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ما هو
مر�ض باركين�سون؟
 الأ�شخا�ص.باركين�سون هو حالة ت�ؤثر على احلركة
الذين لديهم باركين�سون لديهم م�شاكل يف ال�سيطرة على
.ع�ضالت اجل�سم ب�سبب خلل يف الر�سائل من املخ
 ولكن الأ�شخا�ص الذين لديهم،نحن ال نعرف �أ�سبابه
باركين�سون لديهم م�ستويات منخف�ضة من املادة
 ت�ساعد دوبامني.الكيميائية يف الدماغ ت�سمى دوبامني
الدماغ على ال�سيطرة على الع�ضالت وحتريك اجل�سم
.ب�سال�سة وب�سهولة
 ف�إن الأ�شخا�ص الذين لديهم،على مر الزمن
 مما يجعل،باركين�سون ي�صبح لديهم دوبامني �أقل و�أقل
.احلركة �أكرث �صعوبة
 وقد ت�ستغرق الأعرا�ض عدة.يتقدم باركين�سون ببطء
�سنوات قبل �أن تبد�أ يف الت�سبب مب�شاكل كبرية يف احلياة
 ف�إن كثري من هذه الأعرا�ض، عندما تفعل ذلك.اليومية
.ميكن ال�سيطرة عليها بالعالج والدعم

ميكن للأ�شخا�ص
الذين لديهم باركين�سون �أن
.ي�ستمروا يف التمتع بحياة طويلة ومثمرة

What is
Parkinson’s disease?
Parkinson’s disease is a condition that
affects movement. People with Parkinson’s
have problems controlling the muscles of
the body due to a breakdown of messages
from the brain.
We do not know its causes, but people
with Parkinson’s have low levels of a brain
chemical called dopamine. Dopamine helps
the brain to control the muscles and move
the body smoothly and easily.
Over time, people with Parkinson’s have
less and less dopamine, making movement
more and more difficult.
Parkinson’s progresses slowly. It may take
many years before symptoms begin to
cause major problems with daily life. When
they do, many of these symptoms can be
managed with treatment and support.

People with
Parkinson’s disease can
continue to enjoy a long and
productive life.
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كيف ي�ؤثر باركين�سون
على النا�س؟
ي�ؤثر باركين�سون على كل �شخ�ص ب�شكل خمتلف
.وميكن �أن تتفاوت الأعرا�ض يف �أيام خمتلفة
:الأعرا�ض الرئي�سية لباركين�سون هي
• الإرجتاف �أو الإرجتاج
• ع�ضالت متيب�سة �أو م�شدودة
•	حركة بطيئة �أو �صعوبة البدء بحركة ما
�أو �إيقافها
•	م�شاكل يف التوازن �أو �صعوبة الوقوف
.ب�شكل م�ستقيم
ميكن ان ي�سبب باركين�سون م�شاكل لالن�شطة
 �أو النهو�ض من الكر�سي �أو،اليومية مثل امل�شي
 كما ميكن ان ي�ؤثر على احلركات.التقلب يف ال�رسير
 �أو احلالقة �أو، �أو الطباعة،ال�صغرية مثل الكتابة
.تزرير املالب�س
 �أو، التعب:ت�شمل امل�شاكل ال�شائعة الأخرى
 �أو �صعوبة يف التحدث، �أو الإم�ساك،االكتئاب
�أو البلع وم�شاكل عمل �أكرث من �شيء واحد يف
.وقت واحد

How does it affect
people?
Parkinson’s affects each person
differently and symptoms can vary on
different days.
The main symptoms are:
• Shaking or trembling.
• Stiff or tight muscles.
• Slow movement or difficulty starting
or stopping a movement.
• Balance problems or difficulty
standing up straight.
Parkinson’s can cause problems with
daily activities such as walking, getting
out of a chair or turning over in bed.
It can also affect small movements such
as writing, typing, shaving or buttoning
up clothes.
Other common problems include:
tiredness, depression, constipation,
difficulty speaking or swallowing and
problems doing more than one thing
at a time.
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حقائق عن
باركين�سون
•	باركين�سون هو واحد من حاالت الدماغ الأكرث
�شيوعا يف ا�سرتاليا
 �شخ�صا كل يوم25 • يتم ت�شخي�ص
• هو �أكرث �شيوعا بني اال�شخا�ص الذين ترتاوح
 عاما ولكن ميكن �أن ي�ؤثر60 �أعمارهم اكرث من
.على البالغني من �أي عمر
•	باركين�سون ال ي�سبب الوفاة والكثري من النا�س
.يعي�شون حياة طويلة ومثمرة مع باركين�سون
•	ي�ؤثر على كل من الرجال والن�ساء من كل
.الثقافات و�أ�ساليب احلياة
 مما يعني �أنه ال ميكنك،•	باركين�سون لي�س معديا
.�أن ت�صاب به بالعدوى �أو تنقله اىل �شخ�ص �آخر
.•	عادة لي�س وراثي
•	ال نعرف ما هي �أ�سبابه
 ولكن،•	ت�ساعد الأدوية يف ال�سيطرة على الأعرا�ض
.ال يوجد عالج معروف
•	عالجات و�أدوية جديدة واف�ضل هي الآن قيد
.البحث

Facts about
Parkinson’s disease
• Parkinson’s is one of the most common
brain conditions in Australia.
• 25 people are diagnosed every day.
• It is more common among people aged
over 60 years, but it can affect adults of
any age.
• It does not cause death and many
people live a long and productive life
with Parkinson’s.
• It affects both men and women from all
cultures and lifestyles.
• It is not contagious, so you can not
catch it or pass it on to someone else.
• It is not usually hereditary.
• We do not know what its causes are.
• Medications help to control symptoms,
but there is no known cure.
• New and better treatments and
medications are being researched.
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العالج
من املهم جدا للأ�شخا�ص الذين
لديهم باركين�سون �أن يذهبوا اىل طبيب
�إخت�صا�صي مثل �إخت�صا�صي الأمرا�ض
الع�صبية للح�صول على امل�شورة ب�ش�أن
ما هو متوفر من العالجات واملراقبة
.امل�ستمرة
ميكن �أن يقدم موظفوا ال�صحة الآخرين
الدعم واملعلومات والعالج واملداوة
.للم�ساعدة يف احلياة اليومية

Treatment

It is very important that
people with Parkinson’s see
a specialist doctor such as
a neurologist for advice on
available medications and
ongoing monitoring.
Other health workers can
provide support, information,
treatment and therapies to
help with daily living.
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م�ؤ�س�سة باركين�سون ا�سرتاليا
ميكنها �أن ت�ساعد

Parkinson’s Australia
can help

ميكن ملوظفي ال�صحة الإخت�صا�صيني التابعني لنا
.تقدمي الدعم واملعلومات عرب الهاتف �أو �شخ�صيا
،ونحن ن�ساعد الأ�شخا�ص الذين لديهم باركين�سون
. وا�صدقائهم ومقدمي الرعاية،و�أ�رسهم
ولدينا �صحائف املعلومات وامل�ساعدة يف لغات خمتلفة
.ت�شمل عددا كبريا من املوا�ضيع
كما �أننا نعقد جل�سات معلوماتية منتظمة للنا�س لكي
.يح�رضونها ملعرفة املزيد من املعلومات
ن�ستطيع �أن نو�صلك مع �أ�شخا�ص �آخرين يعي�شون مع
.باركين�سون يف جاليتك
ن�ستطيع �أن نعطيك معلومات عن �أين تذهب للمزيد من
.امل�ساعدة يف منطقتك
ات�صل بباركين�سون ا�سرتاليا للح�صول على
1800 644 189 :املعلومات والدعم

Our specialist health workers can give
support and information over the phone or
in person.

www.parkinsons.org.au

اذا كنت بحاجة اىل مرتجم مل�ساعدتك على �إجراء
131 450  ات�صل على هاتف رقم:�إت�صال عرب الهاتف
واطلب مرتجم لربطك مب�ؤ�س�سة باركين�سون ا�سرتاليا
. هذه خدمة جمانية.يف واليتك �أو مقاطعتك

We help people with Parkinson’s, their
families, friends and carers.
We have information and Help Sheets in
various languages covering many topics.
We run regular information sessions for
people to come and learn more.
We can put you in touch with other people
in your community who are living with
Parkinson’s.
We can give you information about where
to go for further help in your area.
For information & support contact:
Parkinson’s Australia on1800 644 189
www.parkinsons.org.au
If you need an interpreter to help you
communicate over the phone:
Phone 131 450 and ask for an interpreter
to connect you to Parkinson’s Australia in
your state or territory. This is a free service
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1800 644 189
www.parkinsons.org.au

:�أو ات�صل مب�ؤ�س�سة دعم باركين�سون يف منطقتك
Or contact your local Parkinson’s disease
support organisation:
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