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મોટર ્યરુ ોન રોહ માટે વૅ્્ટલેશન
મોટર ્યરુ ોનનો રોહ ધરાવતા કે તેનાથી અસરર્ત લોકો માટે માહિતી
જો મોટર ્ રુ ોનના રોહ (MND)ની સાથે તમારુન વસન નબળન પડે તો, તમારી વસન ટીમ વૅ્્ટલેશનનો
યપયોહ કરવા ુન

ૂચવી શકે છે ેમાન મશીન તમારા વસનમાન આધાર આપવામાન મદદ કરે છે . આ

માહિતી પરક વવવવધ રકારના વૅ્્ટલેશન વવશે તથા આ આધારનો યપયોહ કરવો છે કે નિં તે નકી
કરતી વસતે

ુન વવચાર ુ ન તે જણાવે છે .

વવષયવ્ ુમાન નીચેના વવભાહોનો સમાવેશ થાય છે :
1:

વૅ્્ટલેશન મને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

2:

કેવા રકારના વૅ્્ટલેશન ઉપલ્ધ છે ?

3:

નૉન-ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન કેવી રીતે કામ કરે છે ?

4:

ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન કેવી રીતે કામ કરે છે ?

5:

શનુ નુ વૅ્્ટલેશનનો ઉપયોહ બનધ કરી શકુન ?

6:

મારી ભાસવ સનભાળ માટે નુ આહોતરન ુ આયોજન કઈ રીતે કરી શકુન ?

7:

નુ વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી શકુન ?
આ સનકેતનો યપયોહ અમારા અ્ય રકાશનોંહે ્યાન સંચવા માટે થાય છે . આને કમ રીતે
ઍ્સેસ કર ુ ન તે ાણવા માટે , આ પરકના ંતે વ ુ માહિતી જુવ.
આ સનકેતનો યપયોહ MND ધરાવતા કે તેનાથી અસરર્ત અ્ય લોકોના કથનો દશાાવવા માટે
થાય છે .

ૃ પા કરીને નંધ લેશો કે આ

ૂળ માહિતી ુ ન ભાષાનતહરત સન્કરણ છે .

ભાષાનતર સેવાવનો યપયોહ કરે છે , પરન ુ ભાષાનતરમાન રિેલી કોભપણ

D MND ઍસોવસએશન રવત્ઠિત
ૂલોની જવાબદારી લમ શકે

નિં.
સારવાર અને સનભાળ વવશે વનણાયો લેતી વસતે િનમેશાન તમારી ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમને
પ ૂછો.

ુ ાકાતો વસતે મદદ કરવા માટે તેવ અ વ
ુ ાદક (રા્સલેટર)ની હોિવણ કરી આપે તેમ બની
લ

શકે છે .
વ ુ માહિતી ુ ન ભાષાનતર શય િોમ શકે છે , પરન ુ આ એક મયાાહદત સેવા છે . વવહતો માટે અમારી
િૅ્પલામન MND Connectનો સનપકા કરો:
ટૅલલફોન: 0808 802 6262
મમેલ: mndconnect@mndassociation.org

વૅ્્ટલેશન મને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

1:

જો તમારા માટે યો્ય િોય તો વૅ્્ટલેશન નીચે

ુ બ તમારા ીવનની
જ

ુ વતા
ણ

ુ ારવામાન મદદ કરી
ધ

શકે છે :






ુ નબળા પડવાથી સાાયેલા લષણો પૈકી કેટલાનક લષણોમાન રાિત
તમારા વસનના ્ના વ
આપીને
તમને વ ુ અસરકારક રીતે વાસ લેવા સષમ બનાવીને
થાક વછો કરીને
લચંતા અને તણાવ વછા કરીને.

ુ વ અલહ અલહ િોય છે અને લાભોમાન ફેરફાર થમ શકે છે . વૅ્્ટલેશનના
જોકે, MND ંહે દરે કનો અ ભ
વવવવધ રકાર સમજવા અને ભવવઠયમાન આ તમને કેવી રીતે અસર કરશે તે સમજ ુન અહ્ય ુન છે .
ુ નબળા પડતાન અટકશે નિં અથવા રોહની
વૅ્્ટલેશનથી ીવન લનબામ શકે છે , પરન ુ વસનના ્ના વ
ૃધિ અટકશે નિં.

વૅ્્ટલેશન સવશે મારે યારે સવચારવાની જૂર પડે?
વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ કરવો કે નિં તે નકી કરવાની પસનદહી

ૂ્કેલ િોમ શકે છે . તમે

ૂલચત વનણાય

લમ શકો તે માટે તમારી સનભાળમાન સામેલ વસન સનબવન ધત ્યવસાયીવ સાથે વવક્પો ંહે ચચાા કરવી
અહ્યની છે .
તમારી પસનદહીનો આધાર આના પર રિેશે:







તમારા પોતાના અલભરાયો અને પસનદહીવ
સારવાર તમારા માટે યો્ય છે કે નિં તે જોવા માટે ુન આકલન
વૅ્્ટલેશન શૂ કરવા માટેનો રેઠિ સમય
તે સમયે તમારી જૂહરયાતો
તમારી ભાવવ સનભાળ માટે તમારી ભ્છાવ

ુન િોમ શકે.

જો શય િોય તો, તમે વૅ્્ટલેશન પર રિેવા માટે તૈયાર થાવ કે તરત તે માટેના તમારા વવક્પો વવશે
બને તેટલી ાણકારી મેળવો.
“તમારા એવા ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ્યવસાયીવને આ માહિતી પરક બતાવ ુન

યપયોહી બની શકે છે
ુ વ િનમેશાન િોય જ એ ુન જૂરી નથી."
ેમને MND સાથે વૅ્્ટલેશનનો અ ભ
તમને કોભપણ લષણો વધતા િોવા ુ ન જણાય તે પિેલાન અથવા તમારા વસનમાન કોભપણ ફેરફારો ુ ન
રથમ લચન દે સાવાની સાથે જ તમારી ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ સાથે ચચાાવ કરવી યપયોહી
ુ વો કે તરત જ, તમારા ુ ટુનબીજનો અને તમારી
બનશે. તેમ કરવા માટે તૈયાર િોવા ુ ન તમે અ ભ
સનભાળમાન સામેલ કોભપણ ્ય્્ત સાથે વવક્પોની ચચાા કરવા ુન પણ તમારા માટે યપયોહી બની શકે છે .
આનાથી તમને નીચેની બાબતો માટે સમય મળશે:
• યતાવળ કયાા વવના તમારા વવક્પો વવશે વવચાર કરવા
• િાલમાન અને ભવવઠયમાન તમારા વવક્પોનો શો અથા છે તે સમજ ુ ન
• તમારી ભ્છાવ અને પસનદહીવ ંહે લોકો ાણે તેની સાતરી કરવી
• તમને સિાય કરતી દરે ક ્ય્્ત આવનારા ફેરફારો માટે તૈયાર થાય, પછી ભલે તમે વૅ્્ટલેશનનો
યપયોહ કરવા ુન નકી કરો કે ન કરો.

• અવન્છનીય અથવા આયોજન વવનાના િ્તષેપો ટાળવાન.

ુ વ કિે છે કે લોકો િનમેશાન પિેલેથી પ ૂરતા તૈયાર િોતા નથી.
“મારો પોતાનો અ ભ
અથવા લષણો પ ૂરતા વિેલાન જણાયા નથી. મારા પવતના કેસમાન, તેમની વસનની સમ્યાવ
એટલી વધી હમ િતી કે તેમના માટે નૉન-મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનનો અસરકારક રીતે યપયોહ
કરવો શય ન િતો."

2:

કેવા રકારના વૅ્્ટલેશન ઉપલ્ધ છે ?

વૅ્્ટલેશનના બે રકાર છે :
નૉન-ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન (NIV): જયાન મશીન મા્ક વારા તમારા સામા્ય િવાને ંદર લેવાના
ૂ આવે છે
રમાણને વધારીને તમારા વસનમાન મદદ કરે છે . તમને કેવા રકાર ુ ન મા્ક સૌથી વધારે અ ુ ળ
તેના આધારે આમાન સામા્ય રીતે તમારા નાક, અથવા તમારા નાક અને મં આવરી લેવામાન આવે છે .
નેશનલ મસ્્ટટયુટ ફૉર િૅ્થ ઍ્ડ કૅઅર એ્સે્સ્સ (NICE)એ એક માહાદવશિકા તૈયાર કરી છે : CG105
MND ધરાવતા લોકો માટે નૉન-મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનના યપયોહ પર. તમારી વસન ટીમ અથવા
્યાપક ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ સાથે વસન સનબવન ધત રનો ંહે ચચાા કરતી વસતે આ
દ્તાવેજ મદદ કરી શકે છે .
વવહતો માટે જુવ:
માહિતીપરક 14C - નૉન-મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન (NIV) પર NICE લચહક્સકીય માહાદવશિકા
ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન (ે રે હકયો્ટૉમી પણ કિેવાય છે ): જયાન તમારી હરદનના આહળના ભાહમાનથી
તમારી વાસનળીમાન એક નળી દાસલ કરવામાન આવે છે ે વૅ્્ટલેટરને તમારી વસનહિયાને વનયનવરત
કરવા સહિય કરે છે .
ૂ ન આવે તેમ બની શકે. જો યો્ય જણાય તો તે વસનની
વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ દરે કને અ ુ ળ
સમ્યાવ િળવી કરવામાન, ંઘ
વધતાન અટકાવશે નિં. .

ુ ારવામાન અને થાક ઘટાડવામાન મદદ કરી શકે છે , પરન ુ તે રોહને
ધ

ુલ વૅ્્ટલેશન શનુ છે ?
શૂઆતમાન વૅ્્ટલેશનની જૂર સામા્ય રીતે રાતના સમયે પડે છે , પરન ુ રોહ આહળ વધવાની સાથે
હદવસ દરવમયાન વધારે લાનબા સમયહાળાવ માટે તમને તેની જૂર પડી શકે છે . જો તમને દર 24 કલાકે
12થી વ ુ કલાકો માટે વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ કરવાની જૂર પડે તો આનો સામા્ય રીતે એવો અથા થાય
છે કે તમે મશીન પર આધાહરત થમ રયા છો.
જો આધાર ન િોય તે વસતે તમે િીપણ વાસ લમ શકો તેમ િોય તો કોભપણ રકારના વૅ્્ટલેશનનો
યપયોહ થમ શકે છે . જોકે, મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનનો ઘણી વસત શૂઆતકયાાના સમય થી જ સતત
ધોરણે યપયોહ થતો િોય છે . જો તમને કોભપણ એક રકારના વૅ્્ટલેશનની સતત જૂર પડે તો તેને
સનપ ૂણા વૅ્્ટલેશન કિેવાય છે .
્યારે તમે સનપ ૂણા વૅ્્ટલેશન પર િો ્યારે તમે આ આધાર પર અવલનલબત બનો તેવી સનભાવના િોય છે .
તેના વવના તમને થોડા સમયમાન વાસ ચડશે અને તમે તમારી ાતે અસરકારક રીતે વાસ ન લમ શકો
તેમ બની શકે છે .
નુ વૅ્્ટલેશનનો ઉપયોહ ન કરવા નુ નકી કરન ુ તો શનુ થશે?
જો વૅ્્ટલેશન તમારા માટે યો્ય ન િોય અથવા તમે તેનો યપયોહ ન કરવા ુ ન નકી કરો તો, તમારી
વસન ટીમ,
હફલિયોથેરવપ્ટ અને અ્ય ્યવસાયીવ ેમ કે તમારી દદા શામક સનભાળ ટીમ મદદ કરવાની અ્ય
રીતો
પર સલાિ આપી શકે છે . આમાન નીચેનાનો સમાવેશ થમ શકે છે :







ંહવવ્યાસ અને ્્થવત
વસનની કસરતો
જો તમને સાનસી સાવામાન ્ુ કેલી પડે તો સિાયતા
િળવા થવાની રીતો
લષણો અને લચંતા િળવા કરવા માટે દવા.
વસનની અ્ય લચહક્સાવ વવશે વવહતો માટે, જુવ:
માહિતી પરક 8A – વસનની સમ્યાવ માટે મદદ

મારે વધારાના ઑ્સસજનની જૂર છે ?
મોટાભાહના હક્સાવમાન MND માટે ુ ન વૅ્્ટલેશન તમને વાસ લેવા માટે સામા્ય િવાનો યપયોહ કરે
છે . MND સાથે સામા્ય રીતે વધારાના ઑ્્સજનની ભલામણ કરવામાન આવતી નથી, કારણ કે તેનાથી
ુ ન સોરવામ શકે છે .
તમારા શરીરમાન ઑ્્સજન અને કાબાન ડાયો્સામડ વ્ચે ુન સન લ
જોકે, તમારા ઑ્્સજન ્તરો વછાન િોય તો યારે ક તેનો સાવધાની સાથે યપયોહ કરી શકાય છે . ઘરે લ ુ
વપરાશ માટે ઑ્્સજન વવશેના કોભપણ વનણાયો ંહે તમારી વસન ટીમ સાથે ચચાા કરવી જોમએ,
કારણ કે તમારા લોિીમાન ઑ્્સજનના વ ુ ્તરો
િવામ

કુ સાનકારક િોમ શકે છે .

ુ ાફરી દરવમયાન MND સાથે ઑ્્સજનના યપયોહ વવશેની વવહતો માટે , જુવ:
સ

માહિતી પરક 8E – મોટર ્ રુ ોન રોહમાન િવામ

3:

ુ ાફરી અને વૅ્્ટલેશન
સ

નૉન-ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન કેવી રીતે કામ કરે છે ?

NIV તમારા નાક, અથવા નાક અને મંને આવરી લેતા મા્ક વારા તમારા ફેફસાનમાન સામા્ય િવાના
રવાિને વધારે છે . તેને સામા્ય મલે્્રક સૉકેટ વારા કે બૅટરીથી પાવર આપીને નળી વારા એક નાના
મશીન સાથે જોડવામાન આવે છે . NIV મશીનમાનથી આવતા િવાના રવાિનો સમય તમારા વાસની
સામા્ય પિવત સાથે બનધબેસે તે રીતે હોિવેલો િોય છે . કેટલાક મશીનો આપોઆપ સમયને છે .
નુ NIVનો યાન ઉપયોહ કરી શકુન ?
મશીનના વવવવધ રકાર છે , પરન ુ તે નાના, પોટે બલ અને ઘરે તથા રવાસ દરવમયાન હમે ્યાન
યપયોહમાન લમ શકાય તેવા િોય છે .
તમને ્િીલચેરનો યપયોહ કરવાની જૂર પડે તો પણ તમે હવતમાન રિી શકો છો, કારણ કે કેટલાક
મશીન બૅટરી વારા સનચાલલત િોમ શકે છે . જો કારથી રવાસ કરતા િોવ તો કેટલાક મશીનને વસહારે ટ
લામટરમાન ્લહ કરી શકાય છે .
વવમાનમાન NIV લેવા વવશેની વવહતો માટે , જુવ:

ુ ાફરી અને વૅ્્ટલેશન
માહિતી પરક 8E – મોટર ્ રુ ોન રોહમાન િવામ સ
વસન ટીમ તમને મશીનનો કેવી રીતે યપયોહ કરવો તે બતાવશે. વૅ્્ટલેટરના સેહટં્િ, મા્ક અને
ૂ આવે તે રીતે હોિવવામાન આવશે. આ સામા્ય રીતે એક આયટપેશ્ટ તરીકે
અ્ય ભાહો તમને અ ુ ળ

િૉ્્પટલમાન કરવામાન આવે છે , પરન ુ તે માટે ટૂનકા રોકાણની જૂર પડી શકે છે . જોકે, આમાનની કેટલીક
સેવાવ તમને ઘરે મેળવો તે શય બની શકે છે .
તમારી જૂહરયાતો બદલાય તેવા હક્સામાન વૅ્્ટલેટરના તમારા યપયોહની વનયવમત સમીષા કરવામાન
આવશે. ટીમ યપકરણની સનભાળ અને તેની સફામ વવશેની સલાિ સહિતની, અવવરત સિાય અને જૂર
જણાય તો કામકાજના કલાકો વસવાયની તા્કાલલક મદદ ટીમ પ ૂરી પાડી શકે છે . જો તમને રવાસ
કરવામાન ્ુ કેલી પડે તો તેવ તમારા ઘરે

ુ ાકાતો હોિવી શકે છે .
લ

ૂ થવામાન સમય લાહે છે . તમે બ ુ જલદી અ ુ લ
ૂ ન સાધી શકો છો
તમારા મશીન અને મા્કને અ ુ ળ
અથવા તમને અલહ અલહ સૅહટં્િ કે મા્ક અજમાવી જોવાની જૂર પડી શકે છે . તમારી વસન ટીમ
આધાર પ ૂરો પાડશે, પરન ુ જો તમે નકી કરો કે તે તમારા માટે યો્ય નથી તો તેવ તમારા લષણોને
વનયનવરત કરવા માટે મદદ કરવા અ્ય વવક્પો આપી શકે છે .
NIV યારે યો્ય િોત નુ નથી?
વવવવધ બાબતો ંહે વવચાર કરવાનો િોવાથી વસન ટીમ સાથે તમારુન આકલન અહ્ય ુન છે .
ૂ ન આવી શકે, જો:
NIV અ ુ ળ


હદવસ અથવા રાત દરવમયાન લાનબા સમયહાળા માટે તમે પહારદાર કે લબનપહારદાર
સનભાળકતાા ધરાવતા ન િોવ અને જો તમને તમારા બા ુવ અથવા િાથમાન નબળામ લાહે -





આનો અથા એ છે કે તમને મા્ક પિેરવામાન કે કાઢવામાન તકલીફ પડી શકે છે
મા્ક પિેરવા દરવમયાન તમને બનધ જ્યામાન પ ૂરાયેલા રિેવાનો ડર લાહે અથવા બ ુ વેદના
થાય
ૂ
મશીનનો યપયોહ કરવા દરવમયાન િવાના રવાિની ે અ ુ ૂવત થાય તેની સાથે તમે અ ુ ળ
થમ ન શકો
તમને હળવાની તકલીફો િોય.

NIV સાથે સમય વીતવાની સાથે શનુ થાય છે ?
શૂઆતમાન તમને માર રારે જ NIVનો યપયોહ કરવાની જૂર પડી શકે છે ેથી તમારા વસન અને
ંઘની

ુ વતામાન ધ
ુ ારો લાવવામાન મદદ મળે . જોકે, રોહ આહળ વધવાની સાથે તમારા લષણોમાન
ણ

રાિત માટે તમારે હદવસ દરવમયાન તેનો યપયોહ કરવાની જૂર પડી શકે છે .

" ુ ન એવા તબકે છન ્યારે ુ ન હદવસમાન 15 કલાક માટે NIVનો યપયોહ કરનુ છન."
આનો અથા એ છે કે સમય વીતવાની સાથે તમે NIV પર આધાહરત બની શકો છો અને એવા તબકે
પિંચી શકો છો ્યાન તમારે
સતત તેનો યપયોહ કરવાની જૂર પડે. જોકે, તે ીવન આધાર ે ુ ન નથી . NIVની સાથે પણ એક એવો
ુ એટલા નબળાન બને કે મશીન મદદ ન કરી શકે.
સમય આવશે ્યારે વસનના ્ના વ
કેટલાનક લોકો માટે આમાન મહિનાવ લાહી શકે છે , અ્ય લોકોના હક્સામાન આ બ ુ િડપથી થમ શકે છે .
આનાથી ંઘાળપ ,ુ ન

ૂ્છાા અને છે વટે

્ૃ ુ આવે છે . આ સામા્ય રીતે શાનવતપ ૂણા િોય છે અને તમારી

્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ તમને લચંતા વછી કરવામાન મદદ કરી શકે છે . જુવ વવભાહ 5:

ુન ુ ન

વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ બનધ કરી શ ુ ન?). આ ્્થવતમાન પુનજીવન મદદ કરે તે અશય છે , કારણ કે તમારુન
NIV તમને અસરકારક રીતે આધાર આપી નિં શકે.
મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન અલહ રીતે કામ કરે છે , કારણ કે તે તમારા માટે વાસ લે છે . જુવ આહામી વવભાહ
4: મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન કેવી રીતે કામ કરે છે ?

4:

ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન કેવી રીતે કામ કરે છે ?

તમને વાસ લેવામાન મદદ કરવા અને રાવો ચ ૂસી લેવા ુન શય બનાવવા માટે તમારી હરદનના
આહળના ભાહમાનથી તમારી વાસનળીમાન દાસલ કરે લી નળીનો મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનમાન યપયોહ થાય
છે . નળી દાસલ કરવાની હિયા રે હકવ્ટૉમી કિેવાય છે ે સામા્ય ઍને્થેહટક િેિળ પ ૂરી પાડવામાન આવે
છે . તમને વાસ લેવામાન મદદ કરવા માટે વૅ્્ટલેશન મશીન આ નળીનો યપયોહ કરે છે .

ુ ેમાન MND
ક

ધરાવતા લોકોને િનમેશાન મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન યપલ્ધ િો ુ ન નથી અથવા આપવામાન આવ ુ ન નથી, પરન ુ
જો NIV યો્ય ન િોય તો યારે ક તેનો યપયોહ થાય છે .
આ રકારના વૅ્્ટલેશનનો સામા્ય રીતે સનપ ૂણા વૅ્્ટલેશન એવો અથા થાય છે અને તેમાન સનભાળ જહટલ
ુ વી બ વુ વષયક વનઠણાત ટીમ તથા તમારી સનભાળમાન સામેલ લોકો તરફથી
િોમ શકે છે . આ માટે અ ભ
આધારની જૂર પડે છે .
ઈ્વેસસવ વૅ્્ટલેશન સવશે મારે શનુ સવચારવાની જૂર છે ?
મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનમાન ચિેરા પર મા્કની જૂર પડતી નથી ેનો અથા એ છે કે તમે બનધ જ્યામાન
પ ૂરામ રિેવાના ડર કે અ્વ્થતાથી બચી શકો છો. જોકે, કેટલીક અ્ય બાબતો છે ેના વવશે વવચાર
કરવો જૂરી છે .

ૂ છે અને ઘરે તેનો યપયોહ થમ શકે છે , પરન ુ તમારા ુ ટુનબીજનો અને
NIVની ેમ, તે અ ૂ ળ
સનભાળકતાાવએ વ ુ રમાણમાન આધાર પ ૂરો પાડવાની જૂર પડી શકે છે . આ તેમના માટે પડકારજનક
અને તમારા માટે વનરાશાજનક િોમ શકે છે ે આ રકારના વૅ્્ટલેશન સાથે થોડા વષો

ુ ી ચાલુ રિી
ધ

શકે છે . ્યારે તમારા MNDના અ્ય લષણો ધીમેથી આહળ વધી રયા િોય અને તમારા ીવનની
ુ વતા સારી િોય ્યારે મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન સૌથી વધારે સફળ િોય છે .
ણ
જો તમે ે સનભાળ મેળવો તે ુ ન ્તર વધે તો ઘરે તમને આધાર આપવો લબલ ુ લ શય ન િોય તેમ બની
શકે અને તેથી નવસંહ િોમમાન તમને સસેડવા પડી શકે છે . કેટલાનક સનજોહોમાન સનભાળની જહટલતાવને
કારણે મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન તો જ આપવામાન આવી શકે જો તમે નવસંહ િોમમાન જવા માટે તૈયાર િોવ.
જો MNDથી તમારી બોલવાની અને સનવાદની ષમતાવની સમ્યાવ ઊભી થાય તો મ્વેવસવ
વૅ્્ટલેશનથી આ વધારે

્ુ કેલ બની શકે છે . વૅ્્ટલેશનની લયને કારણે તમારી બોલવાની શૈલીમાન

ુ મશીનોને કારણે લબલ ુ લ બોલી ન શકાય તેમ બની શકે છે .
સલેલ પડી શકે છે અને અ ક
જોકે, MND સાથે બોલવા અને સનવાદની સમ્યાવ વૅ્્ટલેશન સાથે કે તે વવના આહળ વધવા ુન ચાલુ
રાસશે, તેથી ભાવવ સનભાળ વવશે તમારી ભ્છાવ ંહે લોકોને કિે ુ ન વધારે

્ુ કેલ બની શકે છે . તમારી

સનભાળમાન સામેલ દરે ક ્ય્્ત તમારી ભ્છાવથી પહરલચત િોય તેની સાતરી કરવા માટે આહોતરુન
આયોજન કર ુન અહ્ય ુ ન છે . જુવ આહામી વવભાહ 6: મારી ભાવવ સનભાળ માટે ુ ન આહોતરનુ આયોજન

કમ રીતે કરી શ ુ ન?

આ બધા પાસાવ પર સલાિ માટે તમારી વસન ટીમને પ ૂછો. મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન સાથે તમે નીચેના
વવશે પણ પ ૂછવા માનહતા િોમ શકો છો:





યપકરણની ાળવણી, કારણ કે આ માટે નળી બદલનારા ્યવસાયીવ પાસેથી મનપુટની જૂર
પડે છે ,
ે સામા્ય રીતે મહિનામાન એક વસત કરવામાન આવે છે (આ એક િળવી વવવધ છે પરન ુ તેમાન
જોસમ િોય છે )
ુ થમાનથી ્ ક
ુ સ સંચવામાન આવે છે ે વૅ્્ટલેશનના રથમ થોડા અિવાહડયાવમાન
તેમાન વા પ
અને ્યારે પણ છાતીના ચેપો રોજ થાય ્યારે વારન વાર જૂર પડે છે અથવા
નળીની આસપાસ અવરોધો, ચેપો અને ચામડી ુ ન વવભાજન અટકાવવા વારન વાર સનભાળની જૂર
પડે છે .

વસન માટે કોભપણ રકારના આધારનો યપયોહ કરવો કે નિં એ તમારો વનણાય છે . જોકે, અનપેલષત
્્થવતવમાન, તમારી પ ૂવાસમ
ન વત વવના મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન શૂ કરવામાન આવે તે શય છે .

દાસલા તરીકે જો કટોકટીમાન તમને ભાનમાન લાવવામાન આવે તો તમને હરકવર થવામાન મદદ કરવા માટે
તેનો યપયોહ થમ શકે છે . આ સામા્ય રીતે કામચલાય િોય છે , પરન ુ એક વસત MND સાથે વસનના
ુ નબળાન પડયા બાદ મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ બનધ કરવો કેટલો
્ના વ

્ુ કેલ િોમ શકે છે તે

મમજ્સી ટીમને ્યાલ ન આવે તેમ બની શકે છે . તમારે આ રકારના વૅ્્ટલેશનનો વતામાન આધાર
તરીકે ્વીકાર કરવો પડી શકે છે ે તમારી ભાવવ સનભાળના આયોજનોને અસર કરી શકે છે .
જો મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન એવી બાબત િોય ે તમે કોભપણ સનજોહોમાન ભ્છતા ન િોવ તો તમારી
સનભાળમાન સામેલ બધી ્ય્્તવને તમે આ બાબત ્પઠટ રીતે જણાવો તે જૂરી છે . જો તમે કોભપણ
કારણસર વનણાયો લમ ન શકો અથવા વાતચીત ન કરી શકો તો લોકોને માહાદશાન આપવા માટે તમારી
ભ્છાવ લસવાની તમને જૂર પડી શકે છે . જુવ વવભાહ 6: મારી ભાવવ સનભાળ માટે ુ ન આહોતરનુ

આયોજન કમ રીતે કરી શ ુ ન?

5:

શ નુ નુ વૅ્્ટલેશનનો ઉપયોહ બનધ કરી શકુન ?

તમે કોમપણ સમયે વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ કરવા ુન બનધ કરી શકો છો. વસનના આધાર ેવી સારવાર
બનધ કરવા ુન કિે ુન એ તમારો કા ૂની અવધકાર છે .
વૅ્્ટલેશનથી લબલ ુ લ મદદ મળતી નથી અથવા તે બોાૂપ િોવા ુ ન તમને લાહે તો તમે વૅ્્ટલેશનનો
યપયોહ બનધ કરવાની ભ્છા ્ય્ત કરી શકો છો. જો તમે માર તેનો થોડો સમય માટે જ યપયોહ કરવા
માનહતા િોવ તો તમે ંતરાલ બાદ મશીન ફરીથી ન લહાડવા ુ ન પસનદ કરી શકો છો. તમારા લષણોને
વનયનવરત કરવા માટે તમને અ્ય લચહક્સાવની કદાચ જૂર પડશે, તેથી તમે આ સારવાર કેવી રીતે બનધ
કરશો તે ંહે તમારી ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ સાથે આયોજન કર ુન સામા્ય રીતે રેઠિ રિે
છે .
જોકે, તમને પિેલેથી સતત મદદની જૂર પડતી િોય તો વૅ્્ટલેશન બનધ કરાવ ુન

ૂબ

્ુ કેલ બને છે .

જો તમે સનપ ૂણા વૅ્્ટલેશન પર િોવ અને પોતાની ાતે અસરકારક રીતે વાસ ન લમ શકતા િોવ તો
ુ દરતી

ૃ્ ુ થોડાન જ સમયમાન આવે તેવી શયતા િોય છે .

વૅ્્ટલેશન બનધ કરવાનો તમારો વનણાય એવી ્પઠટ સમજણ સાથે કરવો જોમએ કે તેનાથી તમારા
ીવન પર ભારે જોસમ ઊ ુ ન થમ શકે છે . તમારી વસન ટીમ અથવા દદા શામક સનભાળ ્યવસાયીવ સાથે
આ ંહે ચચાા કરો ેવ સમાવશે કે જો તમે આ સનજોહોમાન વૅ્્ટલેશન બનધ કરવા ુ ન નકી કરો દવા કમ
ુ વવામાન અને તણાવ વછો કરવામાન મદદ કરશે.
રીતે તમને શાનવત અ ભ

તમારી વસન ટીમ, દદા શામક સનભાળ ટીમ અને ્યાપક ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ આહોતરુન
આયોજન કરવા વવશે તમને િોમ શકે તેવા કોભપણ રનોના જવાબો આપી શકે છે , ેમાન લષણોને કમ
રીતે વનયનવરત કરવા અને તમારા ુ ટુનબીજનો માટે આધારનો પણ સમાવેશ થાય છે . તમે તમારી ાતે કોભ
વવક્પ પસનદ કરવા કે વાતચીત કરવા માટે અષમ બનો તો વવશેષ સનજોહોમાન વૅ્્ટલેશનનો યપયોહ
બનધ કરવા માટે તમે આહોતરા વનણાયો પણ નંધી શકો છો. જુવ વવભાહ 6: મારી ભાવવ સનભાળ માટે ુ ન

આહોતરનુ આયોજન કમ રીતે કરી શ ુ ન?

મારી ભાસવ સનભાળ માટે નુ આહોતરન ુ આયોજન કઈ રીતે કરી શકુન ?

6:

વસનના આધારનો યપયોહ કરવાથી MND ે રીતે આહળ વધે તેના વવશે રનો અને ડર ઊભા થમ શકે
છે . તમારી ભાવવ સનભાળ વવશે તમારા ુ ટુનબીજનો અને ્વા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ સાથે
વાતચીત શૂ કરવાનો આ સારો સમય િોમ શકે છે .
આનાથી લચંતા વછી થમ શકે છે અને તમને નીચેના વવશે વાત કરવી મદદૂપ લાહી શકે છે :





ીવનના ંતની સનભાળ માટે ના વવક્પો
વૅ્્ટલેશનથી લબલ ુ લ મદદ મળતી ન િોય અથવા તે બોાૂપ િોવા ુ ન લાહે તો વૅ્્ટલેશન
પાછન સંચી લેવાના વવક્પો
MNDના બાદના તબકાવમાન

ુન થશે, કારણ કે િકીકતો ાણવાથી ડર વછો કરવામાન મદદ

મળી શકે છે
ભાવવ સનભાળ માટે તમારી ભ્છાવ કેવી રીતે નંધવી.

તમારી સનભાળમાન સામેલ દરે ક ્ય્્ત સાથે તમારા વવચારો અને વનણાયો ની આપલે કરવાથી તેમને
ુ વી
તમારી જૂહરયાતો અને ભ્છાવ પ ૂરી કરવામાન મદદ મળે છે . તેનાથી તમારુન મન પણ શાનવત અ ભ
શકે છે . શય તેટલી જ્દી આ વાતચીતો કરવી તમારા માટે અહ્યની છે . MND વારા બોલવા અને
વાતચીત કરવાની ષમતા પર અસર પડી શકે છે અને કેટલાક લોકોને વવચારણા અને તકા ની રહિયાવમાન
ુ વ થાય છે . આનો અથા એ છે કે જહટલ ચચાાવ કરવી વધારે
પણ ફેરફારોનો અ ભ

્ુ કેલ બની શકે છે .

જો તમે વનણાયો લેવા કે વાતચીત કરવા અષમ થાવ તો તમે તમારી ભાવવ સનભાળ અને સારવાર વવશે
તમારી ભ્છાવ નંધી શકો છો. આનાથી તમને કમ રીતે મદદ કરવામાન આવે અને એવી કોભપણ બાબત
ે થાય તેમ તમે ભ્છતા ન િોવ તો તેના વવશે અ્યોને સમજવામાન મદદ મળે છે .
આ નીચે પૈકીના એક અથવા બનનેનો યપયોહ કરીને કરવામાન આવે છે :

આહોતરી સનભાળ યોજના: આનાથી તમારી ભાવવ સનભાળ, સારવાર અથવા તમને જૂરી ્યવિાહરક
સિાયતાના કોભપણ પાસા વવશે તમારી ભ્છાવ નંધવી તમારા માટે શય બને છે . આ કા ૂની રીતે
બનધનકતાા દ્તાવેજ નથી, પરન ુ તમારી સનભાળમાન સામેલ દરે ક ્ય્્તને માહાદશાન આપવામાન મદદ કરે
છે .
સારવાર નકારવાનો આહોતરો સનણણય (ADRT): આનાથી ભવવઠયમાન વવવશઠટ સનજોહો િેિળ કમ
સારવારો તમને આપવામાન ન આવે અથવા ેમાનથી તમે નીકળી જવા માનહતા િોવ તેવી સારવાર તમે
નંધી શકો છો. દાસલા તરીકે, તમે ચોકસ સમયે NIV પાછન સંચવામાન આવે તે ુન ભ્છતા િોમ શકો છો.
જો યો્ય રીતે પ ૂરી કરવામાન આવે અને ્યારે તેના વનમાાણ વસતે તમે તકા સાથે વનણાયો લમ શકવા
સષમ િોવા ુ ન તમે બતાવી શકો તો તમારી ADRT એ કા ૂની રીતે બનધનકતાા બને છે .
તમારા લષણો આહળ વધવાની સાથે તમારી ભ્છાવ બદલામ શકે છે . તમે કોભપણ સમયે તમારા
આહોતરા આયોજનો અથવા વનણાયોની સમીષા કરી શકો છો અને તેને બદલી શકો છો.
આહોતરુન આયોજન કેમ કર ુન અને આહોતરા વનણાયો કમ રીતે લેવા તે ંહેની વવહતો માટે
જુવ અમારા ીવનના ંત અને ADRT વવશેના રકાશનો
અમારી MND Connect િૅ્પલામન ભાવવ આયોજન વવશે તમને કોભ સાનભળે તેવી ્ય્્ત અથવા
માહાદશાન આપી શકે છે . વવભાહ 7માન વ ુ માહિતી જુવ: ુ ન વધારે માહિતી કમ રીતે મેળવી શ ુ ન? સનપકા
વવહતો માટે.
િૅ્પલામન ટીમ પણ તમને અમારા ઍસોવસએશનના

ુ ાકાતીવ, શાસાવ, સ ૂિો અને અને ્થાવનક
લ

સનભાળ વવકાસ સલાિકારો તરફ દોરી શકે છે ે બધાન તમારા રનોને સાનભળશે અને વ ુ માહિતી
શોધવામાન તમને મદદ કરશે.

7: નુ વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી શકુન ?
ઉપયોહી સનહઠનો
અમે નીચેનામાનથી કોભપણ સનહિનને સમથાન આપતા િોમએ તે જૂરી નથી, પરન ુ વ ુ માહિતી માટે ની
તમારી શોધ શૂ કરવામાન તમને મદદ કરવા તેમનો સમાવેશ કયો છે .
ુ ારાવ દરવમયાન તેમાન ફેરફાર થમ શકે છે . જો તમને
રુ ણના સમયે સનપકા ની વવહતો સાચી છે , પરન ુ ધ
સનહિન શોધવામાન મદદની જૂર પડે અથવા કોભપણ રનો િોય તો, અમારી MND Connect
િૅ્પલામનનો સનપકા કરો (વવહતો માટે જુવ આ પરકના ંતે વ ુ માહિતી).

GOV.UK
અસમથાતા ધરાવતા લોકો માટે સિકાર સહિત વવવવધ ક્યાણના

દુ ાવ ંહે ઑનલામન સરકારી

સલાિ.
મમેલ: દરે ક પ ૂછપરછ સાથે સનબવન ધત મમેલ સરનામાન વેબસામટ પર આપેલાન છે
વેબસામટ: www.gov.uk
www.nidirect.gov.uk (નોધાન આયલે્ડ)
િૅ્થ ઈન વે્સ
વે્સમાન NHS સેવાવ વવશે માહિતી ેમાન વે્શના ્વા્્ય વનહમોની હડરે ્ટરીનો પણ સમાવેશ થાય છે .
આ માર એક ઑનલામન માહિતી સેવા જ છે (NHS ડાયરે ્ટ વે્સ પણ જુવ).
મમેલ: વેબસામટના સનપકા પાન વારા
વેબસામટ: www.wales.nhs.uk
MND Scotland
MND ્કૉટલે્ડ ્કૉટલે્ડમાન મોટર ્ રુ ોનના રોહ વારા અસરર્ત લોકો માટે સનભાળ, માહિતી અને
સનશોધન
ભનડોળ પ ૂરા પાડે છે .
સરના :ુ ન 76 Firhill Road, Glasgow, G20 7BA
ટે લલફોન: 0141 945 1077
મમેલ : info@mndscotland.org.uk
વેબસામટ: www.mndscotland.org.uk
ુ ફૉર િૅ્થ ઍ્ડ કૅઅર એસસે્સ્સ (NICE)
નેશનલ ઈસ્્ટટયટ
MNDના વનયનરણમાન NIVના યપયોહ પર CG105 સહિત બીમારીના અટકાવ
અને સારવાર ંહે રાઠરીય માહાદવશિકાવ પ ૂરી પાડ ુન ્વતનર સનહિન.
સરના :ુ ન 10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
ટે લલફોન: 0845 003 7780
મમેલ: nice@nice.org.uk
વેબસામટ: www.nice.org.uk

NHS Choices
NHS માટે નો

ુ ય ઑનલામન સનદભા ેમાન સતત ચાલતી ્વા્્યસનભાળ ંહેની માહિતીનો પણ
્

સમાવેશ થાય છે .
સરના :ુ ન Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House, 79 Whitehall, London SW1A 2NL
ટે લલફોન: 0207 210 4850
મમેલ: વેબસામટના સનપકા પાન વારા
વેબસામટ: www.nhs.uk
NHS 111
જો તમને તાકીદની પરન ુ ીવલેણ ન િોય તેવી તબીબી સમ્યાવ માટે મદદ કે સલાિ જોમતી િોય તો
NHS ઑનલામન/ટૅલલફોન સેવા. હદવસમાન 24 કલાક, વષામાન 365 હદવસ યપલ્ધ.
ટે લલફોન: 111 (ં્લે્ડ)
ુ ન અને બેડફૉડા શાયર)
અથવા 0845 4647 (કૉનાવેલ, વસલલ આય્સ, ્ ટ
NHS ડાયરે સટ વે્સ
વે્સ માટે ્વા્્યની સલાિ અને માહિતી સેવા.
ટે લલફોન: 0845 4647
વેબસામટ: www.nhsdirect.wales.nhs.uk
NHS નોધણન આયલે્ડ
નોધાન આયલે્ડમાન NHS સેવાવ વવશે માહિતી. આ માર ઑનલામન સેવા જ છે .
મમેલ: વેબસામટના સનપકા પાન વારા
વેબસામટ: www.hscni.net
NI ડાયરે સટ
યતર આયલે્ડ માટે GOV.UKની સમકષ સન્થા ે ્વા્્ય સેવાવ અને અસમથાતા માટે સિાય
સહિતના વવવવધ ક્યાણ સનબવન ધત વવષયો પર સરકારી માહિતી પ ૂરી પાડે છે .
મમેલ: વેબસામટના સનપકા પાન વારા
વેબસામટ: www.nidirect.gov.uk
સનદભણ

ૂચચ

આ માહિતીના સમથાન માટે વપરાતાન સનદભો નીચેના સરનામે રી્વે્ટ ફોમા પર યપલ્ધ છે :
મમેલ: infofeedback@mndassociation.org

અથવા અિં લસો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
્વીકાર
ુ ી સમીષામાન ૃદયપ ૂવાક મદદ કરવા બદલ અમે નીચેની ્ય્્તવનો આભાર માનીએ
આ વવષયવ્ ન
છીએ:
સેરાિ એ્વેસ, રૅ ્્પરે ટરી મેહડવસનમાન સ્લવનકલ ્પેવશયાલલ્ટ હફલિયોથેરવપ્ટ, રે ્્પરે ટરી સે્ટર,
વુ નવવસિટી િૉ્્પટ્સ સાયધ્્ટન NHS ર્ટ
હિ્્ટના ફૉલ, પેલલએહટવ મૅહડવસન ક્સ્ટ્ટ, LOROS, લે્ટર
લીિ હૅલન, સ્લવનકલ ્પેવશયાલલ્ટ રે ્્પરે ટરી હફલિયોથેરવપ્ટ, રે ્્પરે ટરી હડપાટા મે્ટ, સેલલસબરી
ફાય્ડેશન ર્ટ
માહટિન લેધમ, ્પેવશયાલલ્ટ નસા, ્લીપ સવવિસ, સે્ટ ે્સ િૉ્્પટલ, લી્સ
ુ ોમ્યુલર હડસીિમાન વવશેષ રસ ધરાવતા ક્સ્ટ્ટ, લિ્ટૉલ MND કેઅર
ઍ્્િયા મૅહરસન, ્ ર
સે્ટરના વનદે શક

વ ુ માહિતી
અમે વસનમાન મદદ અને MND સાથે સનબવન ધત અ્ય માહિતી પરકો પ ૂરા પાડીએ છીએ:
8A – વસનની સમ્યાવ માટે મદદ
8C – નૉન-મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન (NIV)ંહે NICE માહાદવશિકાવ
8D – નૉન-મ્વેવસવ વૅ્્ટલેશન (NIV) માટે સમ્યા વનવારણ
8E – મોટર ્ રુ ોન રોહમાન (MND) િવામ

ુ ાફરી અને વૅ્્ટલેશન
સ

14A – સારવાર નકારવાના આહોતરા વનણાય (ADRT)ની સમજૂતી
અમે નીચેની માહાદવશિકાવ પણ પ ૂરી પાડીએ છીએ:

મોટર ્ રુ ોન રોહ સાથે ીવન ીવ ુન – MND અને તેની અસર ુન કમ રીતે વનયનરણ કર ુન તેના વવશે
અમારી

ુ ય માહાદવશિકા
્

સનભાળ અને MND: તમારા માટે મદદ – MND સાથે ીવતી ્ય્્તને મદદ કરતા અવેતન અથવા
ુ ટુનબના સનભાળકતાાવ માટે સનપ ૂણા માહિતી

સનભાળ અને MND: ત્કાળ માહાદવશિકા – સનભાળકતાાવ માટે અમારી માહિતી ુન સારૂપ સન્કરણ
ીવનનો ંત: મોટર ્ રુ ોન રોહ ધરાવતા લોકો માટે માહાદવશિકા – સનભાળના આહોતરા આયોજન
અને આહોતરા વનણાયો સહિત ભાવવ સનભાળ અને ંવતમ તબકામાન પિંચેલા MND વવશે વનણાયો લેવા
માટે ની અમારી સનપ ૂણા માહાદવશિકા
તમે અમારા મોટાભાહના રકાશનો અમારી વેબસામટ પરથી ડાયનલોડ કરી શકો છો:
www.mndassociation.org/publications અથવા MND Connect ટીમ પાસેથી વર્ટમાન ઑડા ર
આપો ેવ વધારાની માહિતી અને મદદ પ ૂરી પાડી શકે છે :
MND Connect
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ટે લલફોન: 0808 802 6262
મમેલ: mndconnect@mndassociation.org
MND ઍસોવસએશન વેબસામટ અને ઑનલામન ફોરમ
વેબસામટ: www.mndassociation.org
ઑનલામન ફોરમ: http://forum.mndassociation.org/ અથવા વેબસામટ વારા
અમે તમારા અચભરાયો નુ ્વાહત કરીએ છીએ
તમારો અલભરાય અમારા માટે અહ્યનો છે , કારણ કે તે અમને MND સાથે ીવન ીવતાન અને તેમના
માટે સનભાળ લેતા લોકોના લાભ માટે અમારી માહિતી

ુ ારવામાન મદદ કરે છે . જો તમે અમારા કોભપણ
ધ

માહિતી પરકો પર અલભરાય પ ૂરો પાડવા માનહતા િોવ તો તમે અિં ઑનલામન ફૉમા ઍ્સેસ કરી શકો
છો:
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

તમે પરકની કાહળ ્વૂપે વવનનતી કરી શકો છો અથવા મમેલ વારા સીધો અલભરાય જણાવી શકો છો:
infofeedback@mndassociation.org
અથવા અિં લસો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
છે ્લો

ુ ારો: 01/15
ધ

આહામી સમીષા: 01/18
સન્કરણ: 3

