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ਮੁੱਖ ਤਥੱ ਅਤ ੇਅੰਕੜ ੇ 
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਗੋਸਸ ਬਾਰੇ
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੋਰੋਸਸਸ (ਐਮ ਐਸ) ਇਕ ਗਿਆਨਕ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗਦਮਾਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗਦਮਾਿ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤ ੇਆਪਗਟਕ ਨਾੜੀਆਂ) ਤ ੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੀ, ਿੰਿੀਰਤਾ ਅਤ ੇਗਿਸੇਸ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਗਿਖੱਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਮ ਐਸ ਜੀਿਨ ਿਰ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ, 
ਗਜਸ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਲੱਿਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਗਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਗਿਗਿਆਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਮ ਐਸ ਬਾਰ ੇਆਮ ਤਥੱ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਆਮ ਲੱਛਣ

25,600+

  

ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਗੂਜਆਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰੋਂ ਗਦਖਣ ਿਾਲੇ ਅਤ ੇਅਗਦੱਖ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ, ਅਨਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਹਰ ਗਿਅਕਤੀ ਗਿੱਚ ਿਖੱਰੇ ਅਤ ੇਇਕ ੋਗਿਅਕਤੀ 
ਗਿਚ ਅਲੱਿ ਅਲੱਿ ਸਮੇਂ ਤ ੇਿਖੋੱ ਿਖੱਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

ਗਿਸਿ ਿਰ ਗਿਚੱ 2.8 ਸਮਲੀਅਨ 
(28 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ 
ਗਬਮਾਰ ਹਨ।

ਹਰ 5 ਸਮੰਟ ਸਿਚ, ਕਈੋ ਗਿਅਕਤੀ, 
ਦਨੁੀਆਂ ਿਰ ਗਿਚ ਗਕਤ ੇਨਾ ਗਕਤ ੇਐਮ ਐਸ 

ਨਾਲ ਪੀਗੜਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਐਮ ਐਸ 
ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ 20 

ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦ ੇ
ਗਿਚੱਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਗਿਚ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਗਿਚੱ 
25,600 ਤੋਂ ਿਧੱ ਲੋਕ ਐਮ 
ਐਸ ਨਾਲ ਸਬਮਾਰ ਹਨ।

ਐਮ ਐਸ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਗਿਚੱ ਸਤਨੰ ਚੌਥਾਈ 
ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਨੌਜਿਾਨ ਬਾਲਿਾਂ ਗਿਚੱ ਐਮ 
ਐਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਹਣੋ ਿਾਲੀ 
ਸਬਮਾਰੀ ਹ।ੈ

12%
ਐਮ ਐਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਿਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ 
(ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਸ)

ਸਬਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਿਲੇੇ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਰਪੂ
3% ਐਮ ਐਸ ਗਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਗਕਸਮ

85%  
ਰੀਲੈਪਗਸੰਿ ਰੀਗਮਗਟਿੰ ਐਮ 
ਐਸ (ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ)

ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ 
ਪੀੜਤ ਹਏੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕ 
ਆਖਰਕਾਰ ਦਜੂੇ ਦਰਜੇ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਿਤੀਸੀਲ ਐਮ ਐਸ (ਐਸ ਪੀ 
ਐਮ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਗਿਤ ਹਣੋਿੇ।

ਯਾਦਦਾਸਤ, ਇਕਾਿਰਤਾ ਜਾਂ 
ਤਰਕ ਗਿਚੱ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਸਪਸਟ ਜਾਂ ਹਲੌੀ 
ਬੋਲਣਾ

ਬਹਤੁ ਗਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਿਟ 
(ਅਜੀਬ ਗਜਹੀ ਥਕਾਿਟ)

ਬਦਲੀ ਹਈੋ ਸਨਸਨੀ, 
ਗਜਿੇਂ ਝਰਨਾਹਟ, ਸੁੰਨ ਹਣੋਾ 
ਜਾਂ ਗਪੰਨਾਂ ਅਤ ੇਸਈੂਆਂ

ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹਈੋ 
ਦਸਾ, ਗਜਿੇਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਬੰਣੀ, ਕਠੋਰਤਾ 
ਜਾਂ ਕੜਲੱ

ਤੁਰਨ, ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ 
ਤਾਲਮੇਲ ਗਿਚੱ ਮਸੁਕਲ

ਗਨਿਾਹ ਗਿਚੱ ਿੜਬੜੀ, 
ਗਜਿੇਂ ਗਕ ਧੰੁਦਲੀ ਜਾਂ 
ਦਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੱਕਰ ਆਉਣ ੇ 
ਅਤ ੇਅਸੰਤੁਲਨ

ਿਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇ
ਗਮਜਾਜ ਗਿਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਦਰਦ

ਗਜਨਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਬਲੈਡਰ ਅਤ ੇਅੰਤੜੀਆਂ 
ਗਿਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਿਰਮ ਅਤ ੇ/  
ਜਾਂ ਠੰਡ ੇਲਈ 
ਸੰਿਦੇਨਸੀਲਤਾ

Punjabi

http://www.msaustralia.org.au
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ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਆਰਸਥਕ ਅਤ ੇਸਨੱਜੀ ਲਾਗਤ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
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ਹਿਾਲੇ
1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਿਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਗਸਸ ਦਾ ਗਸਹਤ ਆਰਗਥਕ ਪ੍ਰਿਾਿ 2017 ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ, ਐਮ ਐਸ ਗਰਸਰਚ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤ ੇਮੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਗਚਊਟ ਫੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਸਰਚ, ਯੂਨੀਿਰਗਸਟੀ ਆਫ 
ਤਸਮਾਨੀਆ, ਅਿਸਤ 2018 ਦਆੁਰਾ ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ

2. ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਗਸਸ ਲਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ: 2016 ਦੀ ਈ ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਐਮ 
ਐਸ ਫੋਕਸ ਿਰਕਸਾਪ, ਐਮਾਟੋ ਐਮ. ਐਟ ਅਲ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਗਸਸ ਜਰਨਲ, ਿਾਿ 24, ਅੰਕ 5, 2018 ਦੀ 
ਗਰਪੋਰਟ।

3. ਐਮ ਐਸ 2020 ਦਾ ਐਟਲਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਗਸਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਫੈਡਰੇਸਨ, ਸਤਬੰਰ 2020,  
www.atlasofms.org

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਗੋਸਸ ਅਤ ੇਐਮ ਐਸ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਬਾਰ ੇ
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:   
www.msaustralia.org.au

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹ ੈਗਕ ਸਾਲ 2017 
ਗਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇ
ਨੂੰ  ਐਮ ਐਸ ਲਈ 1.75 ਸਬਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।

2017 ਗਿਚੱ, ਐਮ ਐਸ * ਪ੍ਰਤੀ 
ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਿਤ, 
68,382 ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਜੋ ਗਕ ਪਾਰਗਕਨੰਸਨ ਦ ੇਰਿੋੀ ਜਾਂ ਗਕਸੇ 
ਗਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸਟਰਕੋ ਹਣੋ ਦ ੇਇਕ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਦ ੇਿਾਿਂ ਹ…ੈ

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿਾਲੇ ਗਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲੋਂ ਤੀਹਰੀ…

*ਗਿਅਕਤੀਿਤ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਖਰਗਚਆਂ ਨੂੰ  ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਿਤ ਗਿਣਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿਖੋੱ ਿਖੱਰੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਗਿਚੋਂ, ਨਾ ਲਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਕਮੰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕ)ੇ 
ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਆਰਸਥਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਸਰਫ 
32% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਕ 2010 ਸਿਚ 
ਤਕਰੀਬਨ 50% ਸੀ।

ਔਸਤਨ, 2017 ਗਿਚੱ, 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਗਿਚੱ ਐਮ 
ਐਸ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਦਗੀ 
ਦੀ ਗੁਣਿਤਾ ਸਮੁੱਚੀ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
ਨਾਲੋਂ 31% ਘੱਟ ਹ।ੈ

ਐਮ ਐਸ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦ ੇਜੀਿਨ ਦੀ ਿਣੁਿਤਾ, ਜੋ 
ਗਕ ਿੰਿੀਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ 
ਗਜਓ ਰਹ ੇਹਨ, ਐਮ ਐਸ ਿਾਲੇ 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ 
41% ਘੱਟ ਹ ੈਗਜਹਨਾਂ ਨੂੰ  
ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਜੀਿਨ ਦੀ ਿਣੁਿਤੱਾ ਗਿਚ ਆਏ ਇਸ ਮਖੁ ਘਾਟ ੇਦਾ ਕਰਨ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਦਰਦ, 
ਸੁਤਤੰਰ ਰਸਹਣ, ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੱ ੇਪ੍ਰਿਾਿ ਦਆੁਰਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਗਿਚੱ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 2017 
ਗਿਚੱ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਗਪੱਛ ੇ
103.7 ਸਿਅਕਤੀ ਸੀ, 2010 ਗਿਚੱ ਇਹ 95.5 
ਸਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਾਧਾ ਿਲੋਬਲ ਰਝੁਾਨਾਂ ਨੂੰ  
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸੰਿਾਿਤ ਤਰੌ ਤ ੇਐਮ ਐਸ ਨਾਲ 
ਪੀਗੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਧੱ ਰਹੀ ਸਜੰਦਗੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

ਿੂਮੱਧ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦਰੂ ਰਸਹਦੰ ੇਹਨ - ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਿੀ ਉਨਾਂ ਿਧੇਰ ੇ
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਤਸਮਾਨੀਆ ਗਿਚੱ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 
ਕਿੀਂਸਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗੱਣਾ ਹ।ੈ

ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਗਿਚੱ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ (P), ਅਤ ੇਐਮ ਐਸ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲੱ ਸੰਗਖਆ (T)।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਲੱ ਜੋੜ?

ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ 64%  
ਲੋਕ ਗਬਮਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਥੈਰਪੇੀ* 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਜੋ ਗਕ 2010  
ਤੋਂ 40% ਸਜਆਦਾ ਹ।ੈ

*ਇਕ ਦਿਾਈ ਜੋ ਦਬੁਾਰਾ ਐਮ ਐਸ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਗਖਆ ਅਤ ੇਿੰਿੀਰਤਾ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਐਮ ਐਸ ਦੀ ਗਿਕਾਸ ਨੂੰ  ਹਲੌੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹ।ੈ

ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਮਾਹਰ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਗਕ ਤਬੰਾਕੂਨੋਸੀ, ਸਿਟਾਸਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤ ੇ
ਗਲੈਂਡੁਲਰ ਬੁਖਾਰ (ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ) ਦ ੇਪ੍ਰਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਹਲੱ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਮ 
ਐਸ ਦ ੇ60% ਕਸੇਾਂ ਨੰੂ ਰਸੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਐਪਸਟੀਨ ਬਾਰ ਿਾਇਰਸ* ਦ ੇਗਿਰੁਧੱ ਕਈੋ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਿੋ ੇ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇ90% 
ਕਸੇਾਂ ਨੂੰ  ਰਗੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

* ਿਾਇਰਸ ਜੋ ਗਕ ਿਲੈਂਡੁਲਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ

http://www.msaustralia.org.au

