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Η οµαδική προσέγγιση στο
χειρισµό της ασθένειας του
Πάρκινσον
Η ασθένεια του
Πάρκινσον
∆ουλεύοντας σε
συνεργασία µε
ασθενείς και
φροντιστές

“Μια αποτελεσµατική οµάδα παραδίδει φροντίδα που είναι
µεγαλύτερη από το σύνολο των µελών της”
• Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πάρκινσον και ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας έχουν δηµοσιεύσει καταστατικό χάρτη
δικαιωµάτων για άτοµα µε Πάρκινσον. Αυτό δηλώνει ότι άτοµα µε
Πάρκινσον έχουν το δικαίωµα να:
- παραπεµφθούν σε γιατρό µε εξειδίκευση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ασθένεια Πάρκινσον
- λάβουν ακριβής διάγνωση
- έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης
- λάβουν συνεχόµενη φροντίδα
- πάρουν µέρος στο χειρισµό της ασθένειας τους
• Εάν αυτό το επίπεδο φροντίδας πρόκειται να επιτευχθεί σε επίπεδο
ρουτίνας , τότε ο χειρισµός πολλαπλών σωµατικών, ψυχολογικών
και κοινωνικών συνεπειών της ασθένειας του Πάρκινσον απαιτεί µια
συντονισµένη οµαδική προσέγγιση. Κανένας επαγγελµατίας – ακόµα
και ένας ειδικός του Πάρκινσον – δεν µπορεί να έχει την
απαιτούµενη γνώση και εξειδίκευση που απαιτείται .
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• Το κέντρο στην οµάδα είναι το άτοµο µε Πάρκινσον και η
οικογένεια τους. Ζουν σε αυτή τη κατάσταση 24 ώρες την ηµέρα και
σύντοµα γίνονται ειδικοί. Εάν οι επαγγελµατίες υγείας και οι
κοινωνικές υπηρεσίες παραδεχτούν την γνώση του ασθενή και του
φροντιστή και δουλέψουν µαζί τους, τότε τα αποτελέσµατα πιθανώς
να είναι πιο ικανοποιητικά για όλους.

• Έρευνες έχουν δείξει ότι άτοµα µε Πάρκινσον και οι φροντιστές
τους συχνά νιώθουν ότι δεν είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι για όλους
τους ειδικούς και τις παρεµβάσεις που µπορούν να τους βοηθήσουν.
Συγκεκριµένα, νιώθουν αβέβαιοι για το ρόλο θεραπειών χωρίς
φαρµακευτική προσέγγιση . Μερικοί φροντιστές νιώθουν αβέβαιοι για
το πως η ποτέ να αρχίσουν να παρέχουν φροντίδα και να εκφράσουν
την ανάγκη για καθοδήγηση.
• Η οµαδική συνεργασία για την διαχείριση της ασθένειας πρέπει , να
διεξάγεται µε πρωτοκόλλα , σχεδιασµένα έτσι ώστε να κάνουν την
καλύτερη χρήση ανεξάρτητων ατοµικών ικανοτήτων των µελών της
οµάδας µε πλήρη περιγραφή ρόλου και καθηκόντων . Ατοµικευµένα
θεραπευτικά πλάνα βοηθούν τους ασθενείς να εξερευνήσουν τις
δυσκολιες της οµαδικής φροντίδας και να διασφαλίσουν ότι οι δικές
τους ιδέες και προτιµήσεις είναι αναπόσπαστες στη διαχείριση.
• Ανεξάρτητα από την έλλειψη σηµαντικών ενδείξεων
αποτελεσµατικότητας, οι περισσότεροι θεραπευτές υποστηρίζουν ότι η
µεσολάβηση τους πρέπει να αρχίζει νωρίς κατά τη διάρκεια της
αρρώστιας, µε σκοπό να σχεδιάσουν ένα χρήσιµο πρόγραµµα
αποκατάστασης και να αποτρέψουν ανικανότητα και αναπηρία.
Εποµένως, µια στενή σχέση µεταξύ ασθενή, φροντιστή και γιατρού,
νοσηλευτών και θεραπευτών είναι απαραίτητη.
• Ο συνεχής διάλογος είναι το κλειδί για µια επιτυχή οµαδική
προσέγγιση. Οι πάσχοντες και οι ειδικοί έχουν πολλά να µάθουν ο
ένας στον άλλον. Αυτή η αλληλεπίδραση µπορεί να προσφέρει την
δυνατότητα να µειωθούν τα προβλήµατα που συσχετίζονται µε το
περιορισµένο αριθµό ειδικών κέντρων για Πάρκινσον, και την έλλειψη
ειδικών ενώ µπορεί να συµπληρώνει παρά να αµφισβητεί τις
επιδεξιότητες επικοινωνίας, και να ενθαρρύνει µια συνεργασία που
είναι ουσιαστική για καλύτερα αποτελέσµατα.
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