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कृपया यो स्रोत जानकार�को अनव
ु ाद ग�रएको संस्करण हो भन्ने कुरा ख्याल गनह
ुर् ोस ्। MND

Association (MND एसो�सएसन) ले प्र�तिष्ठत अनव
ु ाद सेवा प्रयोग गछर् तर अनव
ु ादमा कुनै

त्र�ु ट भएको खण्डमा त्यसको िजम्मेवार� वहन गनर् सक्दै न।

उपचार तथा स्याहारसम्बन्धी �नणर्य �लने बेलामा सध� आफ्नो स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार
टोल�सँग सोध्नुहोस ्। तपा�को अपोइन्टमेन्टमा सहयोग गनर्का �निम्त उहाँहरूले अनुवादकको
व्यवस्था �मलाइ�दन सक्नुहुन्छ।

थप जानकार�को अनुवाद गनर् सम्भव छ, तर यो सी�मत सेवा हो। �वस्तत
ृ जानकार�का हाम्रो

हे ल्पलाइन MND Connect (MND कनेक्ट) मा सम्पकर् गनुह
र् ोस ्:
टे �लफोन: 0808 802 6262
इमेल: mndconnect@mndassociation.org

1. यो जानकार�ले मलाई कसर� मद्दत गन� छ?
तपा�लाई भखर्रै MND लागेको भनी �नदान ग�रएको छ वा तपा�को �नकटका कुनै

व्यिक्तलाई MND लागेको छ भने तपा� यो पुिस्तका पढे र यस रोगका बारे मा सामान्य
जानकार� प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

यो पुिस्तकाले �नम्न कुराहरू सं��प्त रूपमा व्याख्या गछर् :
• यो रोगका के यो र यो रोगले कसलाई असर गछर्

• MND कसर� �नदान ग�रन्छ र कस्ता ल�णहरू दे �खने सम्भावना हुन्छ

• MND का �व�भन्न प्रकारहरू

• यो रोग लाग्नक
ु ो कारणबारे थाहा भएका कुरा

• तपा�ले प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु ने सहायता तथा उपचारको प्रकार
• रोग व्यवस्थापन गनर् मद्दत गन� सुझावहरू

• थप जानकार� तथा सहायताका ला�ग कहाँ जाने।
MND लागेको भनी �नदान हुँदा अत्यन्तै अत्यासलाग्दो महसुस हुन सक्छ। तपा�, तपा�का

प�रवार तथा तपा�को निजकका सबै व्यिक्तहरूलाई यससँग बानी पानर् केह� समय लाग्न
सक्छ।

सरु
ु मा क�ठन लागे प�न �नदानका बारे मा खल
ु ेर कुराकानी गनार्ले सबै जना व्यिक्तलाई
अ�हलेको समयमा र भ�वष्यमा आफ्ना चासोहरू आदानप्रदान गनर् सहज हुन्छ।

तपा� यो रोगका बारे मा थप जानकार� पढ्नका ला�ग तयार हुनु भएप�छ हामीसँग तपा�लाई

मद्दत गनर् �व�भन्नखाले प्रका�शत सामग्री छन ्। यसमध्ये हाम्रो मुख्य �नद� �शका मोटर न्यरु ोन

�डिजजसँग जीवन �बताउने प�न समावेश छ।

हाम्रा अन्य प्रकाशनका बारे मा �वस्तत
ृ जानकार� प्राप्त गनर् यो पिु स्तकाको अन्त्य�तर रहे को मैले

कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर् सक्छु खण्ड हे नह
ुर् ोस ् र हाम्रो हे ल्पलाइन MND Connect

(MND कनेक्ट) मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

सबै भनाइहरू MND लागेका वा यसबाट प्रभा�वत व्यिक्तहरूको भनाइ हो।

“प�रवतर्नसँग मेल हुन सक्ने �मता छ भने यसले तपा�को MND सँग
जीवन �बताउने अनुभवमा धेरै फरक पानर् सक्छ।”

2. MND कस्तो रोग हो?
तपा�को मिस्तष्क र मेरुदण्डमा भएका नसाहरूले तपा�को मांसपेशीले कसर� काम गछर् भन्ने

कुराको �नयन्त्रण गछर् न ्। यी नसाहरूलाई मोटर न्यूरोन भ�नन्छ। MND मोटर न्युरोनमा असर

गन� रोग हो।

MND भएप�छ मोटर न्युरोनहरूले मांसपेशीलाई कसर� चहलपहल गन� भन्ने कुरा �वस्तारै

बताउन छाड्छन ्। जब मांसपेशीहरू चल्न छाड्छन ्, ती कमजोर हुन्छन ् जसले गदार् अररोपना
हुने र मांसपेशीको तौल घट्ने (कमजोर हुन)े प�न हुन सक्छ।

MND जीवन-छोट्याउने �बमार� हो जसले तपा�को �हँड्ने, बोल्ने, खाने, �पउने र सास फेन�

त�रकामा असर गनर् सक्छ। यो रोग साधारणतया प्रत्येक व्यिक्तलाई फरक �क�समले असर

गछर् । तपा�लाई यसका सबै ल�ण नदे �खन सक्छन ् र ती कुन क्रममा दे खा पछर् न ् भन्ने �निश्चत
हुँदैन।
यो रोग बढ्दै जाने छ जसको अथर् समयसँगै तपा�का ल�णहरू झन ् झन ् खराब हुँदै जाने

छन ्। केह� व्यिक्तका हकमा यो तीव्र ग�तमा हुन सक्छ। अन्य व्यिक्तमा भने �वस्तारै हुन्छ।
हाल MND �नको पान� कुनै उपचार छै न। तर तपा�का डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकम� तथा
सामािजक हे रचाह व्यावसा�यकहरूले तपा�लाई ल�णहरू व्यवस्थापन गनर् र सक्दो लामो
समयसम्म तपा�लाई आत्म�नभर्र रा� मद्दत गनर् सक्छन ्।

“मान्छे हरूले यी कुराबारे तरु
ु न्तै छलफल गनर् नचाहे प�न उनीहरू प�छका

चरणमा सध� मद्दत प्राप्त गनर् सक्छन ् भन्ने कुरालाई जोड �दनु मह�वपण
ू र्
छ।”

MND ले कस्ता व्यिक्तलाई कसर गछर् ?
MND वयस्कहरूलाई असर गन� एउटा दल
र् रोग हो। यद्य�प कम उमेरका वयस्कहरूमा प�न
ु भ

यो रोगको �नदान भएको छ तर धेरै जसो अवस्थामा यो रोग लाग्ने �बरामीको उमेर 40 वषर्भन्दा

बढ� हुने सम्भावना हुन्छ। MND लागेका धेरैजसो व्यिक्तहरूको उमेर 50 र 70 को �बचमा हुने

गछर् ।
म�हलाको तुलनामा यो रोगबाट पुरुषहरू दोब्बर प्रभा�वत छन ् तर यो फरक हुन्छ। यो

तपा�लाई कुन प्रकारको MND लागेको छ भन्ने कुरामा �नभर्र रहन्छ र 70 वषर् वा सोभन्दा बढ�

उमेरका व्यिक्तसँग बराबर हुन्छ।

MND को �नदान कसर� ग�रन्छ?
तपा�मा न्यरु ोलोिजकल समस्या (मिस्तष्क तथा स्नायु प्रणाल�सँग सम्बिन्धत) छ भन्ने लागेमा

तपा�को डाक्टरले तपा�लाई न्युरोलोिजस्ट �रफर ग�र�दनह
ु ु न्छ।

न्यरु ोलोिजस्ट सामान्यतया अस्पतालको न्यरु ोलोजी �वभाग वा MND स्याहार केन्द्र वा सञ्जालमा
काम गनह
ुर् ु न्छ। तपा�को पर��ण ग�रने छ र तपा�लाई �व�भन्नखाले पर��ण ग�रन सक्छ।
तपा�मा दे �खएका ल�ण अन्य कुनै कारणले गदार् दे �खएका होइनन ् भन्ने कुरा जाँच गनर्

तपा�मा रगतको नमन
ु ा �लनेदे�ख �लएर �व�भन्न स्नायस
ु म्बन्धी पर��ण ग�रन सक्छ। तपा�लाई
सामान्यता ब�हरङ्ग �बरामीका रूपमा �लइन्छ। केह� अवस्थामा भने तपा�ले छोटो समयका

ला�ग अस्पतालमा बस्नु पन� हुन सक्छ वा तपा�ले प�छ कुनै �म�तमा थप पर��ण गराउनु पन�

हुन्छ।
तपा�का पर��णको न�तजा आएप�छ तपा�मा MND को �नदान ग�रन सक्छ। तर डाक्टरहरू

तपा�मा ल�णहरू के कारणले दे �खएका हुन ् भनी �निश्चत नहुँदासम्म यसको ला�ग केह� समय
लाग्न सक्छ।

“पर��ण गराउन थालेको, सामान्य �च�कत्सक (GP) सँग भेट्न तथा

अस्पतालमा जान थालेको झन्डै एक वषर्प�छ अन्ततः मलाई MND लागेको
पुिष्ट भएको �थयो।”

�नम्न कारणले गदार् MND को �नदान गनर् क�ठन छ:
• यो एउटा दल
र् रोग हो र यो रोग लाग्दा सुरुमा दे �खने असहजपना, कमजोर� वा अस्पष्ट
ु भ

बोल� जस्ता ल�णहरू अन्य कारणले प�न दे �खएका हुन सक्छन ्
• तपा�ले आफ्नो सामान्य �च�कत्सक (GP) लाई केह� समयप�छ मात्र भेट्न जानभ
ु एको हुन

सक्छ
• सबै ल�णहरू सबैलाई दे �खन्छ र एउटै क्रममा दे �खन्छ भन्ने छै न

• MND को ला�ग �सधै पर��ण गन� �व�ध नभएकाले पर��णबाट तपा�मा अन्य स्वास्थ्य
समस्या छै न भन्ने कुरा मात्र प्रमा�णत गनर् स�कन्छ।

के MND धेरै प्रकारका हुन्छन ्?
MND चार वटा मख्
ु य प्रकारका हुन्छन ्। हरे क प्रकारको MND ले मान्छे हरूलाई �भन्न
त�रकाले असर गछर् । यी प्रकारका �बचमा केह� ल�णहरू �मल्ने भएकाले ठ्याकै कुन

प्रकारको MND भएको हो भनी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।

ए�मयोट्रो�फक ल्याट्रल स्क्लेरो�सस (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS): यो

धेरैजसो व्यिक्तमा दे �खने MND को प्रकार हो। यसमा तपा�को खुट्टामा कमजोर� हुन्छ र

खुट्टाले काम नगन� हुँदै जान्छ, मांसपेशी अररो हुने र द�
ु े हुन्छ। सुरुवाती चरणमा तपा�लाई
ठे स लाग्ने र लड्ने वा तपा�ले समानहरू खसाउने हुन सक्छ।

प्रोग्रे�सभ बल्बार पाल्सी (Progressive bulbar palsy, PBP): यसले ALS ले भन्दा कम
मान्छे हरूलाई असर गछर् र सुरुवाती चरणमा तपा�को अनुहारको मांसपेशी, घाँट� तथा

िजब्रोमा दे �खन्छ। तपा�ले बोल� अस्पष्ट भएको वा �नल्न गाह्रो भएको पाउन सक्नुहुन्छ।

प्रोगे�सभ मस्कुलर एट्रोफ� (Progressive muscular atrophy, PMA): यसले ALS ले

भन्दा कम मान्छे हरूलाई असर गछर् र सामान्यता यो त्य�त �छटै गम्भीर अवस्थामा पुग्दै न।

तपा�ले कमजोर� भएको, शर�रले स्वतः प्र�त�क्रया दे खाउन कम गरे को वा हातले राम्रोसँग

काम नगरे को पाउन सक्नह
ु ु न्छ।
प्राइमर� ल्याट्रल स्क्लेरो�सस (Primary lateral sclerosis, PLS): यसले ALS ले भन्दा

कम मान्छे हरूलाई असर गछर् र सामान्यतया यो त्य�त �छटै गम्भीर अवस्थामा पुग्दै न। यसले

गदार् खुट्टाको तल्लो भागमा कमजोर� हुन्छ। तर तपा� हातले राम्रोसँग काम नगरे को वा बोल�मा

समस्या आएको प�न महसुस गनर् सक्नुहुन्छ।

के Kennedy’s Disease (केनेडी �डिजज) एक प्रकारको
MND हो?

Kennedy’s Disease (केनेडी �डिजज) MND भन्दा फरक रोग हो। तर यी दई
ु रोग

झुिक्कने खालका छन ्। यी दव
ु ै रोगले मोटर न्युरोनमा असर गछर् न ्, दव
ु ैको ल�ण उस्तै

खालका हुन्छन ् र मांसपेशी कमजोर हुने हुन्छ। तपा�लाई यीमध्ये कुनै प�न रोग लागेको

छ भने MND Association (MND एसो�सएसन) ले सहायता प्रदान गछर् ।
Kennedy’s Disease (केनेडी �डिजज) सामान्यतया, साधारण आयस
ु ँगै �वस्तारै बढ्दै

जान्छ। यो रोग जेने�टक म्यट
ु े सनले गदार् हुन्छ र यसलाई िजन पर��ण गरे र प�ा लगाउन
स�कन्छ। यो रोगले सामान्यतया परु
ु षहरूलाई असर गछर् । म�हलाहरूले जेने�टक

म्यट
र् अवस्थामा हल्का ल�णहरू दे �खन सक्छन ्।
ु े सन बोक्ने मात्र गछर् न ्। तर केह� दल
ु भ
हामी यसबारे जानकार� �सट 2B - केनेडी �डिजज (Kennedy's disease) प्रदान गछ�।

यो पिु स्तकाको अन्त्यमा रहे को मैले कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर् सक्छु खण्ड हे नह
ुर् ोस ्।

के कारणले गदार् MND हुन्छ?
हरे क व्यिक्तलाई फरक-फरक �ट्रगरले असर गनर् सक्ने भएकाले MND के कारणले गदार्

लाग्छ भन्ने बारे मा स्पष्ट हुन अझै प�न सम्भव छै न। सामान्यतया MND प�रवारमा अरू कसैलाई
यो रोग लागेको इ�तहास नहुँदा प�न दे �खन्छ। यस्तो अवस्थामा, जेने�टक तथा वातावरणीय

कारणको �मश्रणले गदार् यो रोग लागेको मा�नन्छ, यद्दपी िजनले सानो भ�ू मका मात्र खेलेको हुन

सक्छ। वातावरणीय कारणमा तपा�ले खाने, �पउने, छुने वा सास फेन� कुरा वा यी सबै

कुराहरूको �मश्रण हुन सक्छ। व्यिक्तअनुअसार �ट्रगरहरू फरक हुन सक्छन ् त्यसैले यो रोग

कसर� सरु
ु भयो भन्ने कुरा प�ा लगाउने कुनै सिजलो त�रका छै न।

सानो सङ्ख्याका केसमा, MND को पा�रवा�रक इ�तहास हुन्छ। यसको अथर् अ�घल्लो पुस्ताको

जेने�टक कोडमा कुनै त्र�ु ट भएको र त्यो भावी पस्
ु तामा प�न वंशानग
ु त भएर सरे को भन्ने हुन्छ।

तर यो रोग वास्तवमा सरु
ु हुनका ला�ग अझ अन्य कारणहरू प�न आवश्यक पनर् सक्छ।

यो पुिस्तकाको अन्त्य�तर रहे को मैले कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर् सक्छु? खण्डमा गई

वंशानुगत मोटर न्युरोन �डिजजका बारे मा हामीले खोजी गरे को �वस्तत
ृ जानकार� पानाहरू

हे नह
ुर् ोस ्।

यो रोगका र यो रोग लाग्नु पछा�डका कारणका बारे मा अनुसन्धान भइरहे को छ। यसमा MND
Association (MND एसो�सएसन) ले रकम उपलब्ध गराएका प�रयोजनाहरू प�न सामेल

छन ्। प�रणामस्वरूप, मोटर न्युरोनहरूले कसर� काम गछर् न ् भन्ने हाम्रो बुझाइमा �नरन्तर
रूपमा सुधार आइरहे को छ।

“कुनै �दन यो रोगको उपचार प�ा लाग्ने छ भन्ने कुरामा म आशावाद� छु।
यो एक्काईस� शताब्द�को चुनौती हो र मलाई लाग्छ �व�ानले कुनै उपचार
भेट्टाउने छ।”

3. यसका ल�णहरू के-के हुन ्?

“यो रोग लागेप�छ के हुन्छ भन्ने बारे मा मैले मोटामोट� रूपमा बझ्
ु नु मेरा
ला�ग जरुर� छ जस्तो लाग्छ।”

MND ले �नम्न कुराहरू गराउन सक्छ:
• कमजोर� हुने र तपा�को खट्
ु टाहरूमा चहलपहल गन� �मता गुम्दै जाने

• छाला�भत्र फरफर गनुर् वा लहर आए जस्तो महसस
ु हुनु

• मांसपेशी क�सलो हुनु र खिु म्चनु (जसले गदार् तपा�लाई द�
ु सक्छ)
• सास फेनर् समस्या हुनु र अत्य�धक थकान हुनु

• बोल्न, �नल्न र यार्लसँग सम्बिन्धत क�ठनाइ हुन।ु
सामान्यतया सरु
ु मा तपा�को हात, खट्
ु टा वा मख
ु को मांसपेशीमा असर गछर् तर सबै एकैचो�ट
हुन्छ भन्ने छै न।

केह� व्यिक्तहरूको सोच, तकर्, व्यवहारमा प�रवतर्न आउन सक्छ जसलाई सं�ानात्मक

प�रवतर्न भ�नन्छ। तर यो सामान्यतया हल्का खालको हुन्छ। केह� व्यिक्तहरूले मात्र आफ्नो
तकर् �दने �मतामा गम्भीर प�रवतर्न आएको महसुस गन� छन ्।

तपा�मा अनपे��त भावानात्मक प्र�त�क्रयाहरू दे �खन सक्छ, जसले गदार् खुसी हुँदा रुने वा

द:ु खी हुँदा हाँस्ने हुन्छ। यसलाई भावानात्मक प�रवतर्न भ�नन्छ र यो कष्टकर महसस
ु हुन सक्छ

तर तपा�को स्वास्थ्य तथा सामािजक हे रचाह टोल�ले तपा�लाई सहायता प्रदान गनर् सक्छन ्।
यो MND भएका सबै व्यिक्तमा हुँदैन।

MND ले सामान्यतया �नम्न कुराहरूमा असर गद� न:
• इिन्द्रयहरू - दृिष्ट, सुन्ने �मता, गन्ध, स्पशर् र स्वाद

• मूत्राशय र आन्द्रा। चहलपहल गन� समस्याले गदार् शौचालय जान भने बढ� क�ठन हुन

सक्छ। चहलपहल गनर् सक्ने �मतामा क�म आउनाले किब्जयत हुन सक्छ (�कनभने

चहलपहल गनार्ले आन्द्रालाई काम गनर् मद्दत गछर् )।
• यौन सम्बन्धी कायर्मा, तर थकान महसस
ु हुनाले, चहलपहल गन� �मता गम्
ु नाले र यो रोगसँग
सामना गदार् पन� भावनात्मक प्रभावले गदार् यौन अ�भव्यिक्त
बढ� क�ठन हुन सक्छ।

ल�णहरूबारे गहन रूपमा समे�टएका हाम्रा अन्य प्रकाशनबारे �वस्तत
ृ जानकार�का ला�ग यो

पुिस्तकाको अन्त्यमा रहे को मैले थप जानकार� कसर� प्राप्त गनर् सक्छु? हे नह
ुर् ोस ्।

“प्रत्येक व्यिक्तमा MND फरक त�रकाले बढ्ने हुनाले भ�वष्यका

आवश्यकताहरू मल्
ू याङ्कन गनर् क�ठन हुन्छ र समस्याहरूमा प�रवतर्न
आउन क�त समय लाग्छ भनेर भन्न असम्भव छ।”

4. कस्ता मद्दतहरू उपलब्ध छन ्?
आवश्यक परे को खण्डमा, तपा�लाई �नम्न कुरामा मद्दत गनर्का ला�ग सहायता प्रदान गनर्
स�कन्छ:

• सकेसम्म आत्म�नभर्र रहनका ला�ग

• तपा�का ल�णहरू व्यवस्थापन गनर्

• तपा�लाई थप सहज महसुस गराउन र तपा�को चहलपहल गन� �मतामा सहायता गनर्

• MND बाट हुने भावानात्मक प्रभावसँग सामना गनर्
• �व�ीय सहायता दाबी गनर्

• दै �नक ग�त�व�ध तथा व्यिक्तगत स्याहारका ला�ग मद्दत प्राप्त गनर्

• भ�वष्यको स्याहारका ला�ग योजना बनाउन।

यो सहायता तीन मुख्य स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ:
स्वास्थ्यकम� तथा सामािजक हे रचाह व्यवसायीहरू: यो रोग दल
र् भएकाले सबै
ु भ

स्वास्थ्यकम� तथा सामािजक हे रचाह व्यवसायीहरूलाई MND का बारे मा गहन �ान हुँदैन।

यद्य�प, MND स्याहार केन्द्र तथा सञ्जालहरू (जसलाई हामी रकम उपलब्ध गरे र मद्दत गछ�) र

स्थानीय न्युरोलोिजकल केन्द्रहरूले MND भएका व्यिक्तलाई सहायता गन� अनभ
ु व भएका
पेशाकम�हरूबाट �व�भन्न खालका मद्दत प्रदान गछर् न ्।

तपा�ले सम्भवतः न्युरोलोिजस्ट, MND संयोजक, �वशेष� नसर् तथा थेरा�पस्ट जस्ता

�व�भन्नखालका �वशेष�हरूसँग भेट्नु हुने छ। यी पेशाकम�हरू एउटै टोल�का रूपमा काम

गछर् न ् जसलाई बहुआया�मक टोल� (MDT) भ�नन्छ। यसमा �डिस्ट्रक्ट नसर् तथा तपा�को GP
जस्ता सामुदा�यक टोल� सदस्यहरू प�न सामेल हुन्छन ्। यो टोल�का कुनै प�न सदस्यले
तपा�लाई अक� �वशेष� �रफर गनर् सक्छन ्। तर धेरैजसो रे फरल GP माफर्त हुने गछर् ।

“यो समस्याबाट मान्छे हरूलाई गुिज्रन प�हले प�न मद्दत गरे का

पेशाकम�हरूले भनेका कुरा सुन्नको ला�ग हामी बढ� जोड �दन्छ�।”
टोल�ले तपा� र तपा�को प�रवारलाई �व�ले प्रदान गन� स्याहार, उपचार, थेरापी, परामशर् तथा

उपकरण वा सहायता पहुँच गनर् मद्दत गनर् सक्छन ्। यसबाट तपा�लाई MND लागेप�छ ज�त

लामो समयसम्म सम्भव हुन्छ त्य�तबेलासम्म उत्कृष्ट गण
ु स्तर�य जीवन कायम गनर् मद्दत �मल्छ।
वयस्क सामािजक स्याहार सेवा: यसले तपा� तथा तपा�को स्याहार गन� मख्
ु य व्यिक्तहरूको
आवश्यकताको मल्
ू याङ्कन गनर् सक्छ। उहाँहरूले घरमा आवश्यकता पन� कुनै प�न मद्दत

प�हचान गनर् मद्दत गनह
ुर् ु न्छ र सेवाहरू तथा आपतकाल�न सहायतासम्बन्धी सल्लाह �दनह
ु ु न्छ।
मल्
ू याङ्कन गराई माग्नका ला�ग आफ्नो स्थानीय �नकायलाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्। उ�र

आयरल्याण्डमा यो कायर् स्थानीय स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार ट्रस्ट माफर्त ग�रन्छ। स्थानीय
सेवाहरू फरक फरक हुन सक्छन ्। त्यसैले तपा�को मल्
ू याङ्कनका समयमा उपलब्ध रहे का
कराहरूको अन्वेषण गनह
र् ोस

ु वाहरूमा�थ कसर�ु पह्।च �लने भन्ने बारे मा तपा�लाई सम्भव भएसम्म
“से
ुँ

जानकार� प्राप्त गनर् आवश्यक पछर् ।”

तपा�ले आ�थर्क योगदान गनुर् पन� हुन सक्ने भए प�न तपा�का ला�ग �व�भन्न खालका सहायता,

उपकरण तथा स्याहार सेवाहरू प्रदान गन� कुरामा सहम�त गनर् स�कन्छ। तपा�का ला�ग

तपा�को स्याहारमा मद्दत गन� व्यवस्था �मलाउन स�कन्छ वा तपा� �सधै भक्
ु तानी प्राप्त गरे र

आफ� सेवाहरू ख�रद गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
लाभहरू तथा सामािजक स्याहार दाबी गन�सम्बन्धी मागर्दशर्न लगायतका हाम्रा प्रकाशनबारे
�वस्तत
ुर् ोस ्।
ृ जानकार�का ला�ग मैले कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर् सक्छु खण्डमा हे नह

MND Association (MND एसो�सएसन): MND लागेर जीवन �बताइरहे का र

यसबाट प्रभा�वत व्यिक्तलाई हामी �व�भन्न त�रकाबाट सहायता प्रदान गछ�। हाम्रो MND
Connect (MND कनेक्ट) हे ल्पलाइनले सहायता, जानकार� प्रदान गनर् सक्छ वा

तपा�लाई कुरा गनर् आवश्यक परे मा तपा�को कुरा सुन्ने छ। टोल�ले तपा�लाई बाह्य

सेवाहरू फेला पानर् मद्दत गनर् सक्छ र तपा�लाई तपा�को स्थानीय शाखा, सामु�हक वा

एसो�सएसन आगन्तुक लगायतका हाम्रा उपलब्ध सेवाहरूबारे जानकार� �दन सक्छ।

यसमा हाम्रा �ेत्रीय स्याहार �वकास सल्लाहकार (RCDAs) हरू समावेश छन ् जसले

MND स्याहारमा सुधार गनर् तपा�को �ेत्रका अन्य सेवाहरूमा प्रभाव पानर् मद्दत गछर् न ्।

MND लागेका वा यसबाट प्रभा�वत व्यिक्तहरूलाई हामी �निश्चत उपकरण सामग्री ऋणमा
वा सहायतामल
ू क अनद
ु ानमा प्रदान गनर् सक्छ�। उपकरणको ला�ग अनरु ोध गदार् उक्त
अनरु ोध स्वास्थ्यकम� वा सामािजक स्याहारकतार्माफर्त आउनु पछर् ।
सम्पकर् ठे गानासम्बन्धी �वस्तत
ृ जानकार�का ला�ग यो पिु स्तकाको अन्त्यमा रहे को

मैले कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर् सक्छु? खण्ड हे नह
ुर् ोस ्।

यसको कुनै उपचार उपलब्ध छ?
तपा�मा दे �खएका ल�ण तथा रोग बढ्दै गएको अवस्थामा �नभर्र रहने गर� तपा�को

स्वास्थ्यकम� तथा सामािजक स्याहारकतार्सँग हुने छलफलमा �नम्न कुराहरू समावेश हुने

सम्भावना हुन्छ:

Riluzole: हाल यो रोग �नको पान� वा रोग बढ्न न�दने कुनै उपचार छै न। तर riluzole नामक
औष�धले यो रोग बढ्ने दरमा क�म गन� (केह� म�हनाले) कुरामा राम्रो फाइदा दे खाएको छ।

MND को उपचारका ला�ग Riluzole ले इजाजत प्राप्त गरे को छ र यसलाई NHS मा प्रयोग

गनर्का ला�ग स्वीकृ�त प्रदान ग�रएको छ। तपा�ले riluzole सेवन गनर् उ�चत हुन्छ �क हुँदैन

भन्नेबारे थाहा पाउन आफ्नो GP वा न्यरु ोलोिजस्टसँग सोध्नह
ु ोस ्।
अन्य औष�ध: तपा�मा दे �खएका व्यिक्तगत ल�णहरूका आधारमा तपा�लाई मद्दत गनर्
�व�भन्न प्रकारका औष�धहरू उपलब्ध छन ्। यी औष�धहरू तपा�लाई तपा�को GP वा

तपा�ले भेट्नु हुने �वशेष�ले �सफा�रस गनर् सक्नुहुन्छ। य�द तपा�लाई ट्याब्लेटहरू �नल्न
क�ठनाइ हुन्छ भने धेरैजसो औष�धहरू झोल वा प्याचका रूपमा प�न �दन स�कन्छ।
�फिजयोथेरापी: यसबाट MND ले गदार् कमजोर बनेका मांसपेशीमा भएको ��त प�हलेकै

जस्तो ठ�क पानर् स�कँदै न तर यसले असहजता, अररोपना कम गनर् र लचकता सुधार गनर्

मद्दत गनर् सक्छ। �फिजयोथेरा�पस्टले तपा�का व्यिक्तगत आवश्यकताहरू मल्
ू याङ्कन गनुर् पछर्
र �तनमा प�रवतर्न गनुर् आवश्यक छ �क भनेर समी�ा गनुर् पछर् । सहायता प्रदान ग�रएको

व्यायामका हकमा समेत चा�हनेभन्दा बढ� व्यायाम गन� प्रयास नगनह
ुर् ोस ् �कनभने यो MND का
ला�ग उपयोगी हुँदैन र यसले तपा�लाई �नकै थ�कत बनाउन सक्छ। �फिजयोथेरा�पस्टहरू

प्रायः �निश्चत थेरापीमा �वशेष�ता हाँ�सल गरे का हुन्छन ्। उदाहरणका ला�ग श्वासप्रश्वाससम्बन्धी

�फिजयोथेरा�पस्टले सास फेनर् र र्याल र �सँगानसँग सम्बिन्धत समस्या कसर� व्यवस्थापन गन�
बोल्न क
तथा
सञ्चार
सहायता:
बोल्ने
सञ्चार गन�
सम्बन्धी
मागर्
दशर्न
प्राप्त
गनर्काहेला�ग
भन्ने
सहायता
गनर् सक्न
ह
छ (यसप�छ
आउने
शीषर्क
सास
फेन�
सहायता
नह
्)।
ु ु न्तथा
ुर् ोसबोल�
ु रामा
तथा भाषासम्बन्धी थेरा�पस्ट �रफर ग�रमाग्नह
ु ोस ्। तपा�को आवाजमा असर परे को छ भने
उहाँहरूले ज�त लामो समयसम्म स�कन्छ त्य�तन्जेलका ला�ग तपा�को आवाज कायम रा�

मद्दत गनर् सक्नह
ु ु न्छ। साथै आवाज ब��कङ तथा सन्दे श ब��कङ (कम्प्यट
ु र यन्त्र प्रयोग गर�

बोल्ने) उ�चत हुन्छ �क हुँदैन भनेर सल्लाह �दनह
ु ु न्छ। MND ले गदार् तपा�को आवाजमा असर
परे को छ भने उहाँहरूले तपा�लाई थेरापी गनर् वा सञ्चार गनर् सहायता आवश्यक रहे नरहे को

कुरा मल्
ू याङ्कन गनर् सक्नह
ु ु न्छ। बोल� तथा भाषासम्बन्धी थेरा�पस्टले �नल्ने समस्या, र्याल तथा
�सँगान व्यवस्थापन गन� सम्बन्धी प�न सल्लाह �दन सक्नह
ु ु न्छ।

सास फेनर् सहायता: तपा�लाई सास फेनर् गाह्रो भएको महसुस भयो भने तपा�लाई मद्दत गनर्
�व�भन्नखाले उपचार तथा थेरापीहरू उपलब्ध छन ्। यसबारे मागर्दशर्नका ला�ग

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी परामशर्दातालाई �रफर ग�र�दन भनी आफ्नो स्वास्थ्य तथा सामािजक

स्याहार टोल�लाई भन्नह
ु ोस ्। यसमा तपा�लाई सास फेनर् सहायता गनर् मेका�नकल सहायता

(जसलाई भेिन्टलेसन भ�नन्छ) प्रयोग गन� �क नगन� भन्नेबारे मा प�न छलफल हुने छ। आवश्यक

परे को खण्डमा तपा�ले स�ू चत �नणर्य गनर् सक्नह
ु ोस ् भन्नाका खा�तर यसबारे जानकार� फेला

पन�
प्रयास
गनह
ोस ्।�नल्नेसम्बन्धी सहायता: य�द तपा�लाई �नल्नमा समस्या छ भने
ुर् तथा
भोजन,
पोषण

तपा�ले पोषणसम्बन्धी सल्लाह प्राप्त गनुर् राम्रो हुन्छ। यसबाट तपा�लाई आवश्यक पन� खाना,
झोल पदाथर् तथा औष�धहरू सेवन गनर् जार� रा� मद्दत �मल्ने छ। साथै, तपा�लाई सुर��त

तथा सहज त�रकाले �नल्न प�न मद्दत �मल्ने छ। यसअन्तगर्त थेरापी, पूरक खाना, थप पोषण
भएको खाना, सिजलै �नल्न स�कने खाना वा खानेकुरा र �पउने कुरा वैकिल्पक त�रकामाफर्त

�दने बारे मा छलफल गन� कुरा समावेश हुन्छन ्। यसबारे मागर्दशर्नका ला�ग पोषण�वद् र बोल�

तथा भाषासम्बन्धी थेरा�पस्टलाई �रफर ग�र�दन भनी आफ्नो स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार
टोल�लाई
भन्न
ुहोस
“मेरो तौल
घटे
को्। छ भन्ने कुरा मलाई थाहा �थयो। कम फ्याट, कम सुगर

भएको आहार खान जार� राखेर यो समस्या समाधान हुनेवाला �थएन।”

चहलपहल, सञ्चार, �नल्ने र सास फेनर्मा हुने क�ठनाइ कसर� व्यवस्थापन गनर् भन्ने बारे मा
मागर्दशर्न प्रदान गन� हाम्रा प्रकाशनबारे �वस्तत
ृ जाकार� प्राप्त गनर् मैले कसर� थप जानकार�

प्राप्त गनर् सक्छु? खण्डमा हे नह
ुर् ोस ्।

सहयोगी थेरापीहरू: केह� मा�नसहरू सहयोगी थेरापीहरूले ल�णहरूबाट राहत पाउन र

तनाव कम गनर् मद्दत गन� गरे को पाउँ छन ्। यस्तो प्रकारको थेरापी MND को उपचार वा औष�ध

नभए प�न यो थेरापीलाई मुख्य उपचारसँगै एकसाथ प्रयोग ग�रयो भने उपयोगी हुन सक्छ।

मा�लस गन�, अकुपन्चर र �रफ्लेक्सोलोजी जस्ता �व�भन्नखाले सहयोगी थेरापीहरू उपलब्ध

छन ्। केह� स्थानीय �वशेष� प्या�लए�टभ स्याहार सेवा तथा हिस्पसहरूले जीवनको गण
ु स्तरमा
सध
ु ार ल्याउनका ला�ग सहयोगी थेरापीका साथै अन्य सहायता प्रदान गछर् न ्।

“�रफ्लेक्सोलोिजस्टले मेरो खट्
ु टा, हात र पाखुरा राम्रोसँग मा�लस

ग�र�दनुहुन्छ। यसबाट रक्तसञ्चारमा मद्दत �मल्छ र सामान्यतया राम्रो
महसुस हुन्छ। यी अपोइन्टमेन्टहरूको सहजीकरण स्थानीय अस्पतालले
गरे को �थयो।”

5. मैले कुन कुराका बारे मा सोच्नु पछर् ?
तपा� वा तपा�को निजकको कुनै व्यिक्तलाई MND भएको भनी �नदान ग�रएको छ भने

तपा�ले सोच्नु पन� धेरै कुराहरू छन ्। यो अत्यासलाग्दो लाग्न सक्छ। यी सुझावहरू MND बाट

प्रभा�वत व्यिक्तहरूले आफूले ‘सुरुमै थाहा पाउन पाएको भए हुने’ भनेर भनेका कुराहरूमा
आधा�रत छन ्।

तपा� हाम्रो मोटर न्यरु ोन �डिजजसँग जीवन �बताउने नामक मुख्य �नद� �शकामा यसबारे थप

जानकार� फेला पानर् सक्नह
ु ु न्छ। हाम्रा अन्य प्रकाशनमा�थ कसर� पहुँच प्राप्त गन� भन्ने बारे मा

�वस्तत
ृ जानकार�का ला�ग यो पिु स्तकाको अन्त्यमा रहे को मैले कसर� थप जानकार� प्राप्त गनर्

सक्छु खण्ड हे नुह
र् ोस ्।

उपकरण �कन्ने कुरामा हतार नगनह
ुर् न्दा प�हले
ुर् ोस ्। उपकरण वा सहायता ख�रद गनभ

आफ्ना आवश्यकताहरूबारे अकुपेसनल थेरा�पस्ट वा बोल� तथा भाषाससम्बन्धी थेरा�पस्टबाट

मूल्याङ्कन गराउनुहोस ्। सामग्रीहरू सबै व्यिक्तका ला�ग उ�चत नहुन सक्छन ् र यसमा गल्ती

भयो भने महँगो पनर् सक्छ। तपा� NHS वा वयस्क सामािजक स्याहार सेवाबाट �निश्चत सामग्री

�नःशुल्क, ऋणमा प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु न्छ वा प्रयोग गर� हे नर् सक्नुहुन्छ।
तपा�को आ�थर्क अवस्थामा कसर� प्रभाव हुन सक्छ भन्ने बारे मा सोच्नह
ु ोस ्: स्वतन्त्र

आ�थर्क सल्लाहकार तथा लाभसम्बन्धी सल्लाहकारबाट सल्लाह �लनुहोस ्। उदाहरणका ला�ग,

तपा�ले कुन लाभमा दाबी गनह
ुर् ु न्छ भन्ने कुरामा प्रारिम्भक सेवा�नव�ृ त भुक्तानीले असर गनर्
सक्छ। तपा�ले प�हले लाभहरू प�हले दावी गनभ
ुर् एको �थएन भने तपा�लाई यो असहज र

ज�टल लाग्न सक्छ तर तपा�लाई आफूले के कुरा प्राप्त गन� अ�धकार छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु

जरुर� छ। तपा�लाई आफ्नो खाता व्यवस्थापन गनर् क�ठन भएको छ भने कसर� �वश्वा�सलो

स्याहारकतार् वा साझेदारले तपा�को खाता व्यवस्थापन गनर् मद्दत गनर् सक्छन ् भन्ने बारे मा
ब�कसँग आफ
सोध्न
हुन सक्छ।
आफ्नो घरलाई
क
समय लाग्न सक्छ: तपा�को घरमा मख्
ु उपयोगी
ु य
ू अन
ु ू ल बनाउन

प�रवतर्नहरू गनर् समय लाग्न सक्ने भएकाले तपा�लाई यस्तो गनुर् आवश्यक पछर् भन्ने लागेमा

यसबारे सक्दो �छटो अनुसन्धान गनह
ुर् ोस ्। तपा�का भ�वष्यका आवश्यकताहरूका बारे मा

अकुपेसनल थेरा�पस्टले सल्लाह �दएर मद्दत गनर् सक्नुहुन्छ। तपा� योग्य हुनुहुन्छ भने तपा�

अशक्तता भएका व्यिक्तको सु�वधाका ला�ग अनुदान (Disabled Facilities Grant) माफर्त

रकम प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ तर यसको ला�ग लामो प्र�क्रया पूरा गनप
ुर् न� हुन सक्छ।
तपा�को मल्
ू याङ्कन हुँदै छ भने ग�तलो प्रमाण प्रदान गनह
ुर् ोस ्: स्याहारसम्बन्धी आवश्यकता

वा लाभको दाबी (जस्तै, अशक्तता भएका व्यिक्तका ला�ग व्यिक्तगत स्वतन्त्रता भक्
ु तानी) का
ला�ग तपा�को मल्
ू याङ्कन ग�रँदै छ भने प्रशस्त �ववरण प्रदान गनह
ुर् ोस ्। तपा�लाई आवश्यक

पन� स्तरको सहायता प्राप्त गनर् तपा�को अवस्थाले तपा�लाई पारे को असरका बारे मा

इमानदार हुनह
ु ोस ्। तपा�लाई कुनै कुरा क�हलेकाह�ँ मात्र क�ठन लाग्छ भन्ने भने बताउनह
ु ोस ्।

तपा�का ल�णहरूमा कस्ता प�रवतर्न आएका छन ् भन्ने बारे मा तपा�ले आफ्नो डायर�मा ले�े

गनभ
ुर् यो भने यसबाट तपा�लाई कुनै काम गनर् क�त समय लाग्छ र यो रोगका कारण तपा�को
समयता�लकामा परे को असरका बारे मा उदाहरण प्रदान गनर् मद्दत गनर् सक्छ। तपा�का

भ�वष्यका आवश्यकताहरूबारे �वचार गनर् स�कयोस ् भन्नाका खा�तर यसबाट प�रवतर्न कुन
कुनै प्रश्न छन ् भने �टपेर रा�ुहोस ्: अपोइन्टमेन्ट थकाइलाग्दो हुन सक्छ र तपा�ले
ग�तमा भइरहे को छ भन्ने कुरा दशार्उन प�न मद्दत �मल्छ।
मह�वपूणर् कुरा सोध्न �बसर्न सक्नह
ु ु न्छ। त्यसैले अपोइन्टमेन्टमा जाँदा आफूसँग �लएर जानका
ला�ग प्रश्नहरूको सूची तयार पानह
ुर् ोस ्। तपा� ती प्रश्नका जवाफ प�छ पढ्न चाहनुहुन्छ भने

जवाफहरू �टप्नुहोस ् वा स्वास्थ्यकम� वा सामािजक स्याहारकतार्लाई �टपोट ग�र�दन भनी
अनरु ोध गनह
ुर् ोस ्। तपा�लाई सिजलो हुन्छ भने धेरैजसो मोबाइल फोन र कम्प्यट
ु र

ट्याब्लेटहरूले छलफल रे कडर् गनर् सक्छन ्।

प्या�लए�टभ स्याहार सेवाहरू खोज्नुहोस ्: तपा�लाई आयु छोट्याउने खालको �बमार�

भएको अवस्थामा प्या�लए�टभ स्याहारले तपा� (र तपा�का निजकका व्यिक्तलाई) सम्भव

भएसम्मको उत्कृष्ट गुणस्तरको जीवन हाँ�सल गनर् मद्दत गन� ल�य राख्छ। यसले ल�ण
व्यवस्थापन तथा अन्य �व�भन्नखाले सहायता प्रदान गछर् जसमा व्यवहा�रक, आ�थर्क,
भावनात्मक, आध्याित्मक, धा�मर्क, वा मनोवै�ा�नक आवश्यकताहरू समावेश छन ्।

प्या�लए�टभ स्याहार �वशेष�सँग सम्बन्ध बनाउनाले उनीहरूले तपा�को अवस्थाबारे राम्रो �ान
प्राप्त गछर् न ् र यसबाट अन्य स्वास्थ्यकम�हरूले तपा�का आवश्यकताबारे �छटै बुझ्न सक्छन ् र
तपा�ले
अस्पतालमा
�बताउने समय
कम
गनर्
मद्दत गनर्आफ
सक्छ।
“हाम्रो अन
भन्न
, तपा�लाई
ुभवका आधारमा
ुपदार्
ू सक्दो तयार�

अवस्थामा छु भन्ने लाग्ने गर� तयार रहनु उ�म हुन्छ।”

सबै व्यिक्तलाई तुरुन्तै प्या�लए�टभ स्याहार आवश्यक पद� न तर आफ्नो न्युरोलोिजस्ट वा GP
सँग तपा�लाई क�हले ती सेवाका ला�ग �रफर गनर् स�कन्छ भनेर कुरा गनह
ुर् ोस ्। यी सेवा घर,
हिस्पस वा �दवाकाल�न केन्द्रमा उपलब्ध हुन सक्छन ्।

उपचारका बारे मा सक्दो धेरै कुरा प�ा लगाउनुहोस ्: आफ्नो स्वास्थ्य तथा सामािजक

स्याहार टोल�सँग उपचारका �वकल्पका बारे मा छलफल गनह
ुर् ोस ्। के कुरा सम्भव छ, तपा�का
ला�ग यसले कस्तो अथर् राख्छ र कुनै उपचार गनर्का ला�ग उत्कृष्ट समय क�हले हुन्छ भन्ने

बारे मा तपा�ले थाहा पाउनु आवश्यक छ। कुनै उपचार स्वीकार गन� �क नगन� भन्ने कुरा

तपा�को रोजाइको �वषय हो तर �नणर्य �लँ दा स्पष्ट जानकार�का आधारमा �लने प्रयास

गनह
ुर् ोस ्।

“म सबै कुरा थाहा पाउन चाहन्थ�।”
सक्दो �छटो योजना बनाउनुहोस ्: MND का प�छका चरणका ला�ग प�हले नै योजना

बनाउनु भयानक महसुस हुन सक्छ। यसको अथर् तपा�ले आफू निजकका मा�नस तथा आफ्नो

स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार टोल�सँग क�ठन कुराकानी गनुर् पन� हुन्छ। यद्य�प, तपा�को

बोल� र सञ्चार गन� �मतामा असर परे को छ भने वा तपा�लाई आफ्नो सोच्ने वा तकर् गन�
�मतामा कुनै प�रवतर्न आएको महसुस भएको छ भने तपा�लाई योजनाहरूबारे प�छ कुरा

गनभ
ुर् न्दा प�हले नै कुरा गनुर् सिजलो हुन सक्छ। तपा�को योजनामा आ�थर्क, प�रवार तथा

तपा�को भ�वष्यको स्याहारका बारे मा �नणर्य �लने कुरा पनर् सक्छन ्। तपा�को स्वास्थ्य तथा

सामािजक स्याहार टोल�ले यी �नणर्य �लनमा तपा�लाई मद्दत गनर् सक्छ। भ�वष्यका आफ्ना

चाहनाहरूबारे थाहा �दएर आफूले झन ् शान्त महसुस गरे को र �नयन्त्रण प्राप्त गरे को भनी धेरै

“तपा�ले एक
पटकगछर्
योनकायर्
गरे प�छ, तपा� त्यसलाई दराजमा थन्काउन
मा�नसहरूले
बताउने
्।

सक्नुहुन्छ। तपा� आराम गनर् सक्नुहुन्छ... र तपा�लाई उक्त कायर् गरे कोमा
राम्रो महसस
ु हुन्छ।”

6. मैले थप जानकार� कसर� प्राप्त गनर् सक्छु?
हामी �नम्न कुराहरू प्रदान गछ�:
• मोटर न्यरु ोन �डिजजसँग जीवन �बताउने – MND भएका व्यिक्तहरूलाई रोगसँग सामना
गरे र दै �नक जीवन व्यवस्थापन गनर् मद्दत गन� हाम्रो मुख्य �नद� �शका
• ल�ण, लाभ तथा सामािजक स्याहारसम्बन्धी जानकार� जस्ता �व�भन्नखाले जानकार�
• स्याहारकतार्हरूलाई उनीहरूको आफ्नै स्वास्थ्य व्यवस्थापन गनर् मद्दत गनर् र उपलब्ध

सहायता प�ा लगाउन जानकार�
• �सक्न वा पढ्न क�ठनाइ भएका व्यिक्तका ला�ग सिजलैसँग पढ्न स�कने �नद� �शका
• वंशानुगत MND का बारे मा जानकार� लगायतका अनुसन्धानसम्बन्धी जानकार�का
पानाहरूको शङ्
ृ खला
• तपा�लाई MND सम्बन्धी �नणर्य �लन मद्दत गन� अन्य प्रकाशन तथा सामग्री
हाम्रा अ�धकांश प्रकाशनहरू हाम्रो वेबसाइट

www.mndassociation.org/publications मा गई डाउनलोड गनर् स�कन्छ वा हाम्रो
हे ल्पलाइनबाट �प्रन्ट फम्यार्टमा अडर्र गनर् स�कन्छ

MND Connect (MND कनेक्ट) हे ल्पलाइन
MND Connect (MND कनेक्ट) ले सहायता तथा जानकार� प्रदान गनर् सक्छ वा तपा�लाई
कुरा गनर् आवश्यक परे मा तपा�को कुरा सन्
ु ने छ।

उहाँहरूले तपा�लाई बाह्य सेवाहरू फेला पानर् मद्दत गनर् सक्नुहुन्छ र तपा�लाई तपा�को
स्थानीय शाखा, सामु�हक एसो�सएसन आगन्तुक वा �ेत्रीय स्याहार �वकास सल्लाहकार

(RCDA) लगायतका हाम्रा उपलब्ध सेवाहरूबारे जानकार� �दन सक्नह
ु ु न्छ।
टे �लफोन:
इमेल:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

MND Association (MND एसो�सएसन) लाभसम्बन्धी सल्लाह सेवा

हामी तपा�लाई प्राप्त गन� अ�धकार भएका कुनै प�न लाभहरूका बारे मा �नःशल्
ु क, गोप्य
तथा �नष्प� सल्लाह प्रदान गनर् सक्छ�। अनरु ोध ग�रएको खण्डमा टे �लफोन दोभाषे सेवा
उपलब्ध छ तर प�हलो पटक सम्पकर् गदार् तपा�ले कसैलाई अङ्ग्रेजीमा सम्पकर् गनर्

लगाउनु पन� हुन्छ।
टे �लफोन:
0808 801 0620 (इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स)
0808 802 0020 (उ�र� आयरल्यान्ड)
इमेल:
वेबसाइटको सम्पकर् पष्ृ ठमा गई इमेल पठाउनुहोस ्:
www.mndassociation.org/benefitsadvice

MND सहायता अनुदानहरू तथा उपकरणका ला�ग ऋण
तपा� www.mndassociation.org/getting-support मा गई यसबारे थप पढ्न
सक्नुहुन्छ वा हामीलाई तल �दइएको ठे गानामा सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ:
टे �लफोन: 0808 802 6262
इमेल: support.services@mndassociation.org
अनलाइन फोरम
तपा� हाम्रो अनलाइन फोरममाफर्त MND बाट प्रभा�वत अन्य व्यिक्तहरूसँग जानकार� तथा
अनुभवहरू सेयर गनर् सक्नह
ु ु न्छ: https://forum.mndassociation.org

PMA/PLS इमेल सहायता समह
ू
तपा�लाई प्राइमर� मस्कुलर एट्रोफ� (PMA) वा प्राइमर� ल्याट्रल स्क्लेरो�सस (PLS) भएको

भनी �नदान भएको छ भने तपा�लाई यो इमेल सहायता समूहमा सामेल हुन मन लाग्न सक्छ।
�वस्तत
ृ जानकार�का ला�ग सेवाहरूको सूचीमा यसअ�घ दे खाइएको हाम्रो MND Connect
(MND कनेक्ट) हे ल्पलाइनमा सम्पकर् गनुह
र् ोस ्।
तपा�लाई सहायता गन� पेशाकम�हरूलाई मद्दत गन�
MND दल
र् रोग भएकाले सबै स्वास्थ्यकम� तथा सामािजक स्याहारकतार्हरूसँग यो रोग
ु भ

लागेका �बरामीसँग �वगतमा काम गरे को अनुभव नहुन सक्छ। हामी हाम्रा �ेत्रीय स्याहार
�वकास सल्लाहकार तथा MND Connect (MND कनेक्ट) हे ल्पलाइनमाफर्त

पेशाकम�हरूलाई जानकार�, �श�ा तथा सहायतामूलक सेवा प्रदान गन� गछ�। हे ल्पलाइनको
सम्पकर् �ववरण यस प्रकार छ:
टे �लफोन: 0808 802 6262
इमेल: mndconnect@mndassociation.org

सन्दभर् सामग्री
यो जानकार�लाई समथर्न गनर् प्रयोग ग�रने सन्दभर् सामग्री �नम्न ठे गानामा सम्पकर् गरे र अनरु ोध

गनर् स�कन्छ:

इमेल: infofeedback@mndassociation.org
वा तपा� �नम्न ठे गानामा पत्राचार गनर् सक्नुहुन्छ:
जानकार� प्र�त�क्रया
MND Association
Francis Crick House (2nd Floor), 6 Summerhouse Road, Moulton Park,
Northampton NN3 6BF

आभार
यो जानकार� तयार पानर् वा संशोधन गनर् मह�वपण
ू र् मागर्दशर्न प्रदान गनह
ुर् ु ने �नम्न
व्यिक्तत्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद:

Pauline Callagher, MND �वशेष� नसर् तथा MND Care Centre (MND

केयर सेन्टर) को संयोजक, Preston Care Centre (प्रेस्टन केयर सेन्टर), Royal

Preston Hospital (रोयल प्रेस्टन हिस्पटल)
Emma Husbands, Gloucestershire Hospitals NHS Trust
(ग्लोसेस्टरशायर हिस्पटल NHS ट्रस्ट) को प्या�लए�टभ औष�धसम्बन्धी परामशर्दाता
Kevin Ilsley, Herefordshire Clinical Commissioning Group (हे यरफोडर्शायर

िक्ल�नकल क�मस�नङ ग्रप
ु ) को �च�कत्सा सल्लाहकार तथा पूवर् GP, Herefordshire

(हे यरफोडर्शायर)
Elizabeth Ilsley, बोल� तथा भाषासम्बन्धी थेरा�पस्ट, Rotherham NHS Trust
(रोदे रहम NHS ट्रस्ट), Rotherham (रोदे रहम)

Amanda Mobley, परामशर्दाता िक्ल�नकल न्यरु ोसाइकोलोिजस्ट, Worcestershire
Health and Care NHS Trust (वस�स्टरशायर हे ल्थ एण्ड केयर NHS ट्रस्ट)

Gabrielle Tilley, �छमकको अन्त�रम टोल� नेता, Great Western Hospitals

NHS Foundation Trust (ग्रेट वेस्टनर् हिस्पटल NHS फाउन्डेसन ट्रस्ट), Calne
(काल्न)

हामी तपा�का प्र�त�क्रयालाई स्वागत गछ�
तपा�को प्र�त�क्रयाले हामीलाई नयाँ सामग्री तयार पानर् र हाम्रो �वद्यमान जानकार� सुधार गनर्
मद्दत गन� भएकाले MND सँग जीवन �बताइरहे का व्यिक्त तथा �तनलाई स्याहार गन�

व्यिक्तहरूको लाभका �निम्त तपा�को प्र�त�क्रया वास्तवमै मह�वपूणर् छ।

तपा�ले आफ्नो प�हचान नखल
ु ाइकन �दनभ
ु एका �टप्पणीहरू प�न हाम्रा स्रोत, अ�भयान तथा
लगानीका आवेदनहरूमा सचेतना तथा प्रभाव बढाउनका �निम्त प्रयोग गनर् स�कन्छ।

तपा� हाम्रो मोटर न्यरु ोन �डिजज (MND) को प�रचयका बारे मा प्र�त�क्रया �दन चाहनुहुन्छ भने

कृपया तल �दइएको �लंकमा गई हाम्रो अनलाइन प्र�त�क्रया फारम प्रयोग गनह
ुर् ोस ्:
www.surveymonkey.co.uk/r/IntroMND
वा वैकिल्पक रूपमा कृपया हामीलाई �नम्न इमेलमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्:
infofeedback@mndassociation.org

वा हामीलाई �नम्न ठे गानामा पत्राचार गनुह
र् ोस ्:
स्याहारसम्बन्धी जानकार� प्र�त�क्रया
MND Association
Francis Crick House (2nd Floor), 6 Summerhouse Road, Moulton Park,
Northampton NN3 6BF
टे �लफोन: 01604 250505
वेबसाइट: www.mndassociation.org
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