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ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ(ਵਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ)
ਮੋਟਰੈਨਿਉਰੋਿੈ(motor neurone)ੈਨਿਮਾਰੀੈਤਂੈ੍ਰਭਾਨਿਤੈਲੋ ਕਂੈਲਈੈਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ (MND) ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਹਿਾਦਾਰੀ

ਦੀ ਿਰਤਂ ਦਾਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ
ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਨਕ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਨਕਸਮਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਿੂੰ ਿਰਤਣ ਜਂ ਿਾ ਿਰਤਣ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ

ਕਰਦੇ ਸਮਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱ ਗਰੀ ਨਿੱ ਚ ਹੇਠਂ ਨਦੱ ਤੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
1:

ਹਵਾਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਿਵਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

2:

ਨਿਸ-ਨਿਸ ਨਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਪਲਿਧ ਹੈ?

3:

ਿੌਿ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਿਵਂ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀ ਹੈ?

4:

ਇਿਵੇਨਸਵ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਿਵਂ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀ ਹੈ?

5:

ਿੀ ਮਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂ ਿੰ ਦ ਿਰ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

6:

ਮਂ ਆਪਣੀ ਭਨਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਨਿਵਂ ਿਣਾਵਂ?

7:

ਮੈਿੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਿਵਂ ਨਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਨਚੰ ਿਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ੍ਰਕਾਸ਼ਿਂ ਿੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ੍ਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ ਇਹਿਂ
ਤੱ ਕ ਨਕਿਂ ੍ਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਨਚੰ ਿਹ MND ਤਂ ੍ੀੜਤ ਜਂ ੍ਰਭਾਨਿਤ ਹੋਰਿਂ ਲੋ ਕਂ ਦੇ ਹਿਾਨਲਆਂ ਿੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹੈ।

ਨਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੇ ਨਕ ਇਹ ੍ੁਸਨਤਕਾ ਸਰਤ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁਿਾਦ ਹੈ। MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਚੰ ਗੀ ਸਾਖ ਿਾਲੀਆਂ ਅਿੁਿਾਦ
ਸੇਿਾਿਂ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ੍ਰ ਅਿੁਿਾਦ ਨਿਚ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿਹਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਆ੍ਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ੍ਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਅ੍ਾਇੰ ਟਮਂਟਂ ਦੇ ਸਮਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਅਿੁਿਾਦਕ ਦਾ ੍ਰਿੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।

ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁਿਾਦ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੍ਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੀਮਤ ਸੇਿਾ ਹੈ। ਿੇਰਿੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲ੍ ਲਾਈਿ MND ਕਿਕਟ
ਿਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ:

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 0808 802 6262

ਈ-ਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

ੈਹਿਾਦਾਰੀੈਮੇਰੀੈਮਦਦੈਨਕਿਂੈਕਰੈਸਕਦੀੈਹੈ?

1:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਿਂ ਹੋਿ,ਂ ਤਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਨਤਆਂ ਰਾਹਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਨਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:






ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸ੍ੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਿ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਂ ਨਿੱ ਚਂ ਕੁੱ ਝ ਤਂ ਰਾਹਤ ੍ਹੁੰ ਚਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਿੂੰ ਿਧੇਰੇ ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਿਣਾ ਕੇ
ਥਕੇਿਂ ਘਟਾ ਕੇ
ਨਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਕੇ।

੍ਰ, ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੰMND ਿਾਲ ਿੱ ਖਰਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਿੀ

ਮਹੱ ਤਿ੍ੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਨਕਸਮਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਭਨਿੱ ਖ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਕਿਂ ਅਸਰ
੍ਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ੍ਰ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਸ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਿ ਿੂੰ
ਰੋਕ ਿਹਂ ਸਕਦੀ।

ਮੈਿੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਿਦਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜਂ ਿਹਂ। ਆ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ੍ੇਸ਼ਿ
ੇ ਰਂ ਿਾਲ ਨਿਕਲ੍ਂ ਿਾਰੇ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਂਦਰਾ ਕਰਿਾ ਮਹੱ ਤਿ੍ੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਂ ਜੋ ਤੁਸਂ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ:







ਤੁਹਾਡੇ ਆ੍ਣੇ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਂ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਲਂਕਣ ਨਕ ਕੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਿਂ ਹੈ
ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂ ਢੁਕਿਂ ਸਮਂ
ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਂ
ਆ੍ਣੀਆਂ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਇੱ ਛਾਿਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

ਨਜਿਂ ਹੀ ਤੁਸਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਂ ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਹਿਾਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲ੍ਂ ਿਾਰੇ ਨਜੰ ਿਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿੱ ਧ
ਤਂ ਿੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ।

“ਇਹ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ੍ੇਸ਼ੇਿਰਂ ਿੂੰ ਨਦਖਾਉਣੀ ਉ੍ਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਹਿਂ ਿੂੰ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ MND ਿਾਲ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਿਾ ਹੋਿੇ।”

ਇਸ ਤਂ ੍ਨਹਲਂ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ੍ਨਹਲਾ ਨਚੰ ਿਹ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ

ਆ੍ਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਂਦਰੇ ਕਰਿ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਨਜਿਂ ਹੀ ਤੁਸਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ

ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਆ੍ਣੇ ੍ਨਰਿਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਲ ਨਿਕ੍ਲਂ
ਿਾਰੇ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਂਦਰਾ ਕਰਿਾ ਸਹਾਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੰ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਂ ਲਈ ਸਮਂ ਨਮਲੇ ਗਾ:
• ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਦੇ ਨਿਿਂ, ਆ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ
• ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਨਕ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਨਿੱ ਖ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਨਕ ਦੂਨਜਆਂ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਂ ਿਾਰੇ ੍ਤਾ ਹੋਿੇ
• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਤਆਰ
ਰਹੇ, ਭਾਿਂ ਤੁਸਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਂ ਿਹਂ

• ਿੇਲੋੜੇ ਜਂ ਗੈਰ-ਨਿਯੋਜਤ ਦਖਲਂ ਤਂ ਿਚਣਾ
“ਮੇਰੇ ਆ੍ਣੇ ਤਜਰਨਿਆਂ ਿ ਇਹ ਨਦਖਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਲੋ ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਨਤਆਰ ਿਹਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਜਂ ਲੱਛਣਂ

ਿਾਰੇ ਲੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ੍ਨਹਲਂ ੍ਤਾ ਿਹਂ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ੍ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱ ਚ, ਉਹਿਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ

ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਐਿੀਆਂ ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਧ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਿ ਨਕ ਿੌਿ-ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਿਾਲ
ਿਹਂ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”

2:

ਨਕਸ-ਨਕਸੈਨਕਸਮੈਦੀੈਹਿਾਦਾਰੀੈਉ੍ਲਿਧੈਹੈ?

ਦੋ ਨਕਸਮ ਦੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
ਿੌਿ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਵਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (Non-invasive ventilation)(NIV): ਨਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਮਾਸਕ ਰਾਹਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਜਂਦੀ

ਆਮ ਹਿਾ ਿੂੰ ਿਧਾਊਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ, ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕ
ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਂ ਤਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਕ ਿੂੰ, ਜਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿੂੰ ਢੱ ਕ ਲਂ ਦਾ
ਹੈ।

ਂ ਕਨਲਨਿਕਲ ਐਕਸੀਲਂ ਸ (NICE) ਿ ਸੇਧ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: CG105MND ਤਂ ੍ਰਭਾਨਿਤ
ਿਸ਼ਿਲ ਇੰ ਸਟੀਨਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ

ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਿੌਿ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਿਾਰੇ। ਆ੍ਣੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਜਂ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਆ੍ਕ
ਟੀਮ ਿਾਲ ਆ੍ਣੀਆਂਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੰ ਧੀ ਨਚੰ ਤਾਿਂ ਿਾਰੇ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਂਦਰਾ ਕਰਿ ਸਮਂ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 14C - ਿੌਿ-ਇਿਿੇਨਸਿ ਿਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (NIV) ਿਾਰੇ NICE ਕਨਲਨਿਕਲ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਿਵੇਨਸਵ ਵਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (ਟਰਨੈ ਿਓਸਟੋਮੀ ਵੱ ਜਂ ਵੀ ਜਾਨਣਆ ਜਂਦਾ ਹੈ): ਨਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਨਟਊਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਿ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਹੱ ਸੇ ਦੇ

ਮਾਨਧਅਮ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ-ਿਲੀ ਨਿੱ ਚ ੍ਾਈ ਜਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਿਂਟੀਲੇ ਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਕਨਰਆ ਦਾ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਲੈ ਲਂ ਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਿਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਢੁਕਿਂ ਹੋਿ,ੇ ਤਂ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਨਿੱ ਚ
ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ, ਿਂਦ ਨਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਥਕੇਿਂ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ੍ਰ ਇਹ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਿ ਿੂੰ
ਿਹਂ ਰੋਕੇਗੀ।

ਮਿੰ ਮਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੱ ਚਰਾਤ ਦੌਰਾਿ ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ ਹੈ, ੍ਰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਦਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਲੰਮੇ ਸਮਂ

ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਹਰੇਕ 24 ਘੰ ਨਟਆਂ ਨਿੱ ਚ 12 ਤਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਘੰ ਨਟਆਂ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ
ਹੈ, ਤਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਮਸ਼ੀਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸਂ ਨਿਿਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਜੇ ਿੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਂ ਤੁਸਂ ਦੋਿਂ ਨਿੱ ਚਂਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਮ ਿੂੰ ੍ਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ

'ਤੇ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੍ਰ, ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਂ ਤਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰਨਤਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ

ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਇਸ ਿੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦਂ ਤੁਹਾਿੂੰਮੁਕੰਮਲ ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਦੱ ਤੀਜਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੀਇਸ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਣਿ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਿਂ,
ਤੁਹਾਿੂੰ ਥੋੜਹੇ ਸਮਂ ਨਿੱ ਚ ਿਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜਹ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੇ ਆ੍ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸਾਹ ਿਹਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।

ਜੇ ਮਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂ ਿਾ ਿਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਂ ਤਂ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਹਿਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਿਂ ਿਾ ਹੋਿੇ ਜਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ਿੂੰ ਿਾ ਿਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ,

ਨਫ਼ਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨ੍ਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ੍ੇਸ਼ਿ
ੇ ਰ, ਨਜਿਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ, ਮਦਦ ਦੇ ਹੋਰਿਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ:







ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਅਿਸਥਾ
ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਖੰ ਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਲੱਛਣਂ ਅਤੇ ਨਿਆਕੁਲਤਾ ਤਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਦਿਾਈ।
ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਹੋਰਿਂ ਥੈਰੇ੍ੀਆਂ ਿਾਰੇ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਿੀ ਮੈਿੰ ਵਾਧ ਆਿਸੀਜਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਿੱ ਚ, MND ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਹਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। MND

ਿਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਧੂ ਆਕਸੀਜਿ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿਹਂ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ, ਨਕਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਿੱ ਚ ਆਕਸੀਜਿ ਅਤੇ ਕਾਰਿਿ
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਿ ਿੂੰ ਨਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੍ਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਿ ਦੇ ੍ੱ ਧਰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਹਿ, ਤਂ ਇਸ ਿੂੰ ਕਈ ਿਾਰੀ ਸਾਿਧਾਿੀ ਿਾਲ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਿਰਤਂ
ਲਈ ਆਕਸੀਜਿ ਸਿੰ ਧੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਨਿਚਾਨਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਂਨਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਨਿੱ ਚ ਆਕਸੀਜਿ ਦੇ ੱਚੇ੍ੱਧਰ ਿੁਕਸਾਿਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਹਿਾਈ ਸਫਰ ਦੌਰਾਿ MND ਿਾਲ ਆਕਸੀਜਿ ਦੀ ਿਰਤਂ ਿਾਰੇ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 8E - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਿਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹਿਾਦਾਰੀ

3:

ਿੌਿ-ਇਿਿੇਨਸਿੈਹਿਾਦਾਰੀੈਨਕਿਂੈਕੰ ਮੈਕਰਦੀੈਹੈ?

NIV ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਕ, ਜਂ ਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿੂੰ ਢਕਣ ਿਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨਿੱ ਚ ਆਮ ਹਿਾ ਦਾ ਿਹਾਉ

ਿਧਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੰ ਨਟਊਿ ਦੁਆਰਾਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੂੰ ਜਂ ਤਂ ਆਮ ਨਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਕਟ ਜਂ ਫੇਰ ਿੈਟਰੀ
ਤਂ ਚਲਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। NIV ਮਸ਼ੀਿ ਤਂ ਹਿਾ ਦੇ ਿਹਾਓ ਦੇ ਸਮਂ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ੍ੈਟਰਿ ਿਾਲ ਨਮਲਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਮਸ਼ੀਿਂ ਖੁਦ-ਿ-ਖੁਦ ਸਮਂ ਿੂੰ ਮੁਆਫਕ ਿਣਾ ਲਂ ਦੀਆਂ ਹਿ।

ਮਂ NIV ਿੰ ਨਿੱ ਥੇ ਵਰਤ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?
ਕਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਨਕਸਮਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਿਂ ਹਿ, ੍ਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਨਲਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਂ ਿੂੰ, ਘਰ ਨਿੱ ਚ

ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਿ ਸਮੇਤ, ਨਕਧਰੇ ਿੀ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਿਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਿੀਲਹਚੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਿੀ ਤੁਸਂ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਕਂਨਕ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਿਂ ਿੂੰ ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਿਂ ਿੂੰ ਨਸਗਰਟ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸਾਕੇਟ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ 'ਤੇ NIV ਿੂੰ ਨਲਜਾਣ ਿਾਰੇ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ

ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 8E - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਿਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹਿਾਦਾਰੀ
ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਦਖਾਏਗੀ ਨਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੰ ਨਕਿਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈ। ਿਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਟੰ ਗ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੱ ਨਸਆਂ ਿੂੰ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੁਸਾਰ ਨਿਿਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਿੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸ੍ਤਾਲ ਨਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂ੍ ਨਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ
ਹੈ, ੍ਰ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਠਨਹਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੍ਰ, ਇਹਿਂ ਨਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਘਰ ਨਿੱ ਚ ਨਮਲ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਿ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਂ ਿਦਲਦੀਆਂ ਹਿ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀ ਿਰਤਂ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਟੀਮ

ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱ ਚ ਉ੍ਕਰਣ ਦੀ ਸਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਲੋ ੜ ੍ੈਣ 'ਤੇ

ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਨਟਆਂ ਤਂ ਿਾਅਦ ਿਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਫਰ ਕਰਿਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਆ੍ਣੀ ਮਸ਼ੀਿ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਨਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਂ ਜਂ ਤਂ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਿੁਕੂਲ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਸੈਨਟੰ ਗਂ ਜਂ ਮਾਸਕਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ੍ਰ

ਜੇ ਤੁਸਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਿਹਂ ਹੈ, ਤਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਂ 'ਤੇ ਕਾਿੂ ੍ਾਉਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ
ਨਿਕਲ੍ ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

NIV ਿਦਂ ਢਿਵਂ ਿਹਂ ਹੰ ਦੀ?
ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਂਕਣ ਮਹੱ ਤਿ੍ੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਕਂਨਕ ਨਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਿ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ NIV ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਿੱ ਚ ਢੁਕਿਂ ਿਾ ਹੋਿੇ ਜੇ:


ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਦਿ ਜਂ ਰਾਤ ਦੌਰਾਿ ਲੰਿੇ ਸਨਮਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਜਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਾ
ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਂਹਿਂ ਅਤੇ ਹੱ ਥਂ ਨਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਿੇ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਮਾਸਕ ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣਾ






ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ੍ਨਹਿਣ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਂ ਤੰ ਗ ਥਾਿਂ ਦਾ ਡਰ ਜਂ ਿਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੁਸਂ ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਿ ਸਮਂ ਹਿਾ ਦੇ ਿਹਾਓ ਿੂੰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਅਿੁਕੂਨਲਤ ਿਹਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਹਿ।

ਸਮਂ ਿੀਤਣ 'ਤੇ NIV ਿਾਲ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਂਦ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਨਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਸਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਂ NIV ਦੀ
ਿਰਤਂ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੍ਰ, ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆ੍ਣੇ ਲੱਛਣਂ ਤਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਦਿ
ਦੌਰਾਿ ਇਸ ਿੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਮਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਂ ਨਜੱ ਥੇ ਮਂ ਨਦਿ ਨਿੱ ਚ 15 ਘੰ ਨਟਆਂ ਲਈ NIV ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰ ਨਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਂ।”
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਸਮਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਤੁਸਂ NIV 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਿੂੰ
ਇਸ ਿੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ੍ਰ, ਇਹ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰਹਂ ਿਹਂ ਹੁੰ ਦੀ। NIV ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ, ਅਨਜਹਾ ਸਮਂ

ਆਏਗਾ ਜਦਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਸ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਐਿੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਂਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਮਸ਼ੀਿ ਇਸ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਹਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿੱ ਚ ਕਈ ਮਹੀਿ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਹੋਰਿਂ ਲਈ ਇਹ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਿ ਉਿਂਦਰਾ

ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਂਤਮਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ

ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਿਆਕੁਲਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ 5:ਕੀ ਮਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ

ਿੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਂ? ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱ ਚ, ਸਾਹ ਦੁਿਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਿ ਦੀ ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਿਾ

ਿਹਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਨਕਂਨਕ ਤੁਹਾਡੀ NIV ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਹਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ 4:ਇਿਿੇਨਸਿ

ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਕਿਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ

4:

ਇਿਿੇਨਸਿੈਹਿਾਦਾਰੀੈਨਕਿਂੈਕੰ ਮੈਕਰਦੀੈਹੈ?

ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਿ ਦੇ ਅਗਲੇ ੍ਾਸੇ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਲੀ ਨਿੱ ਚ ੍ਾਈ ਨਟਊਿ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ

ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਨਰਸਾਿਂ ਿੂੰ ਨਖੱ ਚ ਕੇ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਟਊਿ ੍ਾਉਣ ਿੂੰ ਟਰੈਨਕਓਸਟੌਮੀ ਨਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ

ਜਿਰਲ ਐਿਸਥੈਨਟਕ ਤਨਹਤ ੍ਾਈ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਮਸ਼ੀਿ ਇਸ ਨਟਊਿ ਦੀ ਿਰਤਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨਿੱ ਚ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ MND ਤਂ ੍ੀੜਤ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉ੍ਲਿਧ ਿਹਂ ਹੁੰ ਦੀ ਜਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ੍ੇਸ਼ ਿਹਂ
ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ, ੍ਰ ਜੇ NIV ਢੁਕਿਂ ਿਾ ਹੋਿੇ ਤਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ੍ੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਿਹੁ-ਨਿਸ਼ਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਿਵੇਨਸਵ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਮੈਿੰ ਨਿਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਿੱ ਚ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹਂ ੍ਂਦੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਂ ਤੰ ਗ ਥਾਿਂ
ਦੇ ਡਰ ਜਂ ਿੇਆਰਾਮੀ ਤਂ ਿਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੍ਰ, ਨਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱ ਲਂ ਹਿ।

NIV ਦੀ ਤਰਹਂ, ਇਸ ਿੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨਿੱ ਚ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ੍ਨਰਿਾਰ ਅਤੇ

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਂ ਿੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਧੇ ੍ੱ ਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਿਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ੍ੂਰਿ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿਿੇਨਸਿ
ਹਿਾਦਾਰੀ ੱਥੇ ਸਭ ਤਂ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ MND ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੱ ਧ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਿਿ ਦੀ
ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿਧੀਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ੍ੱ ਧਰ ਿੂੰ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਸੰ ਭਿ ਿਾ ਹੋਿੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਿੂੰ ਿਰਨਸੰ ਗ ਹੋਮ ਨਿੱ ਚ ਨਲਜਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿੱ ਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ੍ੇਚੀਦਗੀ ਕਰਕੇ
ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਨਸਰਫ ਤਂ ਹੀ ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸਂ ਿਰਨਸੰ ਗ ਹੋਮ ਨਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋਿ।ੋ

ਜੇ MND ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਿਾਤ ਨਿੱ ਚ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਤਂ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਇਸ ਿੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਨਕਲ

ਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀ ਲੈ ਅ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲਣ ਦੇ ੍ੈਟਰਿ ਨਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਿਂ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਂ
ਿੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

੍ਰ, ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਿਂ, MND ਿਾਲ ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਗੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਨਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਿਾਰੇ ਲੋ ਕਂ ਿੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ

ਿਣਾਉਣ ਲਈ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣੀ ਅਨਹਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਇੱ ਛਾਿਂ ਿਾਰੇ ੍ਤਾ ਹੋਿੇ। ਿਾਅਦ ਨਿੱ ਚ ਭਾਗ, 6:ਮਂ ਆ੍ਣੇ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਨਕਿਂ ਿਣਾਿਂ? ਦੇਖੋ।

ਇਹਿਂ ਸਾਰੇ ੍ਨਹਲੂਆਂ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਤਂ ਸਲਾਹ ਮੰ ਗੋ। ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਾਲ, ਤੁਸਂ ਇਹਿਂ ਗੱ ਲਂ ਿਾਰੇ ਿੀ
੍ੁੱ ਛਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:





ਉ੍ਕਰਣ ਦੀ ਸਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ, ਨਕਂਨਕ ਇਸ ਲਈ ੍ੇਸ਼ਿ
ੇ ਰਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਨਟਊਿ ਿੂੰ ਿਦਲਣਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਿ ਨਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਾਮੂਲੀ ੍ਰਨਕਨਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ੍ਰ
ਇਸ ਨਿੱ ਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

ਸਾਹਮਾਰਗ ਤਂ ਲੇ ਸ ਿੂੰ ਨਖੱ ਚ ਕੇ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ, ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੇ ੍ਨਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਨਤਆਂ ਦੌਰਾਿ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰ ਅਤੇ
ਜਦਂ ਿੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਲੋ ੜ ੍ਂਦੀ ਹੈ।

ਨਟਊਿ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਂ, ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਂ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਫਟਣ ਿੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੂੰ ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਜਂ ਿਹਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ੍ਰ, ਅਣਨਕਆਸੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਨਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਨਦੱ ਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਨਿਿਂ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾ ਸੰ ਭਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਐਮਰਜਂਸੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਦੁਿਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਤਂ ਇਸ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤਯਾਿੀ ਨਿੱ ਚ

ਮਦਦ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ੍ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਐਮਰਜਂਸੀ ਟੀਮ ਿੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ

ਅਨਹਸਾਸ ਿਾ ਹੋਿੇ ਨਕ MND ਿਾਲ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਸ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤਂ ਿਾਅਦ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ

ਰੋਕਣਾ ਨਕੰ ਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿੱ ਜਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ੍ੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾਿਂ ਿੂੰ ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱ ਚ ਯਕੀਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿਿੇਨਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਹਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਰੇ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਿੂੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸ੍ੱ ਸ਼ਟ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਿੱ ਚ, ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ
ਿਹਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਂ ਗੱ ਲਿਾਤ ਿਹਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋ ਕਂ ਿੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆ੍ਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਨਲਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ
6:ਮਂ ਆ੍ਣੇ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਨਕਿਂ ਿਣਾਿਂ? ਦੇਖ।ੋ

ਕੀੈਮਂੈਹਿਾਦਾਰੀੈਦੀੈਿਰਤਂੈਿੰ ਦੈਕਰੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀੈਹਂ?

5:

ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਿੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹ ਨਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਗੇ ਇਲਾਜ ਿੂੰ ਿੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਕਨਹਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿੂੰਿੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਹੁਣ ਮਦਦ ਿਹਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਂ ਇੱ ਕ ਿੋਝ ਿਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤਂ ਤੁਸਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਕਰਿੀ ਿੰ ਦ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸਂ ਇਸ ਿੂੰ ਥੋੜਹੇ ਸਮਂ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਇੱ ਕ ਿਕਫੇ ਿਾਅਦ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਿਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆ੍ਣੇ ਲੱਛਣਂ 'ਤੇ ਕਾਿੂ ੍ਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਿਂ ਥੈਰੇ੍ੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ੍ਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣੀ ਸਭ ਤਂ ਢੁਕਿਂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਇਸ ਿੂੰ ਨਕਿਂ
ਿੰ ਦ ਕਰੋਗੇ।

੍ਰ, ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਉਤਾਰਿਾ ਉਸ ਸਮਂ ਿਹੁਤ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਹੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸਂ

੍ੂਰੀ ਤਰਹਂ ਿਾਲ ਹਿਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆ੍ਣੇ ਆ੍ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸਾਹ ਿਹਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜਹੇ ਸਮਂ ਨਿੱ ਚ
ਸੁਭਾਨਿਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਿੂੰ ਿੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸ੍ੱ ਸ਼ਟ ਸਮਝ ਿਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਿਹੁਤ ਿੱ ਡਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ ਜਂ ਸ਼ਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੰ ਧੀ ੍ੇਸ਼ੇਿਰਂ ਿਾਲ

ਨਿਚਾਰ-ਿਟਂਦਰਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿਗੇ ਨਕ ਜੇ ਤੁਸਂ ਇਹਿਂ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱ ਚ ਿੰ ਦ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸ਼ਂਤ
ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤਂ ਰਾਹਤ ੍ਹੁੰ ਚਣਾਉਣ ਨਿੱ ਚ ਦਿਾਈਆਂ ਨਕਿਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੰ ਧੀ ਟੀਮ, ਸ਼ਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਆ੍ਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਂ 'ਤੇ

ਕਾਿੂ ੍ਾਉਣ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ੍ਨਰਿਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਅਗਾਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ੍ਰਸ਼ਿਂ ਦਾ ੱਤਰ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੇ ਆ੍ ਚੋਣ ਕਰਿ ਜਂ ਗੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਤਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਸਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱ ਚ

ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂ ਿੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਅਗਾਂ ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਗ 6:ਮਂ ਆ੍ਣੇ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ

੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਨਕਿਂ ਿਣਾਿਂ? ਦੇਖੋ।

ਮਂੈਆ੍ਣੀੈਭਨਿੱ ਖੈਦੀੈਦੇਖਭਾਲੈਲਈੈ੍ਨਹਲਂੈਤਂੈਯੋਜਿਾੈਨਕਿਂੈਿਣਾਿਂ?
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ਸਾਹ ਨਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਰਤਂ MND ਦੇ ਿਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ੍ਰਸ਼ਿ ਅਤੇ ਡਰ ੍ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ੍ਣੀ

ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੇ ੍ਨਰਿਾਰ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਖੁੱ ਲਹੀ ਗੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਦਾ ਢੁਕਿਂ ਸਮਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿਾਲ ਨਿਆਕੁਲਤਾ ਘੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਨਤਆਂ ਿਾਰੇ ਗੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਜੀਿਿ ਦੇ ਅੰ ਤ ਸਮਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚੋਣਂ






ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਿੱ ਚ ਹਿਾਦਾਰੀ ਉਤਾਰਿ ਦੇ ਨਿਕਲ੍, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਦਦ ਿਹਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਂ ਿੋਝ ਿਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ
MND ਦੇ ਆਖਰੀ ੍ੜਾਆਂ ਨਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ, ਨਕਂਨਕ ਤੱ ਥਂ ਿੂੰ ਜਾਣਿ ਿਾਲ ਡਰ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆ੍ਣੀ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਿੂੰ ਨਕਿਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਲ ਆ੍ਣੇ ਨਿਚਾਰਂ ਅਤੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਿੂੰ ਸਂਝਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਉਹਿਂ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜਂ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਿਂ ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿ ਦੀ ਸ਼ਂਤੀ ਨਿੱ ਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਿਂ

ਗੱ ਲਿਾਤਂ ਿੂੰ ਨਜੰ ਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਿਾ ਮਹੱ ਤਿ੍ੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। MND ਦੁਆਰਾ ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਿਾਤ 'ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਂ ਿੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਨਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ੍ੇਚੀਦਾ ਨਿਚਾਰਿਟਂਦਰੇ ਕਰਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਿੱ ਚ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਂ ਗੱ ਲਿਾਤ ਿਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸਂ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ
ਆ੍ਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਿੂੰ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਾਲ ਹੋਰਿਂ ਲੋ ਕਂ ਿੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਨਕਸ
ਤਰਹਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸਂ ਿਹਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਿੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇਨਕਸੇ ਇੱ ਕ ਜਂ ਦੋਿਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਗਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾ: ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਜਂ ਨਿਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਲੋ ੜ ੍ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ੍ਨਹਲੂ ਿਾਰੇ ਆ੍ਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਿੂੰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰ ਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਹਂ
ਹੁੰ ਦਾ, ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਤਂ ਇਿਿਾਰ ਿਰਿ ਦਾ ਅਗਾਂ ਫੈਸਲਾ (ADRT): ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਸਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸਂ ਨਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਹਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਜਂ ਕੀ ਭਨਿੱ ਖ ਨਿੱ ਚ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਤਨਹਤ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸਂ ਇੱ ਕ

ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ NIV ਿੂੰ ਉਤਾਰਿ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਇਹ ਨਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ
ਇਸ ਿੂੰ ਿਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮਂ ਤੁਸਂ ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ADRT ਕਾਿੂੰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰ ਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਧਣ ਿਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਂ ਿਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂ ਆ੍ਣੀਆਂ ਅਗਾਂ ਯੋਜਿਾਿਂ ਜਂ
ਫੈਸਨਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਂ ਉਹਿਂ ਨਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਿਂ ਿੇਰਨਿਆਂ ਿਾਰੇ ਨਕ ਤੁਸਂ ੍ਨਹਲਂ ਤਂ ਯੋਜਿਾ ਨਕਿਂ ਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਕਿਂ ਕਰਿ ਹਿ, ਸਾਡੇ ਜੀਿਿ
ਦੇ ਅੰ ਤ ਅਤੇ ADRT ਿਾਰੇ ੍ਰਕਾਸ਼ਿ ਦੇਖ।ੋ

ਸਾਡੀ MND ਕਿਕਟ ਹੈਲ੍ਲਾਈਿ ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰ ੍ਰਕ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ
ਸੈਕਸ਼ਿ 7:ਮੈਿੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਿਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਹੈਲ੍ਲਾਈਿ ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਨਿਨਜ਼ਟਰਂ, ਿਰਂਚਂ, ਗਰੁੱ ੍ਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰਂ ਕੋਲ ਭੇਜ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਚੰ ਤਾਿਂ ਿੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

7:ੈਮੈਿੰ ੂੈਹੋਰੈਜਾਣਕਾਰੀੈਨਕਿਂੈਨਮਲੈਸਕਦੀੈਹੈ?
ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰ ਗਠਿ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹਂ ਹੈ ਨਕ ਅਸਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸੰ ਗਠਿ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੇ ਹਂ, ੍ਰ ਅਸਂ ਉਹਿਂ ਿੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਿ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨ੍ਰੰ ਟ ਕਰਿ ਸਮਂ ਸੰ ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ ਸਹੀ ਹਿ, ੍ਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਂ ਦਰਨਮਆਿ ਇਹ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਸੰ ਗਠਿ ਿੂੰ ਲੱਭਣ

ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਜਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ੍ਰਸ਼ਿ ਹਿ, ਤਂ ਸਾਡੀ MND ਕਿਕਟ ਹੈਲ੍ਲਾਈਿ ਿਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ)ੋ ।

GOV.UK

ਅਸਮਰਥਾਿਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਕਨਲਆਣਸਿੰ ਧੀ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ।

ਈ-ਮੇਲ: ਹਰੇਕ ੍ੁੱ ਛਨਗੱ ਛ ਦੇ ਸਿੰ ਧ ਨਿੱ ਚ ਿੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ੍ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਹਿ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.gov.uk

www.nidirect.gov.uk (ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲਂ ਡ)

ਹੈਲਥ ਇਿ ਵੇਲਜ਼

ਿੇਲਜ਼ ਨਿੱ ਚ NHS ਸੇਿਾਿਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਸ ਨਿੱ ਚ ਿੈਲਸ਼ ਹੈਲਥ ਿੋਰਡਂ ਿਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨਸਰਫ ਔਿਲਾਈਿ ਸੇਿਾ ਹੈ (NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਿੇਲਜ਼ ਿੀ ਦੇਖੋ)।
ਈ-ਮੇਲ: ਿੈਿਸਈਟ ਸੰ ੍ਰਕ ੍ੰ ਿ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹਂ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.wales.nhs.uk

MND ਸਿੌ ਟਲਂ ਡ

MND ਸਕੌ ਟਲਂ ਡ, ਸਕੌ ਟਲਂ ਡ ਨਿੱ ਚ ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਤਂ ੍ਰਭਾਨਿਤ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
੍ਤਾ:

76ੈFirhill Road, Glasgow, G20ੈ7BA

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 0141ੈ945ੈ1077

ਈਮੇਲ: info@mndscotland.org.uk

ਿੈਿਸਾਈਟ: www.mndscotland.org.uk

ਂ ਿਨਲਨਿਿਲ ਐਿਸੀਲਂ ਸ (NICE)
ਿੈਸ਼ਿਲ ਇੰਸਟੀਨਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ

ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਖਰਾਿ ਨਸਹਤ ਿੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱ ਚ
MND 'ਤੇ ਕਾਿੂ ੍ਾਉਣ ਨਿੱ ਚ NIV ਦੀ ਿਰਤਂ ਿਾਰੇ CG105 ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
੍ਤਾ: 10ੈSpring Gardens, London SW1A 2BU
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 0845ੈ003ੈ7780

ਈ-ਮੇਲ: nice@nice.org.uk

ਿੈਿਸਾਈਟ: www.nice.org.uk

NHS ਚੋਇਸੀਜ਼

NHS ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਔਿਲਾਈਿ ਹਿਾਲਾ, ਨਜਸ ਨਿੱ ਚ ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
੍ਤਾ: Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House,79 Whitehall, London SW1A 2NL
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 02072104850
ਈ-ਮੇਲ: ਿੈਿਸਈਟ ਸੰ ੍ਰਕ ੍ੰ ਿ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹਂ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.nhs.uk

NHS 111

NHS ਔਿਲਾਈਿ/ਟੈਲੀਫੋਿ ਸੇਿਾ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਅਨਜਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਜਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ੍ਰ ਜੀਿਿ ਿੂੰ
ਖਤਰੇ ੍ਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿਹਂ ਹੈ। ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਨਦਿ ਉ੍ਲਿਧ।

ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 111 (ਇੰ ਗਲਂ ਡ)

ਜਂ 08454647 (ਕੋਰਿਿਾਲ, ਨਸਨਸਲੀ ਆਇਲਂ ਡ, ਲੂਟਿ ਅਤੇ ਿੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਲਈ)

NHS Direct Wales

ਿੇਲਜ਼ ਲਈ ਨਸਹਤ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਿਾ।
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 08454647

ਿੈਿਸਾਈਟ: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲਂ ਡ

ਿੋਰਦਰਿ ਆਇਲਂ ਡ ਨਿੱ ਚ NHS ਸੇਿਾਿਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਨਸਰਫ ਔਿਲਾਈਿ ਸੇਿਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ਿੈਿਸਈਟ ਸੰ ੍ਰਕ ੍ੰ ਿ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹਂ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.hscni.net

NI ਡਾਇਰੈਿਟ

ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲਂ ਡ ਲਈ GOV.UK ਦੀ ਤਰਹਂ, ਨਸਹਤ ਸੇਿਾਿਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਭਲਾਈ
ਨਿਨਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ਿੈਿਸਈਟ ਸੰ ੍ਰਕ ੍ੰ ਿ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹਂ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.nidirect.gov.uk

ਹਵਾਲਾ ਸਚੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਨਿਚ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹਿਾਲੇ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਥਂ ਤਂ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ:
ਈਮੇਲ: infofeedback@mndassociation.org

ਜਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ੍ਤੇ ਤੇ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN12PR

ਆਭਾਰ
ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਨਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਅਸਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਿਿਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਹਂਗੇ:
ਸਾਰਾਹ ਐਿਲਜ਼ (Sarah Ewles), ਰੈਸਨ੍ਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿ ਨਿੱ ਚ ਕਨਲਨਿਕਲ ਸ੍ੈਸ਼ਨਲਸਟ ਨਫਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨ੍ਸਟ, ਰੈਸਨ੍ਰੇਟਰੀ
ਸਂਟਰ, ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀ ਹੋਸਨ੍ਟਲਜ਼ ਸਾਊਥੰ ੍ਟਿ NHS ਟਰੱ ਸਟ

ਨਕਰਸਟੀਿਾ ਫੌਲ (Christina Faull), ੍ੈਲੀਏਨਟਿ ਮੈਡੀਸਿ ਸਲਾਹਕਾਰ, LOROS, ਨਲਸੈਸਟਰ
ਲੀਹ ਗੈਲੋਿ (Leah Gallon), ਕਨਲਨਿਕਲ ਸ੍ੈਸ਼ਨਲਸਟ ਰੈਸਨ੍ਰੇਟਰੀ ਨਫਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨ੍ਸਟ, ਰੈਸਨ੍ਰੇਟਰੀ ਨਡ੍ਾਰਟਮਂਟ,
ਸੈਨਲਸਿਰੀ ਫ਼ਾਂਡੇਸ਼ਿ ਟਰੱ ਸਟ

ਮਾਰਨਟਿ ਲੈ ਥਮ (Martin Latham), ਸ੍ੈਸ਼ਨਲਸਟ ਿਰਸ, ਸਲੀ੍ ਸਰਨਿਸ, ਸਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਸਨ੍ਟਲ, ਲੀਡਜ਼
ਂ ਰੀਆ ਮੈਰੀਸਿ (Andria Merrison), ਨਿਊਰੋਮਸਕੁਲਰ ਨਿਮਾਰੀ ਨਿੱ ਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਦਲਚਸ੍ੀ ਿਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਐਡ
ਨਿਊਰੋਲੋਨਜਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਿਰਸਟਲ MND ਕੇਅਰ ਸਂਟਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਅਸਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ MND ਿਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਹੋਰ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਂ:
8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਿਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
8C – ਿੌਿ-ਇਿਿੇਨਸਿ ਿਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (NIV) ਲਈ NICE ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
8D – ਿੌਿ-ਇਿਿੇਨਸਿ ਿਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (NIV) ਿਾਲ ਸਮੱ ਨਸਆ ਨਿਿਾਰਣ
8E - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਿਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹਿਾਦਾਰੀ (MND)
14A - ਇਲਾਜ ਤਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦੇਅਗਾਂ ਫੈਸਲੇ (ADRT) ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ
ਅਸਂ ਹੇਠਂ ਨਦੱ ਤੀਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਂ:

ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਿਾਲ ਰਨਹਣਾ – MND ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਕਾਿੂ ੍ਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਗਾਈਡ।
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਨਿਿਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਾਲੇ ਜਂ ੍ਨਰਿਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਂ ਲਈ ਨਿਆ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਜੋ MND ਿਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND:ਤੁਰੰਤਗਾਈਡ - ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਖੇ੍ ਸੰ ਸਕਰਿ
ਜੀਿਿ ਦਾ ਅੰ ਤ: ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ੍ੀੜਤ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ – ਅਗਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂ ਫੈਸਨਲਆਂ
ਸਮੇਤ, ਭਨਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND ਦੇ ਮਗਰਲੇ ੍ੜਾਅ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆ੍ਕ ਗਾਈਡ।
ਤੁਸਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ੍ਰਕਾਸ਼ਿਂ ਿੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਿੈਿਸਾਈਟ ਤਂ ਡਾਊਿਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

www.mndassociation.org/publications ਜਂ ਛ੍ੇ ਹੋਏ ਰੂ੍ ਲਈ MND ਕਿਕਟ ਟੀਮ ਤਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਾਧੂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

MND ਕਿਕਟ
MND Association, PO Box 246, Northampton NN12PR
ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ: 0808 802 6262
ਈ-ਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਿੈਿਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ
ਿੈਿਸਾਈਟ: www.mndassociation.org

ਔਿਲਾਈਿ ਫੌਰਮ: http://forum.mndassociation.org/ਜਂ ਿੈਿਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਿਾਲ

ਅਸਂ ਤਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਿਰਦੇ ਹਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਮਹੱ ਤਿ੍ੂਰਿ ਹੈ, ਨਕਂਨਕ ਇਹ MND ਤਂ ੍ੀੜਤ ਲੋ ਕਂ, ਅਤੇ ਉਹਿਂ ਦੀਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲੇ

ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਨਿੱ ਚਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸਂ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ ਿਾਰੇ
ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ਿੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਫਾਰਮ ੍ਰਾ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

ਤੁਸਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂ੍ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹਂ ਨਸੱ ਧੀ ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ੍ਤੇ ਤੇ ਨਚੱ ਠੀ ਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN12PR

ਆਖ਼ਰੀ ਿਾਰੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 01/15

ਅਗਲੀ ਸਮੀਨਖਆ: 01/18
ਰੂ੍ਂਤਰ: 3

