
 

  تعالی بسمه

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
  گیالن درمانی

  پورسینا درمانی – آموزشی مرکز

  پارکینسون

 )بداند باید بیمار آنچه(

  

  
 

  قویدل سمانه: تنظیم و تهیه

 آموزشی سوپروایزر نظر زیر

  95زمستان 

 

  بیماري پارکینسون چیست؟

نوعی اختالل حرکتی عصبی یا پیشرفت 
تدریجی است که در نهایت منجر به معلولیت و 

  .ناتوانی می گردد

 

 علل پارکینسون چیست؟

علت این بیماري ناشناخته می باشد ، ولی علل 
 –شرایین  بتص: پیشنهادي عبارتند ازاحتمالی 

عفونت  /مسائل ژنتیک –تروماهاي وارده به سر 
افزایش تجمع رادیکال هاي  –هاي ویروسی 
استفاده طوالنی مدت از  /آزاد اکسیژن

برخی عوامل  /داروهاي ضدروان پرشی
 محیطی

  

  عالیم پارکینسون چیست؟

 عالیم معموال در دهه پنجم می شود. 

  1در مردان شایع تر بوده و نزدیک به %
  .سال مبتال  می شوند 65افراد باالي 

  کند شدن حرکات و و شروع  –لرزش
 .عالئم در یک سمت بدن است

 شدت لرزش ها در زمان استراحت 

 قامت خمیده 

  تظاهرات بالینی پارکینسون چیست؟

  سیر بیماري به صورت
تدریجی ، مزمن و طوالنی 

 .است

  :چهار عالمت اصلی پارکینسون عبارتند از

  لرزش 

  سفتی عضالت 

  کند شدن غیر طبیعی ( برادي کنیزي
 )حرکات 

 ناپایداري وضعیت بدن 



 

. 

  چیست؟ پارکینسون عوارض

 و تنفسی و ادراري دستگاه عفونت 
  بلعیدن و جویدن در مشکل و گوارشی

 زمین از ناشی هاي دیدگی آسیب 
  خوردن

 جنسی ناتوانی در مشکل 

 شدید یبوست 

 اختالالت خواب 

 اختالالت شناختی 

اصول کلی مراقبت از این بیماران عبارت است 
  :از

درمان فیزیکی و اطمینان دادن به  -1
 بیماران

جهت کمک به  ورهروان درمانی یا مشا -2
 کاهش افسردگی

استفاده مکرر از حمام گرم و ماساژ  -3
 دادن جهت پیشگیري از سفتی عضالت

استفاده از کفش هاي بدون بند مانند  -4
 کفش هاي واقعی

 

  
  

  تدابیر درمانی پارکینسون چیست؟

هیچ روش جراحی یا پزشکی براي پیشگیري از 
درمان مستقیما به . پیشرفت بیماري وجود ندارد

یمار در بسمت کنترل نشانه ها و حفظ استقالل 
   .عملکرد ها هدایت می شود

  :ماري پارکینسونرژیم غذایی در بی

  مصرف آب به میزان کافی

  3اسید هاي چرب حاوي امگا 

موادي که داراي فیبر مواد مغذي ، همچنین کلیه 
  .انواع سبزیجات و غیره: باالیی باشد ، مانند

براي کاهش لرزش وخشکی :درمان هاي دارویی
  .بدن وکندي حرکات موثر است

درموارد خاص بیماري ممکن :درمان هاي جراحی
  است استفاده شوند

  


