογενειακός σου γιατρός η ειδικευµένη νοσηλεύτρια θα
µπορούν να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά µε
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
συµπληρωµατικών θεραπειών.
Η ένωση ασθενών µε Πάρκινσον του Ενωµένου Βασιλείου
(telephone 020 7931 8080) µπορεί να προσφέρει επιπλέον
πληροφορίες http://www.parkinsons.org.uk
και εκδίδει το ‘Οδηγίες για την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας συµπληρωµατικών θεραπειών για την
διαχείριση της ασθένειας Πάρκινσον , by Richard Brown and
Veronica Nanton.
Χρήσιµα βιβλία:
‘Ποια ?Οδηγός στις συµπληρωµατικές θεραπείες , by Barbara
Rowlands, published in 2002 by Which Books, London. ISBN 0
85 202 8938
‘Γνωρίστε τις εναλλακτικές θεραπείες ’ by Eileen Herzberg,
published in 2001 by Age Concern, London.
ISBN 0 86 242 3090
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Χρήσιµες ιστοσελίδες:
Βρετανικός Σύλλογος Συµπληρωµατικής Ιατρικής
http://www.bcma.org.uk
http://parkinson.org/therapies.htm
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