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নামকরা অনুবাদ পিরেষবাগিল বয্বহার কের থােক, তেব তারা অনুবােদর েকােনা �িটর দায়ভার
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িচিকৎসা বা পিরচযর্া সং�া� িস�া�গিল েনওয়ার সময় সবসময় েহল্থ এবং েসাশয্াল েকয়ার
দেলর পরামশর্ িনন। তারা অয্াপেয়�েম�গিলেত সহায়তা করার জনয্ একজন অনুবাদকারীর
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িববরেণর জনয্ আমােদর েহ�লাইন MND কােন�-এর সােথ েযাগােযাগ করন:
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1. এই তথয্াবলী িকভােব আমােক সাহাযয্ করেব?
যিদ আপনার সদয্ েরাগিট ধরা পেড় অথবা আপনার েকােনা িনকটজেনর MND থােক,
তাহেল এই পুি�কািটেত এই অসুেখর সহজ পিরিচিত পােবন।
এিট সংে�েপ েবাঝায়:
• অসুখিট এবং কােদর উপর এই অসুখ �ভাব েফেল
• িকভােব MND –এর েরাগিনণর্য় হয় এবং স�াবয্ উপসগর্গিল
• MND-এর িবিভ� �কার
• কারণগিল স�ে� িক জানা েগেছ
• আপিন েয েয �কােরর সহায়তা এবং িচিকৎসা েপেত পােরন
• েরাগিটেক আয়েত্ত রাখেত সাহাযয্ করার জনয্ পরামশর্
• আেরা তথয্ এবং সহায়তা েপেত হেল েকাথায় েযেত হেব।
MND-ধরা পড়েল তা েথেক িদেশহারা েবাধ হেত পাের। আপিন, আপনার পিরবার এবং
কােছর েলাকজনেদর �েতয্েকরই মািনেয় েনওয়ার জনয্ সময় লাগেত পাের।
�থেম এিট কিঠন লাগেলও, েরাগিনণর্য় স�েকর্ েখালাখুিল আেলাচনা করেল, �েতয্েকই
অেপ�াকৃ ত সহেজ তােদর উে�গগিল ভাগ কের িনেত পােরন, এখনও এবং ভিবষয্েতও।.
যখন আপিন েরাগিট স�ে� আেরা পড়েত ��ত হেবন, তখন আপনােক সাহাযয্ করার
জনয্ আমােদর �ধান গাইড, েমাটর িনউেরান িডিজজ িনেয় জীবনযাপন সেমত আমােদর
�কাশনার এক িব�ৃ ত স�ার আেছ।
আমােদর অনয্ানয্ �কাশনার িবষেয় িব�ািরত জানেত এবং আমােদর েহ�লাইন MND
কােনে�র সােথ িকভােব েযাগােযাগ করেত হয় তা জানেত পুি�কার েশেষ েদখুন আিম
িকভােব আেরা তথয্ পাব।.
সব উ�ৃ িতগিল MND িনেয় জীবনযাপন করা বা MND �ারা �ভািবত বয্ি�েদর কাছ
েথেক েনওয়া।

“পিরবতর্েনর সােথ মািনেয় েনওয়ার সামথর্ য্, MND িনেয় জীবনযাপেনর
অিভ�তায় উে�খেযাগয্ পাথর্ কয্ ঘটােত পাের।”

2. MND বলেত িক েবাঝায়?
আপনার মি�ে� এবং েমরদে� �ায়ু আেছ যা আপনার েপশীর কাজেক িনয়�ণ কের।
এই �ায়ুগিলেক বেল েমাটর িনউেরান্। MND এমন একিট অসুখ যা েমাটর
িনউেরানগিলেক আ�মণ কের।
MND–েত, েমাটর িনউেরানগিল আপনার েপশীগিলেক িকভােব নড়াচড়া করেত হেব তা
ধীের ধীের বলা ব� করেত থােক। যখন েপশীগিল আর নড়াচড়া করেত পাের না,
েসগিল দুবর্ল হেয় পেড়, যা েথেক েপশীর পিরমাণ �াস (�য়) হেত পাের এবং কািঠনয্
আসেত পাের।
MND একিট জীবনকাল-�াসকারী অসুখ যা আপিন েযভােব চেলন, কথা বেলন, খান,
পান কেরন এবং �াস-��াস েনন তার উপের �ভাব েফলেত পাের। আপনার সবগিল
উপসগর্ নাও হেত পাের এবং েকান্িট ঘটেব তার েকােনা িনিদর্ � �ম েনই।
অসুখিট বাড়েত থাকেব, যার মােন হল সমেয়র সােথ সােথ আপনার উপসগর্গিলর
অবনিত ঘটেব। িকছু মানুেষর ে�ে� এিট �ত হেত পাের, কােরা কােরা ে�ে� তা
অেপ�াকৃ ত ধীের ঘটেত পাের।
বতর্ মােন MND-এর েকােনা �িতকার েনই, িক� আপনার িচিকৎসক এবং অনয্ানয্ �া�য্
এবং সামািজক পিরচযর্ার েপশাদাররা, উপসগর্গিল আয়েত্ত রাখেত এবং যতিদন স�ব
�িনভর্ র থাকেত আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন।

“এই িবষয়িটেত েজার েদওয়া গর�পূণর্ েয, যিদও এ িবষেয় েলাকজন
হয়ত তৎ�ণাৎ আেলাচনা করেত চাইেত নাও পােরন, িক� পরবত�
পযর্ ােয় তাঁরা সবসময়ই সাহাযয্ চাইেত পােরন।”

MND কােদর উপর �ভাব েফেল?
MND একিট িবরল অসুখ যা �া�বয়�েদর উপর �ভাব েফেল। যিদও অেপ�াকৃ ত
কমবয়সী �া�বয়�েদর মেধয্ও েরাগিট ধরা পেড়েছ, তেব অিধকাংশ ে�ে�, 40 বছর
েবশী বয়সীেদর মেধয্ এিট হওয়ার স�াবনা েবশী থােক। MND-েত আ�া� অিধকাংশ
বয্ি�েদর বয়স 50 েথেক 70-এর মেধয্ হয়।
মিহলােদর তু লনায় পুরেষরা �ায় ি�গণ হাের আ�া� হন, তেব এই হােরর তারতময্
হয়। আপনার িক �কােরর MND আেছ তার উপর এিট িনভর্ র কের এবং 70 বা
তার েবিশ বয়সী বয্ি�েদর ে�ে� তা সমান হেয় থােক।

িকভােব MND-এর েরাগিনণর্ য় করা হয়?
যিদ আপনার িচিকৎসক মেন কেরন েয আপনার েকােনা �ায়িবক সমসয্া আেছ (মি��
এবং �ায়ুত� স�িকর্ ত), তাহেল আপনােক একজন িনউেরােলািজ�-এর কােছ পাঠােনা
হেব।
তাঁরা সাধারণত েকােনা হাসপাতােলর িনউেরালিজ িবভােগ অথবা একিট MND েকয়ার
েস�ার বা েনটওয়ােকর্ র সােথ কাজ কেরন। আপনােক পরী�া করা হেব এবং আপনার
একগ� পরী�া েনওয়া হেত পাের।
আপনার উপসগর্গিল অনয্ েকােনা িকছু র কারেণ হে� না, তা েদখেত এইসব
পরী�াগিলর মেধয্ রে�র নমুনা েথেক শর কের িবিভ� �ায়ু পরী�া থাকেত পাের।
আপিন সাধারণত: একজন আউটেপেশ� (বিহিবর্ভােগর েরাগী) িহসােব উপি�ত
থাকেবন। েকােনা েকােনা ে�ে� আপনােক অ�সমেয়র জনয্ হাসপাতােল থাকেত বা
পরবত� েকােনা তািরেখ আেরা পরী�া করােত হেত পাের।
আপনার পরী�ার ফলাফল পাওয়ার পের, MND-এর েরাগ িনণ�ত হেয়েছ বেল আপিন
জানেত পােরন, িক� আপনার উপসেগর্র স�াবয্ কারণ স�েকর্ িচিকৎসক িনি�ত
হওয়ার জনয্ সময় লাগেত পাের।

“�ায় একবছর ধের অেনক পরী�ার পের, আমার GP–র কােছ এবং
হাসপাতােল অেনকবার যাওয়ার পের, অবেশেষ MND িনি�ত
হেয়িছল।”
MND-এর েরাগিনণর্য় করা কিঠন কারণ:
• এিট একিট িবরল েরাগ এবং �থমিদেকর উপসগর্গিল, েযমন এেলােমেলাভাব, দুবর্লতা
অথবা কথা বলার সময় সামানয্ জড়তা, অনয্ েকােনা কারেণও হেত পাের
• আপনার GP–র সােথ আপিন েদখা করেত যাওয়ার েবশ িকছু সময় আেগ এিট হেত
পাের
• সব উপসগর্ সবার মেধয্ েদখা যায় না অথবা একই �ম অনুযায়ী ঘেট না
• একমা� পরী�া েথেকই �মাণ হেত পাের েয, আপনার অনয্ শারীিরক সমসয্া েনই,
কারণ MND িনণর্েয়র েকােনা সরাসির পরী�া েনই।

MND–র িক েকােনা �কারেভদ আেছ?
MND–এর চারিট �ধান �কার আেছ। �িতিট িভ� িভ�ভােব মানুেষর উপর �ভাব
েফেল। যিদও এে�ে� সিঠকভােব বলা কিঠন, কারণ এেত �ভািবত মানুেদর মেধয্ িকছু
িকছু উপসগর্ একইরকম থােক।

অয্ািমওে�ািফক লয্াটারাল েস্�েরািসস (ALS):এিট সব েথেক �চিলত রপ, েযখােন
অ�-�তয্ে�র শি� কেম যাওয়া ও দুবর্লতা, েপিশর কািঠনয্ এবং েপিশর িখঁচুিন ঘেট
থােক। �াথিমক পযর্ােয় েরাগী েহাঁচট েখেত পােরন বা হাত েথেক িজিনস পেড় েযেত
পাের।
ে�ােগিসভ বালবার পয্ালিস (PBP):এিট ALS– এর তু লনায় কমসংখয্ক মানুষেদর
ে�ে� েদখা যায় এবং �াথিমক পযর্ােয় মুেখর, গলার এবং িজ�ার েপশীেত তার �ভাব
পড়ার �বণতা থােক। েরাগী কথা বলার সময় জড়তা বা েগলার সময় সমসয্া ল�য্
করেত পােরন।
ে�াে�িসভ মাসকুলার অয্াে�ািফ (PMA):এিট ALS–এর তু লনায় কমসংখয্ক মানুেষর
উপর �ভাব েফেল এবং সাধারণত: অেপ�াকৃ ত ধীের েরােগর অবনিত ঘেট। এে�ে�
েরাগী দুবর্লতা, হােতর সহজাত কাজ কেম যাওয়া বা এেলােমেলাভােব কাজ করা ল�য্
করেত পােরন।
�াইমারী লয্াটারাল েস্�েরািসস(PLS):এিট ALS–এর তু লনায় কমসংখয্ক মানুেষর
উপর �ভাব েফেল এবং সাধারণত: অেপ�াকৃ ত ধীের েরােগর অবনিত ঘেট। এর কারেণ
শরীের নীেচর িদেকর অ�-�তয্ে� দুবর্লতা ঘেট যিদও েরাগী হােতর এেলােমেলাভােব কাজ
করা বা কথা বলার সমসয্াও অনুভব করেত পােরন।

েকেনিড’জ িডিজজ িক MND –র একিট �কার?
েকেনিড’জ িডিজজ, MND েথেক আলাদা, িক� এই দুিট শারীিরক সমসয্ার মেধয্
িব�াি� ঘটেত পাের। এই দুিটই একইরকম উপসগর্ এবং েপশীর দুবর্লতা সহ েমাটর
িনউেরানগিলেক আ�মণ কের থােক। আপিন যিদ এই দুিট েরােগর মেধয্ েয
েকােনা একিটেত আ�া� হন, েসে�ে� MND অয্ােসািশেয়শন সহায়তা �দান কের।
েকেনিড’জ িডিজজ ধীের ধীের বাড়েত থােক, সাধারণত: এে�ে� তা একিট
�াভািবক জীবনকােল হেয় থােক। িজনগত পিরবতর্ েনর কারেণ এিট ঘেট, যা িজন
পরী�ার মাধয্েম খুঁেজ েবর করা েযেত পাের, এিট সাধারণত: পুরষেদর উপর
�ভাব েফেল। মিহলােদর মেধয্ েকবলমা� িজনগত পিরবতর্ ন বহন করার �বণতা
েদখা যায়, িক� িবরল ে�ে� সামানয্ উপসগর্ েদখা েযেত পাের।
আমরা তথয্প� 2B –েকেনিড’জ িডিজজ– �দান কির। এই পুি�কার েশেষ েদখুন
আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?

িক কারেণ MND হয়?

এই িবষেয় এখনও �� হওয়া স�ব হয়িন েয, িক কারেণ MND হয়, েযেহতু �েতয্ক
বয্ি�র ে�ে� িভ� িভ� কারেণ এর সূ�পাত হেত পাের। আপাতদৃি�েত েরােগর েকােনা
পািরবািরক ইিতহাস ছাড়াই সাধারণত: MND ঘেট। এইসব ে�ে�, িজনগত এবং
পািরপাি�র্ক সূচনাকারীর িম�ণ যু� থাকেত পাের বেল মেন করা হয়, যিদও এে�ে�
িজেনর ভূ িমকা অেপ�াকৃ ত কম হেত পাের। ি�গার বা পািরপাি�র্ক সূচনাকারী,আপিন যা
িকছু খান, পান কেরন, �শর্ কেরন বা �াস�হণ কেরন অথবা এসব িকছু িমিশেয়ই
হেত পাের। এইসব সূচনাকারী �েতয্ক বয্ি�র ে�ে� আলাদা হেত পাের, তাই িকভােব
েরাগিটর সূ�পাত হয় তা খুঁেজ েবর করার েকােনা সহজ উপায় েনই।
অ� িকছু ে�ে� এর পািরবািরক ইিতহাস আেছ। যার অথর্ িজনগত েকােড েকােনা �িট
আেছ যা বংশ পর�রায় এেসেছ, যিদও েরাগিট �কৃ তপে� শর হওয়ার জনয্, অনয্ানয্
সূচনাকারী তবুও জররী হেত পাের।
বংশ পর�রায় েমাটর িনউেরান েরােগর উপর আমােদর গেবষণাল� তথয্প� স�ে�
িব�ািরত জানেত এই পুি�কার েশেষ েদখুন আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?
MND অয্ােসািশেয়শন �ারা আিথর্ক সহায়তা�া� �ক�গিল সহ েরাগিট এবং তার
কারণগিলর উপের গেবষণায় অ�গিত হে�। যার ফল�রপ, িকভােব েমাটর
িনউেরানগিল কাজ কের েস িবষেয় আমােদর জানার পিরিধ �মাগত েবেড় চেলেছ।

“আিম আশাবাদী েয একিদন �িতকার সামেন আসেব। এটা 21শ
শতা�ীর কােছ একটা চয্ােল� আর আিম মেন কির িব�ান একটা উপায়
খুঁেজ েবর করেব।”

3.িক িক উপসগর্ থােক?
“িক ঘটেব েস িবষেয় েখালাখুিলভােব বলা, েবাঝা আমার পে� গর�পূণর্
বেল আিম মেন কির।”
MND-র জনয্ যা যা হেত পাের:
• আপনার অ�-�তয্ে�র নড়াচড়া �মশ: কেম েযেত থাকা এবং দুবর্লতা
• আপনার �েকর নীেচ কাঁপেত থাকা বা নড়াচড়ার অনুভূিত
• েপশীগিলর শ�ভাব এবং িখঁচুিন (যার েথেক আপনার য�ণা হেত পাের)
• �াস-��ােস সমসয্া এবং অতয্� �াি�েবাধ
• আপনার কথা বলা, েগলা ও লালা িনঃসরেণ সমসয্া।
সাধারণত: আপনার হােতর, পােয়র পাতার অথবা মুেখর েপশীগিল �থেম আ�া� হয়,
িক� সবগিল একসােথই েয হেব তা আবশয্ক নয়।
িকছু মানুেষর িচ�ায়, যুি�স�ত ভাবনায় এবং আচরেণ পিরবতর্ ন হেত পাের, িক�
সাধারণতঃ তা খুবই সামানয্। খুব কমসংখয্ক বয্ি� যুি�স�ত ভাবনায় গরতর
পিরবতর্ ন অনুভব করেত পােরন।
আপনার অ�তয্ািশত আেবগগত �িতি�য়া হেত পাের, েযখােন আন� হেল আপিন
কাঁদেবন অথবা দুঃখ হেল হাসেবন। এেক বলা হয় ইেমাশনাল লায়ািবিলিট বা আেবগগত
দায়ভার এবং এর েথেক মেনাক� হেত পাের, িক� আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার
দল এে�ে� সহায়তা িদেত পাের। MND-েত আ�া� সবার ে�ে� এিট ঘেট না।
MND সাধারণতঃ এগিলর উপর �ভাব েফেল না:
• ইি�য়গিল, – েদখা, েশানা, েশাঁকা, �শর্ এবং �াদ
• �াডার এবং অ�, যিদও চলােফরায় সমসয্া টয়েলেট যাওয়ােক কিঠন কের তু লেত
পাের। কম চলােফরা েথেক েকা�কািঠনয্ হেত পাের (েযেহতু হাঁটাচলা করেল তা েপট
পির�ার করেত সাহাযয্ কের)
• েযৗন ি�য়া, িক� �াি�েবাধ করা, নড়াচড়া কেম যাওয়া এবং েরাগিটর েমাকািবলা
করার ফেল মানিসক �ভাব বা চাপ েযৗনতার �কাশেক কিঠন কের তু লেত পাের।
আমােদর অনয্ানয্ �কাশনা েযখােন উপসগর্গিল িনেয় িব�ািরতভােব বলা হেয়েছ
েসগিল স�ে� জানেত পুি�কার েশেষ েদখুন আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?

“ভিবষয্েতর �েয়াজনীয়তাগিলর মূলয্ায়ন করা অতয্� কিঠন েযেহতু
MND আমােদর সবার ে�ে� িভ� িভ�ভােব বােড় এবং অব�ার

পিরবতর্ন হেত কত সময় লাগেব তা বলা স�ব নয়।”

4. িক িক সাহাযয্ পাওয়া যায়?
�েয়াজেনর সময়, আপনার সাহােযয্র জনয্ েয েয ে��গিলেত সহায়তা �দান করা েযেত
পাের:
• যতিদন স�ব �িনভর্ র থাকা
• আপনার উপসগর্গিল আয়েত্ত রাখা
• আেরা �ি� েবাধ করা এবং আপনার চলােফরায় সহেযািগতা করা
• MND-এর মানিসক �ভােবর সােথ মািনেয় েনওয়া
• আিথর্ক সহায়তার জনয্ দাবী করা
• ৈদনি�ন কাজকমর্ এবং বয্ি�গত পিরচযর্ায় সাহাযয্ েপেত
• ভিবষয্েতর পিরচযর্ার জনয্ আগাম পিরক�নায়।
স�াবয্ভােব িতনিট �ধান উৎস েথেক এই সহায়তা আসেব:
েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার-এর েপশাদার বয্ি�রা: MND একিট িবরল েরাগ হওয়ার
কারেণ েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ােরর সব েপশাদার বয্ি�রা এই িবষেয় িব�ৃ ত জােনন না।
তেব, MND েকয়ার েস�ার এবং েনটওয়াকর্ গিল (েযগিলর তহিবল গড়েত আমরা সাহাযয্
কির) এবং �ানীয় িনউেরালিজকয্াল েস�ারগিল MND-েত আ�া� বয্ি�েদর সহায়তা
করার অিভ�তাসমৃ� েপশাদারেদর মাধয্েম একগ� সহায়তা �দান কের থােক।
স�াবয্ভােব আপনার অেনক রকেমর িবেশষ�েদর সােথ সা�াৎ হেব, েযমন
িনউেরালিজ�, MND েকা-অিডর্েনটর, িবেশষ� নাসর্ এবং েথরািপ�। এইসব েপশাদার
বয্ি�েদর একিট দল িহসােব কাজ করার �বণতা থােক, যা �ায়ই মাি�-িডিসি�নাির
িটম (MDT) িহসােব উে�খ করা হয়, কিমউিনিট িটম সদসয্ েযমন িডি�� নাসর্ এবং
আপনার GP এর অ�গর্ত। এই দেলর েয েকােনা সদসয্ আপনােক অনয্ িবেশষে�র
কােছ পাঠােত পােরন, তেব েবশীর ভাগই আপনার GP তা পািঠেয় থােকন।

“েযসব েপশাদার বয্ি� আেগও েলাকজনেদর এই েরাগিট েমাকািবলা
করেত সাহাযয্ কেরেছন তাঁেদর েথেক শনেত পারার গর� বেল েবাঝােনা
যােব না।”
এই িটম-িট, িবেশষ� পিরচযর্া, িচিকৎসা, েথরািপ, কাউে�িলং এবং সর�াম অথবা
সহায়তা েপেত আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহাযয্ করেত পাের। MND িনেয়
জীবনযাপেনর সময়, যতিদন স�ব, জীবেনর যথাস�ব েসরা মান বজায় রাখেত তা
আপনােক সাহাযয্ করেত পাের।
অয্াডা� েসাশয্াল েকয়ার সািভর্েসস: আপনার এবং আপনার �ধান পিরচযর্াকারীর
�েয়াজনীয়তার মূলয্ায়ন করেত পাের। তাঁরা িনধর্ারণ করেবন েয, েকােনা বািড়েত

সাহােযয্র �েয়াজন আেছ িকনা এবং তাঁরা পিরেষবা ও জররী সহায়তার িবষেয় পরামশর্
েদেবন। মূলয্ায়েনর আেবদন করার জনয্ আপনার �ানীয় কতৃর্ পে�র সােথ েযাগােযাগ
করন – নদর্ ান আয়ারলয্াে� একিট �ানীয় েহল্থ এবং েসাশয্াল েকয়ার �াে�র মাধয্েম
এিট করা হয়। �ানীয় পিরেষবাগিল পা�ােত পাের, তাই আপনার মূলয্ায়েনর সময় িক
িক পাওয়া যাে� তা িবশেদ েজেন িনন।

“পিরেষবাগিল িকভােব েপেত হয় েস স�ে� আপনােক যতটা স�ব
ভােলাভােব জানেত হেব।”
আপনার জনয্ অেনক রকম সহায়তা, সর�াম এবং পিরচযর্ার স�িত েদওয়া হেত পাের,
যিদও এর জনয্ আপনােক আিথর্ক অনুদান িদেত হেত পাের। আপনার পিরচযর্ার �ারা
আপনার জনয্ সাহােযয্র বয্ব�া করা েযেত পাের অথবা সরাসির েপেম� পাওয়ার
মাধয্েম আপিন িনেজর জনয্ পিরেষবা িকনেত স�ম হেত পােরন।
েসাশয্াল েকয়ার এবং েবিনিফেটর জনয্ দাবী করার বয্াপাের পথ�দশর্ন সহ
আমােদর অনয্ানয্ �কাশনার িবষেয় িব�ািরতভােব জানেত পুি�কার েশেষ েদখুন
আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?
MND অয্ােসািশেয়শন: MND �ারা �ভািবত অথবা তা িনেয় জীবনযাপন করেছন
এরকম েয েকােনা বয্ি�েদর আমরা িবিভ� রকম উপােয় সহায়তা �দান কির।
আমােদর MND কােন� েহ�লাইন সহায়তা, তথয্ অথবা যিদ আপনার বলার
দরকার হয় েসে�ে� সহানুভূিতস�� ে�াতা �দান কের থােক। এই িটমিট বাইেরর
পিরেষবাগিল খুঁেজ েপেত আপনােক সাহাযয্ করেত পাের এবং আপনার �ানীয় শাখা,
�প অথবা অয্ােসািশেয়শন পিরদশর্ক সেমত আমােদর েয েয পিরেষবাগিল উপল�
রেয়েছ। েসগিলর সােথ আপনার পিরচয় করায়। এর অ�গর্ত রেয়েছ আমােদর
িরিজওনাল েকয়ার েডভলপেম� অয্াডভাইজারস (RCDAs) যাঁরা MND পিরচযর্ার
উ�িত ঘটােত আপনার এলাকা �শ�তর পিরেষবাগিলর উপর �ভাব িব�ার করেত
সাহাযয্ কেরন।
MND �ারা �ভািবত অথবা তা িনেয় জীবনযাপন করেছন এরকম বয্ি�েদর জনয্
আমরা িনিদর্ � িকছু সর�ােমর িজিনস ধাের অথবা সহায়ক অনুদােন �দান করেত
পাির। সর�ােমর জনয্ অনুেরাধ একজন েহল্থ বা েসাশয্াল েকয়ােরর েপশাদার
বয্ি�র মাধয্েম আসেত হেব।
েযাগােযােগর িব�ািরত জানেত পুি�কার েশেষ েদখুন আিম িকভােব আেরা তথয্
পাব?

এর িক েকােনা িচিকৎসা আেছ?
আপনার উপসগর্ এবং অ�গিতর উপর িনভর্ র কের, আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার
িটেমর সােথ আেলাচনােত িন�িলিখতগিল অ�ভুর্ � হওয়ার স�াবনা আেছ:

িরলুেজাল(Riluzole): েরাগিটর �িতকার করেত পাের বা থািমেয় িদেত পাের এরকম
েকােনা িচিকৎসা বতর্ মােন েনই, িক� একিট ওষুধ িরলুেজাল, েরাগিটর অ�গিত কিমেয়
েদওয়ার ে�ে� (কেয়কমােসর জনয্)সামানয্ উপকার েদিখেয়েছ। MND-র িচিকৎসার
জনয্ িরলুেজাল লাইেস��া� এবং NHS–এ বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত হেয়েছ। আপিন
িরলুেজাল �হণ করার পে� উপযু� িক না তা জানেত আপনার GP অথবা
িনউেরােলািজ�েক বলুন।
অনয্ানয্ ওষুধ: বয্ি�গত উপসগর্গিলর ে�ে� আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ িবিভ�
ধরেণর ওষুধ আেছ। এইগিল আপনার িজিপ বা েয িবেশষ�েদর আপিন েদখান তাঁরা
িদেত পােরন। আপনার কােছ যিদ টয্াবেলটগিল েগলা কিঠন মেন হয়, েসে�ে� অনয্রেপ
েদওয়ার মত অেনক ওষুধ আেছ, েযমন তরল এবং পয্াচ।
িফিজওেথরািপ: এিট MND �ারা দুবর্ল হেয় পড়া েপশীগিলর �িতেক িবপরীতমুখী
করেত পাের না, তেব অ�ি�, কািঠনয্ কমােত এবং নমনীয়তা বাড়ােত সাহাযয্ করেত
পাের। আপনার বয্ি�গত চািহদা একজন িফিজওেথরািপ� �ারা মূলয্ায়ন করােনা উিচত
এবং আপনার যিদ পিরবতর্ েনর দরকার হয় তাহেল তা পযর্ােলাচনা করা উিচত।
অিতির� বয্ায়াম না করার েচ�া করন, এমনিক সহেযািগতা িনেয় বয্ায়াম হেলও, এিট
MND এর পে� সহায়ক নয় এবং তা আপনােক খুব �া� কের তু লেত পাের।
�ায়ে�ে�ই িফিজওেথরািপ�রা িবেশষ� হন, উদাহরণ�রপ �াসযে�র িফিজওেথরািপ�
�াস-��ােসর সহায়তায় এবং লালা ও ে��া সং�া� েকােনা সমসয্া িকভােব আয়েত্ত
রাখেত হয় েস িবষেয় সাহাযয্ করেত পােরন। (�াস-��ােসর সহায়তার জনয্ পরবত�
িশেরানাম েদখুন)।
কথা বলা এবং েযাগােযাগ সহায়তা: কথা বলা এবং েযাগােযােগর বয্াপাের িনেদর্ শনার
জনয্ একজন �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র কােছ আপনােক পাঠােনার জনয্ বলুন। যিদ
আপনার ক��র আ�া� হয়, েসে�ে� তাঁরা যতিদন স�ব তা বজায় রাখেত সাহাযয্
করেত পােরন, এবং ভেয়স বয্াি�ং বা েমেসজ বয্াি�ং(একিট কি�উটার িডভাইেসর
মাধয্েম বলা বাকয্ িহসােব বয্বহার করেত)উপযু� হেব িক না েস িবষেয় পরামশর্ িদেত
পােরন। যিদ আপনার ক��র MND �ারা �িত�� হয়, েসে�ে� তাঁরা আপনার
�েয়াজনীয়তার অথবা েযাগােযাগ করেত আপনার েয সহায়তা �েয়াজন তার মূলয্ায়ন
করেত পােরন। একজন �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপ� েগলার সমসয্া, লালা ও ে��া
আয়েত্ত রাখার িবষেয়ও পরামশর্ িদেত পােরন।
�াস-��ােসর সহায়তা: যিদ আপিন �াস-��াসজিনত সমসয্া অনুভব কেরন, েসে�ে�
সহায়তার জনয্ অেনক িচিকৎসা এবং েথরািপ আেছ। আপনার েহলথ ও েসাশয্াল েকয়ার
িটমেক িনেদর্ শনার জনয্ আপনােক একজন েরসিপেরটির কনসালেটে�র কােছ পাঠােত
বলুন। আপনার �াস��ােসর জনয্ যাি�ক সহায়তা (যােক েভি�েলশন বলা হয়)
বয্বহার করেত হেব িকনা েস িবষেয় আেলাচনাও এর অ�গর্ত থাকেব। এই িবষেয়
জানার েচ�া করন, যােত আপিন েজেন বুেঝ একিট িস�া� িনেত পােরন।
খাদয্, পুি� এবং গলাধঃকরেণর সহায়তা: যিদ আপনার িগলেত সমসয্া হয়, েসে�ে�
পুি�র িবষেয় আপিন পরামশর্ চাইেত পােরন। তা খাবার, তরল এবং আপনার �েয়াজন
অনুযায়ী ওষুধপ� চািলেয় েযেত এবং েসইসােথ িকভােব িনরাপেদ এবং সহেজ েগলা যায়

েস িবষেয় আপনােক সাহাযয্ করেব। এর মেধয্ েথরািপ, সাি�েম�, অিতির� পুি�
সংেযািজত খাদয্,িগলেত-সহজ এরকম খাবার অথবা খাদয্ ও পানীয় �হণ করার িবক�
উপায় স�েকর্ আেলাচনা অ�র্ভু� রেয়েছ। আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার িটমেক
গাইেডে�র জনয্ একজন ডােয়িটিশয়ান এবং একজন �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র
কােছ আপানােক পাঠােত বলুন।

“আিম জানতাম েয আমার ওজন কেম েগেছ। কম-ফয্াটযু� এবং কমসুগারযু� খাবার চািলেয় যাওয়া �ধান িবষয় িছল না।”
চলােফরা, েযাগােযাগ, গলাধঃকরণ এবং �াস��ােসর সমসয্াগিল িকভােব আয়েত্ত রাখেত
হয় তার উপের িনেদর্ শনা িদেয় আমােদর �কাশনার িবষেয় িব�ািরতভােব জানেত েদখুন
আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?
পিরপূরক েথরািপগিল: িকছু মানুষ েদেখেছন েয উপসগর্গিলর উপশম করেত এবং
মানিসক চাপ কমােত পিরপূরক েথরািপগিল সাহাযয্ করেত পাের। যিদও তা MND–
এর েকােনা িচিকৎসা বা �িতকার নয়, তবুও এই ধরেণর েথরািপ �থাগত িচিকৎসােক
‘পিরপূরণ’ করার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের, যিদ একেযােগ তা বয্বহার হয়।
অেনক রকেমর পিরপূরক েথরািপ আেছ, েযমন ময্াসাজ, আকুপাংচার ও িরে�ে�ােলািজ।
িকছু �ানীয় িবেশষ� য�ণা লাঘবকারী েকয়ার সািভর্ স এবং হসিপস বা বািড়েত
�দানকারী পিরচযর্াগিল জীবেনর মান উ�ত করেত পিরপূরক েথরািপ এবং অনয্ানয্
�কােরর সহায়তা িদেয় থােক।

“একজন িরে�ে�ালিজ� যেত্নর সােথ আমার পােয়র পাতা, হাত এবং
বাহ মািলশ কের েদন, যা র� সংবহেন সাহাযয্ কের এবং সাধারণভােব
ভােলা অনুভূিত হয়। �ানীয় হাসপাতাল এই অয্াপেয়�েম�গিল পাওয়ার
বয্ব�া কের িদেয়েছ।”

5. আমার েকান েকান িবষেয় িচ�াভাবনা
করা উিচত?
যিদ আপনার বা আপনার েকােনা িনকটজেনর েরাগ ধরা পেড়, েসে�ে� এ বয্াপাের
�চু র িচ�া-ভাবনা করেত হয়। এেত িদেশহারা েবাধ হেত পাের। এই পরামশর্গিল েসইসব
িবষেয়র উপের িভিত্ত কের েদওয়া হেয়েছ যা MND–েত আ�া� েলাকজন বেলেছন েয
‘তাঁরা যিদ শরেতই এটা জানেত পারেতন।’
আমােদর �ধান িনেদর্ শনা, েমাটর িনউেরান িডিজজ িনেয় জীবনযাপন-এ আপিন িব�ািরত
আেরা জানেত পারেবন। আমােদর অনয্ানয্ �কাশনা িকভােব েপেত হয় েস িবষেয় িবশেদ
জানেত পুি�কার েশেষ েদখুন আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?
সর�াম েকনার জনয্ তাড়াহেড়া করেবন না: সর�াম বা সহায়ক িজিনসগিল েকনার
আেগ আপনার �েয়াজনীয়তাগিল একজন েপশাদার েথরািপ� অথবা �ীচ ও লয্া�ুেয়জ
েথরািপ�েক মূলয্ায়ন করেত িদন। সব িজিনস সবার জনয্ উপযু� নাও হেত পাের এবং
এে�ে� ভু েলর জনয্ অেনক দাম িদেত হেত পাের। NHS অথবা অয্াডা� েসাশয্াল
েকয়ার সািভর্ েসস েথেক আপিন িকছু িজিনস িবনামূেলয্ েপেত পােরন অথবা পরখ করার
জনয্ ধাের েপেত পােরন।
আপনার আিথর্ ক অব�া িকভােব �ভািবত হেত পাের েস িবষেয় ভাবুন: একজন
িনরেপ� আিথর্ক উপেদ�া এবং একজন েবিনিফট অয্াডভাইজােরর কােছ পরামশর্ চান।
উদাহরণ�রপ, আপিন েয েবিনিফট দাবী করেছন েসিট আিলর্ িরটায়ারেম� েপেমে�র
�ভাব েফলেত পাের। যিদ আপিন এর আেগ কখনও েবিনিফট দাবী না কের থােকন,
তাহেল এিট আপনার কােছ জিটল এবং অ�ি�কর মেন হেত পাের, িক� আপিন েকান্
েকান্ েবিনিফেটর অিধকারী তা জানা গর�পূণর্। বয্াংেক িকছু �� করা আপনার কােজ
আসেত পাের, েযমন িকভােব একজন িব�� পিরচযর্াকারী বা স�ী আপনার অয্াকাউে�র
েদখভাল করেত সাহাযয্ করেত পােরন, েযে�ে� আপনার পে� তা করা কিঠন হেয়
পড়েছ।
আপনার বািড়েক উপেযাগী কের িনেত সময় লাগেত পাের: যিদ আপিন মেন কেরন
েয, এিট �েয়াজনীয় হেত পাের তাহেল যত তাড়াতািড় স�ব অনুস�ান করন, েযেহতু
আপনার বািড়েত বড়সড় পিরবতর্ ন করেত েগেল সময় লাগেত পাের। একজন েপশাদার
েথরািপ� আপনার ভিবষয্েতর �েয়াজন স�েকর্ জানেত সাহাযয্ করেত পােরন। আপিন
েযাগয্ হেল, িডেজবলড েফিসিলিটজ �া�–এর মাধয্েম অনুদান চাইেত পােরন, িক� তা
একিট দীঘর্ �ি�য়া হেত পাের।
আপনার যিদ মূলয্ায়ন করা হয় যেথ� �মাণ িদন: যিদ আপনার পিরচযর্ার
�েয়াজনীয়তা এবং েবিনিফট দাবীর জনয্ (েযমন পােসর্ানাল ইি�েপে��স
েপেম�)আপনােক মূলয্ায়ন করা হয়, েসে�ে� �চু র িবশদ তথয্ িদন। আপনার েয
মা�ার সহায়তা �েয়াজন – এমনিক িকছু যিদ শধুমা� মােঝ মেধয্ অসুিবধাজনক মেন

হয়, েসিট সহ িকভােব েসই মা�ার সহায়তা েপেত এই অব�ািট �ভািবত কেরেছ েস
িবষেয় সততা বজায় রাখুন। যিদ, িকভােব আপনার উপসগর্গিল বাড়েছ, েস স�ে�
একিট ডােয়রীেত েলেখন, তাহেল তা কাজগিল করেত কত�ণ সময় লােগ এবং আপনার
িনয়মমািফক কােজ েরাগিটর �ভােবর উদাহরণ িদেত আপনােক সাহাযয্ করেব।
এছাড়াও, েয গিতেত পিরবতর্ নগিল ঘটেছ তা �দশর্ন করেতও এিট সাহাযয্ করেত পাের,
যােত আপনার ভিবষয্েতর �েয়াজনীয়তাগিল িবেবচনা করা যায়।
েয েকােনা �� িলেখ রাখুন: অয্াপেয়�েম�গিল �াি�কর লাগেত পাের এবং আপিন
গর�পূণর্ িকছু িজ�াসা করেত ভু েল েযেত পােরন, তাই আপনার সােথ েনওয়ার জনয্
একিট ��তািলকা ৈতির রাখুন। উত্তরগিল িলেখ িনন অথবা েহলথ এবং েসাশয্াল েকয়ার
সং�া� েপশাদার বয্ি�েক আপনার হেয় তা করেত অনুেরাধ করন, েযে�ে� আপনার
পরবত�েত েসগিল পড়ার দরকার হেব। অিধকাংশ েমাবাইল েফান এবং কি�উটার
টয্াবেলট আেলাচনা েরকডর্ কের রাখেত পাের, যিদ তা েবিশ সহজ হয়।
য�ণা লাঘবকারী পিরেষবা (পয্ািলেয়িটভ েকয়ার সািভর্েসস) -র জনয্ বলুন:
পয্ািলেয়িটভ েকয়ার বা য�ণা লাঘবকারী পিরচযর্ার উে�শয্ আপনার (এবং আপনার
িনকটজেনেদর)জীবেনর যথাস�ব েসরা মান েপেত আপনােক সাহাযয্ করা, েযখােন
আপনার জীবনকাল-�াসকারী একিট শারীিরক সমসয্া আেছ। এিট উপসগর্গিলর
বয্ব�াপনা কের থােক এবং বয্বহািরক, আিথর্ক, মানিসক, আধয্ািত্মক, ধম�য় অথবা
মন�াি�ক �েয়াজনীয়তায় বয্াপক সহায়তা কের। িবেশষ� পয্ািলেয়িটভ েকয়ার
েপশাদােরর সােথ স�কর্ থাকেল তা হাসপাতােল কাটােনা েয েকােনা সমেয়র পিরমাণ
কমােত পাের, েযেহতু আপনার ঘটনা স�েকর্ তাঁেদর �ান অনয্ানয্ েপশাদার বয্ি�েদর
�ত আপনার �েয়াজন বুঝেত সাহা্যয্ করেব।

“আমােদর অিভ�তা েথেক, এরকম অব�ােন থাকা েবিশ ভােলা েযখােন
আপিন যতটা পােরন িনেজেক ��ত বেল মেন কেরন।”
�েতয্েকর তৎ�ণাৎ য�ণা লাঘবকারী পিরচযর্ার দরকার হয় না, িক� কখন আপনােক
এই পিরেষবাগিলেত পাঠােনা হেব, েস িবষেয় আপনার িনউেরালিজ� অথবা GP–র
সােথ কথা বলুন, এইগিল বািড়েত, হি�েস, হাসপাতােল অথবা েড েস�াের পাওয়া েযেত
পাের। .
িচিকৎসা স�ে� যতটা পােরন জানুন: আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার িটেমর সােথ
িচিকৎসার িবক�গিল িনেয় আেলাচনা করন। েকানিট স�বপর, আপনার ে�ে� এর
মােন িক হে� এবং েয েকান িচিকৎসার পিরচয় ঘটােনার সবেথেক ভােলা সময় স�ে�
আপনার জানা �েয়াজন। েকান িচিকৎসা �হণ করেবন িকনা তা আপনার পছ�, িক�
�� তেথয্র উপর িভিত্ত কের িস�া� েনওয়ার েচ�া করন।

“আিম সবিকছু জানেত েচেয়িছ।”
যত �ত স�ব আগাম পিরক�না করন: MND–এর পরবত� পযর্ােয়র জনয্ আেগ
েথেক পিরক�না আত�জনক মেন হেত পাের। এর অথর্ আপনার িনকটজেনেদর সােথ

এবং েহল্থ এবং েসাশয্াল েকয়ার িটেমর সােথ কিঠন িবষয় িনেয় কথাবাতর্ া বলা। তেব,
যিদ আপনার কথা বলা এবং েযাগােযাগ �মতা আ�া� হয় অথবা যিদ আপিন িচ�ায়
ও যুি�স�ত ভাবনায় েকােনা পিরবতর্ ন অনুভব কেরন, েসে�ে� পিরক�নাগিল িনেয়
পেরর তু লনায় আেগ আেলাচনা করা আপনার কােছ সহজ মেন হেব। পিরক�নার মেধয্
থাকেত পাের, অথর্সং�া� িবষয়, পিরবার এবং আপনার ভিবষয্েতর পিরচযর্া। আপনার
েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার িটম এইসব আেলাচনােত আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন।
অেনক মানুষ জািনেয়েছন েয, জানা ভিবষয্েতর স�েকর্ তাঁেদর ই�া িনি�ত করেত
েপের, তাঁরা অেনক শা� এবং েবশী িনয়ি�ত েবাধ কেরেছন।

“একবার আপিন এটা কের েফলেল, তারপের তা আলমারীেত তু েল েরেখ িদন। আপিন
�ি� েবাধ করেবন ...এবং এই কাজটা করায় খুব ভােলা অনুভব করেবন।”

6. আিম িকভােব আেরা তথয্ পাব?
আমরা িদেয় থািক:
• েমাটর িনউেরান িডিজজ িনেয় জীবনযাপন-আমােদর �ধান িনেদর্ শনা,যা MND-েত
আ�া� বয্ি�েদর েরাগিট িনেয় ৈদনি�ন জীবন চালােত সাহাযয্ কের
• উপসগর্সমূহ, েবিনিফট এবং েসাশয্াল েকয়ােরর উপর তথয্াবলী সহ তথয্পে�র এক
িব�ৃ ত স�ার
• পিরচযর্াকারীর িনেজর সু�তার েদখভােল সাহাযয্ করেত এবং উপল� সহায়তাগিল
খুঁজেত সাহাযয্ করেত েস িবষেয় তথয্
• িশখেত বা পড়েত সমসয্া আেছ েযসব মানুষেদর জনয্ একিট সহজপাঠয্ িনেদর্ শনা
• বংশপর�রাগত MND সং�া� তথয্ সহ গেবষণাল� এক গ� পযর্ায়�িমক তথয্প�
• MND স�ে� িস�া� �হেণ আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ অনয্ানয্ �কাশনা এবং
িবষয়গিল।
আমােদর এই ওেয়বসাইট েথেক আমােদর অিধকাংশ �কাশনাই ডাউনেলাড করা যােব
www.mndassociation.org/publications অথবা আমােদর েহ�লাইন েথেক তা
ি�� ফরময্ােট অডর্ার করেত হেব:
MND কােন� েহ�লাইন
MND কােন� সহায়তা, তথয্ অথবা যিদ আপনার বলার দরকার হয় েসে�ে�
সহানুভূিতস�� ে�াতা �দান করেত পাের।
তাঁরা বাইেরর পিরেষবাগিল খুঁেজ েপেত আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন এবং আপনার
�ানীয় শাখা, �প অথবা অয্ােসািশেয়শন পিরদশর্ক সহ আমােদর েয েয পিরেষবাগিল
উপল� েসগিলর সােথ আপনার পিরচয় করান। আমােদর িরিজওনাল েকয়ার
েডভলপেম� অয্াডভাইজাররা(RCDAs) এর অ�র্গত আেছন ।
েটিলেফান:
ইেমল:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

MND অয্ােসািশেয়শন েবিনিফটস অয্াডভাইস সািভর্স
েয েকােনা েবিনিফট, আপিন েযিটর অিধকারী তার িবষেয় িবনামূেলয্, েগাপনীয়
এবং প�পাতহীন পরামশর্ আমরা িদেত পাির। অনুেরাধ�েম একজন েটিলেফান
অনুবাদকারীর পিরেষবা পাওয়া েযেত পাের, িক� �থেম ইংেরিজেত েযাগােযােগর
জনয্ আপনার কাউেক দরকার হেত পাের।
েটিলেফান:

0808 801 0620 (ইংলয্া� ও ওেয়ল্স)
0808 802 0020 (নদর্ ানর্ আয়ারলয্া�)

ইেমল:

ওেয়বসাইেটর ক�য্া� েপেজর মাধয্েম, এখােন:
www.mndassociation.org/benefitsadvice

MND সােপাটর্ �া�স অয্া� এবং ইকুয্ইপেম� েলান
আপিন এখােন এ িবষেয় আেরা জানেত পােরন www.mndassociation.org/gettingsupport অথবা পরবত� মাধয্েম আমােদর েযাগােযাগ করন:
েটিলেফান: 0808 802 6262
ইেমল: support.services@mndassociation.org
অনলাইন েফারাম
আমােদর অনলাইন েফারাম আপনােক MND-েত আ�া� অনয্ানয্ বয্ি�েদর সােথ
অিভ�তা ও তথয্ ভাগ কের িনেত েদয়: http://forum.mndassociation.org
PMA/PLS ইেমল সােপাটর্ �প
যিদ আপনার ে�াে�িসভ মাসকুলার অয্াে�ািফ(PMA) অথবা �াইমারী লয্াটারাল
েস্�েরািসস(PLS) েরাগিনণর্য় হেয় থােক তাহেল আপিন এই ইেমল সােপাটর্ �েপ েযাগদান
করেত চাইেত পােরন। িব�ািরত জানেত, আমােদর MND কােন� েহ�লাইেন েযাগােযাগ
করন, যা এই পিরেষবা তািলকার �থমিদেক েদখােনা হেয়েছ।
আপনােক সহায়তা করেত সাহাযয্কারী েপশাদার বয্ি�
েরাগিটর িবরলতার কারেণ, েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ােরর সম� েপশাদার বয্ি�র MND
িনেয় কাজ করার পূবর্ অিভ�তা থােক না। আমােদর িরিজওনাল েকয়ার েডেভলপেম�
অয্াডভাইজাররা এবং আমােদর MND কােন� েহ�লাইেনর মাধয্েম আমরা েপশাদার
বয্ি�েদর তথয্, িশ�া এবং সহায়তা পিরেষবা �দান কির। েহ�লাইেন েযাগােযােগর
িব�ািরত হল:
েটিলেফান: 0808 802 6262
ইেমল: mndconnect@mndassociation.org

তথয্-উে�খ
এই তথয্াবলীেক সহায়তার জনয্ বয্বহৃত েরফাের�গিল অনুেরাধ�েম েপেত পােরন এখান
েথেক:
ইেমল: infofeedback@mndassociation.org
অথবা এই িঠকানায় িলখুন:
Information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR

কৃত�তা�ীকার
এই তথয্াবলীর িবকােশ অথবা সংেশাধেন মূলয্বান পথ�দশর্েনর জনয্ পরবত�
বয্ি�েদর আ�িরক ধনয্বাদ জানাি�:
Pauline Callagher, MND ে�শয্ািল� নাসর্ এবং েকয়ার েস�ার েকাঅিডর্েনটর, ে��ন েকয়ার েস�ার, রয়য্াল ে��ন হাসপাতাল
Emma Husbands,পয্ািলেয়িটভ েমিডিসন কনসালটয্া�, ��ারশায়ার
হাসপাতাল NHS �া�
Kevin Ilsley, িহয়ারেফাডর্শায়ার ি�িনকাল কিমশিনং �েপ েমিডকয্াল অয্াডভাইজার এবং
িহয়ারেফাডর্শায়ােরর �া�ন GP
Elizabeth Ilsley, �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপ�, রদারহয্াম �া�, রদারহয্াম
Amanda Mobley, কনসালটয্া� ি�িনকাল িনউেরাসাইেকােলািজ�, উর�ারশায়ার
েহলথ অয্া� েকয়ার NHS �া�
Gabrielle Tilley, ই�ািরম েনবারহড িটম িলডার, ে�ট ওেয়�ানর্ হসিপটাল
ফাউে�শন �া�, কয্ালেন

আপনার মতামতেক আমরা �াগত জানাই
আপনার মতামত সিতয্ই গর�পূণর্, েযেহতু তা MND সহ জীবনযাপন করা মানুষেদর
এবং তাঁেদর পিরচযর্াকারীেদর সবার উপকােরর জনয্ আমােদর নতু ন িবষয়ব� ৈতির
করেত এবং আমােদর িবদয্মান তথয্াবলীর উ�িত ঘটােত সাহাযয্ কের।
আপনার নামিবহীন ম�বয্ও সেচতনা বাড়ােত এবং অনুদােনর জনয্ আমােদর িবষয়ব�,
�চারািভযান এবং আেবদনেক �ভািবত করেত সাহাযয্ করেত পাের।
আমােদর েমাটর িনউেরান িডিজজ(MND),-এর একিট পিরিচিত িবষেয় যিদ আপিন
ম�বয্ করেত চান, তাহেল অনু�হ কের, আমােদর অনলাইন িফডবয্াক ফমর্ বয্বহার
করন এখােন:
www.surveymonkey.co.uk/r/IntroMND
অথবা পিরবেতর্ , অনু�হ কের আমােদর সােথ েযাগােযাগ করন এখােন:
infofeedback@mndassociation.org
অথবা ডাকেযােগ এখােন:

Care information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR
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