
પાર્કન્સન્સનો  
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A quick introduction to Parkinson’s
Gujarati



લોગાન અને તારરક

જો તમારં અથવા જાણીતી કોઈ એક વયન્તનું હમણાંજ 
નનદાન કરવામાં આવયુ હોય તો, ઘણુ કરીને તમને ઘણા બધા 
રિશનો હોઈ શિકે, અને કદાર થો્ડીક રફકર- ચરતા પણ થઈ શિકે. 
આવા વખતે, પાર્કન્સન્સ યૂકે ઉપલબધ બને છે.

અમે યૂકે્સ (UK’s) પાર્કન્સન્સને ્સપોટ્ગ (મદદ કરનાર) અને 
રર્સર્ગ કે ્સંશિોધન કરનાર ્સખાવત (રેરરરટ) છીએ. 
પાર્કન્સન્સની અ્સરવાળા દરેકેદરેક માટે કોઈ ઈલાજ કે ઉપાય 
શિોધી અને જીવનમાં ્સુધારો લાવવા માટે વરનબધધ છીએ. 
અમે શ્ેણીબધધ માનહતી અને ્સપોટ્ગ (ટેકો) પૂરો પા્ડીએ 
છીએ, કે જેમાં નનષણાત (એક્સપટ્ગ) ્ટાફ અને ન્સસી્સ, મફત 
ખાનગી હેલપલાઈન, અમારી વેબ્સાઈટ અને 360 કરતાં પણ 
વધારે ્ થાનનક જૂથોનો (લોકલ ગ્રૂપ્સ) ્સમાવેશિ થાય છે.

કોઈ પણ વયન્તને 
પાર્કન્સન્સનો કંઈ 

એકલા ્સામનો કરવાનો 
હોતો નથી.



પાર્કન્સન્સ એ રપેી નથી, અન ેઘણુ કરીન ેતે  
કટુુબં – પરરવારમા ંરાલયો આવતો નથી. મોટા ભાગના લોકો 
માટ,ે પાર્કન્સન્સ તઓેના જીવનના આયષુયન ેઅ્સર કરતો 
નથી. શિા માટ ેલોકોન ેપાર્કન્સન્સ થાય છે ત ેઅમ ેહજી ્સધુી 
્સમજી શિકતા નથી.

તેના લક્ષણો કે નરહનોવાળી કોઈ એક વયન્ત અને કેટલી 
જલદીથી આવી પરરન્થનત આગળ વધતી હોય છે તે એક 
વયકનતથી માં્ડીને બીજી વયન્ત માટે જુદી હોય છે. જોકે 
હાલમાં કોઈ ઈલાજ કે ઉપાય નથી, છતાં પણ, શ્ેણીબધધ 
દવાઓ અને ્સારવાર મળી રહે છે કે જે આમાંના ઘણા 
લક્ષણોનો રિબંધ કરે છે.

્સુશિીલા અને રમન

પાર્કન્સન્સવાળી 
દરેક વયન્ત જુદી 

હોય છે



દરેક 500 લોકોમાં આશિરે એકને પાર્કન્સન્સ હોય છે. યૂકેમાં 
આથી આશિરે 127,000 લોકોને છે. પાર્કન્સન્સ થતા મોટા 
ભાગના લોકો 50 અથવા તેનાથી મોટી ઉંમરના હોય છે, પણ 
નાની ઉંમરના લોકોને પણ પાર્કન્સન્સ થઈ શિકે.

મોટા ભાગના લોકોનું નનદાન 55 - 74 વષ્ગની વચરે થતું હોય 
છે, અને 20 લોકોમાંના એકનું નનદાન 40 વષ્ગની વયની 
હેઠળનું હોય છે.

્સોનનયા

પાર્કન્સન્સ બધીજ 
ઉંમરના - વયના 

લોકોને  
અ્સર કરે છે.



નમયા

લોકોને પાર્કન્સન્સ થાય છે કારણકે તેઓના મગજમાં રહેલ 
થો્ડાંક જ્ાનતંતુના કોષ (નવ્ગ ્સેલ્સ) કે જે રા્સાયનણક નામનું 
્ડોપામાઈન બનાવતુ હોય તે નાશિ પામયા હોય. ્ડોપામાઈનની 
ઊણપનો અથ્ગ એવો થાય કે લોકોને હાલરાલ કાબૂ રાખવામાં 
ખૂબજ મુ્શકેલી થઈ શિકે.

પાર્કન્સન્સથી થો્ડાંક લોકોના હાથ અને શિરીર ધ્ૂજવા માં્ડે. 
આથી દરરોજ કરવામાં આવતી પવૃનતઓ, જેમકે ખાવાનું, 
કપ્ડા પહેરવામાં અથવા ફોન અથવા કમપયૂટરનો ઉપયોગ 
કરવામાં મુ્શકેલી પ્ડી શિકે અથવા નનરાશિ બનાવી શિકે.

વ્તુ – 
ન્થનત કરવા 
મને વધારે 

્સમય લાગી 
શિકે



કોલોમ્ડોર, ્સુહાગ  
અને ખદીજા

પાર્કન્સન્સવાળા લોકોને છૂટથી હરવાફરવાનું મુ્શકેલ બની 
શિકે અને ્ નાયુઓ ઘણીવખત ્સજજ્ડ થઈ શિકે. કોઈકવખત 
ફરતા તે એકાએક ‘ઠં્ડા કે ન્થર’ થઈ શિકે - તેઓના પગ જાણે 
કાદવમાં રોંટી કે અટકી પ્ડયા હોય તેવું લાગે અને તેઓ ફરી 
શિકે નનહ. બાહુ અને હાથ પણ ‘ઠરી’ જઈ શિકે, જાણે શિું કરવું તે 
તેઓ ભૂલી ગયા હોય.

અને પાર્કન્સન્સ કેવળ હરવાફરવાને અ્સર કરતુ હોય તેવું 
નથી. દરદ કે વેદના, ર્ડરિેશિન અને યાદશિન્તને લગતી 
્સમ્યાઓ અને ્સંયમીપણાની પણ આવી પરરન્થનતવાળા 
લોકોને તેઓના રોજ-બ-રોજના જીવન ઉપર ખૂબજ અ્સર 
કરી શિકે.

કોઈકવખત હું  
જગયા ઉપર ન્થર કે 

ઠરી જાઉ છંુ 



અલકા

રોગના લક્ષણો કે નરહનોનો રિબંધ કરવા મદદરૂપ બનવા 
શ્ેણીબધધ દવાઓ મળી રહે છે. જયારે કોઈ એક વયન્તને એક 
દવાથી મદદ મળી શિકે તયારે તે બીજાઓ માટે કામ ન કરી શિકે. 
થો્ડાંક લોકોને મોટી દવાના માત્ાની અથવા દવાઓના 
નમશ્ણની જરૂર જણાય – તયારે બીજાઓને થો્ડીક માત્ામાં 
પણ વધારે વારંવાર લેવાની જરૂર પ્ડે.

્સમય જતાં, લોકોને કદાર તેઓની દવામાં ફેરફાર કરવાની 
જરૂર પ્ડે. થો્ડાંક લોકો માટે શિ્ત્રક્રયા કે ્સજ્ગરર કોઈ એક 
નવકલપ બની શિકે કે જેનો આધાર તેઓના લક્ષણો ઉપર હોય 
છે. રફનઝઓથેરનપ, ્ પીર એન્ડ લેંગવેજ (વારા- વાણી) અને 
ઓકયુપેશિનલ થેરનપ (ઉપરાર) પણ મદદરૂપ બની શિકે.

મારી દવાઓ મને 

ગનતશિીલ રાખે છે



કોકી અને નાનજન

કોઈ એક વયન્તને પાર્કન્સન્સ કેવી રીતે અ્સર કરે છે તે 
રોજ-બ-રોજથી જુદુ હોઈ શિકે, અને કલાકથી માં્ડીને કલાક 
્સુધી પણ – જે લક્ષણો એક રદવ્સ જોવામાં આવયા હોય તે 
કદાર બીજા રદવ્સે ્સમ્યારૂપ ન પણ હોઈ શિકે.

જોકે અમુક ્સમયે જીવન મુ્શકેલ બની શિકે, છતાં પણ 
પાર્કન્સન્સવાળા ઘણા લોકો રિવૃનતમય અને પૂણ્ગ જીવન 
જીવવાનું રાલુ રાખતા હોય છે.

તે મને હરાવી 
શિકે નનહ



જો આપનું હમણાં જ નનદાન થયું હોય અથવા વધુ માનહતી જાણવા 
માંગતા હો તો અમારી પુન્તકાઓ પાર્કન્સન્સ અને આપ, 
પાર્કન્સન્સ ્સાથે જીવવું અથવા કાળજીદાતાની માગ્ગદર્શિકા જુઓ. 

મંગાવવા માટે parkinsons.org.uk/publicationsની 
મુલાકાત લો, 0845 121 2354 પર કૉલ કરો અથવા  
resources@parkinsons.org.uk પર ઈમેઈલ કરો

parkinsons.org.uk ની મલુાકાત લો અથવા  
0808 800 0303 ઉપર ફોન કરો, અમારા તરફથી ઓફર 
કરવામા ંઆવતી માનહતી અન ે્સપોટ્ગ નવષ ેવધાર ેજાણવા ઈનટરનરિટીંગ 
્સવેા મળી રહશેિ,ે – ક ેજેમા ંઅમારા ્સમગ્ર યકૂનેી માનહતી અન ે્સપોટ્ગ 
વક્ગર્સ અન ેલોકલ ગ્રપૂ્સના (્થાનનક જૂથો) નટેવક્ગનો ્સમાવશેિ હોય.

્સેનટી અન ર્સી

અમને વધારે માનહતી કયાંથી મળી શિકે?



પાર્કન્સન્સ યૂકે (Parkinson’s UK)
મફત* ખાનગી હેલપલાઈન 0808 800 0303
ટેક્ટ રરલે 18001 0808 800 0303  
્સોમવાર થી શિુક્રવાર ્સવારના 9– રાતના 8  
શિનનવાર, ્સવારના 10 – થી બપોરના 2. ઈનટરનરિટીંગ મળી રહ ેછે
* યૂકે (UK) લેન્ડલાઈન્સ અને મોટા ભાગના મબાઈલ નેટવક્ગ્સમાંથી ફોન મફત થાય છે.

parkinsons.org.uk 
hello@parkinsons.org.uk

યૂકેમાં દર કલાકે, કોઈ એક વયન્તને કહેવામાં આવે છે કે તેઓને 
પાર્કન્સન્સ થયો છે. અમે અહીંયા હોવાના કારણે, કોઈ પણ 
વયન્તને પાર્કન્સન્સનો એકલા ્સામનો કરવાનો હોતો નથી.
અમારા લોકલ ગ્રપૂ્સના નટેવક્ગ, વબે્સાઈટ અન ેમફત ખાનગી કે 
ગોપનીય (કોનનફ્ડને્શયલ) હલેપલાઈન મારફત,ે અમ ેપાર્કન્સન્સવાળા 
લોકો, તઓેના કરે્સ્ગ અન ેકટુુબં –પરરવારન ે્સાથ ેભગેા લાવીએ છીએ. 
પાર્કન્સન્સના દરકે પા્સાઓં ઉપર ્ પ્ેશયલી્ટ ન્સસી્સ, અમારા 
્સપોટ્ગ્સ્ગ અન ે્ ટાફ માનહતી અન ેતાલીમ (ટ્ઈેનીંગ) પરૂી પા્ડ ેછે.

યૂકેની પાર્કન્સન્સ ્સપોટ્ગ અને રર્સર્ગ કે ્સંશિોધન કરનાર ્સખાવત 
તરીકે, અમે ઈલાજ શિોધવા માટેનું કાય્ગ કરવામાં આગળ પ્ડતા છીએ, 
અને પહેલાં કરતાં વધારે નજીક આવી રહયા છીએ. અમે વલણમાં 
ફેરફાર કરવાની પણ ઝંુબેશિ કરી રહયા છીએ અને વધારે ્સારી 
્સેવાઓની માંગણી કરીએ છીએ.

અમારા કાય્ગનો પરૂપેરૂો આધાર દાન (્ડોન્ેસન) ઉપર છે.  
ઈલાજ – ઉપાય શિોધવામા ંઅન ેપાર્કન્સન્સની અ્સરવાળા 
દરકેદેરકેના જીવનમા ં્સધુારો કરવા અમન ેમદદરૂપ બનો.

છેલલુ અધતન એનરિલ 2012. હવે પછીનું અધતન એનરિલ 2014 માં મળી રહેશિે.  
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