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Parkinson hastalığı daima hasta yakınlarını da etkiler. İsviç-
re'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre uzun süredir bu 
hastalığa sahip hastaların partnerlerinin neredeyse %90'ı 
psikolojik olarak, %80'i zaman bakımından ve %60'ı da 
fiziksel olarak kendilerini stres altında hissetmektedir. 

Şu ana kadar tam olarak iyileştirilemeyen ancak iyi bir 
şekilde tedavi edilebilen bu hastalığın ilerlemesi nedeniyle 
hasta yakınlarının hastaya günlük hayatta gittikçe daha 
fazla destek olması gerekmekte ve belli bir süreden sonra 
da onun bakımıyla ilgilenmesi gerekmektedir.

Hastalığın çok çeşitli yönleri ve terapilerin farklı etki-
leri, hasta yakınlarının daima iyi ve hedefe yönelik bir 
şekilde hareket edebilmesi ve yardım arayan kişi olarak 
doğru muhatapla iletişime geçebilmesi için geniş bir bilgi 
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yelpazesine sahip olmasını gerektirmektedir. Bu yüksek 
bir beklenti olabilir, hele ki kişi kendini zaten baskı ve yük 
altında hissediyorsa. Eğer bir de kişi internette araştırma 
yapma konusunda muhtemelen zorlanacak bir yaştaysa işi 
oldukça zordur.

Bu broşürün amacı, mümkün olan en kısa zamanda doğru 
temas noktasını bulmanız ve böylece hem hasta olan 
yakınınız hem de kendiniz için mümkün olan en iyi desteğe 
ulaşmanıza yardımcı olmaktır.

Bu yolda size başarılar dileriz! 

Ön söz

Franka Weber
Psikoloji / Nöropsikoloji 
Bölüm Başkanı
August-Bier Nöroloji ve  
Rehabilitasyon Kliniği
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MOTORIK DALGALANMALAR 
– SEMPTOMLAR DEĞİŞKENLİK 
GÖSTERİR
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Neden bahsedilmektedir?

Parkinson hastalığı ortaya çıktıktan sonra, hareket süreçle-
rinin yavaşlaması (bradikinezi), kaslarda sertleşme (rigor), 
titreme (tremor) ve yürüyüş ve duruş bozuklukları (duruş 
instabilitesi) gibi klasik ana semptomlar görülebilir. Bu 
semptomlarda L-Dopa ile uygulanan terapiden genellikle 
iyi sonuçlar elde edilmektedir. İlaçların iyi bir şekilde etkili 
olduğu hastalığın bu evresine “honeymoon dönemi“ (honey-
moon = balayı) adı da verilmektedir. 

Fakat ne yazık ki böyle bir ilaç terapisi de beynin siyah 
maddesindeki (substantia nigra) dopamin hücrelerinin 
ölümünün ilerlemesini durduramamaktadır. Hastalığın ilk 
semptomları ortaya çıktığında bu hücrelerin yarısı işlevini 
kaybetmiştir bile. Hastalığın seyri çok bireyseldir fakat 
siyah maddede daha fazla hücre kaybı olduğunda geç 
komplikasyonlar meydana gelebilir. 

Normalde siyah madde dopamini depolar ve dozajlayarak 
verir; ancak eğer bu tampon fonksiyonu eksikse dopamin 

Motorik dalgalanmalar – Semptomlar değişkenlik gösterir

sadece çok kısa bir süre (2–3 saat) etki eder ve ön görü-
lemeyen etki boşlukları oluşur. Dopamin reseptörlerinin 
(bunlar dopamin algılayıcıları/alıcılarıdır) böyle düzensiz 
ve dalgalı bir şekilde uyarılmaları sebebiyle reseptörler de 
değişir. İstemsiz hareketlerle seyreden aşırı tepkiler veya 
dopamine karşı kısa süreli hassasiyet kaybı ortaya çıkabilir. 
Yani ön görülemeyen dalgalanmalar görülebilir (ör. ON-OFF 
dönemleri). Bu komplikasyonlar ilerleyen hastalığın yol 
açtığı etkilerdir. 

Dalgalanmalar, istemsiz hareketlerin (diskineziler, hiperki-
neziler) yanı sıra, hareketsizlik (akinezi), hiç beklenmedik 
ON-OFF dönemleri (hasta aniden açılmış ve kapatılmış 
gibidir), donma hali (hastanın "donmuş" gibi kaldığı yürüme 
blokajları) veya uzuvlarda veya gövdede ağrılı kas krampları 
(distoniler) şeklinde kendini gösterebilir.  
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Motorik dalgalanmalar – Semptomlar değişkenlik gösterir

Zorluk

Sosyal soyutlama

Hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin ortaya çıkması 
korkusuyla hastaların birçoğu kendilerini gittikçe soyut-
lamakta, sosyal temaslar kurmaktan, seyahat etmekten 
veya benzeri faaliyetlerden kaçınmaktadır. Bu durum hasta 
yakını olarak özellikle sizi de kısıtlamaktadır. Özellikle 
hasta yakınları için oldukça sıkıntı verici olan bu yaşam 
koşullarında kişi "günlük hastalık yaşantısının" dışına 
çıkmayı, başka bir şeyler görmeyi, arkadaşlarıyla buluş-
mayı, Parkinson hastalığından önce yaşama ait olan şeyleri 
mümkün olduğunca korumayı daha da çok istemektedir.

Hastalıktan sonra da aktif bir yaşam sürdürmeye 
dikkat ediniz. Hayat sadece hastalığın (veya 
hastanın) etrafında dönmemelidir. Hastalığın 
dönemlerinde duyulan utanma duygusunu ve kor-
kuyu anladığınızı ifade ediniz. Hastalıkla ve buna 
bağlı kısıtlamalarla bu durumu saklamadan başa 
çıkması konusunda yakınınızı ikna etmeyi deneyi-
niz. Bazen arkadaşların yapacağı küçük, uygun ve 
kırıcı olmayan bir şaka da (“sıcak su torbası olan 
var mı, XY yine dondu) sıkıntılı durumlarda ortamı 
yumuşatmaya yardımcı olabilir. Mizah birçok şeyi 
kolaylaştırır. Hastayla somut bir şekilde ona neyin 
yardımcı olacağını ve kendisini rahat hissetmesini 
sağlayacağını konuşmanız iyi 
olacaktır.
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Profesyonel destek alınız. Bir psikoterapist size 
yardım edebilir. Kendiniz veya hasta olan yakınınız 
için bir terapist arayışı içindeyseniz aşağıdaki 
merkezde size yardımcı olabilirler:

Psikoterapi bilgi servisi (Psychotherapie-Informa-
tionsdienstdienst, PID)
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
Tel: 030 209166330
Faks: 030 209166316
www.psychotherapiesuche.de

Acil durumlarda veya bir an için kendinizi çaresiz 
hissediyorsanız, federal çapta hizmet veren tele-
fonda psikolojik destek acil durum hattı mevcuttur:
Tel:  0800  1110111 (ücretsiz) veya  

0800  1110222 (ücretsiz)

Depresif ruh hali

Bazen hastalık ve buna bağlı kısıtlamalar ve semptomlar, 
kişide patolojik depresif ruh hali ortaya çıkacak kadar 
bunaltıcı olur. Bu durum sadece hastada değil, hasta yakını 
olarak sizde de görülebilir. Kişinin hayatında keyifsizliğin, 
isteksizliğin, olumsuz düşüncelerin, endişelerin, uyku 
bozukluklarının hâkim olması ve hayattaki güzel şeylere 
karşı bir istek duyulmaması, neşesiz olunması ve en küçük 
sorunda bile ümitsizliğe düşülmesi depresif bir ruh halinin 
belirtileri olabilir. Bu durumda profesyonellerden yardım 
alınması gerekir.

9



Yakınınıza açık ve dürüst bir şekilde, ilaç tedavisini 
reddetmesi durumunda sadece yaşam kalitesinden 
ödün vermekle kalmayıp yaşam beklentisini azalta-
bileceğini de anlatmaya çalışınız. Parkinson sendro-
munun semptomları genellikle iyi bir şekilde kontrol 
edilebilmektedir. Bunun uzman doktorlar tarafından 
yapılması gerekir. 

Ilaçlardan korkmak 

Hastaların birçoğu semptomları ilaçların yan etkileri san-
maktadır. Özellikle yeni medya çağında bu konuda tedir-
ginlikler mevcuttur. Birçok konuda çok fazla tartışılmakta 
ama bu tartışmalar gerçeğe uygun olarak yapılmamaktadır. 
Bazı hastalar ilaçlardan ciddi bir şekilde korkmaktadır. 
Hastalar güvensizlik ve korku sebebiyle ilaçları almayı 
reddetmektedir. 



Parkinson hastalığının tedavisi için ev doktorunuzun 
sizi bir nöroloğa sevk etmesini isteyiniz. Terapiye ne 
kadar erken başlanırsa hastalığın seyrini olumlu yönde 
etkileme imkânı da o kadar büyüktür.

www.neurologen-und-psychiater -im-
netz.org internet sayfasında oturduğunuz 
yere yakın uzman doktor muayenehanele-
rini ve klinikleri bulabilirsiniz. 

Ayrıca münferit federal eyaletlerin Sağlık Sigortası 
Doktorları Birliği bünyesinde bir randevu hizmet nok-
tası (RHN) kurulmuştur. RHN, sağlık sigortası hasta-
larına dört hafta içinde uzman bir doktordan randevu 
alınmasını amaçlamaktadır. 

Ayrıca Sağlık Sigortası Doktorları Birliği, uzman dok-
tor arama hizmeti de sunar ve size uzman doktorların 
listesini de gönderebilir. Yaşadığınız federal eyaletin 
Sağlık Sigortası Doktorları Birliğinin adresini Sağlık 
Sigortası Doktorları Birliğinin internet sayfasında 
bulabilirsiniz: www.kbv.de.

Sağlık Sigortası Doktorları Birliği Kamu Tüzel Kişisi 
(Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR) 
Herbert-Lewin-Platz 2 
10623 Berlin 
Tel: 030 4005-0 
Faks: 030 4005-1590 
E-posta: info@kbv.de

Helmut Schröder  
“Leben mit Parkinson: Achterbahn für Fort-
geschrittene” (Parkinson ile yaşamak: Ileri 
seviyeler için gel-git yaşayışları)

ISBN-10: 3830481705
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UYUM – TERAPIYE 
BAĞLILIK – 
ADHERANS
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Uyum – Terapiye bağlılık – Adherans

Neden bahsedilmektedir?

Günümüzde aslında aynı konuyu ifade eden birçok kavram 
mevcuttur:  “Uyum”, “terapiye bağlılık” veya “adherans”. 

Aslında geçmişte en yaygın olarak kullanılan kavram “uyum” 
kavramıydı. Burada doktorun talimatlarına uyulması ve 
terapilere katılım konusunda istekli olunması kast edilmek-
tedir. Bu durum sıklıkla “terapiye bağlılık” kavramıyla bir 
tutulmuştur: Uzun süreli tedavi başarısını garanti etmek 
için terapilere ve tedaviyi yürüten uzmanın talimatlarına 

“bağlı” kalacağım. 

Uyum ve terapiye bağlılık kavramlarının ötesine geçen 
“adherans” kavramı biraz daha yeni bir kavramdır. Burada 
odak noktasında hastanın tutumu da yer almaktadır, hasta 
iyileşme sürecine mümkün olduğunca aktif bir şekilde 
katılmalıdır. Bu, doktorun ilaçların alımı veya yaşam 
alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi bazı önerileri günlük 
hayatına nasıl uyarlayacağı, bunları nasıl en iyi şekilde 

uygulayabileceği ve bu anlamda hangi yardımlara ihtiyaç 
duyduğu konusunda hastayla görüşmesi anlamına gelir. 
Burada terapi hedeflerine ulaşılmasına ilişkin sorumluluğu 
hem hasta hem de doktor taşır. 

Parkinson hastalığında hastanın yaşam kalitesi için 
ilaçların ayarlanması çok önemlidir. İlaçlar genel-
likle Parkinson konusunda uzmanlaşmış bir doktor 
tarafından hastaya özel olarak “incelikle” ayarlanır. 
Lütfen yan etkileri veya yakınınızın semptomlarda 
fark ettiği dalgalanmaları daima doktorunuzla 
görüşünüz ve asla kendi başınıza ilaçları değiştir-
meyiniz. Hastanın iyiliği için kendi başınıza hareket 
etmemeye dikkat ediniz, zira Parkinson hastalığının 
tedavisi oldukça karmaşıktır ve sadece bir uzman 
tarafından uyarlanmalıdır.
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Uyum – Terapiye bağlılık – Adherans

Zorluk

Tablet alımı

Maalesef hastalığın şiddeti ve buna bağlı olarak ilaçların 
sayısındaki artış ile birlikte adheransın genellikle düştüğü 
görülmektedir. 

Yani bu durumdan en sık etkilenen husus, Parkinson 
hastalığı için büyük öneme sahip olan ilaç alımıdır. Böylece 
hastalar çok sayıdaki bu ilaçlara gerçekten ihtiyaçları oldu-
ğunu anlamayabilirler. Ya da algı ve düşünebilme yetisin-
deki kısıtlamalar nedeniyle hastalar tabletlerin zamanında 
alınmasını kendi başlarına kontrol edemeyebilirler. Ayrıca 
Parkinson ile ilişkili ince motor semptomları genellikle 
tabletleri ambalajından çıkarırken sorunların yaşanmasına 
yol açar.

En iyisi hasta yakınlarından birinin 
tablet alımı ve randevuların organize 
edilmesi ile ilgilenebilmesi ve bu konuda 
hastaya destek olabilmesidir. Özellikle 
Parkinson sendromunda tabletlerin 
zamanında alınması şarttır. En küçük 
bir sapma bile terapi planını ve ilaçların 
etkileşimlerini olumsuz etkileyebilir. 
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Artık bu konuda oldukça faydalı olan araçlar mevcuttur: 
İlaç uygulamaları veya bir sinyal sesi ile önceden ayar-
lanmış olan ilaç alım zamanını hatırlatan “CAREOUSEL” 
tablet dispenserleri gibi. Alarm ancak sensörün ilacın 
kutudan alındığını onaylaması durumunda kesilir. 

“CAREOUSEL” tablet dispenserleri Mediring GmbH 
firması üzerinden temin edilebilir:

Mediring GmbH
Dechenstr. 15 a
40878 Ratingen
info@mediring.de
Telefon 02102 5169797
www.mediring.de

Standart ilaç dozajlayıcılarını rahat kullanamıyorsanız, 
eczanenize bir ücret karşılığında ilaçların düzenlenme-
sini üstlenip üstlenemeyeceğini sorabilirsiniz. 

Diğer bir olanak da eczanenizden, ilaçları reçete 
edilen dozajlarda “blisterlenmiş” olarak hazırlamasını 
istemektir. 

Makine ile blisterleme işleminde, tabletler kutularından 
tam otomatik olarak küçük tek kullanımlık poşetlere 
(blister) koyulur, bu poşetler art arda birbirine kaynak-
lanmış bir şekilde sıra halinde sunulur veya büyük bir ilaç 
paketi gibi görünür. 



Doktor randevuları 

Yukarıda belirtilen aynı sebeplerden dolayı doktor randevu-
ları da unutulabilir. 

Günümüzde sahip olunan teknik imkânlar sayesinde 
bu problemler için çok sayıda elektronik yardımcı 
bulunmaktadır.

Bunlara örnek olarak yaşlılar için “Cleartime” saati 
verilebilir (www.cleartime.de). Bu saate randevular 
ve randevunun olduğu doktorun bilgileri girilebi-
lir. Büyük bir ekrana sahip olan saat güvenilir bir 
şekilde randevuları hatırlatır. Ve bireysel ihtiyaçlar 
doğrultusunda uyarlanabilir. Bu saat iyi bir elektro-
nik yardım sunar ve günümüzde bu fonksiyonları 
sunan akıllı telefonlara göre kullanımı çok daha 
kolaydır. 



Hastalığın idrak edilmesi  

Hastalık idrak edilmediğinde, 
hastayla ilgilenebilecek bir 
hasta yakınının olmaması ve 
hatta hasta yakınının durumu 
idrak edememesi durumunda 
dışarıdan yardım sağlanması 
şarttır.

Bu destek günde birkaç kez size 
gelerek ilaçların alınmasına yardım 
eden bir evde bakım hizmetleri tara-
fından verilebilir. Bu hizmet doktor 
tarafından reçete edilmelidir ve 
sağlık sigortası tarafından ödenir. 

Hasta yakını durumla başa çıkamı-
yorsa ancak hasta kişinin yardıma 
ihtiyacı varsa, refakat hizmeti için 

başvuruda bulunulması da gerekli 
olabilir.

Bu noktada iletişime geçilmesi 
gereken kişi, Asliye Mahkemesi’ne 
ilgili dilekçeyi yazacak olan tedaviyi 
yürüten doktordur. Mahkeme de 
kişinin ihtiyaçları ile ilgilenecek bir 
refakatçı tayin eder. 

Uyum – Terapiye bağlılık – Adherans

Ayrıca yüksek ölçüde adherans 
sağlanması için en önemli şeyin iyi bir 
bilgilendirme olduğu da bilinmekte-
dir. Bu anlamda, ilgili kişileri hastalık 
tablosu ve yapılacaklar konusunda 
tam olarak bilgilendirmek doktorun 
görevidir. 

Tedaviyi yürüten doktor arabirim 
görevi görmektedir. Ve eğer doktor, 
hasta ve hasta yakınları iyi bir iş bir-
liği yaparlarsa ortak terapi hedefle-
rini destekleyen yüksek bir adherans 
sağlanabilir.
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Hastalığın ilerlemesi

Neden bahsedilmektedir?

Hastalık ilerledikçe yukarıda belirtilen semptomların yanı 
sıra hem fiziksel hem de bilişsel alanda görülebilen başka 
semptomlar da ortaya çıkmaktadır.

Zorluk

Hastalar yeni semptomları genellikle rahatsız edici ve 
utandırıcı olarak algıladıklarından, bunları mümkün oldu-
ğunca uzun süre saklamaya çalışırlar. Ama burada da hızlı 
bir şekilde hareket edilmesi gereklidir. Dikkat edebileceği-
niz hususlar nelerdir?

Fiziksel semptomlardaki değişiklikler –  
Uyarı işaretleri

Yukarıda belirtilen, akinezi, bradikinezi, diskinezi, rigor, 
tremor, donma gibi semptomların artması veya yeni ortaya 
çıkması durumunda hastalığın ilerlediği düşünülmelidir. 
Ayrıca bunlara şu hastalık belirtileri de eklenebilir:

• Tükürük salgısında artış

• Yutma hareketlerinde azalma

• İnkontinans veya mesane zayıflığı

• Görme ve koku alma duyularında kısıtlamalar

• Ereksiyon bozuklukları

• Daha sık görülen kabızlık

• Aşırı terleme
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Fakat aşağıdaki semptomların görülmesi durumunda 
dikkat etmeniz gerekmektedir:

• Çeşitli alanlarda hafızada kısıtlanmalar 

• Eylem ve planlama zorlukları, ör. günün planlanmasında 
veya kahve yapmakta zorlanma

• Oryantasyon güçlükleri

• Bir şey çizmekte zorlanma

• Kelime bulmakta veya isimlendirmekte belirgin 
zorlanma

Bernd Leplow'un "Ratgeber Parkinson" (Parkinson Reh-
beri) isimli kitapçığında, olası bilişsel düşüşü kontrol edebi-
leceğiniz bir çalışma sayfası da bulabilirsiniz. 

Hastalığın ilerlemesi

Bilişsel kısıtlamalar – Uyarı işaretleri

Parkinson hastalarının birçoğu demans olmaktan korkmak-
tadır. Gerçekten de Parkinson hastalarında yüksek oranda 
demans görülmektedir; ancak hastaların birçoğu, normal 
popülasyonda da demans olma riskinin yüksek olduğu bir 
yaştadır. Peki, zamanında harekete geçebilmek için neye 
dikkat edilmelidir? Anahtarın kaybedilmesi veya kişinin ara 
sıra kendi ismini unutması demans teşhisi için kesinlikle 
yeterli değildir. 

Richard Wagner “Herr Parkinson“  
(Bay Parkinson) ISBN-10: 3813506533 

Bernd Leplow “Ratgeber Parkinson”  
(Parkinson Rehberi) ISBN-10: 3801720993
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Belirtilen fiziksel ve bilişsel hastalık belirtileri-
nin hepsi ortaya çıkmayabilir. Fakat herhangi bir 
değişim fark etmeniz durumunda tedaviyi yürüten 
doktoru bilgilendirmeniz gerekir. Doktor ilaçları 
değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. 

Demans hastalığı şüphesi ör. bir klinik nöropsiko-
log tarafından kontrol edilebilir. Muayenehanesi 
olan nöropsikologların adreslerini www.gnp.de 
adresinde yer alan Nöropsikoloji Derneği’nin ana 
sayfasından öğrenebilirsiniz. 

Gesellschaft für Neuropsychologie e. V. (Nöropsi-
koloji Derneği)
Nikolausstraße 10
36037 Fulda
Tel: 0661 9019665
Faks: 0661 9019692
E-posta: fulda@gnp.de



Bazen ilaçların değiştirilmesi, yeniden ayarlanması ya da 
bir klinikte yatış ile daha ileri muayenelerin yapılması da 
faydalı olabilir. “Parkinson kompleks tedavisi” adı verilen 
bir olanak mevcuttur. Bu tedavide multidisipliner bir 
ekip tarafından özel bir terapi uygulanır. Tedavi en az 14 
gün sürer. Bunun için hasta, doktor tarafından doldurul-
muş hasta sevk formu ile başvurmalıdır. Böyle bir tedavi 
sunan ilgili uzman klinikleri, ör.  
www.parkinson-vereinigung.de internet sayfasında 
bulabilirsiniz. 

Bundesverband Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. 
(Alman Parkinson Derneği Federal Birliği)
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel: 02131 740270
Faks: 02131 45445

Bu kliniklerde kısmen LSVT-BIG egzersizi de sunulmak-
tadır. Bu egzersiz özel olarak Parkinson hastaları için 
hazırlanmış bir fizik tedavi yöntemidir. Bu yöntem hak-
kında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz www.lsvt.
de sayfasına bakabilirsiniz. Burada sertifikalı LSVT-BIG 
terapistlerini de aratabilirsiniz.

LSVT Global – Temsilcilik, Almanya
Thomas Brauer
Öğretici logopedi uzmanı
Draiser Straße 82a
55128 Mainz
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DÜRTÜ KONTROL 
BOZUKLUKLARI – 
BAĞIMLILIK 

4



Neden bahsedilmektedir?

Dürtü kontrol bozukluklarında rahatsız edici gergin bir 
durum, dürtüsel bir davranışla çözülmeye çalışılır. Bu 
davranış mecburi bir şekilde neredeyse otomatik olarak 
gerçekleştirilir. Bu bilinçli bir harekettir fakat bilinçli bir 
şekilde durdurulamaz veya engellenemez. Bu davranış 
bozuklukları arasında oyun bağımlılığı veya patolojik oyun 
oynama, satın alma coşkusu veya alışveriş bağımlılığı, 
hiperseksüalite yani seks bağımlılığı sayılabilir. 

Bu davranış bozuklukları sağlıklı insanlarda da görülebi-
lir fakat bu davranış bozukluklarının öncelikle dopamin 
agonistleri ile tedavi edilen hastalarda görüldüğüne dair 
işaretler mevcuttur. Dopamin, bağımlılıkların sürdürülme-
sinde büyük rol oynayan ödül merkezimizi de düzenlemek-
tedir. Fakat görünüşe bakılırsa hastanın kişilik özellikleri de 
bu tür davranışların ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. 

Dürtü kontrol bozuklukları – Bağımlılık

Yukarıda belirtilen işaretlerin olması durumunda, 
tedaviyi yürüten doktorla mümkün olduğunca 
çabuk iletişime geçmeye çalışınız. Burada büyük 
bir olasılıkla “sadece” ilaçların yan etkileri söz 
konusu olduğu için, ilaç tedavisinin değiştirilmesi 
veya yeniden ayarlanması sayesinde problem 
hızlı bir şekilde çözülebilir. Genel olarak bağım-
lılık davranışına dâhil olmamak için, olaylarla 
aranıza duygusal anlamda mesafe koymayı dene-
melisiniz. Sayfa 22’de bahsedilen Alman Parkin-
son Derneği (Deutsche Parkinson Vereinigung 
e.  V.), ana sayfasında üyelerine “olası yan etkilere 
ilişkin soru formu” sunmaktadır. Bu form bağım-
lılıkların erkenden fark edilebilmesi 
için çok faydalı olabilir. 

www.parkinson-vereinigung.de
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Dürtü kontrol bozuklukları – Bağımlılık

Olası davranış bozuklukları bakımından bunları göz önünde 
bulundurabilmek ve hızlı bir şekilde buna karşı eyleme 
geçebilmek için doktor, teşhisten sonraki ilk düzenlemede 
kişilik alanındaki risk faktörlerini de sormalıdır.

Zorluk

Oyun bağımlılığı

Oyun bağımlılığı Parkinson hastalarında en sık görülen 
dürtü kontrol bozukluğudur.  
Şu uyarı işaretleri oyun bağımlılığına işaret eder:

• Oyun oynarken, sürekli olarak oyun teknikleri ve para 
temini gibi konular üzerinde düşünülmektedir.

• Oynama isteğine direnme çabaları sürekli başarısız 
olmaktadır.

• Oyuna engel olunması kişide huzursuzluğa ve gerginliğe 
yol açmaktadır.

• Kişi oyun oynadığını aile bireylerinden bile 
saklamaktadır.

• Oyun ciddi maddi sonuçlar doğurmaktadır.

• Oyun yasa dışı eylemlerle, suç işleyerek finanse 
edilmektedir.

• İlişkiler bozulmaktadır

• Sosyal statü tehlikeye düşmektedir

Heyecan ve coşkuyu sürdürebilmek için bu uğurda gittikçe 
daha fazla para harcanmaktadır. Günümüzde özellikle 
internet büyük bir tehlike teşkil etmektedir. 
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Alışveriş bağımlılığı

Alışveriş bağımlılığında sıklıkla gereksiz eşyalar aşırı mik-
tarlarda satın alınmaktadır. Asıl önemli olan bu eşyalara 
sahip olunması değil, satın alma eylemi ile gerginliğin gide-
rilmesidir. Fakat Parkinson hastalarında bu dürtü kontrol 
bozukluğunun daha nadir olduğu görülmektedir.

Alman Parkinson Derneği’ne üye olunması faydalı 
olabilir. Hasta yakınları için üyelik ücreti yıllık 29,50 
Euro’dur. Dernek birçok rehber ve zengin bilgiler 
sunmaktadır. Ayrıca kişilerin ikamet ettikleri yerin 
yakınında da yardım bulabilmeleri için yerel gruplar 
da mevcuttur. 

Bundesverband Deutsche Parkinson Vereinigung 
e. V. 
(Alman Parkinson Derneği Federal Birliği)
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel: 02131 740270
Faks: 02131 45445
www.parkinson-vereinigung.de

Dürtü kontrol bozuklukları – Bağımlılık26



Seks bağımlılığı

Özellikle erkeklerde ör. dopamin agonistleri gibi ilaçlar 
cinsel isteği artırabilir. Bu durum kendini cinsel fanteziler, 
hayal kurma veya sık yapılan mastürbasyon gibi daha 
zararsız şekillerde gösterebilir. Ancak bu durum paranoyak 
kıskançlık veya teşhircilik gibi daha ağır biçimlerde de 
ortaya çıkabilir. Hastalar genellikle bu rahatsızlığın farkına 
varamadıkları veya utandıkları için bu tür bir bozukluk 
hakkında neredeyse hiç konuşmazlar. Hasta yakınları da 
bu durumu somut bir şekilde ele almaktan kaçınırlar. Fakat 
cinsel problemler üzerinde konuşulması gereklidir. Sessiz 
kalmak korkulara, yanlış anlaşılmalara ve strese yol açar.

Dürtü kontrol bozuklukları – Bağımlılık

Nöroloğunuzla, gerekirse bir çift terapisti ile ve 
tabii ki partnerinizle bu konu hakkında konuşunuz. 
Konuşmak çözüm yollarını açar. 

Size terapist arayışında yardımcı olabilecek bir çift 
ve aile terapisi portalı bulunmaktadır: 

Çift ve aile terapisi portalı
Thomas Schuh
Hillenbrandstr. 21
86156 Augsburg
Tel: 0821 29715648
E-posta: info@paartherapeut-finden.de
www.paartherapeut-finden.de
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SOSYAL  
YÖNLER5



Sosyal yönler

Neden bahsedilmektedir?

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte ör. meslek hayatında, hare-
ketlilikte olası kısıtlamalar söz konusu olabilir. Ayrıca belki 
yardımcı gereçlere ihtiyaç duyulabilir veya bakıma muh-
taçlık durumu ortaya çıkabilir. Yaşamdaki bu değişimlerle 
birlikte, hayatın son döneminde sağlanacak bakıma ilişkin 
düşünceler giderek artar.

Zorluk

Meslek hayatı

Her Parkinson hastası hemen çalışamaz duruma gelmez. 
Fakat fiziksel kısıtlamalar çalışırken bazı zorlukların 
yaşanmasına neden olabilir. Yakınınızın işten gittikçe daha 
yorgun bir şekilde eve döndüğünü hissederseniz, bu yakını-
nızın zorlandığının bir işareti olabilir. 

Parkinson hastaları ağır engelli belgesi ile ör. işten 
çıkarmaya karşı daha iyi bir güvence ve işinin kolay-
laştırılması için teknik yardım gereçleri gibi çeşitli 
koruma, yardım ve teşvik olanaklarından fayda-
lanma hakkını elde ederler. Tedaviyi yürüten doktor 
ve federal eyaletin Entegrasyon Dairesi ile birlikte 
çalışma durumunda değişiklikler yapılmasının müm-
kün ve gerekli olup olmadığı açıklığa kavuşturulabilir.                 

Hastanın kendisi bu durumdan utanıyor ve işlerini eskisi 
gibi yapmak istiyor ve bu sebeple sık sık sınırlarını zorluyor 
olabilir.
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Sosyal yönler

Rehabilitasyon önlemleri çalışabilirlik durumunun 
daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir. 
Bunun için masraf üstlenicilere rehabilitasyon baş-
vurusunda bulunması gereken kişi, tedaviyi yürüten 
doktor olduğu için onunla görüşülmelidir. 

Ağır engelli belgesi için ilgili federal eyaletin Sosyal 
Güvenlik Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Yetkili 
Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün adresi şehir veya 
ilçe yönetiminden öğrenilebilir.

Ağır engelli belgesi bazı durumlarda cadde tra-
fiğinde kolaylıklar ve ücret indirimleri hakkı da 
sağlayabilir. Belli bir ağır engelli derecesinden 
itibaren toplu taşıma araçları ile ücretsiz olarak 
yolculuk yapılabilmekte ve araç vergisine indirim 
yapılmaktadır. Ayrıca ağır engelli bir kişiye vergi 
indirimi hakkı da tanınmaktadır. Buna ilişkin götürü 
tutarı vergi dairesinden öğrenebilirsiniz.
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Mesleki maluliyet

Yakınınızın hastalığı sebebiyle çalışamaması durumunda 
sadece onun değil, aynı zamanda sizin hayatınız da değişir. 
Günlük yaşamdaki değişimlerin yanı sıra sıklıkla partneri-
nizin memnuniyetsizliğini de hissedersiniz. Yaşam tümüyle 
değişir. Böyle bir durumda anlaşmazlıkların yaşanması 
önceden programlanmıştır.

Bu anlaşmazlıkların üstesinden gelmek yine iletişim 
kurmakla mümkündür. Partnerinizle birlikte çözüm 
yolları bulmayı deneyiniz. Kendinize şu soruları 
sorunuz:

• Birbirimizden ne bekliyoruz?

• Neyi özlüyoruz?

• İhtiyaçlarımız neler?

• Yeni günlük rutinimizin nasıl olmasını istiyoruz?

• Her ikimiz için de ortaya çıkan yeni görevler 
nelerdir?

• Daha önce yapmak istediğimiz ve artık zaman 
bulabileceğimiz şeyler var mı?

Plan ne kadar somut olursa yeni koşullar o kadar az 
şaşırtıcı ve zorlayıcı olur. 
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Bakım derecesi/Bakım sigortası

Alışveriş yapmak, duş almak veya yemek yemek: 
Parkinson hastalarının hepsinin olmasa da birçoğu-
nun zaman içinde günlük hayatta yardıma ihtiyacı 
olmakta ve hastalar bakım sigortası hizmetlerine 
gerek duymaktadır. 

Belki de hasta yakını olarak sizin cevap bulmanız 
gereken soru en uygun bakımın nerede sağla-
nabileceğidir. Bunu evde başarabilir misiniz? 
Yoksa çözüm sadece bir bakımevi mi? Hasta olan 
yakınınızla birlikte bir kuruma yerleşmeyi düşünür 
müsünüz?



Muhtemel bir bakım durumuna veya sosyal çerçeve 
koşullarına ilişkin her türlü sorunuz için Almanya 
Sosyal Birliğinden (Sozialverband Deutschland e. V.) ve 
bakım destek noktalarından yardım alabilirsiniz.

Sosyal Birlik, büyük şehirlerde iletişim partneri bula-
bilmeniz için eyalet ve bölge birliklerine ayrılmıştır. Bu 
birlik hak sahibi üyelere danışmanlık hizmeti veren ve 
tüm bölgeleri kapsayan bir sosyal danışmanlık merkezi 
ağı yürütmektedir. 

Sozialverband Deutschland e. V.  
(Almanya Sosyal Birliği)
Stralauer Straße 63
10179 Berlin
Tel: 030 726222-0
www.sovd.de

Bakım destek noktaları da tüm bölgelerde mevcuttur. 
Bakım destek noktaları, bakıma ihtiyacı olan insan-
lara ve yakınlarına danışmanlık hizmeti veren, onları 
destekleyen ve bakımın organize edilmesinde yardımcı 
olan, oturdukları yere yakın başvuru merkezleridir. 

Pflegestützpunkte-online.de
Am Niederfeld 5
33605 Bielefeld
Tel: 0521 924899-0
Faks: 0521 924899-2
www.gesundheits-und-pflegeberatung.de

Jessica Wagener “Wir geben Opa nicht ins Heim!: 
Unser Jahr zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ 
(Dedemi bakımevine vermiyoruz!: Hayaller ve hayat-
lar arasındaki bir yılımız)  ISBN-10: 3499631407
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Sosyal yönler

Hasta talimatı, kayyımlık talimatı ve tedbir 
vekâletnamesi

Sadece hasta insanlar değil, sağlıklı insanlar da daha 
sonraki olası onay verememe durumlarında kendi kaderini 
tayin etme anlamında önceden bir onay beyanı verme 
konusu üzerinde düşünmektedir.

Hasta talimatı genellikle yaşam uzatıcı önlemlerin redde-
dilmesi ile bağlantılı olarak tıbbi önlemlerle ilgilidir. 

Kayyımlık talimatı, kişinin kendi işlerini düzenleyememesi 
durumunda bakımına ilişkin kişisel ve bağımsız bir şekilde 
karar verme imkânıdır.

Bunun yerine bir tedbir vekâletnamesi de verilebilir. Bu 
vekâletname ile kişi, kendi yapamaması durumunda bazı 
işleri yapması için başka bir kişiye vekalet verir. 

Yakınınızla talimatlar ve vekâletname 
hakkında konuşunuz. Bunları, herkesin 
kendisi için bir talimat ve vekâletname 
dolduracağı şekilde hasta ile birlikte 
doldurunuz. Uygulanması istenilen pro-
sedürler hakkında konuşunuz. Bu, acil 
durumlarda nasıl davranacağınıza karar 
vermenizi kolaylaştıracaktır. 

Stiftung Warentest “Das 
Vorsorge-Set: Patientenverfügung, 
Testament, Betreuungsverfügung, 
Vorsorgevollmacht “ (Önlem seti: Hasta 
talimatı, vasiyet, kayyımlık talimatı, 
tedbir vekâletnamesi, koparılabilir 
formlar ile birlikte)
ISBN-10: 3868513825
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Sosyal yönler

Örnek şablonları, ör. Tabipler Odasının internet 
sayfalarında bulabilirsiniz. 

Ayrıca Federal Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı 
da örnek şablonlar ve bilgiler sunmaktadır.

Federal Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Tel: 030 18580 0
Faks: 030 18580-9525
E-posta: poststelle@bmjv.bund.de
www.bmjv.de
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Iletişim – Birbirimizi yanlış  
anlamayalım

Parkinson hastalarının birçoğunda semptomlar iletişimde 
güçlük çekilmesine yol açmaktadır. Hastalar genellikle 
daha alçak sesle konuşur, mimikleri donuktur, sözsüz 
iletişimi anlamakta zorluk çekebilirler, düşünme süreçleri 
yavaşlamış olabilir.

• Doğru zamanı seçiniz (ilaçların 
etkisinin en büyük olduğu zaman).

• Zaman ayırınız (görüşme acele 
içinde gerçekleştirilmemelidir).

• Anlaşılır bir şekilde konuşunuz.

• Konuşurken kısa cümleler kurunuz.

• Aktif olarak dinleyiniz (başınızı 
sallamak veya kola temas etmek 
gibi mimikler ve sözel olmayan 
sinyaller kullanınız).

• Hasta olan yakınınızı yüksek sesle 
konuşması için cesaretlendiriniz.

• Hastanın mimiklerinden duygularını 
anlayamadığınız zaman ona 
kendini nasıl hissettiğini veya ne 
düşündüğünü sorunuz.
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Lee Silverman Ses Terapisi (Lee Silverman Voice 
Treatment, LSVT) hastanın sesinin gittikçe daha 
alçak çıkmasına karşı faydalı olabilir. Hareket 
kısıtlamaları için BIG programının yanı sıra ses 
için LOUD programı da mevcuttur. Böyle bir 
terapiden sonra ses genellikle altı ila on iki hafta 
boyunca sabit kalır. Günümüzde Almanya’da 
LSVT sertifikasına sahip yaklaşık 500 logopedi 
uzmanı bulunmaktadır. Şu adreste de bir terapist 
bulabilirsiniz: www.lsvt.de.

LSVT Global – Temsilcilik, Almanya
Thomas Brauer
Öğretici logopedi uzmanı
Draiser Straße 82 a
55128 Mainz
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GÜNLÜK HAYAT IÇIN 
PRATİK ÖNERİLER6



Günlük hayat için pratik öneriler

Neden bahsedilmektedir?

Hastalığın ilerlemesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
kısıtlamalar günlük hayatta sorunlara yol açabilir. Bu 
sorunlar ekmeğin üzerine yağ sürerken başlar ve yürüme 
zorluklarına kadar uzanır. Bu durum hasta olan yakınınızın 
yukarıda da bahsedildiği gibi kendini sosyal yaşamdan 
soyutlamasına da yol açabilir.

 Fakat kısıtlamalara rağmen hayatı kolaylaştıran çok 
sayıda yardımcı gereç vardır. Ve bazı şeyler bilindiğinde 
hayatı daha da zorlaştırmamaya dikkat edilebilir. 

Tıbbi malzemeler mağazası günlük hayatı kolay-
laştıracak birçok faydalı yardımcı gereç sun-
maktadır. Oturduğunuz yerdeki tıbbi malzemeler 
mağazası ile iletişime geçiniz. Burada size olası 
yardımcı gereçler hakkında bilgiler verilecektir. 
Evde danışmanlık hizmeti imkânı da mevcuttur. 
Yani tıbbi malzeme mağazası çalışanı sizi evinizde 
ziyaret ederek, somut olarak ne gibi imkânlar 
olduğunu tespit edebilir. 

Birçok yardımcı gereç doktora da reçete ettirile-
bilir. Bu durumda yardımcı gereçler sağlık sigor-
tası tarafından ödenir veya ödemeye katkıda 
bulunulur. 
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Olası yardımcı gereçlere şunlar örnek verilebilir:

• Külotlu çorap ve çorap giyme yardımcısı

• Masa için kaymaz altlıklar

• Vantuzlu kahvaltı tepsisi

• Özel saplı çatal bıçak takımı 

• Kalemlerin üzerine geçirilebilen yazma kılıfları

• Kaymaz veya ergonomik saplı banyo gereçleri

• Her türlü sandalyeye uygun gaz basınçlı yaylı 
kalkma desteği

• Ani hareket kesintilerinin atlatılmasına yardımcı 
olan donma karşıtı baston

• ve çok daha fazlası…

Bu konuda bilgi talep ediniz!

Zorluk

Günlük yaşam aktiviteleri

Titreme veya kontrolsüz hareketler gibi semptomlar 
sebebiyle günlük hayattaki birçok eylem kısıtlanmış olabilir. 
Mesela titreyen bir elle bir fincan kahve içmek büyük bir 
zorluk haline gelmektedir.

Düşme tehlikesi

Bazı Parkinson hastaları hastalığın ilerleyen seyrinde çok 
güvenli bir şekilde yürüyemez veya ayakta duramazlar. 
Bunun sebebi genellikle denge bozukluklarıdır; çünkü 
stabilite zamanla azalır. Buna bağlı olarak çok tehlikeli 
olabilecek düşme olayları meydana gelebilir; çünkü 
hastalar kendilerini çok hızlı koruyamazlar: Kişinin kendini 
elleriyle koruması veya yumuşakça yuvarlanması genellikle 
mümkün olmaz. 

Günlük hayat için pratik öneriler40



• Kıyafetlerin giyilmesi ve 
çıkarılması esnasında dikkatli 
olunuz.

• Dikkatin dağılmasına izin 
vermeyiniz ve mümkünse sadece 
tek bir şeye odaklanınız.

• Yakınınıza üstünü giyinirken 
oturması gerektiğini hatırlatınız.

• Yakınında kalarak ona güven 
veriniz. 

• İşler, müzik veya televizyon 
gibi arka plan sesleri olmadan 
yapılmalıdır.

• Kaygan zeminlerden mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. 

• Eğer mümkünse kapı 
eşiklerindeki yükseltiler 
düzeltilmelidir.

• Gerekirse sert kenarları 
yumuşak bir nesneyle kaplayınız.

• Tutamaklar yerleştiriniz.

• Hareket sensörlü gece lambaları 
güvenlik sağlar.

• Yakınınızın ayağına iyi ve sağlam 
bir şekilde uyan ayakkabılar 
giymesine dikkat ediniz.

• Kalça ve diz koruyucuları da 
faydalı olabilir. 

• Yürüyüşün sağlam olmadığı 
durumlarda bir yürüme destek 
aracı kullanınız.



Bu konuda da yine tıbbi malzeme mağazalarına başvu-
rabilirsiniz. Ayrıca tedaviyi yürüten ergoterapi veya fizik 
tedavi uzmanlarından da öneriler alabilirsiniz. Kişinin 
bilmediği birçok yardımcı gereç mevcuttur. Fakat işin 
uzmanları sizin bunları bilmediğinizi düşünemeyebilir. 
Aktif bir şekilde öneri alınız.

Ayrıca www.curendo.de/pflege/sturzver-
meidung-checkliste- 
fuer-die-wohnung/
 internet adresinde evde düşmenin 

önlenmesine yönelik bir kontrol listesi de bulabilirsiniz. 
Curendo, bakımı üstlenen hasta yakınları için kurslar 
sunmakta ve çok sayıda yardım sağlamaktadır. 

Curendo, bakımı üstlenen hasta yakınlarını destekleyen 
Töchter & Söhne  
Gesellschaft şirketi tarafından kurulmuştur. 

Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer mbH
Fuggerstr. 19
10777 Berlin
Tel: 030 609867540
E-posta: info@toechtersoehne.com 
Internet: https://toechtersoehne.com

Günlük hayat için pratik öneriler42



Fotoğraflar, kaynak:
Kapak : franckreporter/istockphoto.com; S.6: Uwe Bauch/istockphoto.com; 
S.8.: winterling/istockphoto.com;  S.10: Thomas_EyeDesign/istockphoto.com; 
S.12: svetikd/istockphoto.com;  S.14: junce/istockphoto.com;  S.15: Savushkin/
istockphoto.com; S.16: donstock/istockphoto.com; S.18: mediaphotos /
istockphoto.com; S.21: simarik /istockphoto.com;  S.23: Screeny/photocase.
de; S.24: Alec051 /istockphoto.com; S.26: carlosalvarez/istockphoto.com;  S.28:  
Daviles/istockphoto.com; 
S.30: monkeybusinessimages/istockphoto.com; S.32: Dean Mitchell/
istockphoto.com; S.35: kyoshino/istockphoto.com; S.36: shapecharge/
istockphoto.com; S.38: jala/photocase.de; S.39: cloud7days/fotolia.de; 
S.41: Toa55/istockphoto.com
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BIAL Deutschland GmbH  
Business Park Mörfelden 
Waldecker Straße 13 
64546 Mörfelden-Walldorf 

www.bial.com/de
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