
BALANDŽIO 11 OJI - TARPTAUTINĖ SERGANČIŲJŲ 

PARKINSONO LIGA DIENA 

 

Kas yra Parkinsono liga? 

 
Tai lėtinis progresuojantis judėjimo sutrikimas dėl to, kad nepakankamai funkcionuoja ir net 

miršta svarbios smegenų nervų ląstelės, vadinamos neuronais. Kai kurie mirštantys neuronai gamina 

dopaminą – cheminį junginį, siunčiantį informaciją į judesius ir koordinaciją kontroliuojančią 

smegenų sritį. Parkinsono ligai progresuojant, smegenyse gaminamo dopamino kiekis mažėja, todėl 

žmogus nebegali tinkamai kontroliuoti judesių. 

 

Kaip nustatoma Parkinsono liga? 

 
Nors ir esama testų, padedančių diagnozuoti Parkinsono ligą, tačiau ligą turi nustatyti 

patyręs neurologas, sugebantis gydyti šią ligą. 

 

Kokie šios ligos simptomai? 

 

Pagrindiniai motorikos simptomai: 

1. Drebulys ramybės būsenoje (tremoras) 

2. Judesių sulėtėjimas (bradikinezija) 

3. Raumenų sąstingis 

4. Pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimas 

 

Kiti simptomai:  

1. Skausmas 

2. Demencija ir sumišimas 

3. Nuovargis 

4. Miego sutrikimas 

5. Depresija 

6. Vidurių užkietėjimas 

7. Suvokimo sutrikimas 

8. Baimė ir nerimas 

9. Šlapinimosi sutrikimas 



Kaip gydoma Parkinsono liga? 

 
Nors šiais laikais ji neišgydoma, esama gydymo priemonių – medikamentų ir chirurginių 

operacijų, padedančių valdyti simptomus. 

 

Kas serga Parkinsono liga? 

 
1. Apie 7-10 mln. žmonių visame pasaulyje 

2. Per 10.000 žmonių Lietuvoje 

3. Dažniausiai sulaukę 60 m., bet vienam iš 10 ligonių liga nustatoma iki 50 m. 

4. Vyrai ir moterys vienodai 

 

Ar galima Parkinsono ligą išgydyti? 

 
Deja, kol kas ne. Tačiau Parkinsono ligos pažinimas gilėja ir mokslininkai stengiasi 

išsiaiškinti jos priežastis ir geriausius gydymo būdus. 

 

Ar turite klausimų? 

 
Lietuvos Parkinsono ligos draugija (LPLD) vienija sergančiuosius Parkinsono liga, jų 

šeimos narius, medikus ir kt. suinteresuotus asmenis. Ši nevyriausybinė organizacija, 1977 m. įkurta 

Kaune, organizuoja konferencijas ir seminarus, rūpinasi švietimu, bendradarbiauja su pacientų 

organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 2001 m. LPLD priimta į Europos Parkinsono ligos asociaciją. 

2002 m. LPDP tapo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos nare. 

 

Lietuvos Parkinsono ligos draugija gali: 

 
1. Atsakyti į klausimus apie Parkinsono ligos simptomus, gydymo metodus ir naujausius mokslo 

tyrimus 

2. Išklausyti ir suteikti paramą įveikiant sunkumus 

3. Padėti rasti vietos gydytojų ir paramos grupių, jeigu jų reikia 

4. Nurodyti šaltinius, padedančius išmokti gyventi su Parkinsono liga 

 

Daugiau informacijos internete: www.parkinsonas.org, www.draugauki.me 

 

http://www.parkinsonas.org/
http://www.draugauki.me/

