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1. આ માિહતી મને કઈ રીતે મદદ કરશે?
જો તમને હમણાં જ MNDનું િનદાન થયું હોય અથવા તમારી ન�કની કોઇ વ્યિક્તને MND થયો હોય તો
આ પુિસ્તકા આ રોગનો સરળ પ�રચય આપે છે .
તે ટૂંકમાં નીચેની બાબતો સમ�વે છે :
• રોગ અને તે કોને અસર કરે છે તે
• MNDનું િનદાન કેવી રીતે થાય છે અને સંભિવત લક્ષણો
• MNDના િવિવધ �કારો
• કારણો િવશે શું માિહતી છે
• તમે મેળવી શકો તેવી મદદ અને સારવારના �કાર
• રોગને િનયંિ�ત કરવામાં મદદ માટેની સૂચનાઓ
• વધુ માિહતી અને સહકાર માટે ક્યાં જવું.
MNDનું િનદાન ભયજનક જણાઈ શકે છે . તમે, તમારા કુટુંબીજનો અને તમારી ન�કની દરેક વ્યિક્તને
અનુકૂળ થવામાં સમય લાગી શકે છે .
�થમ નજરે મુશ્કેલ લાગે તો પણ િનદાન િવશે ખુલ્લાશથી વાતચીત કરવાથી દરેક વ્યિક્ત માટે વતર્માનમાં
અને ભિવષ્યમાં �ચંતાઓ અંગે વાત કરવી વધારે સરળ બની શકે છે .
જ્યારે તમે રોગ િવશે વધુ વાંચવા માટે તૈયાર હો ત્યારે અમારી પાસે તમને મદદ કરવા માટે ઘણાં બહોળા
�માણમાં �કાશનો છે , જે માં અમારી મુખ્ય માગર્દ�શર્કા, ચાલકતં� કોિશકા રોગ (મોટર ન્યુરોન �ડિઝઝ) સાથે

�વવુન
ં ો પણ સમાવેશ થાય છે .
અમારાં અન્ય �કાશનો િવશે િવગતો માટે અને અમારી હેલ્પલાઈન MND Connectનો કેવી રીતે સંપકર્
કરવો તેના િવશે પુિસ્તકાના અંતે હુ ં વધુ માિહતી કઈ રીતે મેળવી શકું િવભાગ જુ ઓ.
બધાં િવચારો MND સાથે �વતાં કે તેનાથી અસર�સ્ત લોકોનાં છે .

"પ�રવતર્નને અનુકળ
ૂ થવાની ક્ષમતાથી MND સાથે �વવાના અનુભવમાં ઘણો ફકર્ આવી
શકે છે ."

2. MND શું છે ?
તમારા મગજમાં ચેતાતંતુઓ હોય છે અને કરોડરજ્જુ એ તમારા સ્નાયુઓના કાયર્ને િનયંિ�ત કરે છે . આ
ચાલકતં� કોિશકાઓ કહેવાય છે . MND એ રોગ છે જે ચાલકતં� કોિશકાઓને અસર કરે છે .
MND સાથે, ચાલકતં� કોિશકાઓ �મશ: તમારા સ્નાયુઓને હલનચલન કેમ કરવું તેની સૂચના આપવાનું
બંધ કરે છે . જ્યારે સ્નાયુઓ િબલકુલ હલનચલન ન કરે ત્યારે તે નબળાં પડે છે , જે નાથી અકડાપ�ં પણ
આવી શકે છે અને સ્નાયુનું દળ ઓછુ ં થઈ શકે છે (વે�સ્ટંગ).
MND એ �વનને ટૂંકાવતી બીમારી છે જે તમારી ચાલવાની, બોલવાની, ખાવાની, પીવાની અને �વાસ
લેવાની ઢબ પર અસર કરી શકે છે . આ સામાન્ય રીતે દરેક વ્યિક્ત માટે અલગ હોય છે . તમને બધાં લક્ષણો ન
થાય તેમ બની શકે છે અને તે જે રીતે થાય છે તેનો કોઇ િનિ�ચત �મ નથી.
આ રોગ આગળ વધશે, જે નો અથર્ એ છે કે લક્ષણો સમય જતાં વણસશે. કેટલાંક લોકો માટે આ ઝડપી હોઈ
શકે છે , જ્યારે અન્યો માટે આ ��યા ધીમી હોય છે .
હાલમાં MND માટે કોઇ ઉપચાર નથી, પરંતુ તમારા ડૉક્ટસર્ અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ
વ્યવસાિયકો તમને લક્ષણોનું િનયં�ણ કરવામાં અને જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્વતં� રહેવામાં મદદ
કરી શકે છે .

"એ બાબત પર ભાર મૂકવો અગત્યનો છે કે લોકો તાત્કાિલક અમુક બાબતોની ચચાર્ કરવા
માંગતા ન હોઈ શકે, તેઓ બાદમાં હંમશ
ે ાં મદદ માંગી શકે છે ."

MND કઈ રીતે અસર કરે છે ?
MND એ દુલર્ભ રોગ છે જે પુખ્તોને અસર કરે છે . નાની વયના પુખ્ત લોકોમાં તેનું િનદાન થાય છે , છતાં
મોટાભાગનાં �કસ્સાઓમાં તમે 40થી વધુ �મરના હો તેવી સંભાવના છે . MND ધરાવતાં મોટાભાગના
લોકોની �મર 50 અને 70ની વચ્ચે હોય છે .
સ્�ીઓની સરખામણીએ બમણી સંખ્યામાં પુ�ષોને અસર થાય છે , પરંતુ આમાં વધઘટ થાય છે . તેનો
આધાર તમને કેવા �કારનો MND છે તેના પર છે અને જે ઓ 70 કે વધુ �મરના હોય છે તેમાં �માણ
લગભગ સરખું થાય છે .

MNDનું િનદાન કઈ રીતે થાય છે ?
જો તમારા ડૉક્ટર માનતા હોય કે તમને ન્યુરૉલો�કલ સમસ્યા છે (મગજ અને ચેતાતં� સાથે સંબંિધત) તો
તમને ન્યુરૉલૉ�સ્ટની ભલામણ કરવામાં આવશે.
તેઓ સામાન્ય રીતે હૉિસ્પટલના ન્યુરૉલૉ� િવભાગમાં અથવા MND સંભાળ કેન્� અથવા નેટવકર્ ખાતે
કામ કરે છે . તમને તપાસવામાં આવશે અને તમારે �ેણીબદ્ધ પરીક્ષણો કરાવવાની જ�ર પડી શકે છે .
આ પરીક્ષણોમાં લોહીના નમૂનાઓ લેવાથી માંડીને િવિવધ ચેતાતંતુઓના પરીક્ષણો સુધીનાનો સમાવેશ થાય
છે જે એ ચકાસશે કે તમારા લક્ષણો અન્ય કોઈ પણ બાબતને કારણે થઈ ર�ા છે કે કેમ. તમે સામાન્ય રીતે
બહારના દદ� તરીકે હાજરી આપશો. કેટલાંક �કસ્સાઓમાં તમારે હૉિસ્પટલમાં ટૂંકું રોકાણ કરવું પડી શકે છે
અથવા પછીમા કોઇ સમયે વધુ પરીક્ષણો કરાવવાની જ�ર પડી શકે છે .
તમારા પરીક્ષણના પ�રણામો બાદ તમે MNDનું િનદાન મેળવી શકો છો, પરંતુ ડૉક્ટસર્ને તમારા લક્ષણોના
સંભિવત કારણ અંગે ખાતરી થાય તે પહેલાં થોડો સમય લાગી શકે છે .

"લગભગ એકાદ વષર્ પરીક્ષણો, મારા GP અને હૉિસ્પટલની મુલાકાતો બાદ MNDનું છે વટે
ચોક્કસ િનદાન થયું હતુ.ં "
MNDનું િનદાન કરવું મુશ્કેલ છે કારણ કે:
• તે દુલર્ભ રોગ છે અને કઢંગાપ�ં, નબળાઈ અથવા સહેજ થોથવાતાં બોલવું વગેરે જે વાં �ારંિભક
લક્ષણોનાં અન્ય કારણો હોઈ શકે છે
• તમે તમારા GPને મળવા �ઓ તે પહેલાં થોડો સમય લાગી શકે છે
• બધાં લક્ષણો દરેકને થતાં નથી અને સમાન �મમાં થતાં નથી
• પરીક્ષણથી મા� એ જ સાિબત થઈ શકે છે કે તમને અન્ય બીમારીઓ નથી, કારણ કે MND માટેનું કોઇ
સીધું પરીક્ષણ નથી.

શું MNDના અલગ અલગ �કાર છે ?
MNDના ચાર મુખ્ય �કારો છે , જે દરેક �કાર લોકોને અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે . જો કે, આ અંગે કંઈ
ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે , કારણ કે આ બધાં વચ્ચે અમુક લક્ષણો સમાન હોય છે .

ઍિમઓ�ો�ફક લેટરલ સ્ક્લેરોિસસ (ALS): એ સૌથી સામાન્ય સ્વ�પ છે જે માં તમારા હાથપગમાં નબળાઈ
અને ધોવાણ, સ્નાયુમાં અક્કડપ�ં અને તાણ આવે છે . �ારંિભક તબક્કાઓમાં તમે પડી �ઓ અથવા
ચીજવસ્તુઓ હાથમાંથી પડી �ય તેમ બની શકે છે .
�ો�ેિસવ બલ્બર પાલ્સી (PBP): તે ALS કરતાં ઓછાં લોકોને અસર કરે છે અને �ારંિભક તબક્કાઓમાં
તે તમારા ચહેરા, ગળાં અને �ભના સ્નાયુઓમાં દેખાવાનું વલણ ધરાવે છે . બોલવામાં થોથવાવું અથવા
ગળવામાં તકલીફ જે વા લક્ષણો તમે ન�ધી શકો છો.
�ો�ેિસવ મસ્ક્યુલર એ�ફી (PMA): તે ALS કરતાં ઓછો લોકોને અસર કરે છે અને તે સામાન્ય રીતે
વણસવામાં ધીમી ગિતનો હોય છે . તમે તમારા હાથની નબળાઈ, ચપળતાં ઓછી થવી અથવા હલનચલનની
િવિચ�તા ન�ધી શકો છો.
�ાયમરી લેટરલ સ્ક્લેરોિસસ (PLS): તે ALS કરતાં ઓછો લોકોને અસર કરે છે અને તે સામાન્ય રીતે
વણસવામાં ધીમી ગિતનો હોય છે . આનાથી હાથપગના નીચલા ભાગમાં નબળાઈ આવે છે , જો કે તમે
હાથના હલનચલનમાં િવિચ�તા અથવા બોલવાની તકલીફો પણ અનુભવી શકો છો.

શું કેનેડીઝ �ડસીઝ એ MNDનો એક �કાર છે ?
કેનેડીઝ �ડસીઝ એ MND કરતાં અલગ છે , પરંતુ બંને રોગો વચ્ચે ભેળસેળ થઈ �ય એમ બની શકે
છે . તે બંને ચાલક જ્ઞાનતંતુ કોિશકાઓને અસર કરે છે અને લક્ષણો સમાન હોય છે તથા સ્નાયુની
નબળાઈ જોવા મળે છે . જો તમને બેમાંથી કોઈ એક રોગ હોય તો MND ઍસોિસએશન સહાયતા
પૂરી પાડે છે .
કેનેડીઝ �ડસીઝ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે , સામાન્ય રીતે �વનકાળ સામાન્ય હોય છે . જનીિનક
િવકૃિતને કારણે થાય છે જે જનીન પરીક્ષણ દ્વારા શોધી શકાય છે , તે સામાન્ય રીતે પુ�ષોને અસર
કરે છે . સ્�ીઓ મા� જનીિનક િવકૃિતની વાહક હોવાનું વલણ ધરાવે છે , પરંતુ બહુ જ ઓછા કેસોમાં
હળવાં લક્ષણો થઈ શકે છે .
અમે માિહતીપ�ક 2B આ પુિસ્તકાના અંતે - કેનેડીઝ �ડસીઝ. જુ ઓ હુ ં વધારે માિહતી કેવી રીતે

મેળવી શકું? પૂ�ં પાડીએ છીએ.

MND શાનાથી થાય છે ?
MND શા કારણે થાય છે તે િવશે હ�પણ સ્પ� જવાબ મેળવવો શક્ય બન્યો નથી, કારણ કે દરેક વ્યિક્ત
અલગ અલગ કારક પ�રબળોથી અસર�સ્ત થઈ હોઈ શકે છે . MND સામાન્ય રીતે રોગના કોઇ સ્પ�
કૌટુંિબક ઇિતહાસ સાથે થતો નથી. આ �કસ્સાઓમાં જનીિનક અને પયાર્વરણીય કારક પ�રબળોનું િમ�ણ
તેમાં સામેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે , જો કે જનીન નાની ભૂિમકા ભજવી શકે છે . પયાર્વરણીય કારક
પ�રબળો એવી ચીજો હોઈ શકે છે જે તમે ખાતાં, પીતાં, સ્પશર્તાં હો અથવા �વાસમાં લેતાં હો અથવા આ
બધાંનું િમ�ણ હોય. કારક પ�રબળો દરેક વ્યિક્ત માટે અલગ અલગ હોઈ શકે છે , તેથી રોગ કેવી રીતે શ�
થયો તે શોધવાનો કોઇ સરળ માગર્ નથી.
ઓછી સંખ્યાના કેસોમાં MNDનો કૌટુંિબક ઇિતહાસ હોય છે . આનો અથર્ એ છે કે વારસામાં મળેલાં
જે ને�ટક કોડમાં ભૂલ છે , જો કે અન્ય કારક પ�રબળો હ�પણ રોગની વાસ્તિવક શ�આત થવા માટે જ�રી
હોઈ શકે છે .
વારસામાં મળતાં ચાલકતં� કોિશકાના રોગ િવશે અમારાં સંશોધન માિહતીપ�કો િવશે િવગતો માટે આ
પુિસ્તકાના અંતે હુ ં વધુ માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકું એ િવભાગ જુ ઓ?
રોગ અને તેના કારણોમાં સંશોધન આગળ વધી ર�ું છે જે માં MND ઍસોિસએશન દ્વારા આ�થર્ક અનુદાન
આપવામાં આવ્યું હોય તેવા �ોજે ક્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે . પ�રણામે, ચાલકતં� કોિશકાઓ કેવી રીતે
કાયર્ કરે છે તે અંગેની આપણી સમજ સતત આગળ વધી રહી છે .

"મને આશા છે કે એક �દવસ આ રોગનો ઉપચાર શોધાશે જ. આ 21મી સદી માટે પડકાર છે
અને હુ ં માનું છુ ં કે િવજ્ઞાન તેનો માગર્ શોધી લેશ.ે "

3. લક્ષણો શું છે ?
"બહોળા પાયા પર વાત કરીએ તો મને લાગે છે કે શું થશે તે સમજવું મારા માટે અગત્યનું
છે ."
MNDથી નીચેના લક્ષણો થઈ શકે છે :
• તમારા હાથપગમાં નબળાઈ અને હલનચલન સતત ઓછુ ં થતું જવું
• તમારી ચામડી હેઠળ કંઈક મરોડાતું હોય અને ઝણઝણાટી થતી હોય તેવી સંવેદનાઓ
• સ્નાયુની ચુસ્તતા અને તાણ (જે નાથી તમને દુખાવો થઈ શકે છે )
• �વસનની સમસ્યાઓ અને તી� થાક
• તમને બોલવામાં, ગળવામાં અને લાળ સંબંિધત તકલીફો થવી.
સામાન્ય રીતે તમારા હાથ, પગ અથવા મ�માં સ્નાયુઓને �થમ અસર થાય છે , પરંતુ જ�રી નથી કે બધું
એકસાથે જ થાય.
કેટલાંક લોકોને િવચારણા, તકર્ અને વતર્નમાં ફેરફારો થાય છે જે મનોજ્ઞાિનક (કોિગ્ન�ટવ) ફેરફાર તરીકે
ઓળખાય છે , પરંતુ આ સામાન્ય રીતે હળવા હોય છે . બહુ ઓછાં લોકો તા�કર્ક ક્ષમતામાં તી� ફેરફારો
અનુભવે છે .
તમને અનપેિક્ષત ભાવનાત્મક �િત��યાઓ આવી શકે છે જે માં તમે ખુશ હો ત્યારે રડો અથવા ઉદાસ હો
ત્યારે હસતાં હો. આને ભાવનાત્મક અિસ્થરતા કહેવાય છે અને તે તણાવદાયક લાગી શકે છે , પરંતુ તમારી
સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ ટીમ સહકાર આપી શકે છે . MND જે મને હોય તેવી દરેક વ્યિક્તને આવું
થતું નથી.
MND સામાન્ય રીતે નીચેની બાબતોને અસર કરતો નથી:
• ઈિન્�યો - �િ�, �વણ, ગંધ, સ્પશર્ અને સ્વાદ
• મૂ�ાશય અને મળાશય, જો કે હલનચલનની સમસ્યાઓથી ટોઈલેટ જવું વધારે મુશ્કેલ બની શકે છે .
હલનચલનમાં ઘટાડાથી કબિજયાત પણ થઈ શકે છે (કારણ કે હલનચલન મળાશયને કામ કરવામાં મદદ
કરે છે )

• �તીય ��યા, પરંતુ થાક લાગવાને કારણે, હલનચલનના અભાવ અને રોગનો સામનો કરવાની
ભાવનાત્મક અસરને કારણે �િતય અિભવ્યિક્ત કરવી ઘણી મુશ્કેલ બની શકે છે .
જુ ઓ હુ ં વધારે માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકુ?
ં �ડાણમાં લક્ષણોને આવરી લેતાં અમારાં અન્ય �કાશનો
િવશેની િવગતો આ પુિસ્તકાના અંતે આપવામાં આવી છે .

"ભાિવ જ��રયાતોનું મૂલ્યાંકન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે આપણે બધાં MND સાથે
અલગ અલગ રીતે આગળ વધીએ છીએ અને િસ્થિતઓ બદલાવામાં કેટલો સમય લાગશે તે
કહેવું અશક્ય છે .

4. કેવી મદદ ઉપલબ્ધ છે ?
જ્યારે જ�ર હોય ત્યારે, તમને નીચેની બાબતોમાં મદદ કરવા માટે મદદ આપી શકાય છે :
• જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્વતં� રહેવા માટે
• તમારા લક્ષણોને િનયંિ�ત કરવા માટે
• વધુ આરામદાયકતા અનુભવવા માટે અને તમને હલનચલનમાં મદદ કરવા માટે
• MNDના ભાવનાત્મક પાસાંનો સામનો કરવા માટે
• નાણાંકીય સહકાર માટે દાવો કરવા માટે
• રો�દી �વૃિ�ઓ અને વ્યિક્તગત સંભાળમાં મદદ મેળવવા માટે
• ભાિવ સંભાળ માટે આગોત�ં આયોજન કરવા માટે.
આ સહકાર �ણ મુખ્ય �ોતોમાંથી આવે તેવી સંભાવના છે :
સ્વાસ્થ્ય અને સામાિજક સંભાળ વ્યવસાિયકો: બધાં સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ વ્યવસાિયકો MNDની
દુલર્ભતાને કારણે તેના િવશે �ડાણમાં �ણતાં નથી. જોકે, MND સંભાળ કેન્�ો અને નેટવક્સર્ (જે ને
ભંડોળમાં અમે મદદ કરીએ છીએ) અને સ્થાિનક ન્યુરૉલૉ�કલ કેન્�ો MND ધરાવતાં લોકોને મદદ કરવાનો
અનુભવ ધરાવતા વ્યાવસાિયકો તરફથી બહોળી �ેણીમાં મદદ પૂરી પાડે છે .
તમે બહોળી િવિવધતા ધરાવતાં િનષ્ણાતોને મળશો તેવી સંભાવના છે , જે મ કે ન્યુરૉલૉ�સ્ટ, MND
સંયોજક, િનષ્ણાત નસર્ અને િચ�કત્સકો. આ વ્યવસાિયકો એક ટીમ તરીકે કામ કરવાનું વલણ રાખે છે જે
ઘણી વખત બહુ િવષયક ટીમ (MDT) કહેવાય છે જે માં સામા�ક ટીમના સભ્યો તેમજ િજલ્લા નસર્ અને
તમારા GPનો પણ સમાવેશ થાય છે . આ ટીમના કોઇપણ સભ્ય તમને અન્ય િનષ્ણાંતની ભલામણ કરી શકે
છે , પરંતુ ઘણી ભલામણો તમારા GP દ્વારા થતી હોય છે .

"અગાઉ આ િસ્થિતમાંથી લોકોને પસાર થવામાં મદદ કરનારા વ્યવસાિયકોને સાંભળવા કેટલાં
અગત્યના છે તે વાત આનાથી વધારે ભારપૂવકર્ કહેવાની જ�ર નથી."
આ ટીમ તમને અને તમારા કુટુંબીજનોને િનષ્ણાંતની સંભાળ, સારવાર, િચ�કત્સાઓ, માગર્દશર્ન અને
ઉપકરણ અથવા સહાયતાની પહ�ચ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે . MND સાથે �વવા દરિમયાન આ તમને
શક્ય હોય ત્યાં સુધી �વનની �ે� સંભિવત ગુણવ�ા �ળવવામાં મદદ કરી શકે છે .

પુખ્ત સામાિજક સંભાળ સેવાઓ: તમારી જ��રયાતો અને તમારા મુખ્ય સંભાળકતાર્ની જ��રયાતોનું
મૂલ્યાંકન કરી શકે છે . કોઇપણ ઘરેલુ મદદની જ�ર હોય તો તેઓ તે ઓળખવામાં મદદ કરશે અને સેવાઓ
તથા કટોકટીના આધાર અંગે સલાહ આપશે. મૂલ્યાંકન માટે િવનંતી કરવા માટે તમારા સ્થાિનક �શાસનનો
સંપકર્ કરો - ઉ�ર આયલ�ન્ડમાં આ સ્થાિનક સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ �સ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે.
સ્થાિનક સેવાઓમાં ફેરફારો થઈ શકે છે , તેથી તમારા મૂલ્યાંકન દરિમયાન શું ઉપલબ્ધ છે તે શોધો.

"સેવાઓની પહ�ચ કેવી રીતે મેળવવી તેના િવશે તમે શક્ય તેટલાં સુમાિહતગાર રહો તે જ�રી
છે ."
તમારા માટે િવિવધ મદદના સાધનો, ઉપકરણો અને સંભાળ સેવાઓ અંગે સંમિત સધાઈ શકે છે , પરંતુ
તમારે નાણાંકીય �દાન કરવું જ�રી બની શકે છે . તમારી સંભાળ અંગેની સહાયતાની તમારા માટે ગોઠવણ
થઈ શકે છે અથવા તમે સીધી ચૂકવણીઓ મેળવીને તમારી �તે સેવાઓ ખરીદવા માટે સક્ષમ હોઈ શકો છો.
જે માં લાભો અને સામાિજક સંભાળનો દાવો કરવા અંગેના માગર્દશર્નનો સમાવેશ છે એવાં અમારાં �કાશનો
િવશે િવગતો માટે જુ ઓ હુ ં વધુ માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકું?.
MND ઍસોિસએશન: MND સાથે �વતાં કે તેનાથી અસર�સ્ત કોઈ પણ વ્યિક્ત માટે િવિવધ રીતે
અમે સહાયતા પૂરી પાડીએ છીએ. અમારી MND Connect હેલ્પલાઈન સહાયતા, માિહતી અથવા
જો તમારે વાત કરવી જ�રી હોય તો તમને સાંભળે તેવી વ્યિક્ત પૂરી પાડી શકે છે . ટીમ તમને બા�
સેવાઓ શોધવામાં મદદ કરી શકે છે , અને ઉપલબ્ધ હોય તે �માણે અમારી સેવાઓનો તમને પ�રચય
કરાવી શકે છે , જે માં તમારી સ્થાિનક શાખા, સમૂહ, ઍસોિસએશન મુલાકાતીનો પણ સમાવેશ થાય
છે . આમાં અમારા સ્થાિનક સંભાળ િવકાસ સલાહકારો (RCDAs)નો સમાવેશ થાય છે , જે ઓ
MNDને લગતી સંભાળમાં સુધારો કરવા માટે તમારા િવસ્તારમાં વ્યાપક સેવાઓને �ભાિવત કરવામાં
મદદ કરે છે .
અમે લોન પર ઉપકરણની ચોક્કસ ચીજો પૂરી પાડવા માટે અથવા MND સાથે �વતા કે તેનાથી
�ભાિવત લોકો માટે અનુદાનમાં સહયોગ આપી શકીએ તેમ બની શકે છે . ઉપકરણ માટેની િવનંતીઓ
સ્વાસ્થ્ય અથવા સામા�ક સંભાળ વ્યવસાિયક તરફથી આવવી જ�રી છે .

ં
સંપકર્ની િવગતો માટે આ પિ�કાના અંતે જુ ઓ હુ ં વધારે માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકુ?

શું કોઇપણ સારવાર છે ?
તમારા લક્ષણો અને તે કેટલાં આગળ વધ્યાં છે તેના આધારે તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ ટીમ
સાથેની ચચાર્ઓમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થવાની સંભાવના છે :

�રલુઝોલ: હાલમાં રોગનો ઉપચાર કરવા કે તેને અટકાવવા માટે કોઈ સારવાર નથી, પરંતુ �રલુઝોલ નામની
એક દવાથી રોગની �ગિતને (થોડા મિહના માટે) ધીમી પાડવામાં સાધારણ લાભ થતો હોવાનું જોવામાં
આવ્યું છે . MNDની સારવાર માટે �રલુઝોલને પરવાનો મળ્યો છે અને NHSમાં ઉપયોગ માટે તેને મંજૂરી
આપવામાં આવી છે . �રટુઝોલ તમારા માટે લેવી અનુકૂળ છે કે કેમ તે �ણવા તમારા GP અથવા
ન્યુરૉલૉ�સ્ટને પૂછો.
અન્ય દવા: તમને વ્યિક્તગત લક્ષણોમાં મદદ કરવા માટે િવિવધ �કારની દવાઓ છે . આ તમને તમારા GP
અથવા તમે જે મને મળો તેવા િનષ્ણાંતો દ્વારા આપવામાં આવી શકે છે . જો તમને ટેબ્લેટ્સ ગળવામાં
તકલીફ થાય તો ઘણી દવાઓ અન્ય સ્વ�પે પૂરી પાડવામાં આવી શકે છે , જે મ કે �વાહી અને પૅચીઝ.
�ફિઝયોથેરપી: આનાથી MND દ્વારા નબળા પડેલા સ્નાયુઓને થયેલું નુકસાન ઉલટાવી શકાતું નથી, પરંતુ
તે અસ્વસ્થતા, અકડાપ�ં ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે અને લવચીકતા સુધારી શકે છે . તમારી વ્યિક્તગત
જ��રયાતોનું �ફિઝયોથેરિપસ્ટ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવવું જોઈએ અને જો તમારી જ��રયાતો બદલાય
તો તેની સમીક્ષા થવી જોઈએ. વધુપડતી કસરત ન કરવાની કોિશશ કરો, સહાયક કસરત સાથે પણ નહ�,
કારણ કે આ MNDમાં મદદ�પ નથી અને તે તમને ખરેખર ખૂબ થકવી શકે છે . �ફિઝયોથેરિપસ્ટ ઘણી વખત
ખાસ િવષયના િનષ્ણાત હોય છે , દાખલા તરીકે રેિસ્પરેટરી �ફિઝયોથેરિપસ્ટ �વસનના સહકારમાં તથા લાળ
અને મ્યુકસ સંબંિધત કોઇપણ સમસ્યાઓને િનયંિ�ત કેમ કરવી તેમાં મદદ કરી શકે છે (જુ ઓ �વસન

સહકાર માટે બાદમાં આવતું શીષર્ક).
બોલવા અને સંવાદની સહાયતા: બોલવા અને સંવાદ અંગે માગર્દશર્ન માટે સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટની
ભલામણ માટે િવનંતી કરો. જો તમારા અવાજને અસર થઈ હોય તો તે તમને તે શક્ય તેટલા વધુ સમય સુધી
�ળવવામાં મદદ કરી શકે છે અને વૉઇસ બે�ન્કંગ થતા મેસેજ બે�ન્કંગ અનુકૂળ આવશે કે નિહ તે અંગે
સલાહ આપી શકે છે (કમ્પૂટર સાધન દ્વારા બોલાયેલા શબ્દસમૂહો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે). જો
MNDને કારણે તમારો અવાજ �ભાિવત થયો હોય તો તેઓ તમને સંવાદ કરવામાં મદદ કરવા માટે
િચ�કત્સા અથવા સહાયતા માટે તમારી જ��રયાતોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે . સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ
ગળવાની સમસ્યાઓ, લાળ અને મ્યુકસને િનયંિ�ત કરવા િવશે પણ સલાહ આપી શકે છે .
�વસન સહકાર: જો તમને �વસનની તકલીફોનો અનુભવ થતો હોય તો ઘણી સારવારો અને િચ�કત્સાઓ
મદદ કરવા માટે છે . માગર્દશર્ન માટે �વસન પરામશર્કની ભલામણ માટે તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક
સંભાળ ટીમને પૂછો. આમાં તમારા �વસન માટે યાંિ�ક સહકારનો ઉપયોગ કરવો કે કેમ (જે વેિન્ટલેશન
તરીકે ઓળખાય છે ) તેના િવશેની ચચાર્નો સમાવેશ થાય છે . આના િવશે �ણવાનો �યત્ન કરો જે થી તમે
જ�ર પડ્યે સૂિચત િનણર્ય લઈ શકો.
આહાર, પોષણ અને ગળવામાં સહાયતા: જો તમને ગળવામાં સમસ્યાઓ હોય તો તમે પોષણ િવશેની
સલાહ લેવા ઇચ્છતા હોઈ શકો છો. આ તમને જ�રી ખોરાક, �વાહીઓ અને દવાઓ �ળવવામાં મદદ
કરશે તેમજ સલામત રીતે અને આરામદાયક રીતે કેમ ગળવું તેમાં પણ મદદ કરશે. આમાં િચ�કત્સાઓ,

સિપ્લમેન્ટ્સ, �ઢીકૃત ખોરાક, ગળવામાં સરળ ભોજન અથવા ખોરાક અને પી�ં મેળવવા માટેની વૈકિલ્પક
રીતોની ચચાર્ કરવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે . ડાયે�ટિશયનની ભલામણ માટે તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક
સંભાળ ટીમને પૂછો અને માગર્દશર્ન માટે સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટને પૂછો.

"મને ખ્યાલ હતો કે મ� વજન ગુમાવ્યું છે . ઓછી ચરબી, ઓછી શકર્રાવાળા આહાર પર ચાલુ
રહેવું અપેિક્ષત નહોતુ.ં "
હલનચલન, સંવાદ, ગળવાની ��યા અને �વસન અંગેની મુશ્કેલીઓને િનયંિ�ત કેમ કરવી તે અંગે માગર્દશર્ન
આપતાં અમારા �કાશનો િવશેની િવગતો માટે જુ ઓ હુ ં વધુ માિહતી ક્યાંથી મેળવી શકું?
પૂરક િચ�કત્સાઓ: કેટલાંક લોકોને લાગે છે કે પૂરક િચ�કત્સાઓ લક્ષણો ઘટાડવામાં અને તણાવ ઓછો
કરવામાં મદદ કરી શકે છે . આ MND માટે સારવાર કે ઉપચાર ન હોવા છતાં આ �કારની િચ�કત્સાનો જો
સંયોજનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનો પરંપરાગત સારવારોની 'પૂરક' સારવાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય
છે . િવિવધ �કારની પૂરક િચ�કત્સાઓનું અિસ્ત�વ છે , જે મ કે મસાજ, ઍક્યુપંક્ચર અને �રફ્લેક્સૉલૉ�.
કેટલીક સ્થાિનક િવિશ� પીડાશામક સંભાળ સેવાઓ અને હૉિસ્પસ �વનની ગુણવ�ામાં સુધારો કરવા માટે
પૂરક િચ�કત્સાઓ તેમજ અન્ય �કારોની સહાયતા આપે છે .

"�રફ્લેક્સૉલૉ�સ્ટ હળવેથી મારા પગના તિળયાં, હાથ અને બાહુ પર મસાજ કરે છે , જે
પ�ર�મણમાં મદદ કરે છે અને સામાન્ય રીતે સા�ં લાગે છે . આ અપોઇન્ટમેન્ટ્સ સ્થાિનક
હૉિસ્પટલ દ્વારા ગોઠવવામાં આવી હતી."

5. મારે શાના િવશે િવચારવાની જ�ર છે ?
જો તમે અથવા તમારી ન�કની કોઇ વ્યિક્તને MNDનું િનદાન થયું હોય તો િવચારવા જે વી ઘણી બાબતો
છે . આ ભયજનક જણાઈ શકે છે . MNDથી અસર�સ્ત લોકોએ ક�ું હોય કે તેઓ 'ઇચ્છતા હતાં કે તેમને
શ�આતથી ખબર હોત તો' તેના પર આ �ટપ્સ એટલેકે સૂચનો

આધા�રત છે .

તમે અમારી મુખ્ય માગર્દ�શર્કા, ચાલકતં� કોિશકા રોગ સાથે �વવુમ
ં ાં વધુ માિહતી મેળવી શકો છો. અમારાં
અન્ય �કાશનો કેવી રીતે મેળવવા તેની િવગતો માટે આ પુિસ્તકાના અંતે હુ ં વધુ માિહતી કેવી રીતે મેળવી

શકું? એ િવભાગ જુ ઓ.
ઉપકરણ ખરીદવા માટે ધસી ન જશો. ઉપકરણ અથવા મદદના સાધનો ખરીદતાં પહેલાં વ્યવસાિયક
િચ�કત્સક અથવા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ દ્વારા તમારી જ��રયાતોનું મૂલ્યાંકન કરાવો. ચીજવસ્તુઓ
દરેક માટે હંમેશાં યોગ્ય હોવી જ�રી નથી અને ભૂલો કરવી ખચાર્ળ સાિબત થઈ શકે છે . અજમાવી જોવા
માટે તમે અમુક ચીજવસ્તુઓ NHS અથવા પુખ્ત સામા�ક સંભાળ સેવાઓ પાસેથી કદાચ મફત અથવા
લોન પર મેળવી શકો છો.
તમારી નાણાંકીય િસ્થિત પર કેવી અસર પડશે તેનો િવચાર કરો: સ્વતં� નાણાંકીય સલાહકાર અને લાભોના
સલાહકાર પાસેથી સલાહ મેળવો. દાખલા તરીકે, વહેલી િનવૃિ� ચૂકવણીઓ એવા લાભો પર અસર કરી શકે
છે જે નો તમે દાવો કરી શકો તેમ હો. જો તમે અગાઉ લાભોનો દાવો કય� ન હોય તો તે અગવડદાયક અને
જ�ટલ લાગી શકે છે , પરંતુ તમે શાના માટે હકદાર છો તે �ણવું અગત્યનું છે . જો તમારા માટે તમારા
ખાતાંને સંભાળવું મુશ્કેલ બને તો િવ�વાસુ કાળ�દાતા અથવા સાથીદાર કઈ રીતે તમને તે સંભાળવામાં
મદદ કરી શકે તે અંગે તમે તમારી બેન્કને પૂછો તો તે તમને ઉપયોગી બની શકે છે .
તમારા ઘરને અનુકળ
ૂ બનાવવામાં સમય લાગી શકે છે : જો તમને જ�રી લાગતું હોય તો આ અંગે શક્ય
તેટલી જલ્દી તપાસ કરો કારણ કે તમારા ઘરમાં મોટાં ફેરફારો કરવામાં સમય લાગી શકે છે . વ્યવસાિયક
િચ�કત્સક તમારી ભાિવ જ��રયાતો િવશે સલાહ આપવામાં તમને મદદ કરી શકે છે . જો તમે લાયક હો તો
તમે �ડસેબલ્ડ ફેિસિલ�ટઝ �ાંટ દ્વારા ભંડોળ માંગી શકવા સક્ષમ હોઈ શકો છો, પરંતુ આ પણ એક લાંબી
���યા થઈ શકે છે .
જો તમા�ં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી ર�ું હોય તો સારો પુરાવો પૂરો પાડો: જો સંભાળની જ��રયાતો અથવા
લાભના દાવા માટે તમા�ં મૂલ્યાંકન થઈ ર�ું હોય તો પુષ્કળ િવગતો આપો (જે મ કે અપંગતા સાથે �વવામાં
મદદ માટે વ્યિક્તગત સ્વતં�તા ચૂકવણી). તમને જ�રી સહાયતાનું સ્તર મેળવવામાં તમારી િસ્થિત તમને કઈ
રીતે અસર કરે છે તે િવશે �ામાિણક રહો - કંઈક વારંવાર મા� તકલીફદાયક જ લાગતું હોય તો પણ. જો
તમારા લક્ષણો કેવી રીતે આગળ વધે છે તે િવશે તમે ડાયરી રાખતા હો તો તે કામો કરવામાં કેટલો લાંબો

સમય લાગે છે અને તમારી �દનચયાર્ પર રોગની અસરના ઉદાહરણો પૂરા પાડવામાં તેનાથી તમને મદદ મળી
શકે છે . જે ઝડપે ફેરફારો થઈ ર�ા હો તે દશાર્વવામાં પણ તે મદદ કરી શકે છે , જે થી ભાિવ જ��રયાતો અંગે
િવચાર કરી શકાય.
કોઇપણ ��નો હોય તે ન�ધી લો: અપોઇન્ટમેન્ટ્સ થકવી દેનારી હોઈ શકે છે અને તમે કંઈક અગત્યનું
પૂછવાનું ભૂલી �ઓ તેમ બની શકે છે તેથી તમારી સાથે લઈ જવા માટે ��નોની યાદી બનાવો. જવાબો
ન�ધી લો અથવા જો તમને તે બાદમાં વાંચવાની જ�ર પડે તો તેવા �કસ્સામાં તમારા માટે આ કામ કરવા
સ્વાસ્થ્ય અથવા સામા�ક સંભાળ વ્યવસાિયકને કહો. મોટાભાગનાં મોબાઈલ ફોન અને કમ્પ્યૂટર ટેબ્લેટ્સ
ચચાર્ઓ ન�ધી શકે છે , જો આમ કરવું સરળ લાગતું હોય તો.
ઉપશામક સંભાળ સેવાઓ માંગો: જ્યારે તમને �વન ટૂંકાવી શકે તેવો રોગ હોય ત્યારે �વનની �ે� સંભવ
ગુણવ�ા �ાપ્ત કરવામાં તમને (અને તમારી ન�કના લોકોને) મદદ કરવી એ ઉપશામક સંભાળનો હેતુ છે . તે
લક્ષણ િનયં�ણ અને બહોળી સહાયતા પૂરી પાડે છે જે માં વ્યવહા�રક, નાણાંકીય, ભાવનાત્મક, આધ્યાિત્મક,
ધા�મર્ક અથવા મનોવૈજ્ઞાિનક જ��રયાતોનો સમાવેશ થાય છે . િનષ્ણાંત ઉપશામક સંભાળ વ્યવસાિયકો
સાથેનો સંબંધ હૉિસ્પટલમાં વીતાવવા પડતાં કોઇપણ સમયને ઓછો કરવામાં મદદ કરી શકે છે , કારણ કે
તમારા કેસ અંગે તેમનું જ્ઞાન અન્ય વ્યવસાિયકોને તમારી જ��રયાતોને ઝડપથી સમજવામાં મદદ કરી શકે છે .

"અમારા અનુભવમાંથી એવી િસ્થિતમાં હોવું સા�ં છે જ્યાં તમે શક્ય તેટલાં તૈયાર હોવાનું
તમને લાગે."
દરેક વ્યિક્તને સીધેસીધી ઉપશામક સંભાળની જ�ર પડતી નથી, પરંતુ આવી સેવાઓની ભલામણ તમને
ક્યારે કરવામાં આવી શકે તે િવશે તમારા ન્યુરૉલૉ�સ્ટ અથવા GP સાથે વાત કરો. આ ઘરે, આ�યસ્થાન,
હૉિસ્પટલ અથવા ડે સેન્ટર ખાતે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે .
સારવારો િવશે શક્ય તેટલી �ણકારી મેળવો: તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ ટીમ સાથે સારવારના
િવકલ્પોની ચચાર્ કરો. તમારે એ �ણવું જ�રી છે કે શું શક્ય છે , તમારા માટે તેનો શો અથર્ થઈ શકે છે અને
કોઇપણ સારવારો શ� કરવાનો �ે� સમય �ણવો જ�રી છે . કોઇપણ સારવાર સ્વીકારવી કે નહ� તે તમારી
પસંદગી છે , પરંતુ સ્પ� માિહતીના આધારે િનણર્યો લેવાનો �યત્ન કરો.

"હુ ં બધું જ �ણવા માંગતો હતો."
શક્ય તેટલું આગોત�ં આયોજન કરો: MNDના બાદના તબક્કાઓ માટે આગોગ�ં આયોજન કરવું
ભયજનક લાગી શકે છે . તેનો અથર્ છે તમારી ન�કના લોકો અને તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ
ટીમ સાથે મુશ્કેલ સંવાદ કરવો. જો કે, તમારા બોલવા અને સંવાદ પર અસર પડે અથવા તમે િવચારણા અને
તકર્માં કોઇપણ ફેરફારો અનુભવો તો તમને તમારી યોજનાઓ િવશે પછીને બદલે વહેલી ચચાર્ કરવી વધારે

સરળ લાગી શકે છે . આયોજનમાં નાણાં, કુટુંબીજનો અને તમારી ભાિવ સંભાળ િવશેના િનણર્યોનો સમાવેશ
થઈ શકે છે . તમારી સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ ટીમ આ ચચાર્ઓ અંગે મદદ કરી શકે છે . ઘણાં લોકો
જણાવે છે કે ભિવષ્ય માટેની તેમની ઇચ્છાઓ જણાવી દીધા બાદ તેઓ વધારે શાંત અને વધારે િનયં�ણમાં
હોવાનું અનુભવે છે .

"એક વખત તમે આ કામ કયાર્ બાદ તમે તેને ખ�ટીએ લટકાવી દઈ શકો છો. તમે હળવાશ
અનુભવી શકો છો... અને તેમ કયુ� હોવાથી તમે વધારે સા�ં અનુભવી શકો છો."

6. હુ ં વધારે માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકું?
અમે આ પૂ�ં પાડીએ છીએ:
• ચાલકતં� કોિશકા રોગ સાથે �વવું - અમારી મુખ્ય માગર્દ�શર્કા જે MND ધરાવતાં લોકોને રોગ સાથેના
રો�દા �વનને િનયંિ�ત કરવામાં મદદ કરે છે
• લક્ષણો, લાભો અને સામા�ક સંભાળ પરની માિહતી સિહત બહોળી �ેણીની માિહતીપિ�કાઓ
• કાળ�દાતાઓ માટે માિહતી જે તેમને તેમની પોતાની સુખાકારીને િનયંિ�ત કરવામાં અને ઉપલબ્ધ
સહાયતા િવશે �ણવામાં મદદ કરે છે
• શીખવાની અથવા વાંચવાની તકલીફો ધરાવતાં લોકો માટે સરળતાથી વાંચી શકાય તેવી માગર્દ�શર્કા
• વારસાગત MND અંગેની માિહતી સિહત �ેણીબદ્ધ સંશોધન માિહતીપિ�કાઓ
• MND િવશે તમને િનણર્ય લેવામાં મદદ કરવા માટે અન્ય �કાશનો અને ચીજવસ્તુઓ.
અમારાં મોટાભાગનાં �કાશનો www.mndassociation.org/publications ખાતે અમારી વેબસાઇટ
પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે અથવા અમારી હેલ્પલાઈન પરથી િ�ન્ટેડ સ્વ�પમાં મંગાવી શકાય છે :
MND Connect હેલ્પલાઈન
MND Connect સહાયતા, માિહતી અથવા જો તમારે વાત કરવી જ�રી હોય તો તમને સાંભળે તેવી
વ્યિક્ત પૂરી પાડી શકે છે .
તેઓ તમને બા� સેવાઓ શોધવામાં મદદ કરી શકે છે , અને ઉપલબ્ધ હોય તે �માણે અમારી સેવાઓનો
તમને પ�રચય કરાવી શકે છે , જે માં તમારી સ્થાિનક શાખા, સમૂહ, ઍસોિસએશન મુલાકાતી અથવા સ્થાિનક
સંભાળ િવકાસ સલાહકાર (RCDA)નો પણ સમાવેશ થાય છે .
ટેિલફોન:

0808 802 6262

ઇમેલ:

mndconnect@mndassociation.org

MND ઍસોિસએશન લાભો અંગે સલાહની સેવા
તમે જે લાભો મેળવવા માટે હકદાર હોઈ શકો તેના િવશે અમે મફત, ગુપ્ત અને િનષ્પક્ષ સલાહ પૂરી
પાડી શકીએ છીએ. િવનંતી કરવા પર ટેિલફોન દ્વારા દુભાિષયાની સેવા ઉપલબ્ધ છે , પરંતુ તમારે
સૌ�થમ વખત સંપકર્ કરવા માટે કોઈ અં�ે� બોલતી વ્યિક્તની મદદની જ�ર પડશે.

ટેિલફોન:

0808 801 0620 (�ગ્લૅન્ડ અને વેલ્સ)
0808 802 0020 (ઉ�ર આયલ�ન્ડ)

ઇમેલ:

વેબસાઇટના સંપકર્ના પાન દ્વારા, આ �લંક પર:
www.mndassociation.org/benefitsadvice

MND સહાયતા અનુદાન અને ઉપકરણ લોન
તમે આના િવશે વધુ િવગતો અહ� www.mndassociation.org/getting-support પર વાંચી શકો
છો અથવા નીચે �માણે અમારો સંપકર્ કરી શકો છો:
ટેિલફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: support.services@mndassociation.org
ઑનલાઈન ફોરમ
અમારી ઑનલાઈન ફોરમ તમને MNDથી અસર�સ્ત અન્ય લોકો સાથે માિહતી અને અનુભવો વહ�ચવા
પણ સક્ષમ બનાવે છે : http://forum.mndassociation.org
PMA/PLS ઈમેઈલ સપોટર્ �ૂપ
જો તમને �ાયમરી મસ્ક્યુલર ઍ�ફી (PMA) અથવા �ાયમરી લેટરલ સ્ક્લેરોિસસ (PLS)નું િનદાન થયું
હોય તો તમે આ ઈમેઈલ સપોટર્ �ૂપમાં જોડાવા ઇચ્છતા હોઈ શકો છો. િવગતો માટે, અગાઉ સેવાઓની
આ યાદીમાં દશાર્વ્યા �માણે અમારી MND Connect હેલ્પલાઇનનો સંપકર્ કરો.
તમને ટેકો આપવા માટે મદદ�પ વ્યવસાિયકો
આ રોગની દુલર્ભતાને કારણે, બધાં સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક સંભાળ વ્યવસાિયકો MND સાથે કામ કરવાનો
પૂવર્ અનુભવ ધરાવતાં નથી. અમે અમારા સ્થાિનક સંભાળ િવકાસ સલાહકારો અને અમારી MND
Connect હેલ્પલાઈન દ્વારા માિહતી, િશક્ષણ અને સહાયતા સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ. હેલ્પલાઇનની
સંપકર્ િવગતો આ �માણે છે :
ટેિલફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org

સંદભ�
આ માિહતીના સમથર્ન માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલાં સંદભ� નીચેના સરનામે િવનંતી કરવાથી ઉપલબ્ધ થશે:
ઈમેલ: infofeedback@mndassociation.org
અથવા અહ� લખો:
Information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR

ઋણસ્વીકાર
આ માિહતીના િનમાર્ણ અથવા સુધારામાં પોતાના મૂલ્યવાન માગર્દશર્ન માટે નીચેની વ્યિક્તઓનો ખૂબ
ખૂબ આભાર:
Pauline Callagher, MND સ્પેિશયાિલસ્ટ નસર્ અને MND કેર સેન્ટર સંયોજક, �ેસ્ટન
કેર સેન્ટર, રૉયલ �ેસ્ટન હૉિસ્પટલ
Emma Husbands, પૅિલએ�ટવ મે�ડિસન કન્સલ્ટન્ટ, ગ્લુસ્ટરશાયર હૉિસ્પટલ્સ NHS
�સ્ટ
Kevin Ilsley, િહયરફૉડર્શાયર િક્લિનકલ કિમશ�નંગ �ૂપના તબીબી સલાહકાર અને િહયરફૉડર્શાયર
ખાતે ભૂતપૂવર્ GP
Elizabeth Ilsley, સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ, રૉધરહેમ NHS �સ્ટ, રૉધરહેમ
Amanda Mobley, કન્સલ્ટન્ટ િક્લિનકલ ન્યૂરોસાઇકોલિજસ્ટ, વસ�સ્ટરશાયર હૅલ્થ ઍન્ડ કેર
NHS �સ્ટ
Gabrielle Tilley, ઈન્ટ�રમ નેબરહૂ ડ ટીમ લીડર, �ેસ્ટ વેસ્ટનર્ હૉિસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન
�સ્ટ, કાલ્ન

અમે તમારા અિભ�ાયોનું સ્વાગત કરીએ છીએ
તમારો અિભ�ાય ખરેખર અગત્યનો છે , કારણ કે તે અમને MND સાથે �વતાં અને તેમની સંભાળ લેતા
લોકોના લાભ માટે નવું સાિહત્ય િવકસાવવામાં અને અમારી �વતર્માન માિહતી સુધારવામાં મદદ કરે છે .
તમારી અજ્ઞાત ટીપ્પણીઓનો ઉપયોગ અમારાં સંસાધનો, અિભ�ાયોની અંદર અને ભંડોળ માટેના ઉપયોગો
અંગે �ગૃિત વધારવામાં અને તેને �ભાિવત કરવા માટે પણ થઈ શકે છે .

ચાલક જ્ઞાનતંતુ કોિશકા રોગ (MND)નો પ�રચય િવશે જો તમે અિભ�ાય પૂરો પાડવા માગતા હો તો કૃપા
કરીને આ �લંક પર અમારા ઑનલાઇન અિભ�ાયપ�કનો ઉપયોગ કરો:
www.surveymonkey.co.uk/r/IntroMND
અથવા વૈકિલ્પક રીતે, કૃપા કરીને આ �લંક પર અમારો સંપકર્ કરો:
infofeedback@mndassociation.org

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

MND Association
PO Box 246, Northampton, NN1 2PR
ટેિલફોન: 01604 250505
વેબસાઇટ: www.mndassociation.org
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