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ਸਾਹੈਦੀਆਂੈਸਮੱ ਸਸਆਵਂੈਲਈੈਸਹਾਇਤਾ
ਮੋਟਰੈਸਿਉਰੋਿੈ(motor neurone) ਸਿਮਾਰੀੈਤਂੈ੍ਰਭਾਸਵਤੈਲੋ ਕਂੈਲਈੈਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈ(MND) ਲੋ ਕਂੈ'ਤੇੈਵੱ ਖ-ਵੱ ਖੈਤਰੀਨਕਆਂੈਿਾਲੈਅ”ਰੈਕਰਦੀੈਹੈ।ੈਤੁਹਾਿੰ ੈਨਕ”ੇੈਹੋਰੈਨਵਅਕਤੀੈਦੀੈਤਰਹਂੈ
ਉਹੀੈਲੱਛਣੈਉ”ੇੈਤਰਤੀਿੈਨਵੱ ਚੈਹੋਣੈਦੀੈ”ੰ ਭਾਵਿਾੈਿਹਂੈਹੁੰ ਦੀ,ੈਪਰੈਨਕ”ੇੈਮੁਕਾਮੈ'ਤੇੈਤੁ”ਂੈਆਪਣੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਦੇੈਤਰੀਕੇੈਨਵੱ ਚੈ
ਤਿਦੀਲੀੈਮਨਹ””ੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ।

ਹਾਲਂਨਕੈMND ਿਾਲੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋਣੈਵਾਲੀਆਂੈ”ਾਹੈਦੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਿੰ ੈਮੁੜੈਤਂੈਪਨਹਲਂੈਵਾਲੀੈ”ਨਿਤੀੈਨਵੱ ਚੈਿਹਂੈਨਲਆਇਆੈਜਾੈ
”ਕਦਾ,ੈਪਰੈਅਨਜਹੀਆਂੈਇਲਾਜ-ਨਵਧੀਆਂੈਅਤੇੈਇਲਾਜੈਹਿੈਜੋੈਲੱਛਣੈਘਟਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ।

ਇਹੈ”ਚਿਾੈ“ੀਟੈMND ਿਾਲੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਿਾਰੇੈਤੁਹਾਡੇੈਪਰ“ਿਂੈਦਾੈੱਤਰੈਦੇਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੇਗੀ।ੈਇ”ੈਨਵੱ ਚੈਅੱ ਗੇੈਨਦੱ ਤੇੈਭਾਗੈ
“ਾਮਲੈਹਿ:

ੈ”ਮੱ ਗਰੀੈਨਵੱ ਚੈਹੇਠਂੈਨਦੱ ਤੇੈਭਾਗੈ“ਾਮਲੈਹਿ:
1:

ਜਦਂੈਮਂੈਸਾਹੈਲਂ ਦਾ/ਲਂ ਦੀੈਹਂੈਤਂੈਕੀੈਹੰ ਦਾੈਹੈ?

2:

MND ਮੇਰੇੈਸਾਹੈਲੈ ਣੈ'ਤੇੈਸਕਵਂੈਅਸਰੈ੍ਾੈਸਕਦੀੈਹੈ?

3:

ਆ੍ਣੇੈਸਾਹੈਲੈ ਣੈਸਵੱ ਚੈਸਕਸੇੈਵੀੈਤਿਦੀਲੀਆਂੈਿਾਲੈਿਸਜੱ ਠਣੈਸਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈਮਂੈਕੀੈਕਰੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀੈਹਂ?

4:

ਕੀੈਮਂੈਇਲਾਜ,ੈਥੈਰ੍
ੇ ੀ,ੈਜਂੈਸਹਾਇਤਾੈ੍ਰਾ੍ਤੈਕਰੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀੈਹਂ?

5:

ਮੈਿੰ ੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਸਕਵਂੈਸਮਲੈਸਕਦੀੈਹੈ?

ਇਹੈਨਚੰ ਿਹੈ”ਾਡੇੈਹੋਰੈਪਰਕਾ“ਿਂੈਿੰ ੈਉਜਾਗਰੈਕਰਿੈਲਈੈਵਰਨਤਆੈਨਗਆੈਹੈ।ੈਇ”ੈਿਾਰੇੈਪਤਾੈਕਰਿੈਲਈੈਨਕੈਇਹਿਂੈ
ਤੱ ਕੈਨਕਵਂੈਪਹੁੰ ਚਣਾੈਹੈ,ੈਇ”ੈ“ੀਟੈਦੇੈਆਖਰੈਨਵੱ ਚੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇਖੋ।

ਇਹੈਨਚੰ ਿਹੈMND ਤਂੈਪੀੜਤੈਜਂੈਪਰਭਾਨਵਤੈਹੋਰਿਂੈਲੋ ਕਂੈਦੇੈਹਵਾਨਲਆਂੈਿੰ ੈਉਜਾਗਰੈਕਰਿੈਲਈੈਵਰਨਤਆੈਨਗਆੈਹੈ।

ਨਕਰਪਾੈਕਰਕੇੈਿੋਟੈਕਰੇੈਨਕੈਇਹੈਪੁ”ਨਤਕਾੈ”ਰਤ
ੋ ੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦਾੈਅਿੁਵਾਦੈਹੈ।ੈMND ਐ”ੋਨ”ਏ“ਿੈਚੰ ਗੀੈ”ਾਖੈਵਾਲੀਆਂੈਅਿੁਵਾਦੈ
”ੇਵਾਵਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੀੈਹੈੈਪਰੈਅਿੁਵਾਦੈਨਵਚੈਹੋਈੈਨਕ”ੇੈਗਲਤੀੈਲਈੈਉਹੈਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀੈਿਹਂੈਲੈ ੈ”ਕਦੀ।ੈ

ਆਪਣੇੈਇਲਾਜੈਅਤੇੈਦੇਖਭਾਲੈਿਾਰੇੈਫੈ”ਲੇ ੈਲੈ ਣੈਵੇਲੇੈਹਮੇ“ਾੈਆਪਣੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਿਾਲੈ”ਲਾਹੈਕਰੋ।ੈ
ਅਪਾਇੰ ਟਮਂਟਂੈਦੇੈ”ਮਂੈਮਦਦੈਦੇੈਲਈੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਨਕੈਉਹੈਅਿੁਵਾਦਕੈਦਾੈਪਰਿੰਧੈਕਰੈ”ਕਣ।

ਵਾਧੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦਾੈਅਿੁਵਾਦੈ”ੰ ਭਵੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਪਰੈਇਹੈਇੱ ਕੈ”ੀਮਤੈ”ੇਵਾੈਹੈ।ੈਵੇਰਵੇੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਹੈਲਪੈਲਾਈਿੈMND
ਕਿਕਟੈਿਾਲੈ”ੰ ਪਰਕੈਕਰੋ:ੈ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ0808 802 6262

ਈ-ਮੇਲ:ੈmndconnect@mndassociation.org
ਜੇੈਇਹੈਜਾਣਕਾਰੀੈਪੜਹਿੈਤਂੈਿਾਅਦੈਤੁਹਾਡੇੈਕੋਲੈਪਰ“ਿੈਹੋਣ,ੈਤਂੈਤੁਹਾਡੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਮਦਦੈਕਰੈ

”ਕੇਗੀ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈ”ਿੰ ਧੀੈਕੋਈੈ”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਹਿੈਤਂੈਤੁ”ਂੈਮੁਲਂਕਣੈਅਤੇੈ”ਹਾਇਤਾੈਲਈੈਮਾਹਰਂੈਕੋਲੈਭੇਜੇੈਜਾਣੈਲਈੈ
ਕਨਹੈ”ਕਦੇੈਹੋ।

ਤੁ”ਂੈ”ਾਡੀੈਹੈਲਪਲਾਈਿ,ੈMND ਕਿਕਟੈਿਾਲੈਵੀੈ”ੰ ਪਰਕੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ।ੈ”ੰ ਪਰਕੈਵੇਰਵੇੈਲਈੈਇ”ੈ“ੀਟੈਦੇੈਅਖੀਰੈਨਵਚੈਹੋਰੈ

ਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇਖੋ।

1:ਜਦਂੈਮਂੈਸਾਹੈਲਂ ਦਾ/ਲਂ ਦੀੈਹਂੈਤਂੈਕੀੈਹੰ ਦਾੈਹੈ?
”ਾਹੈਲੈ ਣਾੈਇਹੈਵਰਿਣੈਕਰਦਾੈਹੈੈਨਕੈਤੁ”ਂੈਹਵਾੈਿੰ ੈਆਪਣੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਦੇੈਅੰ ਦਰੈਅਤੇੈਿਾਹਰੈਨਕਵਂੈਨਲਜਂਦੇੈਹੋ।ੈਹਵਾੈਨਵੱ ਚਂੈ

ਆਕ”ੀਜਿੈਿੰ ੈਲੈ ੈਕੇੈਤੁਹਾਡੇੈਖਿੈਦੇੈਵਹਾਓੈਨਵੱ ਚੈਨਲਜਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈਕੰ ਮੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈਇ”ੈਿੰ ੈਤੁਹਾਡੇੈ
”ਰੀਰੈਦੇੈ”ਾਰੇੈਨਹੱ ਨ”ਆਂੈਨਵੱ ਚੈਨਲਜਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈ।

ਜਦਂੈਇਹੈਵਾਪਰਦਾੈਹੈ,ੈਤਂੈਤੁਹਾਡਾੈ”ਰੀਰੈਜ਼ਾਇਆੈਉਤਪਾਦੈਵੱ ਜਂੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਪੈਦਾੈਕਰਦਾੈਹੈ।ੈਇ”ੈਿੰ ੈਦੁਿਾਰਾੈ
ਤੁਹਾਡੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਨਵੱ ਚੈਨਲਜਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈੈਅਤੇੈ”ਾਹੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢਣੈਦੁਆਰਾੈਕੱ ਢੈਨਦੱ ਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।ੈਤੁਹਾਡੇੈਖਿੈਦੇੈਵਹਾਓੈਨਵੱ ਚੈ
ਆਕ”ੀਜਿੈਅਤੇੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਦਾੈ”ਹੀੈ”ੰ ਤੁਲਿੈਰੱ ਖਣਾੈਮਹੱ ਤਵਪਰਿੈਹੁੰ ਦਾੈਹੈ।

ਜਦਂੈਤੁ”ਂੈ”ਾਹੈਲਂ ਦੇੈਹੋੈਤਂੈਤੁ”ਂੈਕਈੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੇੈਹੋੈਨਜਿਹਂੈਨਵੱ ਚੈ“ਾਮਲੈਹਿ:




ਡਾਇਆਫਰਾਮੈ-ੈਤੁਹਾਡੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਦੇੈਹੇਠਂੈਵੱ ਡੀੈਮਾ”ਪੇ“ੀ
ਇੰ ਟਰਕੋ”ਟਲਜ਼ੈ-ੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈਪ”ਲੀਆਂੈਦੇੈਨਵਚਕਾਰੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂ।

”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰਿੈਲਈ,ੈਤੁਹਾਡੀੈਛਾਤੀੈਦਾੈਆਕਾਰੈਵਧਾਉਣੈਲਈੈਇਹੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਘੁੱ ਟੀਆਂੈਜਂਦੀਆਂੈਹਿ,ੈ
ਨਜ”ੈਿਾਲੈਹਵਾੈਨਖੱ ਚੈਕੇੈਤੁਹਾਡੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਨਵੱ ਚੈਪਹੁੰ ਚੈਜਂਦੀੈਹੈੈ। ਜਦਂੈਇਹੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਨਢੱ ਲੀਆਂੈਪੈੈਜਂਦੀਆਂੈਹਿ,ੈਤਂੈਹਵਾੈ
ਦਿਾਅੈਿਾਲੈਫੇਫਨੜਆਂੈਤਂੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢੀੈਜਂਦੀੈਹੈ।

ਸਾਹੈਲੈ ਣੈਸਵੱ ਚੈਸ਼ਾਮਲੈਮਾਸ੍ੇਸ਼ੀਆਂ
ਜੇੈਤੁ”ਂੈਿਹੁਤੈ”ਰਗਰਮੈਰਹੇੈਹੋ,ੈਜਂੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਵਾਲੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋੈਗਈਆਂੈਹਿ,ੈਤਂੈਤੁਹਾਡੀੈਗਰਦਿੈਅਤੇੈ
ਮੋਨਢਆਂੈਦੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਵੀੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ“ਾਮਲੈਹੋੈ”ਕਦੀਆਂੈਹਿ।

ਜਦਂੈਮਂੈਖੰ ਘਦਾ/ਖੰ ਘਦੀੈਹਂੈਤਂੈਕੀੈਹੰ ਦਾੈਹੈ?
ਜਦਂੈਤੁ”ਂੈਖੰ ਘਦੇੈਹੋ,ੈਤਂੈਤੁ”ਂੈਅੰ ਦਰੈਵੱ ਲੈਗਨਹਰਾੈ”ਾਹੈਭਰਦੇੈਹੋੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈਪੇਟੈਦੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਘੁੱ ਟੀਆਂੈਜਂਦੀਆਂੈਹਿੈਅਤੇੈ
ਡਾਇਆਫਰਾਮੈ'ਤੇੈਦਿਾਅੈਿਣਾਂਦੀਆਂੈਹਿੈ। ਜਦਂੈਖੰ ਘਣੈਲਈੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਘੁੱ ਟੀਆਂੈਜਂਦੀਆਂੈਹਿੈਤਂੈਤੁਹਾਡਾੈ”ੰ ਘੈਅਤੇੈਗਲਾੈ
ਿੰ ਦੈਹੋੈਜਂਦੇੈਹਿ,ੈਫੇਰੈਜਦਂੈਤੁ”ਂੈਆਪਣੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਤਂੈਦਿਾਅੈਿਾਲੈਹਵਾੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢਦੇੈਹੋੈਤਂੈਇਹੈਖੁੱ ਲੈਜਂਦੇੈਹਿ।

ਛਾਤੀੈਦੀੈਇਿਫੈਕ“ਿੈਦੌਰਾਿੈਹਵਾੈਦਾੈਇ”ੈਦਿਾਅਪਰਿੈਢੰ ਗੈਿਾਲੈਧੱ ਨਕਆੈਜਾਣਾੈਿਲਗਮੈਿੰ ੈਕੱ ਢਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦਾੈ

ਹੈ।ੈਖੰ ਘੈਨਕ”ੇੈਅਨਜਹੇੈਭੋਜਿੈਜਂੈਪੀਣੈਵਾਲੇ ੈਪਦਾਰਿੈਿੰ ੈਵੀੈਕੱ ਢੈ”ਕਦੀੈਹੈੈਜੋੈ‘ਗਲਤੈਤਰੀਕੇੈਿਾਲੈਹੇਠਂੈਜਂਦਾੈਹੈ’ੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੀੈ

”ਾਹੈਿਲੀੈਨਵੱ ਚੈਦਾਖਲੈਹੋੈਜਂਦਾੈਹੈੈ(ਇ”ੈਿੰ ੈਐ”ਨਪਰੇ“ਿੈਨਕਹਾੈਜਂਦਾੈਹੈ)।

MND ਮੇਰੇੈਸਾਹੈਲੈ ਣੈ'ਤੇੈਸਕਵਂੈਅਸਰੈ੍ਾੈਸਕਦੀੈਹੈ?

2:

ੈ ਹਾਲਂਨਕੈਕਈੈਵਾਰੀੈਅ”ਂੈ”ਚਾਈੈਤਂੈਡਰਦੇੈਹਂ,ੈਪਰੈਤੱ ਿਂੈਿੰ ੈਪੜਹਿੈਿਾਲੈਆਰਾਮੈਨਮਲੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਨਕ”ੇੈਗੱ ਲੈਿਾਰੇੈ

ਿਾੈਜਾਣਿਾੈਅਕ”ਰੈਡਰੈਪੈਦਾੈਕਰੈ”ਕਦਾੈਹੈ।

MND ਕਾਰਿੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋੈਜਂਦੀਆਂੈਹਿ,ੈਨਜਿਹਂੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਵਾਲੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਵੀੈ“ਾਮਲੈਹੋੈ

”ਕਦੀਆਂੈਹਿ।ੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਹੌਲੀ-ਹੌਲੀੈਕਮਜ਼ੋਰੀੈਦੇੈਿਾਲੈਿਾਲ,ੈਪਨਹਲਂੈਹੋਰੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੁੰ ਦੀਆੈਹਿ,ੈਪਰੈ”ਾਹੈ

ਲੈ ਣੈਦੀਆਂੈ”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਕਈੈਵਾਰੀੈMND ਦਾੈਪਨਹਲਾੈਲੱਛਣੈਹੁੰ ਦੀਆਂੈਹਿ।ੈਅ”ਰਦਾਰੈਢੰ ਗੈਿਾਲੈਖੰ ਘਣੈਦੀੈਤੁਹਾਡੀੈਯੋਗਤਾੈਵੀੈ
ਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋੈ”ਕਦੀੈਹੈ।

ਜੇੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਵਾਲੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹਿ,ੈਤਂੈਇ”ੈਿਾਲੈ”ਾਹੈਅੰ ਦਰੈਲੈ ਣੈਅਤੇੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢਣੈ'ਤੇੈਅ”ਰੈਪਂਦਾੈਹੈ।ੈ
”ਾਹੈਘੱ ਟੈਗਨਹਰੇੈਹੋੈਜਂਦੇੈਹਿ,ੈਅਤੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਨਵੱ ਚੈਘੱ ਟੈਹਵਾੈਨਲਜਾਂਦੇੈਹਿ।ੈਘੱ ਟੈਆਕ”ੀਜਿੈਜਜ਼ਿੈਕੀਤੀੈਜਂਦੀੈਹੈੈਅਤੇੈ
ਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਤਂੈਛੁਟਕਾਰਾੈਪਾਉਣੈਲਈੈ”ਾਹੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢਣਾੈਮੁ“ਨਕਲੈਹੋੈਜਂਦਾੈਹੈ।ੈ

ਇ”ੈਿਾਲੈਤੁਹਾਡੇੈੱਪਰੈ”ੌਣੈ”ਮਂੈਦੌਰਾਿੈਅ”ਰੈਪੈੈ”ਕਦਾੈਹੈ,ੈਨਕਂਨਕੈਖਿੈਨਵੱ ਚੈਆਕ”ਜੀਿੈਦੇੈਪੱ ਧਰੈਵੱ ਧੈਅਤੇੈਘੱ ਟੈ”ਕਦੇੈ

ਹਿ।ੈਤੁ”ਂੈਜਾਗੈ”ਕਦੇੈਹੋੈਜਂੈਗਨਹਰੀੈਿਂਦੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਅ”ਫਲੈਰਨਹੈ”ਕਦੇੈਹੋ,ੈਨਜ”ੈਕਰਕੇੈਤੁ”ਂੈਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾੈਮਨਹ””ੈਕਰਿੈ

ਦੀੈਿਜਾਏੈਿੱ ਕੇੈਹੋਏੈਮਨਹ””ੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ।ੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਦੇੈਪੱ ਧਰੈਵੀੈਵੱ ਧੈ”ਕਦੇੈਹਿ,ੈਨਜ”ੈਕਾਰਿੈਨ”ਰਦਰਦੈਹੋੈ
”ਕਦਾੈਹੈ।

ਤੁਹਾਿੰ ੈਹੇਠੈਨਲਖੇੈਲੱਛਣੈਮਨਹ””ੈਹੋੈ”ਕਦੇੈਹਿ:










ਆਰਾਮੈਕਰਿੈ”ਮਂੈਜਂੈਨ”ੱ ਧੇੈਲੇ ਟੇੈਹੋਣੈ”ਮਂੈਵੀੈ”ਾਹੈਚੜਹਿੈਵਰਗਾੈਮਨਹ””ੈਕਰਿਾ
ਘੱ ਟੈਗਨਹਰੇੈਜਂੈਤੇਜ਼ੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੇ
ਕਮਜ਼ੋਰੈਖੰ ਘੈਕਾਰਿੈਿਲਗਮੈਜਂੈਕੱ ਫੈਿੰ ੈਕੱ ਢਣੈਨਵੱ ਚੈਮੁ“ਨਕਲੈਹੋਣੀ
ਵਾਰ-ਵਾਰੈਜਂੈਲੰਿੇੈ”ਮਂੈਲਈੈਛਾਤੀੈਦੀਆਂੈਇਿਫੈਕ“ਿਂੈਹੋਣੀਆਂ
”ੁੰ ਘਣੈਨਵੱ ਚੈਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਨਵਘਿੈਵਾਲੀੈਿਂਦੈਜਂੈਜਾਗਣੈ'ਤੇੈਿੱ ਕੇੈਹੋਏੈਮਨਹ””ੈਕਰਿਾ
ਡਰਾਉਣੇੈ”ੁਪਿੈਜਂੈਮਿੋ-ਭਰਮ
”ਵੇਰੈਦੇੈ”ਮਂੈਨ”ਰ-ਦਰਦ
ਨਦਿੈਦੌਰਾਿੈਿਹੁਤੈਕਮਜ਼ੋਰੈਅਤੇੈਨਿੰਦਰਾਏੈਮਨਹ””ੈਕਰਿਾ






ਮਾੜੀੈਇਕਾਗਰਤਾ,ੈਮਾੜੀੈਯਾਦਦਾ“ਤੈਜਂੈਉਲਝਣੈਨਵੱ ਚੈਮਨਹ””ੈਕਰਿਾ
ਤੁਹਾਡੀੈਆਵਾਜ਼ੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋਣੈਲੱਗਣੀ
ਭੋਜਿੈਲਈੈਘੱ ਟੈਭੁੱ ਖੈਲੱਗਣੀ

ਤੁਹਾਿੰ ੈਗਨਹਰਾੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਵੀੈਮੁ“ਨਕਲੈਹੋੈ”ਕਦੀੈਹੈੈਅਤੇੈਅਨਜਹਾੈਲੱਗੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਨਕੈਤੁ”ਂੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਆਪਣੀੈ
”ਹਾਇਤਾੈਲਈੈਆਪਣੀੈਗਰਦਿੈਅਤੇੈਮੋਢੇੈਦੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਨਜ਼ਆਦਾੈਕਰਦੇੈਹੋ।

ਜੇੈਇਹਿਂੈਨਵੱ ਚਂੈਕੋਈੈਲੱਛਣੈਤੁਹਾਡੇੈਨਧਆਿੈਨਵੱ ਚੈਆਂਦੇੈਹਿ,ੈਤਂੈ”ਲਾਹੈਲਈੈਆਪਣੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈ
ਿਾਲੈ”ੰ ਪਰਕੈਕਰੋ।ੈਇਹੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਿਾਿਕੈ”ਾਹ-”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਕੋਲੈਰੈਫਰੈਕੀਤੇੈਜਾਣੈਲਈੈਕਨਹਣੈਦਾੈਢੁਕਵਂੈ”ਮਂੈਹੈ,ੈਤਂੈਜੋੈ

ਤੁਹਾਡਾੈਮੁਲਂਕਣੈਕੀਤਾੈਜਾੈ”ਕੇੈਅਤੇੈਇਲਾਜੈਅਤੇੈਦੇਖਭਾਲੈਲਈੈਨਵਕਲਪਂੈਿਾਰੇੈਨਵਚਾਰ-ਵਟਂਦਰਾੈਕੀਤਾੈਜਾੈ”ਕੇ।

ੈ ਮਂੈਕਾਮਿਾੈਕਰਦਾ/ਕਰਦੀੈਹਂੈਨਕੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਦੇੈਪੇ“ੇਵਰੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈ”ਿੰ ਧੀੈ”ਹਾਇਤਾੈਿਾਰੇੈਪਤਾੈਲਗਾਉਣੈ

ਲਈੈMND ਤਂੈਪਰਭਾਨਵਤੈਲੋ ਕਂੈਿੰ ੈਪਰੇਨਰਤੈਕਰਿੈਲਈੈਨਜ਼ਆਦਾੈਕਾਰਗਰੈਕਦਮੈਚੁੱ ਕਣਗੇ। ਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈਲੱਛਣੈਿਹਂੈਹੋਏੈ

ਹਿ,ੈਤਂੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਨਕੈਤੁ”ਂੈਉਹਿਂੈਿਾਰੇੈਿਾੈਪੜਹ।ੋ ੈਇ”ੈਤਂੈਇਲਾਵਾ,ੈਤੁ”ਂੈਆ”ੈਕਰਦੇੈਹੋੈਨਕੈਉਹੈਤੁਹਾਿੰ ੈਨਿਲਕੁਲੈ
ਵੀੈਿਾੈਹੋਣ।

3:

ਆ੍ਣੇੈਸਾਹੈਲੈ ਣੈਸਵੱ ਚੈਸਕਸੇੈਵੀੈਤਿਦੀਲੀਆਂੈਿਾਲੈਿਸਜੱ ਠਣੈਸਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈ
ਮਂੈਕੀੈਕਰੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀੈਹਂ?

MND ਕਰਕੇੈਜੇੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਦੀਆਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈ'ਤੇੈਅ”ਰੈਪਂਦਾੈਹੈ,ੈਤਂੈਨਿਮਾਰੀੈਦੇੈਵਧਣੈਿਾਲੈਉਹਿਂੈਦਾੈਕਮਜ਼ੋਰੈ

ਹੋਣਾੈਜਾਰੀੈਰਹੇਗਾ।ੈਪਰ,ੈਤੁ”ਂੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਇਹਿਂੈਤਿਦੀਲੀਆਂੈਿਾਲੈਿਨਜੱ ਠਣੈਲਈੈਿਹੁਤੈਕੁਝੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ।ੈ
ਭਾਗੈ4ੈਕੀੈਮਂੈਇਲਾਜ,ੈਿੈਰੇਪੀ,ੈਜਂੈ”ਹਾਇਤਾੈਪਰਾਪਤੈਕਰੈ”ਕਦਾ/”ਕਦੀੈਹਂ?ੈਵੀੈਦੇਖੋ
ਹੇਠਂੈਨਦੱ ਤੇੈ”ੁਝਾਅੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ:
ਸਸਥਤੀ:ੈਇਹੈਯਕੀਿੀੈਿਣਾਓੈਨਕੈਿੈਠਣ,ੈਖੜਹੈੇ ਹੋਣੈਜਂੈਲੇ ਟਣੈ”ਮਂੈਤੁਹਾਡੀੈਛਾਤੀੈਨਜੰ ਿਾੈ”ੰ ਭਵੈਹੋੈ”ਕੇੈਪਰੀੈਤਰਹਂੈਿਾਲੈਫੈਲੈ

”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਨ”ੱ ਧਾੈਲੇ ਟੇੈਹੋਣੈਦੇੈਮੁਕਾਿਲੇ ੈਿੈਠੈਜਂੈਖੜਹੇੈਹੋਣੈ”ਮਂੈ”ਾਹੈਲੈ ਣਾੈਆ”ਾਿੈਹੁੰ ਦਾੈਹੈ,ੈਨਕਂਨਕੈਪਰਾੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈ
ਮਦਦੈਲਈੈਗੁਰਤਾੈ“ਕਤੀੈਡਾਇਆਫਰਾਮੈਿੰ ੈਹੇਠਂੈਵੱ ਲੈਨਲਜਾਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰਦੀੈਹੈ।ੈਉਭਾਰੈਵਾਲੀੈਨਪੱ ਛੇੈਿੰ ੈਝੁਕੀੈਕੁਰ”ੀੈ

ਆਰਾਮਦੇਹੈਅਵ”ਿਾੈਨਵੱ ਚੈਿੈਠਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਨਵ“ੇ“ੈਨਤਆਰੈਕੀਤੇੈਿੈਡਂੈਿੰ ੈਨਜ਼ਆਦੀੈਨ”ੱ ਧੀੈਅਵ”ਿਾੈ
ਨਵੱ ਚੈ”ੌਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਲਈੈਮੁਆਫਕੈਿਣਾਇਆੈਜਾੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈਨਪੱ ਠੈਨਪੱ ਛੇੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈਿਾਹਵਂੈਹੇਠਂੈ

ਨ”ਰਹਾਣੇੈਤੁਹਾਡੀੈਛਾਤੀੈਿੰ ੈਫੈਲਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ।ੈਤੁਹਾਡਾੈਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪ”ਟੈਅਤੇੈਆਨਕਊਪੇ“ਿਲੈਿੈਰੇਨਪ”ਟੈ
”ਲਾਹੈਦੇੈ”ਕਦੇੈਹਿ।

ਹਵਾੈਦਾੈਵਹਾਓ:ੈਕਮਰੇੈਨਵੱ ਚੈਹਵਾੈਦਾੈਵਹਾਓੈਿਣਾਉਣੈਲਈੈਨਖੜਕੀਆਂੈਖੋਲੋ ੈਹ ਜਂੈਪੱ ਖੇੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰੋ,ੈਇ”ੈਿਾਲੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈ
ਚੜਹਿੈਦੀੈ”ਰਤੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੇੈਨਚਹਰੇੈਦੀਆਂੈਿ”ਂੈਿੰ ੈਉਤੇਨਜਤੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਨਮਲੈ”ਕਦੀੈਹੈ।

ਿਮੀ:ੈਕੁਝੈਲੋ ਕਂੈਿੰ ੈਹਵਾੈਨਵੱ ਚੈਿਮੀੈਦੇੈਪੱ ਧਰੈਨਵੱ ਚੈ”ੁਧਾਰੈਨਲਆਉਣੈਲਈੈਨਹਊਮਡੀਫਾਇਰੈਦੀੈਵਰਤਂੈ”ਹਾਇਕੈਲੱਗੀੈਹੈ।
ਫਲੈਅਤੇੈਸਿਮੋਿੀਆੈਦੇੈਟੀਕਾਕਰਿ:ੈਨਕ”ੇੈਵੀੈਅਨਜਹੇੈਨਵਅਕਤੀੈਦੇੈਿਜ਼ਦੀਕੀੈ”ੰ ਪਰਕੈਨਵੱ ਚੈਆਉਣੈਤਂੈ”ਚੇਤੈਰਹੋੈਨਜ”ੈਿੰ ੈ

ਖਂ”ੀ,ੈਜੁਕਾਮੈਜਂੈਫਲੈਹੈੈਅਤੇੈਆਪਣੇੈGP ਿੰ ੈਢੁਕਵਂੈਟੀਕੇਕਰਿੈਲਈੈਕਹੋ।ੈਤੁਹਾਡਾੈਮੁੱ ਖੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਵੀੈਟੀਕਾਕਰਿੈਕਰਵਾੈ
”ਕਦਾੈਹੈ।

ਸਚੰ ਤਾੈਘਟਾਓ:ੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈਚੜਹਦਾੈਮਨਹ””ੈਹੁੰ ਦਾੈਹੈੈਤਂੈ“ਂਤੈਰਹੋ,ੈਨਕਂਨਕੈਨਚੰ ਤਾੈਜਂੈਤੌਖਲਾੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਿੰ ੈਪਰਭਾਨਵਤੈ
ਕਰੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਅਤੇੈਇ”ੈਿੰ ੈਨਵਗਾੜੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਤੁਹਾਡੇੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਦੀੈ“ਂਤੈਅਤੇੈਨਵ“ਵਾ”ਪਰਿੈਪਹੁੰ ਚੈਵੀੈ”ਹਾਇਕੈਹੁੰ ਦੀੈ
ਹੈ।ੈਆਪਣੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਤਂੈਉ”ੈ”ਮਂੈ”ਹਾਇਕੈਤਕਿੀਕਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਿੈਿਾਰੇੈਪੁੱ ਛੋੈਜਦਂੈਤੁ”ਂੈ”ਾਹੈ
ਚੜਹਦਾੈਮਨਹ””ੈਕਰਦੇੈਹੋ।ੈਿਾਅਦੈਨਵੱ ਚੈਨ”ਰਲੇ ਖ,ੈMND ਜ”ਟੈਇਿੈਕੇ”ੈਨਕਟੈ(JIC ਨਕੱ ਟ)ੈਦੇਖੋ।

ਸਾਹੈਦੀਆਂੈਕਸਰਤਂ:ੈਇਹੈਿਲਗਮੈਿਾਲੈਿਨਜੱ ਠਣੈਨਵੱ ਚੈਅਤੇੈਛਾਤੀੈਦੀਆਂੈਇਿਫੈਕ“ਿਂੈਦੇੈਜੋਖਮੈਿੰ ੈਘਟਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ
”ਕਦੀਆਂੈਹਿ।ੈਕ”ਰਤਂੈਿਾਲੈਤੁ”ਂੈਫੇਫਨੜਆਂੈਿੰ ੈਪਰੀੈਤਰਹਂੈਿਾਲੈਫੈਲਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈਗਨਹਰੇੈ”ਾਹੈਲੈ ੈ”ਕਦੇੈਹੋ।ੈਆਪਣੀੈ
ਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਿੰ ੈਆਖੋੈਨਕੈਉਹੈਤੁਹਾਿੰ ੈਨਕ”ੇੈਨਫਜ਼ੀਓਿੇਰੇਨਪ”ਟੈਜਂੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਨਫਜ਼ੀਓਿੇਰੇਨਪ”ਟੈਕੋਲੈ
ਰੈਫ਼ਰੈਕਰੇ।

ੈ ਜਦਂੈਮਂੈ”ਵੇਰੈਿੰ ੈਜਾਗਦਾ/ਜਾਗਦੀੈਤਂੈਮੈਿੰ ੈਿੋੜੈਹੇ ਨਜਹੇੈਲੱਛਣੈਹੁੰ ਦੇੈਹਿ,ੈਪਰੈਮੇਰੈੇ ਖੜਹੇੈਹੋਣੈਅਤੇੈਕੁਝੈਫੈਲਾਵੈਵਾਲੀਆਂੈ

ਕ”ਰਤਂੈਕਰਿੈਤਂੈਿਾਅਦੈਇਹਿਂੈਲੱਛਣਂੈਤਂੈਰਾਹਤੈਨਮਲੈਜਂਦੀੈਹੈ। ਹੁਣੈਮਂੈਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀੈਹਂੈਨਕੈਇ”ੈਿੈਨਿਹਤਰੈ
ਢੰ ਗੈਿਾਲੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਮੇਰੈੇ ਫੇਫਨੜਆਂੈਦੀੈਮਦਦੈਕੀਤੀ।

ਖੰ ਘਣੈਦੀਆਂੈਤਕਿੀਕਂ:ੈਤੁ”ਂੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡਾੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਤੁਹਾਡੇੈਖੰ ਘਣੈਦੇੈਤਰੀਕੇੈਨਵੱ ਚੈ”ੁਧਾਰੈਨਲਆਉਣੈਲਈੈਤਕਿੀਕਂੈਨ”ੱ ਖੈ
”ਕਦੇੈਹੋ।ੈਆਪਣੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਤਂੈ”ਲਾਹੈਮੰ ਗੋ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਡੀੈਖੰ ਘੈਭੋਜਿੈਅਤੇੈਪੀਣੈਵਾਲੇ ੈਪਦਾਰਿੈਦੇੈਹੇਠਂੈ
ਵੱ ਲੈਗਲਤੈਰ”ਤੇੈ'ਤੇੈਜਾਣੈਕਰਕੇੈਹੁੰ ਦੀੈਹੈ,ੈਤਂੈਆਪਣੀੈਿੋਲੀੈਅਤੇੈਭਾ“ਾੈਦੇੈਿੈਰੇਨਪ”ਟੈਤਂੈਨਿਗਲਣੈ”ਿੰ ਧੀੈਤਕਿੀਕਂੈਿਾਰੇੈ
ਮਾਰਗਦਰ“ਿੈਮੰ ਗੋ।

ਊਰਜਾੈਿਚਾਓ:ੈਕੋਨ““ੈਕਰੋੈਨਕੈਆਪਣੇ-ਆਪੈ'ਤੇੈਿਹੁਤੈਜ਼ੋਰੈਿਾੈਲਗਾਇਆੈਜਾਵੇੈਅਤੇੈਗਤੀਨਵਧੀਆਂੈਿੰ ੈਪੜਾਵਂੈਨਵੱ ਚੈਕਰੋ।ੈਉਹੈ
ਕੰ ਮੈਕਰਿੈਲਈੈਆਪਣੀੈਊਰਜਾੈ”ੰ ਭਾਲੈਕੇੈਰੱ ਖੋੈਜੋੈਤੁ”ਂੈਅ”ਲੈਨਵੱ ਚੈਕਰਿਾੈਚਾਹੁੰ ਦੇੈਹੋ,ੈਿਜਾਏੈਉਹਿਂੈਕੰ ਮਂੈਦੇੈਨਜਹਿਂੈਦੀੈ
ਅ”ਲੈਨਵੱ ਚੈਲੋ ੜੈਿਹਂੈਹੈ।

ਖਾਣਾ:ੈਨਜ਼ਆਦਾੈਵੱ ਡੇੈਭੋਜਿੈਕਰਿੈਦੀੈਿਜਾਏ,ੈਿੋੜਹੀਆਂੈਮਾਤਰਾਵਂੈਨਵੱ ਚੈਨਜ਼ਆਦਾੈਵਾਰੈਭੋਜਿੈਕਰਿੈਿਾਲੈਮਦਦੈਨਮਲੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈ
ਜਦਂੈਪੇਟੈਭਰੈਜਂਦਾੈਹੈ,ੈਤਂੈਇਹੈਡਾਇਆਫਰਾਮੈਦੀੈਨਕਨਰਆੈ'ਤੇੈਅ”ਰੈਪਾਂਦਾੈਹੈੈਅਤੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈਲੈ ਣਾੈਹੋਰੈਮੁ“ਨਕਲੈਹੋੈ
”ਕਦਾੈਹੈ।

4:

ਕੀੈਮਂੈਇਲਾਜ,ੈਥੈਰੇ੍ੀ,ੈਜਂੈਸਹਾਇਤਾੈ੍ਰਾ੍ਤੈਕਰੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀੈਹਂ?

”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਜਂੈਿੈਰੇਪੀਆਂੈਿੰ ੈਆਮੈਤੌਰੈ'ਤੇੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਦੇਖਭਾਲੈਜਂੈ”ਾਹੈਪਰਿੰਧਿੈਨਕਹਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।
ਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਦੀਆਂੈ”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਦੇੈਲੱਛਣੈਨਦਖਾਈੈਨਦੰ ਦੇੈਹਿ,ੈਤਂੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਕੋਲੈਭੇਨਜਆੈਜਾਵੇਗਾੈਜਂੈ

ਤੁ”ਂੈਭੇਜੈੇ ਜਾਣੈਲਈੈਕਨਹੈ”ਕਦੇੈਹੋ।ੈਇਹੈਯਕੀਿੀੈਿਣਾਉਣਾੈਮਹੱ ਤਵਪਰਿੈਹੈੈਨਕੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਰੇੈਨਵਕਲਪਂੈਦੇੈਿਾਰੇੈਪਰੀੈਜਾਣਕਾਰੀੈ

ਹੋਵੇੈਅਤੇੈਪਤਾੈਹੋਵੇੈਨਕੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਹਾਇਤਾੈਨਕਵਂੈਕੀਤੀੈਜਾੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਇ”ੈਿਾਲੈਤੁ”ਂੈ”ਮਂ-ਨ”ਰੈਫੈ”ਲੇ ੈਲੈ ੈ”ਕੋਗੇੈਜੋੈਤੁਹਾਡੇੈਲਈੈ
”ਹੀੈਹਿ।

ਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਦੇੈ”ਾਰੇੈਪੇ“ਵ
ੇ ਰਂੈਕੋਲੈMND ”ਿੰ ਧੀੈਕੰ ਮੈਦਾੈਤਜਰਿਾੈਿਹਂੈਹੋਵਗ
ੇ ਾ,ੈਪਰੈਤੁਹਾਡਾੈGP ਜਂੈ

ਤੁਹਾਡੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਦੇੈਹੋਰੈਮਂਿਰੈਲੋ ੜੈਪੈਣੈ'ਤੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈਮਾਹਰਂੈਕੋਲੈਭੇਜੈ”ਕਦੇੈਹਿ।ੈਤੁਹਾਿੰ ੈMND
ਦੇਖਭਾਲੈਕਂਦਰੈਜਂੈਆਪਣੀੈ”ਿਾਿਕੈਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲੈ”ੇਵਾੈਿਾਲੈਜੁੜੇੈਪੇ“ੇਵਰਂੈਤਂੈਵੀੈ”ਹਾਇਤਾੈਨਮਲਣੈਦੀੈ”ੰ ਭਾਵਿਾੈਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾੈGP ਵਧੇਰੇੈਨਵਆਪਕੈ”ਹਾਇਤਾੈਲਈੈਤੁਹਾਿੰ ੈ“ਂਤਕਾਰੀੈਦੇਖਭਾਲੈ”ੇਵਾਵਂੈਕੋਲੈਵੀੈਭੇਜੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਤਂੈਜੋੈ”ੰ ਭਵੈਤੌਰੈ'ਤੇੈ
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀੈਦੀੈਨਿਹਤਰੀਿੈਗੁਣਵੱ ਤਾੈਿੰ ੈਪਰਾਪਤੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਹੋੈ”ਕੇ।

ਸਾਹੈਸਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਕੀੈਕਰੈਸਕਦੀੈਹੈ?
ਉਹ:







ਤੁਹਾਡਾੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈ”ਿੰ ਧੀੈਮੁਲਂਕਣੈਕਰਿੈਲਈੈਲੜੀਵਾਰੈਟੈ”ਟੈਪੇ“ੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ
ਤੁਹਾਡੇੈਲਈੈਿੈਰੇਪੀੈਅਤੇੈਇਲਾਜੈਦੇੈਅਨਜਹੇੈਨਵਕਲਪਂੈਦੀੈਪਛਾਣੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿੈਜੋੈਤੁਹਾਡੇੈਲਈੈ”ਭੈਤਂੈਢੁਕਵਂੈਹਿ
ਤੁਹਾਡੀਆਂੈਇੱ ਛਾਵਂੈਮੁਤਾਿਕੈ”ਨਚਤੈਚੋਣਂੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਵਾ”ਤੇੈਜਾਣਕਾਰੀੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ
ਪਨਹਲਂੈਤਂੈਯੋਜਿਾੈਿਣਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿੈਤਂੈਜੋੈਇਹੈਯਕੀਿੀੈਿਣਾਇਆੈਜਾੈ”ਕੇੈਨਕੈਭਨਵੱ ਖੈਦੀੈ
ਦੇਖਭਾਲੈਜਂੈਇਲਾਜੈਉ”ੇੈਤਰਹਂੈਹੋਵੇੈਨਜ”ੈਤਰਹਂੈਤੁ”ਂੈਚਾਹੁੰ ਦੇੈਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਮੁਲਂਕਣੈਦੇੈਟੈ”ਟਂੈਨਵੱ ਚੈ“ਾਮਲੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈ:
ਫੋਰਸਡੈਵਾਇਟਲੈਸਮਰੱ ਥਾ:ੈਇਹੈਪੈਮਾਇ“ੈਕਰਿੀੈਨਕੈਤੁ”ਂੈਨਕੰ ਿੀੈਜ਼ੋਰੈਿਾਲੈ”ਾਹੈਿਾਹਰੈਛੱ ਡਦੇੈਹੋ।ੈਕਈੈਵਾਰੀੈਇਹੈਨਚਹਰੇੈ'ਤੇੈ
ਮਾ”ਕੈਲਗਾੈਕੇੈਕੀਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।

ਅਸਧਕਤਮੈਇੰਸਸ੍ਰੇਟਰੀੈਦਿਾਉ(MIP):ੈਉਹਿਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਦੀੈਤਾਕਤੈਦੀੈਪੈਮਾਇ“ੈਕਰਿੈਲਈੈਨਜਹਿਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਤੁ”ਂੈ
”ਾਹੈਅੰ ਦਰੈਨਖੱ ਚਣੈਲਈੈਕਰਦੇੈਹੋ।

ਅਸਧਕਤਮੈਐਕਸ੍ਾਇਰੇਟਰੀੈਦਿਾਉ(MEP):ੈਉਹਿਂੈਮਾ”ਪੇ“ੀਆਂੈਦੀੈਤਾਕਤੈਦੀੈਪੈਮਾਇ“ੈਕਰਿੈਲਈੈਨਜਹਿਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈ

ਤੁ”ਂੈ”ਾਹੈਿਾਹਰੈਕੱ ਢਣੈਲਈੈਕਰਦੇੈਹੋ।

ਸਸਿਫੈਿਜ਼ਲੈਇੰਸ੍ੀਰੇਟਰੀੈਦਿਾਉ(SNIP):ੈਇਹੈਪੈਮਾਇ“ੈਕਰਿੈਲਈੈਨਕੈਤੁ”ਂੈਨਕੰ ਿੀੈਤਾਕਤੈਿਾਲੈ”ਾਹੈਅੰ ਦਰੈਨਖੱ ਚਦੇੈਹੋ।ੈ

ਇਹੈਿਾ”ਹੈਨਵੱ ਚੈਡਾਟੈਿਾਲੈਛੋਟੀੈਨਜਹੀੈਨਟਊਿੈਲਗਾੈਕੇੈਕੀਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।

ਆਰਟੇਰੀਅਲੈਜਂੈਕੈਸ੍ਲਰੀੈਲਹੈਗੈਸਂ:ੈਤੁਹਾਡੇੈਖਿੈਨਵੱ ਚੈਆਕ”ੀਜਿੈਅਤੇੈਕਾਰਿਾਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਦੇੈਪੱ ਧਰਂੈਦੀੈਪੈਮਾਇ“ੈ
ਕਰਿੈਲਈ,ੈਲਹ-ਿਾੜੀੈਜਂੈਕੰ ਿੈਦੀੈਲੌ ਲੈਤਂੈਲਏੈਖਿੈਦੇੈਿਮਨਿਆਂੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੇੈਹੋਏੈਕੀਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।ੈ”ਾਹੈਦੀਆਂੈ

”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਿੰ ੈਆਕ”ੀਜ਼ਿੈਦੀੈਘੱ ਟੈ”ੰ ਘਣਤਾੈਅਤੇੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਦੀੈਵੱ ਧੈ”ੰ ਘਣਤਾੈਦੁਆਰਾੈਦਰ”ਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈ।
੍ਲਸੈਆਕਸੀਜਿੈਮਾ੍:ੈਤੁਹਾਡੀੈਂਗਲੀੈ'ਤੇੈਲਗਾਏੈਗਏੈ”ਂ”ਰੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੇੈਹੋਏੈਤੁਹਾਡੇੈਖਿੈਨਵੱ ਚੈਆਕ”ੀਜਿੈਦੇੈਪੱ ਧਰੈ
ਦੀੈਪੈਮਾਇ“ੈਕੀਤੀੈਜਂਦੀੈਹੈੈ।

ਟਰਂਸਸਕਊਟੇਿੀਅਸੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕਸਾਈਡੈਮਾ੍ੈ(TOSCA):ੈਤੁਹਾਡੀੈਚਮੜੀੈ'ਤੇੈਮੋਿੀਟਰੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੇੈਹੋਏ,ੈਆਮੈ

ਤੌਰੈ'ਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈਕੰ ਿੈ'ਤੇੈਕਨਲੱਪੈਲਗਾੈਕੇ,ੈਤੁਹਾਡੇੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਦੇੈਪੱ ਧਰੈਦੀੈਪੈਮਾਇ“ੈਲਈੈਇਹੈਟੈ”ਟੈਆਮੈਤੌਰੈ
'ਤੇੈਰਾਤੈਭਰੈਕੀਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।

ਸਕਹੜੀਆਂੈਥੈਰੇ੍ੀਆਂੈਅਤੇੈਇਲਾਜੈ੍ੇਸ਼ੈਕੀਤੇੈਜਾਣੈਦੀੈਸੰ ਭਾਵਿਾੈਹੈ?
ਮੁਲਂਕਣੈਤਂੈਿਾਅਦ,ੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਤੁਹਾਿੰ ੈਉਪਲਿਧੈਨਵਕਲਪਂੈਿਾਰੇੈਦੱ ”ੇਗੀ।ੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈਲੋ ੜਂੈ'ਤੇੈਨਿਰਭਰੈ
ਕਰਨਦਆਂ,ੈਇਹਿਂੈਨਵੱ ਚੈਅੱ ਗੇੈਨਦੱ ਤੀਆਂੈਗੱ ਲਂੈਲਈੈ”ਹਾਇਤਾੈ“ਾਮਲੈਹੋੈ”ਕਦੀੈਹੈ:




ਤੁਹਾਡਾੈ”ਾਹੈਲੈ ਣਾ
ਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋਈੈਖੰ ਘ
ਿਲਗਮੈਿੰ ੈਕੱ ਢਣਾ,ੈਖਾ”ੈਤੌਰੈ'ਤੇੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈਵਾਰ-ਵਾਰੈਛਾਤੀੈਦੀਆਂੈਇਿਫੈਕ“ਿਂੈਹੁੰ ਦੀਆਂੈਹਿ।

ਤੁ”ਂੈਇਹਿਂੈਨਵਕਲਪਂੈਿਾਰੇੈ”ੋਚਣੈਲਈੈ”ਮਂੈਲੈ ਣਾੈਚਾਹੈ”ਕਦੇੈਹੋ,ੈਤਂੈਜੋੈਤੁ”ਂੈ”ਨਚਤੈਫੈ”ਲਾੈਕਰੈ”ਕੋ।ੈਆਪਣੇੈਭਨਵੱ ਖੈਦੀੈ

ਦੇਖਭਾਲੈਲਈੈਆਪਣੀਆਂੈਤਰਜੀਹਂੈਿਾਰੇੈ”ੋਚਣੈਦੀੈਕੋਨ““ੈਕਰੋ।ੈਤੁਹਾਡੀੈਨਵਆਪਕੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਦੀੈਟੀਮ,ੈਅਤੇੈ
ਇ”ੇੈਤਰਹਂੈ“ਂਤਕਾਰੀੈਦੇਖਭਾਲੈਪੇ“ੇਵਰ,ੈਪਨਹਲਂੈਤਂੈਯੋਜਿਾੈਿਣਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹਿ।
”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਿਾਰੇੈਅਤੇੈਹਵਾਦਾਰੀੈ(ਵਂਟੀਲੇ “ਿ)ੈਿਾਰੇੈਨਜ਼ਆਦਾੈਵੇਰਵੇੈਲਈੈਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀੈ“ੀਟਂੈ8B ਤਂੈ8E

ਲਾਰ,ੈਖੰ ਘੈਅਤੇੈਦਮੈਘੁੱ ਟਣੈਿਾਰੇੈਮਾਰਗਦਰ“ਿੈਲਈ,ੈਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀੈ“ੀਟੈ7A:ਨਿਗਲਣੈ”ਿੰ ਧੀੈਮੁ“ਨਕਲਂ

”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਿਾਰੇੈਤੁ”ਂੈਜੋੈਕੋਈੈਫੈ”ਲੇ ੈਕਰਦੇੈਹੋੈਉਹਿਂੈਿੰ ੈਆਪਣੇੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਂੈਅਤੇੈਆਪਣੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ

”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਿਾਲੈ”ਂਝੇੈਕਰੋ।ੈਇ”ੈਿਾਲੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈਇੱ ਛਾਵਂੈਮੁਤਾਿਕੈਤੁਹਾਡੀੈਭਨਵੱ ਖੈਦੀੈਦੇਖਭਾਲੈਦਾੈਪਰਿੰਧਿੈਕਰਿੈ
ਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਨਮਲੇ ਗੀ।ੈਇਹੈਉ”ੈਵੇਲੇੈਮਹੱ ਤਵਪਰਿੈਹੁੰ ਦਾੈਹੈੈਜੇੈਤੁ”ਂੈਨਕ”ੇੈਵੀੈਕਾਰਿੈਕਰਕੇੈਗੱ ਲਿਾਤੈਿਹਂੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਜਂੈਫੈ”ਲੇ ੈ
ਿਹਂੈਲੈ ੈ”ਕਦੇ।ੈਨਮ”ਾਲੈਲਈ,ੈਤੁ”ਂੈਗੈਰ-ਯੋਜਿਾਿੱ ਧੈਜਂੈਿੇਲੋੜੇੈਇਲਾਜੈਤਂੈਿਚਣੈਦੇੈਇੱ ਛੁਕੈਹੋੈ”ਕਦੇੈਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀੈਨ”ਹਤੈਅਤੇੈ”ਮਾਜਕੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਜਂੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਤੁਹਾਡੀਆਂੈਲੋ ੜਂੈ'ਤੇੈਨਿਰਭਰੈਕਰਦੇੈਹੋਏੈਤੁਹਾਿੰ ੈਅੱ ਗੇੈ
ਨਦੱ ਤੀਆਂੈਚੀਜ਼ਂੈਪੇ“ੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ:

ਲੱਛਣਂੈਦੀੈਸਿਗਰਾਿੀ:ੈਤੁਹਾਿੰ ੈਮਾਹਰਾਿਾੈ“ਂਤਕਾਰੀੈਦੇਖਭਾਲੈਟੀਮੈਜਂੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਿਰ”ੈਕੋਲੈਭੇਨਜਆੈਜਾੈ”ਕਦਾੈਹੈ,ੈਜੋੈ
ਤੁਹਾਡੇੈਲੱਛਣਂੈ'ਤੇੈਕਾਿੈਪਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈਤੁਹਾਡੇੈGP ਿਾਲੈਕੰ ਮੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ:ੈਿਲਗਮੈਜਂੈਪਤਲੀੈਜਂੈਗਾੜਹੀੈਲਾਰੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਲਈੈਦਵਾਈਆਂੈਉਪਲਿਧੈਹੋੈ”ਕਦੀਆਂੈਹਿ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਡੀੈਖੰ ਘੈ

ਕਮਜ਼ੋਰੈਹੈ,ੈਤੁਹਾਿੰ ੈਨਿਗਲਣੈ”ਿੰ ਧੀੈ”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਹਿੈਜਂੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਤਿਦੀਲੀਆਂੈਆਂਦੀਆਂੈਹਿੈਤਂੈਇਹਿਂੈਿੰ ੈ
ਕੱ ਢਣਾੈਮੁ“ਨਕਲੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਹੋਰੈਦਵਾਈਆਂ,ੈਨਮ”ਾਲੈਲਈ,ੈ”ਾਹੈਚੜਹਿੈਜਂੈਨਚੰ ਤਾੈਤਂੈਰਾਹਤੈਦੁਆਉਣੈਲਈੈ”ਹਾਇਕੈਹੋੈ
”ਕਦੀਆਂੈਹਿੈ(ਨ”ਰਲੇ ਖੈ'MND ਐ”ੋ”ੀਏ“ਿੈਜ”ਟੈਇਿੈਕੇ”ੈਨਕੱ ਟ'ੈਵੀੈਦੇਖੋ)।

ਕਸਰਤਂ:ੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪ”ਟੈਤੁਹਾਡੀੈਫੇਫੜੇੈਦੀੈ”ਮਰੱ ਿਾੈਦੀੈਨਿਹਤਰੀਿੈਵਰਤਂੈਕਰਿੈਅਤੇੈਨਜ਼ਆਦਾੈਪਰਭਾਵ“ਾਲੀੈ
ਢੰ ਗੈਿਾਲੈਖੰ ਘਣੈਦਾੈਤਰੀਕਾੈਨ”ੱ ਖਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰਿੈਲਈ,ੈਕ”ਰਤਂੈਿਾਰੇੈ”ਲਾਹੈਦੇੈ”ਕਦਾੈਹੈ।

ਸਾਹੈਭਰਿਾ:ੈਇਹੈਨਵਹਾਰਕੈਿੈਰੇਪੀੈMND ਲਈੈਹਮੇ“ਾੈਢੁਕਵਂੈਿਹਂੈਹੁੰ ਦੀ,ੈਪਰੈਤੁਹਾਡੇੈਲੱਛਣਂੈ'ਤੇੈਨਿਰਭਰੈਕਰਦੇੈਹੋਏੈਵਰਤੀੈ

ਜਾੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਇਹੈਤੁਹਾਡੇੈਫੇਫਨੜਆਂੈਨਵੱ ਚੈਪਨਹਲਂੈਤਂੈਹੀੈਮੌਜਦੈਹਵਾੈਤਂੈਵਾਧੈਹਵਾੈਭਰਿੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰਦੀੈਹੈ,ੈਨਜ”ੈ

ਿਾਲੈਤੁਹਾਡੀੈਖੰ ਘੈਲਈੈਵਾਧੈਜੋਰੈਪਾਇਆੈਜਾੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਕਈੈਵਾਰੀੈਮਦਦੈਲਈੈਇੱ ਕੈਮਾ”ਕੈਵਾਲਾੈਫੁਲਾਇਆੈਜਾੈ”ਕਣੈਵਾਲਾੈ
ਿੈਗੈਵਰਨਤਆੈਜਂਦਾੈਹੈ।ੈਜਦਂੈਿੈਗੈਿੰ ੈਘੁੱ ਨਟਆੈਜਂਦਾੈਹੈ,ੈਤਂੈਇਹੈ”ਾਹੈਿਾਲੈਨਜ਼ਆਦਾੈਹਵਾੈਿੰ ੈਿਰਮੀੈਿਾਲੈਅੰ ਦਰੈਨਖੱ ਚੇੈਜਾਣੈ
ਲਈੈਉਤ“ਾਨਹਤੈਕਰਦਾੈਹੈ।

ਛਾਤੀੈਦੀੈਰਕਾਵਟੈਦਰੈਕਰਿੀੈਅਤੇੈਖੰ ਘਣੈਸਵੱ ਚੈਸਹਾਇਤਾ:ੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪ”ਟੈਦੁਆਰਾੈਤੁਹਾਡੀੈਛਾਤੀੈਤਂੈਿਲਗਮੈ
ਿੰ ੈਕੱ ਢਣੈਲਈੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਦੀਆਂੈਕ”ਰਤਂੈਅਤੇੈਖੰ ਘਣੈਦੀਆਂੈਤਕਿੀਕਂੈਨਦਖਾਈਆਂੈਜਾੈ”ਕਦੀਆਂੈਹਿ।ੈਿਲਗਮੈਿੰ ੈਕੱ ਢਣੈਨਵੱ ਚੈ
ਇੱ ਕੈਛੋਟੀੈਮ“ੀਿੈਵੀੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਇਹੈਮ“ੀਿੈਮੰ ਹੈਦੇੈਮਾ”ਕੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਦੀੈਹੈੈਅਤੇੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਾਹਮਾਰਗੈਲਈੈ

ਦਿਾਅੈਨਵੱ ਚੈਤੇਜ਼ੀੈਿਾਲੈਤਿਦੀਲੀੈਨਲਆਂਦੀੈਹੈੈਜੋੈਕੁਦਰਤੀੈਖੰ ਘੈਦੀੈਤਰਹਂੈਕੰ ਮੈਕਰਦੀੈਹੈ।ੈਉਪਲਿਧਤਾੈਿਾਰੇੈਆਪਣੇੈ”ਿਾਿਕੈ
”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈ”ਂਟਰੈਤਂੈਪੁੱ ਛੋ,ੈਨਕਂਨਕੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਨਕੈਇਹੈਯਕੇੈਨਵੱ ਚੈਹਰੈਜਗਹਾੈ'ਤੇੈਉਪਲਿਧੈਿਾੈਹੋਵੇ।ੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਨਕੈਇਹੈ

ਤੁਹਾਡੇੈਲਈੈਢੁਕਵਂੈਿਾੈਹੋਵੇ,ੈਨਕਂਨਕੈਕੁਝੈਲੋ ਕਂੈਿੰ ੈਇ”ੈਦੇੈਮਨਹ””ੈਹੋਣੈਦੇੈਤਰੀਕੇੈਿਾਲੈ”ਮਝੌਤਾੈਕਰਿਾੈਮੁ“ਨਕਲੈਲੱਗਦਾੈਹੈ,ੈ
ਇ”ੈਲਈੈਤੁਹਾਿੰ ੈਆਪਣੀੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਤਂੈ”ੇਧੈਦੀੈਲੋ ੜੈਹੋਵੇਗੀ।ੈਆਮੈਤੌਰੈ'ਤੇੈਉ”ੈਵੇਲੇੈਇ”ੈਦੀੈਆਦਤੈਪਾਉਣਾੈਅ”ਾਿੈ
ਹੁੰ ਦਾੈਹੈ,ੈਜੇੈਇ”ੈਿੰ ੈਉ”ੈਵੇਲੇੈ“ੁਰੈਕੀਤਾੈਜਂਦਾੈਹੈੈਜਦਂੈਤੁਹਾਿੰ ੈਕਮਜ਼ੋਰੈਹੋਈੈਖੰ ਘੈਦੇੈਪਨਹਲੇ ੈਲੱਛਣੈਿਜ਼ਰੈਆਂਦੇੈਹਿ।

ਸਕਸ਼ਿੈਯਸਿਟ:ੈਇ”ੈਉਪਕਰਿੈਿੰ ੈਮੰ ਹੈਤਂੈਨਰ”ਾਵੈਿੰ ੈ”ਾਫੈਕਰਿੈਲਈੈਵਰਨਤਆੈਜਾੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਇੱ ਕੈਵਾਰੀੈਤੁਹਾਿੰ ੈਇ”ੈਦੀੈ
ਵਰਤਂੈਨਦਖਾਏੈਜਾਣੈਤਂੈਿਾਅਦੈਤੁ”ਂੈਜਂੈਤੁਹਾਡਾੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਇ”ੈਿੰ ੈਵਰਤੈ”ਕਦੇੈਹੋ।

ਿੌਿ-ਇਿਵੇਸਸਵੈਵਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ(NIV):ੈਇ”ੈਨਵੱ ਚੈਮ“ੀਿੈਤੁਹਾਡੇੈਦੁਆਰਾੈ”ਾਹੈਿਾਲੈਲਈੈਜਂਦੀੈਆਮੈਹਵਾੈਦੀੈਮਾਤਰਾੈਨਵੱ ਚੈਵਾਧਾੈ

ਕਰਕੇੈਤੁਹਾਡੇੈਆਪਣੇੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਕਰਦੀੈਹੈ।ੈਅਨਜਹਾੈਤੁਹਾਡੇੈਿੱਕੈ'ਤੇ,ੈਜਂੈਿੱਕੈਅਤੇੈਮੰ ਹੈ'ਤੇੈਮਾ”ਕੈਲਗਾੈਕੇੈਕੀਤਾੈ
ਜਂਦਾੈਹੈ।

ਇਿਵੇਸਸਵੈਵਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿੈ(ਟਰਸੈ ਕਓਸਟੋਮੀੈਵੱ ਜਂੈਵੀੈਜਾਸਣਆੈਜਂਦਾੈਹੈ):ੈਇ”ੈਨਵੱ ਚੈਨਟਊਿੈਿੰ ੈਗਰਦਿੈਰਾਹਂੈ”ਾਹੈਵਾਲੀੈਪਾਈਪੈ

ਨਵੱ ਚੈਪਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈੈਤਂੈਜੋੈਮ“ੀਿੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕੇ।ੈਪਨਹਲਂੈਹਵਾਦਾਰੀੈਦੀੈਲੋ ੜੈਆਮੈਤੌਰੈ'ਤੇੈਰਾਤੈ

ਦੌਰਾਿੈਪਂਦੀੈਹੈ,ੈਪਰੈਨਿਮਾਰੀੈਦੇੈਫੈਲਣੈਿਾਲੈਤੁ”ਂੈਇ”ੈ'ਤੇੈਨਿਰਭਰੈਹੋੈ”ਕਦੇੈਹੋੈਅਤੇੈਨਦਿੈਦੌਰਾਿੈਵੀੈਤੁਹਾਿੰ ੈਇ”ੈਦੀੈਲੋ ੜੈਪੈੈ

”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈਲਗਾਤਾਰੈਇ”ੈਦੀੈਲੋ ੜੈਪਂਦੀੈਹੈ,ੈਤਂੈਇ”ੈਿੰ ੈਮੁਕੰਮਲੈਹਵਾਦਾਰੀੈਨਕਹਾੈਜਂਦਾੈਹੈ।ੈਅਨਜਹਾੈਵਂਟੀਲੇ “ਿੈਦੀਆਂੈ
ਦੋਵਂੈਨਕ”ਮਂੈਿਾਲੈਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈ।

ਹੋੈ”ਕਦਾੈਹੈੈਹਵਾਦਾਰੀੈਦੀੈਵਰਤਂੈਹਰੇਕੈਨਵਅਕਤੀੈਲਈੈਮੁਆਫਕੈਿਾੈਹੋਵੇ।ੈਜੇੈਢੁਕਵਂੈਹੋਵੇ,ੈਤਂੈਇਹੈ”ਾਹੈਦੀਆਂੈ”ਮੱ ਨ”ਆਵਂੈਨਵੱ ਚੈ
ਰਾਹਤੈਦੁਆਉਣ,ੈਿਂਦੈਨਵੱ ਚੈ”ੁਧਾਰੈਕਰਿੈਅਤੇੈਿਕੇਵਂੈਿੰ ੈਘਟਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ,ੈਪਰੈਇਹੈਨਿਮਾਰੀੈਦੇੈਫੈਲਾਵੈਿੰ ੈ
ਿਹਂੈਰੋਕੇਗੀ।

ਦੋਵਂੈਤਰਹਂੈਦੀੈਹਵਾਦਾਰੀੈਿਾਰੇੈਹੋਰੈਵੇਰਨਵਆਂੈਲਈੈਦੇਖੋ:

”ਚਿਾੈ“ੀਟੈ8B –ੈਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈਲਈੈਹਵਾਦਾਰੀ
ਆਕਸੀਜਿ:ੈਇਹੈ”ਾਹੈਚੜਹਿੈ'ਤੇੈਮਦਦੈਿਹਂੈਕਰਦੀੈਅਤੇੈਆਮੈਤੌਰੈ'ਤੇੈਇ”ੈਦੀੈMND ਲਈੈਨ”ਫਾਰ“ੈਿਹਂੈਕੀਤੀੈਜਂਦੀ,ੈ

ਨਕਂਨਕੈਇਹੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਰੀਰੈਨਵੱ ਚੈਆਕ”ੀਜਿੈਅਤੇੈਕਾਰਿਿੈਡਾਈਆਕ”ਾਈਡੈਨਵਚਾਲੇ ੈ”ੰ ਤੁਲਿੈਿੰ ੈਨਵਗਾੜੈ”ਕਦੀੈਹੈ।ੈਪਰ,ੈਜੇੈ
ਤੁਹਾਡੇੈਆਕ”ੀਜਿੈਪੱ ਧਰੈਘੱ ਟੈਹਿੈਤਂੈਇ”ੈਿੰ ੈਕਈੈਵਾਰੀੈ”ਾਵਧਾਿੀੈਿਾਲੈਵਰਨਤਆੈਜਾੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈਘਰੇਲੈਵਰਤਂੈਲਈੈ

ਆਕ”ੀਜਿੈ”ਿੰ ਧੀੈਨਕ”ੇੈਵੀੈਫੈ”ਨਲਆਂੈਿੰ ੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਾਹੈ”ਿੰ ਧੀੈਟੀਮੈਿਾਲੈਨਵਚਾਨਰਆੈਜਾਣਾੈਚਾਹੀਦਾੈਹੈ,ੈਨਕਂਨਕੈਤੁਹਾਡੇੈ”ਰੀਰੈ
ਨਵੱ ਚੈਆਕ”ੀਜਿੈਦੇੈਵੱ ਧੈਪੱ ਧਰੈਿੁਕ”ਾਿਦੇਹੈਹੋੈ”ਕਦੇੈਹਿ।

MND ਿਾਲੈਹਵਾੈਦੀੈਵਰਤਂੈਅਤੇੈਹਵਾਈੈ”ਫਰੈਿਾਰੇੈਨਜ਼ਆਦਾੈਵੇਰਨਵਆਂੈਲਈ,ੈਦੇਖੋ:
”ਚਿਾੈ“ੀਟੈ8E -ੈਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈਲਈੈਹਵਾਈੈ”ਫਰੈਅਤੇੈਹਵਾਦਾਰੀ

MND ਜਸਟੈਇਿੈਕੇਸੈਸਕਟੈ(JIC ਸਕੱ ਟ)
JIC ਨਕੱ ਟੈਇੱ ਕੈਅਨਜਹਾੈਿਾਕ”ੈਹੈੈਨਜ”ੈਿੰ ੈਤੁ”ਂੈਘਰੈਰੱ ਖੈ”ਕਦੇੈਹੋ,ੈਨਜ”ੈਨਵੱ ਚੈਐਮਰਜਂ”ੀੈ”ਨਿਤੀਆਂੈਨਵੱ ਚੈਵਰਤੇੈਜਾਣੈਲਈੈ

ਦਵਾਈਆਂੈ“ਾਮਲੈਹੁੰ ਦੀਆਂੈਹਿ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈ”ਾਹੈਚੜਹਦਾੈਹੈੈਜਂੈਖੰ ਘੈਆਂਦੀੈਹੈੈਜਂੈਦਮੈਘੁੱ ਟਦਾੈਹੈੈਤਂੈJIC ਨਕੱ ਟੈਦਾੈਿੜੇੈਹੋਣਾੈ
ਭਰੋ”ਾੈਪੈਦਾੈਕਰਦਾੈਹੈ।

ਅ”ਂੈਤੁਹਾਡੇੈGP ਦੀੈਿੇਿਤੀੈ'ਤੇੈਉਹਿਂੈਿੰ ੈJIC ਨਕੱ ਟੈਿਾਕ”ੈਮੁਫਤੈ”ਪਲਾਈੈਕਰਦੇੈਹਂ।ੈਫੇਰੈਤੁਹਾਡਾੈGP ਿਾਕ”ੈਨਵੱ ਚੈਰੱ ਖਣੈ
ਲਈੈਤੁਹਾਿੰ ੈਢੁਕਵਂੈਦਵਾਈੈਦਾੈਿੁ”ਖਾੈਨਦੰ ਦਾੈਹੈ।ੈਇ”ੈਿਾਲੈਇਹੈਯਕੀਿੀੈਿਣਦਾੈਹੈੈਨਕੈਜੇੈਡਾਕਟਰੈਜਂੈਕਨਮਊਨਿਟੀੈਿਰ”ੈਿੰ ੈ
ਕੰ ਮਕਾਜੀੈਘੰ ਨਟਆਂੈਤਂੈਿਾਅਦੈਿੁਲਾਇਆੈਜਂਦਾੈਹੈੈਤਂੈਉਹਿਂੈਲਈੈਦਵਾਈਆਂੈਨਤਆਰੈਹੋਣ।

ਦਵਾਈੈਿੰ ੈਹੋਰਿਂੈਪੇ“ਵ
ੇ ਰਂੈਦੁਆਰਾੈਵਰਤੇੈਜਾਣੈਲਈੈਤੁਹਾਡੇੈGP ਿੰ ੈਦ”ਤਖਤੈਕੀਤੀੈਇਜਾਜ਼ਤੈ“ਾਮਲੈਕਰਿੈਦੀੈਲੋ ੜੈਹੋੈ”ਕਦੀੈ
ਹੈ।ੈਿਾਕ”ੈਨਵੱ ਚੈਪੇ“ਵ
ੇ ਰਂੈਲਈੈਨਲਖਤੀੈ”ੇਧੈਵੀੈ“ਾਮਲੈਹੁੰ ਦੀੈਹੈੈਅਤੇੈ(ਜੇੈਤੁਹਾਡਾੈGP ਢੁਕਵਂੈ”ਮਝਦਾੈਹੈ),ੈਇ”ੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੇੈ

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾੈਲਈੈਤੁਹਾਿੰ ੈਉ”ੈਵੇਲੇੈਦੇਣੈਲਈੈਦਵਾਈੈਵੀੈ“ਾਮਲੈਹੁੰ ਦੀੈਹੈੈਜਦੋੈਤੁ”ਂੈਪੇ“ਵ
ੇ ਰੈਡਾਕਟਰੀੈ”ਹਾਇਤਾੈਦੇੈਪਹੁੰ ਚਣੈ
ਦੀੈਉਡੀਕੈਕਰੈਰਹੇੈਹੁੰ ਦੇੈਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾੈGP, JIC ਨਕੱ ਟੈਿਾਰੇੈ”ਲਾਹੈਲੈ ਣੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਹੈਲਪਲਾਈਿੈMND ਕਿਕਟੈਿਾਲੈ”ੰ ਪਰਕੈਕਰੈ”ਕਦਾੈਹੈ।ੈ”ੰ ਪਰਕੈ
ਵੇਰਨਵਆਂੈਲਈੈ”ੈਕ“ਿੈ5:ਮੈਿੰ ੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਨਕਵਂੈਨਮਲੈ”ਕਦੀੈਹੈ?ੈਨਵੱ ਚੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇਖੋ।

5:ਮੈਿੰ ੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਸਕਵਂੈਸਮਲੈਸਕਦੀੈਹੈ?
ਲਾਹੇਵੰਦੈਸੰ ਗਠਿ
ਜ਼ਰਰੀੈਿਹਂੈਹੈੈਨਕੈਅ”ਂੈਅੱ ਗੇੈਨਦੱ ਤੇੈਨਕ”ੇੈਵੀੈ”ੰ ਗਠਿੈਦਾੈ”ਮਰਿਿੈਕਰਦੇੈਹਂ,ੈਪਰੈਅ”ਂੈਉਹਿਂੈਿੰ ੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਲੱਭਣਾੈ“ੁਰੈ
ਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਲਈੈ“ਾਮਲੈਕੀਤਾੈਹੈ।

ਨਪਰੰ ਟੈਕਰਿੈ”ਮਂੈ”ੰ ਪਰਕੈਵੇਰਵੇੈ”ਹੀੈਹਿ,ੈਪਰੈ”ੰ “ੋਧਿਂੈਦਰਨਮਆਿੈਇਹੈਿਦਲੈ”ਕਦੇੈਹਿ।ੈਜੇੈਤੁਹਾਿੰ ੈਨਕ”ੇੈ”ੰ ਗਠਿੈਿੰ ੈਲੱਭਣੈ
ਨਵੱ ਚੈਮਦਦੈਚਾਹੀਦੀੈਹੋਵੇੈਜਂੈਤੁਹਾਡੇੈਕੋਈੈਪਰ“ਿੈਹਿ,ੈਤਂੈ”ਾਡੀੈMND ਕਿਕਟੈਹੈਲਪਲਾਈਿੈਿਾਲੈ”ੰ ਪਰਕੈਕਰੋੈ(ਵੇਰਨਵਆਂੈ

ਲਈੈਇ”ੈ“ੀਟੈਦੇੈਆਖਰੈਨਵੱ ਚੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇਖੋ)।

GOV.UK

ਅ”ਮਰਿਾਵਂੈਲਈੈ”ਹਾਇਤਾੈ”ਮੇਤ,ੈਿੈਨਿਨਫਟਂੈਅਤੇੈਕਨਲਆਣੈਲਈੈਔਿਲਾਈਿੈ”ਰਕਾਰੀੈ”ਲਾਹ।
ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

ਹਰੇਕੈਪੁੱ ਛਨਗੱ ਛੈਦੇੈ”ਿੰ ਧੈਨਵੱ ਚੈਵੈਿ”ਾਈਟੈ'ਤੇੈਈਮੇਲੈਪਤੇੈਮੁਹੱਈਆੈਕੀਤੇੈਜਂਦੇੈਹਿ
www.gov.uk
www.nidirect.gov.uk (ਿੌਰਦਰਿੈਆਇਰਲਂ ਡ)

ਹੈਲਥੈਇਿੈਵੇਲਜ਼

NHS ”ੇਵਾਵਂੈਅਤੇੈਵੇਲਜ਼ੈਨਵੱ ਚੈਨ”ਹਤੈਿੋਰਡਂੈਿਾਰੇੈਔਿਲਾਈਿੈਮਦਦੈ(NHS ਡਾਇਰੈਕਟੈਵੇਲਜ਼ੈਵੀੈਦੇਖੋ)।
ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

ਵੈਿ”ਈਟੈ”ੰ ਪਰਕੈਪੰ ਿੈਦੇੈਮਾਨਧਅਮੈਰਾਹਂ
www.wales.nhs.uk

MND ਸਕੌ ਟਲਂ ਡ

”ਕੌ ਟਲਂ ਡੈਨਵੱ ਚੈMND ਤਂੈਪਰਭਾਨਵਤੈਲੋ ਕਂੈਲਈੈਦੇਖਭਾਲ,ੈਜਾਣਕਾਰੀੈਅਤੇੈਖੋਜੈਫੰ ਨਡੰ ਗ।
ਪਤਾ:ੈ

76 Firhill Road, Glasgow, G20 7BA
0141 945 1077

ਈ-ਮੇਲ:ੈ

info@mndscotland.org.uk

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ
ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

www.mndscotland.org.uk

ਂ ੈਕਸਲਸਿਕਲੈਐਕਸੀਲਂ ਸੈ(NICE)
ਿਸ਼ਿਲੈਇੰਸਟੀਸਚਊਟੈਫਾਰੈਹੈਲਥੈਐਡ

ਇੱ ਕੈ”ੁਤੰਤਰੈ”ੰ ”ਿਾੈਜੋੈਖਰਾਿੈਨ”ਹਤੈਿੰ ੈਰੋਕਣੈਅਤੇੈਇਲਾਜੈਿਾਰੇੈਰਾ“ਟਰੀੈਨਦ“ਾ-ਨਿਰਦੇ“ੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰਦੀੈਹੈ,ੈਨਜ”ੈਨਵੱ ਚੈ
MND 'ਤੇੈਕਾਿੈਪਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈNIV ਦੀੈਵਰਤਂੈਿਾਰੇੈCG105ੈਵੀੈ“ਾਮਲੈਹੈ।
ਪਤਾ:ੈ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ
ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

10ੈSpring Gardens, London SW1A 2BU

0845 003 7780

nice@nice.org.uk
www.nice.org.uk

NHS ਚੋਇਸੀਜ਼

NHS ਲਈੈਮੁੱ ਖੈਔਿਲਾਈਿੈਹਵਾਲਾ,ੈਨਜ”ੈਨਵੱ ਚੈਨਿਰੰ ਤਰੈਨ”ਹਤ-ਦੇਖਭਾਲੈਿਾਰੇੈਜਾਣਕਾਰੀੈ“ਾਮਲੈਹੈ।
ਪਤਾ:ੈ

Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House, 79ੈWhitehall, London SW1A 2NL

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ

0207 210 4850

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

www.nhs.uk

ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਈਟੈ”ੰ ਪਰਕੈਪੰ ਿੈਦੇੈਮਾਨਧਅਮੈਰਾਹਂ

NHS 111

ਗੈਰ-”ੰ ਕਟਕਾਲੀੈ”ਲਾਹੈਲਈੈNHS ਹੈਲਪਲਾਈਿੈਨਦਿੈਦੇੈ24ੈਘੰ ਟੇ,ੈ”ਾਲੈਦੇੈ365ੈਨਦਿੈਉਪਲਿਧ।
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ

111ੈ(ਇੰ ਗਲਂ ਡ)

0845 4647ੈ(ਕੋਰਿਵਾਲ,ੈਨ”ਨ”ਲੀੈਆਇਲਂ ਡ,ੈਲਟਿੈਅਤੇੈਿੈਡਫੋਰਡ“ਾਇਰੈਲਈ)

NHS Direct Wales

ਵੇਲਜ਼ੈਲਈੈਨ”ਹਤੈਿਾਰੇੈ”ਲਾਹੈਅਤੇੈਜਾਣਕਾਰੀੈ”ੇਵਾ।
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

0845 4647
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ਿੌਰਦਰਿੈਆਇਰਲਂ ਡ

ਿੋਰਦਰਿੈਆਇਲਂ ਡੈਨਵੱ ਚੈNHS ”ੇਵਾਵਂੈਿਾਰੇੈਜਾਣਕਾਰੀ।ੈਇਹੈਨ”ਰਫੈਔਿਲਾਈਿੈ”ੇਵਾੈਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

ਵੈਿ”ਈਟੈ”ੰ ਪਰਕੈਪੰ ਿੈਦੇੈਮਾਨਧਅਮੈਰਾਹਂ
www.hscni.net

NI ਡਾਇਰੈਕਟ

GOV.UKੈਵਂਗੈਿੋਰਦਰਿੈਆਇਰਲਂ ਡੈਲਈ,ੈਜੋੈਕਨਲਆਣੈਅਤੇੈਨ”ਹਤੈ”ੇਵਾਵਂੈਿਾਰੇੈਜਾਣਕਾਰੀੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰਦਾੈਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ:ੈ

ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈ

ਵੈਿ”ਈਟੈ”ੰ ਪਰਕੈਪੰ ਿੈਦੇੈਮਾਨਧਅਮੈਰਾਹਂ
www.nidirect.gov.uk

ਹਵਾਲਾੈਸਚੀ
ਇ”ੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇੈ”ਮਰਿਿੈਨਵਚੈਵਰਤੇੈਗਏੈਹਵਾਲੇ ੈਿੇਿਤੀੈਕਰਿੈਤੇੈਹੇਠਲੀੈਿਂੈਤਂੈਨਮਲੈ”ਕਦੇੈਹਿ
ਈ-ਮੇਲ:ੈ infofeedback@mndassociation.org
ਜਂੈਇ”ੈਪਤੇੈ'ਤੇੈਨਲਖੈ”ਕਦੇੈਹੋ:

Care Information feedback, MND Association, PO Box 246,ੈNorthampton NN12PR

ਆਭਾਰ
ਇ”ੈ”ਮੱ ਗਰੀੈਦੀੈ”ਮੀਨਖਆੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਵਾ”ਤੇੈਅ”ਂੈਅੱ ਗੇੈਨਦੱ ਤੀਆਂੈਨਵਅਕਤੀਆਂੈਦਾੈਧੰ ਿਵਾਦੈਕਰਿਾੈਚਾਹਂਗੇ:

”ਾਰਾਹੈਐਵਲਜ਼ੈ(Sarah Ewles),ੈਰੈ”ਨਪਰੇਟਰੀੈਮੈਡੀ”ਿੈਨਵੱ ਚੈਕਨਲਨਿਕਲੈ”ਪੈ“ਨਲ”ਟੈਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪ”ਟ,ੈਰੈ”ਨਪਰੇਟਰੀੈ
”ਂਟਰ,ੈਯਿੀਵਰਨ”ਟੀੈਹੋ”ਨਪਟਲਜ਼ੈ”ਾਊਿੰ ਪਟਿੈNHS ਟਰੱ ”ਟ

ਨਕਰ”ਟੀਿਾੈਫੌਲੈ(Christina Faull),ੈਪੈਲੀਏਨਟਵੈਮੈਡੀ”ਿੈ”ਲਾਹਕਾਰ,ੈLOROS,ਨਲ”ੈ”ਟਰ
ਲੀਹੈਗੈਲੋਿੈ(Leah Gallon),ੈਕਨਲਨਿਕਲੈ”ਪੈ“ਨਲ”ਟੈਰੈ”ਨਪਰੇਟਰੀੈਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪ”ਟ,ੈਰੈ”ਨਪਰੇਟਰੀੈਨਡਪਾਰਟਮਂਟ,ੈ
”ੈਨਲ”ਿਰੀੈਫ਼ਾਂਡੇ“ਿੈਟਰੱ ”ਟ

ਮਾਰਨਟਿੈਲੈ ਿਮੈ(Martin Latham),ੈ”ਪੈ“ਨਲ”ਟੈਿਰ”,ੈ”ਲੀਪੈ”ਰਨਵ”,ੈ”ਂਟੈਜੇਮਜ਼ੈਹੋ”ਨਪਟਲ,ੈਲੀਡਜ਼
ਂ ਰੀਆੈਮੈਰੀ”ਿੈ(Andria Merrison),ੈਨਿਊਰੋਮ”ਕੁਲਰੈਨਿਮਾਰੀੈਨਵੱ ਚੈਨਵ“ੇ“ੱਗੈਨਦਲਚ”ਪੀੈਵਾਲੀੈ”ਲਾਹਕਾਰੈ
ਐਡ

ਨਿਊਰੋਲੋਨਜ”ਟ,ੈਡਾਇਰੈਕਟਰੈਆਫੈਨਿਰ”ਟਲੈMND ਕੇਅਰੈ”ਂਟਰ

ਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀ
ਅ”ਂੈ”ਾਹੈਲੈ ਣੈਨਵੱ ਚੈ”ਹਾਇਤਾੈਅਤੇੈMND ਿਾਲੈ”ਿੰ ਧਤੈਹੋਰੈ”ਚਿਾੈ“ੀਟਂੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰਦੇੈਹਂ:
8B –ੈਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈਲਈੈਹਵਾਦਾਰੀ
8C –ੈਿੌਿ-ਇਿਵੇਨ”ਵੈਵਂਟੀਲੇ “ਿੈ(NIV)ੈਿਾਰੇੈNICE ਨਦ“ਾ-ਨਿਰਦੇ“
8D –ੈਿੌਿ-ਇਿਵੇਨ”ਵੈਵਂਟੀਲੇ “ਿੈ(NIV)ੈਦੀੈਵਰਤਂੈਕਰਿੈ”ਮਂੈ”ਮੱ ਨ”ਆੈਨਿਵਾਰਣ
8E -ੈਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈਲਈੈਹਵਾਈੈ”ਫਰੈਅਤੇੈਹਵਾਦਾਰੀ
14A -ੈਇਲਾਜੈਤਂੈਇਿਕਾਰੈਕਰਿੈਦੇੈਅਗਾਂੈਫੈ”ਲੇ ੈ(ADRT)ੈਦੀੈਨਵਆਨਖਆ
ਅ”ਂੈਹੇਠਂੈਨਦੱ ਤੀੈਗਈੈ”ਮੱ ਗਰੀੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰਦੇੈਹਂ:

ਮੋਟਰੈਨਿਊਰੌਿੈਰੋਗੈਿਾਲੈਜੀਵਿੈਨਿਤਾਉਣਾੈ–ੈਨਿਮਾਰੀੈਦੇੈਅ”ਰੈਿੰ ੈਕਾਿੈਕਰਿੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰਿੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਮੁੱ ਖੈ
ਗਾਈਡ

ਦੇਖਭਾਲੈਅਤੇੈMND:ੈਤੁਹਾਡੇੈਲਈੈ”ਹਾਇਤਾੈ-ੈਨਿਿਂੈਭੁਗਤਾਿੈਵਾਲੇ ੈਜਂੈਪਨਰਵਾਰਕੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਂੈਲਈੈਨਵਆਪਕੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ,ੈਜੋੈMND ਿਾਲੈਜੀੈਰਹੇੈਨਕ”ੇੈਨਵਅਕਤੀੈਦੀੈ”ਹਾਇਤਾੈਕਰਦੇੈਹਿ

ਦੇਖਭਾਲੈਅਤੇੈMND:ੈਤੁਰੰਤੈਗਾਈਡੈ-ੈਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਂੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਜਾਣਕਾਰੀੈਦਾੈ”ੰ ਖੇਪੈ”ੰ ”ਕਰਿ

ਜੀਵਿੈਦਾੈਅੰ ਤ:ੈਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈਨਿਮਾਰੀੈਤਂੈਪੀੜਤੈਲੋ ਕਂੈਲਈੈਇੱ ਕੈ”ੇਧੈ–ੈਤੁਹਾਡੇੈਭਨਵੱ ਖੈਦੀੈਦੇਖਭਾਲੈਿਾਰੇੈਪਨਹਲਂੈਤਂੈਹੀੈ
ਯੋਜਿਾੈਿਣਾਉਣੈਨਵੱ ਚੈਤੁਹਾਡੀੈਮਦਦੈਕਰਿੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁ”ਂੈ”ਾਡੇੈਨਜ਼ਆਦਾਤਰੈਪਰਕਾ“ਿਂੈਿੰ ੈ”ਾਡੀੈਇ”ੈਵੈਿ”ਾਈਟੈਤਂੈਡਾਊਿਲੋ ਡੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ:ੈ

www.mndassociation.org/publications ਜਂੈਛਪੇੈਹੋਏੈਰਪੈਲਈੈMND ਕਿਕਟੈਹੈਲਪਲਾਈਿੈਤਂੈਆਰਡਰੈਕਰੋ,ੈਜੋੈ

ਅਗਲੇ ਰੀੈਜਾਣਕਾਰੀੈਅਤੇੈ”ਹਾਇਤਾੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ।

MND ਕਿਕਟੈਿਾਹਰੀੈ”ੇਵਾਵਂੈਅਤੇੈਪਰਦਾਤਾੈਲੱਭਣੈਨਵੱ ਚੈਵੀੈਮਦਦੈਕਰੈ”ਕਦੀੈਹੈ,ੈਅਤੇੈ”ਾਡੀਆਂੈਉਪਲਿਧੈ”ੇਵਾਵਂੈਿਾਰੇੈ
ਜਾਣਕਾਰੀੈਦੇੈ”ਕਦੀੈਹੈ,ੈਨਜਿਹਂੈਨਵਚੈਤੁਹਾਡੀੈ”ਿਾਿਕੈਿਰਂਚ,ੈਗਰੁੱ ਪ,ੈਐ”ੋ”ੀਏ“ਿੈਨਵਨਜ਼ਟਰੈਅਤੇੈਖੇਤਰੀੈਦੇਖਭਾਲੈਨਵਕਾ”ੈ
”ਲਾਹਕਾਰੈ“ਾਮਲੈਹਿ।

MND ਕਿਕਟ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ:ੈ0808 802 6262

ਈ-ਮੇਲ:ੈmndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246,ੈNorthampton NN12PR
MND ਐ”ੋਨ”ਏ“ਿੈਵੈਿ”ਾਈਟੈਅਤੇੈਔਿਲਾਈਿੈਫੋਰਮ
ਵੈਿ”ਾਈਟ:ੈwww.mndassociation.org

ਔਿਲਾਈਿੈਫੌਰਮ:ੈhttp://forum.mndassociation.orgਜਂੈਵੈਿ”ਾਈਟੈਦੇੈਮਾਨਧਅਮੈਿਾਲ

ਅਸਂੈਤਹਾਡੇੈਸਵਚਾਰਂੈਦਾੈਸਆਗਤੈਕਰਦੇੈਹਂ
ਤੁਹਾਡੀੈਫੀਡਿੈਕੈ”ਾਡੇੈਲਈੈ”ੱ ਚਮੁੱ ਚੈਮਹੱ ਤਵਪਰਿੈਹੈ,ੈਨਕਂਨਕੈਇਹੈMND ਤਂੈਪੀੜਤੈਲੋ ਕਂ,ੈਅਤੇੈਉਹਿਂੈਦੀੈਦੇਖਭਾਲੈਕਰਿੈ
ਵਾਲੇ ੈਨਵਅਕਤੀਆਂੈਦੇੈਫਾਇਦੇੈਲਈੈ”ਾਡੀੈਜਾਣਕਾਰੀੈਨਵੱ ਚੈ”ੁਧਾਰੈਕਰਿੈਲਈੈਮਦਦੈਕਰਦੀੈਹੈ।

ਜੇੈਤੁ”ਂੈ”ਾਡੀੈਨਕ”ੇੈਵੀੈ”ਚਿਾੈ“ੀਟੈਿਾਰੇੈਫੀਡਿੈਕੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰਿੀੈਚਾਹੋਗੇ,ੈਤਂੈਤੁ”ਂੈਇ”ੈਵੈਿ”ਾਈਟੈ'ਤੇੈਔਿਲਾਈਿੈਫਾਰਮੈ
ਪਰਾਪਤੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ:ੈwww.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

ਤੁ”ਂੈਫਾਰਮੈਦੇੈਕਾਗਜ਼ੀੈਰਪੈਲਈੈਿੇਿਤੀੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋੈਜਂੈਈਮੇਲੈਰਾਹਂੈਨ”ੱ ਧੀੈਫੀਡਿੈਕੈਮੁਹੱਈਆੈਕਰੈ”ਕਦੇੈਹੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜਂੈਤੁ”ਂੈਇ”ੈਪਤੇੈਤੇੈਨਚੱ ਠੀੈਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246,ੈNorthampton NN1 2PR

ਆਖ਼ਰੀੈਵਾਰੀੈ”ੋਧਣੈਦੀੈਤਾਰੀਖ਼:ੈ01/15

ਅਗਲੀੈ”ਮੀਨਖਆ:ੈ01/18
ਰਪਂਤਰ:ੈ3

