Information and support

பாரக
் க
் ினசன
்
்’ஸ ் ேநாயக
் கான
்
ஒரு துர ித அறிமுகம ்
A quick introduction to Parkinson's – Tamil

பார ்க ்க ின ்சன ்’ஸ ்-ஐ யாரும ்
தன ியாக எத ிர ்ெ ்காள ்ள
ேவண ்ய ிருக ்காது

இல ்லாவ ிட்டாலும ், ேநாயறிகுறிகள ் பலவற ்ைற
சமாள ிப ்பதறகு ஏராளமான மருநதுகள ும ்,
ச ிகிச ்ைசகள ும ் உள ்ளன.

உங ்கள ுககு இபேபாதுதான ் பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ்
ேநாயறியப ்படருந ்தால ், அல ்லது அதனால ்
பாதிக ்கப ்படருககும ் யாைரயாவது
உங ்கள ுககுத ் ெதர ிந ்திருந ்தால ், உங ்கள ுககு
ஏராளமான ேகள ்வ ிகள ் இருக ்க வாய ்ப ்புணபு,
மற ்றும ் ச ில கவைலகவும ் இகுக ்கக ்கூபும ்.
இங ்குதான ் பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் UK-ஆல ் உதவ
உதவ முயும ்.

மக ்கள ுககு பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் ஏன ் ஏற ்படுகிறது
என ்பைத நாங ்கள ் இன ்னமும ் அறியவ ில ்ைல.
இருந ்தாமும ், அது ெதாறறு ேநாயல ்ல மறறும ்
அது வழக ்கமாக குடும ்பத ்தில ் பரம ்பைரயாகக ்
காணப ்படுவதல ்ல என ்பைத நாங ்கள ்
அறிேவாம ். ெபரும ்பாலானவர ்கள ுக ்கு,
பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் காரணமாக அவர ்கள ுைடய
எதிர ்பார ்க ்கப ்பபும ் ஆயட்காலம ் அதிக அளவ ில ்
மாறுவதில ்ைல.

நாஙகள
்
் UK-யின ் பாரக் கின
்
சன
்
்’ஸ ் உதவி மறறும ்
ஆராயச் ச் ி அறகெகாைட அைமபபு ் ஆேவாம ்.
பாரக் கின
்
சன
்
்’ஸ ்-ஆல ் பாதிககப
் ்படடுள ்ள
ஒவெ ்வாருவரு கரும
்
் குணமைடவதறகான
்
தீர ்வு ஒனை ்றக ் கண ்டறிவதறகும
்
், அவர ்
வாழக் ைகைய
்
ேமம ்படுததுவதறகுமான
ெபாறுபபுறுதிையை நாஙகள
்
் ஏறறுளே ்ளாம ்.
எஙகள
்
் வைலததளம
்
், எஙகள
்
் 365 உள ்ளூர ்
குழககள
்
் மறறும ் நிபுணததுவம ் வாய ்நத்
பண ியாளரகள
் ும ், ெசவிலியரும ் பண ிபுர ிகின ்ற
எஙகள
்
் இலவச அநதரங
்
க் உதவிச ்ேசைவ
ஆகியவற ்றின ் ழூலம ் நாஙகள
்
் ஏராளமான
தகவலகைளயும
்
், உதவிையயும ் வழஙகுகிேறாம ்.

பாரக
் கின
்
சன
்
்’ஸ ் உளள
் ஒவெவாரு
்
நபரும ் விததியாசமானவர
்
்
ஒருவாககுள ்ள பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ்
ேநாயறிகுறிகள ் மறறும ் எவ ்வகளவு
வ ிைரவாக அந ்நிைல உருவாகிறது
என ்பது ஒரு நபர ிலிருநது மற ்றவருக ்கு
ேவறுபடும ். தறே ்பாது அதறகு குணமேதும ்

அைனதது
வயதுைடயவர ்கைளயும ்
பார ்க ்க ின ்சன ்’ஸ ் பாத ிக ்க ிறது
UK-ய ில ் துமார ் 145,000 நபர ்கள ுக ்து
பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் இருப ்பதாக நாங ்கள ்
கண ிக ்கிேறாம ். அது ச ுமாராக 350 நபர ்கள ில ்
ஒரு வயதுவந ்தவர ் ஆகும ்.
இந ்நிைல உள ்ள ெபரும ்பாலானவர ்கள ், 50
அல ்லது அதறதும ் அதிகமான வயதானவர ்கள ்,
ஆனால ் குைறந ்த வயதுைடயவர ்கள ுககு
அது வரலாம ்.

ேவைலகைளச ் ெசய ்வதறகு
எனககு அத ிக ேநரம ் எடுததுக ்
ெகாள ்ளக ்கூடும ்
மன ிதர ்கள ின ் மூைளய ில ், ேடாபைமன ்
என ்றைழக ்கப ்படும ் ஒரு ேவதிபெ ்பாருைள
உற ்பத ்தி ெசய ்கின ்ற நரமபு ெசல ்கள ில ்

ச ில அழிநதுவ ிடுவதால ் அந ்நபர ்கள ுககு
பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் ஏற ்படுகிறது. ேடாபைமன ்
இல ்லாத நிைலயாது, தங ்கள ் அைசவகைளக ்
கடடுப ்படுத ்துவதில ் அவர ்கள ுககு மிகவும ்
ச ிரமம ் இருக ்கக ்கூடும ் என ்பைதக ்
குறிக ்கிறது. ச ில சமயங ்கள ில ், அைசநது
ெகாணருககுமே ்பாேத அவர ்கள ் திடீரெனறு
“உைறந ்து”வ ிடக ்கூடும ்.
பாரக் கின
்
சன
்
்’ஸ ், ச ிலருடய ைககள ் மற ்றும ்
உடலகைள
்
குலுஙகச
் ் ெசய ்யவும ் கூடும ். இது,
அன ்றாடச ் ெசயல ்பாடுகளான உண ்ண ுதல ்,
உடையண ிதல ் அல ்லது தொலைபேச ியைப ்
பயன ்படுததுதல ் ேபான ்றவற ்றில ் ச ிரமத ்ைதயும ்,
ெவறுப ்ைபயும ் ஏற ்படுததலாம
்
்.

பார ்க ்க ின ்சன ்’ஸ ் அைசவுகைள
மட்டும ் பாத ிப ்பத ில ்ைல
அைசவுகள ில ் உள ்ள ச ிரமங ்கள ுடன ்
ேசர ்தகது, கைளபபு, வலி, மனசே ்சாரவு,
படபடபபு, நிைனவாற ்றல ் ப ிரச ்ைனகள ்
மற ்றும ் மலச ்ச ிக ்கல ் ேபான ்ற மற ்ற
ேநாயறிகுறிகைளயும ் பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ்
உள ்ளவர ்கள ் அன ுபவ ிக ்கக ்கூடும ்.
இைவ ெபரும ்பாலும ், தைச இயக ்கம ் சாரா
ேநாயறிகுறிகள ் என ்று குறிப ்ப ிடப ்படுகின ்றன
மற ்றும ் அைவ அந ்நபர ்கள ின ் அன ்றாட
வாழ ்வ ில ் மிகப ்ெபர ிய தாக ்கத ்தை
ஏற ்படுத ்தலாம ்.

எனது மருநது என ்ைன இயக ்க ிக ்
ெகாணருக ்க ிறது
ேநாயறிகுறிகைள சமாள ிக ்க உதவுவதறகு
ஏராளமான மருநதுகள ் கிைடக ்கின ்றன.
உங ்கள ுககுச ் ச ிறந ்தவற ்ைறக ் கண ்டறிய
உங ்கள ் ச ிறபபு மருததுவர ் அல ்லது
பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் ெசவ ிலியர ் உங ்கள ுககு
உதவுவார ். யாருக ்காவது ஒரு மருநது
உதவ ிய ிருந ்தாலும ், அது மற ்றவர ்கள ுககு
ேவைல ெசய ்யாமல ் ேபாகலாம ். ச ிலருககு மிக
அதிக மருந ்தளவுகள ் அல ்லது மருநதுகள ின ்
கலைவ ஒன ்று ேதைவப ்படலாம ், அேத சமயம ்
மற ்றவர ்கள ் அைத ச ிறிய மருந ்தளவுகள ில ்,
ஆனால ் அக ்க எடுத ்துக ் ெகாள ்ள ேவண ்
ய ிருக ்கலாம ்.
நாட்கள ் ெசல ்லச ் ெசல ்ல, அந ்நபர ்கள ்
தங ்கள ் மருந ்திைன மாற ்ற ேவணய ேதைவ
ஏற ்படலாம ். இயன ்முைற மருததுவம ்
(ஃப ிஸிோயெதரப ி) மற ்றும ் ேபச ்ச ு
ச ிகிச ்ைசயும ் உதவக ்கூடும ். ேநாயறிகுறிகள ்
மருந ்திறருக ் கடடுப ்படுவகு நின ்றுவ ிடுகின ்ற

நபர ்கள ுககு, அறுைவ ச ிகிச ்ைச ஒரு ேதர ்வாக
இருக ்கலாம ்.

அது என ்ைன ெவல ்ல இயலாது
பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ் எவ ்வாறு ஒருவைர
பாதிக ்கிறது என ்பது நாள ுககு நாள ், மற ்றும ்
மண ிககு மண ிகூட மாறக ்கூடும ். ஒரு நாள ்
கவன ிக ்கப ்படுகின ்ற ேநாயறிகுறிகள ், அடுத ்த
நாள ் ஒரு ப ிரச ்ைனயாகேவ இல ்லாமல ்
ேபாகலாம ்.
ச ில சமயங ்கள ில ் பார ்க ்கின ்சன ்’ஸ ்-ஐ
சமாள ிப ்பது ச ிரமமாக இருக ்கலாம ் என ்றாலும ்,
இந ்நிைல உள ்ள பலரும ் ெதாடர ்நது
ச ுறுச ுறுப ்பான, நிைறவான வாழ ்க ்ைகைய
வாழ ்கின ்றனர ்.

நான ் மேலும ் எங ்ேக அறிந ்து
ெகாள ்வது?
UK-ய ில ் முதல ் ெமாழி ஆங ்கிலமாக
இல ்லாதவர ்கள ுககு, 170-ககும ் அதிகமான
ெமாழிகள ் அடங ்கிய ெதாைலபேச ி
ெமாழிெபயர ்பபுச ் ேசைவ ஒன ்ைறப ்
பயன ்படுத ்தி, நாங ்கள ் ஆோசைன
வழஙகுகிேறாம ்.
0808 800 0303 என ்ற எண ்ண ில ் ந ங
ீ ்கள ்
உதவ ிச ்ேசைவைய ேநரயாக அழைதது,
ெமாழிபெயர ்ப ்பாளர ் ஒருவைரைக ் ேகாரலாம ்.
உடல ்நலப ் பராமர ிபபு நிபுணர ்கள ும ், உங ்கள ்
ஒபபுதலுடன ் எங ்கைளத ் ெதாடரபு ெகாணடு,
உங ்கைள அழைப ்பதற ்காக ஓர ் உதவ ிச ்ேசைவ
ஆேலாசகர ் மற ்றும ் ெமாழிெபயர ்ப ்பாளருககு
ஏற ்பாடு ெசய ்யலாம ்.
எங ்கள ் தகவல ்கள ின ் அச ்ச ிட்ட ப ிரதிகள ுககு
ஆர ்டர ் ெசய ்ய, parkinsons.org.uk/
orderingresources-ஐ அண ுகவும ் அல ்லது
0300 123 3689-ஐ அைழக ்கவும ்.

நாங்கள், சிறந்த பராமரிப்பு, சிகிச்ைசகள் மற்றும் வாழ்க்ைகத் தரத்திற்கு
ஊக்கமளிக்கும் பார்க்கின்சன்’ஸ் அறக்ெகாைட அைமப்பாகும்.

ஒன்றாக இைணந்து, பார்க்கின்சன்’ஸுக்கு யாரும்
அச்சப்படாத நாைள நாம் ெகாண்டு வருேவாம்.
Parkinson’s UK
215 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 1EJ
இலவச இரகச ிய உதவ ிச ்ேசைவ எண ் 0808 800 0303
(திங ்கள ் முதல ் ெவள ்ள ி வைர காைல 9 மண ி முதல ் இரவு 7
மண ி வைர, சன ிக ்கிழைம காைல 10 மண ி முதல ் ப ிற ்பகல ் 2
மண ி வைர). ெமாழிெபயர ்பபு கிைடககும ்.
NGT ர ீேல 18001 0808 800 0303
(ஸ ்மார ்ட் ஃேபான ்கள ், டாப ்ெலட்கள ், ப ிச ிக ்கள ் மறறும ் இதர
சாதனங ்கள ில ் பயன ்படுததுவதற ்காக).
ேமலும ் தகவல ்கள ுககு, காணவும ் www.ngts.org.uk
hello@parkinsons.org.uk
parkinsons.org.uk
Order code: PKL001T
கைடசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூைல 2019. ஐந்தாண்டுகளுக்குள்
எங்கள் தகவல்கைள நாங்கள் மறுஆய்வு ெசய்கேிறாம். எங்கள் தகவல்கள்
அனைத்தின் மிகவும் புதுப்பித்த பதிப்புகளுக்கு, தயவுெசய்து எங்கள்
வைலத்தளத்ைதக் காணவும்.
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