
 

   
 

Parkinson tájékoztató 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Mozgás, beszéd 

A Parkinson kór legfőbb tünetei a lelassult mozgás, a fokozott izommerevség és a 

nyugalomban jelentkező remegés. A lépések röviddé, csoszogóvá válnak, a beszéd 

lehalkul, az írás megváltozik. Problémát jelenthet egy küszöb átlépése, vagy 

veszélyessé válhat egy hirtelen megfordulás, mivel a beteg könnyebben elveszítheti 

egyensúlyát, és eleshet.  

Azonban Ön is sokat tehet azért, hogy betegsége tüneteit csökkentse, és a 

betegséggel való együttélést megkönnyítse. Az orvos által rendelt gyógyszeres terápia 

pontos betartása mellett az Ön legfontosabb feladata a normális izomfeszesség és 

izomműködés fenntartása. Az aktív életforma megtartása erősíti az izmokat, és 

csökkenti a merevséget. Ebben segítenek az alábbi ötletek:  

Jelentős javuláshoz csak a naponta többszöri gyakorlás vezet! 

Mozgás, járás  

- Figyeljen arra, hogy mindig lépjen „rendesen”, emelje meg lábát, gördüljön 

talpán, görbítse lábujjait minden lépésnél!  

- Járjon kissé széttett lábakkal, hogy ezzel is biztosabb alapokon álljon, így 

megelőzhető az egyensúly elvesztéséből eredő elesés!  

- Irányváltoztatáskor haladjon kis lépésekkel, kissé terpeszben. Soha ne 

keresztezze a lábait forduláskor! 

- Naponta sétáljon többször - állapotától függően - 10-15 percet 

- Gyakorolja a fordulást is mindkét oldalra! 

- Gyakorolja a szűk sarkok felé a sétát, hogy legyőzze a bezártság érzését  

- A jó egyensúly megtartása érdekében naponta végezzen óvatos 

törzshajlításokat előre, hátra és mindkét oldalra. Végezze ezt a gyakorlatot - 

állapotától függően - 5 percig, ha lehet naponta többször!  

- Amikor úgy érzi, a lábai „odaragadtak” a padlóhoz, óvatosan mozgassa meg 

lábujjait, ezzel megszűnik a merevség és újra el tud indulni! Az első lépést tegye 

úgy, mintha átlépne egy akadályt, ez segítheti az indulást! 

- Járás közben lengesse karjait, ez segít a súlyelosztásban, és lazítja a 

karizmokat és a vállat! Ügyeljen az egyenes tartásra!  



 

   
 

- Az ágyból való felkelést megkönnyítheti, ha az ágy végéhez kötelet erősít, 

amelyre 20 centiméterenként csomót köt! A kötél segítségével könnyebben ülő 

helyzetbe tud kerülni. 

Kéz, ujjak használata  

- Naponta többször gyakorolja ruhái begombolását és kigombolását! 

- Fontos, hogy lehetőleg önállóan öltözzön, még akkor is, ha ez több időbe telik! 

Ne hagyja, hogy siettessék, tapasztalja ki, hogyan megy a legkönnyebben, de 

mindig figyeljen a biztonságra! Az öltözködés folyamata bonyolult mozgást 

igényel, ez már önmagában is testmozgás!  

- Foglalja el kezét és ujjait naponta többször: írjon, vágjon apróra zöldségeket, 

számoljon aprópénzt, stb.! 

Beszéd  

- Gyakorolja a hangosan olvasást erőteljes szájmozgással!  

- A hadaró beszédet javíthatja, ha szótagonként vagy szavanként egy bizonyos 

mozdulatot tesz kezével vagy ujjaival!  

-  „Vágjon arcokat” reggel a tükör előtt, mondja el az abc-t erőteljesen artikulálva, 

számoljon! 

- Mosakodáskor masszírozza meg arcát! 

Étkezés, nyelés  

- Evéskor mindig kis falatokat vegyen a szájába, rágjon erőteljes mozdulatokkal, 

mozgassa az ételt körbe a szájában! 

- Figyeljen az egészséges táplálkozásra, egyen változatosan, akkor is, ha nincs 

étvágya! 

- Rostokban gazdag ételek és elegendő folyadék csökkentik szorulásos 

panaszát!  

- Ügyeljen az elegendő folyadék fogyasztásra! Gyógyszereit mindig egy nagy 

pohár folyadékkal vegye be! 

Közösségi élet 

- Bár élete sok tekintetben megváltozik, ne nyugodjon bele, hogy kedvenc 

tevékenységeit nem végezheti többé! Lehet, hogy másként és talán lassabban, 

de sok tevékenységet továbbra is végezhet! 

- Vegyen részt a házimunkában, dolgozzon a kertben, találkozzon családdal, 

barátokkal, vegyen részt Parkinson kóros betegek összejövetelein! 

Tapasztalja ki, hogyan kell változtatnia eddigi életén, hogy továbbra is aktívan 

hódolhasson hobbijának! A fenti tanácsok célja, hogy segítse mindennapi életét, és 

kiegészítse a gyógyszeres kezelést. A gyakorlatok végzésénél: 



 

   
 

- Mindig figyeljen a biztonságra!  

- Egyszerre csak egy dolgot csináljon!  

- Ne hagyja magát siettetni! 

- Állapotának megfelelően legyen aktív!  

- Ha bármi kérdése, kétsége van, beszélje meg orvosával! 

 

Forrás: DayMed Kft, 2020, Parkinson tájékoztató, 2022. 05. 17. 

 

 


