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Information and support

કોઈ વય્કત્િ એ પાર ક્િ નસ્સનો સામનો એકલા કરવાનો  
હોતો નથી
જો તમને હમણા ં જ પાર ક્િ નસ્નસ્ન ુ ં નિ દાન થય ુ ં હોય અથવા જનેા માટે નિ દાન 
થય ુ ં હોય એવી કોઈ વય્કત્િ ન ે તમે ઓળખતા હો તો તમને ઘણા બધા પર્શન્ો 
થતા હશે અને કદાચ થોડી ચિ તંાઓ થતી હશ.ે પાર ક્િ નસ્નસ્ UK અહી ં તમારી 
મદદે આવી શકે છ.ે

અમે UKમા ં પાર ક્િ નસ્નસ્ માટે સહાયતા અને સશંોધન સાથે સબંધંિ ત ચરૅિ ટી 
સસંથ્ા છીએ. અમે પાર ક્િ નસ્નસ્થી અસરગર્સત્ દરકે વય્કત્િ માટે ઉપચાર 
શોધવા અને તમેના જીવનને સ ધુારવા માટે પર્તિ બદધ્ છીએ. અમે અમારી 
વબેસાઇટ, અમારા 365 સથ્ાનિ ક સમહૂો અને નિ ષણ્ાત સટ્ાફ તથા નરસ્ો 
દવ્ારા ચલાવવામા ં આવતી અમારી મફત ગોપનીય હલૅપ્લાઇન દવ્ારા અમે 
વિ વિ ધ પર્કારની માહિ તી અને સહાયતા પરૂી પાડીએ છીએ.

પાર ક્િ નસ્નસ્ ધરાવતી દરકે વય્કત્િ અલગ હોય છ ે
કોઈ વય્કત્િ ન ે પાર ક્િ નસ્નસ્ના ં લકષ્ણો હોય અને ત ે કટેલી ઝડપથી વિ કસે 
છે ત ે વય્કત્િ એ વય્કત્િ એ અલગ અલગ હોય છ.ે હાલમા ં કોઈ ઉપચાર ન 
હોવા છતા,ં ઘણા ં લકષ્ણોને કાબમૂા ં લવેા માટે વિ વિ ધ દવાઓ અને સારવારો 
ઉપલબધ્ છ.ે

લોકોન ે શા માટે પાર ક્િ નસ્નસ્ થાય છે ત ે આપણે હજી સ ધુી જાણતા નથી. 
જોક,ે આપણે એટલ ુ ં તો જાણીએ જ છીએ કે ત ે ચપેી નથી અને ત ે સામાનય્ 
રીત ે વારસાગત રોગ હોતો નથી. મોટાભાગના લોકો માટે પાર ક્િ નસ્નસ્ને કારણે 
આવરદામા ં કોઈ ફરક્ પડતો નથી.

પાર ક્િ નસ્નસ્ તમામ ઉમંરના લોકોન ે અસર કર ે છ ે
UKમા ં પાર ક્િ નસ્નસ્ ધરાવતા લોકોની સખંય્ા આશરે 145,000 હોવાનો 
અમારો અદંાજ છ.ે એટલે કે દર 350 એ આશરે એક પખુત્ વય્કત્િ. 
 
આ રોગ ધરાવતા મોટાભાગના લોકોની ઉમંર 50 વરષ્ કે તથેી વધ ુ હોય છ,ે 
પરતં ુ નાની ઉમંરના લોકોન ે પણ તે થઈ શકે છ.ે

કામો કરવામા ં મન ે વધાર ે લાબંો સમય લાગી શક ે છ ે
લોકોન ે પાર ક્િ નસ્નસ્ થાય છ,ે કારણ કે મગજમા ં ડોપામાઇન કહવેાત ુ ં રસાયણ 
પદેા કરતા ં કટેલાક ચતેાકોષો મ તૃય્ ુ પામય્ા હોય છ.ે ડોપામાઇનના અભાવનો 
અરથ્ એ છે કે લોકોન ે પોતાના હલનચલનને નિ યતંર્િ ત કરવામા ં ઘણી તકલીફ 
પડે છ.ે કય્ારકે ચાલવા દરમિ યાન લોકો અચાનક 'સથ્િ ર’ થઈ જાય છ.ે

પાર ક્િ નસ્નસ્ને કારણે કટેલાક લોકોના ં હાથ અને શરીરમા ં ધર્જુારી આવી શકે 
છ.ે આનાથી રોજિ દંી પર્વ તૃત્િ ઓ, જમે કે ખાવ ુ,ં કપડા ં પહરેવા ં અથવા ફોનનો 
ઉપયોગ કરવો મ શુ ક્લે અને તણાવદાયક બની શકે છ.ે 

પાર ક્િ નસ્નસ્ માતર્ હલનચલનન ે જ અસર કરતો  
રોગ નથી
હલનચલનની તકલીફ સાથ,ે પાર ક્િ નસ્નસ્ ધરાવતા લોકો થાક, દખુાવો, 
ડિ પર્શેન, ચિ તંા, યાદશકત્િ ની સમસય્ાઓ અને કબજિ યાત જવેા ં અનય્ 
લકષ્ણો અન ભુવી શકે છ.ે

આ બધાનં ે ઘણી વખત ચાલક ચતેા સાથે સબંધંિ ત નહિ એવા ં લકષ્ણો કહવેામા ં 
આવે છે અને લોકોના ં રોજિ દંા જીવન પર તનેી મોટી અસર પડી શકે છ.ે

મારી દવા મન ે ચાલતો/ચાલતી રાખવામા ં મદદ કર ે છ ે
લકષ્ણોને કાબમૂા ં લવેામા ં મદદ કરવા માટે ઘણી દવાઓ ઉપલબધ્ છ.ે તમારા 
નિ ષણ્ાત અથવા પાર ક્િ નસ્નસ્ નરસ્ તમારા માટે શર્ષે ઠ્ દવાઓ શોધવામા ં 
તમને મદદ કરશ.ે એક વય્કત્િ ન ે જ ે દવાન ે કારણે સહાયતા મળી શકે એ જ દવા 
અનય્ લોકો માટે કામ ન કરે એવ ુ ં બની શકે છ.ે કટેલાક લોકોન ે વધારે પર્માણમા ં 
ડોઝ અથવા વિ વિ ધ દવાઓના સયંોજનની જરરૂ પડી શકે છ,ે જય્ારે અનય્ 
લોકોન ે નાના ડોઝની જરરૂ પડી શકે છ,ે પરતં ુ ત ે વારવંાર લવેા પડે તમે બની  
શકે છ.ે

સમય વીતવાની સાથે લોકોએ પોતાની દવામા ં ફરેફાર કરવાની જરરૂ પડી શકે છ.ે 
ફિ ઝિ યોથરેપી અને સપ્ીચ થરેપી પણ મદદ કરી શકે છ.ે જમેના ં લકષ્ણો દવા 
સામે કોઈ પર્તિ સાદ આપતા ં બધં થયા ં હોય એવા લોકો માટે શસત્ર્કર્િ યા એક 
વિ કલપ્ હોઈ શકે છ.ે

A quick introduction to Parkinson's – Gujarati



ત ે મન ે હરાવી નહિ શક ે
પારક્િ નસ્નસ્ કઈ રીત ે વય્કત્િ ન ે અસર કરે છે તમેા ં દિ વસે દિ વસે ફરેફાર 
થઈ શકે છે અને કલાકે કલાકે પણ ફરેફાર થઈ શકે છ.ે એક દિ વસ નોધંપાતર્ 
જણાતા ં લકષ્ણો બીજા દિ વસે કોઈ સમસય્ા ઊભી ન કરે તમે બની શકે છ.ે

કય્ારકે પાર ક્િ નસ્નસ્ને કાબમૂા ં લવેો મ શુ ક્લે બની શકે છ,ે પરતં ુ આ રોગ 
ધરાવતા ઘણા લોકો સકર્િ ય, અરથ્પરૂણ્ જીવન જીવવાન ુ ં ચાલ ુ રાખે છ.ે

હ ુ ં વધ ુ માહિ તી કય્ાથંી મળેવી શક ુ?ં
જઓેની માતભૃાષા અગંર્જેી નથી એવા લોકોન ે અમે UKમા ં 170થી વધ ુ 
ભાષાઓને આવરી લતેી ટલેિ ફોન ઇનટ્રપર્િ ટિ ગં સવેાનો ઉપયોગ કરીન ે  
સલાહ આપીએ છીએ.

તમે 0808 800 0303 પર હલૅપ્લાઇનને સીધો કૉલ કરી શકો છો અને 
એક દભુાષિ યાની વય્વસથ્ા કરવા માટે વિ નતંી કરી શકો છો.

તમારી સમંતિ સાથે સવ્ાસથ્ય્સભંાળ વય્ાવસાયિ કો પણ અમારો સપંર ક્ કરી 
શકે છે અને તમને કૉલ કરવા માટે હલૅપ્લાઇન સલાહકાર અને દભુાષિ યાની 
વય્વસથ્ા કરી શકે છ.ે

અમારી માહિ તીની પર્િ નટ્ડે નકલો મગંાવવા માટે parkinsons.org.
uk/orderingresources પર જાઓ અથવા 0300 123 
3689 પર કૉલ કરો.

અમે પાર્કિન્સન્સ સાથે સંબંધિત ચૅરિટી સંસ્થા છીએ, જે બહેતર સંભાળ, સારવાર 
અને જીવનની ગુણવત્તા શક્ય બનાવે છે.

સાથે મળીને આપણે એવો દિવસ ઊગતા જોઈ શકીએ છીએ, 
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પાર્કિન્સન્સનો ડર નહિ હોય.
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Parkinson’s UK
215 Vauxhall Bridge Road 
London SW1V 1EJ

મફત ગોપનીય હલૅપ્લાઇન 0808 800 0303 
(સોમવારથી શ ુકર્વાર સવારે 9 વાગય્ાથી સાજં ે 7 વાગય્ા સ ધુી, શનિ વાર સવાર ે10 વાગય્ાથી બપોરે  
2 વાગય્ા સ ધુી). દભુાષિ યાની સવેા ઉપલબધ્ છ.ે 
NGT રિ લ  ે18001 0808 800 0303 (સમ્ારટ્ ફોન, ટબૅલ્ટેસ્, પીસી અને અનય્ ઉપકરણો 
સાથે ઉપયોગ માટ)ે. વધ ુ માહિ તી માટ,ે www.ngts.org.uk જઓુ

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

Order code: PKL001G

છેલ્લે જુલાઈ 2019માં અપડેટ કરાઈ. અમે દર પાંચ વર્ષે અમારી માહિતીની સમીક્ષા કરીએ છીએ. અમારી બધી માહિતીના સૌથી 
અત્યાધુનિક સંસ્કરણો માટે કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ જુઓ.


