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Bir Parkinson 
tanısı, yaşamınızı 
tepetaklak edebilir. 

Bize başvurun.
Parkinson hastasıysanız ya da bir 

hastayı tanıyorsanız, muhtemelen 

birçok sorunuz ve belki de bazı 

endişeleriniz vardır. Parkinson’s 

UK de burada devreye girer.

Parkinson’dan etkilenen herkes için çeşitli 

bilgiler ve destek sağlamaktayız. 

Bize ne zaman ihtiyacınız olursa olsun ve 

bizimle nasıl irtibata geçmek isterseniz 

isteyin, sizin için buradayız. 

İşbu broşür, Parkinson hakkında bilgi ve 

desteğe erişebilmenizin tüm farklı yollarını 

açıklamaktadır. Size en uygun olanı seçin 

ve siz hastalıkla yaşamak konusunda biraz 

daha bilgi alırken biz de sizi destekleyelim.
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Parkinson hakkında güncel haberler istiyorum. 
10. sayfaya gidin.

İnternet kullanarak Parkinson hakkında bilgi almak istiyorum.  6, 8 ve 11. sayfalara gidin.
Birçok sorum  var. Yerel olarak biriyle konuşabilir 

miyim?5 ve 7. sayfalara 
gidin.

Nerede güvenebileceğim bilgiler bulabilirim? 8. sayfaya gidin.

Arayıp biriyle 
konuşabilir 

miyim?  
5 ve 7.  sayfalara gidin.

Bilgilerimize ve desteğe erişmek için 
0808 800 0303 numaralı telefonu 
arayın ya da parkinsons.org.uk/
supportnetworks adresini ziyaret edin.
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Yardım Hattı
Uzman hemşirelerimiz ve danışmanlarımız, 
Parkinson ile yaşamanın tüm yönlerine ilişkin 
bilgi vermek için telefonun ucundadır. 
Buna semptom ve ilaçların yönetilmesi, 
gündelik yaşam için ipuçları, sosyal bakım, 
istihdam, yardımlar ve çok daha fazlası da 
dâhildir. 
Sadece Parkinson ile yaşayan biriyle 
konuşmak istiyorsanız ya da hastalığa 
yakalanmış olan birini (belki bir arkadaş, 
aile ferdi ya da meslektaş) tanıyorsanız da 
irtibata geçebilirsiniz.
Yardım hattı ücretsiz* ve gizlidir. Tercüme  
ve metin aktarım hizmeti bulunmaktadır. 
*Aramalar, Birleşik Krallık’taki sabit hatlardan ve çoğu mobil 
şebekeden ücretsizdir. 

Yerel bilgi ve destek çalışanları
Bilgi ve destek çalışanlarımız, Parkinson 
ve yerel hizmetler hakkında gizli ve bire bir 
olarak bilgiler vermektedir. 

Parkinson’s 
UK ekibinden 
bilgi ve 
destek
Bugün birini arayın ya da yerel  

olarak biriyle konuşun.
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Aile ve arkadaşlar da dâhil olmak 
üzere, hastalıktan etkilenen herkesi 
desteklemektedirler. 

İhtiyaçlarınızın yerel destek hizmetleri 
tarafından karşılanmasını sağlama 
konusunda ya da ihtiyaç duyulursa sağlık 
ve sosyal bakım profesyonelleri ile iletişim 
kurmak suretiyle size yardım etmeleri 
mümkündür.

Bilgi ve destek çalışanlarımız, yardımlar 
hakkındaki bilgilerden duygusal desteğe 
uzanan bir yelpazede yardım etmek için 
buradadır.

0808 800 0303 (metin aktarım 18001 0808 
800 0303) numaralı telefonu arayarak daha 
fazla bilgi alın. Çeviri hizmeti bulunmaktadır.
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Web sitesi forumu
Forumumuz, Parkinson deneyimlerini 
paylaşmanın ve web üzerinde hastalıktaki 
etkilenen başka insanlar ile sohbet etmenin 
harika bir yoludur. Forum, Parkinson hastası 
kişiler ve etkilenenlerin aile ve arkadaşları 
içindir. 

Tanıya verilen reaksiyonlar ve günlük 
yaşamı biraz daha iyi hale getirmek için 
ipuçları gibi birçok sorunla ilgili düşünce ve 
deneyimlerinizi paylaşma amacıyla siteyi 
kullanabilirsiniz. 

Anlayan biri
Parkinson’dan etkilenen diğer  

kişilerle konuşma
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Akran Desteği Hizmeti
Benzer sorunlarla karşılaşan Parkinson’dan 
etkilenmiş biriyle telefonda konuşmak 
isterseniz, sizi eğitimli bir akran desteği 
gönüllüsü ile irtibata geçirebiliriz. 

Kişisel tedavi deneyimleri, hastalıkla baş 
etmenin yolları ve Parkinson hastasına bakma 
yolları gibi Parkinson ile ilgili olan her şeyi 
konuşabilirsiniz.

Gönüllülerimiz, sadece Parkinson’dan 
etkilenen biriyle konuşmak isterseniz de 
yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Hizmetimiz 
ücretsiz ve gizlidir. Gönüllülerimiz, sizin için 
uygun bir zamanda telefon edecektir.

Yerel gruplar
Yerel gruplarımızın birinde destek ve 
arkadaşlık bulun ve Parkinson’dan etkilenen 
diğer kişilerle tanışın.

Yerel gruplar, her şekil ve boyutta olmaktadır 
ve daha genç Parkinson hastalarına özel 
olanlar da vardır. 

Birçok grup, arkadaşlık ve desteğe ek 
olarak egzersiz sınıfları ve dans, günlük 
geziler ve Parkinson ile ilgili çeşitli konularda 
konuşmalar gibi birçok faaliyet sunmaktadır.

0808 800 0303 (metin aktarım 18001 0808 
800 0303) numaralı telefonu arayarak 
daha fazla bilgi alın. Çeviri hizmeti 
bulunmaktadır.
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Bilgi kaynakları
Güncel kaynaklarımız, onaylanmış bilgi kalite 
standartlarını sağlamaktadır. Parkinson ile 
yaşamın tüm yönleri hakkında daha fazla 
bilgi almanın harika bir yoludur. 

Kaynaklarımız, Parkinson’un ne olduğu 
ve nasıl tedavi edildiği hakkındaki bilgiler 
de dâhil olmak üzere, çok çeşitli konuları 
kapsamaktadır. Ayrıca duygusal sorunlar 
ve hastalığın gündelik yaşamı nasıl 
etkilediğine de göz atmaktadırlar. Ayrıca 
aile ve arkadaşlar için de kaynaklarımız 
bulunmaktadır.

Tüm kaynaklarınızın sipariş edilmesi ya da 
indirilmesi ücretsizdir. Bunlara başka dillerde 
de erişebilirsiniz.

Web sitesi
Web sitemiz, Parkinson hakkında bilgilerle 
doludur. Hastalık ve birlikte yaşamanın 
nasıl olduğu konusunda daha fazla bilgi 
edinebilir ve en son Parkinson araştırmaları 
konusunda güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. 

Bilmeniz 
gereken  
her şey
Güvenebileceğiniz bilgiler
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Ayrıca en yakın bilgi ve destek çalışanı ile 
yerel grubunuz da dâhil olmak üzere, tüm 
bilgi ve destek hizmetlerimiz için iletişim 
bilgilerini de bulabilirsiniz.

Yerel bilgi etkinlikleri
Yıl boyunca Birleşik Krallık çapında birçok 
bilgi etkinliği düzenlemekteyiz. Gelerek 
kullanabileceğiniz yerel destek ve hizmetlerin 
neler olduğu konusunda daha fazla bilgi 
alabilir ve yerel Parkinson’s UK ekibinizle 
tanışabilirsiniz. 

Ayrıca Parkinson ile yaşama konusunda da 
bilgi alabileceksiniz. Hastalıktan etkilenen 
herkes, bilgi etkinliklerimize gelebilir.

0808 800 0303 (metin aktarım 18001 0808 
800 0303) numaralı telefonu arayarak 
daha fazla bilgi alın. Çeviri hizmeti 
bulunmaktadır.
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İrtibatta 
kalma
Tüm güncel haberleri alın ve 

Parkinson’dan etkilenen başka 

insanlardan bilgi alın.

Parkinson’s UK üyeliği
Bilgi, destek ve haberlerle düzenli olarak 
irtibata geçmemizi isterseniz, Parkinson’s UK 
üyesi olmayı düşünmez misiniz?

Üyelerimiz, üç ayda bir yayınlanan The 
Parkinson adlı dergimizi almaktadır. Her sayı, 
Parkinson ile yaşayan insanların öyküleriyle 
deneyimlerine ek olarak hastalık hakkındaki 
güncel bilgilerle doludur. 

Parkinson araştırmalarındaki dönüm noktası 
güncellemelerini içeren Progress dergisini de 
alacaksınız. 

Size haberler ve etkinlikler ile yerel kişilerden 
öyküler de dâhil olmak üzere, bölgenizde 
olan olaylar hakkında bilgiler göndereceğiz. 

Parkinson’s UK üyeliği yılda yalnızca 4 
sterlindir.

Sosyal medya
Web kullanırsanız, hayır kurumu, 
araştırmanın önemli ilerlemeleri ve diğer 
Parkinson haberleri hakkında “mikro
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blog sitesi” Twitter üzerinden düzenli 
güncellemeler alın. 

En son haber ve etkinlikler konusunda 
güncel bilgiler almak ve Parkinson’dan 
etkilenen diğer insanlarla deneyimlerinizi 
paylaşmak için Facebook kullanın.

  www.facebook.com/parkinsonsuk

  www.twitter.com/parkinsonsuk

0808 800 0303 (metin aktarım 18001 
0808 800 0303) numaralı telefonu 
arayarak daha fazla bilgi alın. Çeviri 
hizmeti bulunmaktadır.



Her saatte bir Birleşik Krallık’taki bir kişiye 
Parkinson hastası olduğu söyleniyor. 
Burada olduğumuza göre, hiç kimsenin 
Parkinson ile tek başına yüzleşmesine 
gerek yok.
Parkinson hastaları, bakıcıları ve ailelerini yerel 
grup ağımız, web sitemiz ve ücretsiz gizli 
yardım hattımız aracılığıyla bir araya 
getiriyoruz. Uzman hemşireler, destekçilerimiz 
ve personelimiz, Parkinson’un her yönüyle ilgili 
bilgi ve eğitim sağlamaktadır. Birleşik Krallık’ın 
Parkinson destek ve araştırma hayır kurumu 
olarak bir tedavi bulunması için gerçekleştirilen 
çalışmalara öncülük ediyoruz ve hedefe hiç 
olmadığımız kadar yakınız. Ayrıca tavırları 
değiştirmek ve daha iyi hizmet talebinde 
bulunmak için de kampanya yapıyoruz. 
Çalışmalarımız, tamamen bağışlara bağımlı. 
Bir tedavi bulmamıza ve Parkinson’dan 
etkilenen herkes için yaşamı iyileştirmemize 
yardımcı olun.

Parkinson’s UK
Ücretsiz* gizli yardım hattı 0808 800 0303 
(Pazartesi ila Cuma 09.00 - 20.00, Cumartesi 
10.00 - 14.00). Tercüme kullanılabilir. Metin 
Aktarma 18001 0808 800 0303 (sadece  
metinli telefon kullanıcıları için). 
*Aramalar, Birleşik Krallık sabit hatları ile çoğu mobil ağdan ücretsizdir.

hello@parkinsons.org.uk  
parkinsons.org.uk/supportnetworks
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