ਮੈ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰ ਮਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੀ
ਖੋ ਜ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
AKU Society, C/O Advicehub,
66 Devonshire Road, Cambridge, CB1 2BL
United Kingdom (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰ ਗਡਮ)

ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ : 01223 322 897
ਈਮੇ ਲ: info@akusociety.org
ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.akusociety.org
@AKUSOCIETY
@AKUSociety
AKU Society

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ , ਇੱ ਕ ਵਿਰਲੀ ਅਨੁਵੰ ਸ਼ਿਕ ਬੀਮਾਰੀ,
AKU ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ :
www.justgiving.com/alkaptonuria

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾਨ ਸੰ ਸਥਾ: 1101052

www.breaking-down-barriers.org.uk

ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ
ਸੋ ਸਾਇਟੀ

ਰੋ ਗੀ ਸਮਰਥਨ

ਸੰ ਸਥਾਪਕ

AKU ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ
ਨਾ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰੋ ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਰੋ ਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨਾ
ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਉਦੇ ਸ਼:

ਰਾਬਰਟ ਗ੍ਰੇ ਗਰੀ

(Robert Gregory)

ਪ੍ਰੋ ਫੈਸਰ ਰੰ ਗਨਾਥ

(Professor Ranganath)

ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਣ
ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਰੋ ਗੀ ਸਮੂਹ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰੋ ਗੀ
ਰਾਬਰਟ ਗ੍ਰੇ ਗਰੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋ ਫੈ ਸਰ ਰੰ ਗਨਾਥ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।
AKU Society

ਮਿਸ਼ਨ
‘ਰੋ ਗੀ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਖੋ ਜ ਦੁ ਆਰਾ; AKU ਦੇ ਰੋ ਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ।’
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੈ । ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋ ਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂ ਪ ਨਾਲ
ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• AKU ਬਾਰੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨੀ
• ਸਾਲਾਨਾ ਰੋ ਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ
• ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਨੀ
• ਨੈ ਸ਼ਨਲ AKU ਸੈ ਂਟਰ (National AKU Centre - NAC) ਵਿਖੇ
ਅਤੇ DevelopAKUre ਰੋ ਗੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਨਾ

‘ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਸਮਰਥਨ
(ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕਦੂ ਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ) ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਅੱ ਡਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ,
ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ’

ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ
ਵਿਰਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਅੱ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਰੋ ਗੀ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਫੈ ਲੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ AKU Society ਵਿਖੇ ,
ਅਸੀਂ AKU ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਦੇ ਸ਼:
• ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
• ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਵਿੱ ਚ AKU ਬਾਰੇ ਸੁਚੇ ਤਤਾ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
• ਹੋ ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ AKU ਦੀਆਂ ਸੰ ਬੰਧਤ ਸੋ ਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਣਾ
• ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋ ਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱ ਚ AKU
ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਜੁੱਟ ਕਰਨਾ

ਬਿਗ ਲਾਟਰੀ ਫੰ ਡ (Big Lottery Fund) ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ, ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਸੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ AKU ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਹਿਯੋ ਗਾਤਮਕ ਵੈ ਬ-ਅਧਾਰਤ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ-ਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ Facebook ਪੰ ਨੇ
ਅਤੇ Twitter ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੋ ਔਨਲਾਈਨ ਰੋ ਗੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ Rare
Connect (ਰੇ ਅਰ ਕਨੈ ਕਟ) ਅਤੇ PatientsLikeMe (ਪੇ ਸ਼ੈਂਟਸਲਾਈਕ
ਮੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬਲੌ ਗ ਪੋ ਸਟਾਂ
ਰੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ AKU Society
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

‘ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁ ਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ’

ਡਾਕਟਰੀ ਖੋ ਜ
ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱ ਭਣਾ
ਹੈ । ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਅਸੀਂ AKU ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਇਲਾਜ, ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ
(nitisinone) ਦੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਨੈ ਦਾਨਿਕ ਪਰੀਖਣ DevelopAKUre ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਵਿੱ ਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੰ ਮ
ਅਤੇ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ :
ਅਸੀਂ AKU ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ
ਨੈ ਦਾਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਐਨ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਡਾਟੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰ ਗ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ AKU Society ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ
ਕਰੇ ਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ AKU ਰੋ ਗੀ
ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦੇ ਸ਼:
• ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ
• ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ

‘ਇਹਨਾਂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁ ਤ
ਆਸ ਪੈ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਜ
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਹੋ ਰ ਨੇ ੜੇ ਹਾਂ।’

AKU Society ਵਿਖੇ , ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ

• ਰੋ ਗੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨਾ
• ਰੋ ਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋ ਜਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ
• ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋ ਗੀ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
• AKU ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
• ਵਿਰਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਵਿੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਪਾਉਣਾ
• AKU ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋ ਜ ਕਰਨੀ

