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Parkinson’s and you 
A guide for people new to the condition. 

 وأنت باركنسون مرض
 بالحالة اإلصابة حدیثي لألشخاص دلیلٌ

PARKINSON’SUK CHANGE ATTITUDES. FIND A CURE.  
JOIN US.  

PARKINSON’SUK CHANGE ATTITUDES. FIND A CURE.  
JOIN US.  

Being diagnosed with Parkinson’s can be a very 
emotional experience. Some people feel shocked or 
confused – others feel angry or anxious. Some 
people even feel slightly relieved to have an 
explanation for their symptoms. 

 تجربة الرعاش) ل(الشل باركنسون بمرض اإلصابة تشخیص یمثل أن یمكن
 آخرون ویشعر – الذھول أو بالصدمة یشعرون األشخاص فبعض شدیدة؛ وجدانیة
 تفسیر لمعرفة بسیط بارتیاح األشخاص بعض یشعر بینما القلق، أو بالغضب

 تنتابھم. التي لألعراض

This booklet aims to answer introductory questions about 
what Parkinson’s is, how the condition can be treated and 
how it might affect your everyday life. It also has details of 
where you can find useful information and support.  

 باركنسون مرض بطبیعة المتعلقة الشائعة األسئلة عن اإلجابة إلى الكتیب ھذا ویھدف
 یتناول كما الیومیة، حیاتك على المرض ذلك ؤثری أن یمكن وكیف الحالة عالج وكیفیة
  مفیدین. ودعم معلومات على خاللھا من الحصول تستطیع تفاصیل الكتیب

When you’re ready to find out more, our booklet Living 
with Park inson’s looks at how the condition might affect 
different aspects of your life, including work, relationships 
and parenting. It also goes into a lot more detail about 
symptoms and how they can be managed. 

 كتیب على االطالع یمكنك المعلومات، من المزید لمعرفة مستعدًا تكون عندما
 الحالة ھذه بھا تؤثر قد التي الكیفیة في یبحث الذي ،باركنسون" مرض مع "التعایش

 الكتیب یتطرقو األبویة. والجوانب والعالقات كالعمل حیاتك، جوانب مختلف على
 إدارتھا. وكیفیة األعراض إلى التفاصیل من أكبرٍ  بقدرٍ  كذلك
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QUICK FACTS 
 

 سریعة حقائق

• Parkinson’s is a progressive neurological condition. • متزایدة. عصبیة حالة ھو باركنسون مرض 



• We are still trying to understand why people get 
Parkinson’s. 

• Around one person in every 500 has Parkinson’s. 

• Most people who get Parkinson’s are aged 50 or over, 
but younger people can get it too. 

• Parkinson’s is not infectious and doesn’t usually run in 
families. 

• Everyone’s experience of Parkinson’s is different.  

• Although there’s currently no cure, there are a 
range of medicines and treatments available to 
manage the symptoms of the condition. 

• Although at times life with Parkinson’s can be 
different, many people with the condition lead 
active, fulfilling lives. 

 

 باركنسون. بمرض األشخاص إصابة سبب فھم نحاول نزال ال •

 شخص. 500 كل من واحد شخص ھي باركنسون بمرض اإلصابة نسبة •

 أو عاًما 50 باركنسون بمرض یصابون الذین األشخاص معظم أعمار تبلغ •
 أیضًا. الشباب یصیب أن یمكن لكنھ أكثر،

ً  ینتشر وال ُمعدیًا یسل باركنسون مرض •  األسر. في عادة

 .آلخر شخص من باركنسون بمرض اإلصابة تجربة تختلف •

 من مجموعة تتوفر الحالي، الوقت في عالج وجود عدم من الرغم على •
 .الحالة أعراض لعالج والعالجات األدویة

 باركنسون مرض مع الحیاة تبدو قد األحیان، بعض في أنھ من الرغم على •
 ومثمرة. نشطة حیاة یعیشون الحالة ھذه أصحاب من الكثیرین أن إال مختلفة،

About Parkinson’s 
 

 باركنسون مرض حول
 

“I sat in front of the mirror and tried to see what was 
different: nothing. Not a single thing had changed. I still 
had to comb my hair, take a shower, eat as normal. That’s 
when the truth began to dawn on me – of course I was still 
me! I looked the same, I am the same.” Dave, 
diagnosed in 2010 
 

 یتغیر لم شيء. ال لدّي. تغیرت التي الجوانب معرفة وحاولت المرآة أمام جلست "لقد
 طعامي وتناول واالستحمام ريشع تصفیف عليّ  یزال فال شكلي. في واحد شيء

 كنت كما أزال ال فبالطبع – األمل شمس فیھا أشرقت التي اللحظة ھي وھذه كالمعتاد.
 إصابتھ تشخیص تم دیف، كنت". كما إنني الشخص، نفس أبدو إنني أتغیر! ولم

 2010 عام في بالمرض
 

What is Parkinson’s and what causes it? أسبابھ؟ وما باركنسون مرض ھو ما 

Parkinson’s is a progressive neurological condition. This 
means that it causes problems in the brain and gets 
worse over time.  

 المخ في مشكالت تسبب أنھا یعني ما وھو متزایدة؛ عصبیة حالة باركنسون مرض
  الوقت. مع حدتھا وتتزاید

People with Parkinson’s don’t have enough of the 
chemical dopamine because some nerve cells in their 
brain that make it have died. i Without dopamine people 
can find their movements become slower so it takes 
longer to do things.  

 

 الدوبامین مادة من فیةكا كمیة یملكون ال باركنسون بمرض المصابون واألشخاص
 وبدون المادة. ھذه تنتج التي المخ في العصبیة الخالیا بعض موت نتیجة الكیمیائیة،

 أطول وقتًا فیستغرقون أبطأ، صارت قد حركتھم أن األشخاص یجد قد الدوبامین، مادة
 .باألشیاء القیام في

 

We don’t know yet exactly why people get Parkinson’s, but الباحثین أن غیر باركنسون، بمرض األشخاص إصابة سبب بالضبط نعرف ال اآلن، وإلى 



researchers suspect it’s a mixture of genetic and 
environmental factors that cause dopamine-producing nerve 
cells to die.  

 العصبیة الخالیا موت في یتسبب ما ھو والبیئیة الوراثیة العوامل من مزیًجا أن یعتقدون
  للدوبامین. المنتجة

“I don’t have much of a tremor. Instead I sway, and make 
rather exaggerated gestures as though I was in a boat on 
a gently billowing sea.” Caroline, diagnosed in 2009 

 

 كنت لو كما فیھا مبالغ بإیماءات وأقوم أتمایل بل الرعاش، من كبیرٍ  لقدرٍ  أتعرض "ال
 بالمرض إصابتھا تشخیص تم كارولین، ھادئة". موجات بھ بحر في قارب متن على
 2009 عام في

 

What are the symptoms? األعراض؟ ھي ما 

The symptoms most often associated with Parkinson’s are 
tremor, stiffness and slowness of movement. 

 الحركة. وبطء والتیبس الرعاش ھي باركنسون بمرض غالبًا المرتبطة األعراض

Tremor 
 

 الرعاش
 

Parkinson’s may cause some people’s hands and bodies 
to shake, which can make everyday activities difficult.  

 مما شخاص،األ بعض وأجسام أیدي ارتعاش في باركنسون مرض یتسبب أن یمكن
 الیومیة. باألنشطة القیام في صعوبة یسبب

Unlike other types of tremor, which affect people while 
they are moving, a Parkinson’s tremor is more likely to be 
a resting tremor and tends to affect people while they are 
still. It may also become more noticeable if someone with 
the condition is anxious or excited. 

 حركتھم، أثناء األشخاص على تؤثر التي األخرى، االرتعاش أنواع من النقیض على
 على التأثیر إلى یمیل فھو الراحة، أثناء باركنسون مرض ارتعاش یكون ما غالبًا

 یشعر عندما أكبر بدرجة ملحوظًا االرتعاش یصبح قد وكذلك سكونھم. أثناء األشخاص
 اإلثارة. أو بالقلق بالحالة المصاب الشخص

The tremor usually starts on one side of the body and may 
spread to the other side, as the condition progresses. 

 تطور عم اآلخر، الجانب إلى ینتشر وقد الجسم جانبيّ  أحد في االرتعاش یبدأ ما وعادة
 الحالة.

This is probably the most well known of Parkinson’s 
symptoms, but not everyone with the condition will have a 
tremor. 

 الرعاش یحدث ال لكن المعروفة، باركنسون مرض أعراض أشھر ذلك یكون وربما
 المرض. بھذا المصابین األشخاص لجمیع

Muscular rigidity or stiffness العضلي التیبس أو الصمل 

Because their muscles are stiff, some people with 
Parkinson’s have problems turning around, getting out of 
chairs, turning over in bed or making fine finger 
movements, such as writing or fastening a button. 

 في مشكالت عضالتھم لتیبس نظًرا باركنسون بمرض المصابین خاصاألش بعض یجد
 دقیق بشكل األصابع تحریك أو الفراش في التقلب أو الكراسي من النھوض أو االلتفات

 األزرار. أحد تزریر أو الكتابة مثل ألغراض

Some people find that over time their posture becomes 
stooped or their face becomes stiff, making facial 
expressions more difficult.  

 یجعل مما متیبسة وجوھھم تصبح أو منحنیة أجسامھم وضعیة تصبح الناس وبعض
  صعوبة. أكثر الوجھ تعبیرات إبداء



Slowness of movement  
 

 ةالحرك بطء
 

Starting to move can be more difficult for people with 
Parkinson’s. They can find it takes longer to do things and 
they get tired more easily. A lack of co-ordination can also 
be a problem. 

 بمرض المصابین لألشخاص بالنسبة صعوبة أكثر أمًرا الحركة بدء یكون أن یمكن
 أكبر. بسھولة إلرھاقا یصیبھم كما األشیاء لعمل أطول وقتًا یستغرقون وقد باركنسون.

 أیضًا. مشكلة التناسق عدم یشكل أن یمكن ذلك، إلى وإضافةً 

Other symptoms  
 

 ىأخر أعراض
 

As well as difficulties with movement, people with 
Parkinson’s might experience other symptoms such as 
tiredness, pain, depression, problems with memory, 
swallowing and sleep, problems urinating, anxiety, and 
constipation. 

 بمرض المصابون األشخاص یتعرض قد الحركة، في الصعوبة إلى باإلضافة
 والبلع الذاكرة في ومشكالت واالكتئاب، واأللم كاإلجھاد أخرى أعراض إلى باركنسون

 واإلمساك. وترالت إلى باإلضافة ،التبول في ومشكالت والنوم،

These are often referred to as non-motor symptoms and can 
have an impact on people’s day-to-day lives.  

 تؤثر أن ویمكن الحركیة غیر األعراض باسم الغالب في األعراض ھذه إلى ویشار
  لألشخاص. الیومیة الحیاة على

Parkinson’s symptoms can be affected by stress or 
illness. So, if you are worried, anxious, stressed, nervous 
or become ill, your Parkinson’s symptoms may become 
more noticeable.  

 أو بالقلق شعرت إذا لذا المرض؛ أو بالتوتر باركنسون مرض أعراض تتأثر وقد
 باركنسون مرض أعراض بحتص قد المرض، أو العصبیة أو الضغط أو التوتر

 .أكبر بدرجة ملحوظة

If you notice a change in your symptoms, speak to your 
GP, specialist or Parkinson’s nurse (if you have one) to 
rule out any other problems. 

 ممرضة أو األخصائي أو العام طبیبك مع تحدث األعراض، في تغیًرا الحظت وإذا
 أخرى. مشكالت أي الستبعاد ممرضة)، لدیك كان (إن باركنسون ضمر

Does everyone have these symptoms? األشخاص؟ جمیع على األعراض ھذه تظھر ھل 

Not everyone with Parkinson’s experiences the same 
combination of symptoms – they vary from person to 
person. 

 مجموعة نفس من باركنسون بمرض المصابین األشخاص جمیع عانيی أن یُشترط ال
 آلخر. شخص من تختلف فھي – األعراض

Also, how Parkinson’s affects someone can change from 
day to day, and even from hour to hour – symptoms that 
may be noticeable one day may not be a problem the 
next. 

 آلخر، یوم من یتغیر أن یمكن ما شخص على باركنسون مرض تأثیر مدى أن ماك
 تمثل ال قد األیام أحد في مالحظتھا یمكن التي فاألعراض – ألخرى ساعة من وحتى
 التالي. الیوم في مشكلة

How is Parkinson’s diagnosed? باركنسون؟ مرض تشخیص یتم كیف 

Parkinson’s tends to develop gradually and it can be a 
number of months, or even years, before the symptoms 
become obvious enough for someone to talk to their 
doctor.  

 حتى أو أشھر عدة األمر یستغرق وقد التدریجي، التطور إلى باركنسون مرض یمیل
 طبیبھ. الشخص یریستش كي یكفي بما واضحة األعراض تصبح أن قبل سنوات



“My GP was reluctant to refer me in the beginning. 
Eventually, he wrote a letter to a specialist. After four 
months, I had blood tests and an MRI scan. In all, it took two 
years to get the diagnosis.” 

 أحد إلى خطابًا كتب األمر، نھایة وفي البدایة. في إحالتي في مترددُا العام طبیبي كان "لقد
 وفي مغناطیسي. رنین وأشعة دم اختبارات أجریت أشھر، عدة وبعد األخصائیین.

 التشخیص". لتحدید عامین األمر استغرق المجمل،

Kris, diagnosed in 2004 ،2004 عام في بالمرض إصابتھ تشخیص تم كریس 

It is not easy to diagnose the condition, so it’s important to 
see a Parkinson’s specialist to get an accurate diagnosis. 
The specialist will usually look for slowness of movement 
plus at least one of the other main symptoms of tremor 
and stiffness. 

 مرض في أخصائي طبیب استشارة المھم من لذلك ؛سھالً  أمًرا الحالة تشخیص یُعد وال
ً  یبحث األخصائي بأن علًما دقیق؛ تشخیص على للحصول باركنسون  بطء عن عادة

 أو بالرعاش المرتبطة األخرى الرئیسیة األعراض من األقل على بواحدٍ  مقترنًا الحركة
 التیبس.

They will also consider your medical history and carry out 
an examination before making a diagnosis. The symptoms 
of Parkinson’s can have other causes and you may be 
referred for further tests and scans to rule these out. 

 أن ویمكن التشخیص. تحدید قبل فحصًا ویُجري الطبي تاریخك األخصائي یراعي كما
 اختبارات إلجراء إحالتك تتم وقد باركنسون مرض ألعراض أخرى أسباب توجد

 األسباب. ھذه الستبعاد إضافیة وفحوص

How quickly does the condition progress? الحالة؟ تطور سرعة مدى ما 

The symptoms someone might have and how quickly the 
condition develops will differ from one person to the next.  

 من الحالة تطور سرعة مدى وكذلك الشخص على تظھر قد التي األعراض تختلف
  آلخر. شخص

For many people, the condition can take years to progress 
to a point where it can have a real impact on daily life. 
And many of the symptoms can be treated. 

 یكون مرحلة إلى تتطور حتى سنوات الحالة تستغرق ربما األشخاص، من كثیر وفي
 األعراض. ھذه من العدید عالج ویمكن الیومیة، الحیاة على فعلي تأثیر لھا

Is there a cure? عالج؟ یوجد ھل 

There is no cure for Parkinson’s at the moment. 
Researchers and scientists are making advances in 
understanding the condition, its causes and how best to 
treat it. In fact, research has made more progress towards 
finding a cure in the last decade than ever before. There 
have also been some exciting new areas of research, 
including gene therapy and stem cell therapy.  

Parkinson’s UK is the largest charity funder of Parkinson's 
research in Europe. We've already made enormous 
strides in our understanding of the condition and 
developed better treatments and therapies. But despite 
recent progress we're still searching for a cure. 

 والعلماء الباحثین أن غیر الحالي؛ الوقت في باركنسون لمرض عالج ثمة لیس
 الواقع، وفي معھا. للتعامل المثلى والطریقة وأسبابھا الحالة فھم في تقدًما یحرزون
 أي من أكثر الماضي العقد خالل عالج إیجاد نحو التقدم من مزیدًا األبحاث أحرزت

 الخاصة األبحاث في والمثیرة الجدیدة المجاالت بعض ھناك كانت كما مضى. وقت
 الجذعیة. بالخالیا والعالج الجیني العالج بینھا من باركنسون، مرض بعالج

 
 خیري ممّول أكبر المتحدة" المملكة في "باركنسون Parkinson's UK جمعیة وتُعد

 للحالة، فھمنا في كبرى قفزات لبالفع حققنا وقد أوروبا. في باركنسون مرض ألبحاث
 یزال ال مؤخًرا، أحرزناه الذي التقدم رغم لكن أفضل. عالجات تطویر واستطعنا

 جارًیا. للمرض عالجٍ  عن البحث

Can people die from Parkinson’s? باركنسون؟ مرض بسبب وفیات حدوث یمكن ھل 

For the majority of people, Parkinson’s will not significantly 
affect their life expectancy. However, some of the more 

 متوقعة.ال األعمار على واضًحا تأثیًرا باركنسون مرض یؤثر لن الحاالت، معظم في
 وضعف اإلعاقة نسبة زیادة إلى تطوًرا األكثر األعراض بعض تؤدي قد ذلك، ومع



advanced symptoms can lead to increased disability and 
poor health, which can make someone more vulnerable to 
infection.  

  بالعدوى. لإلصابة عرضة أكثر الشخص یجعل مما الصحة؛

The most important thing is to try to manage your condition 
as best as you can with the help of specialist healthcare 
professionals.  

 أخصائیيّ  بمساعدة تستطیع ما بأفضل حالتك عالج محاولة ھو ذلك في المھم والشيء
  الصحیة. الرعایة

Are my children at risk  
of Parkinson’s? 

  اإلصابة لخطر معرضون أطفالي ھل
 باركنسون؟ بمرض

It’s rare to find more than one person in a family who has 
Parkinson’s. Researchers believe the condition can 
sometimes be inherited, but this only happens in rare 
cases. 

 ویعتقد واحدة. أسرة في باركنسون بمرض مصاب شخص من أكثر تجد أن النادر من
 في إال یحدث ال ذلك أن غیر األحیان؛ بعض في وراثیة تكون الحالة أن الباحثون

 .ةنادر حاالت

Is Parkinson’s infectious? 
 

 ُمعدیًا؟ باركنسون مرض یُعد ھل
 

No, Parkinson’s can’t be caught like flu or measles. No 
one knows what causes it, but experts agree that it is not 
infectious. 

 والحصبة. باألنفلونزا اإلصابة غرار على باركنسون بمرض اإلصابة یمكن ال إذ ال؛
 ُمعدیًا. مرضًا لیس أنھ على یتفقون الخبراء لكن المرض، ھذا أسباب أحدٌ یعرف وال

How many people have Parkinson’s? باركنسون؟ بمرض المصابین األشخاص عدد كم 

In the UK, there are around 127,000 people with the 
condition, and each year, about 10,000 people are 
diagnosed. 

 تشخیص ویتم الحالة، بھذه مصاب شخص 127000 قرابة ھناك المتحدة، المملكة في
 عام. كل الحالة بھذه مصاب شخص 10000 نحو

How old are people when they get Parkinson’s? باركنسون؟ بمرض إصابتھم لدى األشخاص عمر یكون كم 

The risk of developing Parkinson’s increases with age. Most 
people who get Parkinson’s are aged 50 or over, but younger 
people can get it too. 

 الذین األشخاص معظم أعمار وتبلغ السن. تقدم مع باركنسون مرض تطور خطر یزداد
 أیضًا. الشباب یصیب قد لكنھ أكثر، أو عاًما 50 باركنسون بمرض یصابون

“I find my tremor is linked to periods of anxiety or excitement 
and to cold weather. One trick that often helps is to turn the 
hand of the affected arm so the palm is facing the ceiling 
and holding this position for a couple of minutes.”

 

 ومن البارد. الطقس أو اإلثارة أو التوتر بفترات مرتبطة اشبالرع إصابتي فترات "أجد
 راحة تكون بحیث المصاب، الذراع في الموجودة یدي أدیر أن غالبًا تساعدني التي الحیل

 دقیقتین". لمدة الوضع ھذا على وأظل السقف، مواجھة في یدي

John, diagnosed in 2005 ،2005 عام في بالمرض إصابتھ تشخیص تم جون 

TREATMENTS AND THERAPIES العالج طرق 

How is Parkinson’s treated? باركنسون؟ مرض عالج یتم كیف 



Although there’s currently no cure, a range of drugs, 
treatments and therapies are available to manage many 
of the symptoms.  

 العقاقیر من مجموعة تتوفر الحالي، الوقت في عالج وجود عدم من الرغم على
  األعراض. من الكثیر لعالج والعالجات واألدویة

Medication is usually the main treatment for Parkinson’s, 
but you should also have access to health and social care 
professionals from different teams, who can offer different 
types of therapy, such as speech and language therapy 
and physiotherapy. 

 أن ینبغي لكن باركنسون، لمرض األساسي العالج ھي األدویة تكون ما وعادة
 مختلفة أنواع تقدیم یمكنھم الذین واالجتماعیة الصحیة الرعایة أخصائیيّ  مع تتواصل

 الطبیعي. الجوالع والتخاطب اللغة عالج مثل العالج من

There are several types of drugs used to treat 
Parkinson’s, and they work in different ways to relieve 
some of the symptoms. 

 تعمل وھي باركنسون، مرض لعالج المستخدمة العقاقیر من عدیدة أنواع وھناك
 األعراض. بعض من للتخفیف مختلفة بطرق

For a lot of people who have just been diagnosed, 
Parkinson’s drugs can be a great help. However, if your 
symptoms are mild, you might decide, together with your 
specialist, to postpone drug treatment until your symptoms 
increase.  

 مرض عقاقیر تكون أن یمكن تًوا، إصابتھم تشخیص تم الذین األشخاص من لكثیر وبالنسبة
 تأجیل طبیبك مع تقرر ربما خفیفة، األعراض كانت إذا ذلك، ومع جدًا. مفیدة باركنسون

  األعراض. زیادة لحین بالعقاقیر العالج

This is because Parkinson’s drugs  
can become less effective over time, or you might start to 
develop side effects after taking them for a while. 

 وربما الوقت، مع فعالیتھا تقلّ  باركنسون مرض عقاقیر أن إلى ذلك في السبب ویرجع
 الوقت. لبعض تناولھا عقب جانبیة ألعراض التعرض في تبدأ

Whether or not you decide to take medication in the early 
stages, it’s important to make sure your lifestyle is as 
healthy as possible, focusing on exercise, relaxation and 
diet. 

 نمط اتباع من التأكد المھم من ال، أم المبكرة المراحل في األدویة تناول قررت وسواءً 
 باعوات واالسترخاء الریاضة ممارسة على التركیز خالل من اإلمكان قدر صحي حیاة
 سلیم. غذائي نظام

“When diagnosed with Parkinson’s I was prescribed 
medication. I have since also benefited from courses of 
speech therapy, physiotherapy and conductive 
education.” 

 كما األدویة. بعض لي ُوصفت باركنسون، بمرض إصابتي تشخیص تم "عندما
 اإلرشادي". والتعلیم الطبیعي والعالج التخاطب دورات من الحین ذلك منذ استفدت

Ali, diagnosed in 2005 ،2005 عام في بالمرض إصابتھ تشخیص تم علي 

If you do need medication, you might need to take several 
different drugs and dosages may increase as your 
symptoms change. It will be important to set up a good 
system for getting your prescriptions and for ensuring you 
take your drugs at the right times. 
 

 تزداد وقد مختلفة عقاقیر عدة تناول إلى تحتاج ربما بالفعل، لألدویة احتیاجك حال وفي
 على للحصول جیدًا نظاًما تضع نأ المھم ومن لدیك. األعراض تغیر مع الجرعات
 مواعیدھا. في بك الخاصة للعقاقیر تناولك وضمان الطبیة وصفاتك

 

If you do choose, alongside your healthcare professionals, 
to take medication for your condition, it is important that 
you don’t stop taking it without first discussing it with your 
specialist or Parkinson’s nurse. 

 فمن لحالتك، عالج تناول الصحیة، الرعایة أخصائي مع بالتشاور اختیارك، حال وفي
 األخصائي مع األمر مناقشة عقب إال الدواء تناول عن تتوقف أال بمكان األھمیة
 باركنسون. مرض ممرضة أو لحالتك المتابع



If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك ،المعلومات من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

What is impulsive and compulsive behaviour and can 
Parkinson’s medication cause it? 

 مرض ألدویة نتیجة المحتملیّن القھري والوسواس االندفاعي السلوك ھو ما
 باركنسون؟

Impulsive behaviour is when a person can’t resist the 
temptation to carry out certain activities that could lead 
them to harm themselves or others. In a lot of cases, this 
behaviour is out of character.  

 معینة بأنشطة القیام إغراء مقاومة على الشخص قدرة عدم في االندفاعي السلوك یتمثل
 السلوك ھذا یكون الحاالت، من كثیر وفي اآلخرین. أو بنفسھ اإلضرار إلى تقوده قد

  الشخص. لطبیعة مغایًرا

Compulsive behaviour is when a person has an 
overwhelming drive to act in a certain way, often 
repetitively, to reduce the worry or tension that they get 
from their urge. These behaviours can include addictive 
gambling, eating and shopping, or an increase in sexual 
thoughts and feelings. Often, people may have more than 
one of these behaviours.  

 التصرف في جامحة برغبة الشخص یشعر عندما فھو القھري، الوسواس سلوك أما
 ھذه نتیجة بھ یشعر الذي التوتر أو القلق من للحد غالًبا، متكرر وبشكل معینة، بطریقة
 زیادة أو التسوق، أو الطعام تناول أو المقامرة إدمان السلوكیات ھذه وتشمل الرغبة.
 ھذه من سلوك من أكثر الشخص لدى یكون ما البًاوغ والمشاعر. الجنسیة األفكار

 .السلوكیات

Impulsive and compulsive behaviour is a possible side 
effect of some Parkinson’s drugs. Although only a relatively 
small number of people experience it, it can have a big 
impact on the person affected and those around them.  

 عقاقیر لبعض محتملة جانبیة آثار ھي القھري الوسواس وسلوك االندفاعي والسلوك
 قد أنھ إال السلوكیات، لھذه الناس من نسبیًا ضئیل عدد تعرض ورغم باركنسون. مرض
  بھ. المحیطین وعلى بھا المصاب الشخص على كبیر تأثیر لھا یكون

If you think you’re experiencing impulsive and compulsive 
behaviour, or if you are a family member, carer or friend of 
someone with Parkinson’s and notice them behaving 
differently, don’t be afraid to seek help.  

 عائلة أفراد أحد نتك إذا أو قھري وسواس سلوك أو اندفاعیًا سلوكًا لدیك أن اعتقدت فإذا
 في اختالفًا والحظت صدیقھ أو لھ الرعایة مقدم أو باركنسون بمرض مصاب شخص
  المساعدة. طلب في تتردد ال سلوكھ،

Your healthcare professional will have spoken to others 
who have experienced these symptoms, and everything 
you tell them remains confidential. 

 تعرضوا آخرین مرضى إلى بالتحدث لحالتك المتابع الصحیة الرعایة أخصائي سیقوم
 الكتمان. طي بھ تخبره ما كل وسیظل األعراض، ھذه الختبار

Remember, it is important to take your medication as 
prescribed. If you are worried about any symptoms, speak 
to your specialist or Parkinson’s nurse before changing 
your medication.  

 أي بشأن قلقًا كنت فإذا الطبیة. الوصفة حسب األدویة تناول المھم من أنھ وتذكر
  األدویة. تغییر قبل باركنسون مرض ممرضة أو األخصائي إلى تحدث أعراض،

You can call our free confidential helpline on 0808 800 
0303 (calls are free from UK landlines and most mobile 
networks) 

 800 0303 الرقم على لنا التابع المجاني السري المساعدة خط على االتصال یمكنك
 ومعظم المتحدة المملكة في األرضیة الھاتف خطوط من مجانیة (المكالمات 0808
 الترجمة. مةخد نوفر بأننا علًما المحمول)؛ شبكات

What surgical options are there? المتاحة؟ الجراحیة الخیارات ھي ما 

Deep brain stimulation is a form of surgery used to control 
some of the symptoms of Parkinson’s. It involves passing 

 أعراض بعض في للتحكم تُستخدم التي الجراحة أشكال أحد ھو للدماغ العمیق التحفیز
 یتم إلكترودات عبر صغیرة كھربائیة تیارات تمریر یشمل وھو باركنسون. مرض



small electrical currents through electrodes that are 
permanently implanted in the brain. 

 الدماغ. في دائم بشكل زرعھا

This isn’t a suitable option for everyone and, like any 
surgery, there are some risks involved. It is normally only 
considered as an option if your symptoms are severe and 
medication isn’t helping any more. It is normally only 
considered as an option if your medication no longer 
helps with your symptoms. Talk to your specialist for more 
details. 

 بعض على ینطوي حیث أخرى؛ جراحة أیة شأن للجمیع، مناسبًا الخیار ذلك یُعد وال
 ُمجدیة األدویة تعد لم إذا إال المتاحة الخیارات كأحد عادة فیھ التفكیر یتم وال المخاطر.

 من مزیدٍ  لمعرفة طبیبك إلى تحدث لذا بھا؛ تشعر التي األعراض مع التعامل في
 التفاصیل.

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك ،المعلومات من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

Which professionals can help me? مساعدتي؟ یمكنھم الذین األخصائیون ھم من 

Many people may be involved in helping you manage your 
condition. Some will have a bigger role than others, 
depending on your symptoms. 

 من أكبر دوًرا بعضھم وسیلعب حالتك. لعالج مساعدتك األشخاص من الكثیر یود قد
 لدیك. التي األعراض حسب ناآلخری

Your GP, specialist or Parkinson’s nurse can make 
referrals to the health and social care professionals listed 
here. In some areas, you may be able to refer yourself.  

 إلى بإحالتك باركنسون مرض ممرضة أو األخصائي أو العام طبیبك یقوم وقد
 المناطق، بعض وفي ھنا. أسماؤھم الواردة واالجتماعیة الصحیة الرعایة أخصائیيّ 

 نفسك. بإحالة تقوم أن لك یمكن

Parkinson’s UK information and support workers can also 
provide information about, and links to, your local 
services.  
 
Assessing the full range of Parkinson’s symptoms – 
especially those not related to movement – can be 
difficult. Parkinson’s UK has a questionnaire available to 
help you and your GP, specialist or Parkinson’s nurse 
look at your non-motor symptoms. 

 Parkinson's UK جمعیة في والدعم اتالمعلوم مجال في للعاملین أیضًا ویمكن
 في الخدمات تقدیم بجھات والروابط المعلومات توفیر المتحدة" المملكة في "باركنسون

  منطقتك.
 

 تلك وبخاصة - باركنسون مرض ألعراض الكاملة المجموعة تقییم یكون وقد
 لمساعدتك ااستبیانً  الجمعیة توفر لذا صعبًا؛ أمًرا - بالحركة المرتبطة غیر األعراض

 بحث في باركنسون مرض ممرضة أو لك المعالج األخصائي أو العام طبیبك أو أنت
 لدیك. الحركیة غیر األعراض

You can download the questionnaire from our website – 
parkinsons.org.uk – or order a copy from us (see the 
inside back cover for contact details).  

 أو – parkinsons.org.uk - اإللكتروني موقعنا من االستبیان تنزیل ویمكنك
 بیانات على لالطالع الداخل من الخلفي الغالف (راجع منا نسخة على الحصول طلب

  االتصال).

At the back of this booklet, there’s a space for you to keep 
details of all the professionals you see. You can take this 
along to your GP, specialist or Parkinson’s nurse 
appointments to remind you which professionals you 
would like to be referred to.  

 الخاصة بالتفاصیل لالحتفاظ فارغة مساحة الكتیب ھذا من الخلفي الجزء في یوجد كما
 االستبیان ھذا اصطحاب یمكنك ذلك، على وعالوة لھم.تقاب الذین األخصائیین بجمیع
 مرض ممرضة أو لك المعالج األخصائي أو العام طبیبك مع مواعیدك خالل

  إلیھم. إحالتك في ترغب الذین باألخصائیین لتذكیرك باركنسون

Dietitians can help if you have problems with your diet, 
for example if you are under or overweight, or have 

 كنقص الغذائي، نظامك في مشكالت تواجھ كنت إذا مساعدتك التغذیة ألخصائیيّ  یمكن
  مثالً. كاإلمساك الھضم في مشكالت من تعاني أو زیادتھ، أو الوزن



digestive problems, such as constipation.  

GPs can refer you to a range of healthcare professionals 
who can help you, such as hospital specialists, 
psychologists and physiotherapists.  

 الذین الصحیة الرعایة أخصائیيّ  من مجموعة إلى إحالتك العمومیین لألطباء ویمكن
 وأخصائیيّ  النفسي العالج وأخصائیيّ  المستشفیات كأخصائیيّ  مساعدتك، یمكنھم
  الطبیعي. العالج

Your GP may know you well, which can be helpful. But 
the average GP, generally, has only three or four patients 
with Parkinson’s, and it’s unlikely they will know as much 
about the condition as specialists do. So we recommend 
you see a specialist for advice about Parkinson’s.  

 عامة، وبصفة مفیدًا. یكون قد ما وھو جیدًا، حالتك العام طبیبك یعرف األرجح، وعلى
 المصابین المرضى من فقط حاالت أربع أو ثالث سوى العام الطبیب لدى یكون ال

 معرفة بقدر الحالة عن الكثیر األرجح على یعرف ال فھو ثمّ  ومن باركنسون؛ بمرض
 مرض بشأن أخصائي طبیب استشارةب ننصحك لذلك، األخصائیین. األطباء

  باركنسون.

Occupational therapists can help people with disabilities 
to stay as independent as possible. They assess how able 
you are to carry out day-to-day activities and suggest 
ways of making your home and workplace safer or more 
manageable. They can advise you about appropriate 
adaptations, aids or equipment. Occupational therapists 
can also tell you about leisure activities that are enjoyable 
and can help you stay fit.  

 في الخاصة حتیاجاتاال ذوي األشخاص مساعدة الوظیفي العالج ألخصائیيّ  ویمكن
 على قدرتك مدى تقییم خالل من وذلك اإلمكان، قدر أنفسھم على االعتماد مواصلة

 وقابلیة أمانًا أكثر عملك ومكان منزلك تجعل طرق واقتراح الیومیة باألنشطة القیام
 المالئمة. األجھزة أو المساعدة أدوات أو التعدیالت إلى إرشادك یمكنھم حیث لإلدارة؛

 التي الممتعة، الترفیھیة األنشطة إلى توجیھك الوظیفي العالج ألخصائیيّ  كنیم كما
  البدنیة. بلیاقتك االحتفاظ في تساعدك أن یمكن

Parkinson’s nurses have specialist experience, 
knowledge and skills in Parkinson’s. They have an 
important role in the care of people with Parkinson’s, 
including offering guidance on managing medication.  

 مرض في متخصصة ومھارات ومعرفة خبرة باركنسون مرض ممرضات تمتلك
 باركنسون، بمرض المصابین باألشخاص الرعایة في مھم بدور یقمن وھن باركنسون،

  األدویة. مع التعامل بشأن التوجیھ تقدیم ذلك في بما

Currently, not all areas have access to a Parkinson’s 
nurse. If you want to find out more about the healthcare 
services available in your area, or your local Parkinson’s 
UK information and support worker can help you.  

 مرض ممرضات على عثورال من المناطق كل تتمكن ال الحالي، الوقت وفي
 في المتاحة الصحیة الرعایة خدمات عن المزید معرفة في رغبت فإذا باركنسون،

 المتحدة المملكة باركنسون بجمعیة والدعم المعلومات لمسؤولي یمكن منطقتك،
  مساعدتك.

Parkinson’s specialists are doctors, usually neurologists 
or geriatricians (specialists in the care of older people), 
with a particular interest in Parkinson’s.  

 أمراض أطباء العادة في وھم المستشفیات، أطباء من ھم باركنسون مرض أخصائیو
 ممن الشیخوخة) أمراض (أخصائیو المسنین باألشخاص عنایة أخصائیو أو عصبیة

  باركنسون. بمرض خاص اھتمام لدیھم

Make sure you are referred to a specialist because 
Parkinson’s is a complex condition that is difficult to 
diagnose, and can require complex drug treatment.   

 المعقدة الحاالت من باركنسون مرض ألن نظًرا أخصائي، إلى إحالتك تتم أن من تأكد
  العقاقیر. من معقدة بمجموعة عالجال یتطلب وقد التشخیص صعبة

The clinical guidelines on Parkinson’s recommend that 
people are referred to a specialist by their GP without 
treatment. 

 األشخاص إحالة تتم بأن باركنسون بمرض الخاصة اإلكلینیكیة التوجیھات وتوصي
 دون لحالتھم، المتابع العام الممارس طریق عن يأخصائ إلى الحالة بھذه المصابین

 عالج.

Check that your neurologist or geriatrician is a Parkinson’s 
specialist as not all of them are. 

 في متخصص بالمسنین العنایة أخصائي أو واألعصاب المخ أخصائي أن من تأكد
 المرض. ھذا في ونمتخصص األخصائیین كل لیس إذ باركنسون؛ مرض

If you are referred for an appointment with a specialist in 
England, you can choose where you are treated and, 

 الذي المكان تختار أن یمكنك را،إنجلت في أخصائي مع موعد إلى إحالتك تمت إذا
 باركنسون مرض في أخصائي طبیب بقیادة الطبي الفریق اسم أمكن، وإن فیھ، ستُعالج



where appropriate, which named specialist-led team you 
would like to be treated by.  

  عالجك. یتولى أن في ترغب الذي

If you live in Northern Ireland, Scotland or Wales and 
you’re not happy with the specialist you’re referred to, tell 
your GP. They may be able to make an appointment for 
you with another specialist, either at the same hospital, or 
elsewhere. But it’s important to keep in mind that this may 
delay your treatment. 

 عن راضیًا تكن مول ویلز، أو أسكتلندا أو الشمالیة أیرلندا في مقیًما كنت إذا أما
 ترتیب یستطیع فقد بذلك؛ العام طبیبك إبالغ فیمكنك إلیھ، إحالتك تمت الذي األخصائي

 من أن غیر آخر. مكان في أو ذاتھ المستشفى في سواءً  آخر، أخصائي مع لك موعد
 عالجك. یؤخر قد ھذا أن اعتبارك في تضع أن المھم

You may find that access to other professionals, such as 
Parkinson’s nurses, therapists and dietitians, might be 
easier through your specialist, as they often work in teams 
with other related healthcare professionals. 

 ممرضات مثل المرض ھذا في آخرین متخصصین إلى الوصول أن لك یتبین وربما
 خالل من أیسر یكون ربما التغذیة وأخصائیيّ  المعالجة وأخصائیيّ  باركنسون مرض

 تضم طبیة فرق في الغالب في یعمل إنھ حیث معھ؛ تتعامل الذي األخصائي
 الصحیة. الرعایة مجال في آخرین متخصصین

Pharmacists can help you understand the medication 
you are prescribed and explain how to take it.  

  تناولھ. طریقة وشرح لك الموصوف العالج فھم في مساعدتك للصیدالنیین ویمكن

If you have other illnesses or conditions you need 
medication for, your pharmacist can guide you on how to 
take these alongside your Parkinson’s medication. They 
can also advise on dispensing aids, such as pill timers, 
and offer advice if you find opening bottles difficult. 

 للصیدالني یمكن لھا، عالج إلى وتحتاج أخرى حاالت أو أمراض من تعاني كنت وإذا
 یمكن كما باركنسون. مرض عالج إلى باإلضافة العالج ھذا تناول كیفیة إلى إرشادك

 الدواء، حبوب تناول موقتات مثل المساعدة األدوات صرف بشأن إرشادك للصیدالني
 الدواء. زجاجات فتح علیك یتعذر كان إذا النصح تقدیم جانب إلى

“The Parkinson’s nurse was immensely helpful – coming 
to my house when I was newly diagnosed and explaining 
Parkinson’s to me so well and clearly that I remember 
many of her exact words”

 

 الفترة في منزلي إلى جاءت حیث - العون نعم باركنسون مرض ممرضة كانت "لقد
 وبوضوح جیدًا المرض ھذا لي وشرحت بالمرض، إصابتي تشخیص عقب األولى

 بالضبط". كلماتھا من الكثیر أتذكر زلت ال أنني حتى تام،

Diana, diagnosed in 2004 ،2004 عام في بالمرض إصابتھا تشخیص تم دیانا 

Physiotherapists use physical treatments, including 
exercise, to help manage any stiffness in joints and to 
restore muscle strength and mobility. They can also 
advise your carer (if you have one) on safe ways to help 
you if you have problems moving and suggest ways to 
prevent falls. Seeing a physiotherapist can make a real 
difference, and we’d recommend you ask to be referred. 

 یة،الریاض التمارین ذلك في بما الطبیعیة، العالجات الطبیعي العالج أخصائیو یستخدم
 كما وحركتھا. العضالت قوة واستعادة المفاصل في تیبس أي عالج في للمساعدة

 كنت إذا لمساعدتك آمنة طرق إلى وجد) (إن بك الخاص الرعایة مقدم إرشاد یمكنھم
 على سقوطك لمنع الطرق بعض اقتراح إلى باإلضافة الحركة، في مشكالت من تعاني

 نوصیك لذلك حقیقیًا؛ فارقًا الطبیعي العالج أخصائیيّ  أحد استشارة تصنع وقد األرض.
 إلیھ. إحالتك بطلب

Practice nurses work in GP practices. They carry out 
regular checks and run advice sessions. They can be a 
useful source of information, particularly about general 
health problems.  

 بعمل یقمن وھن العامة، الطبیة الممارسات مجال في الممارسات تالممرضا تعمل
 مفیدًا مصدًرا تكنَّ  أن الممكن من لذلك، إرشادیة. جلسات وعقد دوریة فحوصات

  العامة. الصحیة بالمشكالت یتعلق فیما سیّما وال للمعلومات،

“For the past six years I have been having one-to-one 
Pilates lessons, which have been extremely helpful.  
I enjoy it immensely and it makes me feel refreshed and 

 كانت فردیة، یاضیةر تدریبات دروس أحضر كنت الماضیة، الستة األعوام "طوال
  للغایة. مفیدة
 وقد الحیاة. لمواصلة واالستعداد باالنتعاش أشعر وجعلتني للغایة، بھا استمتعت وقد



ready to go. My instructor is always thinking up  
new exercises to try and keep my brain and body alert! ” 

 "وجسدي! عقلي یقظة على وأحافظ ألجربھا جیدة تدریبات في دوًما یفكر مدربي كان

Thelma, diagnosed in 1983 ،1983 عام في بالمرض إصابتھا تشخیص تم ثیلما 

Psychologists and counsellors can support people who 
might need help coming to terms with their condition. 
They can also help you manage any feelings of anxiety, 
low mood or depression.  

 لذینا األشخاص أولئك دعم النفسیین والمستشارین النفسي العالج ألخصائیيّ  یمكن
 على التغلب في مساعدتك یمكنھم كما حالتھم. مع للتعایش المساعدة إلى یحتاجون قد

  االكتئاب. أو المعنویات انخفاض أو بالقلق شعور أي

Social workers can advise on home support, claiming 
benefits and respite care. They are also responsible for 
your community care assessment and for carers’ 
assessments. Contact your local Social Services 
Department, or Social Work Department if you live in 
Scotland, for access to a social worker.  

 بالمزایا والمطالبة المنزلي الدعم بشأن المشورة تقدیم االجتماعیین لألخصائیین ویمكن
 بك الخاصة المجتمعیة الرعایة تقییم عن مسؤولون أنھم كما األمد، قصیرة الرعایةو

 في االجتماعیة الخدمات بوزارة باالتصال بادر لذا الرعایة. مقدمي تقییمات وكذلك
 على للحصول أسكتلندا، في تعیش كنت إذا االجتماعي العمل وزارة أو منطقتك

  اجتماعي. أخصائي

Speech and language therapists (often known as 
SALTs) are healthcare professionals who specialise in all 
aspects of communication, from facial expression and 
body language to speech and communication aids. They 
are also experts in swallowing problems. Speech and 
language therapists can be extremely helpful, so we 
recommend you speak to one as soon as you can. 

 من )SALTs باالختصار إلیھم یرمز (والذین والتخاطب اللغة أخصائیو ویُعد
 جمیع تخصصھم نطاق ویشمل الصحیة الرعایة مجال في العاملین المتخصصین

 وأدوات التخاطب حتى الجسد ولغة الوجھ تعبیرات من بدءًا االتصال؛ جوانب
 یقدم أن ویمكن لبلع.ا مشكالت في بخبرة یتمتعون أنھم كما االتصال. في المساعدة
 وقت بأسرع أحدھم باستشارة نوصیك لذا جلیلة؛ مساعدة والتخاطب اللغة أخصائیو

 ممكن.

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة خطب االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

Do complementary therapies have any benefit? التكمیلیة؟ العالجات من فائدة ھناك ھل 

There is no simple answer to this question. We’ve heard 
from many people who feel they have benefited from using 
these therapies. For example, some people have told us 
they can help to manage symptoms, reduce stress, and 
provide an overall sense of wellbeing. And many of our 
local groups organise complementary therapy sessions at 
their meetings to encourage people to give them a try. 

 من استفادوا قد أنھم الناس من الكثیر أخبرنا فقد السؤال، لھذا محددة إجابة ھناك لیست
 ھذه بإمكان أن األشخاص بعض أخبرنا المثال، سبیل على العالجات. ھذه استخدام

 عام إحساس وخلق التوتر من والحدّ األعراض مع التعامل في المساعدة العالجات
 اجتماعاتھا في تكمیلیة عالج جلسات تنظم المحلیة وعاتنامجم من الكثیر أن كما بالتعافي.
 العالجات. ھذه تجربة على الناس لتشجیع

The problem is that there has not been a great deal of 
medical research about their effectiveness to treat 
Parkinson’s symptoms.  

 ھذه فعالیة عن الطبیة األبحاث من كبیر قدر إجراء یتم لم أنھ ھي المشكلة أن غیر
  باركنسون. مرض أعراض عالج في العالجات

So there isn’t enough scientific evidence to say for certain 
that complementary therapies have an impact on 
Parkinson’s symptoms. And, because there are so many 
types of therapy, it is impossible to generalise as to 

 على فعال تأثیر التكمیلیة للعالجات أن من للتأكد كافٍ  علمي دلیل ھناك لیس ثمّ  ومن
 المستحیل من العالج، من عدیدة أنواع لوجود ونظًرا باركنسون. مرض أعراض
 العالجات. ھذه جدوى مدى بشأن التعمیم



whether they work or not. 

It will also depend on what you expect from them. For 
example, you may not feel a particular therapy is having a 
positive effect on your Parkinson’s symptoms, but you 
may enjoy the experience. In these circumstances, you 
may feel this is enough of a benefit for you to continue. 

 ال قد المثال، سبیل على العالجات. ھذه من تتوقعھ ما على یعتمد األمر ھذا فإن وكذلك
 بھا، تشعر التي باركنسون مرض أعراض على إیجابي تأثیر لھ معینًا عالًجا أن تشعر
 ذاتھ حد في االستمتاع ھذا بأن تشعر قد الظروف، ھذه وفي بالتجربة. تستمتع قد لكنك
 التكمیلي. العالج صلةلموا تدعوك كافیة منفعة

We recommend you consult your GP, specialist or 
Parkinson’s nurse for advice if you’re interested in trying 
complementary therapies, to find out if they are suitable 
for you.  

 إذا اركنسونب مرض ممرضة أو األخصائي أو العام طبیبك باستشارة نوصیك ونحن
  لك. مالئمة كانت إذا ما لمعرفة وذلك التكمیلیة، العالجات بتجربة مھتًما كنت

This is particularly true of herbal medicines or any therapy 
that involves taking vitamins, as some of these might 
interfere with Parkinson’s medication. It is also important 
to use a qualified complementary therapist – GP surgeries 
can often provide a list of local practitioners. 

 تناول على یشتمل عالج أي أو العشبیة األدویة على خاص بشكل ذلك وینطبق
 باركنسون. مرض أدویة مع یتداخل العالجات ھذه من بعضًا إن حیث الفیتامینات؛

 ألخصائیيّ  ویمكن – مؤھل تكمیلي عالج بأخصائي االستعانة أیضًا المھم ومن
 منطقتك. في العمومیین باألطباء قائمة توفیر الغالب في العامة الجراحة

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من مزیدال معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

I have another medical condition as well as Parkinson’s. 
What should I do? 

 أفعل؟ فماذا باركنسون، مرض جانب إلى أخرى مرضیة بحالة مصاب أنا

If you have another medical condition and are concerned 
about how this will affect your Parkinson’s or vice-versa, 
speak to your GP, specialist or Parkinson’s nurse. 

 حالة على ذلك تأثیر مدى بشأن قلقًا وكنت أخرى مرضیة بحالة مصابًا كنت إذا
 ممرضة أو لك المعالج األخصائي أو العام طبیبك فاستشر العكس، أو لدیك باركنسون

 باركنسون. مرض

Make sure that all the healthcare professionals involved in 
your care are aware of your health issues. Also, tell them 
about any treatments that have been suggested or 
prescribed any another healthcare professional you may 
have seen. This will ensure you receive the best all-round 
care. 

 بمشكالتك رعایتك، في المشاركین الصحیة الرعایة أخصائیيّ  كل معرفة من تأكد
 أخصائي أي لك وصفھا أو اقترحھا عالجات بأي إخبارھم علیك ینبغي كما الصحیة.

 متاحة. رعایة أفضل على حصولك ذلك یضمن إذ بزیارتھ؛ قمت آخر صحیة رعایة

Living with Parkinson’s 
 

 باركنسون مرض مع التعایش
 

Will I be able to carry  
on working? 

  االستمرار على قادًرا سأكون ھل
 العمل؟ في

For people who are in full- or part-time work, a diagnosis of 
Parkinson’s may be a concern. Work is an important 

 إصابتھم تشخیص یمثل قد الجزئي، أو الكامل الدوام بنظام العاملین لألشخاص بالنسبة
 إنھ بل فحسب؛ للدخل مھم مصدر مجرد لیس فالعمل للقلق. مصدًرا باركنسون بمرض



source of income, but can also build confidence, self-
esteem and personal satisfaction. 

 الذات. عن والرضا الذات وتقدیر النفس في الثقة یبني

Just because you’ve been diagnosed with Parkinson’s, it 
doesn’t mean you have to stop work.  

 .العمل عن تتوقف أن باركنسون بمرض إصابتك تشخیص معني لیس

If you do need or want to carry on working, it is really 
important to work out the most effective treatment for your 
symptoms with your specialist. 

 تجد أن حقًا المھم فمن ذلك، ترید أو العمل في االستمرار إلى بالفعل تحتاج كنت وإذا
 طبیبك. بمساعدة ألعراضك فعالیة األكثر العالج

If work causes practical problems, an occupational 
therapist can do an assessment and help find a solution. 
Speak to your employer about getting an assessment. 

 إجراء الوظیفي العالج ألخصائي یمكن عملیة، مشكالت لك یسبب العمل كان وإذا
 تقییم. على الحصول بشأن العمل صاحب إلى تحدث لذا ؛حل إیجاد في والمساعدة تقییم

“I was diagnosed with Parkinson’s in March 2012. Getting 
a name for what I was experiencing was actually a weight 
off my shoulders, after the initial shock. I am still in full-
time employment and am determined Parkinson’s will not  
rule mine, or my family’s lives.” 

 اسم معرفة وكانت ،2012 مارس في باركنسون بمرض إصابتي تشخیص "تم
 بعد كاھلي، على من أُلقي عبء بمثابة منھا أعاني التي األعراض یسبب الذي المرض
 یُفسد أال على مصر وأن كامل بدوام وظیفة في أعمل أزال ال وأنا األولى. الصدمة
 عائلتي". حیاة أو حیاتي باركنسون مرض

David, diagnosed in 2012 ،2012 عام في بالمرض إصابتھ تشخیص تم دیفید 

Of course there are some jobs that might cause problems 
for you, for example, if your job requires a lot of energy or 
physical strength a tremor may interfere with your manual 
dexterity. If this is the case, you might need to consider an 
alternative role. 

 إذا المثال، سبیل على لك؛ مشكالت تسبب أن یمكن التي الوظائف بعض ھناك وبالطبع
 على الرعاش یؤثر قد الجسدیة، القوة أو الطاقة من الكثیر تتطلب وظیفتك كانت
 بدیلة. وظیفة في تفكر أن ینبغي ربما كذلك، األمر كان فإذا الیدویة. رتكمھا

Your employer has a legal duty to make ‘reasonable’ 
adjustments and make changes to your employment 
where necessary. This might include being flexible about 
your hours or getting equipment to help you with your role. 

 تغییرات وإجراء "معقولة" تعدیالت بإجراء القانون بمقتضى ُملزمٌ  العمل صاحب إن
 بك الخاصة العمل ساعات في المرونة إبداء ذلك یشمل وقد األمر. لزم إذا وظیفتك في
 وظیفتك. أداء في لمساعدتك معدات توفیر أو

If you do decide to stop working, it is important to think 
carefully about the financial, emotional and practical 
implications. Our advice is not to rush into a decision – 
give your treatment time to settle down. 

 المالیة التأثیرات في بعنایة تفكر أن المھم فمن العمل، عن التوقف قررت إذا أما
 عالجك امنح بل – القرار في تتسرع أال ھي لك ونصیحتنا لذلك. والعملیة والوجدانیة

 حالتك. تستقر حتى الالزم الوقت

Even if you’re happy with your decision to stop working 
early, it’s worth talking to employers and professional or 
trade organisations to establish the best terms for you, 
and decide exactly when you want to leave. 

 بمكان األھمیة من مبكًرا، العمل عن بالتوقف قرارك عن راٍض  كنت إذا وحتى
 األوضاع أفضل لتحدید النقابیة أو المھنیة والمؤسسات العمل أصحاب إلى التحدث
 بالضبط. لالعم ترك فیھ ترید الذي الوقت وتحدید لك بالنسبة

You may find it useful to be more informed about your 
employment rights and what the duties of your employer 
are (if this is relevant).  

 صاحب وواجبات بك الخاصة العمل بحقوق معرفة أكثر تكون أن المفید من تجد وقد
  .علیك) ینطبق ذلك كان (إذا تجاھك العمل



If you have more questions about working with 
Parkinson’s, you can contact our helpline on  
0808 800 0303. An interpreting service is available. 

 یمكنك باركنسون، بمرض اإلصابة ظل في العمل حول أخرى أسئلة لدیك كانت إذا
 بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على بنا الخاص المساعدة خط على االتصال

 الترجمة. خدمة نوفر

You can also get advice and information from your local 
Citizens Advice Bureau and your local welfare benefits 
service. 

 المواطنین استشارات مكتب من والمعلومات المشورة على الحصول یمكنك كما
 منطقتك. في فاھیةالر مزایا وخدمة

Am I entitled to any benefits? مزایا؟ أیة على الحصول لي یحق ھل 

Having enough money to support yourself is essential and 
you might be eligible for financial help. The rules about 
access to benefits are complex and can change. For more 
information and guidance contact: 

 للحصول مستحقًا تكون وقد ضروریًا أمًرا نفسك لمساعدة الكافي المال امتالك یُعد
 تتغیر. وقد التعقید، ببعض المزایا على الحصول قواعد وتتسم مالیة. مساعدة على
 على: االتصال یرجى والتوجیھ، المعلومات من لمزیدٍ 

• our helpline on 0808 800 0303. An interpreting 
service is available 

• our information and support workers (call our 
helpline or visit parkinsons.org.uk/isw)  

• your local Citizens Advice Bureau 

• your local benefits office (found in the telephone 
directory under ‘Government’)  

• benefits advice agencies 

• disability rights officers from your social 
services/social work department 

 

 نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على بنا الخاص المساعدة خط •
 الترجمة خدمة

 بنا الخاص المساعدة خط على (اتصل لنا التابعین والدعم المعلومات مسؤولي •
  )parkinsons.org.uk/isw اإللكتروني الموقع بزیارة قم أو

 منطقتك في المواطنین استشارات مكتب •

 كلمة تحت الھاتف دلیل في علیھ العثور (یمكن كمنطقت في المزایا مكتب •
  "الحكومة")

 المزایا استشارات وكاالت •

 الخدمات وزارة من الخاصة االحتیاجات ذوي حقوق موظفي •
 تتبعھا التي االجتماعي االجتماعیة/العمل

 

Will I still be able to drive? السیارة؟ قیادة على قادًرا سأظل ھل 

Having Parkinson’s doesn’t necessarily mean your licence 
will be affected. However, you may need to have a 
medical or driving assessment.  

 بك؛ الخاص القیادة ترخیص یتأثر أن بالضرورة باركنسون بمرض اإلصابة تعني ال
 قیادة. اختبار أو طبي لتقییم للخضوع تحتاج فد أنك غیر

Do I have to tell my driving licensing agency that I 
have Parkinson’s? 

 باركنسون؟ بمرض بإصابتي أتبعھا التي القیادة تراخیص ھیئة أخطر أن ینبغي ھل

Yes. Anyone applying for a driving licence has to 
complete a section on the application form indicating any 
health problems they may have. If you already have a 
licence, you are required by law to inform the DVLA of 
certain health problems that develop or get worse after 
you have been given the licence. In England, Scotland 
and Wales the licensing agency is the DVLA and in 

 یستكمل أن قیادة ترخیص على للحصول بطلب یتقدم شخص أي على یجب إذ نعم؛
 لدیك كان فإذا منھا. یعاني صحیة مشكالت أیة بیان یخص الطلب، أقسام من قسًما

 والسیارات القیادة تراخیص ھیئة تخطر أن القانون بحكم علیك یجب بالفعل، ترخیص
 الترخیص. على حصولك عقب وءًاس تزداد أو تتطور قد معینة صحیة مشكالت بأیة

 تراخیص إصدار عن المسؤولة الجھة ھي والسیارات القیادة تراخیص ھیئة وتُعد
 ھي )DVA( القیادة تراخیص ھیئة تُعد حین في وویلز، واسكتلندا إنجلترا في القیادة
 الشمالیة. أیرلندا في المسؤولة الجھة



Northern Ireland it is the DVA. 

Do I have to tell my insurance company that I have 
Parkinson’s? 

 باركنسون؟ مرض بشأن معھا أتعامل التي التأمین شركة أخبر أن ینبغي ھل

Anyone who knowingly drives while unfit may invalidate 
their insurance cover, so it is essential to inform your 
insurance company of any change in your health that 
might affect your ability to drive.  

 إلغاء إلى الئق غیر وھو قصد عن بالقیادة شخص أي قیام یؤدي قد ذلك، إلى وإضافةً 
 بأي بك الخاصة التأمین شركة إبالغ الضروري من لذلك بھ، الخاص التأمیني الغطاء

 .القیادة على قدرتك على یؤثر قد الصحیة حالتك في تغیر

It is against the law to make a false statement or withhold 
information in order to get car insurance. 

 على للحصول معلومات إخفاء أو كاذب بیان بتقدیم تقوم أن للقانون المخالف ومن
 السیارة. على تأمین

Will my medication affect my driving? القیادة؟ لىع قدرتي على أتناولھا التي األدویة ستؤثر ھل 

Drowsiness is a side effect of some Parkinson’s drugs and 
this can sometimes be severe. Some Parkinson’s 
medications can cause excessive daytime sleepiness or 
sudden onset of sleep. This may be more likely in people 
with later stage Parkinson’s on multiple medications and 
when increasing medication, particularly dopamine 
agonists. 

 حدة تزداد وقد باركنسون، مرض عقاقیر لبعض الجانبیة األعراض أحد الدوار یُعد
 بالنعاس المفرط الشعور باركنسون أدویة بعض یسبب وقد األحیان. بعض في الدوار

 في األشخاص مع ذلك یحدث ما وغالبًا النوم. في المفاجئ ولالدخ أو النھار أثناء
 زیادة وعند العقاقیر، من العدید یتناولون الذین باركنسون مرض من المتقدمة المراحل
 الدوبامین. مشابھات وخصوصًا األدویة، جرعات

Although this is concerning, the DVLA has stated that the 
risk of sudden onset of sleep is low and that taking 
Parkinson’s drugs should not automatically mean you 
have to stop driving. However, if you experience any 
excessive daytime sleepiness or sudden onset of sleep 
you should not drive and you should inform your GP, 
specialist, or Parkinson’s nurse. 

 قررت قد والسیارات القیادة تراخیص ھیئة أن إال القلق، بعض یثیر قد ھذا أن ورغم
 باركنسون مرض عقاقیر تناول وأن منخفض، النوم في المفاجئ الدخول احتمال أن

 أثناء مفرط لنعاس تعرضت إذا ھذا، ومع القیادة. عن توقفك تلقائیًا یعني أال ینبغي
 أو األخصائي أو العام طبیبك تخطر وأن سیارتك تقود أال ینبغي فجأة، غفوت أو النھار

 باركنسون. ممرضة

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

What should I do if I live alone?  ؟بمفردي أعیش كنت إذا أفعل ماذا 

For some people with Parkinson’s living alone is a 
concern, but a lot of people with the condition live  
on their own and manage very well.  

 مصدر بمفردھم العیش یُشكل باركنسون، بمرض المصابین األشخاص لبعض لنسبةبا
 ویدیرون بمفردھم یعیشون بالحالة المصابین األشخاص معظم لكن وقلق، خوف
  للغایة. جید بشكل حیاتھم

A common concern is fear of falling, but a lot can be done 
to make the home less hazardous, including: 

 كثیرة تدابیر اتخاذ یمكن لكن األرض، على السقوط من الخوف الشائعة المخاوف ومن
 ذلك: في بما خطورة، أقل البیت لجعل

• rearranging furniture to make rooms safer • أمانًا. أكثر الغرف لجعل األثاث ترتیب إعادة 



• removing loose mats or rugs 

• adding grab rails around the house (eg stairs, bath or 
shower) 

• making lighting brighter to make moving around 
much safer 

You may find it useful to discuss these ideas and where  
to get help to carry them out with an occupational 
therapist. 

 االنزالق. سریع الموكیت أو السجاد إزالة •

 على الدش، أو الحمام أو الساللم (عند المنزل أنحاء جمیع في مقابض افةإض •
 المثال). سبیل

 أمانًا. أكثر التنقل لجعل اإلضاءة تحسین •

 قد التي األماكن على تتعرف وأن األفكار ھذه تناقش أن لك المفید من یكون وربما
 الوظیفي. العالج أخصائي مع تنفیذھا في تساعدك

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

Should I change my diet?  ؟الغذائي نظامي تغییر عليّ  یتعین ھل 

There are no specific changes you need to make but, like 
everyone, you will benefit from eating as healthily as 
possible. 

 تناول من ستستفید الجمیع، كحال لكن، إجرائھا، إلى تحتاج معینة تغییرات توجد ال
 اإلمكان. قدر الصحي الطعام

A balanced and nutritious diet including three meals a day 
(or four smaller meals) is recommended.  

 أربع (أو الیوم في وجبات ثالث یشمل ومغذي متوازن غذائي نظام باتباع ویوصى
  صغیرة). وجبات

You should aim to eat a mix of starchy foods (such as 
bread, rice, potatoes, noodles, cereal, crackers, oats, 
yams) fruit and vegetables, dairy products, and proteins 
(meat, fish, eggs, beans or pulses). Fatty or sugary foods 
should be eaten in moderation. 

 واألرز الخبز (مثل النشویة األطعمة من مزیج تناول إلى السعي لك وینبغي
 والفاكھة والبطاطا) والشوفان والبسكویت والحبوب والمعكرونة طاطسوالب

 أو البیض أو األسماك أو (اللحوم والبروتینات األلبان ومنتجات والخضروات
 باعتدال. السكریة أو الدھنیة األطعمة تناول وینبغي البقولیات). أو الفاصولیا

It is also important to drink plenty of fluids. Unless your 
doctor has advised you otherwise, alcoholic drinks in 
small amounts are not harmful. 

 ذلك، بخالف نصحك قد طبیبك یكن لم وما السوائل. من الكثیر تناول أیضًا المھم ومن
 ضاًرا. صغیرة بكمیات الكحولیة المشروبات تناول یُعد ال

Many people with Parkinson’s find they get constipated. 
Exercise, combined with a regular intake of fluids and 
fibre-rich foods, such as cereal grains, wholemeal bread 
and pasta, brown rice, seeds, nuts, fruit, vegetables and 
pulses, will usually help. 

 من باركنسون بمرض المصابین ألشخاصا من الكثیر یعاني ذلك، إلى إضافةً 
ً  ذلك في المساعدة األمور ومن اإلمساك.  المنتظم والتناول الریاضة ممارسة عادة
 والمعكرونة األسمر والخبز المطحونة الحبوب مثل باأللیاف الغنیة واألطعمة للسوائل
 والبقولیات. والخضراوات والفاكھة والمكسرات والبذور البني واألرز

If you are overweight, you may need to cut down on fatty 
foods and carbohydrates. Losing weight will also help you 
to move around, as it will ease the strain on your joints.  

 یساعدك حیث والكربوھیدراتیة؛ الدھنیة األطعمة تقلیل إلى تحتاج قد بدینًا، كنت وإذا
  مفاصلك. على الضغط تخفیف على ویعمل التحرك على وزنال إنقاص

If, as occasionally happens, you lose weight, you may need 
special dietary supervision and supplements. Make sure you 
talk to a doctor or dietitian before considering any changes to 

 غذائي إشراف إلى تحتاج قد وزنك، لفقد – األحیان بعض في یحدث كما - تعرضت وإذا
 في التفكیر قبل تغذیة أخصائي أو طبیب استشارة على احرص غذائیة. ومكمالت متخصص

 الغذائي. نظامك في تغییرات أي إجراء



your diet. 

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

Can protein affect Parkinson’s medication? 
A small number of people taking levodopa (one of the 
main drugs used to treat the condition) medication may 
find a meal that’s high in protein affects how well their 
medication works. If you notice this, we recommend 
talking to your specialist or Parkinson’s nurse. Some 
people also find that taking their medication about 30 
minutes before their meals is more effective. 

 باركنسون؟ مرض أدویة على البروتین یؤثر ھل
 األدویة أحد (وھو لیفودوبا دواء یتناولون الذین األشخاص من قلیلٌ  عددٌ یجد قد

 مفعول على یؤثر بالبروتین غنیة وجبة تناول أن الحالة) عالج في المستخدمة الرئیسیة
 أو لك المعالج ياألخصائ باستشارة نوصیك ذلك، الحظت فإذا یتناولونھ. الذي الدواء

 تناول قبل أدویتھم تناول أن األشخاص بعض یجد كما باركنسون. مرض ممرضة
 فعالیة. أكثر یكون دقیقة 30 بحوالي وجباتھم

Can I still exercise? الریاضة؟ ممارسة في االستمرار یمكنني ھل 

Yes. In fact, exercise is especially important for people 
with Parkinson’s. Keeping fit will help muscles and joints 
from becoming stiff and rigid.  

 بمرض المصابین لألشخاص خاصة أھمیة الریاضة ممارسة تمثل الحقیقة، في نعم.
 من والمفاصل العضالت حمایة في یساعد البدنیة اللیاقة على فالحفاظ باركنسون؛

  الصمل. أو التیبس

As well as helping with mobility, exercise can lift your 
mood. It can also give you a chance to socialise if you join 
a local exercise group  
or sports club. 

 تعطیك كما معنویاتك. من الریاضة ترفع أن یمكن التنقل، في المساعدة إلى وإضافةً 
 التدریبات لممارسة محلیة لمجموعة مكانضما حال في االجتماعي للتواصل فرصة

 ریاضي. نادٍ  أو الریاضیة

“Exercise is really important for people with Parkinson’s 
and there is growing evidence that it can bring many 
benefits. Exercise doesn’t necessarily mean having to go 
to the gym – you can do exercises at home, and can even 
do them sitting down. Fitting some form of exercise into 
your daily routine is most beneficial.”

 

 بمرض المصابین لألشخاص األھمیة بالغ أمًرا الریاضیة التدریبات ممارسة "تعد
 تقتضي وال نافع.الم من الكثیر لھا أن على متزایدة علمیة أدلة وھناك باركنسون،

 ممارسة یمكنك بل البدنیة؛ اللیاقة صالة إلى تذھب أن بالضرورة الریاضة ممارسة
 التدریبات بعض فتثبیت الجلوس. أثناء التدریبات ممارسة وحتى المنزل، في التدریبات
 لك". بالنسبة نفعًا األكثر ھو الیومیة حیاتك روتین في الریاضیة

Fiona, a physiotherapist طبیعي عالج أخصائیة یونا،ف 

There are also a number of ‘low-key’ exercise options to 
keep you flexible and active and which may also reduce 
the risk of falls, such as yoga, t’ai chi, walking, gardening, 
golf and daily stretches. 

 ونشاطك مرونتك على للحفاظ "المعتدلة" الریاضیة التدریبات خیارات من عددٌ ثمة
 والسیر تشي والتاي الیوجا ریاضة مثل األرض، على السقوط مخاطر من والحد

 الیومیة. العضالت إطالة وتمارین والجولف والبستنة

If you are unsure about the suitability or safety of any 
exercise you would like to do, talk to your GP or ask for a 
referral to a physiotherapist. The main thing is to try to 
stay active, but do things at your own pace, even if it 
takes longer than expected. 

 إلى تحدث ممارستھا، في ترغب تمرینات أي أمان أو مالءمة بشأن متأكدًا تكن لم فإذا
 في الرئیسي الھدف ویتمثل طبیعي. عالج أخصائي إلى إحالتك اطلب أو العام طبیبك

 وإن حتى تناسبك، التي بالسرعة بالتدریبات قم لكن نشاطك، على الحفاظ محاولة
 المتوقع. من أطول وقتًا استغرقت

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا 



0303. An interpreting service is available. 
 

 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على
 

Are there any other ways I can improve my mobility? الحركة؟ على قدرتي تحسین خاللھا من یمكنني أخرى طرق ھناك ھل 

Exercise, medication and generally staying active are the 
best ways to stay as mobile as possible. But, depending 
on your symptoms, there is a wide range of equipment 
available that might also help. 

 على للحفاظ الطرق أفضل عام بشكل نشطًا والبقاء والعالج الریاضة ممارسة تعد
 ھناك بھا، تشعر التي األعراض حسب لكن، اإلمكان. قدر الحركة على قدرتك

 أیضًا. ذلك في تساعد قد التي المتاحة األجھزة من كبیرة مجموعة

What sort of equipment might I need? إلیھا؟ أحتاج قد التي األجھزة نوع ما 

It can be difficult to accept the need to start using aids, but 
many people find specialist equipment, for example grab 
rails or walking sticks actually help them become more 
independent.  

 من الكثیر لكن مساعدة، أدوات استخدام بدء إلى حاجتك تقبل الصعب من یكون وقد
 في بالفعل مفیدة السیر، عصي أو كالمقابض المتخصصة، األجھزة یجدون األشخاص

  أكبر. بدرجة أنفسھم على االعتماد

There are all kinds of aids and equipment available to 
help people who might have problems doing things such 
as washing, bathing, reaching, eating and drinking.  

 قد الذین األشخاص لمساعدة المتاحة واألجھزة المساعدة اتأدو أنواع جمیع تتوفر
 أو األكل أو المناولة أو االستحمام أو الغسیل مثل بأشیاء القیام في مشكالت تواجھھم
  الشرب.

If you are thinking about buying equipment to help you 
day to day, we strongly advise you have an assessment 
from the relevant therapist first. 

 تحصل أن بشدة نوصیك الیومیة، حیاتك في لمساعدتك أجھزة شراء في تفكر كنت وإذا
 المعالجة. أخصائي من تقییم على أوالً 

A physiotherapist or occupational therapist can advise on 
what is available to suit your needs.  

 األدوات إلى إرشادك الوظیفي العالج أخصائي أو الطبیعي الجالع ألخصائي ویمكن
  احتیاجاتك. لتلبیة المتاحة واألجھزة

If the therapist suggests equipment, he or she should be 
able to advise you on suppliers and any funding that may 
be available. Talk to your GP about referrals to these 
services. 

 بشأن توجیھك على قادًرا یكون أن فیجب علیك، أجھزة المعالجة أخصائي اقترح فإذا
 ھذه إلى اإلحاالت عن العام طبیبك إلى تحدث متاًحا. یكون قد تمویل وأي الموّردین
 الخدمات.

“Our local support group has funded several sessions of 
gentle exercise with a fitness instructor. He takes us 
through about 30 minutes of exercise which includes co-
ordination, balance, stretching, warm ups, cool down and 
a short session using t’ai chi techniques: all to some quite 
nice music. I come away feeling relaxed and energised.” 

 الریاضیة التدریبات جلسات من العدید بتمویل منطقتنا في الدعم مجموعة قامت "لقد
 وتشمل تقریبًا، دقیقة 30 لمدة بتدریبنا یقوم وھو بدنیة، لیاقة مدرب مع البسیطة

 وجلسة والتبرید التسخین وتدریبات العضالت وإطالة والتوازن التنسیق التدریبات
 وأنا الھادئة. الموسیقى بعض بصحبة ھذا وكل تشي: يتا تقنیات باستخدام قصیرة
 والحیویة". باالسترخاء الجلسات ھذه عقب أشعر

Joyce, diagnosed in 2009 ،2009 عام في بالمرض إصابتھا تشخیص تم جویس 

My relationships with others اآلخرین مع عالقاتي 

How will my family  
be affected? 

 تتأثر كیف
 ي؟أسرت



Everyone copes with life in different ways, but if someone 
in the family is diagnosed with Parkinson’s, it can have a 
big effect on everyone.  

 في شخص إصابة تشخیص تم إذا لكن مختلفة، بطریقة حیاتھ مع شخص كل یتكیف
  الجمیع. على كبیرٌ  ثیرٌ تأ لذلك یكون أن یمكن باركنسون، بمرض األسرة

If you or your loved ones have any concerns or worries, 
they might find talking to a counsellor can help. They can 
also call our helpline on 0808 800 0303. An interpreting 
service is also available. 

 ذلك في یساعدھم أن یمكن ھموم، أو مخاوف من یعانون أحباؤك كان أو كنت فإذا
 الرقم على بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنھم كما نفسي. مستشار إلى التحدث
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303

Roles within families may gradually change as your 
Parkinson’s progresses, because you might need more 
help. These changes can be difficult for everyone, but 
discussing them openly within the family may make things 
easier. 

 قد إذ لدیك؛ باركنسون مرض تطور مع تدریجي بشكل األسرة في األدوار تتغیر قد
 لكن الجمیع، على ةصعب التغیرات ھذه تكون وربما المساعدة. من مزید إلى تحتاج

 ویسًرا. سھولة أكثر األمور تجعل قد األسرة محیط في بصراحة مناقشتھا

You may find it helpful to discuss your wishes with your 
family or friends about your care should your condition 
worsen. This could help reduce their fears and worries as 
they may be reluctant to bring up the conversation with 
you.  

 إذا بك، العنایة یخص فیما أصدقائك، أو عائلتك مع رغباتك مناقشة المفید من تجد وقد
 مترددین یكونون قد إذ ومخاوفھم؛ قلقھم من الحد في ذلك یساعد وقد حالتك. تأخرت

  معك. للنقاش الموضوع طرح في

“My mother used to try and get me to open up, to ask 
questions. I would look away, change the subject, or do 
what I do best when I’m scared, get angry. Blocking things 
out is a pretty terrible way to deal with life, but sometimes 
it’s far easier to pretend its not happening.” 

 وأغیر بعیدًا أنظر كنت لكني أسئلة، وطرح الموضوع، فتح على حثي أمي حاولت "لقد
 إن الغضب. ھو أال بالخوف، أشعر عندما بھ القیام أحسن بما أقوم أو الموضوع،

 أسھل یكون أحیانًا لكنھ الحیاة، مع للتعامل سيء أسلوب األمور مناقشة عن االمتناع
 شيء". یحدث لم بأنھ التظاھر من بكثیر

Katherine, whose mum has Parkinson’s ،باركنسون بمرض والدتھا إصابة تشخیص تم كاثرین 

You may also find it useful to tell people when you’re 
having difficulties so they can help you. Make sure you 
also let them know when you’re not having any problems 
– your family and friends will want to help you as much as 
they can, but it’s important for you to stay as independent 
as possible. 

 یمكنھم حتى معینة، لصعوبة تتعرض كنت إذا حولك َمن تخبر أن المفید من تجد وقد
 فأسرتك – مشكالت لدیك كونت ال عندما إبالغھم على أیضًا احرص مساعدتك.
 أن لك بالنسبة المھم من لكن ممكٍن، قدرٍ  بأكبر لمساعدتك استعداد على وأصدقاؤك

 اإلمكان. قدر نفسك على معتمدًا تظل

Try to keep doing the things you have always enjoyed as 
a family. Remember that Parkinson’s shouldn’t dominate 
everything. 

 أن وتذكر كأسرة. بھا االستمتاع على اعتدتم التي األشیاء عمل في االستمرار حاول
 شيء. كل على یطغى أال ینبغي باركنسون مرض

How do I tell my children or grandchildren about my 
condition? 

 حالتي؟ عن أحفادي أو أطفالي أخبر كیف

Having a loved one with Parkinson’s can be difficult for 
some children or young people. It might help 
for them to have someone to talk to and ask questions 

 أو األبناء لبعض بالنسبة صعبًا أمًرا باركنسون بمرض األحباب أحد إصابة ثلتم قد
 ویطرحون إلیھ یتحدثون ما شخص وجود في والمساندة العون یجدون وقد الشباب.

 أن كما باركنسون. مرض ممرضة أو عام طبیب مثل المرض ذلك بشأن أسئلة علیھ



about Parkinson’s, such as a GP or Parkinson’s nurse. It 
also helps if they can get hold of information about the 
condition easily. 

 .بسھولة الحالة حول معلومات على حصولھم المفید من

Our range of children’s books are designed to help you 
explain the condition to children aged three  
to seven. 

 ألطفالك الحالة تفسیر في مساعدتك إلى لك نوفرھا التي األطفال كتب مجموعة تھدف
 سنوات. سبع إلى ثالث من أعمارھم تتراوح الذین

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

“I firmly believe that once I accepted myself as a person 
with Parkinson’s, and did not think of myself as a lesser 
person because of this, then other people did the same. It 
is not the most important thing about me.” 

 وال باركنسون بمرض مصاب كشخص نفسي أقبل أن ما بأنني جازم اعتقاد "لديّ 
 فھذا ذاتھ؛ األمر سیفعلون اآلخرین فإن اإلصابة، ھذه بسبب دونیة نظرة لنفسي أنظر

 حیاتي". في األھم الجانب لیس المرض

Caroline, diagnosed in 2003 ،2003 عام بالمرض إصابتھا تشخیص تم كارولین 

How do I tell people I have Parkinson’s? باركنسون؟ بمرض إصابتي عن الناس أخبر كیف 

Telling people you have Parkinson’s can be daunting. It’s 
hard to find the right words, especially if you’re worried 
how people will react. You might worry that if people know 
you have Parkinson’s, they’ll judge or identify you by what 
they know or think about the condition. 

 تجد أن الصعب ومن مخیفًا. أمًرا باركنسون بمرض بإصابتك الناس إخبار یكون قد
 یحكم أن تخشي فقد األشخاص. فعل رد تخشي كنت إذا سیّما وال المناسب، الكالم
 الحالة. بشأن یعتقدون أو یعرفون ما أساس عل معك یتعاملون أو علیك الناس

Who you tell and what you tell them is up to you. But you 
might find the following tips helpful: 

 لكن بھ. تخبرھم ما وتحدید تخبرھم الذین األشخاص تحدید في إلیك یرجع األمر إن
 التالیة: النصائح من االستفادة یمكنك

• Tell at least one person close to you. This will give 
you someone to talk to about your Parkinson’s. 
They’ll also be able to help you tell other people.  

 
• Choose carefully when and how you tell people. 

You may want to get everyone together to tell them 
all at once, or to tell people only when you need to. 
Some people find it easier to tell people in a letter 
or an email, rather than face to face. 

 
• Practise what you want to say. Prepare yourself by 

thinking through the possible reactions you may get 
and how you might feel. 

 
• Talk to people with Parkinson’s about how they told 

others about their condition. They may be able to 
give you tips. You can try contacting them through 

 شخصًا لك یتیح فھذا إلیك؛ المقربین من األقل على واحدًا شخصًا أخبر •
 ذلك بمقدور سیكون كما باركنسون. بمرض إصابتك عن إلیھ للتحدث

  اآلخرین. إخبار في مساعدتك الشخص

 
 ترید وربما األشخاص. إلخبار المناسبة والكیفیة المناسب الوقت بعنایة اختر •

 عندما ترید َمن تخبر أن أو واحدة، دفعة إلخبارھم معًا معارفك كل یجتمع أن
 إخبار في أكبر سھولة األشخاص بعض یجد وقد فحسب. لذلك تحتاج

 وجھًا إخبارھم من بدالً  إلكترونیة رسالة أو خطاب خالل من شخاصاأل
 لوجھ.

 
 الفعل ردود في بالتفكیر نفسك وجھز مسبقًا، تقولھ أن ترید ما على تدّرب •

 حیالھا. تشعر أن یمكن وكیف تلقاھا قد التي المحتملة

 
 بإخبار قیامھم كیفیة حول باركنسون بمرض مصابین أشخاص إلى تحدث •

 محاولة ویمكنك ذلك. بشأن نصائح لك یقدموا أن یمكن إذ حالتھم؛ب اآلخرین



your local Parkinson’s UK group, or our online 
forum. 

 

 في المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة فریق خالل من بھم االتصال
 اإلنترنت. شبكة على بنا الخاص المنتدى خالل من أو منطقتك

 

How will my intimate relationships be affected? الحمیمة؟ عالقاتي تتأثر كیف 

Having Parkinson’s doesn’t necessarily mean you’ll have 
difficulties, but sometimes the condition can have an 
effect on intimate relationships. 

 األمر، ھذا في صعوبات تجابھ أن بالضرورة تعني ال باركنسون بمرض اإلصابة إن
 الحمیمة. العالقات على األحیان بعض في أثًرا تترك قد الحالة لكن

Parkinson’s can make it harder to move freely and make 
spur-of-the-moment gestures. A spouse or sexual partner 
might also find it hard to switch from supporting you to being 
intimate in a sexual way. Stress and anxiety can also have an 
effect. 

 وقد تلقائیة. إیماءات إصدار أو بحریة التحرك الصعب من یجعل أن یمكن باركنسون فمرض
 إلى لك داعم شخص من التحول في صعوبة الفراش شریك/شریكة أو الزوج/الزوجة یجد

 أیضًا. والقلق التوتر یؤثر قد كما الحمیمة، العالقة في االندماج

If you experience any of these problems, there are ways 
to manage them. Talking to your partner about how you 
feel can help. If tiredness is a problem you could try 
changing the time of day you have sex. 

 التحدث یساعدك فقد علیھا. للتغلب طرق ھناك المشكالت، ھذه من ألي تعرضت فإذا
 تغییر محاولة یمكنك مشكلة، یمثل اإلرھاق كان وإذا بھ. تشعر عما حیاتك شریك إلى

 الیوم. خالل الحمیمة عالقتك وقت

Other problems may arise due to the emotional change in 
the relationship. As Parkinson’s progresses, you may find 
you and your partner taking the roles of carer and cared 
for. Some couples find it hard to see each other as equal 
partners in these new roles. Keep talking to each other 
about any concerns you have. 

 مرض تطور فمع العالقة. في الوجداني التغیر نتیجة أخرى مشكالت تنشأ قد
 بعض یجد وقد ومتلقیھا. الرعایة مقدم دور ذانتأخ وشریكك نفسك تجد قد باركنسون،

 ومن الجدیدة. أدوارھم في متساوین كشركاء البعض بعضھم رؤیة العسیر من األزواج
 لدیكم. مخاوف أي عن البعض بعضكم إلى التحدث مواصلة ھو األمثل فالحل ثمّ 

Discussing any issues with your specialist or Parkinson’s 
nurse may also be useful and they can refer you to other 
sources of help, such as relationship counsellors or 
psychosexual therapists.  

 مرض ممرضة أو لك المعالج األخصائي مع قضایا أیة مناقشة أیضًا نفعًا یجدي وقد
 مستشاري مثل دةللمساع أخرى مصادر إلى بإحالتك یقوما أن یمكن كما باركنسون،

  الجنسي. النفسي العالج أخصائیيّ  أو العالقات

Remember that Parkinson’s shouldn’t stand in the way of 
an enjoyable and fulfilling sex life. 

 ممتعة جنسیة بحیاة التمتع أمام عائقًا یشكل أال یجب باركنسون مرض أن تذكر
 وُمرضیة.

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

How does Parkinson’s  
affect pregnancy? 

 باركنسون مرض یؤثر كیف
 الحمل؟ أثناء عليّ 

It’s hard to know for certain what happens to women with 
Parkinson’s when they get pregnant, because of the small 
numbers involved in research. Some women’s symptoms 

 نظًرا الحمل، فترة أثناء باركنسون بمرض المصابات للنساء یحدث مما التأكد یصعب
 سوءًا تزداد النساء لدى األعراض بعض .لألبحاث خضعن اللواتي النساء أعداد لقلة
 تم التي الحاالت غالبیة أن المشجع ومن األخریات. النساء مع ذلك یحدث ال حین في



get worse and some do not. It is encouraging that the 
majority of cases written about ended in full-term delivery 
of healthy babies. 
 

 الوالدة. موعد في أصحاء أطفال بوالدة انتھت قد عنھا تقاریر كتابة

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 

Emotional Issues وجدانیة مسائل 

Staying positive 
 

 باإلیجابیة التحلي
 

Many people with Parkinson’s lead active and fulfilling 
lives, not by pretending that nothing is wrong, but by 
understanding how their Parkinson’s affects them and 
working around it.  

 ال وُمرضیة، نشطة بحیاة باركنسون بمرض المصابین األشخاص من الكثیر ویتمتع
 علیھم باركنسون مرض تأثیر مدى بفھم وإنما مشكالت وجود بعدم التظاھر طریق عن

  التأثیر. ھذا مع شالتعای ومحاولة

Although living with your condition may be difficult at 
times, exploring what having Parkinson’s means for you 
and trying to think positively about what you can still do 
may help. 

 ما على التعرف أن الإ أحیانًا، صعبة تكون قد حالتك ظل في الحیاة أن من وبالرغم
 یزال ال التي األمور حیال إیجابي بشكل التفكیر ومحاولة الحالة بھذه اإلصابة تعنیھ

 لك. مفیدًا یكون قد بھا، القیام بمقدورك

Staying active النشاط مواصلة 

Spending time socialising also helps keep many people 
positive and active. The attitude of family and friends can 
influence this. They need to encourage you to lead as 
normal and active a life as possible.  

 الناس من الكثیر االجتماعي التواصل في الوقت قضاء یساعد سبق، ما إلى باإلضافة
 إذ األمر؛ ھذا في واألصدقاء العائلة سلوك یؤثر وقد والنشاط، باإلیجابیة التحلي في

  اإلمكان. قدر ونشیطة طبیعیة بحیاة التمتع على تشجیعك علیھم یتعین

Finding leisure activities you enjoy and feel benefit from  
is essential for leading a healthy life. This is true whether 
you have Parkinson’s or care for someone with the 
condition. 

 باالستفادة وتشعر بھا تستمتع التي الترفیھیة األنشطة تجد أن بمكان األھمیة ومن
 مصابًا أكنت سواءً  علیك ذلك وینطبق صحیة. بحیاة التمتع لك یتسنى حتى منھا،

 بھ. مصاب شخص رعایة تتولى أو باركنسون بمرض

You might like playing sports or going to a gym, spending 
time on hobbies such as art classes, taking part in drama 
groups or choirs.  

 في الوقت قضاء أو ریاضیة ألعاب صالة إلى الذھاب أو الریاضة ممارسة تود وقد
  الكورس. أو المسرحیة الفرق في المشاركة أو الفن دروس مثل ھوایات ممارسة

There are also a lot of educational opportunities you might 
like to think about, from crafts, languages or martial arts 
through to university degrees. 

 من تتباین والتي فیھا، التفكیر في ترغب قد التي التعلیمیة الفرص من الكثیر توجد كما
 لجامعیة.ا الشھادات إلى القتالیة الفنون أو اللغات أو الیدویة الحرف

I’m feeling down – is there anything I can do? فعلھ؟ یمكنني شيء ھناك فھل – منخفضة معنویاتي 



Most people with Parkinson’s struggle with their emotions 
from time to time. It’s natural to feel angry, depressed or 
anxious – particularly when you are first diagnosed. As 
time goes on, these feelings may subside, but they can 
also reappear as your condition progresses.  

 وقت من عواطفھم مع صراع في باركنسون بمرض المصابین األشخاص معظم یدخل
 تشخیص عند سیّما ال – القلق أو االكتئاب أو بالغضب تشعر أن الطبیعي فمن آلخر.

 تعاود قد لكنھا المشاعر، ھذه تختفي قد الوقت، وبمرور مرة. أول بالمرض إصابتك
  حالتك. تطور مع الظھور

Stress and anxiety والقلق التوتر 

If you are feeling stressed, it might help to speak to your 
GP, specialist or Parkinson’s nurse about your concerns. 
They may help to ease your mind by offering information 
and by signposting you to professionals who can help. 
Talking to your family and close friends might also make 
you feel better. 

 ياألخصائ أو العام طبیبك إلى تتحدث أن مفیدًا یكون فقد بالتوتر، تشعر كنت إذا
 إلى وإرشادك المعلومات بتقدیم طمأنتك في یسھما فقد مخاوفك؛ عن لك المعالج

 المقربین وأصدقائك أسرتك إلى التحدث أن كما مساعدتك، یمكنھم الذین المتخصصین
 بتحسن. یشعرك قد

Anxiety or stress can make symptoms worse. They can 
also interfere with sleep, leaving you feeling tired and 
worn down, so it’s really important to find ways to relax. 

 مما النوم، في یؤثرا أن یمكن كما األعراض. تفاقم في التوتر أو القلق یتسبب وقد
 لالسترخاء. طرقًا تجد أن حقًا المھم من لذلك واإلنھاك؛ باإلرھاق تشعر یجعلك

Exercise can help you unwind and improve your sense of 
wellbeing. Some people have also found complementary 
therapies, such as aromatherapy, yoga, reflexology and 
music and art therapy have helped improve their mood 
and relieved feelings of anxiety and stress. 

 بالصحة شعورك وزیادة والھدوء السكینة على یاضیةالر التمارین تساعدك وربما
 طب مثل التكمیلیة العالجات أن األشخاص بعض یجد قد ذلك، على وعالوة والعافیة.
 حالتھم تحسین في تساعد والفن بالموسیقى والعالج المنعكسات وعلم والیوجا الروائح
 والتوتر. بالقلق شعورھم وتخفیف المعنویة

It’s important to get advice if you find feelings like anxiety 
or stress are seriously interfering with your life. Speak to 
your GP, specialist or Parkinson’s nurse if you have any 
concerns.  

 كبیر بشكل تؤثر التوتر أو القلق مثل مشاعر أن وجدت إذا النصیحة التماس المھم من
 مرض ممرضة أو لك المعالج األخصائي أو العام طبیبك إلى تحدث اتك.حی على

  مخاوف. أي ساورك إذا باركنسون

Depression  االكتئاب 

A lot of people with Parkinson’s experience feelings of 
depression at some point. This can be due to the 
chemical changes in the brain caused by the condition. 
It’s also an understandable reaction to the effect 
Parkinson’s has on your life.  
 
Symptoms of depression may include low mood or self-
esteem, a lack of interest in things you usually enjoy, 
tiredness and difficulty sleeping. 

 في االكتئاب مشاعر من باركنسون بمرض المصابین األشخاص من رالكثی یعاني
 الناتجة الدماغ في الكیمیائیة التغیرات إلى ذلك یرجع وقد المرض. من معینة مرحلة

 على باركنسون مرض یخلفھ الذي للتأثیر طبیعي فعل رد ذلك یُعد كما الحالة، عن
  حیاتك.

 االھتمام عدم أو الذات تقدیر أو عنویةالم الحالة انخفاض االكتئاب أعراض تشمل وقد
 النوم. وصعوبة اإلرھاق إلى إضافةً  بھا، االستمتاع على معتادًا كنت بأشیاء

Your doctor may suggest you take antidepressants, which 
can be very effective as long as they are compatible with 

 مع تتوافق ألنھا للغایة فعالة تكون قد التي االكتئاب، مضادات تناول طبیبك یقترح وقد
 والعالج االستشارة تفید أن یمكن اكم باركنسون. مرض لعالج تتناولھا أدویة أیة



any medication you are taking for Parkinson’s. 
Counselling and cognitive behaviour therapy can also be 
beneficial. Exercise can also help ease feelings of 
depression. 

 مشاعر تخفیف في الریاضیة التمارین تساعد أن أیضًا ویمكن المعرفي. السلوكي
 االكتئاب.

It can be hard for family or close friends if someone has 
serious depression, especially if they are involved in their 
care. Being aware of the symptoms and learning a bit 
more about the condition is important and can make the 
situation easier to manage. This is especially important if 
you’ve had depression before being diagnosed with 
Parkinson’s.  

 من یعاني الشخص كان إذا قربینالم األصدقاء أو األسرة على صعبًا األمر یكون قد
 الدرایة تعد سبق، ما إلى إضافة رعایتھ. في مشاركین كانوا إذا سیّما وال شدید، اكتئاب

 الوضع على التغلب یجعل أن ویمكن مھًما أمًرا الحالة عن نبذة ومعرفة باألعراض
 تشخیص قبل اكتئاب من تعاني كنت إذا خاصة أھمیة ذلك ویشكل قبل. ذي من أسھل

  باركنسون. بمرض إصابتك

Frustration 
 

 اإلحباط
 

If you are having problems moving, the extra effort it takes 
to do things can make you feel frustrated. 

 باألشیاء القیام في أكبر جھد بذل یؤدي فقد الحركة، في مشكالت من تعاني كنت إذا
 باإلحباط. شعورك إلى

It is difficult to avoid this frustration altogether, but finding 
the best possible treatment and support, keeping active 
and learning how to organise your day can help.  

 أفضل إیجاد المفید من یكون قد لكن تماًما، اإلحباط ھذا تتحاشى أن الصعب ومن
 تنظیم كیفیة ومعرفة بالنشاط االحتفاظ جانب إلى الممكنة مالدع ووسائل العالجات

  یومك.

Many people ask: “Why me?” Unfortunately there is no 
answer to this question, but there are lots of people living 
with Parkinson’s who have found ways to accept the 
situation as best as they can and get on with their lives. 

 السؤال؛ ھذا على إجابة ھناك لیست ولألسف، أنا؟" "لماذا األشخاص: من كثیرٌ  یسأل
 لتقبل طرقًا وجدوا الذین باركنسون بمرض المصابین األشخاص من الكثیر ھناك لكن

 حیاتھم. ومواصلة یمكنھم ما أفضل على الوضع

“I do the things I can. The things I can’t … well, someone 
else can do. Don’t hide away. You must keep going. Take 
one day at a time and smile.”

 

 یمكن حسنًا، ... علیھا أقدر ال التي األشیاء أما علیھا. أقدر التي األشیاء أفعل "أنا
 وابتسم مكیو عش طریقك. في االستمرار علیك تتوارى. ال بھا. القیام آخر لشخص
 للحیاة".

Derek, diagnosed in 2009 ،2009 عام في بالمرض إصابتھ تشخیص تم دیریك 

There is no one way to do this, but your frustration (and 
any other emotional difficulties) may be eased by talking 
to someone who understands. This might be a close 
friend, someone else with Parkinson’s or an expert, such 
as your Parkinson’s nurse. 

 اإلحباط حالة حدة من التخفیف یمكن أنھ غیر بذلك، للقیام واحدة طریقة ھناك لیست
 یتفھم شخص إلى التحدث طریق عن أخرى) وجدانیة صعوبات (وأیة بھ تشعر الذي

 باركنسون بمرض مصاب آخر شخصًا أو ُمقربًا قًاصدی الشخص ذلك یكون وقد األمر.
 بك. الخاصة باركنسون مرض ممرضة مثل خبیًرا شخصًا أو

Emotional support الوجدانیة المساندة 

At your local Parkinson’s UK group you can meet other 
people in a similar situation. 

 في باركنسون“ جمعیة فریق في بھمشا وضع لدیھم آخرین أشخاص مقابلة یمكنك
 منطقتك. في المتحدة" المملكة

To find out about your nearest group, visit  
parkinsons.org.uk/localgroups. You can also contact 
our helpline on 0808 800 0303. An interpreting service is 

 اإللكتروني الموقع رةزیا یرجى إلیك، فریق أقرب لمعرفة
parkinsons.org.uk/localgroups. المساعدة بخط االتصال یمكنك كما 

 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على بنا الخاص



available. 

You can also join our online forum to share your 
experiences and chat to other people. Visit  
parkinsons.org.uk/forum 

 مع والدردشة خبراتك لمشاركة اإلنترنت على لمنتدانا االنضمام أیضًا ویمكنك
 اإللكتروني الموقع زیارة یرجى آخرین. أشخاص

parkinsons.org.uk/forum 

Counselling  
 

 االستشارة
 

Even the most optimistic and energetic person may find it 
difficult to be positive immediately after they’ve been 
diagnosed. Others who are prone to worry might always 
find it hard, but it is certainly worth trying the positive 
approach. 

 تشخیص فور باإلیجابیة التحلي في صعوبة یجد قد وحیویة تفاؤالً  األشخاص أكثر حتى
 ذلك، في الدوام على صعوبة فیجدون للقلق المعرضون خروناآل أما بالمرض. إصابتھم

 إیجابي. بنھج التحلي محاولة بالقطع الُمجدي من لكن

If you’re having difficulties in being positive, you should 
talk to your GP, specialist or Parkinson’s nurse who may 
be able to give you details of local counsellors. They may 
also be able to refer you for psychological support, if this 
is available.  

 أو العام طبیبك إلى تتحدث أن ینبغي باإلیجابیة، التحلي في صعوبات لدیك كانت فإذا
 بعض بیانات منحك یستطیعون قد إذ باركنسون؛ مرض ممرضة أو األخصائي

 نفسیة، مساندة على للحصول إحالتك یستطیعون ربما وكذلك طقتك.من في المستشارین
  متوفرة. كانت إن

Your local information and support worker may be able to 
give you further information about services in your area.  

 الخدمات عن تالمعلوما ببعض تزویدك منطقتك في والدعم المعلومات مسؤول یستطیع وقد
  منطقتك. في المتاحة

There are also organisations you can contact if you wish 
to speak to a counsellor.  

 برغبة شعرت إذا بھا، االتصال یمكنك التي المنظمات بعض ھناك ذلك، على وعالوة
  مستشار. إلى التحدث في

For family, friends and carers 
 

 الرعایة ومقدمو ألصدقاءوا األسرة
 

If you provide support to someone who has Parkinson’s, 
you are sometimes considered  
to be their ‘carer’.  

 بعض في اعتبارك یمكن باركنسون، بمرض مصاب لشخص الدعم تقدم كنت إذا
  لھ. رعایة" "مقدم األحیان

Not everyone likes this term, and it can mean different 
things to different people. You may provide emotional 
support, practical help or personal care for someone for 
a varying amount of time each week.  

 األشخاص. مختلف لدى كثیرة معانٍ  لھ تكون وقد المصطلح، ھذا الجمیع یحب وال
 لشخص الشخصیة الرعایة أو العملیة المساعدة أو الوجدانیة ندةالمسا تقدم فقد

  أسبوع. كل متفاوتة زمنیة لفترات

It’s important to recognise how the condition affects 
someone can change from day to day.  

  آلخر. یومٍ  من تتغیر قد الشخص على الحالة آثار أن إدراك المھم ومن

Think about when to allow them to rest and when to offer 
help. These are not easy judgements to make, so don’t 
be discouraged if you sometimes get it wrong. And make 
sure you think about your own needs as well as those of 

 وھذه المساعدة. لتقدیم المناسب والوقت بالراحة لھ للسماح ناسبالم الوقت في فكرّ 
 بعض في أخطأت إذا تفتر عزیمتك تدّع ال لذلك إصدارھا؛ یسھل أحكاًما لیست

 تتولى الذي الشخص احتیاجات وكذلك احتیاجاتك في تفكر أنك من وتأكد األحیان.
 رعایتھ.



the person you care for. 

“As a couple who often had weekends away, Sheila found 
packing hard, so we would prepare a list together, and tick 
things off as we packed them. I have also found friends 
and family to be very supportive, which has been good for 
my self-confidence.” 

 حزم شیال وجدت المنزل، خارج األسبوع نھایة عطالت قضاء اعتادا "كزوجین
 البنود على عالمات نضع وأخذنا معًا قائمة بإعداد قمنا لذا صعبة؛ عملیة األمتعة
 نعم والعائلة األصدقاء وجدت فقد وكذلك فیھا. بند كل نحزم بینما القائمة في الواردة
 بنفسي". ثقتي تعزیز في ساعد الذي األمر العون؛

David, whose wife has Parkinson’s باركنسون بمرض زوجتھ إصابة تشخیص تم ،دیفید 

Here are some tips: النصائح: بعض وإلیك 

• Try to maintain your own support network outside 
of your relationship with the person you care for. 
It’s important to have someone you can talk to. 
This may be a family member, trusted friend or 
other carer.  

• Think about your feelings and try to talk about 
them with the person you care for. 

• Be clear about what you are able or willing to do 
as a carer so there are no unrealistic 
expectations. 

• Find help for the tasks you are not able or willing 
to do before any difficulties crop up. 

• Look after yourself, particularly your health, and 
keep some time for your own social life, hobbies 
or pastimes. 

• Try to carry on doing the things you both enjoy 
together. 

• Keeping your sense of humour helps to keep 
things in perspective. 

 بالشخص عالقتك نطاق خارج بك الخاصة الدعم شبكة على تحافظ أن حاول •
 إلیھ، تتحدث شخص لدیك یكون أن بمكان األھمیة ومن رعایتك. على القائم
 لك یقدم آخر شخص أي أو ثقة محل صدیق أو العائلة أفراد أحد كان سواءً 

 الرعایة.

 رعایتھ. تتولى الذي الشخص مع عنھا التحدث لوحاو مشاعرك في فكرّ  •

 ال حتى رعایة، كمقدم بھ القیام في ترغب أو تستطیع ما بشأن واضًحا كن •
 واقعیة. غیر توقعات ھناك تكون

 مستعدًا كنت التي أو بھا القیام تستطیع ال التي المھام في المساعدة التمس •
 الصعوبات. بعض ظھور قبل بھا للقیام

 االجتماعیة لحیاتك الوقت ببعض واحتفظ صحتك، سیّما ال بنفسك، اعتن •
 الترفیھ. وأوقات وھوایاتك الخاصة

 معًا. بھا كالكما یستمتع التي باألشیاء القیام مواصلة حاول •

 الصحیح. نصابھا في األمور إبقاء على الدعابة بروح التحلي یساعد •

• As a carer, you may be entitled  
to financial support. Call our helpline on 0808 800 
0303 or the Carers UK advice line on 0808 808 
7777 for more information. 

 

 بخط اتصل مالي. دعم على الحصول لك یحق ربما رعایة، مقدم باعتبارك •
 االستشارات خط أو 0808 800 0303 الرقم على بنا الخاص المساعدة

 808 7777 الرقم على المتحدة كةبالممل الرعایة مقدمي جمعیة لدى
 المعلومات. من مزیدٍ  على للحصول 0808

 

If you’d like to find out more call our helpline 0808 800 
0303. An interpreting service is available. 
 

 بنا الخاص المساعدة بخط االتصال یمكنك المعلومات، من المزید معرفة في رغبت إذا
 الترجمة. خدمة نوفر بأننا علًما ؛0808 800 0303 الرقم على

 



More information and support 
 

 والدعم المعلومات من المزید
 

Support and information from Parkinson’s UK  المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة من المقدم والدعم المعلومات  

Knowing where to find answers to your questions or 
having someone to talk to can make a real difference to 
life with Parkinson’s.  

 األشخاص أو استفساراتك على اإلجابة بھا تجد التي األماكن معرفة تشكل أن یمكن
  باركنسون. بمرض اإلصابة ظل في حیاتك في حقیقیًا فارقًا إلیھم التحدث یمكنك الذین

You can call our free confidential helpline for general 
support and information. Call 0808 800 0303 (calls are 
free from UK landlines and most mobile networks). An 
interpreting service is available. 
 

 العام لدعما على للحصول لنا التابع المجاني السري المساعدة بخط االتصال ویمكنك
 الھواتف من مجانیة (المكالمات 0808 800 0303 برقم اتصل والمعلومات.

 نوفر بأننا علًما المتحدة)؛ المملكة داخل المحمول الھاتف شبكات ومعظم األرضیة
 الترجمة. خدمة

 

Our helpline can also put you in touch with one of our 
local information and support workers, who provide one-
to-one information and support to anyone affected by 
Parkinson’s. They can provide links to local groups and 
services as well. 

 منطقتك، في والدعم المعلومات مسؤولي بأحد توصیلك على المساعدة خط یعمل كما
 كما باركنسون. بمرض مصاب شخص ألي شخصي ودعم معلومات لك یقدم والذي

 منطقتك. في المتوفرة والخدمات المجموعات إلى روابط المسؤولین ھؤالء یقدم

Our website has information about your local support 
team and how to contact them at  
parkinsons.org.uk/localtoyou  

 وكیفیة منطقتك في الدعم ریقف عن معلومات على اإللكتروني موقعنا ویحتوي
 parkinsons.org.uk/localtoyou الرابط على وذلك بھم، االتصال

You can also visit parkinsons.org.uk/forum to speak 
with other people in a similar situation on our online 
discussion forum. 

In addition, you can find us on Facebook and Twitter. 
Visit: www.facebook.com/parkinsonsuk 

www.twitter.com/parkinsonsuk 

 آخرین أشخاص إلى للتحدث parkinsons.org.uk/forum زیارة أیضًا یمكنك
 بنا. الخاص اإللكتروني المناقشة منتدى على الحالة نفس لدیھم

 .Twitterو Facebook على صفحاتنا إلى الدخول یمكنك ذلك، إلى وباإلضافة
 www.facebook.com/parkinsonsuk بزیارة: تفضل

 www.twitter.com/parkinsonsukو

Information resources 
Another great way to find out  
more about living with Parkinson’s is through our 
publications, DVDs and audio tapes. 

 المعلومات مصادر
 وھي أال باركنسون، مرض مع التعایش عن المزید لمعرفة ئعةرا أخرى طریقة ھناك

 نوفرھا. التي الصوتیة واألشرطة )DVD( الرقمي الفیدیو وأقراص المطبوعات

They cover a range of topics, including symptoms, 
treatments, benefits and emotional issues. And you can 
ask us about translating our resources into other 
languages. 

 والمزایا والعالجات األعراض مثل الموضوعات من مجموعة المواد ھذه وتتناول
 إلى مصادرنا ترجمة خدمة توفر مدى عن تسألنا أن ویمكنك الوجدانیة. والمسائل

 األخرى. اللغات



You can download the publications from our website  
at parkinsons.org.uk/publications or contact us for a 
catalogue and order form of everything that’s available. 

 اإللكتروني موقعنا من المطبوعات تنزیل أیضًا ویمكنك
parkinsons.org.uk/publications لكل نموذج وطلب بالمطبوعات قائمة على 

 المتاحة. المواد

0845 121 2354 
resources@parkinsons.org.uk 

2354 121 0845 
resources@parkinsons.org.uk 

Peer Support Service 
If you’d like to talk things through on the phone with 
someone affected by Parkinson’s, you can use our Peer 
Support Service. We can  
put you in touch with a trained volunteer who has a similar 
experience of Parkinson’s to you.  

 النظراء دعم خدمة
 بمرض مصاب شخص مع الھاتف عبر األمور بعض عن التحدث في ترغب كنت إذا

 على جعلك یمكننا كما نقدمھا. التي النظراء دعم خدمة استخدام یمكنك باركنسون،
  تماًما. مثلك باركنسون مرض مع مماثلة تجربة لھ متدرب متطوع مع اتصال

This could be anything to do with Parkinson’s, such as: مثل: باركنسون بمرض المرتبطة األمور من بأي الحدیث یتعلق وقد 

• personal experiences of treatments 

• ways of coping with the condition 

• ways of caring for someone with Parkinson’s 

 الشخصیة العالج تجارب •

 الحالة مع التكیف طرق •

 باركنسون بمرض مصاب شخص رعایة طرق •

Call our helpline to access the peer support service. النظراء. دعم خدمة إلى للوصول بنا الخاص المساعدة بخط اتصل 

Useful contacts مفیدة اتصال جھات 

Age UK (formerly Age Concern  
and Help the Aged) 

www.ageuk.org.uk 

  باسم سابقًا (المعروفة )Age UK( المتحدة المملكة في المسنین جمعیة
 المسنین") ومساعدة "رعایة

www.ageuk.org.uk 

Age Cymru  

0800 169 6565 

 )Age Cymru( ویلز في المسنین جمعیة

6565 169 0800 

Age NI  

0808 808 7575 

 )Age NI( الشمالیة أیرلندا في المسنین جمعیة

7575 808 0808 

Age Scotland  

0845 125 9732 

 )Age Scotland( أسكتلندا في المسنین جمعیة

9732 125 0845 

mailto:resources@parkinsons.org.uk
mailto:resources@parkinsons.org.uk
http://www.ageuk.org.uk/
http://www.ageuk.org.uk/


Age UK England  

0800 169 6565 

 )Age UK England( إنجلترا في المسنین جمعیة

6565 169 0800 

Action on Depression (Scotland) 

0808 802 2020 

info@actionondepression.org 

www.actionondepression.org 

 (أسكتلندا) )Action on Depression( تئاباالك مكافحة جمعیة

2020 802 0808 

info@actionondepression.org 

www.actionondepression.org 

The Afiya Trust 

This voluntary organisation aims to remove the 
disadvantage in health care services experienced by 
black and Asian groups and other minority communities in 
England. 

 Afiya Trust اتحاد

 الصحیة، الرعایة تقدیم جھات مشكالت على القضاء إلى التطوعیة المنظمة ھذه تھدف
  إنجلترا. في تعیش التي األقلیات من وغیرھم واآلسیویین السود السكان یواجھھا التي

020 7582 0400 

info@afiya-trust.org 

www.afiya-trust.org 

0400 7582 020 

info@afiya-trust.org 

www.afiya-trust.org 

British Association for Counselling and 
Psychotherapy 
01455 883 300 

Textphone 01455 560 606 

bacp@bacp.co.uk 

www.bacp.co.uk 

 British Association for( النفسي والعالج لالستشارات البریطانیة الجمعیة
Counselling and Psychotherapy( 

300 833 01455 

 01455 560 606 نصي: ھاتف

bacp@bacp.co.uk 

www.bacp.co.uk 

Carers Trust 

England 0844 800 4361 

Scotland 0300 123 2008  

Wales 0292 009 0087 

info@carers.org 

www.carers.org 

 )Carers Trust( الرعایة مقدمي اتحاد

 0844 800 4361 إنجلترا

 0300 123 2008 سكتلنداأ

 0292 009 0087 ویلز

info@carers.org 

www.carers.org 

Carers UK  المتحدة المملكة في الرعایة مقدمي جمعیة )Carers UK( 

http://www.actionondepression.org/
http://www.actionondepression.org/
http://www.afiya-trust.org/
http://www.afiya-trust.org/
http://www.bacp.co.uk/
http://www.bacp.co.uk/
http://www.carers.org/
http://www.carers.org/


advice@carersuk.org 

www.carersuk.org 
Adviceline (England, Scotland, Wales) 0808 808 7777  
Adviceline (Northern Ireland)  
028 9043 9843 

advice@carersuk.org 

www.carersuk.org 
 0808 808 7777 وویلز) وأسكتلندا (إنجلترا الستشاراتا خط
 028 9043 9843 الشمالیة) (أیرلندا االستشارات خط

Cause 
(Northern Ireland) 

0845 603 0291 

info@cause.org.uk 

www.cause.org.uk 

 Cause جمعیة

 الشمالیة) (أیرلندا

0291 603 0845 

info@cause.org.uk 

www.cause.org.uk 

Citizens Advice 

England  

0844 411 1444 

 المواطنین استشارات مكتب

 إنجلترا
1444 411 0844 

Wales 
0844 477 2020 

 ویلز
2020 477 0844 

Text Relay  
0844 411 1445 
www.citizensadvice.org.uk 

 النصي اتفالھ
1445 411 0844 

www.citizensadvice.org.uk 

Website for online advice: www.adviceguide.org.uk اإلنترنت: عبر االستشارات لتقدیم اإللكتروني الموقع 
www.adviceguide.org.uk 

Northern Ireland 

www.citizensadvice.co.uk 

 الشمالیة أیرلندا

www.citizensadvice.co.uk 

Scotland 
03454 040 506 

www.cas.org.uk 

 أسكتلندا
506 040 03454 

www.cas.org.uk 

Depression Alliance 

Charity supporting people with depression and their 
families. 

 )Depression Alliance( االكتئاب مكافحة اتحاد

 وعائالتھم. باالكتئاب المصابین األشخاص تدعم خیریة جمعیة

http://www.cause.org.uk/
http://www.cause.org.uk/
http://www.cas.org.uk/


0845 123 2320 

information@depressionalliance.org 
www.depressionalliance.org 

2320 123 0845 

information@depressionalliance.org 
www.depressionalliance.org 

Disability Action (Northern Ireland) 

This organisation works to ensure people with disabilities 
attain their full rights as citizens, by supporting inclusion, 
influencing government policy and changing attitudes in 
partnership with disabled people. 

028 9029 7880 

Textphone 028 9029 7882 

hq@disabilityaction.org 
www.disabilityaction.org 
 

 الشمالیة) (أیرلندا )Disability Action( اإلعاقة مكافحة جمعیة

 الكاملة حقوقھم على اإلعاقة متحدي األشخاص حصول لضمان المنظمة ھذه تعمل
 الحكومة سیاسات في والتأثیر االجتماعي اختالطھم دعم خالل من وذلك كمواطنین،

 اإلعاقة. متحدي مع شراكة خالل من السلوكیات وتغییر

7880 9029 028 

 028 9029 7880 نصي: ھاتف

hq@disabilityaction.org 
www.disabilityaction.org 

 

Disability Living Foundation 

0300 999 004 

helpline@dlf.org.uk 
www.dlf.org.uk 

 )Disability Living Foundation( اإلعاقة مع التعایش مؤسسة

004 999 0300 

helpline@dlf.org.uk 
www.dlf.org.uk 

Disabled Parents Network 
07817 300103 
disabledparentsnetwork.org.uk 

 )Disabled Parents Network( اإلعاقة متحدي آباء شبكة
300103 07817 

disabledparentsnetwork.org.uk 

Disability Pregnancy and Parenthood International 
0800 018 4730 

Textphone 0800 018 9949 

info@dppi.org.uk 
www.dppi.org.uk 

 Disability Pregnancy( اإلعاقة لمتحدي واألبوة للحمل الدولیة الجمعیة
and Parenthood International( 

4730 018 0800 

 0800 018 9949 نصي: ھاتف

info@dppi.org.uk 
www.dppi.org.uk 

Driver and Vehicle Agency (DVA) (Northern Ireland) 

0845 402 4000 

dva@doeni.gov.uk 

 الشمالیة) (أیرلندا )DVA( والسیارات السیارات قائدي ھیئة

4000 402 0845 

dva@doeni.gov.uk 

Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) والسیارات القیادة تراخیص ھیئة )DVLA( إنجلترا) وویلز) وأسكتلندا 

http://www.depressionalliance.org/
http://www.depressionalliance.org/
mailto:hq@disabilityaction.org
mailto:hq@disabilityaction.org
mailto:helpline@dlf.org.uk
http://www.dlf.org.uk/
mailto:helpline@dlf.org.uk
http://www.dlf.org.uk/
http://www.dppi.org.uk/
http://www.dppi.org.uk/


(England,  
Scotland, Wales) 
0300 790 6806 General Medical Line (car and motorcycle)  

 البخاریة) والدراجات السیارات (لقائدي الطبیة المساعدة خط 0300 790 6806
k/www.direct.gov.u 
 

Local health services 
Find your nearest primary care trust (in England), Health 
Board  
(in Scotland or Wales) or Health and Social Care Trust 
(Northern Ireland) in your local phone book  
or on the following websites: 

England www.nhs.uk 
Northern Ireland www.hscni.net 
Scotland www.show.scot.nhs.uk  
Wales www.wales.nhs.uk 

 المحلیة الصحیة المرافق
 أسكتلندا (في صحي مجلس أو انجلترا)، (في أساسیة رعایة جمعیة أقرب إلى تعّرف

 الھاتف دلیل من الشمالیة) (أیرلندا واجتماعیة صحیة رعایة جمعیة أو ویلز) أو
 التالیة: اإللكترونیة المواقع على أو بمنطقتك الخاص

 www.nhs.uk إنجلترا
 netwww.hscni. الشمالیة أیرلندا

  www.show.scot.nhs.uk أسكتلندا
  www.wales.nhs.uk ویلز

Mind 
0300 123 3393 

info@mind.org.uk 

www.mind.org.uk 
 

 )Mind( العقلیة للصحة الوطنیة الجمعیة
3393 123 0300 

info@mind.org.uk 

www.mind.org.uk 
 

Northern Ireland Association  
for Mental Health 

028 9032 8474 

info@niamhwellbeing.org 

www.niamhwellbeing.org 

 Northern Ireland Association( الذھنیة للصحة الشمالیة أیرلندا جمعیة
for Mental Health( 

8474 9032 028 

info@niamhwellbeing.org 

www.niamhwellbeing.org 

No Panic 

A charity that helps people to overcome anxiety disorders. 
0800 138 8889 
www.nopanic.org.uk 
 

 "No Panic" ةجمعی

 التوتر. عن الناتجة االضطرابات على التغلب في الناس تساعد خیریة جمعیة
8889 138 0800 

www.nopanic.org.uk 
 

The Outsiders 
A club for people who are isolated because of their 
disability.  
Also offers advice for people  
who have concerns about sexual  
or personal relationships. 
07074 990 808 
info@outsiders.org.uk 
www.outsiders.org.uk 

 "The Outsiders" نادي
  إعاقتھم. نتیجة المنعزلین األشخاص یساعد نادي
 أو الجنسیة عالقاتھم بشأن مخاوف لدیھم الذین لألشخاص استشارات یقدم كما

 الشخصیة.
808 990 07074 

info@outsiders.org.uk 
www.outsiders.org.uk 

http://www.wales.nhs.uk/
http://www.wales.nhs.uk/
http://www.niamhwellbeing.org/
http://www.niamhwellbeing.org/


Sex and Disability Helpline 
0707 499 3527  
(higher phone rate) 

sexdis@outsiders.org.uk 
www.outsiders.org.uk 

 Sex and( اإلعاقة وتحدي الجنسیة بالمشكالت الخاص المساعدة خط
Disability Helpline( 

3527 499 0707 
 أعلى) مكالمات (أسعار

sexdis@outsiders.org.uk 
www.outsiders.org.uk 

Relate 

Provides relationship counselling and support services, 
delivered at 400 locations, by phone and online. 
0300 100 1234 
www.relate.org.uk 

 Relate مؤسسة

 عن موقع، 400 في الخدمات تقدیم ویتم دعم، وخدمات العالقات في استشارات تقدم
 اإلنترنت. أو الھاتف طریق
1234 100 0300 

www.relate.org.uk 

Relationships Scotland 

0845 119 2020 

enquiries@relationships-scotland.org.uk 

www.relationships-scotland.org.uk 

 )Relationships Scotland( أسكتلندا في العالقات جمعیة

2020 119 0845 

enquiries@relationships-scotland.org.uk 

www.relationships-scotland.org.uk 

Scottish Association for  
Mental Health 

0141 530 1000 

info@samh.org.uk 

www.samh.org.uk 
 

 Scottish Association for Mental( الذھنیة للصحة األسكتلندیة الجمعیة
Health( 

1000 530 0141 

info@samh.org.uk 

www.samh.org.uk 
 

NOTES مالحظات 

My contacts 

 

 بي خاصةال االتصال جھات

 

GP 

 

 العام الطبیب

 

Specialist 

 

 األخصائي

 

Parkinson’s nurse باركنسون مرض ممرضة 

http://www.outsiders.org.uk/
http://www.outsiders.org.uk/
http://www.relate.org.uk/
http://www.relate.org.uk/
http://www.relationships-scotland.org.uk/
http://www.relationships-scotland.org.uk/


  

Information and support worker 

 

 والدعم المعلومات مسؤول

 

Physiotherapist 

 

 الطبیعي العالج أخصائي

 

Occupational  
therapist 

 

  العالج أخصائي
 الوظیفي

 

Speech and  
language therapist 

 

 اللغة أخصائي
 والتخاطب

 

Parkinson’s UK local group contacts 

 

 المحلي المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة بفریق الخاصة االتصال جھات

 

Other أخرى اتصال جھات 

In an emergency  
please contact 

 

 على االتصال یرجى الطارئة، الحاالت في

 

Non-motor symptoms questionnaire 

 

Assessing the full range of Parkinson’s symptoms – 
especially those not related to movement – can be 
difficult. It may be helpful to fill in this questionnaire before 
you visit your specialist or Parkinson’s nurse so they can 
assess any non-motor symptoms you have. 
 
Tick anything that affects you and use this to build a list of 

 الحركیة غیر األعراض استبیان

 

 غیر األعراض تلك وبخاصة - بأكملھا باركنسون مرض أعراض كل تقییم یصعب قد
 تزور أنت قبل االستبیان ھذا استكمال المفید من یكون وربما بالحركة. المرتبطة

 تقییم لھم یتسنى حتى ون،باركنس مرض ممرضة/ممرض أو لحالتك المتابع األخصائي
 بھا. تشعر قد حركیة غیر أعراض أي

 

 أولویات قائمة إعداد في االستبیان ھذا واستخدم فیك، یؤثر شيء أي أمام عالمة ضع



priorities to talk about at your next appointment with your 
specialist or Parkinson’s nurse. 
 

1 Dribbling of saliva during the daytime.   □ 

2 Loss or change in your ability to taste or smell.  
     □  

3 Difficulty swallowing food or drink or problems with 
choking.     □  

4 Vomiting or feelings of sickness (nausea).  □  

5 Constipation (less than three bowel movements a week) 
or having to strain to pass a stool.  □  

6 Bowel (faecal) incontinence.    □  

7 Feeling that your bowel emptying is incomplete after 
having been to the toilet.   □  

8 A sense of urgency to pass urine makes you rush to the 
toilet.     □  

9 Getting up regularly at night to pass urine.  □  

10 Unexplained pains (not due to known conditions such 
as arthritis).     □  

11 Unexplained change in weight (not due to change in 
diet).     □  

 
12 Problems remembering things that have happened 
recently or forgetting to do things.  □  

13 Loss of interest in what is happening around you or in 
doing things.    □  

 
14 Seeing or hearing things that you know or are told are 
not there.     □  

15 Difficulty concentrating or staying focused.  □  

16 Feeling sad, ‘low’ or ‘blue’.    □  

17 Feeling anxious, frightened or panicky.  □  

18 Feeling less interested in sex or more interested in 

 باركنسون. مرض ممرضة/ممرض أو األخصائي مع القادم موعدك في عنھا للتحدث

 

 □  النھار. أثناء اللعاب تساقط -1

 □  تغیرھا. أو الشم أو التذوق على القدرة فقد -2

 االختناق. في مشكالت وجود أو الشراب أو الطعام بلع صعوبة -3
 □ 

 □  التقیؤ). في (الرغبة بالغثیان الشعور أو التقیؤ -4

 التبرز. عند اإلجھاد أو أسبوعیًا) مرات ثالث من أقل (التبرز اإلمساك -5
 □ 

 □  التبرز. في التحكم على القدرة عدم -6

 □  الحمام. دخول عقب لألمعاء املالك اإلفراغ بعدم اإلحساس -7

 □  الحمام. إلى تھرع تجعلك التبول في ُملحة برغبة اإلحساس -8

 □  للتبول. منتظم بشكل لیالً  النوم من النھوض -9

 .المفاصل) التھاب مثل معروفة حالة عن ناتجة (لیست مبررة غیر آالم -10
 □ 

 .ائي)الغذ النظام في تغییر عن ناتًجا (لیس الوزن في مبرر غیر تغیر -11
 □ 

 باألشیاء. القیام نسیان أو مؤخًرا حدثت أشیاء تذكر في مشكالت -12
 □ 

 باألشیاء. القیام في الرغبة عدم أو حولك من یحدث بما االكتراث عدم -13
 □ 

 بعدم اآلخرون أخبرك أو وجودھا عدم تعلم أنت أشیاء سماع أو رؤیة -14
 □  وجودھا.

 □  التركیز. صعوبة -15

 □  "الكآبة". أو معنویات"ال "انخفاض أو بالحزن اإلحساس -16

 □  الرعب. أو الخوف أو بالقلق الشعور -17

 □  بھ. الشغف أو الجنس ممارسة على اإلقبال عدم -18

 □  ذلك. محاولتك عند الجنس ممارسة صعوبة -19

 □ النوم. أو الجلوس وضع من القیام صعوبة أو بالدوار الشعور -20

 □  السقوط. -21

 تناول أو القیادة أو العمل مثل األنشطة ممارسة أثناء متیقظًا البقاء صعوبة -22



sex.      □  

19 Finding it difficult to have sex when you try.  □  

20 Feeling light-headed, dizzy or weak standing from 
sitting or lying.    □  

21 Falling.     □  

22 Finding it difficult to stay awake during activities such 
as working, driving or eating. □  

23 Difficulty getting to sleep at night or staying asleep at 
night.    □  

24 Intense, vivid or frightening dreams.  □  

25 Talking or moving about in your sleep, as if you are 
‘acting out’ a dream.   □  

 
26 Unpleasant sensations in your legs at night or while 
resting, and a feeling that you need to move.   
    □  

27 Swelling of the legs.     □  

28 Excessive sweating.     □  

29 Double vision.     □  

30 Believing things are happening to you that other 
people say are not.    □ 

 
 

 □  الطعام.

 □  اللیل. أثناء النوم مواصلة أو اللیل أثناء للنوم الخلود صعوبة -23

 □  مخیفة. أو واضحة أو كثیرة أحالم رؤیة -24

 □  حلًما. "تمثل" كنت لو كما النوم، أثناء الحركة أو التحدث -25

 بحاجتك لشعوروا الراحة، أثناء أو اللیل أثناء قدمیك في مریح غیر إحساس -26
 □  التحرك. إلى

 □  القدمین. تورم -27

 □  المفرط. التعرق -28

 □  مزدوجة. األشیاء رؤیة -29

 □  حدوثھا. اآلخرون یرى ال لك أشیاء بحدوث االعتقاد -30

 

Parkinson’s and you 
 

 وأنت باركنسون مرض
 

If you have comments or suggestions about this booklet, 
we’d love to hear from you. This will help us ensure that 
we are providing as good a service as possible. We’d be 
very grateful if you could complete this form and return it 
to: 

 إذ بھا؛ إفادتنا یسعدنا الكتیب، ھذا حول اقتراحات أو مالحظات أیة لدیك كانت إذا
 جزیل مع منك نطلب كما اإلمكان، قدر جیدة خدمة قدیمت ضمان في ذلك یساعدنا
ً  وإعادتھ النموذج ھذا باستیفاء التكرم الشكر  إلى: أخرى مرة

 
Editorial and Creative Services, Parkinson’s UK, 215 
Vauxhall Bridge Road London SW1V 1EJ. 

 
Editorial and Creative Services, Parkinson’s UK, 215 
Vauxhall Bridge Road London SW1V 1EJ. 



  

Or you can email us at 
publications@parkinsons.org.uk. Thanks! 
 

 العنوان: إلى إلكتروني برید إرسال یمكنك أو
publications@parkinsons.org.uk. !شكًرا 

 

Please tick... 
 I have Parkinson’s. When were you diagnosed? 
  
 I’m family/a friend/a carer of someone with Parkinson’s 
 
 I’m a professional working with people with Parkinson’s 
 

 التأشیر... یرجى
 بالمرض؟ إصابتك تشخیص تم متى باركنسون. بمرض مصاب أنا 
  

 باركنسون بمرض مصاب لشخص رعایة أسرة/صدیق/مقدم من أنا 
 

 باركنسون بمرض مصابین أشخاص عم یعمل متخصص أنا 
 

Where did you get this booklet from?  

Please tick... 
 
 GP, specialist or Parkinson’s nurse 
 
 Parkinson’s UK local group or event 
 
 Our website 
 
 Information and support worker 
 
 Ordered from us directly 
 
 Other 
 

  الكتیب؟ ھذا على حصلت أین من

 التأشیر... یرجى
 

 باركنسون مرض ممرضة أو أخصائي أو عام طبیب 
 

 الفعالیات إحدى أو المحلي المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة فریق 
 

 اإللكتروني موقعنا 
 

 والدعم المعلومات مسؤول 
 

 إلینا مباشر طلب 
 

 ذلك غیر 
 

How useful have you found this booklet?  
(1 is not useful, 4 is very useful) 
  1   2   3   4 
 

  الكتیب؟ ھذا في وجدتھا التي االستفادة مدى ما
  للغایة) مفید 4و مفید، غیر 1(
  4�   3�   2�   1� 
 

Has this resource given you information that might help 
you manage  
your condition better?  
 
 NA    
 It hasn’t helped    

 It has helped a little    
 It has helped a lot 

  أفضل؟ نحو على حالتك إدارة في تساعدك قد معلومات المورد ھذا لك قدم ھل
 

 منطبق غیر  
 یساعدني لم  
 قلیالً  ساعدني  

 كثیًرا ساعدني 

Have you found the publication easy to read/use?  القراءة/االستخدام؟ سھلة المطبوعة وجدت ھل  



  Yes   

 No 

 

 نعم  

 ال 

 

Continued over the page 
 

 التالیة الصفحة إلى المتابعة یرجى
 

What aspects did you find most helpful? 
 

 غیرھا؟ من أكثر مفیدة وجدتھا التي الجوانب ھي ما
 

Were you looking for any information that wasn’t covered? 
 

 تناولھا؟ یتم لم معلومات أیة عن تبحث كنت ھل
 

Do you have any other comments? 
 

 أخرى؟ تعلیقات أي لدیك ھل
 

If you would like to become a member of Parkinson’s UK, 
or are interested in joining our information review group 
(people affected by Parkinson’s who give us feedback on 
new and updated resources), please complete the details 
below and we’ll be in touch. 
 

 ترغب أو المتحدة"، المملكة في باركنسون جمعیة" في عضًوا تصبح أن ترید كنت إذا
 المصابون األشخاص لنا یقدم (حیث نالدی المعلومات مراجعة فریق إلى االنضمام في

 البیانات استكمال یرجى والمحدثة)، الجدیدة الموارد على تعقیبات باركنسون بمرض
 معك. نتواصل وسوف التالیة

 

 Membership                  
Information review group 
 

 عضویة  
 المعلومات مراجعة مجموعة 
 

Name  
 

  االسم
 

Address  
 

 العنوان
 

Telephone  
 

  الھاتف
 

Email  
 

  اإللكتروني البرید
 

What is your ethnic background?  
 
Please tick... 

 

  الِعْرقّي؟ انتماؤك ھو ما
 

 التأشیر... یرجى

 



 Asian or Asian British     

 Black or Black British     

 Chinese     

 Mixed      

 White British     

 White other     

 Other (please specify)  

 

 آسیوي بریطاني أو آسیوي  

 أسود بریطاني أو أسود  

 صیني  

 مختلطة ِعْرقیة أصول من  

 أبیض بریطاني  

 أخرى جنسیة من أبیض  

 التحدید) (یرجى أخرى ِعْرقیة أصول  

 

Thank you to everyone who contributed to and 
reviewed this booklet: 

 

 بمراجعتھ: قام أو الكتیب ھذا في ساھم من لجمیع بالشكر نتوجھ

 

John Hindle, Consultant Physician, Care of the 
Elderly, Betsi Cadwaladr University Health Board and 
Bangor University 

 

Gina Robinson, Academic Senior Nurse and Senior 
Lecturer at Sunderland University 

 

Claire Hewitt, Information and Support Worker, 
Parkinson’s UK  

 

Thanks also to our information review group and 
other people affected by Parkinson’s who provided 
feedback. 

 

 كادواالدر ةبجامع الصحة مجلس المسنین، رعایة استشاري، طبیب ھندل، جون
 بانجور. وجامعة بیتسي

 

 ساندرالند. جامعة في محاضرین وكبیرة أكادیمیة ممرضات كبیرو روبنسون، جینا

 

 (باركنسون Parkinson’s UK جمعیة والدعم، المعلومات موظفة ھیوت، كلیر
 المتحدة). المملكة في

 

 المتأثرین ریناآلخ واألشخاص لدینا المعلومات مراجعة لفریق أیضًا موصولٌ والشكر
 بمالحظاتھم. أفادونا الذین باركنسون بمرض

 

All of the photographs in this booklet feature people affected 
by Parkinson’s, health and social care professionals involved 
in caring for people with Parkinson’s and Parkinson’s UK 
staff. Thank you to everyone involved for letting us use their 
photograph.  

 باركنسون، بمرض مصابین أشخاصًا الكتیب ھذا في الواردة الصور كل تعرض
 بمرض المصابین األشخاص رعایة في مشاركین واجتماعیة صحیة رعایة وأخصائیيّ 
 ونتوجھ المتحدة). المملكة في (باركنسون Parkinson’s UK وموظفي باركنسون،

 صورھم. باستخدام لنا سماحھم على المشاركین لكل الشكر بجزیل

We make every effort to make sure that our services وغیر ودقیقة حدیثة لمعلومات خدماتنا تقدیم لضمان جھدنا قصارى نبذل ونحن 



provide up-to-date, unbiased and accurate information. 
We hope that this will add to any professional advice you 
receive and will help you to make any decisions you may 
face. Please do continue to talk to your health and social 
care team if you are worried about any aspect of living 
with Parkinson’s. 
 

 وأن علیھا تحصل احترافیة إرشادات أي إلى الخدمات ھذه تضیف أن ونأمل .متحیزة
 فریق إلى التحدث مواصلة منك ونرجو تواجھك. قد قرارات أي اتخاذ في تساعدك
 مع التعایش جوانب من جانب أي بشأن قلقًا كنت إذا واالجتماعیة الصحیة الرعایة
 باركنسون. مرض

 

References for this booklet can be found in the Microsoft 
Word version  
at parkinsons.org.uk/publications 
 

 على Microsoft Word برنامج بتنسیق الكتیب ھذا مراجع على العثور ویمكن
parkinsons.org.uk/publications 

 

How to order our resources 
0845 121 2354 
resources@parkinsons.org.uk 
 
Download them from our website at 
parkinsons.org.uk/publications 
 

 مواردنا طلب كیفیة
2354 121 0845 

resources@parkinsons.org.uk 
 

 الرابط على اإللكتروني موقعنا من الموارد ھذه تنزیل ویمكن
parkinsons.org.uk/publications 

 

Can you help? 

At Parkinson’s UK, we are totally dependent on donations 
from individuals and organisations to fund the work that 
we do. There are many ways that you can help us to 
support people with Parkinson’s. If you would like to get 
involved, please contact our Supporter Services team on 
020 7932 1303 or visit our website at 
parkinsons.org.uk/support. Thank you. 

 المساعدة؟ تقدیم یمكنك ھل

 المقدمة التبرعات على كامل بشكل المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة في نعتمد
 التي الطرق من العدید وثمة بھا. نقوم التي األعمال لتمویل المنظمات أو األفراد من

 فإذا باركنسون. مرض مع المتعایشین األشخاص عملد خاللھا من مساعدتنا یمكنك
 الرقم على لنا التابع الدعم خدمات بفریق االتصال یرجى المشاركة، في ترغب كنت

 اإللكتروني موقعنا زیارة أو ،020 7932 1303
parkinsons.org.uk/support. لك. شكًرا 

Every hour, someone in the UK is told  
they have Parkinson’s. Because we’re here, no one has to 
face Parkinson’s alone. 

We bring people with Parkinson’s, their carers and families 
together via our network of local groups, our website and 
free confidential helpline. Specialist nurses, our supporters 
and staff provide information and training on every aspect of 
Parkinson’s. 

 

 وبفضل المتحدة. المملكة في باركنسون بمرض أحدھم إصابة تشخیص تشھد ساعة كل إن
 بمفرده. باركنسون مرض مواجھة إلى شخص أي یُضطر لن نقدمھا، التي الخدمات

 وأسرھم لھم الرعایة مقدميو باركنسون بمرض المصابین األشخاص بجمع نقوم وبدورنا،
 المساعدة وخط اإللكتروني موقعنا وعلى لنا، التابعة المحلیة المجموعات شبكة عبر معًا

 الدعم ومسؤولو المتخصصات الممرضات توفر ذلك، إلى وإضافةً  المجاني. السري
 باركنسون. بمرض المتعلقة الجوانب جمیع على والتدریب المعلومات لدینا والموظفون

 

As the UK’s Parkinson’s support and research charity we’re 
leading the work to find a cure, and we’re closer than ever. 
We also campaign to change attitudes and demand better 
services. 

 الجھود ودنق واألبحاث، للدعم المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة في عملنا إطار وفي
 حملة نقود كما مضى وقت أي من أكثر ذلك من اقتربنا وقد عالج، إلى للتوصل الساعیة

 أفضل. بخدمات والمطالبة المواقف لتغییر

 



 

Our work is totally dependent on donations. Help us to find a 
cure and improve life for  
everyone affected by Parkinson’s. 

 

 وتوفیر عالج إلى للتوصل مساعدتنا یرجى لذلك، التبرعات. على بالكامل عملنا دویعتم
 باركنسون. بمرض المتأثرین األشخاص لجمیع أفضل حیاة

 

Parkinson’s UK 
Free* confidential helpline 0808 800 0303 
Monday to Friday 9am–8pm, Saturday  
10am–2pm. Interpreting available. 
Text Relay 18001 0808 800 0303 
(for textphone users only) 
hello@parkinsons.org.uk 
parkinsons.org.uk 
*calls are free from UK landlines and most mobile 
networks.  

 

 المتحدة" المملكة في "باركنسون جمعیة
 من الجمعة إلى (االثنین 0808 800 0303 الرقم على المجاني* السري المساعدة خط

 تتوفر مساءً). 2 إلى صباًحا 10 الساعة من والسبت مساءً. 8 إلى صباًحا 9 الساعة
 الترجمة. خدمة

 فقط) النصیة الھواتف (لمستخدمي 18001 0808 800 0303 النصي االتصال
parkinsons.org.uk@hello 
parkinsons.org.uk 

  المتحدة. المملكة في المحمول شبكات ومعظم األرضیة الھواتف من مجانیة المكالمات *
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