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ਲੋਗਾਿ ਅਤੇ ਤਾਵਰਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੇਿਲ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ ਵਜਸਿੰੂ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿ 
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸUK ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ,UK UK ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ 
ਚੈਵਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਿਾਲ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੰਦਗੀ ਸੁਿਾਰਿ ਲਈ ਿਚਿਬੱਿ 
ਹਾਂ। ਅਸੀ ਅਿੁਭਿੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਰਸਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਪਤ 
ਹੈਲਪਲਾਈਿ, ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 360 ਸਥਾਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਵਕਸੇ ਿੰੂ ਿੀ 
ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦਾ 

ਇੱਕਵਲਆਂ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪਿੇਗਾ



ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਸੰਕਰਾਮਕ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 
ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਜੀਿਿ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਿਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀ ਅਜੇ ਜਾਣਦੇ ਿਹੀਂ ਵਕ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਵਕਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤੇਿੀ ਿਾਲ ਸਵਥਤੀ ਿਿਣ ਸੰਬੰਿੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਿਰਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ 
ਕਰਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਚਵਕਤਸਾਿਾਂ ਮੌਜੂਦ 
ਹਿ।

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਰਮਣ 

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ 
ਿਾਲ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ 
ਵਿਅਕਤੀ 
ਿੱਖਰਾ ਹੈ 



ਹਰੇਕ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ 
ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੋ UK ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 127,000 ਵਿੱਚ ਲੋਕ 
ਹਿ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿ ਜੋ 50 
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿ, ਪਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਿੀ ਇਸ ਿਾਲ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਵਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਅਿੀਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55-74 ਸਾਲ ਹੈ 
ਪਰੰਤੂ ਹਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਿੀਿ ਹੈ, 
ਉਸਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੋਿੀਆ 

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 
ਲੋਕ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ 
ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਿ 



ਵਮਆਂ

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਵਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 
ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਡੋਪਾਮਾਈਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਿਾਂ 
ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੰਤਵਰਕਾ ਸੈਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਡੋਪਾਮਾਈਿ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾ ਵਿਯੰਤਵਰਤ 
ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਿੰੂ ਵਹਲਣ 
ਲੱਗਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਰੋਿਾਿਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਖਾਣਾ,ਕੱਪੜੇ 
ਪਵਹਣਿਾ ਜਾਂ ਫੋਿ ਜਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਿਰਤਣ ਿੰੂ ਔਖਾ ਜਾਂ 
ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਿ ਵਿੱਚ 
ਵਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਕੋਲਮਡੋਰ, ਸੁਹਾਗ  
ਅਤੇ ਖਵਦਜਾ 

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਵਹਲਣ ਜੁਲਣ 
ਵਿੱਚ ਵਦੱਕਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 
ਅਕਸਰ ਆਕੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਕਈ ਿਾਰ ਜਦ ਵਹਲਦੇ ਹਿ ਤਾਂ 
ਇਕਦਮ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜਾਮ ਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਿ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਅਤੇ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਕੇਿਲ ਹਰਕਤ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
ਸਵਥਤੀ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਦਰਦ, 
ਵਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਿਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ



ਅਲਕਾ 

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 
ਉਪਲੱਬਿ ਹਿ। ਜਦੋਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਾਈ ਿਾਲ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਮ 
ਿਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਿੇਗੀ- ਦੂਵਜਆਂ ਿੰੂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। 

ਵਜਿੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੋਵਚਵਕਤਸਾ, ਭਾਸ਼ਣ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਿਸਾਇਕ ਵਚਵਕਤਸਾ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਦਿਾਈ ਮੈਿੰੂ 

ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ



ਕੋਕੀ ਅਤੇ ਿਾਵਜਿ 

ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਵਕਸੇ ਦੀ ਰੋਿਾਿਾ ਦੀ ਵਿੰਦਗੀ ਿੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਘੰਟੇ ਦਰ ਘੰਟੇ ਿੰੂ ਇੱਕ ਵਦਿ 
ਵਦਖਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ, ਅਗਲੇ ਵਦਿ ਉਹ ਸਮੱਵਸਆ ਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ 
ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਕ੍ਰਅ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਿਕ ਵਿੰਦਗੀ ਦਾ 
ਆਿੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਿ।

ਇਹ ਮੈਿੰੂ ਿਹੀ 
ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਿਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਵਤਕਾਿਾਂ, ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, 
ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦੇ ਿਾਲ ਜੀਿਿ ਵਜਓਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ 
ਿਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਗਾਇਡ, ਦੇਖੋ।

ਆਰਡਰ ਕਰਿ ਲਈ parkinsons.org.uk/publications 
ਦੇਖੋ, 0845 121 2354 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ  
resources@parkinsons.org.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ parkinsons.org.uk ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 
ਸਾਡੇ UK ਵਿਆਪੀ ਿੈਟਿਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਿ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਿ ਲਈ 
0808 800 0303 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਸੇੰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸੀ 

ਅਸੀ ਵਿਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?



ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ UK
ਮੁਫ਼ਤ* ਗੁਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਿ 0808 800 0303
ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 18001 0808 800 0303  
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ 9am–8pm,  
ਸ਼ਿੀਿਾਰ 10am–2pm. ਵਿਆਵਖਆ ਉਪਲਬਿ।
*UK ਲੈਂਡਲਾਈਿਾਂ ਅਤ ੇਵਿਆਦਾਤਰ ਮਬੋਾਇਲ ਿੈਟਿਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੱਾਂ ਮਫੁ਼ਤ ਹਿ। 

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

ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀ ਇੱਥੇ 
ਹਾਂ, ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦਾ ਵਕਸੇ ਿੰੂ ਿੀ ਇੱਕਵਲਆਂ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪਿੇਗਾ। 
ਅਸੀ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 
ਿੈਟਿਰਕ, ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਮਾਵਹਰ ਿਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਪੱਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਵਜਿੇਂ ਵਕ UK ਦ ੇਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਖੋਜ ਚਵੈਰਟੀ ਦ ੇਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕਰਿ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਅਤੇ 
ਅਸੀ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੋਂ ਵਿਆਦਾ ਿਿਦੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਵਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਬਦਲਣ 
ਅਤ ੇਵਬਹਤਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿੀ ਮਵੁਹੰਮ ਚਲਾਈ ਹ।ੈ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਿਾਂ ਤ ੇਵਿਰਭਰ ਹ।ੈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਪਾਰਵਕੰਸਿ’ਸ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਸਿੁਾਰਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।ੋ

ਮਈ 2012 ਿੰੂ ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਅਗਲਾ ਅਪਡਟੇ ਮਈ 2014 ਿੰੂ ਉਪਲਬਿ ਹਿੋਗੇਾ।  
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ਿੰਿਿਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਕ੍ਰਾਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਿ ਿਹੀਂ ਹੰਦੁਾ ਹੈ।
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