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ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਸੋਸਸ  
(ਐਮ ਐਸ) ਕੀ ਹ?ੈ
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਸੋਸਸ (ਐਮੱ. ਐਸੱ.) ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ਼, 
ਪਰੁਾਣੀ ਸਿਮਾਰੀ ਹ ੈਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ ਐਨ ਐਸ) 
ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਸ ਸਵਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਰਤੀਰਧੋੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਦ ੇਦਆੁਲੇ 
ਚਰਿੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਦਂੀ ਹ ੈ- ਇਸਨੂੰ  
ਮਾਇਲੀਨ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ  ਇਕੱ ਸਵ-ੈਰਸੱਿਅਕ 
ਪ੍ਰਸਤਸਕ੍ਰਆ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮਾਇਲੀਨ ਨਸਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਾਸਰਆਂ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਅਤ ੇਸਚੁਾਰ ੂਢਗੰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਸਰਤ 
ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਲੀਨ ਸਦਮਾਗ, 
ਅਿੱਾਂ ਵਾਲੀ ਨਸ (ਆਪਸਟਕ ਨਰਵ) ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ 
ਸਵਚ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਿਰਾਿ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈ(ਸਜਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ 
ਿਰੀਂਢ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤ ੇਇਸਨੂੰ  ਜਿਮ ਜਾਂ ਚੀਰ ੇਕਸਹਦੰ ੇ
ਹਨ), ਕਈ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਕਈੋ ਇਕੱ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਹਾਲਾਂਸਕ, 
ਅਸਧਐਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨਸੇਟਕ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ 
ਰਗੋ ਤੋਂ ਵਿੱਰੀ ਹ)ੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਇਕੱ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰਸਕਸਰਆ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹ।ੈ

ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚੱ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ 
20-40 ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ 10% ਤਕੱ ਲੋਕ 16 
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸਹਲੇ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦਸੂਜਆਂ ਸਵਚੱ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇ
40ਸਵਆਂ ਜਾਂ 50ਸਵਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਸਵਚੱ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਹਾਲਾਸਂਕ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 
ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਵਿੋੱ ਵਿੱਰ ੇਅਤ ੇਅਸੰਭਾਵਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, 
ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਕ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਦਾ ਸਕਹੜਾ 
ਸਹਸੱਾ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇਸਕਸ ਹਦੱ ਤਕੱ। ਐਮ ਐਸ ਦ ੇ
ਕਈੋ ਵੀ ਦ ੋਕਸੇ ਇਕ ੋਸਜਹ ੇਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਲੱਛਣ ਦਸੂਜਆਂ ਨੂੰ  ਸਦਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਅਸਦਿੱ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਸਵਚੱ ਤੁਰਨ-ਸਿਰਨ ਦ ੇਸਨਯੰਤਰਣ ਸਵਚੱ ਤਿਦੀਲੀਆਂ 
(ਅਰਥਾਤ ਅਸਸਥਰ ਸਹਲੱ-ਜੁੱਲ), ਥਕਾਵਟ, ਸੰਵਦੇਨਾ ਦ ੇ
ਲੱਛਣ (ਅਰਥਾਤ ਸਪੰਨ ਅਤ ੇਸਈੂਆ)ਂ, ਵਿੇਣ ਸਵਚੱ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ, 
ਮਸਾਨੇ (ਿਲੈਡਰ) ਅਤ ੇਅੰਤੜੀਆਂ ਸਵਚੱ ਸਮੱਸਸਆ ਅਤ ੇ
ਸਨਉਰਸੋਾਈਕਲੋੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣ (ਸਜਵੇਂ ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਧੰੁਦ ਜਾਂ 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤ ੇਅਸਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇ
ਹਨ। 

ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਆਮ ਲੱਛਣ
ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਅਸੰਭਾਵਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਸਵਅਕਤੀ ਸਵਚੱ ਵਿੱਰ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਕ ੋਸਵਅਕਤੀ 
ਸਵਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਵਿੋੱ ਵਿੱਰ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ। 

ਲੱਛਣਾਂ ਸਿਚੱ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ:

ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਬਾਰ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹ।ੈ ਵਧੇਰ ੇਤਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.msaustralia.org.au/what-ms 
ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  

ਯਾਦਦਾਸਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ 
ਤਰਕ ਤਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਸਪਸਟ ਜਾਂ ਹਲੌੀ 
ਬੋਲਣਾ

ਬਹ਼ੁਤ ਤ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ 
(ਅਜੀਬ ਤਜਹੀ ਥਕਾਵਟ)

ਬਦਲੀ ਹਈੋ ਸਨਸਨੀ, 
ਤਜਵੇਂ ਝਰਨਾਹਟ, ਸ਼ੁੰਨ ਹਣੋਾ 
ਜਾਂ ਤਪੰਨਾਂ ਅਤ ੇਸਈੂਆਂ

ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹਈੋ 
ਦਸਾ, ਤਜਵੇਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ 
ਕਮ਼ਿਰੋੀ, ਕਬੰਣੀ, ਕਠੋਰਤਾ 
ਜਾਂ ਕੜਲੱ

ਤ਼ੁਰਨ, ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਜਾਂ 
ਤਾਲਮੇਲ ਤਵਚੱ ਮ਼ੁਸਕਲ

ਤਨਗਾਹ ਤਵਚੱ ਗੜਬੜੀ, 
ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਧ਼ੁੰਦਲੀ ਜਾਂ 
ਦਹੋਰੀ ਨ਼ਿਰ

ਚੱਕਰ ਆਉਣ ੇ 
ਅਤ ੇਅਸੰਤ਼ੁਲਨ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇ
ਤਮਜਾਜ ਤਵਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਦਰਦ

ਤਜਨਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਬਲੈਡਰ ਅਤ ੇਅੰਤੜੀਆਂ 
ਤਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਗਰਮ ਅਤ ੇ/  
ਜਾਂ ਠੰਡ ੇਲਈ 
ਸੰਵਦੇਨਸੀਲਤਾ

ਤਨਗਲਣ ਤਵਚੱ ਮ਼ੁਸਤਕਲ



ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਕਵੇਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 
ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੌਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਸਕਉਸਂਕ ਕਈੋ ਵੀ 
ਇਕੱ ਟਸੈਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਪੂ ਸਵਚੱ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸੱ ਸਕਦਾ 
ਸਕ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਐਮ ਐਸ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਸਮਸੱਸਆ ਇਹ ਹ ੈਸਕ ਕੁਝ 
ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਲੱਛਣ ਸਸਹਤ ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸਸਥਤੀਆ ਂਕਰਕ ੇਵੀ 
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਲੱਛਣ ਥਕਾਵਟ, ਠੋਕਰ 
ਿਾਣੀ, ਅਜੀਿ ਸਨਸਨੀ, ਹਲੌੀ ਸਚੋਣਾ ਅਤ ੇਅੱਿਾ ਂਦੀ ਰਸ਼ੌਨੀ 
ਸਵਚੱ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਹਨ।

ਕਲੀਸਨਕਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹ ੈਸਕ ਐਮ ਐਸ ਹਣੋ 
ਦ ੇਸ਼ਕੱ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਮਾਹਰ ਐਮ ਐਸ ਸਨਉਰਲੋੋਸਜਸਟ ਕਲੋ 
ਭਜੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਲੋ ਸਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦ ੇਨਵੀਨਤਮ ਮਾਪਦਡੰ, 
ਸਹਲੂਤਾ ਂਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਸਵਕਲਪ ਹਣੋਗ।ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਸਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਿੂਨ 
ਦ ੇਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ, ਉਹ ਇਕ ਸਨਉਰਲੋੋਜੀ ਜਾਚਂ ਨੂੰ  ਪਰੂਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਚੁੰਿਕੀ ਗੂਜੰ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀਸਿਿੰ (ਐਮ ਆਰ ਆਈਜ਼) ਸੀ ਐਨ ਐਸ 
ਸਵਚੱ ਸਕਤ ੇਵੀ ਦਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਦਜੂ ੇਟਸੈਟਾ ਂਸਵਚੱ ਸਪਠੱ ਦ ੇਸਵਚ ਛਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ ੈਸਜਥੱ ੇਤਹੁਾਡ ੇਸੇਰਿੇਰਸੋਪਾਈਨਲ ਤਰਲ (ਸੀ ਐਸ ਐਿ) ਤੋਂ 
ਥੜੋ ੍ਹਾ ਸਜਹਾ ਤਰਲ ਕਸੱਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜ ੋਐਮ ਆਰ ਆਈ 
ਿੋਜਾ ਂਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਅਤ ੇਸਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦ ੇਸਵਚੱ ਸਵਸ਼ਵਾਸ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਐਮ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ 
ਕਲੀਨੀਕਲ ਤਰੌ ਤ ੇਅਲੱਗ ਸਸੰਡਰਮੋ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ) 
ਸਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਸਦਦੰਾ ਹ ੈਜ ੋਸੁਜੱੀ ਹਇੋ ਡੀਸਮਲੀਨੇਸ਼ਨ (ਮਾਇਲੀਨ ਦਾ ਘਾਟਾ) 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਜ ੋਐਮ ਐਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਰੀਲੈਪਸਸੰਗ ਰੀਸਮਸਟੰਗ (ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਠੀਕ ਰਸਹਣ ਦ ੇਬਾਦ 
ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਣੋਾ) (ਆਰ ਆਰ ਐਮ 
ਐਸ) ਸਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਪੂ ਹ,ੈ ਸਜਸਦੀ ਪਛਾਣ 
ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ ਇਸ ਦ ੇਦਰੌ ੇਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਸ 
ਦ ੇਿਾਅਦ ਪਰੂਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹਣੋ ਦੀ ਸਮਆਦ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
ਸਿਮਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਵਗੜਦੀ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਵਚ ਪੱਕਾ ਵਾਧਾ) ਜਾਂ 
ਨਾ-ਸਵਗੜਣ ਵਾਲੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਰੀਲੈਪਸ (ਦਿੁਾਰਾ) ਹਣੋਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਸਵਗੜਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿੁਿਾਰ ਜਾਂ 
ਹਰੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਵਚੱ 24 ਘਸੰਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਸਹਦੰੀ ਹ ੈ(ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ) ਅਤ ੇਸਪਛਲੇ 
ਦਰੌ ੇਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 30 ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਵੇਾਂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਰੁ ੂਸਵਚੱ ਆਰ 
ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਹਣੋ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ

ਸਕੈਡੰਰੀ (ਦਸੂਰਾ) ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ (ਐਸ ਪੀ ਐਮ ਐਸ) 
ਇਸਤਹਾਸਕ ਤਰੋ ਤ ੇਮਢੁਲੇ ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਪਤਾ ਲੱਗਣ 
ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸਦ ੇਲੱਛਣਾ ਂਦ ੇਸਵਗੜਣ ਦ ੇਿਾਅਦ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਪਸਰਵਰਤਨ ਕਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਜੱ ਤਕ ਕਈੋ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਐਸ ਪੀ ਐਮ ਐਸ 
ਜਾ ਂਤਾ ਂਸਰਗਰਮ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ (ਰੀਲੈਪਸ ਜਾ ਂਨਵੀਂ ਐਮ ਆਰ 
ਆਈ ਗਤੀਸਵਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ, ਦ ੇਨਾਲ 
ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ (ਸਵਗੜਣ ਦ ੇਸਿੂਤ ਦ ੇ
ਨਾਲ) ਜਾ ਂਸਿਨਾ ਂਵਾਧ ੇਦ।ੇ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮੁਢਲਾ) ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ (ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਸ) 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਸਸਥਤੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਤੋਂ 
ਅਗਾਹਂ ਵਧੂ ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰਸਤਤੁੀ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰੀਲੈਪਜ਼ / ਏਕਸਰਿਾਸ਼ਨ 
ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਚ ਸਨਉਰਲੌੋਜੀਕਲ ਕਮੰਾਂ ਦ ੇਸਵਗੜ ਜਾਣ 
ਨਾਲ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਸਵਚੱ ਿਹਤੁ ਘੱਟ ਸੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਸਜਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਮਕੁਾਿਲੇ ਸਦਮਾਗ ਦ ੇਸਵਚੱ ਜਿਮ ਘੱਟ ਹੁਦੰ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਸਵਚੱ ਵਧੇਰ ੇਜਿਮ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਐਮ ਐਸ 
ਦ ੇ10-15% ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਵਚੱ ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਵੀ ਪਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ. 

ਸਕਹੜ ੇਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? 
ਐਮ ਐਸ ਦਾ, ਕਈ ਹਰੋ ਸਭਆਨਕ ਸਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ 
ਕਈੋ ਇਕੱ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੋ ਸਭ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁਦੰਾ ਹਵੋ।ੇ 
ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਇਲਾਜ ਸਵਚ ਮਹਤੱਵਪਰੂਣ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ 
ਟੀਚਾ, ਸਿਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਦਿੁਾਰਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ ਘੱਟ ਅਤ ੇਸੋਜਸ਼, 
ਨਵੇਂ ਜਿਮ ਅਤ ੇਸਦਮਾਗ ਦ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
ਇਲਾਜ ਦ ੇਟੀਸਚਆਂ ਸਵਚ ਿਕੰਸ਼ਨ (ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮੰਾ)ਂ ਨੂੰ  
ਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਉਤੱ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਤ ੇਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਰਗੋ ਸੋਧ ਉਪਚਾਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਟੀ.) ਜਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਸੋਧਣ 
ਵਾਲਾ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸਮਉਨੋਥੈਰਪੇੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਦ ੇਹਮਸਲਆਂ ਦੀ ਿਾਰਿੰਾਰਤਾ ਅਤ ੇਤੀਿਰਤਾ 
ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰਧੋੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਨੂੰ  ਸੋਧ 
ਕ ੇਕਮੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਸਵਚੱ, ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੱ ਵਿੱ-ਵਿੱ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
ਐਮ ਐਸ ਸਵਚੱ ਮਾਹਰ ਇਕੱ ਿਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਨੂੰ  ਿਦਲ ਰਹ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਸਵਕਲਪਾਂ ਸਵਚੱੋਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ 
ਪਹੁਚੰ ਮਹੁਈਆ ਕਰਨ ਸਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱ ਸਸੂਚਤ ਅਤ ੇਸਾਂਝਾ 
ਿੈਸਲਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਗਰਮ ਰੀਲੇਪਸਸੰਗ ਮਲਟੀਪਲ 
ਸਕਲੇਰਸੋਸਸ ਦ ੇਸ਼ਰੁ ੂਸਵਚੱ ਡੀ ਐਮ ਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿੁਾਰਾ 
ਰੀਲੈਪਸ, ਸਦਮਾਗ ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਜਿਮਾਂ 
ਨੂੰ  ਰਸੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਦਮਾਗੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇ
ਸਵਗੜਣ ਨੂੰ  ਰਸੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਿਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾਉਣ 
ਲਈ ਡੀ ਐਮ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦਾ ਸਝੁਾਅ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਿਾਲੀ ਜੀਿਨ ਸਲੈੀ 
ਬਾਰ ੇਕੀ ਹ?ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ
ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਸਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕ ੇਤਦੰਰਸੁਤ ਰਿੱਣ 
ਸਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

1. ਸਜੰਨਾ ਹ ੋਸਕ ੇਸਕਸਰਆਸੀਲ ਰਹੋ
2. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਚਸੁਤ ਰਖੋੱ
3. ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਸਿਚ ਰਖੋੱ
4. ਸਸਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹਜੇ਼ ਕਰੋ
5. ਸਧਆਨ ਰਖੋੱ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਨੰੀ ਪੀ ਰਹ ੇਹੋ
6. ਸਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ
7. ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹਾਂ ਤ ੇਮੁੜ ਸਿਚਾਰ ਕਰੋ
8. ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਲੱਭੋ
9. ਉਹ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੋੱ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ 

ਿਲੋਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਐਮ ਐਸ ਸਰਸਰਚ (ਖੋਜ)
ਐਮ ਐਸ ਏ ਦਾ ਸਰਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਹਲੱ 
ਲੱਭਣ ਦ ੇਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ ਯਤਨ ਦ ੇਸਹਸੱੇ ਵਜੋਂ ਐਮ ਐਸ 
ਿੋਜ ਨੂੰ  ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਸਪਤ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੱੀ ਨਾ-ਮਨੁਾਿਾ ਸੰਸਥਾ ਹ।ੈ  
www.msra.org.au

ਜੁੜ ੇਰਹ:ੋ 
ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਾਡ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਿਾਰਮਾ,ਂ ਿੇਸਿੁੱਕ 
ਅਤ ੇਟਸਵਟੱਰ ਉਤੱ ੇਜੁੜ ੋਅਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਿਿਰਾਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, 
ਸਾਥੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਡ ੇਿਲੌਗ ਨੂੰ  ਸਨਰਸਵਘਨ 
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡ ੇਲਈ ਿਲਾਗ ਸਲਿਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ 
ਵੀ ਿਹਤੁ ਕੁਝ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਏ 
ਵਿੈਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਲੰਕ ਕਰ।ੋ 

www.msaustralia.org.au

ਮੈਂ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ 
ਸਕਥੱੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਐਮ ਐਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਿਰ ਸੰਗਠਨ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਤ,ੇ 
ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮ ਐਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਹਤੁ 
ਨਸੇੜਓ ਂਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕ।ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਜ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਐਮ ਐਸ 
ਸੰਗਠਨ ਹਨ:

ਐਮ ਐਸ ਸਲਮਸਟਡ 
ਸਵਕਟਰੋੀਆ, ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ, ਏ ਸੀ ਟੀ ਅਤ ੇ
ਤਸਮਾਨੀਆ
ਿ: 1800 042 138  
ਈ: msconnect@ms.org.au 
www.ms.org.au

ਐਮ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਏ ਿਸੈਟਰਨ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ
ਿ: 1300 097 989 
ਈ: communications@mswa.org.au  
www.mswa.org.au

ਐਮ ਐਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸ ਏ ਅਤ ੇਐਨ ਟੀ  
ਸਾਊਥ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਅਤ ੇਨੌਰਦਰਨ ਟਰੈੀਟਰੀ 
ਿ: 1800 812 311
ਈ: msassist@ms.asn.au 
www.ms.asn.au

ਐਮ ਐਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 
ਿ: 1800 177 591
ਈ: info@msqld.org.au 
www.msqld.org.au 

http://www.msra.org.au

