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எம்எஸ் மூஹ்ள ஆயராக்கி�ச் ப��ல்ொடு்கள் மற்றும் அது�ார்ந் ஆ்ாரத் ்்கவல்்கஹ்ள பவளியிடுவ்ற்கு 
ஆபவீ, ஆக்ப்டலி�ான் ஃொரமசூட்டி்கல்ஸ், ப�ல்ஜீன், �ய�ாஃபி பஜன்ஹேம் ஆகிய�ாரின் மானி�ங்கள் 
மூலமும், ெய�ாபஜன், எஃப. ொஃபயமன்-லா யராச், பமரக் ய்கஜிஏஏ, ய�ாவாரடிஸ் ஆகிய�ாரின் ்கல்வி 
மானி�ங்கள் மூலமும் நிதி�ளிக்்கபெட்டுள்்ளது. 
�ய�ாஃபி பஜன்ஹேம் ்மிழ் பமாழிபெ�ரபஹெ வழஙகி�து. 



2 

மூளை ஆர�ோக்கியம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளி�ோசிஸ் உள்ைவர்களுக்கு ஒரு வழி்கோட்டி

மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸில் ்காலம் மி்க

இந்த வழிகோட்டி பற்றி
இ்ந்ச் சுருக்்கமா� வழி்காட்டி, மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் (எம்எஸ்) (்ணடுவ்ட மரபபு ய�ாய்) உள்்ளவர்களுக்்கா்க 
பவளியி்டபெட்டுள்்ளது. எபெடி மூஹ்ளஹ� இ�ன்்ற்ளவு ஆயராக்கி�மா்க ஹவத்துக்ப்காள்வது, எபெடி 
�லக்்காபொ்ளர்களி்டமிரு்நது இ�ன்்ற்ளவு அதி்கத் ்ரநிஹல�ா� ஹவத்தி�த்ஹ்ப பெற்றுக்ப்காள்வது என்ெஹ்ப 
புரி்நதுப்காள்்ள இது அவர்களுக்கு உ்வும். மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸில் ்காலம் மி்க முக்கி�ம் என்்ற 
அறிக்ஹ்கயின் ெரி்நதுஹர்கஹ்ள எம்எஸ் உள்்ளவர்கள் எபெடிச் ப��ல்ெடுத்துவது என்ெஹ்யும் இது வி்ளக்குகி்றது.

இ்ந் வழி்காட்டியும் அறிக்ஹ்கயும், எம்எஸ் ய�ாஹ� �மாளித்து வாழ்வ்ன் எ்ாரத்்நிஹல ெற்றி ஆழ்்ந் அறிவு ப்காண்ட 
ஒரு �ரவய்�க் குழுவி�ரால் எழு்பெட்்டது. இ்ந்க் குழுவில் எம்எஸ் உள்்ளவர்கள், ய�ா�ாளி அஹமபபு்கஹ்ளச் 
ய�ர்ந் பிரதிநிதி்கள், சிகிச்ஹ� மருத்துவர்கள், ஆராய்ச்சி�ா்ளர்கள், துஹ்ற�ார்ந் ப�விலி�ர்கள், சு்கா்ாரப பொரு்ளா்ார 
நிபுணர்கள் ஆகிய�ார அ்டக்்கம்.

இ்நய�ாய்க்்கா� சிகிச்ஹ�த் திட்்டத்தில் பின்வரும் அம்�ங்கள் அ்டஙகியிருக்்க யவணடும் என்று இக்குழுவி�ர 
ெரி்நதுஹரத்துள்்ள�ர: 
�	யவறு ய�ாய்்களுக்குச் சிகிச்ஹ��ளிபெது உட்ெ்ட, மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்துக்கு உ்க்ந் வாழ்க்ஹ்க முஹ்றஹ� யெணுவது 

(ெக்்கம் 3)
�	சிகிச்ஹ� யவஹலப�ய்கி்ற்ா என்று ொரபெ்ற்்கா்க எம்எஸ் ய�ாய்ச் ப��ல்ொட்ஹ்ட ்கண்காணிபெ்ற்்கா� ஒரு 

திட்்டம் (ெக்்கம் 4)
�	் ்கவலறி்நது ப்காணடு, முடிபவடுபெதில் ெஙகுப்காள்வது (ெக்்கம் 5)
�	உ்ட�டி�ா்க �ரம்பி�ல் மருத்துவரி்டம் ெரி்நதுஹரத்து அனுபெபெட்டு, விஹரவா்க ய�ாய்ப ெரிய�ா்ஹ� 

யமற்ப்காள்வது (ெக்்கம் 6)
�	பொருத்்மா� சூழ்நிஹலயில் ஒரு ய�ாய்த் ்ணிபபுச் சிகிச்ஹ�ஹ� ஆரம்ெ ்கட்்டத்தியலய� அளிபெது (ெக்்கம் 6)
�	ய�ாயின் அஹ�த்துக் ்கட்்டங்களிலும் மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்தின் முக்கி�த்துவத்ஹ்ப புரி்நதுப்காள்வது (ெக்்கங்கள் 

7-8).

எம்எஸ் ய�ாய்க்கு குணமளிக்்க முடி�ாது என்்றயொதிலும், இ்நய�ாய் உள்்ளவர்கள் ்கட்டுபொட்ஹ்ட ்ங்கள் ஹ்கயில் 
எடுத்துக்ப்காணடு, ்ங்கள் மூஹ்ளயின் ஆயுட்்கால ஆயராக்கி�த்ஹ் இ�ன்்ற்ளவு நீட்டிக்்க �ா்்கமா� �்டவடிக்ஹ்க்கஹ்ள 
எடுபெ்ற்கு உ்வுவய் எங்கள் இலட்சி�ம்.

இந்த வழிகோட்டிளய படித்த பிறகு நீஙகள் என்ன செயயலோம்?

எம்எஸ் உள்ை எலரலோருரே
�	மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்தின் ்கணயணாட்்டத்தில் எம்எஸ் குறித்துப புரி்நதுப்காணடு, மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்துக்கு 

உ்க்ந் வாழ்க்ஹ்க முஹ்றஹ� ்கஹ்டபபிடிக்்க முடியும்.
�	் ங்களுக்கு என்� அவசி�ம் என்ெஹ்யும், சிகிச்ஹ�யின் மூலம் ்ாங்கள் எஹ் அஹ்ட� விரும்புகி்றார்கள் 

என்ெஹ்யும் �லக்்காபொ்ளர்களுக்கு வி்ளக்்க முடியும். 
�	�ன்கு அறி்நதுப்காணடு திருபதி்கரமா்கப புரி்நதுப்காள்ளும் வஹர ய்கள்வி்கள் ய்கட்்க முடியும்.
�	அறிகுறி்கள், சிகிச்ஹ�யின் ெக்்கவிஹ்ளவு்கள், இன்�பி்ற ய�ாய்்கள் யொன்்ற, உங்கள் ஆயராக்கி�த்ஹ்யும் 

�லத்ஹ்யும் ொதிக்்கக்கூடி�ஹவ ெற்றி ஒரு �ாட்குறிபஹெப ெராமரித்து ்ங்கள் எம்எஸ் ய�ாஹ� ்கண்காணிக்்க 
உ்வமுடியும்.

�	் ங்கள் எம்எஸ் குறித்து �ன்்கறி்நது ப்காணடு, ்ங்கள் சிகிச்ஹ� குறித்து �லக்்காபொ்ளர்களு்டன் ய�ர்நது 
முடிபவடுக்்க முடியும்.

ர�ோயறியும் கட்்டததில/ அ்தற்குச் ெமீபததில இருபபவரகள்
�	ஒரு �ரம்பி�ல் மருத்துவரி்டம் (எம்எஸ் குறித்து சி்றபொரவம் உள்்ளவரா்க இருபெது விரும்ெத்்க்்கது) 

உ்ட�டி�ா்கப ெரி்நதுஹரத்து அனுபபுமாறும், ய�ாய்ப ெரிய�ா்ஹ�்களுக்்கா� வ�திஹ� வழஙகுமாறும் ய்கட்்க 
முடியும்.

�	கூடி� சீக்கிரம் டிஎம்டி (பொருத்்மா�து எனில்) மூலம் சிகிச்ஹ� பெ்ற முடியும்.

எம்எஸ் ர�ோய மீட்சி சகோண்டவரகள்
�	யமக்�டிக் பர��ன்ஸ் இயமஜிங (எம்ஆரஐ) ஸ்ய்கன் மூலம் ்ங்கள் எம்எஸ் ய�ாஹ� ்கண்காணிபெது ெற்றி 

்கல்நதுஹர�ாடி, இ்ன் முடிவு்கள் ்ங்களுக்கு எஹ்ச் சுட்டுகி்றது என்ெஹ்க் ய்கட்்க முடியும்.
�	் ாங்கள் �லமா்க இருக்கும்யொதும் கூ்ட ய�ாய் ப��ல்ொட்டில் இருக்்கலாம் எனும் �ாத்தி�ம் ெற்றி ஹ்ரி�மா்க 

விவாதிக்்க முடியும்.

http://msbrainhealth.org/report
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ெோ்தகேோ்ன வோழக்ளகமுளற �்டவடிக்ளககள் மூலம்  

உஙகள் மூளைளய இயனறைவு ஆர�ோக்கியேோக  

ளவததுக் சகோள்ைலோம்
எம்எஸ் உள்்ளவர்களுக்கு, மூஹ்ள ஆயராக்கி�மா்கவும், �ன்கு யவஹலப�ய்யும் நிஹலயிலும் இருபெது முக்கி�ம். 
உங்கள் எம்எஸ் ய�ா�றி்ல் ெரிய�ா்ஹ� முடிவு எதுவா்க இரு்ந்ாலும், மூஹ்ளஹ� இ�ன்்ற்ளவு ஆயராக்கி�மா்க 
ஹவத்துக்ப்காள்வ்ற்கு இய்ா ஆறு �ா்்கமா� �்டவடிக்ஹ்க்கள்.

 இயனறைவு சுறுசுறுபபோக இருஙகள்
ஏயராபிக் ரீதி�ா்க அதி்கத் தி்டமா்க இரு்ந்ால், யமலும் யவ்கமா்க ்்கவல்்கஹ்ளக் கிரகிக்்கவும், மூஹ்ளத் 
திசுத் ப்ாஹ்கஹ� யெணிக்்காக்்கவும் முடியும் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகி்றது.1ஏ ஆ்க, இ�ன்்ற்ளவு சுறுசுறுபொ்க 
இருபெது,எம்எஸ் உள்்ளவர்களுக்கு மூஹ்ளயின் ஆயராக்கி�த்ஹ்க் ்காக்்க உ்வும் என்ெது புலபெடுகி்றது.

 உஙகள் எள்டளய கட்டுபபோட்டில ளவததிருஙகள்.
ஆயராக்கி�மா� எஹ்ட ெராமரிபெவர்கஹ்ள வி்ட உ்டல்ெருமன் உள்்ளவர்களுக்கு எம்எஸ் சிஹ்வு்கள் 
(ஆழ்்ந் ய�்ம் ஏற்ெட்்ட ெகுதி்கள்) அதி்கமா்க இருக்கும் என்று சுட்்டபெடுகி்றது.2

 உஙகள் ே்னள்த சுறுசுறுபபோக ளவததிருஙகள்
்கல்வி, வாசிபபு, பொழுதுயொக்கு்கள், ்கஹல அல்லது ெஹ்டபொற்்றல் ப��ல்ொடு்கள் ஆகி�வற்ஹ்ற ஆயுள் 
முழுக்்க யமற்ப்காள்ளும் யொது, அஹவ எம்எஸ் �ார்ந் அறி்நதுணர்ல் பிரச்�ஹ�்களிலிரு்நது ொது்காக்்க 
உ்வும்.3–7

 புளகபபிடிபபள்த ்தவிரததிடுஙகள்
புஹ்கபபிடிக்்காமல் இருபெஹ் வி்ட, புஹ்கபபிடிபெது எம்எஸ் உள்்ளவர்களுக்கு மூஹ்ளயின் அ்ளஹவக் 
குஹ்றக்கும்,2 ய�ாய் மீட்சி விகி்த்ஹ் அதி்கரிக்கும்,8 மு்டக்்கம் யவ்கமா்க யமா�மஹ்டயும்,8,9 அதி்க 
அறி்நதுணர்ல் பிரச்�ஹ�்கள் உண்டாகும்10, உயிரபிஹழபபுக் ்காலம் குஹ்றயும்11 என்ெ்ா்கச் சுட்்டபெடுகி்றது.

 ேதுவின அைளவ குளறததுக் சகோள்ளுஙகள்
ொது்காபெற்்ற அ்ளவு்களில் மது அரு்நதுவது, எம்எஸ் உள்்ளவர்களுக்கு உயிரபிஹழபபுக் ்காலத்ஹ்க் 
குஹ்றக்கும் என்ெ்ா்கச் சுட்்டபெடுகி்றது.11

 உஙகள் ேருததுவர பரிநதுள�த்த ேற்ற ேருநதுகளை ச்தோ்டரநது எடுததுக்சகோள்ளுஙகள்
உங்களுக்கு யவறு ய�ாய்்கள் இரு்ந்ால், அவற்ஹ்றக் ்கண்காணிபெ்ற்கும், நிரவகிபெ்ற்கும் மற்றும் 
ெரி்நதுஹரத்் மரு்நது்கஹ்ள எடுத்துக்ப்காள்வ்ற்கும் நீங்கய்ள பொறுபபு எடுத்துக்ப்காள்ளுங்கள். உ�ர இரத்் 
அழுத்்ம், அதி்கக் ப்காலஸ்ட்ரால், இ்� ய�ாய், நீரிழிவு யொன்்ற நிஹலஹம்கள் எம்எஸ் ய�ாயின் யொக்ஹ்க 
யமா�மாக்்கலாம்.

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?

	� செயலபட்டு சுறுசுறுபபோக இருபபது, எஹ்டஹ� ்கட்டுபொட்டில் ஹவத்திருபெது, ம�ஹ்ச் சுறுசுறுபொ்க 
ஹவத்திருபெது, மதுவின் அ்ளஹவ ்கட்டுபொட்டில் ஹவபெது, ெரி்நதுஹரக்்கபெட்்ட மரு்நது்கஹ்ள எடுபெது 
யொன்்றஹவ உட்ெ்ட, மூஹ்ளக்கு ஆயராக்கி�மா� வாழ்க்ஹ்க முஹ்றஹ� ்கஹ்டபபிடியுங்கள்.

ஏஆயராக்கி�மா� பெரி�வர்கள் வ�்ஹ்ட�, அஹ்ட� சிறி்்ளவு மூஹ்ளத் திசுஹவ இழபெது இ�ல்பு்ான், எனினும் எம்எஸ் 
உள்்ளவர்களுக்கு இது இன்னும் யவ்கமா்க �ஹ்டபெறும் (ெக்்கங்கள் 7–8 -ஐ ொரக்்கவும்).
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வழக்கேோகக் கணகோணிபபது எம்எஸ்  
ர�ோயின கட்டுபபோட்டுக்கு ளேயேோ்னது
சிகிச்ஹ� யவஹலப�ய்கி்ற்ா என்ெஹ் அறிவ்ற்்கா்க எம்எஸ் ய�ாஹ� ்கண்காணிபெய், ஆயுட்்காலம் முழுக்்க 
மூஹ்ளயின் ஆயராக்கி�த்ஹ் யமம்ெடுத்் மி்கவும் முக்கி�மா�து. ்காருக்கு வழக்்கமா்க ய�ா்ஹ�்களும் �ரவீஸ்்களும் 
இருபெது யொலயவ, உங்கள் சிகிச்ஹ�ஹ� யமற்ொரஹவயிடும் ப்ாழில்முஹ்ற �லக்்காபொ்ளர்கள் உங்கள் எம்எஸ் 
ய�ாஹ� ்கண்காணிபெ்ற்கும், உங்கஹ்ளப ெற்றியும் உங்கள் ய�ாஹ�ப ெற்றியும் ்கல்நதுஹர�ாடும் ்்கவல்்கஹ்ள 
குறிபயெட்டில் ெதிவுப�ய்வ்ற்கும் ஒரு திட்்டத்ஹ் வகுத்துக்ப்காள்்ள யவணடும்.

ய�ாய் மீட்சி, மு்டஹம அதி்கரிபெது ஆகி�ஹவ, ய�ாய் ப��ல்ொட்டில் இருபெஹ்ச் சுட்டுகி்றது, எ�யவ அவற்ஹ்றக் 
்கண்காணிக்்க உ்வுவ்ன் மூலம் நீங்கள் �ா்்கமா� �்டவடிக்ஹ்க எடுக்்க முடியும். அய்யொல் அறிகுறி்கள்,  
(ப்டம் 1),12,13  ெக்்கவிஹ்ளவு்கள், யவறு ய�ாய்்கள் யொன்்ற, உங்கள் ஆயராக்கி�த்ஹ்யும் �லத்ஹ்யும் ொதிக்்கக்கூடி�ஹவ 
ெற்றி ஒரு எம்எஸ் �ாட்குறிபஹெப ெராமரிபெது உ்வி்கரமா்க இருக்கும், அ்ன் மூலம் இதுெற்றி� முழுத் ்்கவஹல 
உங்கள் �லக்்காபொ்ளருக்கு வழங்க முடியும்.

அஹ�த்து எம்எஸ் ய�ாய் ப��ல்ொடு்களும் மூஹ்ள மற்றும் ்ணடுவ்ட திசுக்்கஹ்ள ய�்பெடுத்தும், எனினும் இது 
உ்ட�டி�ா்க ய�ாய் மீட்சிக்கு வழிவகுக்்காமல் இருக்்கலாம் (ொரக்்க, ெக்்கங்கள் 7–8, ப்டம் 2). சிஹ்வு்களும் (உக்கிரமா்க 
ய�்ம் அஹ்ட்ந் ெகுதி்கள்) மூஹ்ளத் திசு இழபபும், ய�ாய்-மீட்சி மற்றும் மு்டஹம அதி்கரிபெஹ் சுட்டுவ்ா்க 
இருக்கின்்ற�.14 எ�யவ, புதி� சிஹ்வு்கள் உள்்ள்ா என்ெஹ்க் ்கவனிக்்க மூஹ்ளக்்கா� எம்ஆரஐ ஸ்ய்கன்்கஹ்ள 
ெ�ன்ெடுத்் யவணடும். சில சிகிச்ஹ��்கங்களில், பமன்யமலும் ெரவலா்கக் கிஹ்டக்கின்்ற ஒரு பமன்பொருள் மூலம் 
மூஹ்ளத் திசு இழபஹெ ்கண்காணிக்கும் வ�தி உள்்ளது.

ய�ாய்ச் ப��ல்ொட்ஹ்ட வழக்்கமா்கக் ்கண்காணிபெ்ன் மூலம், எம்எஸ் ய�ாய்க்கு சிகிச்ஹ� �ரி�ா்கப ெல�ளிபெதில்ஹல 
யொன்்றஹவ குறித்து சீக்கிரம் ப்ரி்நதுப்காள்்ளலாம். ்கால அவ்கா�ம் அதிமுக்கி�மா�து, எ�யவ ய�ாய்ச் ப��ல்ொடு 
�ரி�ா்கக் ்கட்டுபெடுத்்பெ்டவில்ஹல என்ெஹ்க் ்காட்டும் வஹ்கயில் மருத்துவ அல்லது எம்ஆரஐ ஆ்ாரங்கள் இரு்ந்ால், 
யவறு வி்மா்க உ்டலில் விஹ�புரியும் ஒரு டிஎம்டி சிகிச்ஹ�க்கு மாறுவது ெற்றி ்கல்நதுஹர�ா்ட யவணடும்.

ப்டம் 1. �ா்்கமா� �்டவடிக்ஹ்க 
எடுங்கள். இ்ந் அறிகுறி்கள்,12,13 
குறிபொ்க ெச்ஹ� நி்றத்தில் 
்காட்்டபெட்டுள்்ளஹவ, உள்்ள்ா 
என்று ்கவனித்து, அஹ் 
ஓர எம்எஸ் �ாட்குறிபபில் 
எழுதிஹவக்்கவும், பி்றகு 
உங்கள் �லக்்காபொ்ளர்கஹ்ள 
�்நதிக்கும் யொது அதுெற்றிக் 
்கல்நதுயெசுங்கள்.

கிய�ாவாய�ானி மற்றும் 
ஏஹ�ய�ார எழுதி� 
புத்்்கத்திலிரு்நது, 
ஆக்ஸ்ஃயொரடு 
ஃொரமாபஜ�சிஸின் 
அனுமதிபெற்று மறுபிரசுரிபபு 
மற்றும் ்்கவஹமபபு 
ப�ய்�பெட்டுள்்ளது. 
மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம்: 
மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸில் 
்காலம் மி்க முக்கி�ம், 
© 2015 ஆக்ஸ்ஃயொரடு 
ஃொரமாபஜ�சிஸ் லிமி்டட்
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உஙகள் சிகிச்ளெ பற்றி முடிசவடுபபதில  
நீஙகள் முக்கியப பஙகு வகிக்கிறீரகள்
எபெடி சிகிச்ஹ�ஹ� ப்ா்டஙகுவது அல்லது எபயொது யவறு டிஎம்டி -யிற்கு மாறுவது யொன்்றவற்ஹ்றப 
புரி்நதுப்காணடு முடிபவடுபெதில் நீங்கள் ஒரு முக்கி�ப ெஙகு வகிக்கிறீர்கள். உங்கள் ப�றி்கள், ய்ஹவ்கள், வரம்பு்கள், 
வாழ்க்ஹ்கமுஹ்ற, சிகிச்ஹ�க் குறிக்ய்காள்்கள், ய�ாயின் �ாத்தி�மா� யொக்கு ஆகி�ஹவ ெற்றி நீங்கள் ்�க்்கமில்லாமல் 
உங்கள் �லக்்காபொ்ளரு்டன் ்கல்நதுயெ� யவணடும். அபயொது உங்கள் ெணி, ஒரு குடும்ெத்ஹ்த் ப்ா்டஙகுவது 
அல்லது விரிவுெடுத்துவது, உங்களுக்கு முக்கி�த்துவம் ப்காண்ட பி்ற வாழ்க்ஹ்கமுஹ்றக் ்காரணி்கள், ஊசி்கள் �ார்ந் 
ஆெத்து்கள் குறித்து உங்கள் எணணம், நீங்கள் சிகிச்ஹ� பெறும் ய�ாய்்கள், உங்கள் ்ற்யொஹ்� மரு்நது்களின் ஏய்னும் 
ெக்்கவிஹ்ளவு்கள் யொன்்றஹவ ெற்றி உஹர�ா்ட யவணடும். நி்கர்ளவிலா� ப�ௌ்கரி�ம், மரு்நதின் ெலன், �ாத்தி�மா� 
ெக்்கவிஹ்ளவு்கள், ெரிசீலிக்்கபெடும் டிஎம்டி -்களின் 
குறிபொ� ொது்காபபுக் ்கண்காணிபபு ஆகி�ஹவ ெற்றிக் 
்கல்நதுஹர�ாடுவதும் முக்கி�ம்.

எம்எஸ் உள்்ளவர்கள் ்ங்கள் ய�ாய் மற்றும் 
அ்ற்்கா� சிகிச்ஹ�15 குறித்து �ன்்கறி்நது ப்காணடு, 
�லக்்காபொ்ளர்களு்டன் �ல்ல, பவளிபெஹ்ட�ா�, 
�ம்பிக்ஹ்கயுள்்ள உ்றவு்கஹ்ளப யெணும் யொது,16,17 அவர்கள் 
ப்ா்டர்நது சிகிச்ஹ� பெறுவ்ற்கு அதி்க வாய்பபுள்்ளது, 
எ�யவ தீவிரமா� ய�ாய் மீட்சிக்குரி� வாய்பபு 
குஹ்றகி்றது.18  எ�யவ இதுெற்றி �ன்்கறி்நதுப்காணடு, உங்கள் �லக்்காபொ்ளர குழுவு்டன் முஹ�பொ்க ஒத்துஹழபெது, 
எம்எஸ் ய�ாஹ� பவற்றி்கரமா்கக் ்கட்டுபெடுத்துவதில் ஒரு முக்கி�ப ெஙகு வகிக்கி்றது. 

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?
	� அறிகுறிகள், ெக்்கவிஹ்ளவு்கள், யவறு ய�ாய்்கள் யொன்்ற, உங்கள் ஆயராக்கி�த்ஹ்யும் �லத்ஹ்யும் 

ொதிக்்கக்கூடி�ஹவ ெற்றி ஒரு எம்எஸ் �ாட்குறிபஹெப ெராமரியுங்கள். உங்கள் �லக்்காபொ்ளர்களு்டன் இ்ந்த் 
்்கவல்்கஹ்ளப ெகிர்நதுப்காள்ளுங்கள்.
	� மூளைக்கு ஆர�ோக்கியேோ்ன வோழக்ளக முளறளய கள்டபபிடிபபது, அறிகுறி்கஹ்ளக் குஹ்றபெ்ற்்கா்க டிஎம்டி 

மற்றும் மரு்நது்கஹ்ள எடுபெது யொன்்ற, உங்கள் எம்எஸ் ய�ாஹ�க் ்கட்டுபெடுத்துவ்ற்்கா� வழிமுஹ்ற்கள் 
குறித்து அவர்களு்டன் ்கல்நதுயெசுங்கள்.
	� உஙகள் எம்எஸ் ர�ோளய கணகோணிக்க எபபடித திட்்டமிடுகிறோரகள் எனறு, உஙகள் சிகிச்ளெளய 

ரேற்போரளவயிடும் �லக்கோபபோைரகளி்டம் ரகளுஙகள். உங்கள் ய�ாய் எ்ந்்ளவுக்கு ப��ல்ொட்டில் உள்்ளது 
என்ெஹ் அறிவ்ற்்கா்க வழக்்கமா� எம்ஆரஐ ஸ்ய்கன்்களுக்கு ய�ரத்திட்்டம் வகுபெது ெற்றி அவர்களு்டன் 
்கல்நதுயெசுங்கள்.
	� உஙகள் ேருததுவ ேதிபபீடுகள் ேற்றும் எம்ஆரஐ ஸ்ரகனகளின முடிவுகள் பற்றி கணடிபபோக �னகறிநது 

சகோள்ளுஙகள், யமலும் அதுெற்றி ்கல்நதுஹர�ாடுமாறு உங்கள் சிகிச்ஹ�ஹ� யமற்ொரஹவயிடுெவர்களி்டம் 
ய்கட்டுக் ப்காள்ளுங்கள்.
	� உஙகள் எம்எஸ் ர�ோயக்கு சிகிச்ளெ ெரியோகப பல்னளிக்கவிலளல என்்றால் அல்லது உங்களுக்கு விரும்ெத்்்கா் 

ெக்்கவிஹ்ளவு்கள் ஏற்ெட்்டால், இன்ப�ாரு டிஎம்டி -யிற்கு மாறுவது பொருத்்மா்க இருக்குமா என்று 
அவர்களி்டம் ய்களுங்கள்.

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?
	� உஙகள் �லக்கோபபோைரகளு்டன ரெரநது, முடிபவடுபெதில் ெஙகுபெறுங்கள். உங்களுக்கு என்� அவசி�ம் 

என்ெஹ் வி்ளக்கி, �ன்கு புரியும் வஹர ய்கள்வி்கள் ய்களுங்கள்.
	� உஙகளுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிகள், ர�ோயின ெோததியேோ்ன ரபோக்கு, சிகிச்ளெத ச்தரிவுகள் ரபோனற, நீங்கள் 

விவாதிக்்க விரும்பும் ்ஹலபபு்கள் ெற்றி குறிபபு்கள் எழுதிஹவத்து உங்கள் �்நதிபபு்களுக்குத் ்�ாராகுங்கள்.
	� உஙகள் குடும்பம், வீடு, பணி, சபோழுதுரபோக்குகள் உட்ப்ட, உங்களுக்கு என்� அவசி�ம் என்ெஹ்யும், 

சிகிச்ஹ�யின் மூலம் என்� அஹ்ட� விரும்புகிறீர்கள் என்ெஹ்யும் உங்கள் �லக்்காபொ்ளர்களுக்கு 
வி்ளக்குங்கள்.
	� இந்த உள�யோ்டலகள் குறிதது உ்தவ, ரவறு ்த�பபி்னரகளையும் �ோ்டலோம். உங்கள் உள்ளூர எம்எஸ் அஹமபபு்கள் 

இ்ற்கு உ்வலாம்.
	� பரிநதுள�க்கபபட்்ட எவசவோரு டிஎம்டி -ளயயும் ச்தோ்டரநது எடுததுக்சகோள்ளுஙகள்.
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ர�ோயறியும் கட்்டததில/ அ்தற்குச் ெமீபததில 
உள்ைவரகளுக்கு கோலம் மிக முக்கியம் 
 
்தோேதிக்கோேல ர�ோயறிந்தோல, ஆ�ம்பததிரலரய சிகிச்ளெ அளிக்கலோம்
ஆயுட்்கால மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்ஹ் இ�ன்்ற்ளவு அதி்கமாக்குவ்ற்கு, எம்எஸ் ய�ாய்க்்கா� சிகிச்ஹ� மற்றும் 
ெராமரிபஹெ கூடி� சீக்கிரம் ப்ா்டங்க யவணடும், இ்ற்கு விஹரவா்க ய�ா�றிவது அவசி�ம். பொதுவா்க, ஒருவருக்கு 
ஆரம்ெ்கட்்ட எம்எஸ் ய�ாய் �ா�லில் அறிகுறி்கள் ஏற்ெட்்டால் அவர ்ன் குடும்ெ மருத்துவர/அடிபெஹ்ட �லக்்காபபு 
மருத்துவர அல்லது மருத்துவமஹ�யி்டம் ஆயலா�ஹ� பெறுவார. எம்எஸ் ய�ாய்க்்கா� �ாத்தி�ம் உள்்ளது என்று 
அறி�பெட்்டதும், உ்ட�டி�ா்க ஒரு �ரம்பி�ல் மருத்துவரி்டம் - �ரம்பு மண்டல ய�ாய்்களில் சி்றபபுப புலஹம 
பெற்்றவரி்டம் - ெரி்நதுஹரத்து அனுபெ யவணடும். 

எம்எஸ் ஒரு சிக்்கல் மிகு்ந் ய�ாய். எம்எஸ் ய�ாயில் சி்றபொரவம் ப்காண்ட ஒரு �ரம்பி�ல் நிபுணரும் அவரது 
குழுவி�ரும், இ்ந் ய�ாஹ�க் ்கண்டறிவ்ற்கும், ஓர ஒருஙகிஹண்ந் சிகிச்ஹ�த் திட்்டத்ஹ் வழஙகுவ்ற்கும் 
மி்கப பொருத்்மா�வர்கள். அத்்கு �ரம்பி�ல் நிபுணர்களுக்கு எம்எஸ் ய�ாயின் நீண்ட்காலப ெராமரிபபு குறித்து 
விரிவா� அனுெவம் இருக்கும், யமலும் மி்க �வீ� ய�ா�றி்ல் வஹரமுஹ்ற்கள், சிகிச்ஹ�த் ப்ரிவு்கள், ்கண்காணிபபுச் 
ப��ல்முஹ்ற்கள் ஆகி�ஹவ குறித்தும் ஆழ்்ந் அனுெவம் இருக்கும். எம்எஸ் துஹ்ற�ார்ந் ப�விலி�ர்கய்ள ெல 
ய�ஹவ்களில் குழுவின் முக்கி� உறுபபி�ர்கள். அவர்கள் அறிவு, ்ன்�ம்பிக்ஹ்க, �மாளிபெ்ற்்கா� தி்றன் ஆகி�வற்ஹ்ற 
யமம்ெடுத்துவ்ற்கும்,19 உணரச்சி ரீதி�ா� ஆ்ரவு வழஙகுவ்ற்கும்20 உ்வுவார்கள், மற்றும் எம்எஸ் உள்்ளவர்க்ளால் 
பெரிதும் மதிக்்கபெடுகி்றார்கள்.21

மூஹ்ளக்்கா� எம்ஆரஐ ஸ்ய்கன்்களின் உ்வி�ால், இபயொது முன்ஹெ வி்ட விஹரவா்க எம்எஸ் ய�ாஹ� ்கண்டறி� 
முடியும்.22 ய�ாஹ�க் ்கண்டறி்ல், 1980்களின் துவக்்கத்ஹ் வி்ட இபயொது குஹ்ற்ந்து 10 முஹ்ற யவ்கமா்கச் 
ப�ய்�பெடுகி்றது,23 இய்யொல் ஒருமுஹ்ற ய�ாய் மீட்சி ஏற்ெட்்டவர்களுள் சுமார ஐ்நதில் ஒருவருக்கு அவர்களின் 
எம்ஆரஐ ஸ்ய்கன்்கள் மூலம் ப்ளிவா� ய�ா�றி்ஹல பெ்றலாம்.24 மற்்றவர்களுக்கு, யமற்ப்காணடு எம்ஆரஐ 
ஸ்ய்கன்்கள் மற்றும் மருத்துவப ெரிய�ா்ஹ�்களுக்கு ய�ரம் ஒதுக்கி, கூடி� சீக்கிரம் ய�ா�றி்ஹல உறுதிப�ய்�லாம். 
்ாமதிக்்காமல் ய�ா�றி்ஹல யமற்ப்காண்டால், எம்எஸ் உள்்ளவர்களும் அவர்களின் �லக்்காபொ்ளர்களும் இ�ன்்ற்ளவு 
விஹரவா்க இ்நய�ாய்க்்கா� சிகிச்ஹ�ஹ�யும் ெராமரிபஹெயும் ப்ா்டங்கலாம்.

ஆ�ம்பததிரலரய ஒரு டிஎம்டி மூலம் சிகிச்ளெ  
அளிபபது ர�ோயச் செயலபோட்ள்ட குளறக்கும்
எம்எஸ் ய�ாய் மீட்சி ஏற்ெடுெவர்களுக்கு, ்ாமதிக்்காமல் ய�ாயின் ஆரம்ெ ்கட்்டத்தியலய� ய�ாய்த் ்ணிபபுச் 
சிகிச்ஹ�ஹ� (டிஎம்டி) ப்ா்டஙகுவது, யமலும் நீண்ட்கால விஹ்ளெலன்்கஹ்ளத் ்ரும் என்று அறி�பெட்டுள்்ளது.25 
பவவயவறு டிஎம்டி-்கள் உ்டலில் பவவயவறு வி்மா்க விஹ�புரிகின்்ற�, இஹவ ஒவபவான்றும் குறிபபிட்்ட 
ெலன்்கள் மற்றும் �ாத்தி�மா� ெக்்கவிஹ்ளவு்கஹ்ளக் ப்காணடுள்்ள�. எ�யவ, உங்கள் �லக்்காபொ்ளரு்டன் ்கல்நதுயெசி 
உங்களுக்கு மி்கப பொருத்்மா� டிஎம்டி -ஹ� ய்ர்நப்டுக்்க யவணடும் (ஆயலாசிக்்கபெட்்ட ்ஹலபபு்களுக்கு, ொரக்்க, 
ெக்்கம் 5), யமலும் எபெடி மூஹ்ள ஆயராக்கி�த்துக்கு உ்க்ந் வாழ்க்ஹ்க முஹ்றஹ� யெணுவது என்ெஹ்யும் அவரு்டன் 
யெ�லாம் (ொரக்்க, ெக்்கம் 3).

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?
	� எம்எஸ் இருபப்தோகச் ெநர்தகித்தோல, உ்ட�டி�ா்க ஒரு �ரம்பி�ல் மருத்துவரி்டம் ெரி்நதுஹரத்து அனுபபுமாறு 

ய்கட்்கவும், அவர எம்எஸ் குறித்து சி்றபொரவம் உள்்ளவரா்க இருபெது அல்லது ஒரு எம்எஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் 
கிளீனிக் ஹவத்திருபெது விரும்ெத்்க்்கது.
	� எம்ஆரஐ உள்ளிட்்ட ர�ோயறி்தல �ஹ்டமுஹ்ற்களுக்்கா� வ�திஹ� ஆரம்ெத்தியலய� அளிக்குமாறு ய்கட்்கவும்.
	� உஙகளுக்கு உ்ட்னடியோக ர�ோயறி்தல வழஙகபப்டோவிட்்டோல, ப்ா்டர ்கண்காணிபபுக்்கா்க உங்கள் எம்எஸ் 

குழுவி�ரு்டன் ப்ா்டரபில் இருக்்கவும்.

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?
	� டிஎம்டி மூலம் சிகிச்ளெளய ச்தோ்டஙகுவது உஙகளுக்குப சபோருத்தேோ்ன்தோ எனபது பற்றி உஙகள் 

�லக்கோபபோைரகளி்டம் ரகளுஙகள், யமலும் உங்களுக்குப பொருத்்மா� ப்ரிவு்கள் எஹவ என்ெஹ்யும் 
ய்கட்டுத் ப்ரி்நதுப்காள்ளுங்கள்.
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பின்னணி: மூளை ஆர�ோக்கிய  
கணரணோட்்டததில எம்எஸ் ர�ோய

எம்எஸ் ய�ாயில், உ்டலின் ய�ாய்எதிரபபு மண்டலம் ்வறு்லா்க மூஹ்ள, ்ணடுவ்டம் மற்றும் ்கண �ரம்பின் (ஹம� 
�ரம்பு மண்டலம்) திசுக்்கஹ்ளத் ்ாக்கி ய�்பெடுத்திவிடுகி்றது. ஏஆயராக்கி�மா� பெரி�வர்கள் வ�்ஹ்ட�, அஹ்ட� 
சிறி்்ளவு மூஹ்ளத் திசுஹவ இழபெது இ�ல்பு்ான், எனினும் எம்எஸ் உள்்ளவர்களுக்கு இது இன்னும் யவ்கமா்க 
�ஹ்டபெறும் (ப்டம் 2ஏ).26,27 இ்நய�ாய் உள்்ள ெலருக்கு, மு்டஹம, அ�தி, அறி்நதுணர்ல் பிரச்�ஹ�்கள் (எ.டு. ்கவ�ம், 
நிஹ�வாற்்றல் மற்றும் புதி�வற்ஹ்ற ்கற்றுக்ப்காள்வது ஆகி�வற்றுக்குச் சிரமபெடு்ல்) ஏற்ெடுகி்றது.

எம்எஸ் பெரும்ொலும் 20-40 வ�துள்்ளவர்களுக்கு ்கண்டறி�பெடுகி்றது. ஹம� �ரம்பு மண்டலத்தில் எ்ந் 
இ்டத்தில் திசுச் ய�்ம் ஏற்ெட்டுள்்ளது என்ெஹ்ப பொறுத்து, ஒவபவாரு �ெருக்குமா� அறிகுறி்கள் மாறுெ்டலாம். 
யமலும், எம்எஸ் உள்்ள ெலருக்கு, (சிஹ்வு்கள் எ�பெடும்) ஆழ்்ந் ய�்ம் உள்்ள ெகுதி்கள் �ரம்புச் ப��ல்ொட்ஹ்ட 
்கவனிக்்கத்்க்்க அ்ளவுக்கு ொதித்து, பமன்யமலும் அறிகுறி்கள் யமா�மஹ்டவ்ற்கும் ொதிபபுக்கும் வழிவகுக்்கலாம் 
(இது ய�ாய் மீட்சி என்று அஹழக்்கபெடுகி்றது). எல்லா சிஹ்வு்களும் திசு இழபபுக்கு வழிவகுக்கும், எனினும் அஹவ 
ய�ாய் மீட்சிக்கு வழிவகுக்்காமல் இருக்்கலாம் (ப்டம் 2பி).

மூஹ்ள ஓர அற்பு்மா� ப�கிழ்வுத்்ன்ஹம ப்காண்ட உறுபபு. அ�ல் பமாழி யெசு்ல் அல்லது இஹ�க் ்கருவிஹ� 
வாசித்்ல் யொன்்ற புதி� தி்றன்்கஹ்ள ்கற்கும்யொது, இவற்றுக்கு மூஹ்ள புதி� ெகுதி்கஹ்ளப ெ�ன்ெடுத்தும். இய்யொல், 
மூஹ்ளயில் ஒரு ெகுதி ய�்மஹ்ட்நதுவிட்்டால், அ்ந்ச் ய�்மஹ்ட்ந் ெகுதி ப�ய்துவ்ந் ெணி்கஹ்ள இபயொது 
ஹ்க�ாள்வ்ற்கு புதி� ெகுதி்கள் பிரய�ாகிக்்கபெ்டலாம். ஆ்க, எம்எஸ் மூஹ்ளத் திசுவுக்கு ய�்ம் ஏற்ெடுத்தும் யொது 
அஹ் ஈடுப�ய்� மூஹ்ளயின் புதி� ெகுதி்கள் பிரய�ாகிக்்கபெ்டலாம்.28,29

இவவாறு மூஹ்ள ்்கவஹமத்துக் ப்காள்ளும் தி்றனுக்குப பெ�ர, �ரம்பி�ல் மாற்றீடு. எ�யவ, மூஹ்ளக்கு அதி்க 
�ரம்பி�ல் மாற்றீடு இரு்ந்ால், அது அதி்க ஆயராக்கி�மா்க இருக்கும். எனினும், ஒருவர �லமா்க இருக்கும்யொதும் கூ்ட 
எம்எஸ் ய�ாய் ப��ல்ொட்டில் இருக்்கலாம் என்ெது இபயொது அறி�பெட்டுள்்ளது. சுமார 10இல் ஒரு சிஹ்வு மட்டுயம 
ய�ாய் மீட்சிக்கு வழிவகுக்கி்றது, அய்யவஹ்ள பி்ற ்ணிவா� சிஹ்வு்கள் ப்ா்டர்நது நிலவலாம் என்று ஆராய்ச்சி 
்காட்டியுள்்ளது. எ�யவ, ஒருவருக்கு புதி� அல்லது யமா�மஹ்ட்ந் அறிகுறி்கள் இல்லாவிட்்டாலும் கூ்ட, ய�்மஹ்ட்ந் 
ெகுதிக்கு ஈடுப�ய்வ்ற்்கா்க மூஹ்ள ்�து �ரம்பி�ல் மாற்றீட்டின் சில ெகுதிஹ� ெ�ன்ெடுத்திக் ப்காணடிருக்்கலாம் 
(ப்டம் 2சி). இவவாறு �ரம்பி�ல் மாற்றீடு முழுவதும் ெ�ன்ெடுத்்பெட்டு விட்்டால், மூஹ்ளயி�ால் அ்ற்குயமல் புதி� 
ெகுதி்கஹ்ள பிரய�ாகிக்்க முடி�ாது, எ�யவ எம்எஸ் அறிகுறி்கள் யமா�மஹ்டவ்ற்்கா� வாய்பபு அதி்கரிக்கும்.(ப்டம் 2டி)

�ரம்பி�ல் மாற்றீடு ஒரு விஹலமதிபெற்்ற வ்ளம். அது, �ன்கு ப��ல்ெடுகி்ற ஓர ஆயராக்கி�மா� மூஹ்ளஹ� 
ெராமரிபெதில் பெரும் ெஙகு வகிக்கி்றது. உங்கள் எம்எஸ் ய�ா�றி்ல் ெரிய�ா்ஹ�யின் முடிவு எதுவா்க இரு்ந்ாலும் 
நீங்கள் ஆயுட்்காலம் ப�டு்க மூஹ்ளஹ� இ�ன்்ற்ளவு ஆயராக்கி�மா்க ஹவத்துக்ப்காள்்ளலாம். அ்ற்்கா்க எபெடி 
�ா்்கமா� �்டவடிக்ஹ்க்கஹ்ள எடுபெது என்ெஹ் இ்ந் பவளியீடு வி்ளக்குகி்றது.

நீஙகள் எனச்னன்ன �்டவடிக்ளககள் எடுக்கலோம்?

	� நீஙகள் �லேோக இருக்கும்ரபோதும் கூ்ட, எம்எஸ் ர�ோய செயலபோட்டில இருக்கலோம், இது மூளையின 
ஆர�ோக்கியதள்தப போதிக்கக்கூடும்.
	� உஙகள் எம்எஸ் ர�ோய செயலபோட்டில உள்ை்தோ எனபள்த எபபடிக் கணகோணிக்கத திட்்டமிடுகிறோரகள் எ்ன 

உஙகள் �லக்கோபபோைரகளி்டம் ரகளுஙகள் (போரக்க, பக்கம் 5).
	� எ்த்னோல ��ம்பியல ேோற்றீடும், மூளை ஆர�ோக்கியமும் முக்கியேோ்னளவ எனபது பற்றி உஙகள் 

�லக்கோபபோைரகளி்டமும் ேற்றவரகளி்டமும் கலநதுள�யோடுஙகள்.
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ப்டம் 2. அஹ�த்து எம்எஸ் ய�ாய்ச் ப��ல்ொடும் மூஹ்ளத் திசு இழபபுக்கு வழிவகுக்கும், இது விஹலமதிபெற்்ற 
�ரம்பி�ல் மாற்றீட்ஹ்ட ெ�ன்ெடுத்திக் ்காலி ப�ய்துவிடும்.   
ஏ எம்எஸ் ய�ாய்ச் ப��ல்ொட்டி�ால் சிஹ்வு்களும் பி்ற ்ணிவா� ய�்ங்களும் ஏற்ெட்டு, அது வழக்்கத்ஹ்வி்ட 
யவ்கமா� மூஹ்ளத் திசு இழபபுக்கு வழிவகுக்கி்றது. பி அஹ�த்துச் சிஹ்வு்களும் திசு இழபபுக்கு வழிவகுக்கும்; 
ஒரு சிஹ்வு ஒரு �ரம்புச் ப��ல்ொட்ஹ்ட ்கவனிக்்கத்்க்்க அ்ளவுக்கு ொதித்்ால், ய�ாய் மீட்சி ஏற்ெடும் (அறிகுறி்கள் 
யமா�மஹ்ட்ல் மற்றும் இ�க்்கப ொதிபபு ஏற்ெடு்ல்). சி ய�்மஹ்ட்ந் ெகுதி்கள் ப�ய்துவ்ந் ெணி்கஹ்ள இபயொது 
ஹ்க�ாள்வ்ற்்கா்க மூஹ்ள புதி� ெகுதி்கஹ்ளப ெ�ன்ெடுத்துவ்ால், �ரம்பி�ல் மாற்றீடு சிறு்க, சிறு்க ்காலி�ாகிக் 
ப்காணடிருக்கும். (�ரம்பி�ல் மாற்றீடு, �ன்கு ப��ல்ெடுகி்ற ஓர ஆயராக்கி�மா� மூஹ்ளஹ� ெராமரிபெதில் பெரும் 
ெஙகு வகிக்கி்றது.)  டி �ரம்பி�ல் மாற்றீடு முழுவதுமா்கப ெ�ன்ெடுத்தி முடிக்்கபெட்்டால், எம்எஸ் அறிகுறி்கள் 
யமா�மஹ்டவ்ற்்கா� வாய்பபு அதி்கரிக்கும்.

கிய�ாவாய�ானி மற்றும் ஏஹ�ய�ார எழுதி� புத்்்கத்திலிரு்நது, ஆக்ஸ்ஃயொரடு ஃொரமாபஜ�சிஸின் அனுமதிபெற்று 
மறுபிரசுரிபபு மற்றும் ்்கவஹமபபு ப�ய்�பெட்டுள்்ளது. மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸில் ்காலம் மி்க முக்கி�ம், © 
2015 ஆக்ஸ்ஃயொரடு ஃொரமாபஜ�சிஸ் லிமி்டட்
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www.msbrainhealth.org/report

www.msbrainhealth.org

ரேற்சகோணடு வோசிபப்தற்கும் ஆ்த�வுக்குேோ்ன 
குறிபபுகள்
எம்எஸ் ய�ா�றி்ல் மற்றும் சிகிச்ஹ�யின் ஒவபவாரு ்கட்்டத்திலும் ்காலம் மி்க முக்கி�ம் என்ெ்ால், எம்எஸ் 
ெராமரிபபில் ஓர அடிபெஹ்ட மாற்்றம் ய்ஹவ என்று எம்எஸ் பிபரய்ன் பெல்த் ய்காருகி்றது. www.msbrainhealth.org என்்ற 
வஹலத்்்ளத்தில், இ்ந் மு�ற்சிக்கு உங்கள் ஆ்ரஹவப ெதிவுப�ய்�லாம் மற்றும் எம்எஸ் ய�ாயில் மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம் 
குறித்் மற்்ற ்்கவல்்கஹ்ளயும் ொரக்்கலாம்.

பின்வரும் வஹலத்்்ளங்கள் மூலம், எம்எஸ் ய�ாஹ� �மாளித்து வாழ்வது ெற்றி ்்கவலும் ஆ்ரவும் வழஙகும் ெல 
எம்எஸ் ய�ா�ாளி அஹமபபு்களுக்கு இஹணபபு்கஹ்ளப பெ்றலாம்.

�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் இன்்டரய�ஷ�ல் பெ்டயரஷன் (எம்எஸ்ஐஎஃப) 
www.msif.org/living-with-ms/find-ms-support-near-you/

�	ஈயராபபி�ன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் பி்ளாட்ொரம் (ஈஎம்எஸ்பி): 
www.emsp.org/members/

அஙகீகோ� ஒபபு்தலகள்
 
மூஹ்ள ஆயராக்கி�ம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸில் ்காலம் மி்க முக்கி�ம் என்்ற அறிக்ஹ்கயின் ெரி்நதுஹர்கஹ்ள எம்எஸ் 
உள்்ளவர்கள் எபெடிச் ப��ல்ெடுத்துவது என்ெஹ் இ்ந்க் ஹ்கய�டு வி்ளக்குகி்றது, இஹ் www.msbrainhealth.org/report 
என்்ற வஹலபெக்்கத்தில் ொரக்்கலாம். 22 ஆ்கஸ்ட் 2018 நிலவரபெடி, இ்ந் முழு அறிக்ஹ்கஹ� பின்வரும் அஹமபபு்கள் 
அஙகீ்கரித்து ஒபபு்ல் அளித்துள்்ள�. இ்ந�ாள் வஹர பெ்றபெட்்ட அஙகீ்கார ஒபபு்ல்்கஹ்ள www.msbrainhealth.org என்்ற 
வஹலபெக்்கத்தில் ொரக்்கலாம்.

�	ஆக்சிலயரட்்டட் கியூர பராபஜக்ட் ஃொர மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்
�	ஏசிடிஆரஐஎம்எஸ் (அபமரிக்்காஸ் ்கமிட்டி ஃொர 

ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 
�	அபமரிக்்கன் அய�ாசிய�ஷன் ஆஃப நியூயரா�யின்ஸ் �ர�ஸ்
�	ஆஸ்ட்யரலி�ன் அன்ட் நியூசிலான்ட் அய�ாசிய�ஷன் 

ஆஃப நியூராலஜிஸ்ட்ஸ் 
�	பிசிடிஆரஐஎம்எஸ் (பியரஸிலி�ன் ்கமிட்டி ஃொர 

ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 
�	்கன்ோரடி�ம் ஆஃப மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ன்்டரஸ் 
�	ப�க் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி (யுனீ யராஸ்்கா) 
�	ஈசிடிஆரஐஎம்எஸ் (ஈயராபபி�ன் ்கமிட்டி ஃொர 

ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 
�	ஈயராபபி�ன் பிபரய்ன் ்கவுன்சில்  
�	ஈயராபபி�ன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் பி்ளாட்ொரம் 
�	ஃபிரான்ய்காஃயொன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி 

(ப�ாஹேட்டி ஃபிரான்ய்காஃயொன் டீ லா ஸ்க்ளிராயே என் 
பிய்ளக்ஸ்)

�	பஜரமன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி 
(்டாச் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராயே பஜ�ல்ஷாஃபட் 
ென்்டஸ்பவரபென்ட் ஈ.வி.) 

�	இன்்டரய�ஷ�ல் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ்காக்னிஷன் 
ப�ாஹேட்டி

�	இன்்டரய�ஷ�ல் ஆர்கஹ�ய�ஷன் ஆஃப மல்டிபிள் 
ஸ்க்ளிராசிஸ் �ர�ஸ் 

�	இன்்டரய�ஷ�ல் ப�ாஹேட்டி ஆஃப 
நியூயராஇம்யூ�ாலஜி 

�	இ்டாலி�ன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் அய�ாசிய�ஷன் 
(அய�ாசிய�ஷி�ான் இ்டாலி�ா�ா ஸ்க்ளிராசி மல்டிபி்ளா)

�	ஜபொன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி
�	எல்ஏசிடிஆரஐஎம்எஸ் (யலட்டின் அபமரிக்்கன் ்கமிட்டி 

ஃொர ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்)
�	எம்ஈஎன்ஏசிடிஆரஐஎம்எஸ் (மிடில் ஈஸ்ட் �ாரத் 

ஆபபிரிக்்கா ்கமிட்டி ஃொர ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் 
மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 

�	பமக்ஸ்சிடிஆரஐஎம்எஸ் (பமக்ஸி்கன் ்கமிட்டி ஃொர 
ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 

�	எம்எஸ் �ர�ஸ் ஆஸ்ட்யரலி�ா இன்க் 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் அய�ாசிய�ஷன் ஆஃப அபமரிக்்கா 

�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் அய�ாசிய�ஷன் ஆஃப ப்கன்�ா 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ஆஸ்ட்யரலி�ா 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ய்காஆலிஷன் 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ஃெவுணய்டஷன் 

(யூஎஸ்ஏ மற்றும் யொரய்டா ரிய்கா)
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் இன்்டரய�ஷ�ல் பெ்டயரஷன் 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் அ�ரலான்ட் 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ரி�ரச் ஆஸ்ட்யரலி�ா 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி (யூய்க) 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி மயலசி�ா
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி ஆஃப ்க�்டா 
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி ஆஃப கிரீஸ்
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி ஆஃப நியூசிலான்ட்
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ஸ்பெயின் (எஸ்க்ளிராசிஸ் 

மல்டிபிள் எஸ்ொ�ா)  
�	மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ட்ரஸ்ட் (யூய்க)
�	ய�ஷ�ல் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ஃெவுன்ய்டஷன் ஆஃப 

தி ப�்ரலான்ட்ஸ் (ய�ஷ�ால் எம்எஸ் ஃொன்ட்ஸ்)
�	ய�ஷ�ல் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ப�ாஹேட்டி (யூஎஸ்ஏ)  
�	நியூசிலான்ட் எம்எஸ் ரி�ரச் ட்ரஸ்ட் 
�	�ாரயவஜி�ன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் பெ்டயரஷன் 

(மல்டிபபிள் ஸ்க்ளிராயே ஃொரபுன்ப்டட்)  
�	பிஏசிடிஆரஐஎம்எஸ் (யென்-ஏசி�ன் ்கமிட்டி ஃொர 

ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்)  
�	யொலிஷ் எம்எஸ் ப�ாஹேட்டி (யொல்ஸ்கீ 

ப்டாவாரஸிஸ்டூ ஸ்ட்வாரட்னீனி�ா யராஸி�ாப�ய்கா) 
�	ஆரஐஎம்எஸ் (ஈயராபபி�ன் ப�ட்பவாரக் ஃொர 

ரீொபிலிய�ஷன் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 
�	ஆரயுசிடிஆரஐஎம்எஸ் (ரஷி�ன் ்கமிட்டி ஃொர 

ட்ரீட்பமன்ட் அன்ட் ரி�ரச் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ்) 
�	ஷிஃபட்.எம்எஸ்
�	ஸ்வீடிஷ் நியூராலஜி்கல் அய�ாசிய�ஷன் 

(நியூயராஃொரபுன்ப்டட்) 
�	யூய்க மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் �ரஸ் 

அய�ாசிய�ஷன்
�	யுஹ�ப்டட் ஸ்ஹெ�ல் அய�ாசிய�ஷன்
�	தி ஒரக் ஃெவுன்ய்டஷன் (யூய்க)

http://www.msbrainhealth.org/report
www.msbrainhealth.org
www.msbrainhealth.org/report
www.msbrainhealth.org
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மூளை ஆர�ோக்கியம்: மல்டிபிள் ஸ்க்ளி�ோசிஸ் உள்ைவர்களுக்கு ஒரு வழி்கோட்டி

இயற்றியவரகள்
திரு ஜோரஜ் சபபபர 
ஷிஃபட்.எம்எஸ், லீட்ஸ், யூய்க

 ரப�ோசிரியர செலேட் புட்ஸ்கியூவன 
பமல்யொன் பிபரய்ன் ப�ன்்டர, ரா�ல் பமல்யொன் 
ொஸ்பிட்்டல், பமல்யொன் ெல்்கஹல, ொரக்வில், விஐசி, 
ஆஸ்தியரலி�ா

ரப�ோசிரியர சுளெல திப-ஜலபூத 
டிொரட்பமணட் ஆஃப நியூராலஜி, ரட்்கரஸ் ராெரட் உட் 
ஜான்�ன் பமடிக்்கல் ஸ்கூல், நியூ பரன்ஸ்விக், என்யஜ, 
யூஎஸ்ஏ

ரப�ோசிரியர கவின கிரயோவோர்னோனி 
குயின் யமரி ெல்்கஹல லண்டன், பிளிஸ்ோரட் 
இன்ஸ்டிடியூட், ொரட்ஸ் மற்றும் தி லண்டன் ஸ்கூல் 
ஆஃப பமடிசின் அன்ட் ப்டன்டிஸ்ட்ரி, லண்டன், யூய்க 

ரப�ோசிரியர இவோ ெோவரர்தோவோ
டிொரட்பமணட் ஆஃப நியூராலஜி, பியரக் �ாரலஸ் 
ெல்்கஹல, பியரக், ப�க் குடி�ரசு

ரப�ோசிரியர சஜ�மி ரெோபரட் 
பிஹ்ளமூத் ெல்்கஹல பெனின்சுலா ஸ்கூல் ஆஃப 
பமடிசின் அன்ட் ப்டன்டிஸ்ட்ரி, பிஹ்ளமூத், யூய்க

்டோக்்டர ஜிரேலோ ரகோபலட் 
ஈயராபபி�ன் பெல்த் எ்க�ாமிக்ஸ், முல்ெவுஸ், 
பிரான்ஸ்

்டோக்்டர ேரியோ பியோ செோரேோனி 
ெய�ாஸ்்டாடிஸ்டிக்ஸ் யூனிட், பஜய�ாவா ெல்்கஹல, 
பஜய�ாவா, இத்்ாலி 

திரு கிறிஸ்்டப ்தோலஹீம் 
யெஷன்ட் அட்வய்கட் இன் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிராசிஸ், 
புரூஸ்பேல்ஸ், பெல்ஜி�ம்

ரப�ோசிரியர ஆண்டனி ட்�வபவுலஸீ 
டிொரட்பமணட் ஆஃப பமடிசின், பிரிட்டிஷ் 
ப்காலம்பி�ா ெல்்கஹல, யவன்ய்காவர, பிசி, ்க�்டா

ரப�ோசிரியர டிேதி வோலேர 
டிொரட்பமணட் ஆஃப நியூராலஜி, ப்காலராய்டா 
ெல்்கஹல, ப்டன்வர, ஆயரா்றா, சிஓ, யூஎஸ்ஏ

�னறியுள�
இ்ந் பவளியீட்டுக்கு ஆ்ாரமா்க வி்ளஙகும் முழு அறிக்ஹ்கஹ� ்�ாரிபெ்ற்கு, எஃப.ொஃபயமன்-லா யராச் 
நிறுவ�த்தின் ்கல்வி மானி�ம் நிதி அளித்்து, எனினும் அவர்கள் இ்ன் உள்்ள்டக்்கத்தின் மீது எவபவாரு ப�ல்வாக்கும் 
ப�லுத்்வில்ஹல.

எம்எஸ் மூஹ்ள ஆயராக்கி�ச் ப��ல்ொடு்கள் மற்றும் அது�ார்ந் ஆ்ாரத் ்்கவல்்கஹ்ள பவளியிடுவ்ற்கு ஆபவீ, 
ஆக்ப்டலி�ான் ஃொரமசூட்டி்கல்ஸ், ப�ல்ஜீன், �ய�ாஃபி பஜன்ஹேம் ஆகிய�ாரின் மானி�ங்கள் மூலமும், 
ெய�ாபஜன், எஃப. ொஃபயமன்-லா யராச், பமரக் ய்கஜிஏஏ, ய�ாவாரடிஸ் ஆகிய�ாரின் ்கல்வி மானி�ங்கள் மூலமும் 
நிதி�ளிக்்கபெட்டுள்்ளது. 

�ய�ாஃபி பஜன்ஹேம் ்மிழ் பமாழிபெ�ரபஹெ வழஙகி�து.

இ்ந் பவளியீட்டுக்குரி� சு�மா� எழுத்்ாக்்கம் மற்றும் ெதிபபுக்கு ஆ்ரவு அளித்ய்ார: ஆக்ஸ்ஃயொரடு 
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