
پاركينسون

 

 در كه است آهسته پيشرفت با عصبي اختالل يك پاركينسون بيماري

 زندگي پنجم دهه در بيشتر بيماري اين. شودمي ناتواني به منجر نهايت

 .است تر شايع مردان در و كندمي بروز

 

 شامل پاركينسون بيماري اصلي عالمت سه

 غيرطبيعي شدن كند و عضالت سفتي لرزش،

بيماري  عالمت 3 از بيماري، چنانچه .است حركات

 تشخيص باشد، داشته را عالمت 2 پاركينسون

  .شودمي مطرح وي براي پاركينسونبيماري 
 

 حسب بر پزشك كه است جراحي و دارويي درمان شامل پاركينسونبيماري  درمان

 نپاركينسو درمان در اصلي داروي  لوودوپا. كندمي تعيين را درمان نوع بيمار وضعيت

 . است

 

تان در امر مراقبت از بيمار گرامي جهت پاسخ به سواالت شما و افزايش آگاهي

خود نكات زير آورده شده است. اميد است كه با رعايت آنها، بهبودي سريعتر خود 

 را باز يابيد:

 و شنا سواري، دوچرخه روي،پياده نظير روزانه ورزشهاي انجام -

 .باشدمي مفيد عضالتتان هنگيهما و قدرت افزايش جهت باغباني

 



 به و برويد راه مستقيم و باز هاي گام با رفتن راه هنگام -

 زدن قدم هنگام همچنين و برداريد قدم پنجه به پاشنه صورت

 .كنيد برداشتن گام تمرين موسيقي با و بدهيد تاب را دستانتان

 راه طي در و داشته تنفسي تمريناتزدن، قدم حين در -

 .بگيريد نظر در استراحت زمانهاي رفتن

 

 

 

 

 .كنيد استفاده ماساژ و گرم آب حمام از عضالتتان شدن شل براي -

 

 

 سمت به را زبان و ببنديد را دندانها و لبها و داده قرار زبان روي را غذا بهتر بلع جهت -

 .ببلعيد را غذا و داده حركت عقب و باال

 .بگيريد نظر در طوالني زمان خوردن غذا براي -

اي خود بايستي در حد كافي مايعات بهبود عملكرد روده -

جات، كاهو مصرف كنيد و رژيم غذايي حاوي فيبر مانند ميوه

و مايعات فراوان استفاده كنيد تا بلع بهتري داشته باشيد.  و...

  قبل از هر وعده غذايي عضالت گردن و صورتتان را ماساژ بدهيد.



                                      
 بهتر داشت، خواهيد مشكل نشسته به ايستاده حالت از وضعيت تغيير در كه آنجا از -

 .ببريد باال را خود توالت نشيمنگاه است

داروهاي تجويزي توسط پزشك را به موقع و طبق دستور مصرف نماييد و حتمًا به  -

 مقدار دارو و زمان مصرف دارو توجه نماييد.

ت از واگذاري كارهايتان به ديگران خودداري كرده و حتي تا جايي كه برايتان مقدور اس -

 االمكان كارهايتان را خودتان انجام دهيد.

 .نمائيد مراجعه درماني گفتار درمانگاه به معالج، پزشك صالحديد صورت در -
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