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Quality of Life in Parkinson’s Patients and Nursing Care

Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
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ABSTRACTÖZ
Parkinson’s disease is the second most common neurodegenerative 
disease after Alzheimer’s disease and its prevalence increases with 
age. Parkinson’s disease is a progressive disease that decreases pa-
tient’s quality of life. The change in the quality of life of Parkinson’s 
patients also increases the care needs of patients.
Nursing Care; The importance of patient education in Parkinson’s 
disease is of great importance in terms of improving community 
awareness and adaptation to the disease. Proper nursing care needs 
to be developed by conducting research for the application of ap-
propriate nursing care approaches. The need for specialized nurses 
in this area is constantly increasing.

Parkinson Hastalığı Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık 
görülen nörodejeneratif hastalık olup prevalansı yaşla birlikte 
artmaktadır. Parkinson Hastalığı ilerleyen bir hastalık olmakla 
birlikte hastalığın seyri sürecinde  hastaların yaşam kalitesini 
düşürmektedir. Parkinson hastalarının yaşam kalitesinde oluşan 
değişiklik hastaların bakım gereksinimlerini de arttırmaktadır.
Hemşirelik Bakımı; Parkinson Hastalarında hasta eğitiminin 
önemi, topluma farkındalık kazandırılması ve hastalığa uyumlarının 
iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Doğru 
hemşirelik yaklaşımlarının uygulanması için araştırmalar yapılarak 
uygun hemşirelik bakımlarının geliştirilmesi gerekir. Bu alanda 
uzmanlaşmış hemşire gereksinimi sürekli artmaktadır. 
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GİRİŞ
Kronik nörodejeneratif bir hastalık olan Parkin-
son, beyinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan nörot-
ransmitterin %60-80’inin kaybedilmesi sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda beyinde 
dopamin salgısını gerçekleştiren hücrelerde yaşa-
nan azalmanın veya hasarın sonucunda ortaya çı-
kan, hareket bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. 
Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaş-
lama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü gibi du-
rumlar hastalığın karakteristik belirtileridir ( 1 ).  
Parkinson Hastalığı (PH),  özellikleriyle bağlan-
tılı olarak, hastaların günlük yaşam aktivitelerini 
(GYA) gerçekleştirirken kısmen ya da tamamen 
bağımlılık yaşamaları yaşam kalitelerinin olum-
suz biçimde etkilenmesine neden olmaktadır (2). 
Günümüz sağlık bakımı profesyonelleri, bakım 
ve tedavi yoluyla hastaların ömürlerini uzatmanın 

yanı sıra, yaşam kalitelerini de yükseltmeyi he-
deflemektedirler.

PARKİNSON HASTALIĞI 
Parkinson hastalığını ilk defa İngiliz Doktor Ja-
mes Parkinson 1817’de “shaking palsy” (titrek 
felç) olarak tanımlamıştır. Hastalık günümüz-
deki adını, ilk kez tanımlamasını yapan J. Par-
kinson’dan almıştır(3).  J. Parkinson, Parkinson 
Hastalığını (PH)  tanımlamak için gerçekleştirdi-
ği çalışmalarıyla dikkatleri bu hastalığa çekmiş-
tir. J. Parkinson’un hastalarının genellikle genç-
lerden oluşması, bu hastalar üzerinde hastalığın 
bazı tipik belirtilerinin gözlenememesine neden 
olmuştur. Yüzyıllar boyunca bilinen bir hastalık 
olmasına rağmen, 1800’lü yıllara kadar Parkinson 
olarak adlandırılmamıştır.  Eski Hint tıp sistemi 
Ayurveda bu hastalığı ‘Kampavata’ olarak adlan-
dırmıştır(4). 
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Kronik nörodejeneratif bir hastalık olan Parkin-
son, beyinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan nörot-
ransmitterin %60-80’inin kaybedilmesi sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda beyinde 
dopamin salgısını gerçekleştiren hücrelerde ya-
şanan azalmanın veya hasarın sonucunda ortaya 
çıkan, hareket bozukluğuna yol açan bir hasta-
lıktır. Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde 
yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü gibi 
durumlar hastalığın karakteristik belirtileridir(1).        
Parkinson Hastalığı,  genellikle 40-75 yaş aralı-
ğında görülmektedir. Birey yaşlandıkça hastalığa 
yakalanma ihtimali yükselmekte; 65 yaş üzeri 
kişilerde görülme sıklığı ise %1-2 oranlarını bul-
maktadır. Kadınlarda görülme oranı erkeklere 
göre daha düşüktür. PH genellikle ileri yaşlarda 
görülüyor olmasına rağmen bazı genç yetişkinler-
de de rastlanması muhtemeldir. Genç yaştaki bi-
reylerde hastalığın görülmesi durumunda genetik 
etkenler irdelenmelidir(1).

PH’de  gözlemlenen motor semptomlar; tremor, 
bradikinezi rijidite ve postural duruşta meydana 
gelen bozulmalardan oluşmaktadır(5).

Nonmotor bozuklukları; yürütücü işlevler, bel-
lek ve dikkat işlevleri, görsel-mekansal işlevler, 
dil işlevleri gibi bilişsel bozukluklar, depresyon, 
demans, anksiyete, apati, psikotik belirtiler, dürtü 
kontrol bozuklukları şeklinde ortaya çıkan davra-
nışsal değişiklikler, paresteziler, soğuk sıcak algı-
lamasında hassasiyet kaybı, ağrı, akatizi (yerinde 
duramama), huzursuz bacak sendromu, görme 
sorunları gibi duysal belirtiler, postural hipotan-
siyon, GİS ve ürogenital sistemde görülen semp-
tomlar, cinsel disfonksiyon gibi otonom işlev-
lerdeki bozukluklar ve insomnia, hastaların rüya 
gördükleri uyku fazında fiziksel olarak hareket 
etmesi olarak adlandırılan (Rapid Eye Movement) 
REM uykusu davranış bozukluğu, huzursuz ba-
cak sendromu gibi uyku ile bağlantılı olanlar şek-
linde sıralamak mümkündür (6). Parkinson hasta-
larına nonmotor semptomlarla mücadele edebil-
meleri için yardımda bulunmak, PH’nin  motor 
belirtilerinin kontrolü için yürütülen tedavi kadar 
önemlidir. Değerlendirme dışı tutulan bu nonmo-
tor bulgular, hasta ve ailesi üzerinde en az motor 
bulgular kadar etkiye sahiptir(7).

Parkinson Hastalığını’nın etkileri, tremor (titre-
me), muskuler rijidite (kas sertliği), bradikinezi 
(hareketlerde yavaşlama) ile ortaya çıkan temel 
belirtilere ek olarak, yürüme bozukluğu, yutma 
güçlüğü, otonom fonksiyon bozukluklarıyla ilin-
tili belirtiler (ağızda salya birikmesi, kabızlık, id-
rar yapma sorunları, cinsel fonksiyon bozuklukla-
rı gibi), cilt yağlanmasında artış, ağrı ve duyusal 
yakınmalar, depresyon ve demans (bunama) ile 
bireyi tüm boyutlarıyla olumsuz yönde etkileyen 
bir sağlık problemidir(8).

Parkinson Hastalığı tedavi başlıkları dört başlık 
altına toplanmıştır. Bunlar; semptomatik tedavi, 
nöroprotektif tedavi, kullanılan ilaçlara bağlı or-
taya çıkan komplikasyonların önlenmesine yöne-
liktir(9).

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde alternatif te-
davi olarak hekimin hastaya önerebileceği üç 
tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlar ; Levodopa / 
Karbidopa İntestinal Jel Uygulaması , Subkutan 
Apomorfin , Derin Beyin Stimülasyonudur. Bu 
tedavilerde en sık görülen yan etkileri ; bulantı – 
kusma,  ortostatik hipotansiyon, uyku hali , uyku 
atakları, konfüsyon, eritemin eşlik ettiği ayak bi-
leği ve bacak ödemi, halüsinasyonlar ve psikotik 
bulgulardır(10,11).

PARKİNSON HASTALIĞI VE YAŞAM KA-
LİTESİ
Parkinson Hastalığı sürecinde hasta günlük yaşam 
aktivitelerini yerine getirme konusunda ciddi zor-
luklar yaşamaktadır. Zamanla birey bağımsızlığı-
nı kaybeder, beraberinde ekonomik üretkenliğin 
yitirilmesi ile aile içi ve toplumsal rollerini yerine 
getirememeye başlar. Hastalık sürecinde hastala-
rın yaşam kaliteleri ciddi anlamda değişmektedir. 
Son yıllarda, hemşirelik biliminde sıklıkla söz 
edilen yaşam kalitesi kavramı, hemşirelik giri-
şimlerinin sonuçlarını değerlendirmede giderek 
daha fazla kabul görmektedir (12).

Van Uem ve arkadaşlarının (2016) 114 araştırma-
yı inceleyerek yaptıkları derleme çalışmasında 
yaşam kalitesini etkileyen faktörler 5 grupta ele 
alınmıştır. Bu gruplar; Vücut yapısı ve fonsiyon-
ları,  psikososyal fonksiyonlar, çevresel faktörler, 
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kişisel faktörler, günlük yaşam aktiviteleri grup-
larıdır. Bu çalışmada hastaların yaşam kalitelerini 
etkileyen tüm faktörler ele alınmıştır (13).

PARKİNSON HASTALIĞI VE HEMŞİRE-
LİK BAKIMI
Yozbatıran ve arkadaşları Parkinson hastalığının 
motor belirtilerine dair dizabilite seviyesinin ya-
şam kalitesine etkisini hastalığa ilişkin (Parkin-
son’s Disease Questionnaire  PDQ-39) ve genel 
(Short Form SF-36) iki değişik ölçek yardımıyla 
incelemişler ve PDQ-39’un bu hususta SF-36’ya 
kıyasla daha hassas olduğu tespitine varmışlardır 
(14). Özdilek ve arkadaşları Parkinson hastala-
rına bakım veren yükünü ve bakım veren yaşam 
kalitesini incelemişlerdir. Bu bağlamda depresif 
belirtiler, hastalık şiddeti, UPDRS (Birleşik Par-
kinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği ) skoru,  
dizabilite düzeyi, anksiyete ve gereğinden faz-
la gündüz uykululuğunun bakım veren yükünü; 
siyalore (tükürük salgısının artması), anksiyete 
belirtileri ve diskinezinin ise bakım veren bireyin 
yaşam kalitesini yüksek seviyede etkilediği tespit 
edilmiştir. Bilhassa hastalığın sonraki evrelerin-
de ve depresyona sahip hastalarda bakım veren 
stresi fazlalaşmış ve bakım veren yaşam kalitesi 
ise azalmış olarak gözlenmiştir (15). Bu bağlam-
da tüm motor ve non motor belirtiler dizabiliteye 
sebep olmakta ve yaşam kalitesi üzerinde etkili 
olmaktadır.

Hemşirelik Bakımı ve Parkinson Hastalarında 
hasta eğitiminin önemi, toplum farkındalığı ka-
zandırılması ve hastalığa uyumlarının iyileştiril-
mesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakım 
gereksinimlerini saptamak açısından yaşam kali-
tesinin değerlendirilmesi önem taşır.

Parkinson hastalığına yakalanan hastaların çok 
büyük bir bölümü bir süre sonra bakıma ve yar-
dıma muhtaç hale gelmektedir. Hastalığın yarat-
tığı motor ve non-motor semtomlar belli aşama-
dan sonra bu duruma sebebiyet vermektedir (16). 
Hastanın yetersizliği ve motor hareketlerde kısıtlı 
kalma durumu, hastalığın 10-20 yılından sonra 
iyice artmaktadır. Bu dönemde, hasta günlük akti-
viteleri yapmak konusunda iyice yetersizleşmek-
te, hastaya bakan kişinin fiziksel yükü gitgide art-

maktadır. Bu durum hastaya bakan kişiyi yalnızca 
fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal, ekonomik ve 
sosyal açıdan da etkileyecektir(17). Parkinson 
hastalığı zamanla ilerleyen ve hastayı zamanla 
gitgide daha bağımlı hale getiren bir hastalıktır. 
Bu durumun bakım veren kişilerin kendini iyice 
strese sokmasına ve ileride yükünün artacağı ko-
nusunda düşünmesine sebep olmaktadır.

Parkinson hastalarına bakım veren kimselerin en 
çok strese sebebiyet verdiğini düşündükleri prob-
lemler inkontinans, uyku bozuklukları, agresivite, 
delüzyonlar (sanrılar) ve ajitasyondur. Hastaların 
minimum üç probleme eş zamanlı olarak sahip 
olma oranı %75’dir. 

Parkinson hastalarına bakım veren insanlar pek 
çok sorun sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Özellikle 
hastalığın geç evreleri, bakım veren kişiyi çok 
olumsuz etkilemekte ve zorlamaktadır (18).

Yüksel ve ark. (2007) Bu hastalıkla mücadele 
eden hastalara bakım verenleri inceledikleri araş-
tırmada,  bakıcı kişinin yaşının, cinsiyetinin ya 
da hastanın cinsiyetinin, bakım yükü katsayısı-
na doğrudan etkisi olmadığını görmüştür. Bakım 
yükü katsayısı ile, bakım süresinin ve hastalığın 
evrelerinin doğru orantılı olduğu gözlemlenmiş-
tir. Günlük Yaşam Aktivite puanı arttıkça, bakım 
hizmeti verenin yükü de artmaktadır (19).

Özdilek (2008) araştırmasında, parkinson hastası 
bakıcılarının bakım yükünün depresyon ve anksi-
yeteyi tetiklediği, zaten mevcut olan depresyon ve 
anksiyetenin de bakım yükünü arttırdığı gözlem-
lenmiştir (7).

Literatür incelemelerinde, bu hastaların bakımı-
nın çok büyük bir bölümünün kadınlar tarafından 
üstlenildiği görülmüştür(20,21,18,7). Bu durum 
sosyokültürel yapı ile ilişkilidir. Erkekler çoğun-
lukla dışarıda olduğu ve çalıştığı için, bakım yükü 
daha çok kadınlardadır.
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Parkinson hastalığında uzman hemşirenin rol-
leri:
*Hastalara evlerinde, sağlık kliniklerinde, hasta-
ne ve ayaktan tedavi ünitelerinde eğitim ve ba-
kım, telefon ile danışmanlık hizmetinin verilmesi,
*Hekim ile işbirliği halinde hastalara ilaçlar ile 
ilgili bilgi verilmesi,
*Genel iyilik durumunun ve tedaviye cevabın iz-
lenmesi ( yılda en az iki tanılama ), gerektiğinde               
hekim ile iletişime geçilmesi,
*Hastanın sosyal güvence durumunun değerlen-
dirilmesi,
*Hastanede veya taburculuk sonrası hasta ve ai-
lesine psikolojik destek dahil her türlü desteğin    
verilmesi,
*Sürekli izlem ve tedavi için multidisipliner ba-
kım ekibi üyeleri ile iletişimin sürdürülmesi (22).

Bu bağlamda hemşire, Parkinsonlu bireyin ba-
ğımsızlığını sürdürmesine ya da bağımlılık du-
rumu ile başa çıkmasına yardım etmeli, sağlıklı 
ve bağımsız davranış geliştirmesine olanak sağla-
malıdır. Parkinson Hastalığında hemşirelik bakım 
planında fiziksel harekette bozulma, beden imge-
sinde değişim, travma riski, özbakım yetersizlik, 
sözel iletişimde bozulma/ azalma , beslenmede 
değişiklik, beden gereksiniminden fazla beslen-
me, konstipasyon, yetersiz solunum, üriner boşal-
tımda değişim, uyku kalitesinde değişim, etkisiz 
başetme temel hemşirelik tanılarıdır. Bakım planı 
hemşirelik tanısının  belirleyici kriterler ve gerek-
sinimler doğrultusunda planlanmalıdır(23).

Parkinson hastalığı bakımında dikkat edilmesi 
gerekenler şu şekilde sıralanabilir;
*Hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları için 
hasta ve ailesine eğitim verilmelidir. İlaç      kul-
lanımlarında hekiminin önerdiği dozlarda , açlık 
ve tokluk durumlarını dikkat ederek kullanılması, 
ilaçlarla ilgili yan etki görülmesi durumunda he-
kimine bilgi vermesi önem taşır.
*Hastalık belirtilerinin ilerlemesine ek olarak te-
daviye bağlı yan etkilerin gelişmesiyle hastaların 
yaşam kalitesi düşmektedir. Parkinson hastaların-
da da hemşirelik bakımı bireyin ihtiyaçları belir-
lenerek bireye özgü verilmelidir.
*Parkinson hastalarına özel diyet verilmelidir. 
Örneğin; baklanın yeşil kabuk ve yapraklarında 

levodopa maddesi bulunmaktadır. Hastaların ilaç-
larının içeriğinde de levodopa maddesi bulunması 
nedeniyle bu besinin dikkatli tüketilmesi öneril-
mektedir. Hasta ve yakınlarına diyet konusunda 
eğitim verilmelidir. Bireylere beslenme eğitimi 
verilirken ek hastalıklarının olup olmadığı (Di-
abetes Mellitus, Hipertansiyon vb.) göz önünde 
bulundurulmalıdır. Levodopa içerikli ilaçlar kul-
lanan hastaların diyetlerinde proteinin azaltılması 
ya da gün içerisinde ilaç alım saatlerinin düzen-
lenmesi önerilmektedir. 
*Egzersiz Parkinson Hastalığında ilaçlar kadar 
önem taşımaktadır. Bu sebeple hasta ve ailesine 
egzersiz konusunda eğitim verilmelidir. Verilecek 
eğitim yine bireye özgü düzenlenmelidir.
*Hastanın boş zamanlarını değerlendirmek istedi-
ği aktiviteler konusunda hastaya destek olunma-
lıdır. Bu sayede hastanın sosyalizasyonu sağlan-
malıdır. Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınır-
lılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaya 
psikolojik destek sağlanmalıdır. 
*Parkinson hastalarında tükürüğün yutulamaması 
nedeniyle hastalarda salya akması oluşabilmekte-
dir. Hastalara şekersiz sakız çiğnemek ya da şe-
kersiz tatlı emmek yutkunma refleksini arttırması 
nedeniyle önerilmektedir.
*Parkinson hastalarında yüz ifadesinde azalma ve 
/ veya konuşma güçlüğü oluşan durumlarda hasta 
konuşma ve dil terapistine yönlendirilebilir. Ko-
nuşma terapisti ile işbirliği yapılmalı, diyafragma-
tik konuşma ile ilgili yardımcı olunmalıdır. Aynı 
zamanda sinir ve gerginliği atmak açısından ile-
tişime yeterli vakit ayrılmalıdır. Resimli kağıtlar 
yardımı ile farklı iletişim yolları denenmeli, hasta 
ayna karşısında gülme, şaşırma, üzülme, esneme 
gibi çeşitli kas egzersizleri yapmalı, kas relak-
sasyonu sağlamak amacı ile yüz ve boyna masaj 
yaptırılmalıdır. Ayrıca hasta şarkı söylemek için 
ve konuşurken cümleler arası nefes alması için 
teşvik edilmelidir. Hastanın konuşmaları müm-
kün olan en gürültüsüz ortamda dinlenmelidir.
*Hastalığın ilerlemesiyle hastanın postür, denge 
ve yürüme problemleri ortaya çıkar. İyi bir pos-
tür sağlayabilmek için sert zeminde uyuma, otu-
rurken arkayı yastık ile destekleme,  dik durma, 
omuz ve sırtı fleksiyonda tutmanın önemi kavra-
tılmalıdır. 
*Hastanın ev ortamında yaşam kalitesinin arttırıl-



13

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

ması ve günlük yaşam gereksinimlerinde zorluk 
yaşamaması için öneriler verilmelidir. Örneğin; 
düşme riskini azaltmak için hastanın takılabilece-
ği kilim ve halılar kaldırılmalı, çekmece ve do-
lap kapılarının hastanın kullanabileceği şekilde 
dizayn edilmesi, banyoda koruyucu önlemlerin 
alınması ile hastanın konforu arttırılmalıdır.
*Parkinson hastalarında düşme sık görülür. Düş-
meye neden olan faktörlerden biri de ortostatik 
hipotansiyondur. Hemşireler tüm Parkinson has-
talarında yatarken ve ayakta tansiyon ölçümü 
yapmalıdırlar.
*Parkinson hastalarında uyku problemi sıklıkla 
görülmektedir. Uyku bozukluğu farklı sebeplerle 
ortaya çıkabileceğinden hemşirelik tanımlaması 
dikkatle yapılmalıdır. Uyku bölünmesi hadisele-
rinin yaşanmaması için hasta mümkün olduğunca 
sessiz bir ortamda uyutulmalı, bradikineziye bağlı 
postür değişikliğinin zor olması sebebiyle hastaya  
rahat bir  pozisyon verilmelidir. Hastanın ilaçları-
nı erken saatlerde almasını sağlayarak gün içinde 
uyuması engellenmeli, bu sayede gece oluşacak 
uykusuzluk problemlerinin önüne geçilmelidir.
*Parkinson hastalığında en sık görülen problem-
lerden biri konstipasyondur. Hasta mutlaka kons-
tipasyon açısından takip edilmeli, hasta ve ailesi-
ne eğitim verilmelidir.
*Parkinson hastalığında ağrı hareket ( kısıtlılığı ) 
bozukluğu ve distoni ( kaslarda istemsiz kasılma) 
nedeniyle ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hastalar 
nöropatik ağrıda yaşayabileceğinden ağrı tanıla-
ması ölçekler kullanılarak yapılmalı ve hemşire-
lik bakımında göz önünde bulundurulmalıdır.
*Parkinson hastalarında hemşirelik bakımında 
anksiyete, depresyon, apati, cinsel işlev bozuk-
lukları, dürtü kontrol bozuklukları göz önünde 
bulundurulmalıdır (24, 25).

Parkinson hastalığı bakımında dikkat edilmesi 
gerekenler şu şekilde sıralanabilir;  (Parkinson 
Derneği, 2013)
−	Hastanın hareket düzeyi değerlendirilir ve göz-
lemlenir. Hastanın fiziksel hareketlerinden ya-
vaşlamalar olacağı için kas egzersizleri yaptırıl-
malıdır. Bu hareketler sayesinde kontraktürlerin 
oluşmasını engellenir, kaslar ve eklemler korunur. 
Hastanın yürürken donması (akinezi) engellemesi 
için düz bir çizgi üzerinde yürüyormuş gibi dü-

şünmesi, dönüş kısımlarında da ayaklarını kaldı-
rarak bu işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
−	Tükürük salgısı yani salivasyon sebebi ile has-
tanın yanında mutlaka mendil bulundurulmalıdır. 
Aynı zamanda hastaya çiğneme ve yutma egzer-
sizleri yaptırılmalı, hasta sık sık ama az porsiyon-
lar ile beslenmelidir. Hasta özel gıdalar ile beslen-
meli ve aspirasyonu önlemek için dik oturmalıdır.
−	Parkinson hastalarına özel diyet verilir. Hasta, 
özellikle B6 vitamini içeren besinlerden tüketme-
li, posa bırakan yiyecekler yemelidir. Hastanın 
diyeti yumuşak ve dengeli olmalı, günlük kalori 
ihtiyacını karşılamalıdır.
−	Hastanın tükettiği ve çıkardığı sıvı miktarı dü-
zenli olarak gözlemlenmeli ve takip edilmelidir.
−	Hastanın boş zamanlarını değerlendirmek iste-
diği aktiviteler konusunda hastaya destek olunma-
lıdır. Bu sayede hastanın sosyalizasyonu sağlanır. 
Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınırlılıkları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Hastaya psikolojik 
destekte bulunulmalıdır.
−	Konjoktivite karşı kornea korunmalıdır (yapay 
gözyaşı). Parkinson hastasının hareketliliği sağla-
nıp doku bütünlüğü elde edilmelidir.
−	Terlemeye bağlı olarak hastanın vücudundaki 
salgı miktarında artış meydana gelir. Hastanın te-
mizliği ve hijyeni sağlanmalı, ağız bakımına özen 
gösterilmelidir.

SONUÇ
Parkinson Hastalığı Alzheimer hastalığından son-
ra ikinci en sık görülen nörodejeneratif hastalık 
olup prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. Has-
talık yaşının ilerlemesiyle hastanın bakım gerek-
sinimleri artmaktadır. İlaç kullanımı, beslenme, 
egzersiz, tedaviye bağlı komplikasyonlar, motor 
ve non motor semptomlardaki belirtiler (denge, 
düşme, uyku, nöropsikiyatrik problemler vb.) 
ile birlikte sürekli izlem, eğitim, rehabilitasyon, 
hemşirelik tanısı ve bakımı gerekmektedir.

Parkinson Hastalığı ilerleyen bir hastalık olmakla 
birlikte hastanın yaşam kalitesini de düşürmekte-
dir. Yaşam kalitesinin optimal düzeyde tutulabil-
mesi ve tedavi yöntemlerini doğru bir şekilde uy-
gulanması için hasta / hasta yakını eğitimi, hem-
şirelik yaklaşımı toplum için önem taşımaktadır. 
Doğru hemşirelik yaklaşımlarının uygulanması 
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için; hemşirelik bakım planında fiziksel harekette 
bozulma, beden imgesinde değişim, travma riski, 
özbakım yetersizlik, sözel iletişimde bozulma/ 
azalma , beslenmede değişiklik, beden gereksi-
niminden fazla beslenme, konstipasyon, yetersiz 
solunum, üriner boşaltımda değişim, uyku kalite-
sinde değişim, etkisiz başetme temel hemşirelik 
tanıları ile sürekli izlenmesi önem taşır. Klinikte 
Parkinson hastalarına özel hemşirelik takip form-
ları hazırlatılarak izlemlerin form üzerinden ya-
pılması hasta takibinde fayda sağlayacaktır.
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