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إخالء مسؤول�ة
تم وضع هذا الكتیب ألغراض توعو�ة وتعل�م�ة فقط وال ین�غي استخدامه �مرجع للتشخ�ص 
أو العالج أو أ� ش�ل من أش�ال  النصائح الخاصة �الرعا�ة الصح�ة. یجب على القار� 
أال �عتمد على المعلومات الواردة في هذا الكتیب �بدیل للنص�حة الطب�ة  وعل�ه أن �سعى 
للحصول على المشورة الطب�ة أو المهن�ة من األط�اء أو غیرهم من ذو� الخبرة في تقد�م 
الرعا�ة الصح�ة. یتبرأ منتجو وموزعو ورعاة هذا الكتیب من أ� ش�ل من أش�ال المسؤول�ة 

المتعلقة �استخدام القار� للمعلومات الواردة ف�ه.
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مقدمة02

�عد مرض �ار�نسون ثاني أكثر االضطرا�ات العصب�ة شیوًعا في العالم (�عد مرض 
الزها�مر) وهواألسرع ز�ادًة من حیث عدد الحاالت في الوقت الحالي ؛ فمن المتوقع أن 
القادمة. و مع هذه  السنوات  إفر�ق�ا �ش�ل �بیر في  أنحاء  الحاالت في جم�ع  ترتفع 
أفر�ق�ا �نقص  في  �ه  المرت�طة  المشاكل  لمعالجة  أكبر  تأتي حاجة  المتوقعة،  الز�ادة 

الوعي والمفاه�م الخاطئة ووصمة العار المح�طة بـه.

مرض �ار�نسون في أفر�ق�ا

�عد إنتاج هذا الكتیب جزًءا من م�ادرة أكبروهي حملة مرض �ار�نسون - S.E.E. ، والتي 
تم جمعها عن طر�ق منظمة �ار�نسون في إفر�ق�ا و IPDGC-Africa لمعالجة ندرة الموارد 
التوعو�ة والتعر�ف�ة ذات الصلة في إفر�ق�ا. لمعرفة المز�د حول هذه الم�ادرة، أو للحصول 

على ترجمات أخر� لهذا الكتیب، یرجى ز�ارة 
.www.ipdgc-africa.comأو www.parkinsonsafrica.com

 إذا �نت تعاني من ال�ار�نسون أو ترغب في معرفة المز�د عن هذا المرض، فقد تم وضع
 هذا الكتیب من أجلك. نحن نتفهم أن التشخ�ص �مرض �ار�نسون �م�ن أن ��ون تجر�ة
 صع�ة عاطف�ا، ور�ما مخ�فة لل�عض، لكننا نعتقد أن التزود �المعلومات الصح�حة هو أفضل
لمساعدتك على التي جمعناها  العدیدة  الموارد  أحد  الكتیب هو  للتعامل معه. هذا   طر�قة 

 مقاومته. للحصول على معلومات وموارد إضاف�ة �شأن ال�ار�نسون، یرجى ز�ارة
www.parkinsonsafrica.com.
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تم وصف مرض �ار�نسون  في عام 1817 من 
قبل د. ج�مس �ار�نسون - لندن على أنه مرٌض 
مزمن (مد� الح�اة) �صیب الدماغ و�زداد سوًءا 

�مرور الوقت.

یؤثر مرض �ار�نسون �ش�ل أساسي على المادة السوداء في الدماغ وهي الجزء المسؤول 
عن التح�م في الحر�ة. و تلعب هذه المنطقة أ�ًضا دوًرا مهمًا في وظائٍف أخر� مثل التعلم 
والسلوك والنوم واأللم والذاكرة. قد یؤثر مرض �ار�نسون أ�ًضا على أجزاء أخر� من الجسم 

مثل األمعاء والعظام والعینین.

ما هو مرض �ار�نسون؟

معلومات عن مرض �ار�نسون

�ار�نسون سي بو�و
ع�ادة صح�ة خاصة �مرض �ار�نسون في أوغندا
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�یف أعرف �أنني مصاب �مرض �ار�نسون؟

Dopamine

ما هي أس�اب مرض �ار�نسون؟

(مادة  الدو�امین  لمادة  المنتجة   الدماغ�ة  الخال�ا  تتوقف  عندما  �ار�نسون  مرض  �حدث 
��م�ائ�ة تفرز في الدماغ) عن العمل �ش�ل صح�ح وتموت قبل أوانها. وهناك أ�ًضا مواد 
��م�ائ�ة أخر� في الدماغ تساهم في تطور هذا المرض. الزال ال�احثون غیر متأكدین من 
أس�اب حدوث ذلك، لكنهم �عتقدون �أن هناك عدة عوامل تلعب دوًرا مهًما في حدوثه منها 
العوامل الوراث�ة �الطفرات الجین�ة ، والعوامل البیئ�ة مثل التعرض للمواد الك�م�ائ�ة السامة، 

�اإلضافة إلى التقدم في السن و الشیخوخة.

�ار�نسون  �مرض  المصاب  الشخص  �عاني  قد 
من عدة أعراض منها الرعاش والتصلب وفقدان 
أو انخفاض حاسة الشم واإلمساك وصعو�ة النوم 
أخر�.   أعراض  جانب  إلى  الید  خط  وصغر 
ما  عادة  المرض،  من  الم��رة  المراحل  خالل 
العدید من هذه األعراض خف�فة وقد تمر  تكون 
دون أن �الحظها أحد. إذا �نت قلًقا من إصابتك 
أنت أو أحد أفراد أسرتك �مرض �ار�نسون ، فمن 
على  للحصول  خبیر صحي  مع  التحدث  المهم 

التشخ�ص المناسب.

Obeng Amoako
(Ghana)

Diagnosed at 60



05 أعراض مرض �ار�نسون

یتمیز مرض �ار�نسون �األعراض الحر��ة (تلك التي تؤثر على الحر�ة) و األعراض غیر 
الحر��ة (تلك التي ال تؤثر على الحر�ة).

األعراض الحر��ة
و الحر�ة،  و�طء  الرعاش،  هي  �ار�نسون  لمرض  الثالثة  الرئ�س�ة  الحر��ة   األعراض 
 التصلب. على الرغم من شیوع هذه األعراض، إال أنه ل�س �الضرورة أن �عاني منها �ل

. شخص مصاب �مرض �ار�نسون

الرعاش هو اهتزاز ال �م�ن التح�م �ه لجزء من الجسم مثل الیدین أو الف�ین أو الشفتین أو 
المصاب من  الجزء  الجسم و�حدث عادة عندما ��ون  یبدأ في جانب واحد من  الساقین. 

الجسم في حالة راحة.

ما هي أعراض مرض �ار�نسون؟

الرعاش
الرعاش

�طء الحر�ة: �عاني المرض عادة من �طء شدید في الحر�ة ، و ینتج عنه صعو�ة في أداء 
المهام مثل المشي و ر�ط ر�ا� الحذاء.

ت�اُطؤ الحر�ة 

تباُطؤ الحركة 

التصلب أو تیّ�س العضالت الذ� �سبب صعو�ة في الحر�ات مثل التقلب على السر�ر أو 
تأرجح ذراع�ك أثناء المشي. 

التصلب

التصلب

.

.



�القلق (الشعور  القلق   ، االهتمام)  (عدم   الالم�االة 
وسهولة �الحزن)  (الشعور  االكتئاب   والخوف)، 

االنزعاج
اضطرا�ات
المزاج 

النوم، أثناء  اضطرا�ات   ، النوم)  (صعو�ة   األرق 
أثناء المفر�  والنعاس  الحلم  مع  الحر�ي   التفاعل 

النهار

اضطرا�ات
النوم 

واالنت�اه التر�یز  في  الصعو�ات  هذه   وتشمل 
الوقت نفس  في  متعددة  �أش�اء  والق�ام   والتخط�ط 

وتنظ�م وتذ�ر األش�اء

الصعو�ات
المعرف�ة 
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التوتر  وخلل   ، الوجه  تعبیرات  قلة  �ار�نسون  لمرض  األخر�  الحر��ة  األعراض  تشمل 
العضلي (أ� انق�اضات عضل�ة مؤلمة وال�م�ن التح�م بها) ، و وضع�ة غیر مناس�ة للجسم 
(قد ینحني الجسم إلى األمام أو جانً�ا) ، واضطراب في المشي مثل جر القدمین ، ومشاكل 

في التوازن ، وتغیر في الكتا�ة حیث �ص�ح خط الید أصغر وأصغر.

أعراض حر��ة أخر�

لد� مرض �ار�نسون أ�ًضا مجموعة واسعة من األعراض غیر الحر��ة. اكتشف ال�احثون 
أن �عض هذه األعراض، مثل انخفاض حاسة الشم واإلمساك، تظهر غالً�ا قبل سنوات 

عدیدة من ظهور األعراض الحر��ة. �عض األعراض غیر الحر��ة الشائعة تتضمن 
اآلتي: 

األعراض غیر الحر��ة

.

.

.



تشمل األعراض غیر الحر��ة األخر� األلم، و اإلرهاق (الشعور �التعب)، و اإلمساك، و 
انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، و انخفاض حاسة الشم، و مشاكل في المسالك البول�ة، 
�سبب  المرض  من  المتأخرة  المراحل  في  عادة  (تحدث  والهلوسة  الرؤ�ة،  في  مشاكل  و 
األدو�ة) و �النس�ة ل�عض األشخاص، فإن اضطرا�ات التح�م في االنفعاالت ناجمة أ�ًضا 
عن �عض األدو�ة (�م�ن أن �شمل ذلك الرغ�ة المفرطة في شراء األش�اء أو المقامرة أو 

الدافع الجنسي المرتفع).

إذا �نت تعاني من أ� (أو مجموعة) من هذه األعراض، فمن المهم أن تر� خبیًرا صحً�ا 
الست�عاد الحاالت الصح�ة األخر� ذات األعراض المماثلة لمرض �ار�نسون.

07

األعراض األخر� غیر الحر��ة

األعراض الشائعة لمرض �ار�نسون
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التقدم في العمر أكبر عامل خطر لإلصا�ة �مرض �ار�نسون، و معظم األشخاص  �عد 
الذین �صابون �المرض یبلغون من العمر حوالي 60 عاًما أو أكثر. و مع ذلك ، فإن مرض 

�ار�نسون ال یتقید �العمرحیث �م�ن لألشخاص األصغر سًنا أن �صابوا �ه أ�ًضا.

من المعرض لخطر اإلصا�ة �مرض �ار�نسون؟

�عاني معظم األشخاص من مرض ال�ار�نسون "المجهول السبب"، مما �عني أن السبب غیر 
معروف. من المم�ن (على الرغم من أنه نادر جًدا) أن ینقل األشخاص مرض �ار�نسون 
إلى أطفالهم. ومع ذلك ، فإن االخت�ارات الجین�ة المحددة للتنبؤ بهذا غیر متوفرة في الوقت 

الحالي.

هل ینتشر مرض �ار�نسون في العائالت؟

ال، مرض �ار�نسون ل�س معد�ا. ال �م�ن أن ینتشر من خالل االتصال الوثیق مع شخص 
مصاب.

هل مرض �ار�نسون معد�؟

یختلف هذا من شخٍص آلخر، و لكن �ش�ٍل عام فإن مرض �ار�نسون یتطورتدر�جً�ا حیث 
تتفاقم األعراض ب�طء مع مرور الوقت. في المراحل الم��رة من المرض ، �ستط�ع العدید 

من األشخاص الق�ام بوظائفهم الیوم�ة �المعتاد.

�یف یتطور مرض �ار�نسون؟

مرض �ار�نسون ل�س مرًضا ممیًتا، ولن یتغیر متوسط العمر المتوقع لمعظم الناس نتیجة 
لتشخ�صهم (�شر� أن یتلقوا الرعا�ة والعالج المناسبین). ومع ذلك ، فإن �عض األعراض 

األكثر تقدًما �م�ن أن تؤد� إلى ز�ادة العجز وتدهور الصحة.

هل مرض �ار�نسون قاتل؟

من الجید ان تعرف



مرض  تشخ�ص  یتم  ما  عادة 
أعصاب  طبیب  قبل  من  �ار�نسون 
الحاالت  مع  یتعامل  الذ�  (الطبیب 
واألعصاب  الدماغ  على  تؤثر  التي 
أمراض  طبیب  أو  الشو�ي)  والحبل 
في  متخصص  (طبیب  الشیخوخة 
رعا�ة ��ار السن) أو طبیب فیز�ائي 
عدم  من  الرغم  على  متخصص. 
وجود اخت�ار محدد لمرض �ار�نسون 
إجراء  لطبی�ك  �م�ن  إنه  إال  حالً�ا، 
تشخ�ص �عد مراجعة تار�خك الطبي 
من  سلسلة  وٕاجراء  األعراض  وتقی�م 
ُ�طلب  قد  حیث  ال�س�طة  التقی�مات 
النقر  مثل  �أنشطة  الق�ام  منك 
�رسي،  على  والوقوف  �أصا�عك 

المشي أو الكتا�ة أو التحدث.

الد�تورة فیدا أو�یزطبی�ة متخصصة، �اث �وماسي، غانا
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�یف یتم تشخ�ص مرض �ار�نسون؟

تشخ�ص مرض �ار�نسون

احد� االقت�اسات المفضلة لد� هي "ل�س ما �حدث لك هو الذ� �حدد مد� تقدمك في الح�اة؛ بل ما 
تفعله ح�ال ذلك". هذا ما أستخدمه غالً�ا لتشج�ع مرضا�.

- د�تورة أو�یز



خ�ارات العالج10

هل یوجد عالج لمرض �ار�نسون؟

هل یجب علي تناول أدو�ة لمرض �ار�نسون؟

ال یوجد عالج حالً�ا لمرض �ار�نسون، لكن العلماء �عملون بنشا� إلیجاد أدو�ة للتح�م في 
المرض وعالجه. حتى ذلك الحین، هناك خ�ارات عالج�ة مختلفة متاحة للتح�م في أعراض 

مرض �ار�نسون.

في مرحلة ما، نعم، على األرجح ستفعل. ومع ذلك، فإن تشخ�صك �مرض �ار�نسون ال 
من  الم��رة  المراحل  في  الفور.  على  األدو�ة  تناول  في  البدء  إلى  ستحتاج  أنك  �عني 
التشخ�ص، �ستط�ع �عض األشخاص التعامل مع أعراضهم بدون أدو�ة، ولكن هذا ل�س هو 
الحال �النس�ة للجم�ع. إن القرار �شأن موعد بدء العالج و الخ�ارات العالج�ة  التي یجب 
طبیب  مع  خ�اراتك  بین  الموازنة  �عد  اتخاذه  عل�ك  یجب  شخصي  قرار  هو  استخدامها 
األعصاب الخاص �ك. و �مجرد أن تبدأ في تناول األدو�ة، یجب أن تستمر في تناولها 
�استمرار، حتى �عد تحسن األعراض. یجب أال تبدأ أو تتوقف عن تناول أ� من أدو�ة 

�ار�نسون دون المناقشة مع طبی�ك.



�یف �م�نني التعامل مع مرض �ار�نسون �ش�ل أفضل؟

إن أفضل الطرق للتح�م في مرض �ار�نسون تتضمن مجموعة من األدو�ة والعالجات و 
إت�اع أسالیب الح�اة الصح�ة - والتي تتضمن ممارسة الر�اضة �انتظام، وات�اع نظام غذائي 
صحي ومتوازن، وضمان الحصول على قسط �اٍف من النوم الجید وتقلیل التعرض لإلجهاد. 
و مع ذلك، فإن �عض األعراض ستتحسن من العالج أو األدو�ة المستهدفة؛ على سبیل 
المثال، عالج النطق واللغة لصعو�ات النطق أو البلع، والعالج الطب�عي للعضالت المتی�سة 

و مشاكل التوازن والخوف من السقو�.

11

مجموعة OAUTHC لدعم مرض �ار�نسون، إیل-إیف، نیجیر�ا
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هل هناك آثار جانب�ة لألدو�ة؟

�ما هو الحال مع أ� دواء، �م�ن أن ��ون ألدو�ة �ار�نسون آثار جانب�ة. یجب مراق�ة 
�عض هذه اآلثار الجانب�ة عن �ثب حیث �م�ن أن ��ون لها تأثیٌر �بیر على الح�اة الیوم�ة. 
إذا �نت قلًقا �شأن هذه اآلثار الجانب�ة،یجب عل�ك التحدث إلى طبی�ك. ال تتوقف فجأة عن 

تناول األدو�ة الخاصة �ك حیث قد تواجه أعراض انسحاب خطیرة و مزعجة.

اآلثار الجانب�ة المدرجة أدناه هي ل�عض أدو�ة �ار�نسون. إن الفهم الجید لها یجعلك في 
وضع أفضل التخاذ قرارات مبین�ة على المعرفة الصح�حة في حال أنك بدأت في الشعور 

بهذه األعراض.
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اآلثار الجانب�ة ألدو�ة �ار�نسون

هي حر�ات عضل�ة ال �م�ن الس�طرة علیها تش�ه الهزات أو الحر�ات الملتو�ة. �م�ن أن 
االستخدام  �عد  هذا  �حدث  والساقین.  الذراعین  مثل  الجسم  من  مختلفة  أجزاء  على  تؤثر 

المطول لل�فودو�ا (عقار �ار�نسون).

خلل الحر�ة

�حدث هذا عندما تبدأ �مالحظة التأرجح بین قدرتك على التح�م الجید في أعراض حر�تك 
و التح�م �ش�ل أقل. �حدث هذا عادًة عندما یبدأ مفعول ل�فودو�ا في التالشي.

صعو�ة التح�م في الحر�ة

تحدث عندما ��ون لد� األشخاص رغ�ة شدیدة في التصرف �طر�قة معینة. غالً�ا ما �قومون 
�سلو�هم �ش�ل متكرر �طر�قة لتقلیل القلق أو التوتر الناتج عن رغبتهم.

اضطرا�ات الس�طرة على االنفعاالت

الهلوسة هي رؤ�ة أو سماع أو الشعور �أش�اء غیر موجودة. األوهام هي أف�ار أو معتقدات 
أو مخاوف غیر عاد�ة ال تستند إلى الواقع. ال �عاني الجم�ع من هذا التأثیر الجانبي وهو 

أكثر شیوًعا في المراحل المتقدمة من مرض �ار�نسون.

الهلوسة واألوهام

�م�ن ل�عض أدو�ة �ار�نسون أن تجعلك تشعر �النعاس الشدید دون سابق إنذار. اقرأ النشرة 
الداخل�ة لألدو�ة �عنا�ة.

اضطرا�ات النوم

�م�ن ل�عض أدو�ة �ار�نسون أن تجعل ضغط الدم ینخفض �سرعة، مما �سبب لك الشعور 
�الدوار أو اإلغماء. لذلك، ننصحك �فحص ضغط دمك دائًما.

تغیرات ضغط الدم
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ماذا یجب أن آكل؟

مرض  أعراض  على  الغذائي  النظام  آثار  في  ت�حث  جار�ة  دراسات  هناك  أن  حین  في 
�ار�نسون وأدو�ة �ار�نسون، إال أنه ال یوجد نظام غذائي عالجي واحد مقبول على نطاق 
واسع �اعت�اره "الطر�قة الصح�حة" لتناول الطعام لمرضى �ار�نسون. ما هو مقبول عالمً�ا 
و�وصى �ه هو أن الحصول على التغذ�ة السل�مة من نظاٍم غذائٍي صحي هو أمر ضرور� 

لعافیتك.

تناول أنواعٍ  مختلفٍة من األطعمة من جم�ع المجموعات الغذائ�ة المختلفة (الكر�وهیدرات 
و البروتینات والفیتامینات وما إلى ذلك) لضمان حصول جسمك على العناصر الغذائ�ة 

التي �حتاجها ل�عمل �ش�ل صح�ح.

ضع في اعت�ارك �م�ة وج�اتك. �م�ن أن یؤد� اإلفرا� في تناول الطعام إلى ز�ادة الوزن 
؛ و�الهما  الوزن  فقدان  إلى  یؤد�  قد  الطعام  ��في من  ما  تناول  فإن عدم  و�المقابل 

س�ضیف المز�د من المضاعفات الصح�ة.

 اشرب الماء لتحافظ على رطو�تك.

�ش�ل عام فإن قواعد ات�اع نظام غذائي صحي هي:



هل �م�نني تناول الم�مالت الغذائ�ة؟

من  بدًال  الطعام  من  الغذائ�ة   العناصر  مختلف  على  تحصل  أن  یجب   ، مثالي  �ش�ٍل 
الم�مالت. إذا شعرت �الحاجة إلى تناول الم�مالت فیجب عل�ك إستشارة طبیب األعصاب 
أو اختصاصي التغذ�ة قبل تناولها. و من الجدیر �الذ�ر أن هناك العدید من اإلدعاءات 
حول قدرة الم�مالت المختلفة على تحسین أعراض مرض �ار�نسون إال أن العدید من هذه 
االدعاءات ال تمتلك سو� القلیل من األدلة العلم�ة الداعمة. و �غض النظر عن ذلك ؛ یجب 
أن تدرك أن �عض الم�مالت الغذائ�ة �م�ن أن تتداخل مع امتصاص األدو�ة الخاصة �ك.

�یف یؤثر الطعام على أدو�تي؟
البروتینات (التي �م�ن  �النس�ة ل�عض األشخاص المصابین �مرض �ار�نسون، یبدو أن 
تتعارض مع مد� جودة  والفاصول�ا)  والجبن  والب�ض  اللحوم واألسماك  في  العثور علیها 
امتصاص الجسم لل�فودو�ا (عقار �ار�نسون). لهذا السبب، قد تستفید من تناول الدواء قبل 
30-60 دق�قة من تناول الوج�ة، أو �عد ذلك �ساعتین. �م�ن أن یجعل ل�فودو�ا الناس 
�شعرون �المرض. قد �ساعد تناول وج�ة خف�فة منخفضة البروتین (مثل ال�س�و�ت) عند 

تناول جرعتك في تقلیل هذا التأثیر الجانبي.

15
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ما الدور الذ� تلع�ه التمار�ن في مرض �ار�نسون؟

ممارسه الر�اضة

�ما هو الحال مع التغذ�ة السل�مة فإن التمار�ن الر�اض�ة تعتبر جزًءا أساسً�ا للحفا� على 
العاف�ة للجم�ع. ومع ذلك، فإن ممارسة الر�اضة مهمة �ش�ل خاص لمرضى  الصحة و 
�ار�نسون. في �عض األح�ان، قد تثن�ك األعراض الحر��ة (مثل التی�س) أواألعراض غیر 
التمار�ن  ب�عض  الق�ام   محاولة  مجرد  عن  التعب)  أو  األلم  أو  الالم�االة  (مثل  الحر��ة 
الر�اضة؛ ومع ذلك، من المهم حًقا أن تدرك أنه عندما یتعلق األمر �التح�م في األعراض، 
فإن التمار�ن الر�اض�ة ال تقل أهم�ة عن األدو�ة بل و�م�ن أن تساعد في تحسین النوم، 
واإلمساك أو مشاكل المزاج، وتقلیل االنزعاج من األلم واألعراض األخر� التي تؤثر على 
الحر�ة.  تشیر الدراسات إلى أن ممارسة الر�اضة لمدة 2.5 ساعة أسبوعً�ا �م�ن أن تحسن 
من األعراض وتؤخر تقدم المرض لد�ك.إضافة إلى ذلك فأن ممارسة  التمار�ن الر�اض�ة 

�انتظام �م�ن أن تساعدك في التعامل مع �عض اآلثار الجانب�ة لألدو�ة.

 درس التمر�ن على �رسي
دعم مرض �ار�نسون ، �ونستانت�ا �ارك ، جنوب أفر�ق�ا
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ما نوع التمر�ن الذ� یجب أن أمارسه؟

ال یوجد تمر�ن مثالي للجم�ع. یجب أن تر�ز على األنشطة التي تستمتع بها وتكون قادًرا 
جسدً�ا على الق�ام بها. هناك العدید من األنشطة المختلفة التي �م�نك الق�ام بها لل�قاء نش�ًطا 
بدنً�ا و بناءًا على أعراضك وقدراتك الجسد�ة، �م�نك ممارسة التمار�ن التي تتطلب �عض 
الجهد مثل المشي السر�ع ور�وب الدراجات والس�احة والجر� والمالكمة والرقص والمشي 

لمسافات طو�لة والضغط والقفز أو حتى رفع األثقال.

إذا �نت قد عانیت من مرض �ار�نسون لمدة طو�لة، أو �انت أعراضك أكثر تعقیًدا، ف�م�نك 
التر�یز على تحسین �عض األنشطة الیوم�ة التي تواجه صعو�ًة في الق�ام بها مثل النهوض 
من الكرسي، واإلنحناء وزراعة الن�اتات، وتمدد الجسم �ش�ل عام، وتأرجح الذراعین أثناء 
المشي. إذا �نت تواجه مش�لة في الوقوف أو الحفا� على توازنك، �م�نك الق�ام ب�عض هذه 

األنشطة وأنت جالس.

مجموعة OAUTHC لدعم مرض �ار�نسون ، إیل-إیف، نیجیر�ا
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مع تقدم المرض فإنه من المتوقع أن تقوم بإجراء تغییرات تدر�ج�ة في ح�اتك الیوم�ة حیث 
الوسائل  من  الكثیر  هناك  األش�اء.  ب�عض  للق�ام  المساعدة  من  مز�د  إلى  تحتاج  قد  أنك 
المساعدة التي �م�نك استخدامها لتجعل ح�اتك أسهل. قد ��ون من الصعب قبول الحاجة 
إلى البدء في استخدام أدوات المساعدة، ولكن قد تجد أن المعدات المتخصصة (على سبیل 
المثال، قض�ان اإلمساك أو عصي المشي) �م�ن أن تساعدك �الفعل على أن تص�ح أكثر 
استقالل�ة. یوجد أنواع مختلفة من األدوات واألجهزة المتاحة لمساعدتك إذا �نت تعاني من 
صعو�ة في عمل �عض األش�اء مثل االغتسال واالستحمام والوصول  لألش�اء المرتفعة و 

األكل والشرب.

�ار�نسون  �مرض  المصابین  الكثیرمن 
قادرون على الحفا� على موقف إیجابي 
یواجهونها.  التي  التحد�ات  من  �الرغم 
أنهم ال �فعلون ذلك من خالل التظاهر 
�أنه ل�س هناك صعو�ة تواجههم ، ولكن 
مرض  تأثیر  لك�ف�ة  الفهم  خالل  من 
�ار�نسون علیهم والعمل على حله. جزء 
من هذه العمل�ة یتضمن الق�ام �األش�اء 
سبیل  (على  والفرح  السالم  تجلب  التي 
الموس�قى،  إلى  االستماع  المثال، 
إلى  وما  والتأمل،  والرقص،  والمشي، 
على  التر�یز  أ�ًضا  المفید  من  ذلك). 
األش�اء التي �م�نك الق�ام بها بدًال من 

األش�اء التي ال �م�نك الق�ام بها.

وسوا محمد ، أوغندا
(شخص �ع�ش مع مرض �ار�نسون)
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هل ال یزال بإم�اني الق�ادة مع مرض �ار�نسون؟

هل �م�نني االستمرار في العمل وأنا مصاب �مرض �ار�نسون؟

جید ان تعلم

ال �عني تشخ�ص مرض �ار�نسون �الضرورة أنه یجب عل�ك التوقف عن الق�ادة؛ ومع ذلك، 
فإن طبیب األعصاب الخاص �ك هو األفضل إلجراء هذا التقی�م معك. یرجى مالحظة أن 
النعاس و�دء النوم المفاجئ تعتبرمن اآلثار الجانب�ة ل�عض أدو�ة �ار�نسون وقد تكون شدیدة 
في �عض األح�ان. إذا واجهت أً�ا من هذه األعراض، فال یجب عل�ك الق�ادة و�جب إ�الغ 

طبیب األعصاب الخاص �ك في أقرب وقت مم�ن.

نعم! إن مجرد تشخ�ص إصابتك �مرض �ار�نسون ال �عني أنه یجب عل�ك التوقف عن 
العمل. إن العمل مصدٌر مهم للدخل، و �م�نه المساهمة في بناء الثقة و احترام الذات. یجب 
أن تف�ر جیًدا في التحدث إلى صاحب العمل حول حالتك ألن األعراض ستص�ح واضحة 

في النها�ة.
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ما هو دور� �صفتي شر�ك رعا�ة؟

ماذا عن احت�اجتي؟

أن تكون شر�ً�ا في الرعا�ة

�الرعا�ة  �أدوار متعددة مثل أن تكون مهتمًا  الق�ام  الرعا�ة یتضمن  إن دورك �شر�ٍك في 
الصح�ة، وٕادارة وجدولة األدو�ة، والمساعدة في الرعا�ة الیوم�ة مثل الحفا� على النظافة و 
ارتداء المال�س �اإلضافة وتقد�م الدعم العاطفي للشخص الذ� تقوم برعایته. من المهم إدراك 
�أن هذا الدورسیتغیر مع مرور الوقت فمع تقدم المرض، س�حتاج األشخاص المصابون إلى 
مز�د من المساعدة في مختلف األنشطة الیوم�ة. إن الفهم الجید للمرض و أعراضه یجعل 

شر�ك الرعا�ة أكثر إستعدادًا لتقد�م أفضل رعا�ة للشخص المصاب �مرض �ار�نسون.

أحد أكبر التحد�ات التي یواجهها مقدمو الرعا�ة هو الموازنة ما بین احت�اجاتهم واحت�اجات 
الشخص الذ� �عتنون �ه. من المهم تخص�ص وقت �عیًدا عن واج�ات تقد�م الرعا�ة والحفا� 
على الروا�ط االجتماع�ة األخر� وطلب المساعدة عند الحاجة لمساعدتك في التعامل مع 

مسؤول�اتك اإلضاف�ة وضغوطك.

بیتي وما�ك أندرسون ، �ین�ا
(زوجان مصا�ان �مرض �ار�نسون)
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نحن في مهمة لتم�ین مجتمع مرض �ار�نسون األفر�قي �ش�ل �امل، لكن ال �م�ننا الق�ام 
بذلك �مفردنا - نحن �حاجة إل�ك! سواٌء تم تشخ�صك �مرض �ار�نسون، أو أنك تعرف 
�مرض  ح�اته  تأثرت  ذلك)  إلى  وما  قر�ب،  جار،  العمل،  في  زمیل  (صدیق،  شخًصا 
فنحن  �ار�نسون،  �ع�شون مع مرض  أو �نت أخصائً�ا صحً�ا تر� أشخاًصا  �ار�نسون، 

نعتبرك جزًءا مهًما من هذا المجتمع.

إذا �نت تر�د أن تذهب �سرعة ، اذهب �مفردك.
إذا �نت تر�د أن تذهب �عیًدا ، فاذهب مًعا.

- مثل أفر�قي

مجتمع مرض �ار�نسون

مسیرة التوع�ة �مرض �ار�نسون
مجموعة دعم سي بو�و لمرض �ار�نسون، أوغندا
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نر�د أن نقطع شوطا �عیدا في معالجة نقص الوعي �مرض �ار�نسون في جم�ع أنحاء القارة 
�ه؛ وز�ادة مشار�ة مجتمعنا وتمثیله في  المرت�طة  العار  الحد من وصمة  األفر�ق�ة، وفي 
أ�حاث مرض �ار�نسون؛ وٕالى حد �عید في تحسین الوصول إلى الرعا�ة الصح�ة لمرض 

�ار�نسون وخ�ارات العالج ألولئك الذین �فتقرون إلیها.

نحن نعلم أننا ال نستط�ع أن نذهب �عیًدا لوحدنا، لذلك نطلب منك االنضمام إلینا ونحن 
نبني هذا المجتمع ونتوسع ف�ه. یرجى ز�ارة www.parksinsonsafrica.com لمز�د من 

المعلومات حول ��ف�ة االنضمام إلینا.

مسیرة التوع�ة �مرض �ار�نسون
مجموعة دعم سي بو�و لمرض �ار�نسون، أوغندا



23 موارد الدعم
إذا �نت تعرف مجموعة دعم    teamafrica@parkinsonsafrica.com  التواصل مع یرجى 

لمرض �ار�نسون في إفر�ق�ا غیر مدرجة أدناه.

Parkinson Cameroun
https://parkinson-
cameroun.business.site/
parkinsoncameoun@aol.com
+237656478340

Parkinson's Support Group
parkinsonkenya@gmail.com
parkinsonkenya.wixsite.com/website/
0707 564 733; 0722 722 090

Parkinson Patients Support
Organisation - Ethiopia (PPSO-E)
www.parkinsonsethiopia.org
Parkinsonassocation11@gmail.com
parkinsonsethiopia@gmail.com
tensae.deneke6@gmail.com
+251911701362; +251911548668

Anidaso Parkinson's Disease
Foundation
www.anidasopd.org
contact@anidasopd.org
+2330545919887; +2330209656459;
+2330541111724

Parkinson's Support Group
tkkraftop@gmail.com

Cameroun (Yaoundé)

Kenya (Mombasa, Nairobi)

Ethiopia

Ghana (Kumasi)

Kenya (Kisumu)

Parkinson's Disease Support Group
 jervisdjokoto@yahoo.com
+233208160289

Ghana (Accra)

Kenya (Nairobi)
Africa Parkinson's Disease 
Foundation
www.africaparkinsons.org 
hellen@africaparkinsons.org

Nigeria (Ile-Ife)
OAUTHC PD Support Group 
Address: Dept. of Medical 
Rehabilitation, Obafemi Awolowo 
University Teaching Hospital 
Complex, Ile-Ife
abiolaogundele@yahoo.com

Nigeria (Lagos)
LUTH Movement Disorders Clinic 
Medical Outpatients Unit
3rd Floor, LUTH MOP
Ishaga Road, Off Itire Road
Idi Araba, Lagos State, Nigeria. 
Email: medicineluth@gmail.com 
Phone (sms only): +234 702 513 5883

South Africa
Parkinson Support Constantia Park 
https://www.facebook.com/parkin 
sonsupportconstantiapark 
cassie2@telkomsa.net
+27820511582

Uganda
Parkinson's Si Buko
www.parkinsonsisnotwitchcraft.com 
info@psbu.org; + 256 705 271850
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األفراد المصابون �مرض �ار�نسون (�ما في ذلك أفراد األسرة ومقدمي الرعا�ة) وأخصائیي الرعا�ة 
الصح�ة الذین ساعدوا في مراجعة هذا الكتیب:

K Ray Chaudhuri and Kings Parkinson's Centre of Excellence

Dr. Natasha Fothergill-Misbah

Dr. Michael Temgoua

Dr. Abiola Ogundele

Dr. Mohamed Salama

Dr. Olaitan Okunoye

Dr. Yared Zenebe

Mr. Bode Olomolaiye

Mrs. Betty Oloo Anderson

Ms. Oluwabunmi Salami

Ms. Ngozi V. Agwunwite

Ms. Daniella Kemigisha

Mr. Obeng Amoako

PARKINSON’S UK، للسماح لنا �استخدام جزء من موادهم لتطو�ر هذا الكتیب؛

تم إنتاج هذا الكتیب �ش�ل مشترك من قبل �ار�ینسون أفر�ق�ا و IPDGC -  إفر�ق�ا. نود أن نش�ر 
ونعترف:

 UCL GLOBAL ENGAGEMENT OFFICE UCL GRAND CHALLENGES و 
لرعایته هذا المشروع؛

www.parkinsonsa- تتوفر أ�ًضا نسخ مترجمة من هذا الكتیب (بلغات أفر�ق�ة أخر�). یرجى ز�ارة
frica.com أو www.ipdgc-africa.com  لمز�د من المعلومات.

ش�ر وتقدیر



+447760657517
teamafrica@parkinsonsafrica.com 
www.parkinsonsafrica.com 
International House, 12 Constance St. 
London, E16 2DQ, United Kingdom

mierizig@ipdgc-africa.com
www.ipdgc-africa.com




