ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇ ਰਸਿ
ੋ ਸ ਬਾਰੇ
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੋ ਰੋਸਿਸ (ਐਮ ਐਸ) ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ) ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਮ ਐਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਲੱ ਭਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਮ ਐਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੱਥ

25,600+

ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱ ਛਣ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ
25,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਕ ਐਮ
ਐਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।

ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ,
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮ ਐਸ
ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਨਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਿਚ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ
ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਐਮ ਐਸ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20
ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ
ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹੌਲੀ
ਬੋਲਣਾ

ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ
ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
(ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ)

ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ
ਐਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ
(ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਸ)

Punjabi

ਰੀਲੈ ਪਸਿੰਗ ਰੀਮਿਟਿੰਗ ਐਮ
ਐਸ (ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ)

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਮਿਜਾਜ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਦਰਦ
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਨਸਨੀ,
ਜਿਵੇਂ ਝਰਨਾਹਟ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
ਜਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ
ਜਿਨਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ
(28 ਲੱ ਖ) ਲੋ ਕ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ
ਬਿਮਾਰ ਹਨ।
ਬਿਮਾਰੀ ਲੱ ਭਣ ਵੇਲੇ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਰੂਪ
3% ਐਮ ਐਸ ਬਿਮਾਰੀ
ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਮ
12%
ਐਮ ਐਸ ਦਾ
85%

ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ
ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ
ਦਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੰਬਣੀ, ਕਠੋਰਤਾ
ਜਾਂ ਕੜੱਲ

ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਆਖਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮ ਐਸ (ਐਸ ਪੀ
ਐਮ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਰਨ, ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ
ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
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ਬਲੈ ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਗਰਮ ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਠੰ ਡੇ ਲਈ
ਸੰਵਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱ ਜੀ ਲਾਗਤ

$1,750,000,000

2017 ਵਿੱਚ, ਐਮ ਐਸ * ਪ੍ਰਤੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ,
68,382 ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 2017
ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
103.7 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 95.5
ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਲੋ ਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ
ਦਰਸਾਉਦਾ
ਪੀੜਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017
ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਲਈ 1.75 ਬਿਲੀਅਨ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।
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ਭੂਮੱਧ ਤੋਂ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

$
$
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$

$

$

ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਨਸਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਟਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ…

ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ

$

$

$$
$

NT
P: 34.1
T: 77

$
$

WA
P: 87.7
T: 2,219

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਨਾਲੋਂ ਤੀਹਰੀ…

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਲ
ੱ ਜੋੜ?

P: 103.7
T: 25,607

SA
P: 138.3
T: 2,452

*ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

$

$

$

$

$

$

ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਨਾ ਲਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ)
ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਿਰਫ
32% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿਚ
ਤਕਰੀਬਨ 50% ਸੀ।

QLD
P: 74.6
T: 3,970

NSW
P: 94.6 ACT
T: 7,682 P: 131.1
T: 538
Vic
P: 125.7
T: 7,895

ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਕਵੀਂਸਲੈਂ ਡ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗ
ੱ ਣਾ ਹੈ।

Tas
P: 138.7
T: 774

ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ (P), ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ
ੱ ਸੰਖਿਆ (T)।

ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 64%
ਲੋ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ*
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2010
ਤੋਂ 40% ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਔਸਤਨ, 2017 ਵਿੱਚ,
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮ
ਐਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦੀ ਗੁ ਣਵਤਾ ਸਮੁੱਚੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
ਨਾਲੋਂ 31% ਘੱਟ ਹੈ।

*ਇਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮ ਐਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ
ਗਲੈਂ ਡੁਲਰ ਬੁਖਾਰ (ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਮ
ਐਸ ਦੇ 60% ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਜੋ
ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ
ਜਿਓ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
41% ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੱ ਕੋਈ
ਜੇ ਐਪਸਟੀਨ ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ* ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਦੇ 90%
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਮੁਖ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਰਨ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਦਰਦ,
ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਰਹਿਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇੱ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

* ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ ਗਲੈਂ ਡੁਲਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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