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রোগান ও োনরক

যনে অনে সম্প্রনে ডাক্ার আপনাবক েবে থাবকন রয আপনার 
পানক্ণ নসন্স হবয়বছ, অথো পানক্ণ নসন্স হবয়বছ এমন কাউবক যনে 
আপনন নচবনন, েবে আপনার মবন সম্ভেে অবনক প্রশ্ন, এেং 
সম্ভেে নকছু েনুচিন্া রবয়বছ। আর এখাবনই পানক্ণ নসন্স ইউ.বক 
আপনাবক সাহায্ করবে পাবর।

আমরা ইউ.বক-র একটি চ্ানরটি ো োেে্ সংস্া। আমরা 
পানক্ণ নসন্স ররাগী ও ররাগীর পনরোর পনরজনবের সাহায্ কনর। 
আমরা ররাগ ননরামবয়র একটি নচনকৎসা রের করবে প্রনেশ্রুনেেদ্ধ। 
আমরা পানক্ণ নসন্স ররাগী ও ররাগীর পনরোবরর রোকবের জীেন 
সহজ কবর রোোর ে্াপাবর ওয়াোেদ্ধ। আমাবের কাছ রথবক 
পাবেন অবনক িরবনর েথ্ ও সাহায্, যার মবি্ রবয়বছ আমাবের 
পারেিমীবের ও নাস্ণবের সাহায্, বগাপনীয় রহল্পোইন, আমাবের 
ওবয়েসাইট এেং 360 এরও রেনি স্ানীয় সংগঠন।

কাউবকই একা 

পানক্ণ নসন্স রমাকাবেো 

করবে হবে না



পানক্ণ নসন্স একজবনর কাছ রথবক আবরক জবনর কাবছ সংক্রানমে 
হয় না। এটা পনরোবরর একজবনর কাছ রথবক েংিানকু্রবম আবরক 
জবনর কাবছ যায় না। পানক্ণ নসন্স অনিকাংি ররাগীর আয়ু কমায় 
না। পানক্ণ নসন্স রকন হয় ো এখবনা আমরা জানন না।

এবকক জবনর রেোয় ররাবগর েক্ষর এবকক িরবনর হয়। এবকক 
জবনর রক্ষবরি ররাগ োিার গানেও এবকক পনরমাবরর হবয় থাবক। 
েে্ণমাবন পানক্ণ নসন্স েরূ করার ওষিু ো নচনকৎনা রনই। েবে 
অবনক ওষিু আবছ রযগবুো নেবয় ররাবগর অবনক েক্ষর েনমবয় 
রাখা যায়।

সনুিো ও রমন

প্রবে্ক 

পানক্ণ নসন্স 

ররাগীই 

অন্জন রথবক 

আোো



প্রনে 500 জবনর মবি্ একজন রোবকর পানক্ণ নসন্স রবয়বছ। এই 
নহসাবে ইউ.বক-বে প্রায় 127,000 রোবকর পানক্ণ নসন্স রবয়বছ। 
রেনির িাগ রক্ষবরি 50 ো োর রেনি েয়বস পানক্ণ নসন্স হয়। 
েবে আবরা কম েয়বসও ো হবে পাবর।

55–74েছর েয়বস অনিকাংি রোবকর পানক্ণ নসন্স ররাগ ননর্ণয় 
করা হয়। 40 েছবরর ননবচর েয়বসর প্রনে 20 জবনর মবি্ 
একজবনর ররাগ ননর্ণয় করা হয়।

রসাননয়া

রয রকাবনা েয়বস 
পানক্ণ নসন্স  
হবে পাবর।



নমঞা

মানবুষর ররেইবন নননে্ণষ্ট নকছু স্ায়ূবকাষ আবছ রযগবুো ডপামাইন 
নামক এক িরবনর রাসায়ননক পোথ্ণ দেনর কবর। যাবের 
পানক্ণ নসন্স হয় োবের ররেইবনর ডপামাইন দেনরকারক 
স্ায়ুবকাষগবুো মবর যায়। ররেইবন ডপামাইবনর অিাে রেখা নেবে 
নিবে চবিবে ো উঠবে েসবে েি সমস্া হয়।

পানক্ণ নসবন্সর কারবর নকছু রোবকর হাে ও িরীর কাঁবপ। �বে 
দেননদিন স্ািানেক কাজকম্ণ সারবে রযমন রখবে, জামাকাপি 
পরবে, ব�ান ো কমনপউটার ে্েহার করবে সমস্া হবে পাবর।

পানক্ণ নসবন্সর 

কারবর কাজকম্ণ 

সারবে আমার 

রেরী হয়



রকােমের,  
রসাহাগ ও খনেজা

পানক্ণ নসন্স ররাগীবের অবনক সময় ম্বািীন িাবে চেবে ন�রবে ো 
নিবে চিবে সমস্া হয়। অবনক সময় মাংসবপিী িক্ হবয় 
যায়। অবনক সময় নিাচিা ো চেন্ থাকা অেস্ায় িরীর হঠাৎ 
নস্র হবয় যায় - মবন হয় রযন েইু পা কাোর মবি্ আটবক 
রগবছ। �বে ররাগী আর নিবে পাবরন না। হাে ও োহুগবুোও 
নস্র হবয় রযবে পাবর, মবন হবে রযন িুবে রগবছন নক করবেন।

পানক্ণ নসবন্সর কারবর িিু ুনিাচিায় ো চোব�রায়ই সমস্া হয় 
না। এর সাবথ ে্থা, েনুিচন্া, স্মররিনক্র সমস্া এেং প্রস্াে 
পায়খানা আটনকবয় রাখবে না পারা, ইে্ানে সমস্াও হবে 
পাবর। �বে ররাগীর দেননদিন স্ািানেক কাজকম্ণগবুো সারবে 
নেরাট সমস্া হবে পাবর।

মাবেমবি্ আমার 

িরীর হঠাৎ নস্র 

হবয় যায়



অেকা

ররাবগর েক্ষরগবুো েনমবয় রাখার অবনক ওষিু আবছ। রকাবনা 
একটি ওষিু কাবরার রেোয় কাজ করবেও অন্জবনর রেোয় কাজ 
নাও করবে পাবর। কাবরার রেোয় রেনি মারিার ওষিু ো একসাবথ 
একানিক ওষিু ননবে হবে পাবর। কাবরার রেোয় কম মারিার 
ওষিু ঘন ঘন ননবে হবে পাবর।

সময় চোর সাবথ সাবথ ওষিু েেোবনার েরকার হবে পাবর। 
নকছু রোবকর জন্ সাজ্ণ ানর ো ওপাবরিন করার েরকার হবে 
পাবর, েবে ো ননি্ণ র করবে োবের েক্ষরগবুোর উপর। 
ন�নজওবথরানপ, পেীচ এন্ড ে্াংগবুয়জ রথরানপ, এেং ওকুপ্ািন্াে 
রথরানপ রথবকও উপকার পাওয়া যায়।

ওষিু আমাবক 

চেবে সাহায্ 

কবর



রকানক ও নানজন

পানক্ণ নসবন্সর সমস্াগবুো নেবন নেবন, ঘন্ায় ঘন্ায় েেোবে 
পাবর। আজ যনে একটা সমস্া হয় েবে কাে হয়বো ো আর 
রেখা যাবে না।

যনেও জীেবন সমস্া হবে পাবর েেওু অবনক পানক্ণ নসন্স ররাগী 
সনক্রয় এেং েৃনতিকর জীেন যাপন কবরন।

পানক্ণ নসন্স 

আমাবক 

পনরনজে 

করবে  

পারবে না



আপনার সবে ররাগননর্ণয় করা হবয় থাকবে ো আরও নকছু 
জানবে চাইবে, আমাবের পানক্ণ নসন্স অ্ান্ড ইউ, নেনিং উইথ 
পানক্ণ নসন্স ো ে্ রকয়ারাস্ণ গাইড পুনতিকাগুনে রেখুন৷

অড্ণ ার রেোর জন্ parkinsons.org.uk/publications 
ওবয়েসাইট রেখুন 0845 121 2354 নম্ববর কল্ করুন ো 
resources@parkinsons.org.uk ঠিকানায় ই-বমে নেন

সমতি ইউ.বক-বে েথ্, সাহায্ ও স্ানীয় সংগঠনগবুোর রনটওয়াক্ণ   
সহ. আমাবের প্রকানিে েথ্ ও সাহায্গবুো সম্পবক্ণ  জানার জন্ 
নিনজট করনু parkinsons.org.uk ো র�ান করনু  
0808 800 0303। োঙােী ইন্ারনপ্রটাবরর ে্েস্া আবছ।

স্ানন্ ও রনস

নেতিানরে  
রকাথায় পাবো?



পানক্ণ নসন্স ইউ.বক
নরি* রগাপনীয় রহল্পোইন 0808 800 0303
রটকস্ট নরবে 18001 0808 800 0303  
রসামোর রথবক িকু্রোর সকাে 9টা-সন্্া 8টা,  
িননোর সকাে 10টা-নেকাে 2টা। ইন্ারনপ্রটাবরর ে্েস্া 
আবছ।
* ইউ.বক-র ে্ান্ডোইন এেং অনিকাংি রমাোইে রনটওয়াক্ণ  রথবক কেচাজ্ণ  নরি।

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

প্রনেটি ঘন্ায় ইউ.বক-র কাউবক না কাউবক ডাক্ার েেবছন 
রয োর পানক্ণ নসন্স হবয়বছ। আমরা আনছ সাহায্ করার 
জন্, সেুরাং কাউবকই আর একা একা পানক্ণ নসবন্সর 
রমাকাবেো করবে হবে না।

আমাবের স্ানীয় সংগঠনগবুোর রনটওয়াক্ণ , আমাবের ওবয়েসাইট 
এেং নেনামবূে্র রগাপনীয় রহল্পোইবনর মাি্বম আমরা পানক্ণ নসন্স 
ররাগীবের, োবের রকয়ারারবের ও পনরোরবের একনরিে কনর। 
পানক্ণ নসবন্সর সাবথ জনিে প্রনেটি নেষবয় আমাবের রপেি্ানেস্ট 
নাস্ণরা, আমাবের সমথ্ণক ও কমমীরা েথ্ ও প্রনিক্ষর প্রোন কবরন।

ইউ.বক-র পানক্ণ নসন্স সহায়ো ও গবেষরাকারী চ্ানরটি সংস্া 
নহসাবে আমরা পানক্ণ নসন্স ননরামবয়র নচনকৎসা রের করার জন্ 
গবেষরা চানেবয় যানছি এেং আমরা ো আনেষ্াবরর খেু কাছাকানছ 
চবে এবসনছ। োছািা আমরা মানবুষর মবনািাে েেোবনার এেং 
উন্নে মাবনর রসো প্রোবনর োেী আোবয়র জন্ কাজ কনর।

আমাবের কাজ সমূ্পর্ণরবূপ মানবুষর অথ্ণ সাহাবয্র উপর 
ননি্ণ রিীে। পানক্ণ নসন্স ননরামবয়র নচনকৎসা রের করবে এেং 
পানক্ণ নসন্স ররাগীর জীেন উন্নে করবে আমাবেরবক সাহায্ করনু।

সে্ণবিষ সংস্করর জেুাই 2012। পরেেমী সংস্করর জেুাই 2014। 
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This resource is supported by The Medtronic Foundation and we are grateful for their 
generous gift. Our supporters don’t have any input into the content of our publications.

এই প্রচারপরিটি প্রস্তুে ও প্রকাি করার জন্ ে্ রমডট্রননক �াউবন্ডিন নকছু টাকা োন কবরবছ এেং োবের এই উোর 

উপহাবরর জন্ আমরা কৃেজ্ঞ। আমাবের সমথ্ণকরা টাকা নেবেও এই প্রচারপরিটির নেষয়েস্তুর ওপর োবের রকান েখে রনই।
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