ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ.)
(Motor Neurone Disease MND)

ਸਮੱ ਗਰੀ
1. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰੇਗੀ?
2. ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਕੀ ਹੈ?
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱ ਥੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ� ਹਨ?

ਕੀ ਕੈਨ�ਡੀਜ਼ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (Kennedy’s Disease) ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਹੈ?
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

3. ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
4. ਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹਨ?

5. ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
6. ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ?
ਹਵਾਲੇ

ਸ਼ੁਕਰਾਨ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਸ�ੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਪ�ਤੀਰੂਪ ਹੈ। ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਸੰ ਗਠਨ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾਵਾਨ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਹ
ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ.
ਕਨ�ਕਟ (MND Connect) ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0808 802 6262

ਈ - ਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

1. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰੇਗੀ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ
ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਿਰਚੈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

•

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਲੱਛਣ

•

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ�

•

ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?

•

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

•

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਜ�ਚ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨ�ੜੇ

ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ�ਚ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਸ�ਝੀਆਂ

ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਹਨ,

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਗਾਈਡ ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵੱ ਦ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (Living with motor neurone disease)
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ� ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ�,

ਲਈ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ ਦੇਖ।ੋ

ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਜ� ਉਸ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਤ� ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

"ਢੱ ਲ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

2. ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦੀਆਂ

ਹਨ। ਇਹਨ� ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨਜ਼ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨਜ਼ ਨੂੰ
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ

ਿਹੱ ਲ ਜੁੱ ਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ� ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਿਹੱ ਲ ਜੁੱ ਲ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਬਰਬਾਦੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਇੱ ਕ ਜੀਵਨ- ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱ ਲਣ, ਗੱ ਲ ਕਰਨ, ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨੂੰ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ
ਇਹਨ� ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰਤੀਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨ� ਿਚਰ ਹੋ ਸਕੇ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ ਲੋ ਕ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਇੱ ਕ ਦੁਰਲਭ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ

ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ 40 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ
ਲੋ ਕ 50 ਤ� 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਦਮੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗਭੱ ਗ ਦੁੱ ਗਣੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਿਕਸਮ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਬਰਾਬਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਮਾਗੀ (ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਕਲ) ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ (ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ), ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਜ� ਨ�ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸ� ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ�ਿਕ ਇਹ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੱਛਣ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਊਟਪੇਸ਼�ਟ (ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼) ਦੇ

ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਬਾਅਦ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਜ�ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ�
ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਮੇਰੇ ਜੀ.ਪੀ. (GP) ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ.
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ:
•

ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੇਢੰਗਾਪਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ� ਥੋੜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ. ਪੀ. (GP) ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਵਾਪਰਦੇ ਜ� ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ

•

ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਿਸਰਫ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼� ਨਹ� ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਲਈ

ਕੋਈ ਿਸੱ ਧਾ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹਨ� ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਿਮਓਟਰੋਿਫਕ ਲੇ ਟਰਲ ਸਕਲੈ ਰੋਿਸਸ (ਏ ਐਲ ਐਸ) (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS): ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਅੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਦਾ ਸੱ ਭ ਤ� ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਜ� ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ�ੋਗਰੈਿਸਵ ਬਲਬਰ ਪਲਸੀ (ਪੀ ਬੀ ਪੀ) (Progressive bulbar palsy, PBP): ਏ.ਐ�ਲ.ਐ�ਸ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ

ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਣਾ ਜ� ਭੋਜਨ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ�ੋਗਰੈਿਸਵ ਮਸਿਕਊਲਰ ਐਟਰੋਫੀ (ਪੀ ਐਮ ਏ) (Progressive muscular atrophy, PMA): ਏ.ਐ�ਲ.ਐ�ਸ. ਦੀ

ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਛੋਟੇ

ਪ�ਤੀਿਬੰ ਬ ਜ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਬੇਢੰਗਾਪਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਲੇ ਟਰਲ ਸਕਲੈ ਰੋਿਸਸ (ਪੀ ਐਲ ਐਸ) (Primary lateral sclerosis, PLS): ਏ.ਐ�ਲ.ਐ�ਸ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਅੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਬੇਢੰਗਾਪਨ ਜ� ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਕੈਨ�ਡੀ’ਜ਼ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (Kennedy's Disease) ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ?
ਕੈਨ�ਡੀ’ਜ਼ ਿਡਜ਼ੀਜ਼, ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਤ� ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨ� ਹਾਲਤ� ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ
ਦੋਨ� ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨ�ਡੀ’ਜ਼ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਿਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਜਨਸੀ

ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਜੀਨ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਰਾਹ� ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਜਨਸੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹਲਕੇ

ਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 2B - ਕੈਨ�ਡੀ’ਜ਼ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�? ਦੇਖੋ ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. (MND) ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਨ� ਨਾਲ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ. ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ�ਤੱਖ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ� ਖ�ਦੇ,ਪ�ਦੇ ਜ� ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ

ਸਾਹ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਜ� ਇਹਨ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇੱ ਥੇ
ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਥੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦਾ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਕੋਡ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ�ੰ ਪਰਾਗਤ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮ�

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�? ਦੇਖੋ ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ� ਵਾਲੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਸਮੇਤ, ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ

ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮ� ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 21 ਵ� ਸਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।"

3. ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
"ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ, ਿਵਆਪਕ ਬੋਲਣਾ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਿਹੱ ਲ ਜੁੱ ਲ ਦਾ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਫੜਕਣ ਅਤੇ ਤਰੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ

•

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਆਉਣੇ (ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ)

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਭੋਜਨ ਿਨਗਲਣ ਅਤੇ ਥੁੱ ਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ�

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ�, ਪੈਰ� ਜ� ਮੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਲ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ

ਇੱ ਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਮਾਨਿਸਕ ਬਦਲਾਵ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱ ਰਥਾ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਬਦਲਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਸ� ਰ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਹੱ ਸਦੇ

ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਿਥਰਤਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਵਾਪਰਦਾ।

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ:
•

ਇੰ ਦਰੀਆਂ - ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਸੁੰ ਘਣ, ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ

•

ਮਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਲ ਿਤਆਗ ਪ�ਣਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿਕਂ�ਿਕ ਿਹੱ ਲ-ਜੁੱ ਲ ਮਲ ਿਤਆਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ)
•

ਿਜਨਸੀ ਕੰ ਮ, ਪਰ ਿਲੰਗਕ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਥਕਾਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਿਹੱ ਲਜੁਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ

ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ? ਦੇਖੋ ।

"ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ�
ਲੱਗੇਗਾ।"

4. ਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਿਜੰ ਨ� ਦੇਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਰਹੋ

•

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੋ

•

ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇੱ ਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

•

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ

•

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ

•

ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ� ਤ� ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ:
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ: ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�

ਨੂੰ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਨ�ਟਵਰਕ (ਿਜਹਨ� ਦੀ ਅਸ�
ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹ�) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕ�ਦਰ, ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੇ ਅਨੁਭਵ
ਨਾਲ ਵੱ ਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ� ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਮਾਹਰ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਊਰੋਲੌਿਜਸਟ, ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਸੰ ਯੋਜਕ, ਮਾਹਰ ਨਰਸ� ਅਤੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ�

ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਲਟੀ-ਿਡਸੀਪਲਨਰੀ ਟੀਮ (ਐ�ਮ ਡੀ ਟੀ)

(multi-disciplinary team, MDT) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਨਰਸ� ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੱ ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ. ਪੀ. (GP) ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

"ਉਨ�� ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਿਜਹਨ� ਨ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱ ਚ� ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ�� ਨੂੰ
ਸੁਣਨ �ਤੇ ਿਜੰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱ ਟ ਹੈ।"

ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜ� ਸਹਾਇਕ

ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਜੰ ਨ� ਿਚਰ ਹੋ ਸਕੇ
ਜੀਵਣ ਦੀ ਸੱ ਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ

ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱ ਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ - �ਤਰੀ

ਆਇਰਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ�
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

"ਤੁਸ� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੂਿਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਿਸੱ ਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ� ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਦੇ

ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ? ਦੇਖ।ੋ

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਅਸ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ, ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵ�
ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ

ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਮੂਹ ਜ� ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਵਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਆਰ ਸੀ ਡੀ ਏ'ਜ਼) (regional care development advisers, RCDAs) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਜੋ
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ

ਕੁਝ ਵਸਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਉਪਕਰਣ� ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਿਸਹਤ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ? ਦੇਖ।ੋ

ਕੀ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੇਠ
ਿਲਿਖਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਿਰਲੂਜ਼ੋਲ (Riluzole): ਇਸ ਸਮ� ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜ� ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇੱ ਕ

ਦਵਾਈ, ਿਰਲੂਜ਼ੋਲ ਨ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ (ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ) ਲਈ ਿਨਮਰ ਲਾਭ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਿਰਲੂਜ਼ੋਲ
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐ�ਨ ਐ�ਚ ਐ�ਸ (NHS) ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰਲੂਜ਼ੋਲ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀ. ਪੀ. (GP) ਜ� ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਇੱ ਥੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ. ਪੀ. (GP) ਜ� ਮਾਹਰ� ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਸ� ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ� ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ�

ਤਰਲ ਅਤੇ ਪੈਚ।

ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ: ਇਹ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹ� ਸਕਦੀ, ਪਰ

ਬੇਆਰਾਮੀ, ਅਕੜਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਵੱ ਚ

ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ
ਅਕਸਰ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਹ ਦੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਲਾਰ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ (ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਹਯੋਗ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇਖ)ੋ

ਬੋਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ: ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ

ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਵੌਇਸ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬ�ਿਕੰ ਗ

(ਇੱ ਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ� ਵਜ� ਵਰਤਣਾ) ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਨਹ� । ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼
ਐ�ਮ.ਐ�ਨ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਭੋਜਨ ਿਨਗਲਣ, ਥੁੱ ਕ ਅਤੇ
ਬਲਗ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇੱ ਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਹਨ। ਿਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ

ਸਹਾਇਤਾ (ਿਜਸਨੂੰ ਵ�ਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹ�। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ, ਤ� ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਖੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਪੋਸ਼ਣ

ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਥੈਰੇਪੀਆਂ,
ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਭੋਜਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਡਾਈਟਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

"ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਿਗਆ ਹੈ। ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ, ਘੱ ਟ-ਿਮੱ ਠ� ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ।"

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰ ਚਾਰ, ਿਨਗਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਦੇ

ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ? ਦੇਖੋ ।

ਪੂਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ: ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲੱਛਣ� ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜ� ਉਪਚਾਰ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ

ਜਾਵੇ ਤ� ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਕ' ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸਾਜ,

ਅਿਕਊਪ�ਚਰ ਅਤੇ ਿਰਫਲੈ ਕਸੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਿਕਸਮ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਰ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਇੱਕ ਿਰਫਲੈ ਕਸੋਲੋਿਜਸਟ ਮੇਰੇ ਪੈਰ�, ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਬਾਹਵ� ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ
ਦੌਰੇ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਅਨੁਭਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ
ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।"

5. ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਨ� ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜ�ਦਾ।

ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਗਾਈਡ ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵੱ ਦ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (Living with motor neurone disease) ਿਵੱ ਚ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ� ਤੱ ਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰ ਤ

ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ? ਦੇਖੋ ।

ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱ ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜ� ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤ� ਪਿਹਲ�

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਕੱ ਤਾਮਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜ� ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤ� ਕਰਵਾਓ । ਚੀਜ਼� ਹਮੇਸ਼� ਹਰ
ਿਕਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਹੰ ਗੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ� ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਤ� ਜ� ਬਾਲਗ

ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਮੁਫ਼ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ, ਜ� ਕਰਜ਼ੇ �ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਤ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: ਿਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ�

ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛੇਤੀ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਲਾਭ� ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ

ਬੇਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜ� ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ

ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਿਵਚ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ

ਸਕੇ ਇਸਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਤਾਮਈ

ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ�
ਇੱ ਕ ਅਪਾਹਜ� ਲਈ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ (Disabled Facilities Grant) ਤ� ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਲੰਮੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਠ�ਸ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਜ� ਲਾਭ� ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ (Personal Independence Payment)। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ

- ਭਾਵ� ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਕਵ� ਿਵਕਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਣ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜਸ ਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰੋ: ਮੁਲਾਕਾਤ� ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛਣਾ

ਭੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਜ� ਿਸਹਤ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਟੈਬਲੇ ਟ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ: ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਹਾਰਕ, ਿਵੱ ਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਜ� ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਛਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨਾਲ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨਾ
ਿਤਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰ ਨ� ਤੁਸ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦ� ਆਪਣੇ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ ਜ� ਜੀ. ਪੀ. (GP) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਸ਼ਰਮ ਜ� ਿਦਨ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ� ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਪਤਾ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ

ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ

ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ
ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

"ਮ� ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।"
ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ: ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵ� ਲਈ ਅਗ�ਹ ਦੀ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨ�ੜੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਠਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ� ਸੋਚ
ਅਤੇ ਤਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਹਲ� ਯੋਜਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਇਹਨ� ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸ� ਇਸਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ�

ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ... ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।"

6. ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ?
ਅਸ� ਇਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�:
•

ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵੱ ਦ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (Living with motor neurone disease) - ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਗਾਈਡ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
•

ਲੱਛਣ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ

•

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਲਣ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਿਸੱ ਖਣ ਜ� ਪੜ�ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ�ੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ

•

ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ

•

ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਜੋ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਤਾਬ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mndassociation.org/publications ਤ� ਡਾਊਨਲੋ ਡ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤ� ਿਪ�ੰ ਟ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਪਿਰਚੈ

ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ, ਸਮੂਹ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜ� ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਕਾਸ
ਸਲਾਹਕਾਰ (ਆਰ ਸੀ ਡੀ ਏ) (regional care development adviser, RCDA) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:

ਈ - ਮੇਲ:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ
ਅਸ� ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਸਦੇ ਤੁਸ� ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱ ਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਹਲ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ।

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:
ਈਮੇਲ:

0808 801 0620 (ਇੰ ਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼)

0808 802 0020 (ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ� ਡ)
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਦੁਆਰਾ, ਇੱ ਥੇ:

www.mndassociation.org/benefitsadvice

ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਸਿਹਯੋਗ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ www.mndassociation.org/getting-support ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0808 802 6262

ਈ - ਮੇਲ: support.services@mndassociation.org
ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ

ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ: http://forum.mndassociation.org
ਪੀ.ਐ�ਮ.ਏ (PMA)./ਪੀ.ਐਲ.ਐ�ਸ. (PLS) ਈ ਮੇਲ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਮਸਿਕਊਲਰ ਐਟਰੋਫੀ (ਪੀ ਐਮ ਏ) (Primary muscular atrophy, PMA) ਜ� ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਲੇ ਟਰਲ ਸਕਲੈ ਰੋਿਸਸ (ਪੀ ਐਲ ਐਸ) (Primary lateral sclerosis, PLS) ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸ� ਇਸ ਈਮੇਲ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ,

ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਕੋਲ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਪਛਲਾ

ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ� (regional care development advisers) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਕਨ�ਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹ�। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0808 802 6262

ਈ - ਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

ਹਵਾਲੇ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
ਈਮੇਲ: infofeedback@mndassociation.org
ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖੋ:
Information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR

ਸ਼ੁਕਰਾਨ�
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਦੁਹਰਾਈ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ:
ਪੌਲੀਨ ਕਲੈ ਗ਼ਰ (Pauline Callagher), ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ
ਕ�ਦਰ ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ, ਪ�ੈਸਟਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ, ਰਾਇਲ ਪ�ੈਸਟਨ ਹਸਪਤਾਲ
ਂ ਾ ਹਸਬ�ਡਜ਼ (Emma Husbands), ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਲੋ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ
ਐਮ
ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱ ਸਟ
ਕੇਿਵਨ ਈਲਸਲੀ (Kevin Ilsley), ਹੇਅਰਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਕਮੀਸ਼ਿਨੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਜੀ. ਪੀ. (GP), ਹੇਅਰਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ
ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਈਲਸਲੀ (Elizabeth Ilsley), ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਰੋਦਰਹੈਮ ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਟਰੱ ਸਟ, ਰੋਦਰਹੈਮ
ਅਮ�ਡਾ ਮੋਬਲੀ (Amanda Mobley), ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਨਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਿਜਸਟ, ਵਰਸੈਟਰਸ਼ਾਇਰ ਹੈਲਥ
ਂ ਕੇਅਰ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱ ਸਟ
ਐਡ
ਗੈਬਰੀਅਲ ਿਟਲੀ (Gabrielle Tilley), ਅੰ ਿਤਰਮ ਨ�ਬਰਹੁੱ ਡ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਗ�ੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨ
ਐਚ ਐਸ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱ ਸਟ, ਕੈਲੇਨ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਵ� ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ�, ਮੁਿਹੰ ਮ� ਅਤੇ ਫੰ ਡ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ
ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ.) ਇਕ ਪਿਰਚੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ

ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:
www.surveymonkey.co.uk/r/IntroMND

ਜ� ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜ� ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ:
Care information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR

MND Association
PO Box 246, Northampton, NN1 2PR
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 01604 250505

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.mndassociation.org
ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਚੈਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 294354
ਗਾਰੰ ਟੀ ਨੰਬਰ 2007023 ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀ
© ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2014
ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵ� ਹਨ। ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਿਬਨ� ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਕਲ ਜ� ਪ�ਸਾਰਣ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
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