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ਅਸੀਂ MS ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਵਚਲੇ 
ਚੜ੍ਾਅ, ਢਵਹੰਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਹਰ ਵਕਸੇ 
ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਵਕ MS ਨਾਲ 
ਜੀਵਨ ਵਕਹ ੋਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਵਿਆਂ, ਅਸੀਂ MS ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ।

ਆਪਣ ੇਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਵਰਆ-ਵਦਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤ ੇ
ਵਨਰਭਰ ਹਾਂ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

 • ਸਾਨੰੂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ‘ਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰਕ:ੇ 0300 500 8084.  
ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇੇ 9ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮੀਂ 5ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲੀ੍ਆਂ ਹਨ

 • ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਕੇ: mssociety.org.uk/donate
 • ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਪਸੋਟ ਕਰ:ੋ MS Society, National Centre, 

372 Edgware Road, London NW2 6ND. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਚੈਕ  
‘MS Society’ ਦ ੇਨਾਂ 'ਤ ੇਬਣਾਓ।

2  MS ਕ ੀ  ਹੈ ? 



ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

ਇਓਨਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ MS ਹ,ੈ ਦ ੇਕਝੁ ਸ਼ਬਦ 4

ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੋ 5

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਰੇ 7

MS ਕੀ ਹ?ੈ 8

MS ਵਵਚ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ 9 

ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਵਕਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹ?ੈ 11

ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 17

MS ਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਵਕਵੇਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 20

MS ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮਾਂ 24 

MS ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ 29

MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 34

ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ 36

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 38



ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵਜਸਦੀ ਮਨੰੂੈ 
ਭਰੋਸਮੰੇਦ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ। 
ਆਖਰਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

MS ਨਾਲ ਮਰੇ ੇਪੂਰ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚ MS 
ਸਸੁਾਇਟੀ ਦ ੇਵਕਤਾਬਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤਾਬਾਂ 
ਵਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡਮੁੱ ਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ 
ਹ,ੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦ ੇ
ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੋਮ। DVDs 
ਅਤੇ ਵਕਤਾਬਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਮੈਂ MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਦੀ 
ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ 
MS ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਆਪਣ ੇਵਨਜੀ ਪਵਹਲਆਂੂ 
ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਸੀ। MS 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦ ੇਲੋਕ ਮਰੇੇ ਸਆੁਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਨੰੂੈ 
ਦੱਸਣ ਵਵਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ 
ਸੀ।

ਮਨੰੂੈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ 
ਮਰੇਾ MS ਵਚੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਅਨਜਾਣ ਡਰ ਦਾ ਸ੍ਤੋ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਪ੍ਗੋਰਾਮਾਂ ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਗੋਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ 
ਵਕਸ ੇਦਾ ਮਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ MS 
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ 

ਇਓਨਾ, ਵਜਸ ਨੂੰ  MS ਹ,ੈ ਦ ੇਕਝੁ 
ਸ਼ਬਦ

ਨੰੂ ਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 
ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕ ੇਆਈ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ, ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾਂ 
ਅਤੇ MS ਵਵਚਲੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਵਬਲਕਲੁ ਨਵੀਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਸੇਬੱੁਕ ਅਤੇ ਟਵਵੱਟਰ ‘ਤ ੇ
MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਵੀ ਵਖੇਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।

MS ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਵਬਿਾਉਣ 
ਲਈ ਮਨੰੂੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ ੋ
ਸਾਨੰੂ ਵਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਵੱਖ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ ੋਸਾਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। 
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ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ
MS ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਵਲਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਹੈ1

2
3

5
4

ਹਰ ਵਕਸ ੇਦਾ MS ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਖੋਜ ਹਰ ਵਲੇੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕਝੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਪਰ ਜ ੋਕਝੁ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

MS ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਵਚ ਇਲਾਜ ਅਸਲ ਵਵਚ ਫਰਕ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ  
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜ ੇਇਲਾਜ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਵਵਚ ਹੀ ਦੱਵਸਆ 
ਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਲਟੀਪਲ 
ਸਕਲੈਰੋਵਸਸ (ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ 
ਵਵਚਲੇ ਤੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਝੱਲੀਆਂ 
ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣਾ) ਹੈ। ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਵਵਅਕਤੀ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ 
ਨੰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹ ੈਵਕ ਇਹ 
ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਕਸ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਆੁਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

MS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਵਰਹਾ 
ਹ,ੈ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮਵਹਸਸੂ 
ਹੋਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹ ੈ
ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਵਫਕਰਮੰਦ ਹੋਵਗੇੋ। 

MS ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਬਤਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ 
ਵੰਗਾਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੱਬੇਵਵਆਂ 
ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਝੁ ਬਦਲ 
ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੈ। MS ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ ੋਕਝੁ ਜਾਣਦੇ 
ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਵਲੇੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ 
ਵਬਹਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਵਚ ਖੋਜ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹ ੋ
ਰਹੀ ਹ,ੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ 
ਵਵਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਝੁ ਅਵਹਮ ਖੋਜਾਂ ਵਖੇੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਰੇ
ਇਹਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ MS ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਝੁ 
ਹੈ। MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਵਵਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ 
MS ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ 
ਜੀਵਨ ਵਬਤਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ੇਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਚ ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬੋਲਡ 
ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਵਹੱਸ ੇ‘ਤ ੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

“ਮੈਨੂੰ  ਹੁਣੇ  ਮੇਰੇ  ਰੋਗ -ਵ ਨਦ ਾਨ 
ਨ ਾਲ  ਭੇ ਵ ਜਆ  

ਵ ਗ ਆ  ਸ ੀ ।  ਵ ਕਸੇ  ਨੇ
ਵ ੀ  ਮੈਨੂੰ  ਕੋਈ  ਜਾਣਕ ਾਰ ੀ
ਨਹ ੀਂ  ਵ ਦੱਤ ੀ  ਜਾਂ  ਵ ਿਰ
ਮਦਦ  ਨਹ ੀਂ  ਕੀਤ ੀ , 
ਵ ਜਸ  ਕਰਕੇ  ਹ ਾਲ ਾਤ
ਹੋਰ  ਵ ਵਗ ੜੇ  ਹਨ  ਅਤੇ

ਮੈਂ  ਵ ਫਕਰ ਮੰਦ  ਹੋ  ਗ ਈ  ਸ ੀ ।
ਸ਼ੁਕਰ  ਹੈ ,  ਮੈਂ  ਜਾਣਕ ਾਰ ੀ 
ਲਈ  MS ਸੁਸ ਾਇ ਟੀ  ਅਤੇ

ਕੁਝ  ਵੱਧ  ਲੋੜ ੀਂਦ ੀ  ਮਦਦ  ਲਈ 
MS ਹੈਲਪਲ ਾਈ ਨ  ਨ ਾਲ 

ਸੰ ਪਰਕ  ਕੀਤ ਾ । ”
ਕੈਰੋਲ
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ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਵਸਸ ਜਾਂ MS 
ਤੰਤੂ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂ‘ਤ ੇ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। MS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ 
ਡਾਕੱਟਰਾਂ ਨੰੂ ਤੰਤੂ-ਵਵਵਗਆਨੀ 
(ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵਕ ਵਕਸ ੇਨੰੂ MS 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਲੇੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰਗੋ-ਰਧੋਕ ਵਸਲਵਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ 
ਵਸਲਵਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ 
ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। MS ਵਵਚ, 
ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂ‘ਤ ੇਹਮਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

“MS ਮਰੇਾ ਅਵਹਮ ਵਹੱਸਾ
ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ

ਤੋਂ ਵਦਲਚਸਪ ਵਹੱਸੇ
ਤੋਂ ਦਰੂ ਹ।ੈ”

ਹਲੇੈਨ

ਇਹ ਤੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਵਹੱਵਸਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
MS ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਕਈ ਵਹੱਵਸਆਂ 
ਵਵਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕੰਮਾਂ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਹਰ 
ਵਕਸ ੇਦਾ MS ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

“ਹਾਂ, MS ਗੰਭੀਰ ਹੈ
ਅਤ ੇਹਾਂ, ਇਹ

ਤਹੁਾਡੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਪਰ ਤਸੁੀਂ ਅਜ ੇਵੀ 
ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ
ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ 

ਸਕਦ ੇਹ।ੋ” 
ਲਇੁਸਾ

MS ਕੀ ਹ?ੈ
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MS ਵਵਚ ਕੀ ਹ ੋਵਰਹਾ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਂਦਰੀ 
ਤੰਤੂ-ਪਬੰ੍ਧ ਨੰੂ ਵਤਆਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਦ ੇਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੰਤਆੂ ਂ
ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨੇੁਹ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਵਚਕਾਰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਕਵੇਂ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪੀੜ, ਛੋਹ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਹਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ ਲਾਗਾਂ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਵਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣਆਂੂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 
‘ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਕ ੇਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, MS ਵਵਚ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਸਖੁਮਨਾ 
ਨਾੜੀ ‘ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ 
ਕਵਵਰੰਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਟੋੀ ਕਵੋਟੰਗ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਵਵਰੰਗ ਨੰੂ 
ਮਅੇਵਲਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਤੰਤੂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨੇੁਵਹਆਂ ਦ ੇ

ਿਦਮਾਗ਼

ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ

ਸਨੇੁਹ ੇਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਕਵੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਜਾਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਅੇਵਲਨ 
ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਨੇੁਵਹਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ 
ਵਵਚ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈ– ਜਾਂ ਵਬਲਕਲੁ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ MS ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਵਜਸਦੀ ਵਕ ਮਰੰੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਅਤੇ 
ਤੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸਚੋ।ੋ ਇਸ 
ਵਵਚਲੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤੂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤਾਰ 
ਰਾਹੀਂ ਵਬਜਲੀ ਹੇਿਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਦਜੂ ੇਬੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਂਜ ਹੀ 
ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਮਾਗ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇ

ਵਹੱਸ ੇਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ 
ਲਈ ਹੇਿਾਂ ਵਲ ਸੰਕਤੇ ਭਜੇਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ 
ਦ ੇਉਪਰ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਤਾਰ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਟੱੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਵਚੋਂ 
ਵਬਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮਅੇਵਲਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਲ-ਸਰੀਰ

ਮੇਅਿਲਨ

ਤੰਤੂ ਫ਼ਾਈਬਰ

ਸੁਨੇਹੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੈਲ-ਸਰੀਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ
ਮੇਅਿਲਨ

ਿਵਘਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ

ਤੰਤੂ ਫ਼ਾਈਬਰ

ਮਅੇਵਲਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨੇੁਹ ੇ
ਬੇਰੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਮਅੇਵਲਨ। ਸਨੇੁਹ ੇਜਾਣ ਵਵਚ ਵਵਘਨ 
ਪੈਂਦਾ ਹ ੈ
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ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  MS ਵਕਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਯਕੂ ੇਵਵਚ ਸਾਡੇ ਵਵਚੋਂ 600 ਲੋਕਾਂ ਵਵਚੋਂ 
ਲਗਭਗ 1 ਨੰੂ MS ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ 
ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 
ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕਉਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਲੱਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵੀਹਵਵਆਂ ਜਾਂ ਤੀਹਵਵਆਂ ਵਵਚ 
MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਕਝੁ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਵਕਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜ ੋਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੇਲੀ ਦ ੇਹੋਰਨਾਂ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨੰੂ 
ਇਕੱਵਿਆਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ MS ਨੰੂ ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਨ ਵਵਚ 
ਕਝੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ 
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਬਲਵਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁਲੇ ਹ:ੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ 

 • ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ

ਜੀਨਸ
MS ਵਸੱਵਧਆਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦਾ। ਕਈੋ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇMS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਵਚ, 
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨਸ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਮਵੌਕਆਂ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 
ਜੀਨਸ ਫਸੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਕ ਵਕਸ ਨੰੂ MS 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੌਵੜਆਂ ਦ ੇਇੱਕ ੋਵਜਹੇ ਜੀਨਸ 
ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਦਜੇੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਉਸ 
ਜੜੌ ੇਨੰੂ MS ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ 
ਹ,ੈ ਪਰ ਬਹੁਵਤਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੀਨਸ ਵਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ MS ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ 
ਦ ੇਮਕੌ ੇਜ਼ਰਾ ਕ ੁਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ 
ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ MS 
ਹੋਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਦ ੇਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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ਤਹੁਾਡ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚ MS ਦਾ ਜਖੋਮ 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਨ:

MS ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ 1.5% ਮਕੌਾ (ਇਹ 67 ਵਵਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹ)ੈ

MS ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਣੈ 2.7% ਮਕੌਾ (ਇਹ 37 ਵਵਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹ)ੈ

MS ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 2.1% ਮਕੌਾ (ਇਹ 48 ਵਵਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹ)ੈ

MS ਵਾਲੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੌੜ ੇ 18% ਮਕੌਾ (ਇਹ ਪੰਜ ਵਵਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹ)ੈ

ਜ ੇਆਂਟੀ, ਅੰਕਲ, ਕਜ਼ਨ, ਭਾਣਜੇ/ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ/ਭਤੀਜੀ ਨੰੂ MS ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਲਗਭਗ 
1% ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਚ ਵੀ 67 ਵਵਚੋਂ ਵਸਰਫ 1 ਨੰੂ ਹੋਣ ਦਾ 
ਮਕੌਾ ਹੋਏਗਾ।

2014 ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਧਅਨ ਵਵਚ 
ਪਚਾ ਚੱਵਲਆ ਹ ੈਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ੇਗਏ 
ਅੰਕਵੜਆਂ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਦਜੂ ੇਨੰੂ MS ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ‘ਜੀਨਸ ਅਤੇ MS’ ਵਵਚ 
ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਲਾ-ਦਆੁਲਾ
ਦੁਨੀਆ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ MS ਹੋਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਜੋਖਮ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ: 

 • ਕਝੁ ਲਾਗਾਂ 
 • ਧੱੁਪ ਅਤੇ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ

ਲਾਗ
ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਸਬੂਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ 
ਕਝੁ ਵਾਇਰਸ, ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਐਪਸਟੀਨ 
ਬੈਰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਨਾਲ MS ਤੀਬਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਗੰਢਲ ਬੁਖਾਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਢਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਵਚੋਂ ਬਹੁਵਤਆਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਵਚੋਂ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਲੰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ, ਪਰ ਲਾਗਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 
ਵਮਲਕੇ MS ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਵਵੇਖਆ ਵਗਆ ਸੀ 
ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ 
ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਧੱੁਪ ਵਾਲੀ 
ਭਮੱੂਧ ਰੇਖਾ ਲਾਗੇ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਹੁੰ ਦ ੇਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹ ੈਵਕ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਕਈੋ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ, ‘ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਵਮਲਣ 
ਵਾਲੇ ਵਵਟਾਵਮਨ’ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ MS ਦ ੇਸੰਭਵ 
ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਘਖੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਧਅਨ MS ਅਤੇ ਵਵਟਾਵਮਨ 
ਡੀ ਵਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵਲ ਸੰਕਤੇ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚ ਇਸ ਵਵਟਾਵਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹ,ੈ  
ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਯਕੂ ੇਵਰਗੇ ਧੱੁਪ ਦੀ 
ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ 
ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ।

ਕਝੁ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਸਾਨੰੂ ਭਜੋਨ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਆਡਂ,ੇ ਡਬਲਰੋਟੀ ‘ਤ ੇ
ਮੱਖਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਵਾਲੇ ਸਵਰੇ 
ਦ ੇਨਾਸ਼ਤੇ ਦ ੇਮਟੋ ੇਅਨਾਜ) ਤੋਂ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਧੱੁਪ ਵਵਚ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਇਹ 
ਵਵਟਾਵਮਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਯਕੂ ੇਦ ੇਅੰਦਰ ਸਕਾਟੱਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਵਚ MS ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ 

ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਰਵਹਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਚ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 
ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚ ਇਸ ਵਵਟਾਵਮਨ ਦ ੇਕਾਿੀ ਮਾਤਰਾ 
ਵਵਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦ ੇਹੋਰ ਕਾਰਣ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਂਕਰਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਵਚ 
ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

 • ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹ ੈ(ਵਿਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਹੈ)

ਸਧੇਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਵਕ ਵਬ੍ਟੇਨ 
ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਵਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਲੈ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਵਟਾਵਮਨ 
ਡੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 
ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕਈੋ ਸਬੂਤ 
ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਵਾਧੂ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ, MS ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਘਖੋ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ MS ਹੈ, ਅਵਧਅਨਾਂ 
ਨਾਲ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ MS ਵਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹ,ੈ ਵਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 
ਵਮਵਲਆ ਹੈ। MS ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਧੂ 
ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ 

14  MS ਕ ੀ  ਹੈ ? 



ਨਾਲ MS ਮੱਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਵਚ 
ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਵਧਅਨ ਇਸਦਾ ਵੀ 
ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ ੋਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਵਚ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਜੀਪੀ (ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਡਾਕੱਟਰ) ਜਾਂ MS 
ਬਾਰੇ ਮਾਵਹਰ ਖੂਨ ਦ ੇਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ 
ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਪਰ ਇਸਦਾ 
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕਤਾ’ 
ਵਵਚ MS ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਵਵਚ 
ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਬੈਪੇਜਾਂ ‘ਤ ੇਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਖੋੇ।

ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ
ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦ ੇਦ ੋਕਾਰਕ MS ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ
ਹੋਏ ਹਨ:

 • ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ
 • ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ (ਮਟੋਾ) 

ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ
ਅਵਧਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹ ੈਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੋਣ ਦੀ 
ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਸਗਰੇਟ ਦ ੇਧੰੂਏ ਂਵਵਚੋਂ 
ਵਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ 
ਵਸਲਵਸਲੇ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ 
ਨਾਲ MS ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ 
ਹੈ। ਦਜੇੂ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ – ਹੋਰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਵਵਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਧੂੰਆ ਂਅੰਦਰ ਜਾਣਾ – ਵੀ MS ਹੋਣ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਵਧਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹ ੈਵਕ 
ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ 
MS ਤੋਂ ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS ਵਲ 
ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹ,ੋ ਦ ੇਅਮਲ 
ਨੰੂ ਇਹ ਮੱਿਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਨਾ 24 ‘ਤ ੇ
ਤੁਸੀਂ MS ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮਾਂ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਝੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਸਝੁਾਅ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ 
‘ਤ ੇਵਨਕੋਵਟਨ ਗਮ ਅਤੇ ਪੈਵਚਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
e-ਵਸਗਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

www.nhs.uk/smokefree 

ਮਟੋਾਪਾ
ਅਵਧਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹ ੈਵਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ 
ਭਾਰ (ਮਟੋਾ) ਹੋਣਾ, ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਬੱਚ ੇਜਾਂ ਗਭਰੇਟ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ MS ਨਾਲ 
ਜੁਵੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚ ਵਵਟਾਵਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

 • ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਾਨੰੂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ
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ਇਸ ਗੱਲ ਵਵਚ ਕਈੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਹਰ 
ਮਟੋ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ MS ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਹਰ 
ਕਈੋ ਵਜਸ ਨੰੂ MS ਹ,ੈ ਮਟੋਾ ਹ ੈਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਭਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਵਚ MS ਹੋਣ 
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਭਾਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

MS ਵਕਸ ੇਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਜਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕ ੇMS ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਬਾਰੇ ਸਣੁਵਦਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ: ‘ਕੀ 
ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਝੁ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾਂ?’ ਜਵਾਬ ਹ ੈਨਹੀਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ 
ਨੰੂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਵਮਲਕ ੇਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ MS ਹੋਣ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ MS ਵਕਸ ਕਰਕ ੇਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਸਵਥਤੀ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਕਝੁ ਕਰਦੇ।



ਇਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
MS ਤੁਹਾਡ ੇਵਦਮਾਗ਼ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ 
ਵਹੱਵਸਆ ਂਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਜਹੜ ੇਵਹੱਸੇ ਵਵਚ ਲੱਛਣ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਰ 
ਪਾਏਗਾ।

ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਦਨ-ਬ-ਵਦਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ 
ਉਹ ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਵਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਕਝੁ ਵਦਨ, ਹਫਵਤਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। MS ਦੀ ਵਕਸਮ ‘ਤ ੇਵਨਰਭਰ 
ਕਰਵਦਆਂ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੱਿੇ 
ਪ ੈਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਗਰਮ, ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ 
ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਵਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਥਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਵਵਗੜ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਰੀਲੈਪਸ (ਤੁਹਾਡੇ MS ਦ ੇਲੱਛਣ 
ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ) ਤੀਬਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਕਸੇ 
ਦ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਦਜੂ ੇਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ।ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 
‘ਤ ੇMS ਵਕਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹ,ੈ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਵਵਲੱਖਣ ਹੈ।

MS ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦੀਆ  ਂਵਕਸਮਾਂ
ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ MS ਦ ੇਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਹੋਰ ਆਮ 
ਲੱਛਣ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ‘ਥਕਵੇਾਂ’। ਥੱਕ ੇਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਵਹਸਾਸ 
ਆਮ ਥਕਵੇੇਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਕਝੁ 
ਕੰਮ (ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਸਚੋਣਾ) ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਅਜੀਬ ਵਜਹ ੇਅਵਹਸਾਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਵਚ ਬੇਵਹਸੀ 
ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 • ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ। ਤਹੁਾਡੀ 
ਨਜ਼ਰ ਧੰੁਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ ੋ
ਦ ੋਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ੀ 
ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਤੋਂ ਕਝੁ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ 

 • ਚੱਕਰ ਆਉਣ ੇਲੱਗਣ ੇਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਵਚ ਮਸ਼ੁਵਕਲਾਂ 
ਹੋਣੀਆਂ

 • ਪੀੜ
 • ਤਰੁਨ-ਵਿਰਨ ਵਵਚ ਮਸ਼ੁਵਕਲਾਂ
 • ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਨਗਲਣ ਵਲੇੇ 

ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ
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 • ਪੱੁਿੇ ਵਵਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ 
(ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ‘ਤ ੇਤੁਸੀਂ 
ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)

 • ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ

 • ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਵਚ ਕਾਂਬਾ 
(‘ਥਰਥਰਾਹਟ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

 • ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚੰਤਨ ਨਾਲ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 

 • ਵਜਣਸੀ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ
 • ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱ ਦ।ੇ ਇਹ ਦੱਸ ੇਜਾਣ ‘ਤ ੇਵਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹ,ੈ ਕਰਕ ੇਤਣਾਅ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ 
ਪਤ੍ੀਕਰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ MS ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਦਮਾਗ਼ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਕਲੋ MS ਦ ੇਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਵਖੇ:ੋ

mssociety.org.uk/ms-resources/ 
key-publications

ਲੱਛਣ, ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਨਹੀਂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ
ਜ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਵਕਸ ੇਨੰੂ MS ਦਾ 
ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਝੁ ਲੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਖੇ 
ਸਕਦੇ।

ਕਝੁ ਗੱਲਾਂ ਪਤੱ੍ਖ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ 
ਵਵਚ ਪੀੜ, ਮਸਾਨੇ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ, ਥਕਵੇਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੁਲਨ, 

ਚਤੇਾ ਜਾਂ ਵਚੰਤਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨਰਾਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਕਈੋ 
ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹ’ੋ। ਇੰਜ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਵਚ ਹ,ੋ 
ਪਰ ਛਪੇੁ ਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਇੱਕ ਮੁੱ ਦ ੇਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

“ਥਕਵੇੇਂ ਕਰਕ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਮੇਂ
ਦਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਨਾਲ ਪਬੰ੍ਧ ਕੀਤਾ, 
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਜਹਾ 
ਵਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੈੂੰ  

ਵਬਲਕਲੁ ਕਈੋ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।  ਉਹ ਵਦਨ ਵੱਡਮੁੱ ਲੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਸੰ੍ਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।  ਵਜਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  MS ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ 
ਇਸਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ  

ਸਮਝਦ!ੇ”
ਐਲੀ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛਪੁ ੇ
ਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ਵਵਚ ਸਵਹਣ ਕਰੋ। ਕਈੋ 
ਕਝੁ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MS ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
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ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਇਸ ਕਰਕ ੇਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਸੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੇ।

ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰ  ੇਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  
ਹ?ੈ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਦ ੇਰੀਲੈਪਵਸਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਰਗੋ ਵਵਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਰੈਪੇੀ 
(DMT) ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਇਲਾਜ 
ਕਰਾਕ ੇਫਰਕ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਵਕ ਵਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ 
ਵਵਗੜਦੀ ਹ,ੈ ਵਵਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕਝੁ ਕ ੁਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ 
ਨਵਜੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਤਰੀਕ ੇਵੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਨਾ 30 
‘ਤ ੇਜਾਓ।



MS ਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਮ 
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹੈ। MS ਦ ੇਸੰਕਤੇਾਂ ਦੀ ਘਖੋ ਕਰਨ 
ਲੱਵਗਆਂ ਡਾਕੱਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਝੁ ਗ਼ਲਤ 
ਵਖੇਦੇ ਹ,ੋ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਮੀ 
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
MS ਹ,ੈ ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਵਚ 
ਵਰ੍ ੇਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

MS ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗਾ ਕਈੋ ਅਸਾਨ 
ਵਜਹਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ 
ਵਸਰਫ ਤੰਤੂ-ਵਵਵਗਆਨੀ (ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ) 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ 
MS ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ ਕਲੋ ਭਜੇੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ‘ਕੀ ਮਨੰੂੈ MS ਹੋਇਆ 
ਹ?ੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਵਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਵਕਉਂ ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ’ ਵਵਚ ਹੋਰ ਵਸਖ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 

ਵਨਉਰਲੋਾਵੱਜਸਟ ਨੂੰ  ਵਮਲਣਾ
ਵਜਸ ਵਲੇੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ ਨੰੂ ਵਮਲਦੇ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਝੁ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

MS ਦਾ ਰਗੋ-ਵਨਦਾਨ ਵਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਵਨਰਾਸਾ ਭਵਰਆ ਸਮਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। MS ਦਾ 
ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦ ੇ
ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਤੰਤੂ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਮਆੁਇਨਾ
 • MRI ਸਕਨੈ
 • ‘ਤੰਤੂ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦ ੇਸਮਹੂ’ 

ਟੈਸਟ
 • ਲੰਬਰ ਪੰਕਚਰ (ਰੀੜ੍ ਦ ੇਹੇਿਲੇ ਵਹੱਸੇ 

ਵਵਚੋਂ ਤਰਲ ਲੈਣਾ)

ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹੜ ੇ
ਟਸੈਟ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ?
ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ ਸੰਕਤੇਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ 
ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤ ੂਪਬੰ੍ਧ ਨੰੂ ਵਕੰਨਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਵਚਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਵਮਆਂ 
‘ਤ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ 
ਦ ੇਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੋਵੱਖ ਵੱਖ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਵਚ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਵਚਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਵਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 
MRI ਸਕਨੈਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੰਤ-ੂਵਵਵਗਆਨਕ ਮਆੁਇਨਾ
ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਵਰੇਵ’ੇ ਬਾਰੇ 
ਪੱੁਛੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਮਜੂੌਦਾ ਅਤੇ ਵਪਛਲੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ 
ਅਤੇ ਲੱਛਣ। ਸਰੀਰਕ ਮਆੁਇਨੇ ਵਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਚਕੌਸੀ ਅਤੇ 
ਇੰਦਰੀਆਂ, ਵਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ 
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ਵਕ ਜੇ ਵਨਉਰੋਲਾਵੱਜਸਟ ਨੰੂ MS ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੰੁਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

MRI (ਮਗੈਨੈਵਟਕ ਰਸੈਨੋੈਂ ਸ 
ਇਮਵੇਜੰਗ)
MRI ਸਕਨੈਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ 
ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਬਸਤਰੇ ‘ਤ ੇਲੰਮ ੇਪੈਂਦ ੇਹੋ, ਜੋ 
ਸਕਨੈਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਝੁ ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ।

ਤੇਜ਼ ਚੁੰ ਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ 
ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕਨੈ ‘ਤ ੇਇੱਕ 
MS ਮਾਵਹਰ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨੰੂ ਵਖੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕ ੇMS ਹੋਈ 
ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਪਲਾਕਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਨੈ 
ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਹਲਕਾ 
ਵਜਹਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੂੀ ਵਜਹੀ ਗੜਗੜਾਹਟ 
ਮਵਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।

MRI ਸਕਨੈ MS ਦ ੇਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇMS ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸੀ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ
ਇੱਕ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ (ਜਾਂ ‘ਸਪਾਇਨਲ ਟੈਪ’) 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖੁਨਮਾ ਨਾੜੀ ਦ ੇਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦ ੇਹੇਿਲੇ 
ਵਹੱਸ ੇਵਵਚ ਇੱਕ ਸਈੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਥਾਂ ਵਵਚੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਤਰਲ ਕੱਵਢਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸੰਕਤੇਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਵਚ 
ਸਰਗਰਮ (ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਤੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਚ 
‘ਐਟਂੀਬਾਵੱਡਜ਼’ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ 
ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੋਣ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਈੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਚਨੈੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਸਰ-ਪੀੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲੋ  
MRI ਸਕਨੈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੰਬਰ 
ਪੰਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

‘ਤੰਤ-ੂਵਵਵਗਆਨਕ ਟਸੈਟ-ਸਮਹੂ’ ਦ ੇ
ਟਸੈਟ
ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ 
ਚਮੜੀ ਵਵਚਕਾਰ ਸਨੇੁਹ ੇਵਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ ੇMS ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਇਹਨਾਂ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂ‘ਤ ੇ
ਲਪੇਟੀ ਮਅੇਵਲਨ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤ੍ੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮੱਿੇ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੀ੍ਨ ‘ਤ ੇਪੈਟਰਨ 
ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਡੋਸ ਮਾਪਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਜੋ ਕਝੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ,ੋ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਮਾਗ਼ ਵਕਵੇਂ ਪਤ੍ੀਕਰਮ ਵਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਣੁਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਡਿਨੋਸ ਦ ੇਕਵਲੱਕਸ 
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ਸਣੁਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ‘ਤ ੇਮਾਮਲੂੀ ਝਟਕੇ ਵਦੱਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਹ ‘ਵਪਨ ਅਤੇ ਸਈੂਆਂ’ ਵਾਂਗ 
ਮਵਹਸਸੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱੁਵਿਆਂ ਦ ੇ
ਪਤ੍ੀਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਦੱਵਸਆ  ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ 
ਤਹੁਾਨੂੰ  MS ਹੈ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਵਦਆਂ ਹੀ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ MS 
ਹ,ੈ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਹਸਾਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ 
ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦੁਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਹਤ 
ਮਵਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਰਸਲੌੀ 
ਵਰਗਾ ਕਝੁ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 
ਵਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਗ਼ਲਤ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਚੋਣ 
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਤ੍ੀਕਰਮ ਕਈੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸਾਡੀ MS ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 
ਸਾਡੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਹੂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਫਰੋਮ ਹਨ।

 • MS ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
0808 800 8000 (ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ-
ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ, ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ‘ਤ ੇਬੰਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ)

 • ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਹੂ, 
MS ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੇਿਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਾਈਟ ‘ਤ ੇ
ਮਾਵਹਰ ਲੱਭ ੋmssociety.org.uk/

near-me 

 • mssociety.org.uk/ forum ‘ਤ ੇ
ਸਾਡੇ ਫਰੋਮ ‘ਤ ੇMS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 

ਵਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ੇਹਣੁ ੇਪਤਾ ਚੱਵਲਆ 
ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ MS ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਦ ੋਵਕਤਾਬਚ:ੇ ‘ਹਣੁ ੇਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਹੋਇਆ 
ਹ’ੈ ਅਤੇ ‘MS ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਜੰ਼ਦਗੀ 
ਵਬਤਾਉਣਾ’ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗ ਸਕਦੇ  
ਹਨ।

“ਜਦੋਂ ਮਨੈੂੰ  ਦੱਵਸਆ  ਵਗਆ   
ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਵੇਫਕਰ ਹੋ

ਗਈ ਸੀ।  ਮਰੇ ੇਮਵੋਢਆ  ਂਤੋਂ
ਭਾਰ ਉੱਤਰ ਵਗਆ  ਸੀ।
ਉਸ ਵੰਡ ੇਹਏੋ ਸਮੇਂ ਵਵਚ

ਕਝੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਵਲਆ  ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਛੁੱ ਟੀਆ  ਂਲੈ 

ਲਈਆ  ਂਸੀ ਅਤ ੇਵਜਸ ਵਲੇੇ ਮਨੈੂੰ  
ਘਰ ਵਮਲ ਵਗਆ , ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਵਸਖਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ   
ਤਹ-ੇਵਦਲੋਂ  ਲਾ ਵਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਇਲੀਨਾਰੱ
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MS ਦੀਆ  ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮਾਂ
ਹਰ ਵਕਸ ੇਦਾ MS ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਸੀਂ MS 
ਨੰੂ ਦ ੋਵਵਆਪਕ ਵਕਸਮਾਂ ਵਵਚ ਵੰਡ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਵਚ ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਦ ੇਨਾਲ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਰੀਲੈਪਵਸੰਗ 
MS’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ MS ਹੰੁਦਾ 
ਹ,ੈ ਜੋ ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼ ਜਾਂ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਸਮਾਂ 
ਬੀਤਣ ਦ ੇਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
‘ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ੇਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਵਕਲ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਅੱਗੇ ਚੱਲਕ ੇਤੁਸੀਂ MS ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ 
ਵਵਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

 • ਰੀਲੈਪਵਸੰਗ ਰੀਵਮਵਟੰਗ MS

 • ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਪੋ੍ਗ੍ਵੈਸਵ MS

 • ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS

ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆ,ਂ 
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹ ੈਵਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ‘ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼’ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MS ਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਲੈਪਵਸਜ਼ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਵਜਸ ਵਲੇੇ 
ਤੁਹਾਡਾ MS ਸਵਥਰ ਸੀ, ਦ ੇਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 
ਰੀਲੈਪਸ ਉਸ ਵਲੇੇ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂ
‘ਤ ੇਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਅੇਵਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ‘ਤ ੇ
ਸਜੋ਼ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੰਤਆੂ ਂਦ ੇ
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਤੇਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੰੂ ਰੋਕ ਵਦੰਦੀ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕ ੇਹੀ MS ਦ ੇਲੱਛਣ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।

ਲੱਛਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਵਦਨਾਂ, 
ਹਫਵਤਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਵਵਗੜ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਮਅੇਵਲਨ ਨੰੂ ਿੀਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਬਹਤਰੀਨ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਰ ਲੱਛਣ ਿੀਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਖਤਮ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਕਵਰੀ 
ਨੰੂ ‘ਰੀਵਮਸ਼ਨ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਝੁ 
ਲੱਛਣ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਤੰਤਆੂ ਂਨੰੂ ਪਹੰੁਵਚਆ 
ਨੁਕਸਾਨ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦ ੇ
ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਰ ਰੀਲੈਪਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਿੀਕ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੁਵਕਲ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਡਾਕੱਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਵਕ ਰੀਵਮਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 
MS ਨਾਲ ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਹੁਣ 
ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਵਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਲੈਪਸ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈ ਵਿਰ ਵੀ MS ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ ਵਰਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਅਵਹਮ ਵਕਉਂ ਹਨ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ MS ਦ ੇਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਹਨ, ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ 
ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਵਚ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋ MS ਦ ੇਵਜਹੜੇ ਇਲਾਜ 
ਹਨ, ਇਸ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਵਵਚ ਫਰਕ ਵਲਆ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਵਵਚ ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ 
ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ (DMTs) 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ 
ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਵਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗੜਦੇ ਹਨ, 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਬਨਾ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਵਾਲੇ MS ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ੇਵਜਹੇ ਹਾਲ 
ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇMS (ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS) ਲਈ 
ਕਈੋ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਪਵਹਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ 2017 ਜਾਂ 2018 ਵਵਚ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS ਦ ੇਕਝੁ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਵਚ ਮਦਦ 
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨਾ 29 ‘ਤ ੇMS ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਵਮਲਣਗੇ।

MS ਨੂੰ  ਵਸਥਲ ਕਰਦੀ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ
ਵਰਕਵਰੀ (‘ਰੀਵਮਸ਼ਨ’) ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS 
ਦੀ ਇਸ ਵਕਸਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
(ਲੱਛਣ ਵਵਗੜ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਵਵਗੜਦੇ, ਪਰ 
ਹਰ ਵਰਲੈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  
ਹੋਰ ਵਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹਰ ਵਰਲੈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਿੀਕ ਕਰਨ ਵਵਚ 
ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਹੋਰ 
ਵਵਗੜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ,ੈ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੂੁ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

MS ਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕ ੇਲਗਭਗ 
85% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰੁ ੂਵਵਚ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ 
MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਵੀਹਵਵਆਂ ਅਤੇ ਤੀਹਵਵਆਂ ਵਵਚ ਰੋਗ-
ਵਨਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ 
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਦ ੇਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਬਮਾਰੀ 
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ਵਵਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ 
(DMTs) ਹਨ, ਜੋ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ MS ਵਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘MS ਨੰੂ ਵਸਥਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ’ ਲਈ ਹੋਰ ਪੜੋ੍।

ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਪ੍ਗੋ ੍ਵੈਸਵ MS
ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਵਵਚ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ 
MS ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ।ੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ MS ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਸਜੋ਼ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਵਸੱਵਧਆਂ 
ਤੰਤਆੂ ਂ‘ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ 
ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬਹੁਤ ਮੱਿੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਲਗਭਗ 10-15% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਕਸਮ 
ਦਾ MS ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਵਚ ਇਸਦੇ 
ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇ40ਵੇਂ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਵਵਚ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਵਜਹੜੇ DMTs 

ਹਨ, ਉਹ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS ਨੰੂ ਿੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ (20 ਵਵਚੋਂ ਲਗਭਗ 1) ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ MS ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗੜਦਾ ਹ,ੈ 
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਹਨ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦ ੇਵਰਲੈਪਵਸੰਗ ਵਹੱਸੇ 
ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜੋ਼ਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ ਵਾਲੇ ਵਹੱਸ ੇਵਵਚ ਨਹੀਂ। 

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS ਨੰੂ 
ਸਮਝਣਾ’ ਪੜੋ੍।

ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗੋ ੍ਵੈਸਵ MS
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ MS ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ MS ਨੰੂ ਵਸਥਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ 
ਮਅੇਵਲਨ ਨੰੂ ਿੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ 
ਲਈ ਵਰਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਦਾ 
ਪੈਟਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜੋ਼ਸ਼ ਅਤੇ 
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ MS ਵਸੱਵਧਆਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੰਤਆੂ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ 
ਵਰਪੈਲਵਸਜ਼ ਵਵਚਕਾਰ ਸਵਥਰ ਸਨ। ਹੁਣ 
ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਵਗੜਦੇ ਹਨ। ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਸ ਨੰੂ MS ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ ਤੋਂ ਸਕੰੈਡਰੀ 
ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS ਵਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 
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ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। DMTs ਨੰੂ 
ਸ਼ਕੁਰੀਆ, ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹ:ੈ

 • ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

 • ਉਹ ਜ ੋਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ 
ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਡਾਕੱਟਰਾਂ ਲਈ ਹਮਸ਼ੇਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ 
ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ MS 
ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਵਪਛਲੇ ਛ ੇਮਹੀਵਨਆਂ ਵਵਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗੜਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ MS ਸਕੰੈਡਰੀ 
ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ ਬਣ ਜਾਏ। 

ਵਕਸ ੇਦਾ ਵੀ MS, ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS ਦ ੇ
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸ਼ਰੂੁ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ 
MS ਦਾ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕਰਾਏ ਵਬਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ 
ਉਸ ਵਲੇੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਰਲੈਪਵਸੰਗ MS ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ 
ਗ਼ਲਤ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਪ੍ਗ੍ੋਵੈਸਵ MS ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ’ 
ਵਵਚ ਸਕੰੈਡਰੀ ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ MS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜੋ੍।

ਹਲਕਾ MS?
ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ‘ਹਲਕਾ MS’ ਹੈ। ‘ਹਲਕਾ’ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 
‘ਤ ੇਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹਲਕ,ੇ ਕਝੁ ਜਾਂ ਵਬਨਾ 
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਦ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। MS ਵਾਲੇ 
30% ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰੇਵ ੇਵਵਚ ਪੂਰ ੇਆ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

MS ਨੰੂ ‘ਹਲਕਾ’ ਕਵਹਣਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡਾ MS ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤ ੇ
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਵਰਹਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕਈ 
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥਕਵੇੇਂ ਜਾਂ 
ਆਪਣ ੇਵਚੰਤਨ ਜਾਂ ਚਤੇ ੇਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ 
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ MRI ਸਕਨੈ ਤੋਂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਵਜਸ ਵਲੇੇ MS ਹਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਹੁਣ ਇਹ 
ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹ ੋਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਵਚ MS ਨਾਲ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਬਨਾ ਵਧਆਨ 
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ਵਦੱਵਤਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਰਫ 
ਸਕਨੈ ਵਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਹਲਕਾ’ MS ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਛਾਂਹ 
ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ MS ਵਾਕਈ ਹਲਕਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਵਖੇ ੋਵਕ MS ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

“ਮਰੇ ੇਵਾਲਾਂ ਦ ੇਰੰਗ ਨੂੰ
ਛੱਡਕ ੇਮਰੇੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ  ੇ 
ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਗੇਾ।  ਮੈਂ  

ਪਤੀ, ਵਪਤਾ, ਸਹੁਣਾ, 
ਜਾਣਕਾਰ ਅਤ ੇਰਵਹਮਵਦਲ 

ਵਜੋਂ ਪਛਾਵਣਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।  ਬੱਸ  

ਇਹੀ।”
ਮਾਰਵਟਨ



MS ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ
MS ਲਈ ਅਜ ੇਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈਪਰ ਇਸਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਵਕਆ ਂ
ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
MS ਦ ੇਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਵਚ ਦਵਾਈਆ,ਂ 
ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਜਾਂ 
ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

MS ਨੂੰ  ਮੱਿਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਲਾਜ (DMT) ਕਰਾਕ ੇਲੋਕ ਆਪਣ ੇMS 
ਵਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦਾ ਫਰਕ ਵਲਆ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸਧੁਾਰ 
ਕਰਨ’ ਵਾਲਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਵਸਰਫ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਜੱਿਦਾ, ਬਲਵਕ 
MS ਦ ੇਕਰੋਸ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਉਹ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਵਕੰਨੀ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗੜਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਮੱਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੇ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹਨ 

ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇ
ਕਈੋ ਸੰਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
MS ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਵਜਹੜੇ DMTs ਹਨ, 
ਉਹ ਵਸਰਫ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਵਾਲੇ MS ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਹ ੈਵਕ ocrelizumab 
(ਓਕਰੈਲੀਜ਼ਮੁਾਬ) ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜ ੋਵਕ 
2017 ਜਾਂ 2018 ਵਵਚ ਵਮਲੇਗੀ, ਪ੍ਗੈ੍ੋਵਸਵ 
MS ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

DMTs ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਪੁਸਵਤਕਾ ‘MS ਲਈ ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ (DMTs)’ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇ
ਹਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਵਦੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਮਲਣਗੀਆਂ 
mssociety.org.uk/dmts 

ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ
ਕਝੁ ਹਲਕ ੇਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਵਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਇਲਾਜ (ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ‘ਤ ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਬਸ ਆਪਣਾ DMT ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ) ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੀਰਾਇੱਡ ਦ ੇਛਟੋ ੇਵਜਹੇ ਕਰੋਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਤੋਂ 
ਵਕਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦ ੇਅਮਲ ਨੰੂ 
ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਦ ੇਰੂਪ ਵਵਚ 
ਜਾਂ ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਵਡ੍ਪ’ 
ਨਾਲ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਲੈਪਸ ਦਾ 
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ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 
ਨਾਲ ਕਈੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੀ 
ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਲੈਪਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੜੁ-ਵਸਬੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਵਨਕਲਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਵਚ ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਆੱਵਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ 
‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਵਰਲੈਪਸ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ’ 
ਵਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

“ਮਰੇ ੇਰਗੋ-ਵਨਦਾਨ ਦੇ 
ਕਝੁ ਮਹੀਵਨਆ ਂਬਾਅਦ 
ਮਰੇ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚ ਵੱਡੀ  
ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ।  ਮੈਂ  

ਆਪਣ ੇਹਣੋ ਵਾਲੇ  
ਪਤੀ ਨੂੰ  ਵਮਲੀ ਸੀ ਅਤੇ  

ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਝੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ  
ਮਰੇ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚ  

ਅਵੜੱਕ ੇਆਏ ਸੀ, ਦਜੂੇ  
ਪਾਸ ੇਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤ ੇਸੀ, 

ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੇਾ ਮੈਂ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।” 

ਰਸ਼ੈਲੇ

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ
MS ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਪਰ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਜੀਣਾ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੱੁਿੇ ਦ ੇਅਕੜਾਅ ਵਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੱਵਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ 
ਕਾਂਬੇ (ਥਰਥਰਾਹਟ, ਵਜਸ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵੱਸ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) ਵਰਗੀ ਵਕਸ ੇਗੱਲ ਵਵਚ ਮਦਦ 
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਲੱਛਣ ਲਈ ਘਰ ਵਵਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇ
ਤਾਲਮਲੇ ਵਬਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਹਲ ਜਾਂ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ।

MS ਵਾਲੇ ਕਝੁ ਲੋਕ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ 
ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਝੁ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਮਾਵਲਸ਼, ਵਰਫਲੈਕਸਲੋਾਜੱੀ, 
ਯਗੋ, ਆੱਵਕਉਪੰਕਚਰ ਅਤੇ ਤਾਇ ਚੀ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ 
ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਅਸਰ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵਸਰਫ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰੇਵ ੇਨਾਲ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਪੂਰਕ ਅਤੇ 
ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ’ ਪੜੋ੍। ‘ਕਸਰਤ 
ਅਤੇ ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ 
ਵਖੋੇ।
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ਤਣਾਅ
MS ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ 
ਤਣਾਅ ਦ ੇਅਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇMS ਨੰੂ 
ਵਵਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਹਤ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਵੇਂ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਵਚ ਪੱਕ ੇ
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਧੁਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਝੁ ਅਵਧਅਨਾਂ 
ਤੋਂ MS ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ 
ਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਵਚ ਨਹੀਂ। ਕਝੁ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ 
ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਵਰਲੈਪਸ ਤੀਬਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਤਣਾਅ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ 
ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹੈ।

ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦ ੇਹੋ
ਇੱਕ ਨਰੋਆ, ਸੰਤੁਵਲਤ ਭਜੋਨ ਸਾਡੇ 
ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ MS 
ਵਰਗੀ ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਤਾਲਮਲੇ ਵਬਿਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰੋਆ ਭਜੋਨ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

MS ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇMS, 
ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਨੇ 
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਤ ੇਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਝੁ 
ਲੋਕ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ‘MS ਭਜੋਨ’ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦ ੇਮਾਮਲੂੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅਸਰ ਵਪਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਲੋ ‘ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕਤਾ’ ਨਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸਵਤਕਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਭਜੋਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ 

MS ‘ਤ ੇਵਧਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਵਵਚ ਵਵਟਾਵਮਨਸ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ‘MS 
ਭਜੋਨ’ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੁਣਆ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਸਰਤ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਸਰਗਰਮ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਸਹਤ 
ਲਾਭ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈੋ ਵੀ 
ਸਰਗਰਮੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਕਸਰਤਾਂ, ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਵਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ MS ਦ ੇ
ਕਝੁ ਲੱਛਣਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਥਕਵੇਾਂ, ਮਸਾਨੇ ਅਤੇ 
ਆਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱੁਿੇ 
ਵਵਚ ਅਕੜਾਅ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਵਵਚ ਮਦਦ 
ਵਮਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ 
ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਹਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਵਵਚ ਸਧੁਾਰ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰਨ ਵਿਰਨ ਦ ੇਕਾਬਲ ਬਣਾਈ 
ਰਖਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਮਜਾਜ਼ ਉਤਸਾਵਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਤੇ ੇਅਤੇ ਵਚੰਤਨ ਨੰੂ 
ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ MS 
ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ‘MS ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ’ ਵਾਲੀ 
ਸਾਡੀ DVD, ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਕਸਰਤ ਅਤੇ 
ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇ
‘ਕਸਰਤ’ ਸਬੰਧੀ ਪੰਵਨਆਂ ‘ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਝੁਾਅ ਵਮਲਣਗੇ।
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ਲੱਛਣਾਂ ਵਵਚ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਵਹਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਵਚ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਥੈਰੇਵਪਸਟ, ਸੰਜਮ ਰਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 
(ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਲਈ), ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਵਪਸਟ, 
ਮਨੋਵਵਵਗਆਨੀ ਅਤੇ ਆੱਵਕਉਪੇਸ਼ਨਲ 
ਥੈਰੇਵਪਸਟ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 

ਵਕਤਾਬਚ ੇਹਨ: ‘ਕਸਰਤ ਅਤੇ 
ਵਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ’, ‘ਬੋਲਣ ਵਵਚ ਮਸ਼ੁਵਕਲਾਂ’, 

‘ਥਕੇਵਾਂ’, ‘ਪੱੁਿੇ ਦੀ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ’, 
‘ਮਸਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ 
ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ‘MS ਵਵਚ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ 
ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ’। ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਅਤੇ 
MS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦ ੇ
ਵਰੇਵ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਿਾਂ 
ਵਦੱਤੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਵਖੇ:ੋ 

mssociety.org.uk/ms-resources/ 
key-publications

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤ ੇMS

MS ਔਰਤਾਂ ‘ਤ ੇਅਕਸਰ ਉਸ ਉਮਰ ਵਵਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚ ੇਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਸਚੋ ਰਹੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਵਚ MS 
ਕਈੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੰੁਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ 
ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ DMT ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ MS 
ਨਹੀਂ ਵਵਗੜਦਾ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਮਸ਼ੇਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
MS ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਿਵਹਰਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ DMTs ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇMS ਮਾਵਹਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਦਏਗਾ। 

ਸਾਡੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ’ ਅਤੇ ਹਰ DMT ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਵਵਚ ਹੋਰ 
ਪੜੋ੍।
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MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹ?ੈ
ਅਸੀਂ MS ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਪਵਰਵਾਰਾਂ, ਕਅੇਰਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਚ ਸਥਾਨਕ 
ਸਮਹੂ ਹਨ, ਜ ੋਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇ
ਆਪਣ ੇਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਹੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ: 
mssociety.org.uk/near-me 

ਤੁਸੀਂ 0808 800 8000 ‘ਤ ੇMS 
ਫੀ੍ਿਨੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ helpline@
mssociety.org.uk ‘ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਈਮਲੇ 
ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇMS ਨਾਲ ਵਜੰ਼ਦਗੀ 
ਜੀਣ ਦ ੇਹਰ ਵਹੱਸ ੇਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਬਚ ੇਅਤੇ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
mssociety.org.uk/ms-resources/ 
key-publications

MS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਫੁਤ ਲੈਣ 
ਲਈ ਆੱਰਡਰ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦ ੇਵਹੱਸ,ੇ ਸਾਡੇ 
ਆੱਨਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ MS ਵਾਲੇ 
ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਭ੍ਾਵਵਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਕੈਸ਼ਨ ਹ,ੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਣੁ ੇਪਤਾ ਚੱਵਲਆ ਹ ੈ
ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ MS ਹੈ। mssociety.org.
uk/forum 

ਖਜੋ 
ਖੋਜ MS ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਵਚ ਵੱਡੀ 
ਪਗ੍ਤੀ ਵਖੇ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MS 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਵਵਚ ਵਾਕਈ ਫਰਕ 
ਵਲਆ ਰਹੀ ਹੈ। MS ਵਕਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੱਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ 
ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਵਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ 
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਵੀ ਵਤਆਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। mssociety.org.uk/ 
research ‘ਤ ੇਅਸੀਂ ਕੀ ਫੰਵਡੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਵਵਵਗਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕਹੜੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਓ। 

ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਵੋ!ੇ
MS Society ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? 
0300 500 8084 ‘ਤ ੇਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕ 
ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਓ 
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ mssociety.org.uk 
‘ਤ ੇਜਾਓ।

34  MS ਕ ੀ  ਹੈ ? 



ਜ਼ਰਰੂੀ ਫੰਡ ਇਕੱਿੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
www.mssociety.org.uk/
fundraising 

ਵਾਲੰੱਟੀਅਰ
mssociety.org.uk/volunteering 
0300 500 8084

ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇਸਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਮਵੁਹੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰੋ
campaigns@mssociety.org.uk 
0300 500 8084

MS ਰਵਜਸਟਰ ਵਵਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਵੋੋ 
ਯਕੂ ੇMS Register 
ਇੱਕ ਵਵਲੱਖਣ 
ਪ੍ਜੈੋਕਟ ਹੈ, 
ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
MS ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 
ਸਮਝ ਅਤੇ MS 

ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ‘ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ 
ਅਸਰ ਵਵਚ ਇੰਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣਾ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ MS 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਸਰਫ MS ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੰੂ 
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ MS ਦੀ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦ ੇ
ਵਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ‘ਤ ੇਵਕਵੇਂ ਅਸਰ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਸ ਕਰਕ ੇਹੀ ਉਥੇ UK ਯਕੂ ੇਵਵਚ MS 
Register ਹੋਂਦ ਵਵਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਬੇਵਮਸਾਲ ਕਾਰਜ ਵਵਚ ਜੀਵਨ ਵਬਤਾਉਣਾ 

ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਤਆਰ 
ਲਈ ਕਵਲਵਨਕਲ ਅਤੇ NHS ਅੰਕਵੜਆਂ ਨਾਲ 
MS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਵਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਾਕੇ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ MS ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ, 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਵਵਚ ਬਦਲਣਾ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

MS ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਵਾਲਾ  
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕਈੋ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ, 
ਵਜਸ ਦਾ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਹਵੋ ੇmsregister.org 
‘ਤ ੇਯਕੂ ੇMS Register ਵਵਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ

ਐਟਂੀਬਾਵੱਡਜ਼ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ 
ਵਸਲਵਸਲੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਵਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 
ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਐਟਂੀਬਾਵੱਡਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਤਰਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੋਸ 
ਸੰਕਤੇ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹ ੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤ ੂਪਬੰ੍ਧ – ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ 
ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ। ਤੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਸਨੇੁਹ ੇ
ਵਲਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ 

ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਲਾਜ (DMT) – ਦਵਾਈਆ,ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
MS ਦ ੇਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੇ 
ਵਰਲੈਪਵਸਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਂਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਵਕੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ 
ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਵਗੜ ਗਈ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਮੱਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ DMTs 
ਪ੍ੋਗ੍ੈਵਸਵ MS ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰਗੋ-ਰਧੋਕ ਵਸਲਵਸਲਾ – ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ (ਵਜਵੇਂ 

ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
MS ਵਵਚ ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤੂ ਪਬੰ੍ਧ ‘ਤ ੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਜੋ਼ਸ਼ – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ 
ਵਸਲਵਸਲਾ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਵਰੱੁਧ 
ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਥਾਂ 
ਲਈ ਹੋਰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਸਲੈ ਭਜੇਦਾ 
ਹ,ੈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਥਾਂ ਸੁੱ ਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਸ 
ਵਲੇੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਜੋ਼ਸ਼ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ਰੂੁ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ 
MS ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ

ਜ਼ਖਮ (‘ਪਲਾਕਸ’ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ – 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਵਚ 
MS ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਕ ੇਤੰਤਆੂ ਂਵਵਚ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਨੇੁਵਹਆਂ ਨੰੂ ਮੱਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ 
ਹੈ। ਜ਼ਖਮ MRI ਸਕਨੈ ‘ਤ ੇਵਖੇ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

MRI ਸਕਨੈ – ‘ਮਗੈਨੈਵਟਕ ਰੈਸਨੋੈਂ ਸ 
ਇਮਵੇਜੰਗ’ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ 
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਵਕ ਵਕਥੇ MS ਸਜੋ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 
ਤੰਤਆੂ ਂਦੁਆਲੇ ਮਅੇਵਲਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ
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ਮਅੇਵਲਨ – ਇੱਕ ਮਟੋੀ ਪਰਤ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ 
ਤੰਤਆੂ ਂਦ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ MS ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲੇ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 
ਮਅੇਵਲਨ ‘ਤ ੇਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਆੂ ਂਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਸਨੇੁਵਹਆਂ ਵਵਚ ਵਵਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਵਕ MS ਹੋਣ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ 

ਤੰਤ ੂ– ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਵਜਹੜੇ ਸੰਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਸਖੁਮਨਾ 
ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੰਤੂ 
ਸੰਕਤੇਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚੰਤਨ ਅਤੇ ਚਤੇਾ 
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਮਟੋਾ – ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ। NHS ਵਲੋਂ  
ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ 30 ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਤੌਰ 
‘ਤ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਵਪੰਡ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ (BMI)। 
www.nhs.uk/Tools/Pages/ 
Healthyweightcalculator.aspx  
‘ਤ ੇਆਪਣ ੇBMI ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਪਲਾਕਸ – ਜ਼ਖਮ ਵਖੇੋ

ਵਰਲੈਪਸ – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇਵਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ MS ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ। ਵਿਰ 
ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣ ੇਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
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ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, MS ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ 
DVDs ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਅਨ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 020 8438 0900 
librarian@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/library 

ਸ੍ਤੋ
ਸਾਡੀ ਇਨਾਮ ਜਤੇ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸ੍ਤੋਾਂ 
ਵਵਚ MS ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਬਤਾਉਣ ਦਾ ਹਰ 
ਪਵਹਲ ੂਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

020 8438 0999  
shop@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/   
publications

MS ਹਲੈਪਲਾਈਨ
ਮਫੁਤ MS ਹੈਲਪਲਾਈਨ MS ਨਾਲ 
ਪਭ੍ਾਵਵਤ ਹਰ ਵਕਸ ੇਲਈ ਗੁਪਤ, 
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਚ ਪਵਰਵਾਰ, 
ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ ਰਾਹੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਵਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

0808 800 8000 
(ਹਫਤ ੇਦ ੇਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਸਵਰੇ ੇ9 ਵਜ-ੇ
ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜ,ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆ  ਂਵਾਲੇ 
ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ)ੈ  
helpline@mssociety.org.uk



 

ਇਸ ਸ੍ਤੋ ਬਾਰੇ
MS ਨਾਲ ਪਭ੍ਾਵਵਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕੁਰੀਆ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, 
ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਲਾਨ ਇਜ਼ਾਤ, ਮਵੌਰਨ 
ਐਵਨਸ, ਆਂਦਰੇ ਓਵਨੇ ਅਤੇ ਕਰੈਮਲ 
ਵਵਲਵਕੰਸਨ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈੋ 
ਵਟਪੱਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਭਜੇ:ੋ resources@mssociety.
org.uk ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ surveymonkey.
com/s/MSresources ‘ਤ ੇਸਾਡਾ ਛੋਟਾ 
ਵਜਹਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਰਵਖੇਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਅਵਾ-ਵਤਆਗ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਕ ਇਸ 
ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 

ਵਕਸ ੇਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮਵੇਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸ੍ਤੋਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਹਵਾਲੇ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤ ੇਹਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਚੂੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 
ਲੇਖ MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਤੋਂ 
ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ (ਇਸ 
ਲਈ ਮਾਮਲੂੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ)ੈਹਨ। 

020 8438 0900 ‘ਤ ੇਲਾਇਬੇ੍ਰੀਅਨ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ mssociety.org.
uk/library ‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਿਟੋਗੋਾ੍ਿੀ
ਵਸਮਨੋ ਰਾਓਲਸ (ਕਵਰ, ਪੰਨਾ 13, 16, 23 
ਅਤੇ 28), ਐਲੈਕਸ ਗ੍ਸੇ (ਪੰਨਾ 6 ਅਤੇ 
32) ਅਤੇ ਅਮੀਤ ਲੈਨਨ (ਪੰਨਾ 19) ਦੀ 
ਿਟੋੋਗ੍ਾਿੀ ਲਈ ਸ਼ਕੁਰੀਆ।.

ਇਹ ਸ੍ਤੋ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ 
ਆੱਡੀਓ ਵਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।.

020 8438 0999 ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ  
 ਜਾਂ shop@mssociety.org.uk 
‘ਤੇ ਈਮਲੇ ਕਰੋ



ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਲਟੀਪਲ ਸਲੈਰੋਵਸਸ ਸਸੁਾਇਟੀ। ਰਵਜਸਟਰਡ ਚਵੈਰਟੀ ਨੰਬਰ 1139257/SC041990  
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਲੇਸ ਵਵਚ ਵਲਵਮਵਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹ ੈ07451571.
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MS ਹਲੈਪਲਾਈਨ  
ਫੀ੍ਿਨੋ 0808 800 8000 
(ਹਫਤ ੇਦ ੇਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਸਵਰੇ ੇ9 ਵਜ-ੇਰਾਤੀਂ 9 ਵਜ,ੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਛੁੱ ਟੀਆ  ਂਵਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ)ੈ 
helpline@mssociety.org.uk 

MS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ  
0300 500 8084 
info@mssociety.org.uk  
supportercare@mssociety.org.uk

ਆੱਨਲਾਈਨ  
mssociety.org.uk  
facebook.com/MSSociety 
twitter.com/mssocietyuk 

MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਸਕਾਟੱਲੈਂਡ  
0131 335 4050  
msscotland@mssociety.org.uk 

MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਨਾਰੱਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ  
028 9080 2802 
nireception@mssociety.org.uk 

MS ਸਸੁਾਇਟੀ ਵਸਮਰੂ
0300 500 8084 
mscymru@mssociety.org.uk

mailto:mscymru@mssociety.org.uk
http://mscymru@mssociety.org.uk

