
 تشخیص بیماري 
تشخیص این بیماري بر اساس عالئم  و نشانه هایی است که پـزشـک در                 

 طی معاینه به آن ها پی می برد.
عکس برداري با اشعه و آزمایش خون معموال جهت پی بردن به وضـعـیـت        

 عمومی بیمار می باشد.
یا آزمایش خون براي اثـبـات قـطـعـی              MRIهیچ تست احتمالی از جمله      

 بیماري وجود ندارد.
 درمان 

درمان در این بیماري قطعی نمی باشد. یکی از روش هاي درمان جایگزیـن            
کردن ماده شیمیایی (دوپامین) که در مغز کاهش یافته می باشد که عالئـم                 

 بیماري را به صورت موقت کاهش می دهد.
 سال است 15سال تا  3سیر بیمار از 

 داروي لوودوپا از داروهاي اصلی و مهم درمان پارکینسون می باشد.
 مراقبت

 فیزیوتراپی  •
 گفتاردرمانی •
 کاردرمانی •
هدف از این روش ها فعال نگه داشتن بدن و حفظ عملکرد طبیعی بدن  •

 بیمار می باشد 
 راه رفتن آهسته حتماً بیمار حمایت شود .( استفاده از واکر) •
به دلیل مشکالت بلع وعدم قدرت عضالت غذاها باید نرم هـمـراه بـا                 •

 مایعات مصرف شود.
 مصرف میوه وسبزیجات تازه به دلیل جلوگیري از یبوست مهم است. •
به دلیل خطر و ریخته شدن با مایعات مصرفی در هنگام خـوردن غـذا              •

 ( بخاطر لرزش دست ها ) از خنک شدن مایعات اطمینان حاصل کنید 
 فاصله میز غذا و قاشق تا دهان کم باشد . •
بـه دلـیـل       Dرژیم غذائی سرشار از کلسیم مصرف لبنیات و ویتامین            •

 تقویت استخوان ها پیشنهاد می شود .(شیر و ماست)
استفاده از وسائل کمکی  مثل تعبیه یک میله در دستشوئی و حـمـام                  •

 جهت بلند شدن و نشستن و استفاده از کفش هاي چسبی بدون بند 
محیط منزل به گونه اي طراحی شود که از افتادن و لغزیـدن بـیـمـار                   •

 جلوگیري شود 
توجه به عوارض داروي لوودوپا در زمان تحت درمان با این دارو مـثـل                •

 خواب آلودگی، تهوع، استفراغ وکم شدن اشتها
 

 تهیه کننده: واحد آموزش
 98/5/15تاریخ تدوین: 

 99/5/15تاریخ بازنگري بعدي: 
 00ویرایش: 

 ATH-ED/ED – 98کد: 

 تعریف و علت بیماري 
 بیماري پارکینسون بیماري دستگاه عصبی مرکزي می باشد.

به علت کاهش یک ماده شیمیایی اصلی به نام دوپامین (به علت استحالـه          
تدریجی سلول هاي دو پامینه) در جسم سیاه در مغز موجب پیدایش عالئم       

 بیماري می شود.
 تظاهرات بالینی •
 بیماري چهار نشانه اصلی دارد •
 لرزش دست ها حین استراحت  •
 کند شدن حرکات بدن •
 سفت و سخت شدن اندام و سفتی دست و پا ( سفتی چرخ دندهاي) •
 اختالل در وضعیت طبیعی بدن  ( انحراف محور بدن رو به جلو ) •
 

 پارکینســـون
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