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Πηγές πληροφοριών του
διαδυκτίου για ειδικούς για
την ασθένεια του Πάρκινσον
‘Η γνώση είναι δυο ειδών. Γνωρίζουµε ένα θέµα η γνωρίζουµε που
µπορούµε να βρούµε πληροφορίες για αυτό’

Η ασθένεια του
Πάρκινσον
Που θα βρω
περισσότερες
πληροφορίες

Samuel Johnson 18 April 1775
BGS ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
www.dissection.org.uk
BMJ HEALTH NEWS : περίληψη των εβδοµαδιαίων νέων για την
υγεία στο Ηνωµένο Βασίλειο
http://bmj.com/uknews/archive
BRAINNET : Μια συνεργασία των αµερικανικών οργανώσεων
ενδιαφερόµενων για την έρευνα στις νευρολογικές αναταραχές
www.brainnet.org
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
CITATION INDEX (CCI) : Μια εξερευνήσιµη βάση δεδοµένων των
παραποµπών που αναπτύσσονται από το αµερικανικό εθνικό κέντρο για
τη συµπληρωµατική ιατρική http://nccam.nih.gov/nccam/resources/camci
DOSE OF DIGNITY : ιστοσελίδα για καλή πρακτική στην διαχείριση
της ασθένειας πάρκινσον , υποστηρίζεται από PDS and BGS-PD section
(χορηγός GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)
http://www.doseofdignity.co.uk
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
http://www.epda.eu.com
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OHIO NORTHERN UNIV. Πληροφόρηση για φαρµακευτική αγωγή
πάρκινσον
http://www.onu.edu/user/fs/tfaulkner/parkinso.html
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PARKINSON'S DISEASE SOCIETY OF THE UK
http://www.parkinsons.org.uk
PDNSA:Σύλλογος νοσηλευτών εξειδικευµένων στην ασθένεια
Πάρκινσον

PARKINSON’S WEB: ανασκοπηµένες λίστες για πηγές σχετικά µε
το Πάρκινσον , από Harvard Ιατρική Σχολή
www.parkinsonsweb.com or http://neuro-chiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main/PDmain.html
PARKINSON’S DISEASE: εκπαιδευτική παρουσίαση για
οικογένειες , ασθενείς και µέλη οµάδων αποκατάστασης
www.dna2z.com/projects/PD
PD CORNWALL : Το James Κέντρο Πάρκινσον
http://www.pdcornwall.org.uk
PDINDEX: οδηγός για πληροφορίες σχετικά µε το Πάρκινσον που
παρέχονται στο ιντερνετ
www.pdindex.com
RESCUE PROJECT: Αποκατάσταση στην ασθένεια Πάρκινσον
http://www.rescueproject.org
REQUIP: ∆ικτυακός τόπος από την GlaxoSmithKline µε
πληροφόρηση στην θεραπεία µε ropinirole οδηγίες και συνδέσµους
σε επαγγελµατικές και εκπαιδευτικές ιστοσελίδες .
www.requip.com
REUTERS HEALTH: αρχείο νέων , που περιλαµβάνει νέα ,
φαρµακευτικές θεραπείες βάσεις δεδοµένων , Medline και
πληροφορίες υγείας για επαγγελµατίες και καταναλωτές
:www.reutershealth.com
SINEMETCR: Αµερικανική ιστοσελίδα µε χορηγό Bristol Myers
Squibbπαρέχει πληροφόρηση για πάρκινσον και Sinemet
preparations.
www.sinemetcr.com
UKONLINE.GOV: ∆ικτυακός τόπος για πληροφόρηση από την
κυβέρνηση
http://www.ukonline.gov.uk
VERITAS MEDICAL : Κλινικές δοκιµές και θεραπευτικές επιλογές
σε εξέλιξη
www.veritasmedicine.com
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WEMOVE : Παγκόσµια Εκπαίδευση και αφύπνιση για κινητικές
δυσκολίες
http://www.wemove.org/par.html
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

