�صحيفة امل�ساعدة الثالثة

العي�ش مع باركين�سون
هذه �صحيفة م�ساعدة للأ�شخا�ص الذين لديهم مر�ض
باركين�سون .وهي ت�رشح بع�ض ما ميكنك القيام به الدارة
�أعرا�ضك والعي�ش جيدا.

•	م�ست�شار �أو طبيب نف�سي �أو �إخت�صا�صي نف�سي �أو
موظف �إجتماعي :للح�صول على الدعم يف التعامل مع
الآثار العاطفية ملر�ض باركين�سون.

كن مدركا حلالتك:
�إعتني بنف�سك
�إن فهم مر�ض باركين�سون هو اخلطوة الأوىل لإدارة
احلفاظ على �صحتك ب�شكل جيد �سوف ي�ساعدك على تدبري
�أعرا�ضه.
العي�ش مع مر�ض باركين�سون .كما �أنه يعطي اجل�سم
�أف�ضل فر�صة له ملواجهة �أى �أعرا�ض للمر�ض .الأكل اجليد
مر�ض باركين�سون هو حالة ت�ؤثر على احلركة .امل�شاكل
التي قد تعاين منها ترجع اىل خلل يف الر�سائل من املخ اىل وممار�سة التمارين املنتظمة ي�ساعد على بقاء ع�ضالتك مرنة
ع�ضالت اجل�سم .الأعرا�ض الرئي�سية هي الإرجتاج ،وتيب�س وقوية ،وي�ساعد يف التوازن والوقفة والطريقة التي تتحرك
الع�ضالت ،واحلركة البطيئة وم�شاكل يف التوازن .مر�ض فيها� .إن واحدا من �أف�ضل التمارين للأ�شخا�ص الذين
باركين�سون ي�ؤثر على كل �شخ�ص ب�شكل خمتلف وميكن �أن لديهم باركين�سون هو امل�شي املنتظم .ميكنك اي�ضا النظر يف
امل�شاركة يف برنامج تدريب القوة املحلي.
تتفاوت الأعرا�ض يف �أيام خمتلفة.
اطلب م�شورة خرباء ال�صحة
جتنب الإم�ساك
من املهم جدا للأ�شخا�ص الذين لديهم باركين�سون �أن
الإم�ساك هو م�شكلة �شائعة لال�شخا�ص الذين لديهم
يذهبوا اىل طبيب �إخت�صا�صي مثل طبيب الأمرا�ض
باركين�سون .االمعاء هي ع�ضالت واحلركة البطيئة الناجمة
الع�صبية.
عن باركين�سون ميكن �أن ت�سبب الإم�ساك ،مما ي�ؤثر على
ي�ستطيع موظفوا ال�صحة الآخرين تقدمي الدعم واملعلومات ال�صحة العامة والرفاه.
والعالج واملداوة للم�ساعدة يف احلياة اليومية:
لتجنب الإم�ساك:
•	اخت�صا�صي العالج الطبيعي :للح�صول على
	قم ب�رشب الكثري من ال�سوائل  -على الأقل � 8أكواب منامل�شورة ب�ش�أن احلركة والتمرينات للم�ساعدة على جعل
املاء يوميا
املهام �أ�سهل و�أكرث �أمانا.
	قم ب�أكل الكثري من االلياف ،وهي موجودة يف الفواكه•	املعالج املهني :للح�صول على الن�صائح العملية
واخل�رضوات الطازجة� ،أو �إ�ستخدم املكمالت مثل
واملعدات جلعل املهام اليومية �أ�سهل ،مثل الأكل و�إرتداء ق�شور ال�سيلليوم (.)psyllium husks
املالب�س والكتابة.
�إذا �إ�ستمر الإم�ساك ،حتدث مع طبيبك.
•	�إخت�صا�صي الكالم :للح�صول على امل�شورة ب�ش�أن
قم بالنوم جيدا يف الليل
التوا�صل ،مثل الطرق جلعل �صوتك �أعلى و�أو�ضح،
مر�ض باركين�سون ميكن �أن يكون متعبا ولذا من املهم
والتعامل �صعوبات البلع.
•	�إخت�صا�صي احلميات :مل�ساعدتك على �إدارة امل�شاكل احل�صول على ما يكفي من النوم .ويف بع�ض االحيان،
احلالة والأدوية امل�ستخدمة لعالجه ميكن �أن تبقى النا�س
ال�شائعة مثل نق�ص الوزن الع�شوائي �أو الإم�ساك.
م�ستيقظني يف الليل .يجد بع�ض النا�س �أنه بعد ليلة جيدة من
النوم ،تتح�سن �أعرا�ضهم يف �صباح اليوم التايل.
Parkinson’s
Australia

املعلومات والدعم :باركين�سون ا�سرتاليا

1800 644 189

بع�ض الطرق التي ميكنك بوا�سطتها احل�صول على ليلة
جيدة من النوم:
	�إلتزم بروتني نوم منتظم جتنب القيلولة يف النهار	�إ�ستخدم �أ�ساليب اال�سرتخاء مثل التنف�س �أو املعاجلةبالعطور
	جتنب امل�رشوبات املن�شطة مثل القهوة قبل النوموج ّرب �شاي الأع�شاب املريح مثل البابوجن.
�إذا مل تعمل هذه الأ�ساليب ،حتدث اىل طبيبك حول الأدوية
التي ميكن �أن ت�ساعد.
تعلم و�إ�ستخدم �إ�سرتاتيجيات احلركة
يف بع�ض الأحيان ي�ستطيع الأ�شخا�ص الذي لديهم
باركين�سون ال�سيطرة على �أعرا�ضهم بوا�سطة التفكري
ب�شكل خمتلف �أو التحرك يف طريقة خمتلفة.
فعلى �سبيل املثال ،للإرجتاج �أو الإرجتاف:
	حاول حتريك جزء اجل�سم الذي يرجتف اىل و�ضعخمتلف
	�إم�سك ب�شيء ليعطيك املزيد من اال�ستقرار	�إ�ضغط الذراع املرجتفة على ج�سدك.ل�صعوبات امل�شي (مثل ج ّر القدم �أو ال�شعور ب�أنك ملت�صق
يف بقعة واحدة):
 .1توقف عن ال�سري �أو توقف عن حماولة امل�شي
� .2إ�سرتخي وخذ نف�س كامل قبل البدء يف ال�سري مرة
�أخرى
� .3إبد�أ من جديد:
	�أنظر اىل الأمام مبا�رشة �أو ت�صور �أي بقعة على الأر�ضوحاول �أن تخطوا فوقها
	�إرفع قدميك وقم بع ّد كل خطوة.ميكن �أن يزودك �إخت�صا�صي العالج الطبيعي بالتقنيات
التي ميكن �أن تتنا�سب مع حالتك الفردية.
ايلول � /سبتمرب 2008
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هذا املن�شور من انتاج باركين�سون فيكتوريا مع دعم ال�صندوق
اخلريي لرئي�س البلدية.
باركين�سون فيكتوريا غري م�س�ؤولة عن اي خط�أ او حذف يف هذا
املن�شور.
© Parkinson’s Victoria

جتنب الوقوع
من املرجح �أن الأ�شخا�ص الذي لديهم باركين�سون يقعون
ب�سبب ال�صعوبات يف امل�شي والتوازن و�ضعف الع�ضالت.
بع�ض الأدوية ميكن �أي�ضا �أن تزيد من فر�صة الوقوع
ب�سبب �ضغط الدم املنخف�ض .وهناك بع�ض الإ�سرتاتيجيات
الب�سيطة التي ميكنك ا�ستخدامها لتقادي الوقوع:
	قم ب�إرتداء �أحذية م�ستوية ومريحة وذات مقا�س منا�سبمع نعال التي مت�سك بالأر�ض
	�إجعل منزلك واملناطق املحيطة به �آمنة قدر االمكان	قم بالتفكري يف طرق خمتلفة و�أكرث �أمان ًا يف فعل اال�شياءالتي تنا�سب قدراتك.
�إعتني برفاهيتك العاطفية
من ال�شائع للأ�شخا�ص الذين لديهم باركين�سون �أن يعانوا
من احلزن واالكتئاب .ومن املهم �أن تتحدثوا عن هذا الأمر
مع طبيبكم حتى يكون بالإمكان معاجلة هذه الآثار اجلانبية
للأدوية.
يجلب مر�ض باركين�سون الكثري من ال�ضغوط والتحديات
ومن املهم احل�صول على الدعم العاطفي  -حتى لو كنت ال
ت�شعر باالكتئاب .قد يكون امرا م�ساعد ًا الإلتقاء �أو التحدث
مع ا�شخا�ص �آخرين ميرون بنف�س التجارب .وهناك اي�ضا
العديد من امل�ؤ�س�سات التي ميكن �أن ت�ساعد من خالل
التحدث مع �شخ�ص عرب الهاتف �أو �شخ�صي ًا ومع امل�ساعدة
العملية.

للمزيد من املعلومات والدعم �إت�صلوا
بباركين�سون ا�سرتاليا1800 644 189 :
للتحدث معنا يف لغة غري اللغة االنكليزية
هاتف 131 450 :و�أطلبوا مرتجم يف لغتكم
ليو�صلكم مع باركين�سون ا�سرتاليا يف واليتكم �أو
�إقليمكم .هذه اخلدمة جمانية.
هذه ال�صحيفة و�صحائف �أخرى متوفرة يف
جمموعة وا�سعة من اللغات املجتمعية� .إت�صلوا بنا
�أو قوموا بتحميلها من موقعنا على االنرتنت.
www.parkinsons.org.au

