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Information and support

কাউকে একলা পারক্ি নসনস্ের মাকাবি লা 
করতে হবে না
আপনার পারক্ি নসনস্ সদয্ ধরা পরে থাকলে, বা আপনার 
পরি চি ত কাররু এই রাগ থাকলে, আপনার সমভ্বত পর্চরু 
পর্শন্ আর কি ছ ু দশুচ্ি নত্া থাকবে। ঠি ক এই পরি সথ্ি তি তে 
পারক্ি নসনস্ UK আপনাকে সাহাযয্ করতে পারে।

আমরা হলাম UK-র পারক্ি নসনস্ সহায়তা এবং গবেষণার দাতবয্ 
সংসথ্া। পারক্ি নসনস্ে আকর্ানত্ পর্তয্েকের জনয্ একটি নি রাময় 
অনসুনধ্ান এবং তাদের জ ীবন ভাল করার জনয্ আমরা দায়বদধ্। 
আমাদের ওয়েবসাইট, 365টি সথ্ান ীয় দল আর দকষ্ করম্ ী এবং 
নারস্ পরি চালি ত আমাদের নি শলুক্ গাপন হেলপ্লাইনের মাধয্মে 
আমরা বি ভি নন্ তথয্ এবং সহায়তা পর্দান করি।

পারক্ি নসনস্ে আকর্ানত্ পর্তয্েক  
বয্কত্ি আলাদা
একজনের পারক্ি নসনস্ উপসরগ্ এবং তার দরনু রাগের বদৃধ্ি 
কত দর্তু হয় তা পর্তয্েকের কষ্েতর্ে আলাদা। বরত্মানে যদি ও 
কানও নি রাময় নেই, তবে উপসরগ্গলুি আয়তত্ে রাখার জনয্ 
বি ভি নন্ ওষধু এবং চি কি তস্া পাওয়া যায়।

মানষুের কেন পারক্ি নসনস্ হয় আমরা এখনও জানি না। 
যদি ও, আমরা জানি এই রাগটি ছা ঁয়াচে এবং বংশগত নয়। 
পারক্ি নসনস্ের দরনু অধি কাংশ মানষুের আয়  ুবেশি কমবে না।

পারক্ি নসনস্ সব বয়সের মানষুকে  
পর্ভাবি ত করে
আমাদের অনমুান অনযুায় ী UK-তে পর্ায় 145,000 
পারক্ি নসনস্ে আকর্ানত্ মানষু আছেন। যার মানে পর্তি  
350 জনের মধয্ে পর্ায় একজন সাবালক।

এই রাগে আকর্ানত্ অধি কাংশ মানষুের বয়স 50 বছরের বেশি, 
তবে কম বয়সক্ মানষুদেরও এই রাগ হতে পারে।

কানও কি ছ ু করতে আমার বেশি সময়  
লাগতে পারে
মানষুের পারক্ি নসনস্ হয় যখন তাদের মগজে ডাপামি ন নামক 
রাসায়নি ক পদারথ্ উতপ্াদনকার ী কি ছ ু সন্ায় ু কাষের মতৃয্ ু 
হয়। ডাপামি নের অভাবে সঞচ্ালন নি য়নত্র্ণ করতে রাগ ীদের 
ভ ীষণ অসবুি ধা হয়। অনেক সময় মানষু চলাফেরা করার সময় 
সহসা ‘হতভমব্’ হয়ে যেতে পারে।

পারক্ি নসনস্ের দরনু কি ছ ু মানষুের হাত এবং শর ীর কাপঁতে 
পারে। এর দরনু পর্াতয্হি ক কারয্কলাপ, যেমন খাবার খাওয়া, 
জামাকাপড় পরা বা ফান বয্বহার করা দরুহূ এবং বি রকত্ি কর 
হতে পারে।

পারক্ি নসনস্ে শধু  ুসঞচ্ালন পর্ভাবি ত হয় না
সঞচ্ালনেও অসবুি ধা হয়, পারক্ি নসনস্ে আকর্ানত্ মানষুদের 
অনয্ উপসরগ্ও হতে পারে, যেমন কল্ানত্ি, যনত্র্ণা, বি ষণণ্তা, 
উদব্েগ, সম্তৃি র সমসয্া আর কাষঠ্কাঠি নয্।

এইগলুি কে সচরাচর অসঞচ্ালক উপসরগ্ বলা হয় আর এইগলুি 
মানষুের দৈননদ্ি ন জ ীবন খবু কষ্তি গর্সত্ করতে পারে।

আমার ওষধুের সাহাযয্ে আমি চলাফেরা করি
উপসরগ্গলুি সামলানার জনয্ বি ভি নন্ রকমের ওষধু পাওয়া 
যায়। আপনার বি শেষজঞ্ বা পারক্ি নসনস্ের নারস্ আপনার 
জনয্ সেরা উপায় অনসুনধ্ান করতে আপনাকে সাহাযয্ করবেন। 
একজনের একটি ওষধুে কাজ হলে, তা অনয্দের কষ্েতর্ে কাজ 
নাও করতে পারে। কি ছ ু মানষুের বেশি মাতর্ায় ওষধু নি তে হয় বা 
একসাথে কয়েকটি ওষধু নি তে হয়, আবার অনয্দের কম মাতর্ায় 
ঘনঘন ওষধু নি তে হয়।

সময়ের সাথেসাথে রাগ ীদের তাদের ওষধু পালট্াতে হতে পারে। 
ফি জি ওথেরাপি এবং বাচন থেরাপি ও সাহাযয্ করতে 
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পারে। যে রাগ ীদের ওষধুে কাজ হচছ্ে না তাদের জনয্ শলয্ 
চি কি তস্া একটি বি কলপ্ হতে পারে।

এই রাগ আমাকে হারাতে পারবে না
কানও রাগ ীর ওপর পারক্ি নসনস্ের পর্ভাব পর্তয্েক দি নে, 
এবং কখনও পর্তি ঘনট্ায় বদলাতে পারে। এক দি নে থাকা 
উপসরগ্গলুি পরের দি নে একটি সমসয্া নাও হতে পারে।

যদি ও মাঝেমধয্ে পারক্ি নসনস্ সামলাতে মসুক্ি ল হয়, তা সতব্েও 
বহ  ুরাগ ী সকর্ি য়, পরি পরূণ্ জ ীবনযাপন করতে থাকেন।

আমি কাথায় আরও জানতে পারব?
আমরা UK-তে মানষুদের পরামরশ্ দি ই যাদের মাতভৃাষা ইংরেজি 
নয়, 170টি ভাষায় একটি টেলি ফান তরজ্মা পরি ষেবার মাধয্মে।

একজন অনবুাদকে পাওয়ার জনয্ আপনি সরাসরি  
0808 800 0303 নমব্রে হেলপ্লাইনে কল ্ করতে পারেন।

আপনার সমম্তি নি য়ে একজন সব্াসথ্য্সেবা পেশাদার বয্কত্ি ও 
আমাদের সাথে যাগাযাগ করতে পারেন, একজন হেলপ্লাইন 
পরামরশ্দাতা এবং অনবুাদক যাতে তারা আপনাকে কল্ করতে 
পারেন।

আমাদের তথয্ের ছাপা পর্তি লি পি অরড্ার করার জনয্, 
parkinsons.org.uk/orderingresources ওয়েবসাইট 
দেখনু বা 0300 123 3689 নমব্রে কল ্ করনু।

আমরা হলাম পার্কিনসন্সের দাতব্য সংস্থা যারা, ভাল পরিচর্যা, 
চিকিত্সা এবং জীবন প্রদান করে।

একত্রে আমরা সেই দিনটি এগিয়ে আনতে পারি যখন 
কেউ পারকিনসন্সে ভয় পাবে না।
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Parkinson’s UK
215 Vauxhall Bridge Road 
London SW1V 1EJ

নি শলুক্ গাপন হেলপ্লাইন 0808 800 0303 (সামবার থেকে শকুর্বার সকাল 
9টা–সনধ্য্া 7টা, শনি বার সকাল 10টা–দপুরু 2টা)। তরজ্মা লভয্।
NGT রি লে 18001 0808 800 0303 
(সম্ারট্ফান, টয্াবলেট, পারস্ানাল কমপি উটার এবং অনয্ সরঞজ্ামের সাথে বয্বহার 
করার জনয্)। অতি রি কত্ তথয্ের জনয্ www.ngts.org.uk ওয়েবসাইট দেখনু

hello@parkinsons.org.uk
parkinsons.org.uk
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জুলাই 2019-এ সর্বশেষ সাম্প্রতিক করা হয়েছে। আমরা পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের তথ্য পুনর্বিচার করি। 
আমাদের সকল তথ্যের অতি সাম্প্রতিক সংস্করণের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।


