Information and support

পার্কিনসন্সের সাথে দ্রত
ু
পরিচয় করানা
A quick introduction to Parkinson's – Bengali

কাউকে একলা পার্ক ি নসন্স ের মাকাবি লা
করতে হবে না

কানও কি ছ ু করতে আমার বেশি সময়
লাগতে পারে

আপনার পার্ক ি নসন্স সদ্য ধরা পরে থাকলে, বা আপনার
পরি চি ত কার রু এই রাগ থাকলে, আপনার সম্ভ বত প্র চুর
প্র শ্ন আর কি ছ ু দ ুশ্চ ি ন্ত া থাকবে। ঠি ক এই পরি স্থি তি তে
পার্ক ি নসন্স UK আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

মান ুষের পার্ক ি নসন্স হয় যখন তাদের মগজে ডাপামি ন নামক
রাসায়নি ক পদার্থ উত্পাদনকার ী কি ছ ু স্ন ায় ু কাষের ম তৃ ্য ু
হয়। ডাপামি নের অভাবে সঞ্চ ালন নি য়ন্তর্ ণ করতে রাগ ীদের
ভ ীষণ অস ুবি ধা হয়। অনেক সময় মান ুষ চলাফেরা করার সময়
সহসা ‘হতভম্ব ’ হয়ে যেতে পারে।

আমরা হলাম UK-র পার্কি নসন্স সহায়তা এবং গবেষণার দাতব্য
সংস্থা। পার্কি নসন্স ে আক্র ান্ত প্র ত্যেকের জন্য একটি নি রাময়
অনসু ন্ধান এবং তাদের জ ীবন ভাল করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।
আমাদের ওয়েবসাইট, 365টি স্থান ীয় দল আর দক্ষ কর্ম ী এবং
নার্স পরি চালি ত আমাদের নি শলু ্ক গাপন হেল্পলাইনের মাধ্যমে
আমরা বি ভি ন্ন তথ্য এবং সহায়তা প্র দান করি।

পার্ক ি নসন্স ে আক্র ান্ত প্র ত্যেক
ব্যক্ত ি আলাদা
একজনের পার্ক ি নসন্স উপসর্গ এবং তার দর নু রাগের ব দৃ ধ্ ি
কত দ্র তু হয় তা প্র ত্যেকের ক্ষেত্র ে আলাদা। বর্ত মানে যদি ও
কানও নি রাময় নেই, তবে উপসর্গগ ল
ু ি আয়ত্ত ে রাখার জন্য
বি ভি ন্ন ওষ ধু এবং চি কি ত্স া পাওয়া যায়।
মান ুষের কেন পার্ক ি নসন্স হয় আমরা এখনও জানি না।
যদি ও, আমরা জানি এই রাগটি ছা ঁয় াচে এবং বংশগত নয়।
পার্ক ি নসন্স ের দর নু অধি কাংশ মান ুষের আয় ু বেশি কমবে না।

পার্ক ি নসন্স সব বয়সের মান ুষকে
প্র ভাবি ত করে
আমাদের অন মু ান অন ুযায় ী UK-তে প্র ায় 145,000
পার্ক ি নসন্স ে আক্র ান্ত মান ুষ আছেন। যার মানে প্র তি
350 জনের মধ্যে প্র ায় একজন সাবালক।
এই রাগে আক্র ান্ত অধি কাংশ মান ুষের বয়স 50 বছরের বেশি,
তবে কম বয়স্ক মান ুষদেরও এই রাগ হতে পারে।

পার্ক ি নসন্স ের দর নু কি ছ ু মান ুষের হাত এবং শর ীর কা প
ঁ তে
পারে। এর দর নু প্র াত্যহি ক কার্যকলাপ, যেমন খাবার খাওয়া,
জামাকাপড় পরা বা ফান ব্যবহার করা দ রু হূ এবং বি রক্ত ি কর
হতে পারে।

পার্কি নসন্স ে শধু ু সঞ্চ ালন প্র ভাবি ত হয় না
সঞ্চ ালনেও অস ুবি ধা হয়, পার্ক ি নসন্স ে আক্র ান্ত মান ুষদের
অন্য উপসর্গও হতে পারে, যেমন ক্ল ান্ত ি, যন্তর্ ণা, বি ষণ্ণতা,
উদ্ব েগ, স্ম তৃ ি র সমস্যা আর কাষ্ঠ কাঠি ন্য।
এইগ ল
ু ি কে সচরাচর অসঞ্চ ালক উপসর্গ বলা হয় আর এইগ ল
ু ি
মান ুষের দৈনন্দ ি ন জ ীবন খ ুব ক্ষতি গ্র স্ত করতে পারে।

আমার ওষ ধু ের সাহায্যে আমি চলাফেরা করি
উপসর্গগ ল
ু ি সামলানার জন্য বি ভি ন্ন রকমের ওষ ধু পাওয়া
যায়। আপনার বি শেষজ্ঞ বা পার্ক ি নসন্স ের নার্স আপনার
জন্য সেরা উপায় অন সু ন্ধ ান করতে আপনাকে সাহায্য করবেন।
একজনের একটি ওষ ধু ে কাজ হলে, তা অন্যদের ক্ষেত্র ে কাজ
নাও করতে পারে। কি ছ ু মান ুষের বেশি মাত্র ায় ওষ ধু নি তে হয় বা
একসাথে কয়েকটি ওষ ধু নি তে হয়, আবার অন্যদের কম মাত্র ায়
ঘনঘন ওষ ধু নি তে হয়।
সময়ের সাথেসাথে রাগ ীদের তাদের ওষ ধু পাল্ট াতে হতে পারে।
ফি জি ওথেরাপি এবং বাচন থেরাপি ও সাহায্য করতে

পারে। যে রাগ ীদের ওষ ধু ে কাজ হচ্ছ ে না তাদের জন্য শল্য
চি কি ত্স া একটি বি কল্প হতে পারে।

এই রাগ আমাকে হারাতে পারবে না
কানও রাগ ীর ওপর পার্ক ি নসন্স ের প্র ভাব প্র ত্যেক দি নে,
এবং কখনও প্র তি ঘন্ট ায় বদলাতে পারে। এক দি নে থাকা
উপসর্গগ ল
ু ি পরের দি নে একটি সমস্যা নাও হতে পারে।
যদি ও মাঝেমধ্যে পার্কি নসন্স সামলাতে ম সু ্কি ল হয়, তা সত্বেও
বহ ু রাগ ী সক্র ি য়, পরি পরূ ্ণ জ ীবনযাপন করতে থাকেন।

আমি কাথায় আরও জানতে পারব?
আমরা UK-তে মান ুষদের পরামর্শ দি ই যাদের মাতৃভ াষা ইংরেজি
নয়, 170টি ভাষায় একটি টেলি ফান তর্জমা পরি ষেবার মাধ্যমে।
একজন অন ুবাদকে পাওয়ার জন্য আপনি সরাসরি
0808 800 0303 নম্ব রে হেল্পলাইনে কল্ করতে পারেন।
আপনার সম্ম তি নি য়ে একজন স্ব াস্থ্যসেবা পেশাদার ব্যক্ত ি ও
আমাদের সাথে যাগাযাগ করতে পারেন, একজন হেল্পলাইন
পরামর্শদাতা এবং অন ুবাদক যাতে তারা আপনাকে কল্ করতে
পারেন।
আমাদের তথ্যের ছাপা প্র তি লি পি অর্ড ার করার জন্য,
parkinsons.org.uk/orderingresources ওয়েবসাইট
দেখ নু বা 0300 123 3689 নম্ব রে কল্ কর নু ।

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।
Parkinson’s UK
215 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 1EJ
নি শ ল
ু ্ক গাপন হেল্পলাইন 0808 800 0303 (সামবার থেকে শ ুক্র বার সকাল
9টা–সন্ধ ্যা 7টা, শনি বার সকাল 10টা–দ ুপ রু 2টা)। তর্জ মা লভ্য।
NGT রি লে 18001 0808 800 0303
(স্ম ার্ট ফান, ট্যাবলেট, পার্স ানাল কমপি উটার এবং অন্য সরঞ্জ ামের সাথে ব্যবহার
করার জন্য)। অতি রি ক্ত তথ্যের জন্য www.ngts.org.uk ওয়েবসাইট দেখ নু
hello@parkinsons.org.uk
parkinsons.org.uk
Order code: PKL001B
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