Galén
opísal príznaky
Parkinsonovej choroby

140 AD

John Hunter

poskytol celý opis ochorenia
a mohol vnuknúť myšlienku
J. Parkinsonovi na objav
nového ochorenia

1770

James Parkinson
objaviteľ Parkinsonovej
choroby

1817

Frederic Lewy
1912
J.W.S. Van der Wereld
oficiálny symbol Parkinsonovej
choroby je červený tulipán, ktorý
reprezentuje nádeja optimizmus
v boji s touto chorobou

opísal patologické
zmeny v mozgu, neskôr
nazývané Lewyho
telieska

1980

LIEČBA

Birkmayer a Barbeau

Lewyho
teliesko

V roku 1961 sa ako prví pokúsili využiť v liečbe
Parkinsonovej choroby chemickú látku L-Dopa, ktorá
bola prvýkrát nasyntetizovaná už v roku 1911. Táto
látka je dodnes "zlatým štandardom" v liečbe tejto
choroby.

Na celom svete
každoročne je
hlásených

4 až 20 nových
prípadov
na 100 000
obyvateľov.

Parkinsonova
choroba častejšie
postihuje

mužov

Objavuje sa u ľudí

medzi 50 - 60
rokoch života, aj
keď ojedinelé formy
ochorenia sa môžu
objaviť už pred 40
rokom života.

tremor, tras

problémy
s rečou

stuhnutosť

spomalené pohyby

ťažkosti pri riešení
problémov

nepokoj

REHABILITÁCIA

DOMÁCE PROSTREDIE

Zabezpečte pravidelnú
lekársku a rehabilitačnú
starostlivosť. Pre pacienta
je dôležitý pravidelný
pohyb.

Odstráňte zbytočné predmety
a upravte domáce prostredie tak,
aby bolo bezpečnejšie,
priestrannejšie a uľahčovalo
pohyb pacienta.

VÝŽIVA A TEKUTINY
Zabezpečte pravidelný príjem
tekutín a vyváženú stravu,
dostatočnú na udržanie primeranej
váhy a dostatočný prísun vitamínov
a vlákniny. Ak má váš blízky
problémy s prehĺtaním musí jesť
mäkkú stravu, upravenú na malé
kúsky.

ULOŽENIE VECÍ

OSVETLENIE

Veľmi dôležité je dobré osvetlenie
Je nevyhnutné dbať na stále
izieb, chodieb, predsiene, WC.
a bezpečné uloženie vecí bežnej
Najmä v noci vzniká mnoho pádov
dennej potreby (čaj, káva, cukor,
spôsobených zlým svetlom a
chlieb atď.) na ľahko dostupných
nedostatočným
priestorom na
miestach. Rovnaký pozor treba dávať
chôdzu.
na manipuláciu s horúcou vodou.

DRŽADLÁ

OBLEČENIE

Všade tam, kde je to vhodné
(izba, spálňa, kuchyňa,
WC) umiestnite držadlá, ktoré
napomôžu udržať stabilitu a
zabrániť pádom. Ak aj napriek
týmto opatreniam vznikajú
častejšie pády, treba špeciálnymi
krytmi prekryť ostré hrany stolov
či skríň.

Vhodný výber oblečenia,
nahradenie malých gombíkov
zipsom, nosiť tričká s dlhým
rukávom namiesto košieľ.
Topánky by mali byť na pevných
nešmykľavých podrážkach a bez
šnúrok.

