
Balandžio 11-oji – Tarptautinė Parkinsono ligos diena 

 

Parkinsono liga – viena dažniausiai pasitaikančių neurodegeneracinių ligų. Jos 

metu negrįžtamai nyksta tam tikros galvos smegenų srities, dalyvaujančios judesių 

kontrolėje, ląstelės, todėl labiausiai sulėtėja ir pasunkėja judesiai. Skaičiuojama, kad 

vienodai dažnai tiek moteris, tiek vyrus užklumpančia Parkinsono liga Lietuvoje serga 

apie 13 tūkst. žmonių. Dažniausiai šia liga susergama sulaukus 55–60 metų, tačiau vis 

dažniau ji diagnozuojama 40–30 metų ar dar jaunesniems asmenims. 

Šios ligos priežastys nėra tiksliai žinomos, bet mokslininkai linkę manyti, kad 

susirgimą nulemia genetinis paveldimumas – geno pasikeitimas, deformacija arba 

mutacija. Genų reguliacijos mechanizmų pasikeitimus skatina tokie rizikos veiksniai 

kaip sunkieji metalai, halogeniniai junginiai, radiacinis fonas. Todėl neatsitiktinai 

dažniau Parkinsono liga suserga tam tikrų profesijų atstovai – chemikai, dirbantieji 

žemės ūkio srityje, kurie kontaktavo su pesticidais, sunkiaisiais metalais.  

Nors šiandien liga nepagydoma, šiuolaikiniai vaistai gali palengvinti simptomus ir 

keisti ligos eigą, kad ji progresuotų lėčiau nei tai vyksta natūraliai. Šioje srityje 

mokslininkai intensyviai toliau dirba – kuriami, išbandomi genų inžinerijos būdu 

pagaminti preparatai, kurie, tikėtina, galėtų leisti žmogui būti laisvam nuo Parkinsono 

ligos. 

Žmonės skatinami kreiptis kuo anksčiau ir pradėti gydymą vos įvardijus ligą, tada 

galima tikėtis geresnių rezultatų. Tačiau neretai gali būti sunku atpažinti ankstyvuosius 

ligos požymius. Ankstyvieji ligos požymiai nėra tie, kurie plačiausiai žinomi – 

drebėjimas ramybės metu, judesių sulėtėjimas, sukaustymas, smulkiosios motorikos 

sutrikimai, sunkumas keisti padėtį iš gulimos į sėdimą, iš jos – į stovimą.  Daug 

ankstyvesni simptomai gali pasirodyti kur kas mažiau specifiniai, nesusiję su judėjimo 

sutrikimais – tai vidurių užkietėjimas, uoslės susilpnėjimas, miego sutrikimai, ypač 

naktiniai epizodai, kai žmonės aktyviai dalyvauja savo sapnuose, kalba per juos, ar kaip 

nors veikia jų metu, taip pat – nuotaikos sutrikimai, nepamatuotas, intensyvus nerimas. 



Svarbus yra šių simptomų kompleksas, paprastai jie pastebimi po vieną, bet vėliau 

atsiranda jų visuma. 

Tokie simptomai gali varginti penkerius, net dešimt ir daugiau metų, iki kol 

atsiranda specifinių judėjimo sutrikimų. Dėl to šiandien yra kuriami ankstyvosios 

diagnostikos modeliai, kad susilpnėjusia uosle besiskundžiantys žmonės būtų kuo 

išsamiau ištirti dėl Parkinsono ligos. 

Šalia nuoseklaus medikamentinio gydymo labai svarbios ir visos reabilitacinės 

priemonės, ypač kasdienė judesio terapija, ne mažiau svarbus psichologinis 

nusiteikimas, pozityvus mąstymas. 

Parkinsono ligai būdinga lėtai progresuojanti eiga su skirtingų simptomų 

vyravimu. Reabilitacijos priemonės, jų apimtys priklauso nuo žmogaus funkcijų 

sutrikimo lygio, savarankiškumo kasdieninėje veikloje. Pradinėje stadijoje taikomos 

reabilitacijos priemonės ambulatoriškai, toliau progresuojant ligai jų daugėja, 

reikalinga visa reabilitacijos specialistų komanda, reabilitacijos programa vykdoma 

stacionarinėmis sąlygomis ir toliau tęsiama namuose. 

Kadangi, liga nuolat progresuojanti, tai turi įtakos ir gyvenimo būdo 

pasikeitimui. Progresuojant ligai gali būti, kad reiks įvertinti tai, ką sergantysis gali 

realiai toliau daryti ir ką reikia keisti jo kasdieninėje veikloje. Gyvenimo būdo ar 

kokybės pokyčiai kiekvienam sergančiajam yra individualus dalykas. Todėl, 

specialistai sergančiajam turėtų padėti atrasti kasdieninėje veikloje tai, kas jį džiugintų 

ir padėtų jaustis savarankišku. 

Visuomenės sveikatos specialistai siūlo balandžio 11-ąją – Tarptautinę 

sergančiųjų Parkinsono liga dieną, pabandyti sukurti sergantiesiems ir jų artimiesiems 

emociškai šiltą nuotaiką, padovanojant malonią pavasarinių žiedų staigmeną. 

Patarimai ir rekomendacijos sergantiesiems: 

• Kontroliuokite savo kūno svorį: tremoras ir rigidiškumas yra dažniausi Parkinsono 

ligos simptomai, kurie trukdo judėti ir dėl to gali augti svoris. 

• Reguliariai mankštinkitės. 



• Nepervarkite: nors svorio kontrolė ir reguliarus makštinimasis yra būtini, reikia 

vengti fizinio nuovargio. Venkite darbų, kuriems atlikti reikia tokių veiksmų, kaip 

sunkių daiktų kėlimas, stūmimas, traukimas. 

• Viską atlikite neskubėdami: valgykite, valykitės dantis, renkitės. Visus veiksmus ir 

darbus atlikite per tiek laiko, kiek jums reikia. Nesukelkite sau ir savo kūnui įtampos. 

• Naudokitės pagalba: ne tik moraline parama, bet ir fizine. Pasinaudokite lazda 

vaikštant, kad išlaikytumėte pusiausvyrą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 

• Pakankamai ilsėkitės: poilsis padeda kontroliuoti Parkinsono ligą. Ilsėkitės tarp 

veiklos ir kai pavargstate. Pavalgę taip pat pailsėkite 20-30 minučių. Gerai 

išsimiegokite. 

• Būtinai laiku gerkite vaistus: vaistai yra sudėtinė Parkinsono ligos gydymo dalis. 

Pasinaudokite priminimais telefone, kompiuteryje, kurie padėtų jums savalaikiai 

išgerti vaistus. (šaltinis: www.thehealthsite.com).  

Patarimai artimiesiems, slaugantiems, draugams: Sunku, kai nežinai ką pasakyti 

žmogui sergančiam Parkinsono liga, o norisi išreikšti savo rūpestį, užuojautą ir norą 

padėti. Kartais geriausi ketinimai nuskamba nejausmingai. Šįkart vietoje to, ką pasakyti 

sergančiam Parkinsono liga, išsiaiškinkime ko nereikia sakyti: 

– „Mano seneliui parkinsonas, bet geria vaistus ir jaučiasi gerai.” 

Vis dar vyrauja klaidinga nuomonė, kad Parkinsono liga yra pagyvenusių žmonių 

liga. Be to, tai kas tinka vienam, nebūtinai tinka kitam – kiekvienam pacientui 

parenkama individuali gydymo schema, kiekvienas pacientas turi savo ligos simptomų 

kompleksą ir intensyvumą. 

– „Tau parkinsonas?  Kad tu nedrebi.” 

Sergantieji turi skirtingus Parkinsono ligos simptomus: vieniems labiau 

pasireiškia drebėjimas (tremoras), kitiems – sukaustymas (rigidiškumas), kuriuos lydi ir 

kiti negalavimai. Nėra dviejų vienodų pacientų, kaip ir nebūna dviejų vienodų snaigių. 

– “Esu tikras, kad šiuolaikinė medicina greitai atras būdą kaip išgydyti.“ 



Su šia viltim gyvena turbūt visi sergantieji Parkinsono liga. Bet realybė ne tokia 

maloni – ta atradimo diena neateina ir kiekvienas sergantysis kas rytą keliasi su mintim, 

kad laukia nemiela ateitis. 

– “Šiandien atrodai gerai, tavo parkinsonas turbūt praeina.” 

Du žodžiai – NEURODEGENERACINĖ LIGA. Parkinsonas yra progresuojanti 

lėtinė liga, dėl kurios sergančiojo būklė nuolat blogėja. Ir tik dėl to, kad sergantysis 

šiandien jaučiasi geriau, nereiškia, kad jis sveiksta. Ši liga neišgydoma. Ir dar, 

sergančiojo savijauta gali keistis – gerėti ar blogėti – net ir kas valandą. 

– “Tai tau sunku vienu metu atlikti kelis veiksmus? Žinai, man irgi. Gal ir man 

parkinsonas…“ 

Nepersistenk! Sergančiajam ir taip sunku, ir jam tikrai nesinori stebėti tavo 

aktorinių sugebėjimų. 

– “Dievas nesiunčia mums sunkumų, kurių mes nepajėgtume ištverti.” 

Religija ir dvasingumas – tai asmeninė patirtis. Pasistenkite nepiršti savo 

įsitikinimų, požiūrio kitiems. Kiekvienas turime savo suvokimą apie tokius dalykus, kai 

susiduriame su realybe. 

– “Nemanau, kad tau reikia šitų vaistų. Ar domėjaisi holistiniu gydymu? Gal tu 

netinkamai maitiniesi?“ 

„Taip! Jei tik aš žinočiau, kad mano parkinsonas nuo pieno netoleravimo… būtum 

gaaaaal ir teisus…“ – jei sergantysis to ir nepasakys garsiai, tai tikrai pagalvos tyliai. 

– “Na, ne taip jau ir blogai – gi nuo parkinsono nemirštama.” 

Taip, nuo parkinsono nemirštama, bet nuo šios ligos sukeliamų komplikacijų – 

dažnai. Įspėjimas: tokios pastabos, kad gali būti ir blogiau, gali priversti sergantįjį mesti 

į tave kokį sunkų daiktą. Juokaujame, žinoma. Bet tiesa yra tokia, kad tu net 

neįsivaizduoji kas yra blogai. 

– “Mano tėtis sirgo parkinsonu, todėl puikiai žinau ką tau tenka išgyventi.” 

Ar tikrai? Net jei rastume sergančiojo identišką dvynį ir jie abu susirgtų tokiame 

pačiame amžiuje, jų ligos, simptomų pasireiškimas būtų skirtingi. Žmonės gyvena 



skirtingose aplinkose, valgo skirtingą maistą, skirtingai „draugauja“ su liga ir liga juos 

veikia skirtingai. 

– “Nežinau ką daryčiau, jei aš susirgčiau, tikriausiai pasiduočiau… Tu toks 

stiprus.” 

Iš tiesų toks komentaras skamba kaip mirties nuosprendis. Bet iš kitos pusės, tai 

lyg ir komplimentas, kad sergantysis stipri asmenybė susidorojanti su lėtine liga, bet jis 

gali būti priimtas neigiamai. 

– „Neliūdėk!“ 

Tai, kad tau sunku matyti savo artimą žmogų patiriant emocinį ir fizinį skausmą, 

nereiškia, kad jis klausys tavo patarimo. Jis gali ir apsiverkti – tai jo gyvenimas, o 

Parkinsono ligos palydovė yra depresija. 

– “Neleisk parkinsonui valdyti tavo gyvenimą.“ 

Taip, mes kiekvienas pats atsakome už savo gyvenimo kelią ir patys sprendžiame 

kas mums svarbu. Taip pat ir sergantysis Parkinsono liga nenori, kad kažkas kitas 

apspręstų jo gyvenimą. Bet liga užima didžiulę jo gyvenimo dalį. 

Dar vis kyla klausimas, o ką pasakyti sergančiajam? Kaip jau buvo rašyta: 

nėra dviejų vienodų pacientų, kaip ir nebūna dviejų vienodų snaigių – todėl ir 

supratimas, ir parama reikalinga kiekvienam skirtinga. Sergančiajam jau ir taip 

sudėtinga kontroliuoti savo gyvenimą, todėl neaiškink jam, kaip jam tvarkytis su liga. 

Pasikalbėk su juo, ką jis jaučia, ką patiria. Leisk jam pasakyti, kas jam galėtų padėti 

susidoroti su tam tikrais ligos pateiktais iššūkiais. (šaltinis: www.diseasescure.pw). 

Problema ta, kad tiek patys sergantieji bijo išlįsti iš savo „kiauto“, tiek visuomenė 

nelabai domisi, trūksta informacijos apie ligą. Jos pakankamai stokoja ir patys 

sergantieji bei jų artimieji. 

Nors galimybės padėti tokiems žmonėms vis gerėja, stigmatizacija visuomenėje 

sergančiųjų atžvilgiu nemažėja. Liga daugiausiai veikia ligonio fizinę būklę, o ne, kaip 

klaidingai manoma, jo intelektą, todėl vartodamas vaistus sergantysis ilgus metus gali 

išlikti darbingas ir kūrybingas. 

http://diseasescure.pw/12-things-not-to-say-to-someone-with-parkinsons/

