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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ
Βαθιές Ανάσες
Σκοπός: να προωθήσει την χαλάρωση και την αίσθηση της χρήσης του διαφράγµατος κατά την
αναπνοή.
Τοποθετείστε τα χέρια πάνω στην κοιλιά σας. Εισπνεύστε αργά από τη µύτη και αισθανθείτε το
διάφραγµά σας να ανοίγει καθώς εισπνέετε. Στη συνέχεια εκπνεύστε αργά από το στόµα, σαν να
προσπαθείτε να σβήσετε ένα κερί. Επαναλάβετε αργά 10 φορές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στροφές της κεφαλής
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας του λαιµού.
Γυρίστε το κεφάλι αργά από τη µία µεριά ως την άλλη,
κοιτώντας πάνω από κάθε ώµο. Αισθανθείτε ένα µικρό
τράβηγµα των µυών του λαιµού. Επαναλάβετε 10 φορές.
蝐ʺ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κλίση του κεφαλιού
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγησίας του λαιµού
Κοιτάξτε ευθεία µπροστά. Κινήστε το κεφάλι πλάγια
πλησιάζοντας το αυτί προς τον ώµο. Αισθανθείτε
ένα µικρό τράβηγµα των µυών του λαιµού.
Επαναλάβετε 10 φορές για κάθε µεριά.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Στροφές του κορµού
Σκοπός: βελτίωση της κινητικότητας του λαιµού, των ώµων και των µυών του κορµού.
Τοποθετήστε τα χέρια στους ώµους σας. Στρίψτε το κεφάλι, το λαιµό και τον κορµό από τη µία µεριά
στην άλλη όσο περισσότερο γίνεται και αισθανθείτε το τράβηγµα στους µυς του κορµού. Επαναλάβετε
10 φορές.

-----------------------------------------------------------------------------------------Κινήσεις γνάθου
Σκοπός: βελτίωση καλής στάσης και θέσης
του κεφαλιού προς τα εµπρός.
Τεντώστε το πηγούνι προς τα εµπρός (όπως η χελώνα
βγάζει το κεφάλι της απ’ το καβούκι). Στη συνέχεια
τραβήξτε το πηγούνι προς τα µέσα όσο περισσότερο γίνεται.
쌈ѷ
Επαναλάβετε 10 φορές.
---------------------------------------------------------------------------------------

Ύψωση των ώµων
Σκοπός: βελτίωση της κινητικότητας του λαιµού, των ώµων και
του πάνω µέρους της πλάτης.
Ανασηκώστε τους ώµους προς τα αυτιά σας και κρατήστε τους σε αυτή
τη θέση µετρώντας µέχρι το 5. Χαλαρώστε. Επαναλάβετε 10 φορές.
Αν η άσκηση αυτή σας είναι δύσκολη, δοκιµάστε ανασηκώνοντας
έναν ώµο κάθε φορά.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σφίξιµο των ώµων
Σκοπός: βελτίωση της κινητικότητας του λαιµού, των ώµων και του πάνω
µέρους της πλάτης.
Σφίξτε τις ωµοπλάτες σας µαζί, φέρνοντας τους αγκώνες πίσω σας.
Κρατηθείτε σε αυτή τη θέση µετρώντας µέχρι το 5. Χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 10 φορές.

------------------------------------------------------------------------------------Κάµψεις κορµού
Σκοπός: αντίληψη της σωστής στάσης στην καθιστική θέση και βελτίωση της ευλυγισίας του κορµού.
Σκύψτε προς τα εµπρός διπλώνοντας το σώµα σας. Στη συνέχεια σηκώστε το σώµα σας προς τα πίσω
ώστε να σχηµατίσετε µια καµάρα µε την πλάτη σας. Επαναλάβετε 10 φορές.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------큰١

Άσκηση µε τη ράβδο
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας των ώµων.
Κρατήστε ένα µπαστούνι µε τα δυο σας χέρια και σηκώστε το πάνω απ’ το κεφάλι. Στη συνέχεια
προσπαθήστε να φέρετε το µπαστούνι πίσω απ’ το κεφάλι.
Σηκώστε
το πάνω απ’ το κεφάλι και χαµηλώστε το στα γόνατά σας.
Επαναλάβετε 10 φορές.

Κύκλοι των καρπών
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας των καρπών.
Κάντε µικρούς κύκλους µε τους καρπούς σας, πέντε φορές προς κάθε κατεύθυνση. Αν είναι
απαραίτητο, σταθεροποιείστε το χέρι σας για να επιτύχετε καλύτερη κίνηση του καρπού.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κύκλοι δακτύλων/αντίχειρα
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας των δακτύλων.
Σιγά-σιγά ακουµπήστε το κάθε δάκτυλο στον αντίχειρα, κάνοντας κύκλους ανάµεσα στον αντίχειρα και
το δάκτυλο. Επαναλάβετε 10 φορές.
蝐ʺ

------------------------------------------------------------------------------------------------------Κλωτσιές
Σκοπός: βελτίωση της κινητικότητας του γονάτου και της δύναµης του ποδιού.
Κλωτσήστε ίσια µπροστά σας µέχρι το γόνατό σας να τεντωθεί εντελώς. Επαναλάβετε 10 φορές µε το
κάθε πόδι.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Τέντωµα του ιγνυακού τένοντα
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας του γονάτου και της στάσης του σώµατος.
Τοποθετείστε το ένα σας πόδι πάνω σε ένα σκαµνί και το άλλο στο πάτωµα. Τοποθετείστε τα χέρια σας
στο γόνατο, σκύψτε προς τα εµπρός µέχρι να αισθανθείτε το τέντωµα πίσω από το γόνατο και
µετρείστε µέχρι το 20. Χαλαρώστε. Επαναλάβετε πέντε φορές για το κάθε πόδι.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------蝐ʺ

Κύκλοι των Αστραγάλων
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας των αστραγάλων.
Σηκώστε το ένα πόδι από το πάτωµα. Κάντε µικρούς
κύκλους µε τον αστράγαλο 10 φορές προς κάθε κατεύθυνση.
Επαναλάβετε µε τον άλλο αστράγαλο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ

Τέντωµα των χεριών
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας των ώµων.
Κρατήστε τα χέρια ίσια µπροστά σας. Σιγά-σιγά ανοίξτε τα χέρια προς τα πλάγια, κρατώντας τους
ώµους σας τεντωµένους. Επαναφορά των χεριών στην αρχική θέση. Επαναλάβετε 10 φορές.

Σήκωµα στις µύτες των ποδιών
Σκοπός: ενδυνάµωση των γαστροκνηµίων.
Στηριχτείτε σε µια καρέκλα ή ένα πάγκο. Σηκωθείτε στις µύτες των ποδιών σας 10 φορές.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

죰٦
Τέντωµα των γαστροκνηµίων
Σκοπός: τέντωµα των γαστροκνηµίων
Στηριχτείτε σε µια καρέκλα ή ένα πάγκο. Τοποθετείστε το ένα πόδι µπροστά και σκύψτε προς τα
εµπρός λυγίζοντας το γόνατο, χωρίς να ανασηκώσετε τη φτέρνα του πίσω ποδιού. Αισθανθείτε το
τέντωµα στους µυς της γαστροκνηµίας. Κρατηθείτε σε αυτή τη θέση µετρώντας ως το 20. Επαναλάβετε
µε κάθε πόδι 5 φορές.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έλξεις στον τοίχο
Σκοπός: τέντωµα των ώµων και βελτίωση της στάσης του σώµατος.
Σταθείτε µπροστά σε µία γωνία και τοποθετείστε ένα χέρι σε κάθε τοίχο. Στη συνέχεια σκύψτε προς τον
τοίχο ώστε να αισθανθείτε το τέντωµα στους ώµους σας. Μην µετακινείτε τα πόδια από το πάτωµα.
Έπειτα αποµακρυνθείτε από τον τοίχο. Επαναλάβετε 10 φορές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΎΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
죰٦
Γόνατο στο στήθος
Σκοπός: βελτίωση της ευλυγισίας του κάτω µέρους της πλάτης και των ισχίων.
Σηκώστε το γόνατο προς το στήθος όσο περισσότερο γίνεται, λυγίζοντας το ισχίο. Επαναλάβετε µε κάθε
πόδι 10 φορές.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Γεφυράκι“
Σκοπός: ενδυνάµωση των γλουτών.
Ξαπλώστε στο κρεβάτι ή στο πάτωµα µε τα γόνατα λυγισµένα και τα πόδια να ακουµπάνε στο κρεβάτι
ή στο πάτωµα. Ανασηκώστε τους γλουτούς όσο ψηλότερα γίνεται από την επιφάνεια. Επαναλάβετε 10
φορές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σήκωµα τεντωµένου ποδιού
Σκοπός: ενδυνάµωση των γλουτών και των µυών των γονάτων.
Ξαπλώστε σε επίπεδη επιφάνεια µε το ένα γόνατο λυγισµένο και το άλλο πόδι τεντωµένο. Σηκώστε το
τεντωµένο πόδι τελείως από την επιφάνεια, κρατώντας το γόνατο τεντωµένο. Επιστρέψτε αργά στην
αρχική σας θέση. Επαναλάβετε 10 φορές µε κάθε πόδι.

죰٦

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΗΝΙ∆ΩΝ
Πρηνιδών ξάπλωµα στους αγκώνες
Σκοπός: τέντωµα των γλουτών και βελτίωση της ευλυγισίας του κάτω µέρους της πλάτης.
Ξαπλώστε πρηνιδών για 3 έως 5 λεπτά. Στη συνέχεια προσπαθήστε να ανασηκωθείτε και να στηριχτείτε
στους αγκώνες, σχηµατίζοντας µία καµπύλη µε την πλάτη σας. Κρατηθείτε σε αυτή τη θέση για 3 έως 5
λεπτά. Χαλαρώστε.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η νόσος του Πάρκινσον, σε συνδυασµό µε χαµηλό επίπεδο δραστηριότητας, µπορεί να προκαλέσει
αλλαγές στη στάση του σώµατος. Οι ασθενείς µπορεί να γέρνουν το κεφάλι ή και ολόκληρο τον κορµό
προς τα εµπρός, να καµπουριάζουν, ή να παρουσιάζουν καµπτικές συσπάσεις των ισχίων και των
γονάτων. Αυτές οι αλλαγές µπορεί να προκαλέσουν πόνους στο λαιµό και την
πλάτη ή και απώλεια της ισορροπίας. Είναι απαραίτητο να εκτιµήσετε τη στάση
του σώµατός σας και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.
Στάση του σώµατος στην καθιστική θέση
Επιλέξτε µία καρέκλα που να έχει σταθερή βάση και να προσφέρει καλή
στήριξη. Τοποθετείστε ένα µαξιλάρι ή µια τυλιγµένη πετσέτα στο κάτω
µέρος της µέσης σας. Καθίστε ίσια, διατηρώντας οπτική επαφή µε τους
γύρω σας. Αποφύγετε τον ύπνο στην καρέκλα, γιατί προκαλεί καµπτική
στάση του κορµού.

죰٦

Στάση του σώµατος στην όρθια θέση
Κρατείστε τους ώµους σας προς τα πίσω, αποφεύγοντας µια κάµψη
του κορµού προς τα εµπρός. Αποφύγετε να στέκεστε µε τα ισχία ή
τα γόνατα λυγισµένα.

Στάση του σώµατος στον ύπνο
Αποφύγετε τα πολλά µαξιλάρια κάτω από το κεφάλι σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια τυλιγµένη
πετσέτα ή ένα αυχενικό µαξιλάρι για στηρίζετε το λαιµό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τοποθετείστε ένα
µαξιλάρι ανάµεσα στα γόνατα όταν κοιµάστε πλάγια, για µειώσετε τον πόνο στο κάτω µέρος της µέσης.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σήκωµα από την καρέκλα
1.Γλυστρίστε στην άκρη της καρέκλας
2.Τοποθετείστε τα χέρια στα χέρια της καρέκλας
3.Σκύψτε µπροστά ως που η µύτη σας να φτάσει πάνω από τα γόνατά σας
4.Πατήστε τα πόδια σας κάτω
5.Σπρώξτε τα χέρια της καρέκλας και ωθείστε το σώµα σας προς τα πάνω
σκύβοντας προς τα εµπρός, ως που να σηκωθείτε στα πόδια σας
6.Λικνίζοντας µπρος-πίσω το σώµα σας µερικές φορές, µπορεί να σας
βοηθήσει να σηκωθείτε ευκολότερα

Τα ψηλά καθίσµατα τουαλέτας µε χερούλια στήριξης µπορεί να
αποτελέσουν χρήσιµες λύσεις για ασθενείς µε σηµαντικές δυσκολίες στη
µετακίνηση.

죰٦

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σήκωµα από το κρεβάτι
1.Λυγίστε τα γόνατα προς τα πάνω και ακουµπήστε τα πόδια στο κρεβάτι
2.Γυρίστε στο πλάι εκτείνοντας το χέρι ώστε να διευκολύνετε το γύρισµα του σώµατος
3.Μετακινείστε τα πόδια σας έξω από την άκρη του κρεβατιού
4.Χρησιµοποιήστε τα χέρια σας για να ωθήσετε το σώµα σας στην καθιστική θέση. Μια καρέκλα
δεµένη στην άκρη του κρεβατιού µπορεί να βοηθήσει.

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

Το περπάτηµα είναι µια εξαιρετική δραστηριότητα για διατήρηση και αντοχή. Η νόσος του Πάρκινσον
µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο που περπατάτε και να προκαλέσει απώλεια ισορροπίας και
πτώσεις.
Υπάρχουν διάφορα πράγµατα που µπορείτε να κάνετε για να εξισορροπήσετε αυτές τις αλλαγές.
• ∆ιατηρήστε µια απόσταση µεταξύ των ποδιών σας, ώστε να έχετε καλύτερη ισορροπία.
• Κάντε µεγαλύτερους διασκελισµούς, επιτρέποντας στη φτέρνα να ακουµπάει πρώτη στο δάπεδο
µε κάθε βήµα.
• Επιτρέψτε στα χέρια να αιωρούνται ελεύθερα. Αποφύγετε την τοποθέτηση των χεριών στις
τσέπες ή πίσω στην πλάτη.
• Να στρίβετε στις γωνίες σχηµατίζοντας ευρύ τόξο και χωρίς να διασταυρώνετε το ένα πόδι πάνω
από το άλλο.
• Προσπαθήστε να κάνετε το πρώτο σας βήµα µεγάλο. Αν είναι µικρό, τα επόµενα βήµατα είναι
συρόµενα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Ξαναρχίστε κάνοντας το πρώτο βήµα αρκετά µεγάλο ώστε να
ακουµπήσει κάτω πρώτα η φτέρνα.
• Αν βιώσετε ένα επεισόδιο ακινησίας, προσπαθήστε να χαλαρώσετε. Φανταστείτε ότι πρέπει να
βηµατίσετε πάνω από κάτι ή ότι βαδίζετε επιτόπου, για να σπάσετε το ”πάγωµα“ .
• Φορέστε παπούτσια που να σας προσφέρουν καλή στήριξη. Αποφύγετε πέδιλα, ψηλοτάκουνα.
• Βοηθητικά µηχανήµατα όπως περπατούρες µε ρόδες ή µπαστούνια µπορούν να βελτιώσουν την
αστάθειά σας. Επικοινωνήστε µε το γιατρό ή το φυσιοθεραπευτή σας για συµβουλές και
εξάσκηση στο βάδισµα.
• Συµβουλευθείτε τον φυσικοθεραπευτή σας αρχίζοντας
αυτό το πρόγραµµα ασκήσεων.
죰٦

