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بیماری پارکینسون چیست؟ 

 

پبرویٌسَى یه اختالل پیطزًٍذُ در لسوتی اس هغش است وِ هسئَل وٌتزل ٍ ّوبٌّگی ارادی ػضالت، حزوبت ٍ  

. ثٌبثزایي ثیوبر در حزوت، ّوبٌّگی ٍ حفظ تؼبدل دچبر هطىل هی ضَد. ٍضؼیت فزدهی ثبضذ

 اس ثیي رفتي تؼذادی اس سلَلْب در ثخطی اس هغش است وِ هبدّبی ثِ ًبم دٍپبهیي تزضح هیىٌٌذ ٍ ایي ،ػلت ایي ثیوبری 

اس ثیي رفتي، ثبػث ایجبد ٍ تطذیذ ػالین هیطَد وِ ثِ صَرت پیطزًٍذُ، وٌذی در حزوبت ٍ حتی ػذم حزوت 

 .اتفبق هیبفتذ

چه چیشی باعث بیماری می شود؟  

،آسیجْبی ػزٍلی، ػفًَتْب ٍ ػَاهل هحیطی در  ػبهل هطخصی در ایجبد ایي ثیوبری دخیل ًیست، اهب استؼذاد صًتیىی

ثیوبری هؼوَالً در دِّ پٌجن سًذگی ثزٍس هی وٌذ ٍلی گبّی در افزاد جَاًتز  . ایجبد پبرویٌسَى هی تَاًٌذ هؤثز ثبضٌذ

 داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

( سینابیمارستان ) 
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.  ّن دیذُ هی ضَد

 عالئم بیماری 

لزسش، وٌذ ضذى حزوبت، سفتی ػضالت، ٍضؼیت ًبهتؼبدل ٍ راُ رفتي ثِ صَرت آّستِ ٍ ثب لذهْبی وَتبُ اس ػالئن  

 .ایي ثیوبری هی ثبضذ

لزسش ًیش ػالهتی است وِ در طی استزاحت، . وبّص حزوبت صَرت ٍ وبّص پله سدى اس اٍلیي ػالئن ثیوبری است

لزسضْبی حیي استزاحت ثیطتز در . ٍ سهبًی وِ ثیوبر اضطزاة دارد یب لصذ دارد حزوت ارادی اًجبم دّذ رخ هی دّذ

.  دستْب، گبّی در پبّب، سز ٍ فه دیذُ هی ضَدوِ در ٌّگبم خَاة رفغ هی ضَد

 

سفتی ػضالت ضبهل اًمجبض غیز ارادی ػضالت ثذى است وِ اگز ضوب سؼی وٌیذ دست ثیوبر را حزوت دّیذ، حزوتی 

 . ضجیِ چزخ دًذُ خَاّذ داضت

 . ػوَهبً حزوت ثیوبر وٌذ هی ضَد ٍ ثیوبر در ضزٍع حزوت، هثل ثزخبستي اس صٌذلی هطىل دارد

لبهت خویذُ ٍ . ػذم تؼبدل ٍ وبّص ّوبٌّگی در طی راُ رفتي، خطز سمَط ٍ سهیي خَردى را افشایص هی دّذ

 . گبهْبی آّستِ ٍ ًبّوبٌّگ اس هطخصبت ایي ثیوبری هی ثبضذ

اضىبل در ثلغ، حزف سدى آرام ٍ ضؼیف، پَست چزة، تؼزیك سیبد، ثیخَاثی ٍ تغییزات خلمی اس دیگز ًطبًِ ّبی 

 .پبرویٌسَى هی ثبضذ
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 با پارکینسون چه کنیم؟ 

ورسش 

اًجبم حزوبت سبدُ ٍرسضی ثبػث ثْجَد ػالئن، ثْتز ضذى تٌفس ٍ گزدش خَى، ووه ثِ ػولىزد رٍدُ ّب، ووتز  

سؼی وٌیذ ایي توزیٌبت را در ٌّگبم صجح یب پس اس صزف .ضذى سفتی ػضالت ٍ افشایص لذرت ثذًی ضوب هی ضَد

.  دارٍ وِ احسبس ثْتزی داریذ، اًجبم دّیذ

  بار در روز20 تا 10 ٍ ثِ تذریج  بار در روز5 تا 1حزوت ثبس ٍ ثستِ وزدى ٍ ثبال ٍ پبییي ثزدى دست ٍ پب را اثتذا 

.  اًجبم دّیذ

هَلغ ًطستي در صٌذلی اس ثبسٍّب ووه ثگیزیذ ٍ ٌّگبم ثزخبستي، اس دستِ صٌذلی یب وٌبر تخت استفبدُ وٌیذ ٍ 

 . حزوبت خَد را ثب احتیبط اًجبم دّیذ تب تؼبدل ضوب حفظ ضَد

ورزشهای عضله صورت 

 فه . ثِ ثیٌی خَد چیي ٍ چزٍن ثذّیذ. چطوْب را وبهال ثبس ٍ سپس ثستِ وٌیذ. اثزٍّب را ثبال ٍ پبییي ثجزیذ

ایي حزوبت را . لجخٌذ ثشًیذ ٍ لجْب را ضجیِ حبلت سَت سدى جوغ وٌیذ. خَد را ثِ طزفیي صَرت حزوت دّیذ

 . چٌذیي ثبر اًجبم دّیذ

 حزوت چزخطی گزدى اس یه طزف ثِ طزف دیگز ٍ سپس اس ػمت ثِ جلَ اًجبم دّیذ . 

 ضبًِ ّب را تب سوت گَضْب ثبال ثجزیذ ٍ سپس پبییي ثیبٍریذ . 

 ثبسٍّب را ثبالی سز ثجزیذ، ووی ثچزخبًیذ ٍ ثِ سوت پطت ثىطیذ . 

  دستْب را رٍی راى لزار دّیذ، سپس ثذى خَد را اس یه طزف ثِ طزف دیگز ثچزخبًیذ، در حبلت ًطستِ رٍی

 . صٌذلی، ساًَی راست را ثِ طزف ضبًِ راست ٍ ساًَی چپ را ثِ طزف ضبًِ چپ ثبال ٍ سپس پبییي ثیبٍریذ
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  ِسبًتی ثبیستیذ ٍ دستْب را ثبالی سز رٍی دیَار لزار دّیذ پبی راست را ثذٍى ایٌىِ خن 20رٍ ثِ دیَار ثب فبصل 

 .ضَد ثِ طزف پطت دراس وٌیذ، ایٌىبر را ثب پبی چپ اًجبم دّیذ ٍ چٌذ ثبر تىزار وٌیذ

 سپس تب حذ اهىبى ساًَ را ثِ سیز . در حبلت ًطستِ ساًَی خَد را صبف وٌیذ سپس پب را ثِ طزف ثبال ثلٌذ وٌیذ

صٌذلی  

 در حبلت ًطستِ پبی خَد را در فضب . هچ پب را ثِ چٌذ جْت ثچزخبًیذ تب دچبر گزفتگی ػضلِ ًطَیذ. خن وٌیذ

 .ثچزخبًیذ ٍ اًگطتبى پب را ثِ ثبال ٍ پبئیي حزوت دّیذ

 رصیم غذایی

  در رصین غذایی، ثبثت هبًذى هیشاى پزٍتئیي اّویت سیبدی دارد، چَى پزٍتئیي اضبفِ هی تَاًذ رٍی فؼبلیت

سهبًی وِ غذای پزٍتئیٌی هصزف          .دارٍی لٍَدٍپب وِ در درهبى پبرویٌسَى ثِ وبر هی رٍد، تأثیز ثگذارد

 .  سبػت ثؼذ اس غذا هصزف وٌیذ1 دلیمِ لجل یب 30هی وٌیذ، دارٍ را 

  ثپزّیشیذ، سیزا هوىي است ثبػث ثذتز ضذى ػالئن ثیوبری ضَد (لَُْ)اس هصزف وبفئیي .

 در صَرت هصزف  غذاّبی جبهذ، آى را ّوزاُ ثب هبیؼبت . اس غذاّبی ًزم، هبًٌذ پَرُ سیت سهیٌی استفبدُ وٌیذ

 .هصزف وٌیذ

 سجشیجبت سجش ٍ هیَُ ّبی تبسُ همبدیز سیبدی فیجز .  ثزای پیطگیزی اس یجَست هَاد غذایی فیجزدار استفبدُ وٌیذ

 . دارًذ

 غذا را آرام ثخَریذ ٍ آى را در ظزفْبیی وِ غذا را گزم ًگِ هی دارًذ، صزف وٌیذ تب دیزتز سزد ضَد . 

 ثزای جلَگیزی اس پزیذى غذا ثِ گلَ، هبیؼبت را ّوزاُ ثب غذاّبی دیگز ثِ صَرت سزالن هصزف وٌیذ . 

 هَلغ غذا خَردى، صبف ثٌطیٌیذ ٍ سز را آرام ثِ جلَ خن وٌیذ سپس غذا را لَرت ثذّیذ. 
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  ،ثْتز است غذا را در حجن ون ٍ ٍػذُ ّبی هتؼذد هصزف وٌیذ ٍ اس پزخَری ثپزّیشیذ سیزا چبلی سیبد

 . ٍضؼیت حزوتی ثذى ٍ جذة دارٍ را ثذتز هی وٌذ

داروها 

 ثیوبری پبرویٌسَى ثِ دلیل ووجَد تزضح هبدُ ای ثِ ًبم دٍپبهیي در هغش ایجبد هی ضَد، ثٌبثزایي دارٍّبیی وِ تأثیز هطبثِ 

 .ّذف اس دارٍدرهبًی، وٌتزل ًطبًِ ّبی ثیوبری هی ثبضذ. دٍپبهیي دارًذ، در درهبى ثیوبری هؤثز ّستٌذ

 دارٍّب را در سهبى صحیح ٍ ثب دٍسی وِ پشضه تؼییي وزدُ است، هصزف وٌیذ .

  ثؼضی دارٍّب ػَارضی ًظیز خطىی دّبى، خَاة آلَدگی، یجَست، اضطزاة، وبّص فطبر خَى در ٌّگبم

ثزخبستي ًبگْبًی ٍ تَّن ایجبد هی وٌٌذ در صَرت ثزٍس چٌیي هطىالتی دارٍ را ون ٍ سیبد یب لطغ ًىٌیذ ٍ ثِ 

.  پشضه اطالع دّیذ

 ثزای جلَگیزی اس خطىی دّبى ثِ دًجبل هصزف دارٍ، همذار وبفی آة ثٌَضیذ .

 ثؼضی اس دارٍّب هوىي است ثبػث تَْع ٍ استفزاؽ ضًَذ دارٍ را ثؼذ اس غذا هصزف وٌیذ تب دچبر تَْع ًطَیذ .

 اگز در ثلغ لزصْب هطىل داریذ، آى را حل وزدُ ٍ ثب غذا هصزف وٌیذ تب ثلغ آى راحت تز ضَد . 

 مزاقبت در منشل 

 اگز ثذى ضوب سیبد ػزق هی وٌذ،      . ثزای جلَگیزی اس چزثی ٍ تؼزیك ثیص اس حذ پَست، رٍساًِ حوبم وٌیذ

 . هی تَاًیذ اس اسپزی ّبی ضذ تؼزیك استفبدُ وٌیذ

 وفطْبی راحتی ثذٍى ثٌذ پب وٌیذ. ثِ جبی لجبس دووِ دار، اس لجبسْبی سیپ دار یب ثٌذ دار استفبدُ وٌیذ . 

 اگز در ًطستي ٍ ثزخبستي هطىل داریذ اس . سؼی وٌیذ هحل استزاحت ٍ لزار گیزی ضوب ثِ تَالت ًشدیه ثبضذ

 . تَالت فزًگی استفبدُ وٌیذ ٍ داخل تَالت ٍ حوبم، دستگیزُ ًصت وٌیذ

 اگز صذای ضوب خیلی آرام است لجل اس ثیبى . در ٌّگبم صحجت وزدى، ثزای تلفظ ّز یه اس ولوبت دلت وٌیذ 
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ضزوت در جلسبت گفتبر درهبًی ٍ اًجبم ٍرسضْبی . ّز جولِ، ًفس ثىطیذ ٍ اس جوالت سبدُ ٍ وَتبُ استفبدُ وٌیذ

 . ػضالت صَرت وِ در ثبال ثِ آى اضبرُ ضذ، هی تَاًذ ثِ ضوب در صحجت وزدى ووه وٌذ

 اس رٍضْبی آرام سبسی هثل تٌفس ػویك ٍ هبسبص استفبدُ وٌیذ. 

  هصزف سیبد ثؼضی اس هَاد هبًٌذ ضىز ٍ وبفئیي ٍ یب لزار گزفتي ثِ هذت طَالًی در هؼزض صذاّبی ثلٌذ، ًَر

 . ضذیذ ٍ گزهبی سیبد هی تَاًذ تٌص ایجبد وٌذ

 اس هٌبثغ اجتوبػی ٍ هطبٍرُ ّبی رٍاًطٌبسی . ثزای جلَگیزی اس افسزدگی در ثحثْبی خبًَادگی ضزوت وٌیذ

 . هصزف ثؼضی اس دارٍّبی ضذ افسزدگی ثب دستَر پشضه هی تَاًذ هؤثز ثبضذ. استفبدُ وٌیذ

 اطالػبت در هَرد ثیوبریتبى را، در ویف یب جیت خَد ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ. 

  در صَرتی وِ دارٍ درهبًی در رفغ لزسضْبی یىطزفِ هؤثز ًجبضذ، هوىي است ثب اًجبم جزاحی، اس اًتمبل

 . هحزوْبی ػصجی لزسش جلَگیزی وٌٌذ

 

 

 

 

 


