ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ் (MND)
ேநாய் பற்றியெதா� அறி�கம்

ெபா�ளடக்கம்
1. இந்தத் தகவல்கள் எனக்� எவ்வா� உதவக்��ம்?
2. MND என்றால் என்ன?
MND யாைர பாதிக்கிற�?
MND எவ்வா� கண்டறியப்ப�கிற�?
MND இல் ெவவ்ேவ� வைககள் உள்ளனவா?
ெகன்ன�ஸ் ேநாய் என்ப� MND- ய�ன் ஒ� வைகயா?
MND எதனால் ஏற்ப�கிற�?

3. இதன் அறி�றிகள் என்ெனன்ன?
4. எத்தைகய உதவ�கள் கிைடக்கின்றன?
இதற்� ஏதாவ� சிகிச்ைச �ைறகள் இ�க்கின்றனவா?

5. எைதக் �றித்� நான் சிந்திக்க ேவண்�ம்?
6. ��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�?
�றிப்�தவ�கள்
நன்றிகள்
இ� �லத் தகவலின் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட பதி� என்பைதக்
கவனத்தில் ெகாள்க. MND அேசாசிேயஷன் நற்ெபய�ைடய
ெமாழிெபயர்ப்�ச் ேசைவகைளேய பயன்ப�த்�கிற�, ஆனால்
ெமாழிெபயர்ப்ப�ல் ஏற்ப�ம் எந்தப் ப�ைழக�க்�ம் அ�
ெபா�ப்ேபற்கா�.
சிகிச்ைசகள் மற்�ம் பராம�ப்�கள் �றித்� ��ெவ�க்�ம்ேபா�
எப்ேபா�ேம உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க்
��வ�டம் ஆேலாசைன ெப�ங்கள். நியமச் சந்திப்�கள�ன்ேபா�
உத�வதற்� ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளைர அவர்களால் ஏற்பா�
ெசய்� ெகா�க்க ���ம்.
ேமலதிகத் தகவல்கைள ெமாழிெபயர்ப்ப� சாத்தியமாகலாம்,
ஆனால் இ� ஒ� வைரய�க்கப்பட்ட ேசைவயா�ம்.

வ�வரங்க�க்� எங்கள் MND கெனக்ட் உதவ�ைமயத்ைதத் ெதாடர்�
ெகாள்�ங்கள்:

ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org

1. இந்தத் தகவல்கள் எனக்� எவ்வா�
உதவக்��ம்?
உங்கள் ெந�க்கமானவர்க�க்� MND ேநாய் இ�ந்தால் அல்ல�
உங்க�க்ேக இ�ப்பதாகத் தற்ேபா� கண்டறியப்பட்��ந்தால்,
அந்ேநாய் பற்றிய ஒ� எள�ய அறி�கத்ைத இச்சிற்ேற�
வழங்�கிற�.
ப�ன்வ�வனவற்ைற அ� ��க்கமாக வ�ளக்�கிற�:
• ேநாய் மற்�ம் அ� யாைரத் தாக்�கிற�
• MND ேநாய் எவ்வா� கண்டறியப்ப�கிற� மற்�ம் ஏற்படக்��ய
அறி�றிகள்
• MND ேநாய�ன் ெவவ்ேவ� வைககள்
• இதற்��ய காரணங்கள் பற்றி என்ெனன்ன அறியப்பட்�ள்ள�
• ந�ங்கள் ெபறக்��ய ஆதர�கள் மற்�ம் சிகிச்ைசகள�ன் வைக
• ேநாையச் சமாள�க்க உத�வதற்கான உதவ�க்�றிப்�கள்
• ேமலதிகத் தகவல்கள் மற்�ம் ஆதர�க்� எங்� ெசல்லேவண்�ம்
MND கண்டறிதல் உங்க�க்�த் திணர�க்�ம் உணர்ைவ
ஏற்ப�த்தலாம். உங்க�க்�ம் உங்கள் ��ம்பத்தா�க்�ம்
உங்க�டன் ெந�க்கமாக இ�ப்பவர்க�க்�ம் இத�டன்
அ�ச�த்�ப் ேபாவதற்� சிறி� காலம் ேதைவப்படலாம்.
ேநாயறிதல் பற்றிய திறந்த மனத்�டனான உைரயாடல்கைள
ேமற்ெகாள்வ�, ஆரம்பத்தில் க�னமாக இ�ப்பதாக உணர்ந்தா�ம்
இப்ேபா�ம் எதிர்காலங்கள��ம் அைனவ�ம் தங்கள் கவைலகைளப்
பகிர்ந்�ெகாள்வைத இ� எள�தாக்�ம்.
ேநாையப் பற்றி ேம�ம் ப�த்�த் ெதா�ந்�ெகாள்ள ந�ங்கள் தயாராக
இ�க்�ம் நிைலய�ல், எங்கள் �க்கியக் ைகேயடான லிவ�ங் வ�த்
ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ் உட்பட உங்க�க்� உத�ம் வைகய�ல்
எங்கள�டம் பலதரப்பட்ட ெவள�ய��கள் இ�க்கின்றன.
எங்க�ைடய இதர ெவள�ய��கள் பற்றிய வ�வரங்கள் மற்�ம் எங்கள்
ெதாைலேபசி உதவ�ைமயமான MND கெனக்ட்ைட எவ்வா� ெதாடர்�
ெகாள்வ� என்ப� பற்றி, இந்தச் சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல் இ�க்�ம்,
��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ� என்பைதப்
பார்க்க�ம்.
அைனத்� ேமற்ேகாள்க�ம் MND ேநா�டன் வாழ்பவர்கள் அல்ல�
அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களால் �றப்பட்டைவ.

"மாற்றத்ைத ஏற்�க் ெகாள்வதற்கான திறனான�, MND
ேநா�டன் வாழ்வதான அ�பவத்தில் அத்தைகய ஒ�
ெப�ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்தித் தர ���ம்."

2. MND என்றால் என்ன?
உங்கள் தைசகள் எவ்வா� ேவைல ெசய்கின்றன என்பைதக்
கட்�ப்ப�த்தக்��ய நரம்�கள் உங்கள் �ைளய��ம் தண்�
வடத்தி�ம் இ�க்கின்றன. இைவ ேமாட்டார் நி�ரான்கள்
என்றைழக்கப்ப�கின்றன. இந்த ேமாட்டார் நி�ரான்கைள
பாதிப்பைடயச் ெசய்�ம் ேநாய் தான் MND.
MND ேநாய�ல், உங்கள் தைசகள் எவ்வா� இயங்க ேவண்�ம் எனச்
ெசால்வைத ேமாட்டார் நி�ரான்கள் ப�ப்ப�யாக நி�த்திக்
ெகாள்கின்றன. தைசகளால் இயங்க ��யாமல் ேபாய் வ��கிறேபா�,
அைவ பலவனமைடகின்றன,
�
இ� தைச வ�ைறப்ப�ற்�ம், தைச நிைற
இழப்ப�ற்�ம் (தைச வணா�தல்)
�
இட்�ச் ெசன்�வ�ட ���ம்.
MND ஆ�ைளக் �ைறயச் ெசய்�ம் ஓர் ேநாய்த் தன்ைமயா�ம்,
இ� ந�ங்கள் நடக்�ம் வ�தம், ேப�ம் வ�தம், சாப்ப��ம் வ�தம்,
��க்�ம் வ�தம் மற்�ம் �வாசிக்�ம் வ�தத்ைதப் பாதித்�
வ�டக்��ம். இ� வழக்கமாக நப�க்� நபர் ேவ�ப�ம்.
அைனத்� அறி�றிக�ம் உங்க�க்� வராமற் ேபாகலாம் ேம�ம்
இவ்வறி�றிகள் நிகழ்வதற்கான வ�ைச�ைற என்� எ��ம்
இல்ைல.
இந்ேநாய் அதிக�க்கேவச் ெசய்�ம், அதாவ� காலப் ேபாக்கில்
உங்கள் அறி�றிகள் ேமாசமாகிக் ெகாண்ேட ேபா�ம். சில�க்�
இ� வ�ைரந்� நைடெபறலாம், மற்றவர்க�க்� ெம�வாக
நைடெபறலாம்.
தற்ேபா� MND ேநாையக் �ணப்ப�த்�ம் வழி ஏ�மில்ைல, ஆனால்
��மான காலம் வைரய�ல் ப�றைரச் சார்ந்திராத நிைலய�ல்
இ�க்க�ம், அறி�றிகைளச் சமாள�ப்பதற்�ம், உங்கள்
ம�த்�வர்க�ம் இதர உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�
நி�ணர்க�ம் உங்க�க்� உதவ ���ம்.

“மக்கள் சில வ�ஷயங்கைள உடன�யாக
கலந்�ைரயாட வ��ம்பாமல் இ�க்கலாம் என்கிற
ேபாதி�ம், ப�ன்ெனா� கட்டத்தில் அவர்கள் எப்ேபா�
ேவண்�மானா�ம் உதவ�ைய நாடலாம் என்�
வலி��த்�வ� �க்கியமானதா�ம்.”

MND யாைர பாதிக்கிற�?
MND ெப�யவர்கைள பாதிக்�ம் ஒ� அ�ய ேநாய். இளம் வய�
நிரம்ப�யவர்கள�டம் இந்ேநாய் கண்டறியப்பட்ட ேபாதி�ம்,
ெப�ம்பாலான நிைலகள�ல் ந�ங்கள் 40 வயைதக் கடந்தவராக
இ�க்கேவ அதிக வாய்ப்ப��க்கிற�. MND ேநா�ைடய
ெப�ம்பாலானவர்கள் 50 �தல் 70 வயதிற்� இைடப்பட்டவர்களாக
இ�க்கிறார்கள்.
ெபண்கைளப் ேபால கிட்டத்தட்ட இ� மடங்� ஆண்கள் இதனால்
பாதிக்கப்ப�கிறார்கள், ஆனால் இ� ேவ�ப�கிற�. அ�
உங்க�க்� இ�க்�ம் MND ேநாய�ன் வைகையப் ெபா�த்ததா�ம்
ேம�ம் இ� 70 அல்ல� அதற்�ம் ��தல் வய�ைடய ஆண்கள்,
ெபண்கள�டத்தில் சமநிைலப்ப�கிற�.

MND எவ்வா� கண்டறியப்ப�கிற�?
உங்க�க்� ஒ� நரம்ப�யல் (�ைள மற்�ம் நரம்�
மண்டலத்ைதப் பாதிக்கிற) ப�ரச்சிைன இ�ப்பதாக உங்கள்
ம�த்�வர் நிைனக்கிற பட்சத்தில், ந�ங்கள் ஒ� நரம்ப�யல்
ம�த்�வ�டம் ப�ந்�ைரக்கப�வர்கள்.
�
அவர்கள் வழக்கமாக ஒ� ம�த்�வமைனய�ன் நரம்ப�யல்
�ைறய�ேலா அல்ல� ஒ� MND பராம�ப்� ைமயத்திேலா
�ட்டைமப்ப�ேலா பண�யாற்�வார்கள். ந�ங்கள்
ஆய்�ெசய்யப்ப�வ�டன் பல ெதாடர் ப�ேசாதைனகைள
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய��க்கலாம்.
இப்ப�ேசாதைனகள், இரத்த மாதி�கைளச் ேசாதிப்ப� �தல்
உங்கள� அறி�றிகள் ேவ� எதனா�ம் உண்டாகவ�ல்ைல
என்பைதச் ச� பார்ப்பதற்கான பல்ேவ� நரம்�ப்
ப�ேசாதைனகள் வைர பல்ேவ� வ�தமானைவயாக இ�க்கலாம்.
ந�ங்கள் சாதாரணமாக ஒ� �றேநாயாள�யாகேவ வந்�
ேபாவர்கள்.
�
சில நிைலகள�ல், ந�ங்கள் ம�த்�வமைனய�ல் ��கிய
காலம் தங்க ேவண்�ய��க்கலாம் அல்ல� ப�ன்ெனா� ேததிய�ல்
ேமற்ெகாண்�ம் ப�ேசாதைனகைளச் ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ய��க்கலாம்.
உங்கள� ப�ேசாதைன ���கைளத் ெதாடர்ந்�, ந�ங்கள் MND
ேநாய் அ�திய�டைலப் ெபறலாம், ஆனால் உங்கள�
அறி�றிக�க்கான காரணமாக இ�க்க வாய்ப்�ள்ளவற்ைறக்
�றித்� உ�தி ெசய்�ெகாள்வதற்�, ம�த்�வர்க�க்� சில
காலம் ஆகலாம்.

“கிட்டத்தட்ட ஓராண்� ப�ேசாதைனகள், என� ெபா�
ம�த்�வைர கா�தல் மற்�ம் ம�த்�வமைன
வ�ைகக�க்�ப் ப�றேக, இ�தியாக MND உ�தி
ெசய்யப்பட்ட�."
MND கண்டறிவ� க�னமான�, ஏெனன�ல்:
• இ� ஒ� அ�ய ேநாய், ேம�ம் நைட தளர்ச்சி, பலவனம்
�
அல்ல�
சிறிேத �ளறிய ேபச்� �தலான ஆரம்பகால அறி�றிக�க்�
ேவ� காரணங்க�ம் இ�க்கலாம்
• உங்கள் ெபா� ம�த்�வைரச் ெசன்� பார்ப்பதற்� சிறி�
காலதாமதமாகி வ�ட்��க்கலாம்
• எல்லா அறி�றிக�ம் அைனவ�க்�ேம ஏற்பட்� வ��வதில்ைல
அல்ல� அேத வ�ைச�ைறய��ம் ஏற்ப�வதில்ைல
• MND ேநாய�ற்ெகன்� எந்த ேநர�ப் ப�ேசாதைன�ம் இல்லாததால்
ப�ேசாதித்�ப் பார்ப்பதால் மட்�ேம உங்க�க்� ேவ� எந்த
நிைலைமக�ம் இல்ைல என்பைத நி�ப�க்க ���ம்.

MND இல் ெவவ்ேவ� வைககள் உள்ளனவா?
MND இல் நான்� �க்கிய வைககள் உள்ளன, ஒவ்ெவான்�ம்
ெவவ்ேவ� வழி�ைறகள�ல் மக்கைளப் பாதிக்கின்றன. ஆய��ம்
சில அறி�றிகள் ெபா�வாகக் காணப்ப�வதால் அவற்ைற
�ல்லியமாகச் ெசால்வ� க�னம்.
அமிேயா�ேராப�க் ேலட்டரல் ஸ்க்ள �ேராசிஸ் (ALS): பலவனமான
�
ைககா��ப்�க�டன் தி� அழி�றல், தைச வ�ைறப்� மற்�ம்
தைசப் ப��ப்�கேளா� ��ய, இ�தான் மிக�ம் ெபா�வானேதார்
வைக. ஆரம்ப நிைலகள�ல், ந�ங்கள் இடறி வ�ழலாம் அல்ல�
ெபா�ட்கைளக் ைகய�லி�ந்� கீ ேழ ேபாட்� வ�டலாம்
�ராக்ரஸிவ் பல்பார் பால்சி (PBP): ALS ஐக் காட்��ம் ெவ�
சிலைரேய பாதிக்கின்ற�, ேம�ம் ஆரம்ப நிைலகள�ல் இ�
உங்கள் �கம், ெதாண்ைட மற்�ம் நாக்கின் தைசகள�ல் ேதான்ற
ேந��ம். ேபச்�க் �ள�வ� அல்ல� வ��ங்�வதில் சிரமம்
இ�ப்பைத�ம் ந�ங்கள் கவன�க்கலாம்.
�ராக்ரஸிவ் மஸ்�லர் அட்ேராப� (PMA): ALS ஐக் காட்��ம் ெவ�
சிலைரேய பாதிக்கின்ற� அத்�டன் அ� ேமாசமைட��ம் மிக
ெம�வாகேவ இ�க்கம். உங்கள் ைககள் பலவனம்
�
அைடந்தி�த்தல்,

�ைறவான பதில்வ�ைனகள் அல்ல� தளர்�ற்றி�ப்பைதக்
காணலாம்.
ப�ைரம� ேலட்டரல் ஸ்க்ள �ேராசிஸ் (PLS): ALS ஐக் காட்��ம்
ெவ� சிலைரேய பாதிக்கின்ற� அத்�டன் அ� ேமாசமைடவ�ம்
மிக ெம�வாகேவ இ�க்கம். கீ ழ் அங்கங்கள�ல் பலவனத்ைத
�
ஏற்ப�த்�ம், இ�ந்தேபாதி�ம் ைககள் தளர்ச்சி��வைத அல்ல�
ேபச்� சிக்கல்கைள�ம் �ட ந�ங்கள் எதிர்ெகாள்ளலாம்.

ெகன்ன�ஸ் ேநாய் என்ப� MND ய�ன் ஒ�
வைகயா?

ெகன்ன�ஸ் ேநாய் MND ேநாய�லி�ந்� ேவ�பட்ட�, ஆனால் இ�
நிைலைமக�ம் �ழப்பேமற்ப�த்தக் ��யைவ. ஒத்த அறி�றிகள்
மற்�ம் தைச பலவனத்�டன்
�
அைவ இரண்�ம் ேமாட்டார்
நி�ரான்கைள பாதிக்கச் ெசய்கின்றன. இரண்�ல் எந்த ேநாயால்
பாதிக்கப்பட்��ந்தா�ம் உங்க�க்� MND அேசாசிேயஷன் ஆதர�
அள�க்�ம்.
ெகன்ன�ஸ் ேநாய் ெம�வாக வளர்ச்சி அைடகிற�, அ� வழக்கமாக
ஒ� சாதாரண ஆ�ட்காலத்ைதக் ெகாண்��க்�ம். மரப�யல்
மாற்றத்தால் ஏற்படக்��ய இ� மரப�யல் ப�ேசாதைன �லம்
காணக்கிைடக்�ம், இ� ெபா�வாக ஆண்கைளேய பாதிக்�ம்.
மரப�யல் மாற்றத்ைத மட்�ேம ெபண்கள் ெகாண்� ெசல்ல ேந��ம்,
ஆனால் அ�தான நிைலகள�ல் மிதமான அறி�றிகைள உ�வாக்�ம்.
தகவல் தாள் 2B - ெகன்ன�ஸ் �சீஸ்-ஐ நாங்கள்
வழங்�கின்ேறாம். இந்தச் சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல் இ�க்�ம்
��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�? என்பைதப்
பார்க்க�ம்.

MND எதனால் ஏற்ப�கிற�?
ஒவ்ெவா� நப�ம் ெவவ்ேவ� �ண்�களால் பாதிக்கப்படலாம்
என்பதால், MND ேநாைய உண்டாக்�வ� எ� என்ப� �றித்�த்
ெதள�வாக இ�ப்ப� இன்ன�ம் சாத்தியமில்லாதேதயா�ம்.
வழக்கமாக அந்ேநாய�ன் ெவள�ப்பைடயான ��ம்ப வரலா�
ஏ�மில்லாமேலேய MND ஏற்ப�கிற�. இந்நிைலகள�ல்,
மரப�க்கள் சிறியேதார் பங்கிைன வ�க்கலாம் என்கிற
ேபாதி�ம், மரப�யல் சார்ந்த மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் சார்ந்த
�ண்�கள�ன் கலைவேய இதில் ஈ�பட்��ப்பதாகக்
க�தப்ப�கிற�. �ற்�ச்�ழல் சார்ந்த �ண்�கள் என்பைவ,
ந�ங்கள் உண்கிற, ப��கிற, ெதா�கிற அல்ல� �வாசிக்கிற
ெபா�ட்கள் எ�வாகேவா அல்ல� அவற்றின் கலைவயாகேவா

இ�க்கலாம். அந்தத் �ண்�கள் ஒவ்ெவா� நப�க்�ம்
ெவவ்ேவறானதாக இ�க்கலாம், ஆகேவ இந்ேநாய் எவ்வ�தம்
ஆரம்ப�த்த� என்பைதக் கண்� ப��ப்பதற்கான எள�ய வழி என்�
எ��மில்ைல.
சி� எண்ண�க்ைகய�லான ேநாயாள�கள�ல், MND ேநாய�ைனக்
ெகாண்ட ��ம்ப வரலா� இ�க்கிற�. மர��ைமயாகப்
ெபறப்பட்ட மரப�யல் �றிய�ட்�ல் ஏேதாெவா� தவ� இ�க்கிற�
எனக் ெகாள்ளலாம், இ�ந்தேபாதி�ம் உண்ைமய�ேலேய இந்ேநாய்
�வங்�வதற்� மற்ற �ண்�க�ம் இப்ேபா�ம் �ட
அவசியமானைவயாக இ�க்கலாம்.
மர��ைமயாகப் ெபறப்பட்ட ேமாட்டார் நி�ேரான் ேநாய் �றித்த
எங்கள் ஆராய்ச்சித் தகவல் தாள்கள் பற்றிய வ�வரங்க�க்� இந்தச்
சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல் இ�க்�ம் ��தல் தகவல்கைள நான்
எவ்வா� ெப�வ� என்பைதப் பார்க்க�ம்.
MND அேசாசிேயஷனால் நிதியள�க்கப்ப�கிற திட்டங்கள் உட்பட,
இந்த ேநாய் பற்றி�ம் இதற்கான காரணங்கள் பற்றி�மான
ஆராய்ச்சி �ன்ேனற்றம் கண்� வ�கிற�. இதன் வ�ைளவாக,
ேமாட்டார் நி�ரான்கள் எவ்வ�தம் ேவைல ெசய்கின்றன என்ப�
�றித்த எங்கள் ��தல் ெதாடர்ந்� அதிக�த்�க் ெகாண்ேட
வ�கிற�.

“என்றாவ� ஒ�நாள் இதைனக் �ணப்ப�த்�ம்
சாத்தியம் ஏற்ப�ம் என்� நான் நம்ப�க்ைக�டன்
இ�க்கிேறன். இ� 21ஆம் �ற்றாண்�க்கான
சவாலா�ம், ேம�ம் அறிவ�யல் ஒ� வழிையக்
கண்டைட�ம் என்ேற நான் நிைனக்கிேறன்.”

3. இதன் அறி�றிகள் என்ெனன்ன?
“என்ன ேந�ம் என்பைதப் ��ந்� ெகாள்வ�
என்ப�தான், ெபா�வாக் ��ைகய�ல், �க்கியமான
ஒன்றாக நான் க��கிேறன்.”
MND இவற்ைற ஏற்ப�த்தலாம்:
• ைக கால்கள் பலவனமைடதல்
�
மற்�ம் அைச�கள�ன் இழப்�
அதிக�த்தல்
• ச�மத்தின் கீ ழ் நரம்�த் ��ப்� மற்�ம் அதிர்வைல உணர்�கள்
• தைச இ�க்கம் மற்�ம் ப��ப்� (இ� வலிைய உண்டாக்கலாம்)
• �வாசிப்ப�ல் சிக்கல்கள் மற்�ம் மிக அதிகச் ேசார்�
• உங்கள் ேபச்�, வ��ங்�தல் மற்�ம் உமிழ்ந��ல் சிரமங்கள்.
உங்கள் ைககள், பாதங்கள் அல்ல� வாய��ள்ள தைசகள் தான்
வழக்கமாக �தலில் பாதிக்கப்ப�ம், ஆனால் ஒேர ேநரத்தில்
அைனத்�ம் பாதிப்�க்�ள்ளா�ம் என்ற அவசியமில்ைல.
சில�க்� சிந்தைன ெசய்வதில், காரணமறிவதில் மற்�ம் பழக்க
வழக்கங்கள�ல் மாற்றங்கள் இ�க்கலாம், இ� அறிவாற்றல் சார்ந்த
மாற்றம் என்� அறியப்ப�கிற�, ஆனால் இ� வழக்கமாக
மிதமானதாகத் தான் இ�க்�ம். மிகச் சிலர் மட்�ேம
காரணமறிவதில் க�ைமயான மாற்றங்கைள எதிர்ெகாள்வார்கள்.
உங்க�க்� எதிர்பாராத உணர்ச்சி �திய�லான எதிர்வ�ைள�கள்
ஏற்படலாம், அப்ேபா� ந�ங்கள் மகிழ்ச்சியாக இ�க்�ம்ேபா�
அ�வர்கள்
�
அல்ல� ேசாகமாக இ�க்�ம்ேபா� சி�ப்ப�ர்கள். இ�
உணர்ச்சி �திய�லான நிைலமா�ம் தன்ைம என்�
அைழக்கப்ப�கிற�, ேம�ம் இ� �யர்மிக்கதாக உணரச் ெசய்�ம்,
ஆனால் உங்கள� உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க்
��வ�னர் இதில் உங்க�க்� ஆதரவாக இ�க்க ���ம். MND
ேநா�ள்ள அைனவ�க்�ேம இ� ேநர்வதில்ைல.
MND வழக்கமாகப் ப�ன்வ�வனவற்ைறப் பாதிப்பதில்ைல:
• உணர்�கள் - பார்ைவ, ேகட்�, �கர்தல், ெதா�தல் மற்�ம் �ைவ
• சி�ந�ர்ப்ைப மற்�ம் �டல் - இ�ந்தேபாதி�ம் நகர்�ச்
சிக்கல்கள் கழிவைறக்�ச் ெசல்வைத அதிகக் க�னமானதாக
ஆக்கக்��ம். �ைறந்த நகர்�த்தன்ைம மலச்சிக்கைல
உண்�பண்ணலாம் (ஏெனன�ல் நகர்�தன்ைம தான் மலக்�டல்
ேவைலெசய்வதற்� உதவ� ��கிற�)

• பாலியல் ெசயல்பா�, ேசார்�ணர்�, �ைறந்�வ�ட்ட
நக�ம்தன்ைம மற்�ம் ேநாையச் சமாள�ப்பதில் இ�க்கிற
உணர்ச்சி �திய�லான தாக்கம் ஆகியைவ காரணமாக பாலியல்
�திய�லான ெவள�ப்பா� மிக�ம் க�னமானதாக
இ�க்கக்��ம்.
அறி�றிகைள ஆழமாகப் ப�சீலிக்�ம் எம� இதர ெவள�ய��கள்
பற்றிய வ�வரங்க�க்� இந்தச் சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல் இ�க்�ம்
��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�? என்பைதப்
பார்க்க�ம்.

“MND ேநா�டன் நாம் அைனவ�ம் ெவவ்ேவ�
வ�தத்தில் �ன்ேனறி வ�வதால், எதிர்காலத்
ேதைவகைள மதிப்ப��வ� மிக�ம் க�னமாக
இ�க்கிற� ேம�ம் நிைலைமகள் மாற்றம்
ெகாள்வதற்� எவ்வள� காலம் ப��க்�ம் என்பைதச்
ெசால்வ�ம் சாத்தியமற்றதாகேவ இ�க்கிற�.”

4. எத்தைகய உதவ�கள் கிைடக்கின்றன?
ேதைவப்ப�ம்ேபா�, இவற்றில் உத�வதற்� ஆதர� ெகா�க்க
���ம்:
• ��மான காலம் வைரய�ல் யாைர�ம் சாராமல் இ�க்க
• உங்கள் அறி�றிகைளச் சமாள�க்க
• அதிக ெசௗக�யமாக உணர மற்�ம் உங்கள் அைசவாற்றலில்
�ைண��ய
• MND ேநாய�னால் ஏற்பட்ட உணர்� �தியான பாதிப்�டன்
ஈ�ெகா�க்க
• நிதியாதார ஆதர� ேகா�க்ைக வ��க்க
• தினச� நடவ�க்ைககள் மற்�ம் தன�ப்பட்ட பராம�ப்ப�ல் உதவ�
ெப�தல்
• எதிர்கால பராம�ப்�க்� �ன்னேர திட்டமி�தல்.
இந்த ஆதர� �ன்� �க்கிய �ல ஆதாரங்கள�டமி�ந்� கிைடக்க
வாய்ப்ப��க்கிற�:
உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்� வல்�நர்கள்: எல்லா
உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்� வல்�நர்க�ம் MND ேநாய�ன்
அ�தான தன்ைமக் காரணமாக அைதப் பற்றி ஆழமாகத் ெத�ந்�
ைவத்தி�ப்பதில்ைல. என��ம், MND பராம�ப்� ைமயங்கள் மற்�ம்
கட்டைமப்�கள் (இதன் நிதியள�ப்ப�ற்� நாங்கள் உத�கிேறாம்)
மற்�ம் ப�திசார் நரம்ப�யல் ம�த்�வ ைமயங்கள், MND ேநா�டன்
இ�க்�ம் மக்க�க்�, ஆத�ப்பதில் அ�பவம் ெகாண்ட
வல்�நர்கள�டமி�ந்� கிைடக்கிற பலதரப்பட்ட உதவ�ைய
வழங்�கிற�.
நரம்ப�யலாளர், MND ஒ�ங்கிைணப்பாளர், நி�ணத்�வ�ைடய
ெசவ�லியர்கள் மற்�ம் சிகிச்ைசயாளர்கள் ேபான்� பல்ேவ�
தரப்பட்ட நி�ணர்கைள ந�ங்கள் சந்திக்க இ�க்கிற�ர்கள். இந்தத்
ெதாழில் வல்�நர்கள் ஒ� ��வாக இைணந்� பண���ய
வ�ைழகின்றனர், ெபா�வாக இ� மல்� �ஸிப�ளன� �ம் (MDT) என்�
அைழக்கப்ப�ம், இதில் மாவட்ட ெசவ�லியர்கள் மற்�ம் உங்கள்
ெபா� ம�த்�வர் ேபான்ற ச�தாயக் �� உ�ப்ப�னர்க�ம்
உள்ளடக்கம். இந்தக் ��வ�ல் இ�க்�ம் எவ�ம் உங்கைள மற்ெறா�
நி�ண�டம் ப�ந்�ைரக்கலாம், ஆனால் ெப�ம்பாலான
ப�ந்�ைரகள் உங்கள் ெபா� ம�த்�வர் �லேம நிகழ்கின்றன.

"�ன்னேர, இைத எதிர்ெகாண்ட மக்க�க்� உதவ�
ெசய்�ள்ள நிபணர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்பதற்�,
உண்ைமய�ல் வலி��த்த ேவண்�யதில்ைல"
ந�ங்க�ம் உங்கள் ��ம்பத்தா�ம் நி�ணத்�வப் பராம�ப்�,
சிகிச்ைசகள், ேநாய் ந�க்கங்கள், ஆேலாசைனகள் மற்�ம் க�வ�கள்
அல்ல� உதவ�கைள அ�க இந்தக் �� உங்க�க்� உதவக்��ம்.
MND ேநா�டன் வாழ்ைகய�ல், ��மான காலம் வைரய��ம்,
இயலக்��ய தரமான வாழ்ைவப் பராம�க்க இ� உத�ம்.
ெப�ேயார் ச�கப் பராம�ப்�ச் ேசைவகள்: இைவ உங்கள்
ேதைவகள் மற்�ம் உங்கள் �க்கியப் பராம�ப்பாள�ன்
ேதைவகைள அ��ம். ேதைவப்ப�ம் எந்தவ�தமான வட்�
�
உதவ�ைய�ம் அவர்கள் அைடயாளங் காண உத�வார்கள், அத்�டன்
ேசைவகள் மற்�ம் அவசரநிைல ஆதர�கள் பற்றி
அறி��த்�வார்கள். ஒ� மதிப்பாய்�க்� உங்கள் உள்ளாட்சி
மன்றத்ைத ேகட்�க்ெகாள்ள�ம் - வட அயர்லந்தில் இ� ஒ�
ப�திசார் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்� அறக்கட்டைள
�லம் ெசய்யப்ப�ம். ப�திசார் ேசைவகள் ேவ�படலாம், அதனால்
உங்கள் மதிப்ப�ட்�ன்ேபா� எ� கிைடக்கிற� என்பைத ஆராய�ம்.

"ேசைவகைள எவ்வா� அ�க ேவண்�ம் என்ப�
�றித்� ��ந்தவைர ந� ங்கள் நன்� ெத�ந்�
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்"
உங்க�க்�ப் பல்ேவ� வ�தமான உதவ�கள், சாதனம் மற்�ம்
பராம�ப்�ச் ேசைவகைளத் தரச் சம்மதிக்கலாம், இ�ந்தா�ம்
ந�ங்க�ம் ஓரளவ�ற்� நிதிப் பங்கள�ப்�ச் ெசய்ய
ேவண்�ய��க்கலாம். உங்க�க்காக உங்கள் பராம�ப்ப�ல் உதவ�
ெசய்வதற்கான ஏற்பா�கைளச் ெசய்ய ���ம் அல்ல� ேநர�ப்
பணக்ெகாைடகைளப் ெபற்�க் ெகாள்வதன் �லம் ந�ங்கேள
உங்க�க்கான ேசைவகைள வாங்கிக் ெகாள்ள இயலலாம்.
ஆதாயங்கள் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்ப�ைனக் ேகா�வ� �றித்த
ைகேய� உட்பட எங்கள் இதர ெவள�ய��கள் பற்றிய வ�வரங்க�க்�
��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�? என்பைதப்
பார்க்க�ம்.
MND அேசாசிேயஷன்: MND ேநா�டன் வாழ்பவர்கள் அல்ல� அதனால்
பாதிக்கப்பட்ட யாவ�க்�ம் நாங்கள் பல்ேவ� வழி�ைறகள�ல்
ஆதரவள�க்கிேறாம். MND கெனக்ட் ெதாைலேபசிச் ேசைவ உங்க�க்�
ஆதரைவ�ம் தகவல்கைள�ம் வழங்�வ�டன் ந�ங்கள் ேபச
ேவண்�யதாக இ�ந்தால் ந�ங்கள் ெசால்வைதச் ெசவ�ம�த்�
ேகட்க�ம் ெசய்�ம். உங்க�க்�த் ேதைவயான ெவள�ப்�றச்

ேசைவகைளக் கண்டறிவதி�ம் இந்தக் �� உதவக்��ம், ேம�ம்
உங்கள் ப�திக் கிைள, ��, சங்கத்தின் பார்ைவயாளர் உட்பட
கிைடப்பதற்�த் தக்கப� எங்கள� ேசைவக�க்�ம் உங்கைள
அறி�கம் ெசய்வார்கள். MND பராம�ப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்�
உங்கள் ப�திய�ல் பரந்�வ��ந்த ேசைவக�க்� ெசல்வாக்�
ஏற்ப�த்தித் த�ம் எம� பராம�ப்� ேமம்பாட்� ஆேலாசகர்க�ம்
(RCDAs) இதில் அடக்கம்.
MND ேநா�டன் வாழ்பவர்கள் அல்ல� அதனால் பாதிக்கப்
பட்டவர்க�க்�, சில �றிப்ப�ட்ட சாதன உ�ப்ப�கைள கடனாக
வழங்க ���ம் அல்ல� ஊக்கத்ெதாைகக�க்� ஆதர� தர
���ம். சாதனங்க�க்கான ேகா�க்ைககள் ஒ� உடல்நல
அல்ல� ச�கப் பராம�ப்� வல்�நர் �லமாக வரேவண்�ம்.
ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� இந்தச் சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல்
இ�க்�ம் ��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�?
என்பைதப் பார்க்க�ம்.

இதற்� ஏதாவ� சிகிச்ைச �ைறகள்
இ�க்கின்றனவா?
உங்க�ைடய அறி�றிகள் மற்�ம் த�வ�ரமைடதைலப் ெபா�த்�,
உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க் ���டனான
ஆேலாசைனகள�ல் ப�ன்வ�வன உட்ப�த்தப்படலாம்:
��ேஸால்: இந்ேநாய்க்�ச் சிகிச்ைசயள�க்க அல்ல�
இந்ேநாையத் த�த்� நி�த்�வதற்கான சிகிச்ைச ஏ�ம் தற்ேபா�
இல்ைல, ஆனால் இந்ேநாய் அதிக�ப்பைத தாமதிக்கச் ெசய்வதில்
(சில மாதங்க�க்�) ��ேஸால் மிதமான அளவ�ற்�ப் பலன்
த�வதாக இ�க்கிற�. MND ேநாய்க்�ச் சிகிச்ைசயள�ப்பதற்காக
��ேஸால் ம�ந்திற்� உ�மம் வழங்கப்ப�கிற� ேம�ம் இ�
NHS இல் பயன்ப�த்�வதற்�ம் அங்கீ க�க்கப்பட்��க்கிற�.
ந�ங்கள் ��ேஸால் எ�த்�க் ெகாள்வ� ஏற்பைடயதாக இ�க்�மா
என்பைதக் கண்டறிய உங்கள் ெபா� ம�த்�வர் அல்ல�
நரம்ப�யல் ம�த்�வைரக் ேக�ங்கள்.
இதர ம�ந்�கள்: தன�ப்பட்ட வைக அறி�றிகள�ல் உங்க�க்�
உத�வதற்காகப் பல்ேவ� வ�தமான ம�ந்�கள் இ�க்கின்றன.
ந�ங்கள் சந்திக்கிற சிறப்� நி�ணர்கள் அல்ல� உங்கள் ெபா�
ம�த்�வர் இவற்ைற உங்க�க்� வழங்கலாம். மாத்திைரகைள
வ��ங்�வ� உங்க�க்�ச் சிரமமாக இ�ந்தால், அேநக
ம�ந்�கள் திரவங்கள் மற்�ம் ஒட்�க்கள் ேபான்ற இதர
வ�வங்கள�ல் வழங்கப்படலாம்.

உடற்பய�ற்சி ம�த்�வம்: MND ேநாயால் பலவனமைடந்த
�
தைசகள�ல் ஏற்பட்ட ேசதாரங்கைள இ� சீர்ப�த்தா�, ஆனால்
அெசௗக�யம் மற்�ம் வ�ைரப்�த்தன்ைமைய �ைறப்பதற்�ம்,
வைளைமைய ேமம்ப�த்�வதற்�ம் உதவலாம். உங்கள் தன�ப்பட்ட
ேதைவகள் ஒ� உடற்பய�ற்சி ம�த்�வரால் மதிப்ப��
ெசய்யப்படேவண்�ம் ேம�ம் உங்கள் ேதைவகள�ல் மாற்றம்
ஏற்பட்டால் சீராய்�ச் ெசய்யப்படேவண்�ம். ஒ� �ைண�டன்
உடற்பய�ற்சி ெசய்வதாக இ�ந்தா�ம் அதிகப்ப�யாக உடற்பய�ற்சி
ெசய்ய �யல ேவண்டாம், ஏெனன�ல் இ� MND ேநாய்க்� உதவ�யாக
இ�க்கா�, அத்�டன் உங்கைள மிக�ம் ேசார்வைடயச் ெசய்�ம்.
உடற்பய�ற்சி சிகிச்ைசயாளர்கள் ெப�ம்பா�ம் தன�த்�ைற
வல்�நராய��ப்பர், எ-�: �வாசத்�க்��ய உடற்பய�ற்சி
சிகிச்ைசயாளர் �வாச ஆதர� மற்�ம் உமிழ்ந�ர், சள� சிக்கல்கைள
எவ்வா� சமாள�க்கலாம் என்பவற்றில் உதவ� ��யலாம் (�வாச
ஆதர� என்ற ப�ந்ைதய தைலப்ைபப் பார்க்க�ம்).
ேபச்� மற்�ம் தகவல்ெதாடர்� ஆதர�: ேபச்� மற்�ம் தகவல்
ெதாடர்� �றித்த வழிகாட்�த�க்� ேபச்� மற்�ம் ெமாழிச்
சிகிச்ைசயாளர் ஒ�வ�டம் ப�ந்�ைரக்�ம்ப� ேகட்க�ம். உங்கள்
�ரல் பாதிக்கப்பட்��ந்தால், அைத ந�ங்கள் ��மான காலம்
வைரய�ல் பராம�க்க உங்க�க்� உதவக்��ம், ேம�ம் �ரல்
அடல் மற்�ம் தகவல் அடல் ெபா�ந்�மா (ஒ� கண�ன� சாதனம்
�லம் ேப�ம் ெசாற்ெறாடர்களாகப் பயன்ப�த்�வதற்�) என்ப�
�றித்�ம் அறி��த்�வார்கள். உங்கள் �ரல் MND ேநாயால்
பாதிக்கப்பட்��ந்தால், ந�ங்கள் ேப�வதற்� உத�ம் வைகய�ல்
சிகிச்ைச அல்ல� க�வ�க்கான உங்கள் ேதைவகைள அவர்கள்
மதிப்ப�� ெசய்யலாம். ேபச்� மற்�ம் ெமாழி சிகிச்ைசயாளர்,
வ��ங்�ம் ப�ரச்சிைனகள், உமிழ்ந�ர் மற்�ம் சள�ைய சமாள�ப்ப�
�றித்�ம் ஆேலாசைன அள�ப்பார்.
�வாச ஆதர�: ந�ங்கள் �வாசச் சிரமங்கைள அ�பவ�க்கிற�ர்கள்
என்றால், உங்க�க்� உத�வதற்காக எண்ணற்ற சிகிச்ைசக�ம்,
சிகிச்ைச �ைறக�ம் இ�க்கின்றன. வழிகாட்�த�க்�,
�வாசத்திற்��ய ஆேலாசகர் ஒ�வ�டம் ப�ந்�ைரக்�மா�
உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க் ��வ�ன�டம்
ேக�ங்கள். உங்கள் �வாசத்திற்� எந்திர ஆதர�கைளப்
(ெவண்�ேலஷன் எனப்ப�ம்) பயன்ப�த்தலாமா என்ப� �றித்த
வ�வாத�ம் இதில் அடங்�ம். இ� �றித்�த் ெத�ந்� ெகாள்ள
�ய�ங்கள், அவசியமானால் அறிவ�க்கப்பட்ட ��� ஒன்ைற
ந�ங்கள் எ�ப்பதற்� இ� உதவக்��ம்.
உண��ைற, ஊட்டச்சத்� மற்�ம் வ��ங்�தல் ஆதர�:
வ��ங்�வதில் உங்க�க்�ப் ப�ரச்சிைனகள் இ�ந்தால், ந�ங்கள்
ஊட்டச்சத்� �றித்த ஆேலாசைனைய நா�ப் ெபற வ��ம்பலாம்.
உங்க�க்�த் ேதைவயான உண�, திரவங்கள் மற்�ம்

ம�ந்�கைள நிர்வகிக்க�ம் அத்�டன் எவ்வா� பா�காப்பாக�ம்,
ெசௗக�யமாக�ம் வ��ங்க ேவண்�ம் என்பதி�ம் இ� உத�ம்.
இதில், சிகிச்ைச �ைறகள், இைண�ண�கள், ெச��ட்�ய
உண�கள், எள�தாக வ��ங்கக்��ய உண�கள் அல்ல� உண�
மற்�ம் பானத்ைதப் ெபற்�க் ெகாள்வதற்கான மாற்� வழிகைள
வ�வாதித்தல் ஆகியைவ�ம் அடங்கலாம். வழிகாட்�த�க்�,
உணவ�யலார் ஒ�வைர�ம், ேபச்� மற்�ம் ெமாழிச்
சிகிச்ைசயாளர் ஒ�வைர�ம் ப�ந்�ைரக்�ம்ப� உங்கள்
உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க் ��வ�ன�டம்
ேக�ங்கள்.

“என� எைட �ைறந்�வ�ட்ட� என்பைத நான்
அறிந்தி�ந்ேதன். ெதாடர்ந்� �ைறந்த-ெகா�ப்�ள்ள,
�ைறந்த-சர்க்கைர�ள்ள உணைவ மட்�ேம எ�த்�க்
ெகாண்ட� அதற்�க் காரணமல்ல.”
நகர்�கள், தகவல் ெதாடர்�, வ��ங்�தல் மற்�ம் �வாசித்தல்
உடனான க�னங்கைள எவ்வா� சமாள�ப்ப� என்ப� �றித்�
வழிகாட்�ம் எங்கள் ெவள�ய��கள் பற்றிய வ�வரங்க�க்� ��தல்
தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ�? என்பைதப் பார்க்க�ம்
�ைறநிரப்�ம் சிகிச்ைச�ைறகள்: �ைறநிரப்�ம் சிகிச்ைச
�ைறகள் அறி�றிக�க்� நிவாரணமள�த்�, அ�த்தங்கைளக்
�ைறப்பதாக சில�க்�த் ேதான்�கிற�. இ� MND ேநாய்க்கான
சிகிச்ைசேயா, �ணப்ப�த்தேலா இல்லாதேபாதி�ம், இைணவாகச்
ேசர்த்� பயன்ப�த்�ம்ேபா�, இந்த வைகச் சிகிச்ைச�ைறைய,
வழக்கமாகப் பயன்ப�த்�கிற சிகிச்ைச �ைறகைள
‘நிரப்�’வதற்�ப் பயன்ப�த்தலாம். மசாஜ், அக்�பங்சர் மற்�ம்
ெரஃப்ெலக்ேஸாலஜி ேபான்ற பல்ேவ� வைகயான �ைறநிரப்�ம்
சிகிச்ைச�ைறகள் நில�கின்றன. வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
ேமம்ப�த்�வதற்� சில ப�திசார் நி�ணத்�வ ேநாய் தண�ப்�
பராம�ப்�ச் ேசைவகள் மற்�ம் ேநா�ற்ேறார் கவன�ப்�
வ��திக�ம் �ைறநிரப்� சிகிச்ைச �ைறகள் மற்�ம் இதர வைக
ஆதர�கைள வழங்�கின்றன.

“ஒ� ெரஃப்ெலக்ேஸாலஜிஸ்ட் என� பாதங்கள்,
ைககள் மற்�ம் �யங்கைளக் கன�ேவா� மசாஜ்
ெசய்கிறார், அ� என� இரத்தேவாட்டத்தில்
உதவ���ந்� நல்லேதார் உணர்ைவத் த�கிற�.
எங்கள் ப�தி ம�த்�வமைனகளால் இந்த
நியமச்சந்திப்�கள் ஏற்பா� ெசய்யப்பட்டன.”

5. எைதக் �றித்� நான் சிந்திக்க
ேவண்�ம்?
உங்க�க்ேகா உங்க�க்� ெந�க்கமான ஒ�வ�க்ேகா MND
ேநாய��ப்பதாகக் கண்டறியப்பட்��க்கிற பட்சத்தில், அைதக்
�றித்� சிந்தித்�ப் பார்ப்பதற்� நிைறய இ�க்கிற�. இ�
த�மாற்ற உணர்வாக இ�க்க ���ம். இவ்�தவ�க் �றிப்�கள்,
MND ேநாய�னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ெசான்ன வ�டயங்கள�ன்
அ�ப்பைடய�லானைவயா�ம், அவர்கள், ‘ஆரம்பத்திேலேய
ெத�ந்தி�ந்தால் நன்றாக இ�ந்தி�க்�ம்’ என்�
ெத�வ�த்தி�ந்தார்கள்.
எங்க�ைடய �தன்ைம ைகேயடான லிவ�ங் வ�த் ேமாட்டார்
நி�ரான் �சீஸ் இல் ேம�ம் ெத�ந்�ெகாள்ளலாம். எங்கள�ன் இதர

ெவள�ய��கைள எவ்வா� அ��வ� என்ப� �றித்த
வ�வரங்க�க்� இந்தச் சிற்ேறட்�ன் இ�திய�ல் இ�க்�ம் ��தல்
தகவல்கைள நான் எவ்வா� ெப�வ� என்பைதப் பார்க்க�ம்.
அவசரப்பட்� சாதனங்கைள வாங்கி வ�டாத�ர்கள்: சாதனங்கள்
அல்ல� உதவ�க் க�வ�கள் எைத�ம் வாங்�வதற்� �ன்பாக,
ெதாழில்வழிச் சிகிச்ைசயாளர் அல்ல� ேபச்� மற்�ம் ெமாழி
சிகிச்ைசயாளர் �லம் உங்கள� ேதைவகைள மதிப்ப��
ெசய்�ெகாள்�ங்கள். அவ்��ப்ப�கள் எல்ேலா�க்�ம் எப்ேபா�ம்
ெபா�த்தமானைவயாக இல்லாமல் ேபாகலாம், அத்�டன், ஏற்ப�ம்
தவ�கள�னால் அதிகப் பண�ம் வ�ைரயமா�ம். NHS அல்ல�
ெப�ேயார்க�க்கான ச�கப் பராம�ப்�ச் ேசைவகள�டமி�ந்�
ந�ங்கள் ஒ�சில ெபா�ட்கைள இலவசமாக�ம் அல்ல�
பயன்ப�த்திப் பார்ப்பதற்ெக�ம் கடன் �ைறய��ம் ெபறலாம்.
உங்கள� நிதி நிைலகள் எவ்வ�தமாகப் பாதிக்கப்படலாம்
என்பைத நிைனத்�ப் பா�ங்கள்: ஒ� தன�ப்பட்ட நிதி
ஆேலாசக�டமி�ந்�ம், ஆதாயங்க�க்கான ஆேலாசகர்
ஒ�வ�டமி�ந்�ம் ஆேலாசைனகைளப் ெப�ங்கள்.
எ�த்�க்காட்டாக, ந�ங்கள் ேகா�ப் ெபறக்��ய எந்த
ஆதாயங்கைள ஆரம்பகால பண� ஓய்�ப் பணக்ெகாைடகள்
பாதித்�வ��ம். ந�ங்கள் இதற்� �ன் ஆதாயங்கைளக் ேகா�ப்
ெபற்றி�க்கா வ�ட்டால், அ� அெசௗக�யமான�ம்,
சிக்கலான�மான உணர்ைவத் தரலாம், ஆனால் ந�ங்கள் எதற்�
உ�ைம�ள்ளவராக இ�க்கிற�ர்கள் என்பைதத் ெத�ந்� ெகாள்வ�
�க்கியமானதா�ம். வங்கிக் கணக்ைக ேமலாண்ைம ெசய்வ�
உங்க�க்� சிரமமானதாக ஆகிவ��கிற நிைலய�ல், உங்கள்
நம்பகமான கவன�ப்பாளர் அல்ல� பங்காளர் அதைன
எவ்வ�தமாக ேமலாண்ைம ெசய்� உதவலாம் என்பைத, உங்கள்
வங்கிய�டம் ேகட்�த் ெத�ந்� ெகாள்வ� உதவ�கரமாக
இ�ப்பைத ந�ங்கள் உணர்வர்கள்.
�
உங்கள் வட்ைடச்
�
ச�ப்ப�த்�வதற்� சிறி� காலம் ஆகலாம்:
அவசியேமற்படலாம் என ந�ங்கள் நிைனக்கிற பட்சத்தில், ��ய
வ�ைரவ�ல் இதைன ஆராய்ந்தி�ங்கள், ஏெனன�ல் உங்கள் வட்�ல்
�
ெப�ய அளவ�லான மாற்றங்கைளச் ெசய்ய கால அவகாசம்
ப��க்கலாம். உங்கள் எதிர்காலத் ேதைவகள் �றித்� ஆேலாசைன
வழங்கிட ஒ� ெதாழில்�ைற சார்ந்த சிகிச்ைசயாளரால் உதவ
���ம். ந�ங்கள் த�தி�ைடயவராக இ�ந்தால் உங்களால்
�ேஸப�ள்ட் ஃெபசிலிட்�ஸ் கிராண்ட் ஒன்றின் வாய�லாக
நிதி�தவ�ைய நா�ப் ெபற இயலலாம், ஆனால் இ��ம்�ட ஒ�
ந�ண்ட நைட�ைறயாக இ�க்கலாம்.
ந� ங்கள் மதிப்ப�� ெசய்யப்ப�வதாக இ�ந்தால் நல்ல
ஆதாரங்கைளக் ெகா�க்க�ம்: பராம�ப்�த் ேதைவகள் அல்ல�

ஒ� ஆதாயத்திற்காகக் ேகா�வ� (ஊனத்�டன் வாழேவண்�
இ�ப்பதற்� உதவ�ட ெபர்சனல் இண்�ெபன்டண்ஸ் ேபெமண்ட
ேபான்றைவ) ஆகியவற்�க்காக ந�ங்கள் மத�ப்ப��
ெசய்யப்ப�கிற�ர்கள் என்றால் நிைறய வ�வரங்கைளக் ெகா�க்க�ம்.
உங்க�க்�த் ேதைவயான ஆதர� நிைலையப் ெப�வதற்� உங்கள்
நிைலைம எவ்வா� பாதிக்கச் ெசய்கிற� என்ப� �றித்�,
ஏேதாெவான்� அவ்வப்ேபா� தான் க�னமாக உணர்வதாக
இ�ந்தா�ம் பரவாய�ல்ைல, உண்ைமையச் ெசால்�ங்கள். உங்கள்
அறி�றிகள் எவ்வா� அதிக�த்�வ�கிற� என்பைத நாட்�றிப்ப�ல்
�றித்� வந்தால், ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்� எவ்வள� ேநரம்
எ�க்கிற� மற்�ம் உங்கள் வழக்கமான ெசயல்கள் ம� � ேநாய்
எவ்வாறான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்தி இ�க்கிற� என்�
எ�த்�க்காட்�வதற்� உதவ�யாக இ�க்�ம்.
மாற்றங்கள்
எவ்வள� ேவகத்தில் நிகழ்ந்� ெகாண்��க்கின்றன என்பைத
ெவள�ப்ப�த்�வதற்�ம் �ட இ� உதவக்��ம், இதன் �லம்
உங்கள் எதிர்காலத் ேதைவகள் க�த்தில் ெகாள்ளப்படலாம்.
ேகள்வ�கள் எ��மி�ந்தால் எ�தி ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்:
ம�த்�வர்கள�டம் �றித்த ேநரத்தில் ெசன்� சந்திப்ப� கைளப்�
ஏற்ப�த்�வதாக இ�க்கலாம் அேதா� �க்கியமான
ஏேத�ெமான்ைறக் ேகட்பதற்�ம் ந�ங்கள் மறந்� வ�டலாம், ஆகேவ
உங்கேளா� எ�த்�ச் ெசல்வதற்� ேகள்வ�கள் �றித்தேதார்
பட்�யைலத் தயார் ெசய்� ெகாள்�ங்கள். ந�ங்கள் பதில்கைளப்
ப�ன்னர் ப�க்க ேவண்�ய��ந்தால், அதைன எ�தி ைவத்�க்
ெகாள்�ங்கள் அல்ல� உங்க�க்காக இதைன உங்கள�
உடல்நலம் அல்ல� ச�கப் பராம�ப்�த் ெதாழில்வல்�நைர
�றித்�க் ெகாள்�மா� அவர்கள�டம் ேகட்கலாம். உபேயாகிப்ப�
எள�தாக இ�க்�மானால் ெப�ம்பாலான ெமாைபல் ஃேபான்கள்
மற்�ம் கண�ன� ேடப்ெலட்கள�ல் கலந்�ைரயாடல்கைள பதி�
ெசய்� ெகாள்ள ���ம்.
ேநாய் தண�க்கிற பராம�ப்�ச் ேசைவகைள நா�ங்கள்:
ஆ�ைளக் �ைறக்கச் ெசய்�ம் நிைலைம ஒன்� உங்க�க்�
இ�க்�ம்ேபா�, ேநாய் தண�க்கிற பராம�ப்�ச் ேசைவ,
உங்க�க்� (உங்கள் ெந�கமானவர்க�க்�ம்) ��மான மட்�ம்
மிகச் சிறந்த வாழ்க்ைகத் தரத்ைத அைடவதற்� உத�கின்ற�.
நைட�ைறக்ேகற்ற, நிதிசார்ந்த, உணர்ச்சிப் �ர்வமான,
ஆத்மார்த்தமான, சமய �திய�லான அல்ல� மேனாதத்�வ
�திய�லான ேதைவகைள உள்ளடக்�வதற்கான பரவலான ஆதர�
மற்�ம் அறி�றி ேமலாண்ைமைய இ� வழங்�கிற�. ேநாய்
தண�க்கிற பராம�ப்�ச் சிறப்� நி�ணர்க�டனான
உற��ைறயான� ந�ங்கள் ம�த்�வமைனய�ல் ெசலவழிக்கிற
ேநரத்ைதக் �ைறக்க உதவலாம், ஏெனன்றால் உங்கள� நிைல
�றித்த இவர்கள� தகவல்கைளக் ைவத்�க்ெகாண்� மற்ற

ெதாழில் நி�ணர்கள் உங்கள� ேதைவகைள வ�ைரவாகப்
��ந்�ெகாள்ள உத�ம்.

“எங்கள் அ�பவத்திலி�ந்� ��வெதன்றால்,
உங்களால் ��ந்த மட்�ம் ந� ங்கள் தயார் நிைலய�ல்
இ�ப்பதாக உணர்கிற நிைலய�ல் இ�ப்பேத மிகச்
சிறந்ததா�ம்.”
எல்ேலா�க்�ேம உடன�யான ேநாய் தண�க்கிற கவன�ப்�த்
ேதைவ இ�ப்பதில்ைல, ஆனால் இச்ேசைவக�க்� ந�ங்கள்
எப்ேபா� ப�ந்�ைர ெசய்யப்ப�வர்கள்
�
என்ப� �றித்� உங்கள்
நரம்ப�யல் ம�த்�வர் அல்ல� ெபா� ம�த்�வ�டம் ேப�ங்கள்.
இைவ, வ�,
� ேநாயாள�கள் வ��தி, ம�த்�வமைன அல்ல�
பகல்ேநரக் கவன�ப்� ைமயம் ஆகியவற்றில் கிைடக்கலாம்.
சிகிச்ைசகள் �றித்� ��மான வைரய�ல் கண்டறிந்�
ெகாள்�ங்கள்: உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்�க்
��வ�ன�டம் சிகிச்ைசக்கான வாய்ப்�கைளப் பற்றி
கலந்�ைரயா�ங்கள். எ� சாத்தியம் என்ப� பற்றி�ம், அதனால்
உங்க�க்� என்னவா�ம் என்ப� பற்றி�ம், எந்தெவா�
சிகிச்ைசைய�ம் அறி�கம் ெசய்வதற்கான மிகச் சிறந்த
ேநரத்ைதப் பற்றி�ம் ந�ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
சிகிச்ைச எைத�ம் ஏற்�க் ெகாள்வதா ேவண்டாமா என்ப�
உங்கள� ெத�ேவ ஆ�ம், ஆனால் ெதள��ெபற்ற தகவல்கள�ன்
அ�ப்பைடய�ேலேய ��ெவ�க்க �ய�ங்கள்.

“நான் எல்லாவற்ைற�ம் ெத�ந்� ெகாள்ள
வ��ம்ப�ேனன்.”
��மான வைரய�ல் �ன்னதாகேவ திட்டமி�ங்கள்: MND
ேநாய�ன் ப�ந்ைதய கட்டங்க�க்காக �ன்னதாகேவ திட்டமி�வ�,
அச்��த்�கிற உணர்ைவத் தரலாம். உங்கள்
ெந�க்கமானவர்கேளா�ம், உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் ச�கப்
பராம�ப்�க் ��வ�னேரா�ம் க�னமான உைரயாடல்கைளக்
ெகாண்டதாக இ�க்�ம். என��ம், உங்கள் ேபச்� மற்�ம் தகவல்
ெதாடர்�கள் பாதிக்கப்ப�கிறெதன்றால் அல்ல� சிந்திப்ப�
மற்�ம் காரணமறிவதில் மாற்றங்கள் எைத�ம்
அ�பவ�க்கிற�ர்கள் என்றால் திட்டமி�தைலப் ப�ன்ெனா� நாள�ல்
வ�வாதிப்பைத வ�ட �ன்னதாகேவ வ�வாதிப்ப� எள�தாக
இ�ப்பைத ந�ங்கள் கண்�ணரலாம். ெபா�ளாதாரம், ��ம்பம்
மற்�ம் உங்கள� எதிர்காலப் பராம�ப்� �றித்தான ���க�ம்
திட்டமி�தலில் உள்ளடங்கலாம். உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம்
ச�கப் பராம�ப்�க் ��வ�னர் இவ்வ�வாதங்கள�ல் உதவ ���ம்.
எதிர் காலத்திற்கான தங்கள் வ��ப்பங்கைள ெவள�ப்ப�த்திய�,

தங்கைள அைமதியானவராக�ம் ேம�ம் கட்�ப்பாட்�ல்
இ�ப்பதாக உணரச் ெசய்வதாக�ம் பல�ம் ெத�வ�த்�ள்ளனர்.

“ந� ங்கள் இதைனச் ெசய்� ��த்த�ம், அைத ஒ�
�ைலய�ல் �க்கி எறிந்� வ�டலாம். ந� ங்கள்
இைளப்பாறலாம்... ேம�ம் அவ்வா� ெசய்த� �றித்�
ந� ங்கள் நல்லவ�தமாக உணரலாம்.”

6. ��தல் தகவல்கைள நான் எவ்வா�
ெப�வ�?
நாங்கள் வழங்கக்��யைவ:
• லிவ�ங் வ�த் ேமாட்டார் நி�ேரான் �சீஸ் – MND ேநா�ைடயவர்கள்
தங்கள் தினச� வாழ்ைவ அந்ேநா�டன் சமாள�ப்பதற்� உதவ��ம்
எங்கள் �தன்ைமக் ைகேய�
• அறி�றிகள், ஆதாயங்கள் மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்� பற்றிய
தகவல்கள் உட்பட பலதரப்பட்ட தகவல் தாள்கள்
• தங்கள் ெசாந்த உடல்நலைன நிர்வகித்�க் ெகாள்ள�ம்
கிைடக்கப்ெப�ம் ஆதர�கைளக் கண்டறிவதற்� உதவ�ம்
பராம�ப்பவர்க�க்கான தகவல்
• கற்றல் அல்ல� வாசித்தலில் க�னங்கைளக் ெகாண்��க்�ம்
மக்க�க்கான எள�தாகப் ப�க்கத்த�ந்த ைகேய�
• மர�வழி ெபறப்பட்ட MND �றித்த தகவல் உட்பட, ஆராய்ச்சி
தகவல் தாள்கள�ன் ெதா�ப்�
• MND �றித்� ��ெவ�ப்பதில் உங்க�க்� உத�வதற்கான இதர
ெவள�ய��கள் மற்�ம் உ�ப்ப�கள்.
எங்கள�ன் ெப�ம்பாலான ெவள�ய��கைள ந�ங்கள்
www.mndassociation.org/publications என்ற வைலதளத்திலி�ந்�
பதிவ�றக்கம் ெசய்�ெகாள்ளலாம் அல்ல� ப�ன்வ�ம் ெதாைலேபசி
உதவ� ைமயத்தில் அச்�ப் ப�ரதிக்� ஆர்டர் ெசய்�ம் ெபறலாம்:
MND கெனக்ட் ெஹல்ப்ைலன்
MND கெனக்ட் ெதாைலேபசிச் ேசைவ உங்க�க்� ஆதரைவ�ம்
தகவல்கைள�ம் வழங்�வதடன் ந�ங்கள் ேபச ேவண்�யதாக
இ�ந்தால், ந�ங்கள் ெசால்வைதச் ெசவ�ம�த்�க் ேகட்க�ம்
ெசய்�ம்.
உங்க�க்�த் ேதைவயான ெவள�ப்�றச் ேசைவகைளக்
கண்டறிவதி�ம் உதவக்��ம், ேம�ம் உங்கள் ப�திக் கிைள,
��, சங்கத்தின் பார்ைவயாளர் அல்ல� பராம�ப்� ேமம்பாட்�
ஆேலாசகர் (RCDA) உட்பட, கிைடப்பதற்�த் தக்கப� எங்கள�
ேசைவக�க்�ம் உங்கைள அறி�கம் ெசய்வார்கள்.
ெதாைலேபசி:
மின்னஞ்சல்:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

MND அேசாசிேயஷன் ெபன�ஃப�ட்ஸ் அட்ைவஸ் சர்வ�ஸ்

ந�ங்கள் த�தி பைடத்தி�க்�ம் எந்தெவா� ஆதாயத்தின் ம� �ம் இலவச,
மைறகாப்�த் தன்ைம�டன் மற்�ம் ந�நிைலயான ஆேலாசைனைய
எங்களால் வழங்க ���ம். ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் ெதாைலேபசி
ெமாழிெபயர்ப்�ச் ேசைவ�ம் கிைடக்கப்ெப�ம், ஆனால் �தலில்
ஆங்கிலத்தில் ெதாடர்� ெகாள்ளக்��ய நபர் ஒ�வர் உங்க�க்�த்
ேதைவப்ப�ம்.
ெதாைலேபசி:

0808 801 0620 (இங்கிலாந்� & ேவல்ஸ்)
0808 802 0020 (வடக்� அயர்லாந்�)
மின்னஞ்சல்: வைலதளத்தின் ெதாடர்�ப் பக்கத்தின் வழியாக:
www.mndassociation.org/benefitsadvice
MND சப்ேபார்ட் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் எக்�ப்ெமண்ட் ேலான்
இைவ பற்றி ேம�ம் இங்� ப�க்கலாம்
www.mndassociation.org/getting-support அல்ல� ப�ன்வ�ம்
வழி�ைறகள�ல் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்:
ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: support.services@mndassociation.org
ஆன்ைலன் மன்றம்
MND ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றவர்க�டன் உங்கள் தகவல்கள்
மற்�ம் அ�பவங்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ள எங்கள் ஆன்ைலன்
மன்றம் அ�மதிக்கிற�: http://forum.mndassociation.org
PMA/PLS மின்னஞ்சல் ஆதர�க் ��
ந�ங்கள் ப�ைரம� மஸ்�லார் அட்ேராப� (PMA) அல்ல� ப�ைரம�
ேலடரல் ஸ்க்ெலேராசிஸ் (PLS) ேநாய் ெகாண்��ப்பதாகக்
கண்டறியப்பட்டால், ந�ங்கள் இந்த மின்னஞ்சல் ஆதர�க் ��வ�ல்
இைணய வ��ம்பலாம். வ�வரங்க�க்� �ன்னேர காட்�யைதப்
ேபான்� இந்தச் ேசைவகள�ன் பட்�யலில் உள்ள எங்கள் MND
கெனக்ட் ெதாைலேபசி உதவ� ைமயத்ைத ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
உங்க�க்� ஆதரவள�க்�ம் வைகய�ல் வல்�நர்க�க்� உத�தல்
இந்ேநாய�ன் அ�தான தன்ைம காரணமாக, எல்லா உடல்நலம்
மற்�ம் ச�கப் பராம�ப்� வல்�நர்க�ம், MND ேநாேயா�
ஏற்ெகனேவ பண�யாற்றிய �ன் அ�பவங்கைளக்
ெகாண்��ப்பதில்ைல. எங்கள� ப�ராந்திய பராம�ப்�
ேமம்பாட்� ஆேலாசகர்கள் மற்�ம் எங்கள� MND கெனக்ட்
ெதாைலேபசி உதவ� ைமயம் வாய�லாக, நாங்கள் தகவல்கள்,
கல்வ� மற்�ம் ஆதர�ச் ேசைவகைள அவர்க�க்�
வழங்�கிேறாம். ெதாைலேபசி உதவ� ைமயத் ெதாடர்�
வ�வரங்கள்:

ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org

�றிப்�தவ�கள்
இந்தத் தகவல்க�டன் உதவ� ��வதற்� பயன்ப�த்தப்பட்ட
�றிப்�தவ�கள் ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல் இங்� கிைடக்கப்ெப�ம்:
மின்னஞ்சல்: infofeedback@mndassociation.org
அல்ல� இந்த �கவ�க்� எ�த�ம்:
Information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR

நன்றிகள்
இந்தத் தகவல்கைள ேமம்ப�த்�வதில் அல்ல� சீராய்�
ெசய்வதில் தங்கள� மதிப்�மிக்க வழிகாட்�தைல வழங்கிய
இவர்க�க்� மிக்க நன்றி:
Pauline Callagher, MND ஸ்ெபஷலிஸ்ட் நர்ஸ் மற்�ம் MND பராம�ப்�
ைமய ஒ�ங்கிைணப்பாளர், ப�ெரஸ்டன் ேகர் ெசன்டர், ராயல்
ப�ெரஸ்டன் ஹாஸ்ப�டல்
Emma Husbands, ேநாய் தண�க்�ம் ம�த்�வ ஆேலாசகர்,
கிெளௗெசஸ்ைடர்ைஷர் ஹாஸ்ப�டல்ஸ், NHS �ரஸ்ட்
Kevin Ilsley, ெஹெரஃேபார்ட்ைஷர் கிள�ன�கல் கமிஷன�ங் ��வ�ன்
ம�த்�வ ஆேலாசகர் மற்�ம் �ன்னாள் ெபா� ம�த்�வர்,
ெஹெரஃேபார்ட்ைஷர்
Elizabeth Ilsley, ேபச்� மற்�ம் ெமாழி சிகிச்ைசயாளர், ேராெதர்ஹாம்
NHS �ரஸ்ட், ேராெதர்ஹாம்
Amanda Mobley, கன்சல்டண்ட் கிள�ன�கல் நி�ேராைசகாேலாஜிஸ்ட்,
ேவார்ெசஸ்ெடர்ைஷர் ெஹல்த் அண்ட் ேகர் NHS �ரஸ்ட்
Gabrielle Tilley, இன்��யம் ெநய்பர்ஹுட் ��த் தைலவர், கிேரட்
ெவஸ்டர்ன் ஹாஸ்ப�டல்ஸ் NHS ஃெபௗண்ேடஷன் �ரஸ்ட், கால்ென

உங்கள் ப�ன்�ட்டத்ைத வரேவற்கிேறாம்
உங்கள் ப�ன்�ட்டம் மிக�ம் �க்கியமானதா�ம், ஏெனன�ல், MND
ேநா�டன் வாழ்பவர்க�க்�ம் மற்�ம் அவர்கைளப்
பராம�ப்பவர்க�க்�ம் ஆதாயமாக இ�ப்பதற்� நாங்கள் �திய
ெபா�ட்கைள உ�வாக்�வதற்�ம் ஏற்ெகனேவ இ�க்�ம்
தகவல்கைள ேமம்ப�த்�வதற்�ம் இ� உத�ம்.
நிதிேசக�ப்�க்கான எங்கள் ஆதாரங்கள், ப�ரச்சாரங்கள் மற்�ம்
வ�ண்ணப்பங்கள் ம� � தாக்கத்ைத�ம் வ�ழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்த
உத�வதற்�ம் �ட உங்கள் அநாமேதய க�த்�ைரகள்
பயன்ப�த்தப்படலாம்.
எங்கள் ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ் (MND) ேநாய் பற்றியெதா�
அறி�கம் �றித்� ந�ங்கள் ப�ன்�ட்டம் வழங்க வ��ம்ப�னால்,
இதிலி�க்�ம் எங்கள் ஆன்ைலன் ப�ன்�ட்டப் ப�வத்ைதப்
பயன்ப�த்�ங்கள்:
www.surveymonkey.co.uk/r/IntroMND
அல்ல� அதற்� மாற்றாக, இதில் எங்கைளத் ெதாடர்�
ெகாள்�ங்கள்:
infofeedback@mndassociation.org
அல்ல� தபால் �லம் ெதாடர்� ெகாள்ள:
Care information feedback
MND Association
PO Box 246
Northampton NN1 2PR
MND Association
PO Box 246, Northampton, NN1 2PR
ெதாைலேபசி: 01604 250505
இைணயதளம்: www.mndassociation.org
பதி�ெசய்யப்பட்ட அறக்கட்டைள எண்: 294354
கம்ெபன� லிமிெடட் ைப காரண்� எண்: 2007023
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