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વસનની સમ્યાઓ માટે મદદ
મોટર ્ય ૂરોન રોહ ધરાવતા કે તેનાથી અસરર્ત લોકો માટે માહિતી
મોટર ્ ૂરોન રોહ (MND) લોકોને વિવિધ રીતે અસર કરે છે . અ્ય ્ય્તતને થાય તે જ રમમાન તમને
સમાન લષણો થાય તેિી સનભાિના ઓછી છે , પરન ુ કોભક તબકે તમારા વાસ લેિાની રીતમાન તમને
ુ િ થમ શકે છે .
ફેરફારોનો અ ભ
ુ ને નબળાન પડિા છતાન MND િડે બદલી શકાતા નથી, પરન ુ લષણો
તમારા વસનતનરના ્ના ઓ
ઘટાડિામાન મદદ કરી શકે તેિી કેટલીક ચિકક્સાઓ અને સારિારો છે .
બ માકિતીપરક MND સાથે વસન સનબવન ધત તમારા રનોના જિાબ બપિામાન મદદ કરશે. તેમાન
નીિેના વિભાહોનો સમાિેશ થાય છે :

વિષયિ્ ુમાન નીિેના વિભાહોનો સમાિેશ થાય છે :
1:

ં વાસ લં ્યારે શં થાય છે ?

2:

MND કઈ રીતે મારી વસનહિયાને અસર કરી શકે?

3:

મારી વસનહિયાને લહતાં કોઇપણ ફેરફારોને નનયંનિત કરવામાં મદદ માટે ં શં કરી શકં ?

4:

શં ં સારવાર, ચિહક્સા કે મદદ મેળવી શકં ?

5:

ં વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી શકં ?
બ સનકેતનો યપયોહ અમારા અ્ય રકાશનોંહે ્યાન સંિિા માટે થાય છે . બને કમ રીતે
ઍતસેસ કરવુ ન તે ાણિા માટે , બ પરકના ંતે િ ુ માકિતી જુઓ.
બ સનકેતનો યપયોહ MND ધરાિતા કે તેનાથી અસરર્ત અ્ય લોકોના કથનો
દશાાિિા માટે થાય છે .

ૃ પા કરીને નંધ લેશો કે બ

ૂળ માકિતી ુ ન ભાષાનતકરત સન્કરણ છે . MNDઍસોવસએશન રવત્ઠિત

ભાષાનતર સેિાઓનો યપયોહ કરે છે , પરન ુ ભાષાનતરમાન રિેલી કોભપણ

ૂલોની જિાબદારી લમ શકે

નિં.
સારિાર અને સનભાળ વિશે વનણાયો લેતી િસતે િનમેશાન તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમને
પ ૂછો.

ુ ાકાતો િસતે મદદ કરિા માટે તેઓ અ િ
ુ ાદક (રા્સલેટર)ની હોિિણ કરી બપે તેમ બની
લ

શકે છે .
િ ુ માકિતી ુ ન ભાષાનતર શય િોમ શકે છે , પરન ુ બ એક મયાાકદત સેિા છે . વિહતો માટે અમારી
િૅ્પલામન MND Connectનો સનપકા કરો:
ટૅચલફોન: 0808 802 6262
મમેલ: mndconnect@mndassociation.org
જો તમને બ માકિતી િાન્યા બાદ રનો િોય તો તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ
મદદ કરી શકશે. જો તમને તમારી વસનકરયા ંહે કોભપણ સમ્યાઓ િોય તો બકલન અને મદદ માટે
તમને વનઠણાતોની ભલામણ કરિામાન બિે તેિી વિનનતી તમે કરી શકો છો.
તમે અમારી િૅ્પલામન MND Connectનો પણ સનપકા કરી શકો છો. સનપકા ની વિહતો માટે બ પરકના
ંતે િ ુ માકિતી જુઓ.

1: ં વાસ લં ્યારે શ ં થાય છે ?
તમે કમ રીતે તમારા ફેફસાનમાન િિા ંદર લો છો અને બિાર કાઢો છો તે વસનકરયા િણાિે છે . બ
િિામાનથી તમારા રતતરિાિમાન ઑ્તસજન લેિામાન બિે છે અને તમારા શરીરમાન ફરે છે ે તમને કાયા
કરિામાન મદદ કરે છે .
બ રકરયા થિાની સાથે તમારુન શરીર નકામી પેદાશ તરીકે કાબાન ડાયોતસામડ પેદા કરે છે . તે તમારા
ફેફસાનમાન પરત ાય છે અને ય્વાસ વારા બિાર નીકળે છે . તમારા રતતરિાિમાન ઑ્તસજન અને કાબાન
ડાયોતસામડ ુન યો્ય સન ુલન રાસવુ ન અહ્ય ુ ન છે .

ુ નો યપયોહ થાય છે , ેમાન નીિેનાનો સમાિેશ થાય છે :
્યારે તમે વાસ લો છો ્યારે ઘણાન ્ના ઓ


યરોદરપટલ - તમારા ફેફસાનની નીિે એક મોટો ્ના ુ



ુ .
ંતરાપ્ુાકી - તમારી પાનસળીઓની િ્િે બિેલા ્ના ઓ

ુ તમારી છાતી ુ ન કદ િધારિા માટે ચુ્ત થાય છે
તમને વાસ લેિામાન મદદ મળે તે માટે બ ્ના ઓ
ુ વશવથલ થાય છે ્યારે િિા ફેફસાનની બિાર
ેનાથી તમારા ફેફસાનમાન િિા સંિાય છે . ્યારે બ ્ના ઓ
ફંકાય છે .
વસનમાં સામેલ ્નાયઓ
જો તમે

ુ નબળા પડયા િોય તો તમારી હરદન
ૂબ સકરય રયા િોિ, અથિા તમારા વસનના ્ના ઓ

ુ પણ વસનમાન સામેલ િોમ શકે છે .
અને સભાના ્ના ઓ
્યારે ં સાંસી સાં ્યારે શં થાય છે ?
ુ ચુ્ત
્યારે તમે સાનસી સાઓ છો ્યારે તમે બ ુ મોટો વાસ ંદર લો છો અને તમારા પેટના ્ના ઓ
ુ ચુ્ત બનિાની સાથે તમારી
બને છે ે યરોદરપટલ પર દબાણ સજ ે છે . સાનસી સાિા માટે ્ના ઓ
્િરપેટી અને હળન બનધ થાય છે અને ્યારબાદ તમે તમારા ફેફસાનમાનથી િિા બિાર ફંકો તેમ તે

ૂલે છે .

બ જોરથી િિા બિાર ફંકાિાથી છાતીના િેપ દરવમયાન ્લેઠમ સાફ થિામાન મદદ મળી શકે છે . સાનસીથી
એિો કોભપણ સોરાક કે પી ુન ે 'સોટા માહે ંદર હ ુન િોય' અને તમારી વાસનળીમાન દાસલ થ ુ ન િોય
(ે ચ ૂષણ અથિા ઍ્્પરે શન કિેિાય છે ) તેને પણ બિાર કાઢિામાન મદદ મળી શકે છે .

2:

MND કઈ રીતે મારી વસનહિયાને અસર કરી શકે?
"યારે ક બપણને સ્યનો સામનો કરિામાન ડર લાહતો િોય છતાન િકીકતો વિશે િાનિિાથી

બવાસન મળી શકે છે . ન ાણિાથી ઘણી િસત ડર પેદા થાય છે ."
ુ નો પણ સમાિેશ થમ શકે છે . અ્ય
ુ નબળા પડે છે ેમાન તમારા વસનના ્ના ઓ
MNDથી ્ના ઓ
ુ રથમ નબળા પડે છે ેમાન વસનકરયા રમશ: નબળી પડે છે , પરન ુ વસનની સમ્યાઓ
્ના ઓ
યારે ક MND ુન રથમ ચિન િોય છે . અસરકારક રીતે સાનસિાની તમારી ષમતા પણ નબળી પડી શકે છે .
ુ નબળા િોય તો તેનાથી વાસ અને ય્વાસ બનને કરયાઓ પર અસર થાય છે .
જો તમારા વસનના ્ના ઓ
ફેફસામાન ઓછી િિા સંિાિાથી ંડો વાસ લમ શકાતો નથી. ઓછો ઑ્તસજન શોષાય છે અને કાબાન
ડાયોતસામડ થી ૂટકારો મેળિિા માટે ય્વાસની કરયા િધારે

્ુ કેલ બને છે .

બનાથી તમે

ૂતા િોિ તે દરવમયાન તમને અસર થમ શકે છે , કારણ કે તમારા લોિીમાન ઑ્તસજનના

્તરો િધી અને ઘટી શકે છે . તમે અિાનક ાહી ાઓ અથિા ઘેરી ંઘ લમ ન શકો તેમ બની શકે છે ,
ુ િ થમ શકે છે . કાબાન ડાયોતસામડના ્તરો પણ િધી
ેના કારણે તમને તાજહીને બદલે થાકનો અ ભ
શકે છે , ેનાથી માથાનો ુ સાિો થમ શકે છે .
તમને નીિેના ચિનો અથિા લષણો જોિા મળી શકે છે :














બરામ કરિા કે િતા

ૂતેલાન િોિા દરવમયાન પણ વાસ િડિો

ંડો વાસ લેિામાન તકલીફ અથિા ઝડપી વસનકરયા
જોરથી સંસારો ન સામ શકાતો િોિાને કારણે ્લેઠમ અથિા હળફો કાઢિામાન તકલીફ
િારન િાર અથિા લાનબો સમય છાતીમાન િેપ રિેિો
નાકથી વાસ સંિિામાન નબળામ
ુ િ થિો
ંઘમાન સલેલ અથિા તમે ાહો ્યારે થાકનો અ ભ
ુ :્િ્નો અથિા રમણાઓ
સિારે માથાનો ુ સાિો થિો
કદિસ દરવમયાન બ ુ થાક અને ંઘ બિતી િોય એવુ ન લાહવુન
નબળી એકારતા, યાદશ્તત નબળી પડિી અથિા

ઝ
ન ૂ િણ લાહિી

તમારો અિાજ ઢીલો થતો ાય
સોરાક લેિાની સાસ ૂચિ ન થિી.

તમને ંડો વાસ લેિામાન પણ

્ુ કેલી પડી શકે છે અને એવુ ન લાહી શકે છે કે તમારા વસનમાન મદદ માટે

ુ નો િધારે યપયોહ કરિો પડે છે .
તમારે તમારી હરદન અને સભાના ્ના ઓ
જો તમને બમાનથી કોભપણ લષણો જણાય તો સલાિ માટે તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમનો
સનપકા કરો. તમારી ્થાવનક વસન ટીમને ભલામણ માટે પ ૂછિાનો બ યો્ય સમય છે ેથી તમારુન
બકલન થમ શકે અને સારિાર તથા સનભાળના વિક્પોની િિાા થમ શકે.

“ ુ ન ભ્છન છન કે ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ્યિસાયીઓ વસન સિાય સનબવન ધત માકિતી

મેળિિા માટે MNDધરાિતાન લોકોને રો્સાકિત કરિા માટે િ વુ િકાસના રય્નો કરશે. જો

તમને લષણો ન થાય તો તમે તેના વિશે િાનિો નિં તેમ બની શકે છે . યપરાનત, તમને એિી
બશા ાહશે કે તમને તે ચબલ ુ લ થશે જ નિં."

3:

મારી વસનહિયામાં કોઇપણ ફેરફારો આવે તેને નનયંનિત કરવામાં મદદ માટે
ં શ ં કરી શકં ?

ુ ને MNDને કારણે અસર થાય તો રોહ બહળ િધિાની સાથે તે નબળા
જો તમારા વસનના ્ના ઓ
પડિા ુ ન િાલુ રિેશે. જોકે, તમે અને તમારા સનભાળકતાાઓ બ ફેરફારોને વનયનવરત કરિા માટે ઘ ુ ન કામ
કરી શકો. વિભાહ 4 પણ જુઓ: ્ુન ુ ન સારિાર, ચિકક્સા કે મદદ મેળિી શ ુ ન?
નીિેના

ૂિનો મદદ કરી શકે છે :

શરીરની ્્થનત: બેસતી િસતે, ઊભા થતી િસતે અથિા બડા પડતી િસતે તમારી છાતી શય તેટલી
િધારે વિ્તરી શકે તેની સાતરી કરો. િતા

ૂિાની ્્થવત કરતાન બેિાન કે ઊભા રિેિાની ્્થવત

દરવમયાન વાસ લેિા ુ ન િધારે સરળ િોમ શકે છે , કારણ કે તમને પ ૂરો વાસ લેિામાન મદદ કરિા
ુ ુ ્િાકષાણ યરોદરપટલને નીિેની તરફ સસિામાન મદદ કરી શકે છે .
ર
રામઝર કરતલામનર
્્થવતમાન

ૂ
રુ શી તમને અ ુ ળ

ૂણા પર બેસિામાન મદદ કરી શકે છે . તમને િધારે ટટાર

ૂિામાન મદદ થાય તે રીતે સાસ પથારીઓને હોિિી શકાય છે અને તમારી પીિ પાછળ તથા

તમારા બા ુઓની નીિે ઓવશકા

ૂકિાથી તમારી છાતીને વિ્તરિામાન મદદ મળી શકે છે . તમારા

કફચઝયોથેરવપ્ટ અને ્યાિસાવયક ચિકક્સક સલાિ બપી શકે છે .
િવાનો રવાિ: ઓરડાની ફરતે િિાનો રિાિ ય્પન થાય તે માટે બારીઓ સોલો અથિા પનસાનો
ુ ને સકરય કરિામાન મદદ મળી શકે.
યપયોહ કરો ેથી તમને વાસ િડતો િોય ્યારે િિેરાના ઞાનતન ઓ
ુ ારો
ભેજ: કેટલાક લોકોને એવુન લાહે છે કે યુવમકડફાયરનો યપયોહ કરિાથી િિામાન ભેજના ્તરમાન ધ
થમ શકે છે .
્લ અને ્યમોનનયાની રસી: ેને સાનસી, શરદી અથિા ્લુ િોય તેિી કોભપણ ્ય્તત સાથે નીકના
સનપકા માન બિિા બાબતે સાિિેતી રાસો અને યો્ય રસીકરણ માટે તમારા GPને પ ૂછો. તમારા

ુ ય
્

સનભાળકતાા પણ રસીકરણ મેળિી શકે છે .
ચિંતા ઓછી કરો: જો તમને વાસ િડે તો શાનત રિેિાનો રય્ન કરો, કારણ કે ચિંતા અથિા તણાિથી
વસન પર અસર પડી શકે છે અને તે િણસી શકે છે . તમારા સનભાળકતાાનો શાનત, બ્મવિવાસ તુ ત
અચભહમ પણ મદદૂપ બને છે . ્યારે તમને વાસ િડે ્યારે યપયોહી

્ુ તતઓ વિશે તમારી ્િા્્ય

અને સામાીક સનભાળ ટીમને પ ૂછો. જુઓ બહામી શીષાક, MNDજ્ટ મન કેસ કકટ) (JIC કકટ).

વસનની કસરતો: બનાથી તમને ્લેઠમને વનયનવરત કરિામાન અને છાતીના િેપો ુ ન જોસમ ઓછન કરિામાન
મદદ મળી શકે છે . કસરતો ફેફસાનને િધારે પ ૂણાતાથી વિ્તારિામાન મદદકરિા તમને િધારે ંડા વાસ
લેતા કરી શકે છે . કફચઝયોથેરવપ્ટ અથિા વસન સનબવન ધત કફચઝયોથેરવપ્ટની ભલામણ કરિા માટે
તમારા GP અથિા ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમનેજણાિો.
“્યારે ુ ન સિારે ા્યો ્યારે મને થોડા લષણો જણાિાની શૂબત થમ, પરન ુ એક િસત ુ ન

ાહી હયો અને થોડી ્રેચિંહની કસરતો કરી ્યારબાદ બ લષણો િળિા થયાન. િિે મને ્યાલ
બિે છે કે બનાથી મારા ફેફસાન િ ુ સારી રીતે વાસ લમ શકે છે ."
સાંસીની ય્તતઓ: તમારી સાનસી સાિાની રીતમાન
કેટલીક

ુ ારો કરિા માટે તમે અને તમારા સનભાળકતાા
ધ

્ુ તતઓ શીસી શકો છો. સલાિ માટે તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમને પ ૂછો. જો કોભ

સાય પદાથા કે રિાિી અનનળીને બદલે સોટા માહે જિાને કારણે તમને સાનસી થમ િોય તો હળિા
માટે ની

્ુ તતઓ ંહે માહાદશાન માટે તમારા ્પીિ અને લૅ્્િેજ થેરવપ્ટને પ ૂછો.

શ્તત બિાવો: િધારે પડતો શારીકરક રમ કરિાનો રય્ન ન કરો અને તબકાિાર રવ ૃવતઓ કરો. ેની
સરે સર જૂર ન િોય તેિા કામો કરિાને બદલે તમે સરે સર કરિા માનહતા િોિ તેિી રવ ૃવતઓ કરિા
માટે શ્તત બિાિો.
સોરાક લેવો: િધારે રમાણમાન ભોજન કરિાને બદલે થોડા થોડા રમાણમાન એકથી િ ુ િસત સાવુ ન
યપયોહી નીિડી શકે છે . ્યારે પેટ ભરે લ ુન િોય ્યારે તે યરોદરપટલની કરયાને અસર કરી શકે છે અને
તમને વાસ લેિામાન તકલીફ પડી શકે છે .

4:

શ ં ં સારવાર, ચિહક્સા કે મદદ મેળવી શકં ?

વસન ંહેની મદદ અને ચિકક્સાઓ સામા્ય રીતે વસનની સનભાળ અથિા વસન વનયમન તરીકે
ઓળસાય છે .
જો તમને વસનની સમ્યાઓના લષણો િોિા ુન જણાય તો તમને વસન સનબવન ધત ટીમની પાસે
મોકલિામાન બિશે અથિા તમનેમોકલિા ુન જણાિિામાન બિી શકે છે . બધા વિક્પો ંહે તમે પ ૂરા
માકિતહાર છો અને તમને કમ રીતે મદદ મળી શકે તેની સાતરી કરિી એ અહ્ય ુ ન છે . બનાથી તમે
પોતાના માટે યો્ય લાહે તેિા વનણાયો સમયસર લમ શકશો.
ુ િ ધરાિતા નિં
બધા ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ્યિસાયીઓ MND સાથે કામ કરિાનો અ ભ
િોય, પરન ુ તમારા GP અથિા તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમના અ્ય સ્યો જૂર પડે તે

રમાણે તમને વનઠણાતોની પાસે મોકલી શકે છે . તમે MND કેઅર સે્ટર અથિા તમારી ્થાવનક
્ રુ ૉલોજજકલ સેિા સાથે જોડાયેલા ્યિસાયીઓ તરફથી મદદ મેળિો તેિી પણ સનભાિના છે .
તમને ીિનની રેઠિ સનભવિત

ુ િતા મેળિિામાન મદદ કરિામાન િ ુ વિ્ ૃત સિાય માટે તમારા GP
ણ

પણ તમને યપશામક સનભાળ સેિાઓની ભલામણ કરી શકે છે .
વસન સંબનં ધત ટીમ શં કરી શકે છે ?
તેઓ:





તમારા વસન ુ ન બકલન કરિા માટે રેણીબધ પરીષણો બપી શકે
તમારા માટે યો્ય િોય તેિી ચિકક્સા અને સારિારના વિક્પોને ઓળસી શકે
તમારી ભ્છાઓ રમાણે િ ુ માકિતીરદ પસનદહીઓ કરિામાન તમને મદદ કરિા માટે માકિતી
પ ૂરી પાડી શકે
તમે ભ્છતા િોિ તે રીતે ભાવિ સનભાળ અથિા સારિાર થાય તેની સાતરી કરિા માટે તમને
બહોતરુન બયોજન કરિામાન મદદ કરી શકે.

તમારા વસન ુ ન બકલન કરિા માટેના પરીષણોમાન નીિેનાનો સમાિેશ થમ શકે છે :
દબાણયતત માનમિક ષમતા: તમે કેટલા જોરથી વાસ બિાર ફંકી શકો છો તે માપિા માટે . યારે ક િિેરા
પર મા્ક વારા બ કરયા કરિામાન બિે છે .
ુ નો યપયોહ કરતા િોિ તેની શ્તત
મિતમ રવસનીય દબાણ (MIP): તમે વાસ લેિા માટે ે ્ના ઓ
માપિા માટે.
ુ નો યપયોહ કરતા િોિ તેની
મિતમ નન:વસન દબાણ (MEP): તમે વાસ બિાર કાઢિા માટે ે ્ના ઓ
શ્તત માપિા માટે .
્્નફ નૅસલ ઈ્્પાયરે ટરી રેશર (SNIP): તમે કેટલી જોરથી ંદર વાસ સંિી શકો છો તે માપિા માટે.
નસકોરામાન

ૂિ સાથે એક નાની નળી

ૂકીને બ પરીષણ કરિામાન બિે છે .

ધમની અથવા રનધરકેનશકામાં વાયઓ: ધમની અથિા કાનની

ૂટમાનથી લીધેલા લોિીના ન ૂનાઓનો

યપયોહ કરીને તમારા લોિીમાન ઑ્તસજન અને કાબાન ડાયોતસામડના ્તરો માપિા. ઑ્તસજનની
ઓછી સાનરતા અને કાબાન ડાયોતસામડની િ ુ સાનરતા વસનની સમ્યાઓ

ૂિિે છે .

પ્સ ઑ્તસમૅરી: તમારી ંહળીમાન ભરાિેલા સૅ્સરનો યપયોહ કરીને તમારા લોિીમાન ઑ્તસજન ુ ન
્તર માપિા માટે.
રા્સયટે નનઅસ કાબબન ડાયોતસાઈડ મેઝરમે્ટ (TOSCA): તમારી િામડી પર મૉવનટર, સાસ કરીને
તમારા કાન પર ્તલપનો યપયોહ કરીને તમારુન કાબાન ડાયોતસામડ ુન ્તર માપિા માટે . બ પરીષણ
સામા્ય રીતે એક રાતમાન કરિામાન બિે છે .
કઈ ચિહક્સાઓ અને સારવાર આપવામાં આવે તેવી સંભાવના છે ?
બકલન બાદ, તમારી વસન ટીમ યપલ્ધ વિક્પો સમાિશે. તમારી જૂકરયાતોના બધારે બમાન
નીિેના માટે મદદનો સમાિેશ થમ શકે છે :




તમારુન વસન
સાનસી નબળી પડિી
હળફાને ૂ ર કરિો, સાસ કરીને જો તમને િારન િાર છાતીના િેપ થયા િોય.

બ વિક્પો વિશે વિિાર કરિા માટે તમે સમય લેિા ુન વિિારી શકો છો ેથી તમે

ૂચિત પસનદહી કરી

શકો. તમારી ભાવિ સનભાળ માટે તમારી પસનદહીઓ વિશે વિિારિાનો રય્ન કરો. તમારા યપશામક
સનભાળ ્યિસાયીઓ યપરાનત તમારી ્યાપક ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ તમને બહોતરા
બયોજનમાન મદદ કરી શકે છે .
વસનમાન મદદ અને િૅ્્ટલેશન વિશે િ ુ વિહતો માટે , જુઓ:
માકિતી પરકો 8Bથી 8E
લાળ, સાનસી અને રુનધામણ વિશે માહાદશાન માટે, જુઓ:
માકિતી પરક 7A: હળિામાન સમ્યાઓ
વસનમાન મદદ સનબવન ધત કોભપણ વનણાયો તમે લો તો તે ંહે તમારા સનભાળકતાાઓ અને તમારી ્િા્્ય
અને સામાીક સનભાળ ટીમને ાણ કરો. તેનાથી તેઓને તમારી ભ્છા રમાણે તમારી ભાવિ સનભાળની
્યિ્થાકરિામાન મદદ મળશે. તમે િાતિીત ન કરી શકો અથિા કોભપણ કારણસર વનણાયો લમ ન શકો
તેિા કક્સામાન બ અહ્ય ુ ન છે . દાસલા તરીકે, તમે બયોજન વિનાની કે અવન્છનીય સારિારો
ટાળિાની મ્છા જણાિી શકો છો.
તમારી ્િા્્ય અને સામાીક સનભાળ ટીમ અથિા તમારી વસન ટીમ તમારી જૂકરયાતોના બધારે
તમને નીિેની બાબતો બપી શકે છે :

લષણોની દે સરે સ: તમને વિશેષ યપશામક સનભાળ ટીમ અથિા વસન માટે નસાની પાસે મોકલિામાન
બિી શકે છે ેઓ તમારા લષણોને વનયનવરત કરિા માટે તમારી GP સાથે મળીને કામ કરી શકે છે .
દવાઓ: હળફા અથિા પાતળી કે ાડી લાળમાન મદદ માટે દિાઓ િોમ શકે છે . જો તમે બરાબર સાનસી
શકતા ન િોિ, હળિામાન તકલીફ િોય અથિા તમારા વસનમાન ફેરફારો થયા િોય તો તે સાફ કરિામાન
તકલીફ થમ શકે છે . અ્ય દિાઓ યપયોહી બની શકે છે , દાસલા તરીકે, વાસ િડિાની ઘટના અથિા
ચિંતાને િળિી કરિા માટે (MND ઍસોવસએશન જ્ટ મન કેસ કકટ શીષાક પણ જુઓ).
કસરતો: વસન માટે ના કફચઝયોથેરવપ્ટ તમારા ફેફસાની ષમતાનો રેઠિ યપયોહ કરી શકાય અને કમ
રીતે િધારે અસરકારક રીતે સાનસી સાિી તે શીસિામાન તમને મદદ કરિા માટેની કસરતો ંહે સલાિ
બપી શકે છે .
ૂ િોતી નથી, પરન ુ તમારા લષણોના
રીધ ્ટે હકંહ: બ ્યિિારુ ચિકક્સા િનમેશાન MND માટે અ ુ ળ
બધારે તેનો યપયોહ થમ શકે છે . તે તમારા ફેફસાનમાન પિેલેથી િાજર િિા યપરાનત િધારાની િિા
ભરિામાન તમને મદદ કરે છે ે તમારી સાનસીના બળને િધારી શકે છે . યારે ક મદદ માટે મા્ક સાથે
ુલાિી શકાય તેિી બૅહનો યપયોહ થાય છે . ્યારે બૅહ દબાિિામાન બિે ્યારે તે વાસમાન િળિેથી િ ુ
િિા લેિાની કરયાને રો્સાિન બપે છે .
છાતીની સફાઈ અને સાંસીમાં મદદ : વસન માટે ના કફચઝયોથેરવપ્ટ વારા તમારી છાતીમાનથી ્લેઠમ ૂ ર
કરિા માટે તમને વસનની કસરતો અને સાનસીની

્ુ તતઓ બતાિિામાન બિી શકે છે . તમને ્લેઠમ ૂ ર

કરિામાન ના ુ ન મશીન પણ મદદ કરી શકે છે . બ મશીન િિેરાના મા્કનો યપયોહ કરે છે અને તમારા
ુ થમાન ઝડપથી દબાણને ્થાનાનતકરત કરે છે ે ુ દરતી સાનસી ુ ન કામ કરે છે . યપલ્ધતા વિશે
િા પ
તમારા ્થાવનક વસન કે્રને પ ૂછો, કારણ કે

કુ ેમાન તે બધે જ યપલ્ધ ન િોય તેમ બની શકે. કેટલાક

ૂ ન સાધિામાન તકલીફ પડતી િોિાથી તમને
ુ િ થાય છે તેની સાથે અ ુ લ
લોકોને બ મશીનથી ે અ ભ
ૂ ન બિે તેમ બની શકે છે , તેથી તમને તમારી વસન ટીમ તરફથી માહાદશાનની જૂર
બ મશીન અ ુ ળ
પડશે. ્યારે તમને નબળી સાનસીના ચિનો રથમ િસત થાય ્યારે બ મશીન બપિામાન બિે તો તેની
ૂ ન સાધવુ ન સામા્ય રીતે સરળ પડે છે .
સાથે અ ુ લ
સતશન યનનટ: મંમાનથી થતા રાિને ૂ ર કરિા માટે બ સાધનનો યપયોહ થમ શકે છે . એક િસત બનો
કેિી રીતે યપયોહ કરિો તે તમને બતાિિામાન બ્યા બાદ તમે અથિા તમારા સનભાળકતાા બ કરયા
કરી શકે છે .

નૉન-ઈ્વેનસવ વૅ્્ટલેશન (NIV): બ કરયામાન તમે વાસમાન લો તેિી સામા્ય િિાના રમાણને િધારીને
તમારા પોતાના વસનમાન મશીન મદદ કરે છે . તમારા નાક પર, અથિા નાક અને મં પર મા્ક પિેરીને
બ કરિામાન બિે છે .
ઈ્વેનસવ વૅ્્ટલેશન (ે રે હકયો્ટૉમી પણ કિેવાય છે ): બ કરયામાન હરદનમાનથી વાસનળીમાન એક નળી
દાસલ કરિામાન બિે છે ેથી મશીન તમને વાસ લેિામાન મદદ કરી શકે.
શૂબતમાન િૅ્્ટલેશનની જૂર સામા્ય રીતે રાતના સમયે પડે છે , પરન ુ રોહ બહળ િધિાની સાથે
તમે તેના પર બધાર રાસતા થાઓ તેમ બની શકે છે અને તમને કદિસ દરવમયાન પણ તેની જૂર પડી
શકે છે . જો તમને તેની સતત જૂર પડે તો તે ુલ િૅ્્ટલેશન તરીકે ઓળસાય છે . બ બનને રકારો સાથે
થમ શકે છે .
ૂ ન બિે તેમ બની શકે. જો યો્ય જણાય તો તે વસનની
િૅ્્ટલેશનનો યપયોહ દરે કને અ ુ ળ
સમ્યાઓ િળિી કરિામાન, ંઘ

ુ ારિામાન અને થાક ઘટાડિામાન મદદ કરી શકે છે , પરન ુ તેરોહને
ધ

િધતાન અટકાિશે નિં.
બનને રકારના િૅ્્ટલેશન વિશે િ ુ વિહતો માટે , જુઓ:
માકિતી પરક 8B – મોટર ્ ૂરોન રોહ માટે િૅ્્ટલેશન
ઑ્તસજન: બનાથી વાસ િડિાની ઘટનામાન મદદ મળતી નથી અને સામા્ય રીતે MNDમાન તેની
ભલામણ કરિામાન બિતી નથી, કારણ કે તેનાથી તમારા શરીરમાન ઑ્તસજન અને કાબાન ડાયોતસામડ
ુ ન સોરિામ શકે છે . જોકે, તમારા ઑ્તસજનના ્તરો ઓછા િોય તો યારે ક સાિધાની સાથે
િ્િે ુ ન સન લ
તેનો યપયોહ થમ શકે છે . ઘરે લ ુ િપરાશ માટે ઑ્તસજન વિશેના કોભપણ વનણાયો ંહે તમારી વસન
ટીમ સાથે િિાા કરિી જોમએ, કારણ કે તમારા લોિીમાન ઑ્તસજનના િ ુ ્તરો

કુ સાનકારક બની શકે

છે .
ઑ્તસજનના યપયોહ વિશે તથા MND સાથે િિામ
માકિતી પરક 8E – મોટર ્ ૂરોન રોહમાન િિામ

MND જ્ટ ઈન કેસ હકટ (JIC હકટ)

ુ ાફરીની વિહતો માટે, જુઓ:
સ

ુ ાફરી અને િૅ્્ટલેશન
સ

JIC કકટ એ તમે ઘરે રાસી શકો એવુન બૉતસ છે ેમાન કટોકટીની ્્થવતઓમાન યપયોહ માટે ની દિાઓ િોય
ુ િો તો JIC કકટ નીકમાન રાસિી યપયોહી નીિડી
છે . જો તમને વાસ િડે અથિા સાનસી કે રુનધામણ અ ભ
શકે છે .
અમે તમારા GPને તેમની વિનનતી પર વિના

ૂ્યે JIC કકટ બૉતસ પ ૂરુન પાડીએ છીએ. તમારા GP

્યારબાદ બૉતસમાન રાસિા માટે તમને યો્ય દિા

ૂિિે છે . બનાથી સાતરી મળે છે કે જો ડૉતટર અથિા

કો્ વુ નટી નસાને કટોકટીના સમયમાન બોલાિિામાન બિે ્યારે દિાઓ િાથિહી િોય.
દિાઓનો યપયોહ કરિા માટે અ્ય ્યિસાયીઓ માટે સિી કરે લી પરિાનહીનો સમાિેશ કરિાની
તમારા GPને જૂર પડી શકે છે . બ બૉતસમાન ્યિસાયીઓ માટે લેચસત માહાદશાન અને (જો તમારા
GPને યો્ય લાહે તો) તમે કોભ ્યાિસાવયક મદદ બિિાની રાિ જોમ રયા િોિ તે દરવમયાન તમારા
સનભાળકતાા તમને બપી શકે તેિી દિાઓ પણ છે .
JIC કકટ વિશે માહાદશાન માટે તમારા GP અમારી િૅ્પલામન MND Connectનો સનપકા કરી શકે છે .
વિભાહ 5માન િ ુ માકિતી જુઓ: ુ ન િધારે માકિતી કમ રીતે મેળિી શ ુ ન? સનપકા વિહતો માટે .

5: ં વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી શકં ?
ઉપયોહી સંહઠનો
અમે નીિેનામાનથી કોભપણ સનહિનને સમથાન બપતા િોમએ તે જૂરી નથી, પરન ુ િ ુ માકિતી માટે ની
તમારી
શોધને શૂ કરિામાન તમારી મદદ કરિા તેમનો સમાિેશ કયો છે .
ુ ારાઓ દરવમયાન તેમાન ફેરફાર થમ શકે છે . જો તમને
રુ ણના સમયે સનપકા ની વિહતો સાિી છે , પરન ુ ધ
સનહિન શોધિામાન મદદની જૂર પડે અથિા કોભપણ રનો િોય તો, અમારી MND Connect
િૅ્પલામનનો સનપકા કરો (વિહતો માટે જુઓ બ પરકના ંતે િ ુ માકિતી ).
GOV.UK
અસમથાતા માટેની સિાય સકિતના લાભો અને ક્યાણ વિશે ઑનલામન સરકારી સલાિ.
મમેલ:

દરે ક પ ૂછપરછ સાથે સનબવન ધત મમેલ સરનામાન િેબસામટ પર બપેલાન છે

િેબસામટ:

www.gov.uk
www.nidirect.gov.uk (નોધાન બયલે્ડ)

િૅ્થ ઈન વે્સ

િે્સમાન NHSની સેિાઓ અને ્િા્્ય વનહમો વિશે ઑનલામન મદદ (NHS Direct Wales પણ
જુઓ).
મમેલ:

િેબસામટના સનપકા ના પાન વારા

િેબસામટ:

www.wales.nhs.uk

MND Scotland
્કૉટલે્ડમાન MND વારા અસરર્ત લોકો માટે સનભાળ, માકિતી અને સનશોધન.
સરના :ુ ન

76 Firhill Road, Glasgow, G20 7BA

ટે ચલફોન:

0141 945 1077

મમેલ:

info@mndscotland.org.uk

િેબસામટ:

www.mndscotland.org.uk

નેશનલ ઈસ્્ટટયટ ફૉર િૅ્થ ઍ્ડ કૅઅર એતસે્સ્સ (NICE)
MNDના વનયનરણમાન NIVના યપયોહ ંહે CG105 સકિત બીમારીને અટકાિિા
અને સારિાર કરિા ંહે રાઠરીય માહાદવશિકાઓ પ ૂરી પાડ ુ ન ્િતનર સનહિન.
સરના :ુ ન

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

ટે ચલફોન:

0845 003 7780

મમેલ:

nice@nice.org.uk

િેબસામટ:

www.nice.org.uk

NHS Choices
NHS માટે નો

ુ ય ઑનલામન સનદભા ેમાન સતત િાલતી ્િા્્યસનભાળ ંહેની માકિતીનો પણ
્

સમાિેશ થાય છે .
સરના :ુ ન

Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House, 79 Whitehall, London SW1A 2NL

ટે ચલફોન:

0207 210 4850

મમેલ:

િેબસામટના સનપકા ના પાન વારા

િેબસામટ:

www.nhs.uk

NHS 111

કટોકટી વસિાયની સલાિ માટે NHS િૅ્પલામન. કદિસમાન 24 કલાક, િષામાન 365 કદિસ યપલ્ધ.
ટે ચલફોન:

111 (ં્લે્ડ)
ુ ન અને બેડફૉડા શાયર)
0845 4647 (કૉનાિેલ, વસચલ બય્સ, ્ ટ

NHS ડાયરે તટ વે્સ
િે્સ માટે ્િા્્યની સલાિ અને માકિતી સેિા.
ટે ચલફોન:

0845 4647

િેબસામટ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ઉતર આયલે્ડ
યતર બયલે્ડમાન NHS સેિાઓ વિશે માકિતી. બ માર ઑનલામન સેિા જ છે .
મમેલ:

િેબસામટના સનપકા ના પાન વારા

િેબસામટ:

www.hscni.net

NI Direct
નોધાન બયલે્ડ માટે GOV.UKની ેમ ક્યાણ અને ્િા્્ય સેિા માકિતી પ ૂરી પાડે છે .
મમેલ:

િેબસામટના સનપકા ના પાન વારા

િેબસામટ:

www.nidirect.gov.uk

સંદભબ

ૂચિ

બ માકિતીના સમથાન માટે િપરાતાન સનદભો રીતિે્ટ ફોમા પર યપલ્ધ છે
મમેલ: infofeedback@mndassociation.org
અથિા અિં લસો:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
્વીકાર
ુ ી સમીષામાન ૃદયપ ૂિાક મદદ કરિા બદલ અમે નીિેની ્ય્તતઓનો બભાર માનીએ
બ વિષયિ્ ન
છીએ:
સેરાિ એ્િેસ, રૅ ્્પરે ટરી મેકડવસનમાન ્તલવનકલ ્પેવશયાચલ્ટ કફચઝયોથેરવપ્ટ, રે ્્પરે ટરી સે્ટર,
વુ નિવસિટી િૉ્્પટ્સ સાયધ્્ટન NHS ર્ટ

કર્્ટના ફૉલ, પેચલએકટિ મૅકડવસન ક્સ્ટ્ટ, LOROS, લે્ટર
લીિ હૅલન, ્તલવનકલ ્પેવશયાચલ્ટ રે ્્પરે ટરી કફચઝયોથેરવપ્ટ, રે ્્પરે ટરી કડપાટા મે્ટ, સેચલસબરી
ફાય્ડેશન ર્ટ
માકટિન લેધમ, ્પેવશયાચલ્ટ નસા, ્લીપ સવિિસ, સે્ટ ે્સ િૉ્્પટલ, લી્સ
ુ ોમ્યુલર કડસીઝમાન વિશેષ રસ ધરાિતા ક્સ્ટ્ટ
ઍ્્િયા મૅકરસન, ્ ર
્ રુ ોલૉજજ્ટ, ડાયરે તટર ઑફ ચિ્ટોલ MND કેઅર સે્ટર
વધ માહિતી
અમે વસનમાન મદદ અને MND સાથે સનબવન ધત અ્ય માકિતી પરકો પ ૂરા પાડીએ છીએ:
8B – મોટર ્ ૂરોન રોહ માટે િૅ્્ટલેશન
8C – નૉન-મ્િેવસિ િૅ્્ટલેશન (NIV)ંહે NICE માહાદવશિકાઓ
8D – નૉન-મ્િેવસિ િૅ્્ટલેશન (NIV)નો યપયોહ દરવમયાન સમ્યા વનિારણ
8E – મોટર ્ ૂરોન રોહમાન િિામ

ુ ાફરી અને િૅ્્ટલેશન
સ

14A – સારિાર નકારિાના બહોતરા વનણાય (ADRT)ની સમજૂતી
અમે નીિેની માહાદવશિકાઓ પણ પ ૂરી પાડીએ છીએ:

મોટર ્ ૂરોન રોહ સાથે ીિવુન –રોહની અસર ુન વનયનરણ કરિામાન તમને મદદ કરિા માટે અમારી
ુ ય માહાદવશિકા
્

સનભાળ અને MND: તમારા માટે મદદ – MND સાથે ીિતી ્ય્તતને મદદ કરતા અિેતન અથિા
ુ ટુનબના સનભાળકતાાઓ માટે સનપ ૂણા માકિતી

સનભાળ અને MND: ત્કાળ માહાદવશિકા – સનભાળકતાાઓ માટે અમારી માકિતી ુન સારૂપ સન્કરણ
ીિનનો ંત: મોટર ્ ૂરોન રોહ ધરાિતા લોકો માટે માહાદવશિકા – તમારી ભાવિ સનભાળ માટે તમને
બહોતરુન બયોજન કરિામાન મદદ માટે અમારી માકિતી
તમે અમારા મોટાભાહના રકાશનો અમારી િેબસામટ પરથી ડાયનલોડ કરી શકો છો:
www.mndassociation.org/publications અથિા અમારી MND Connect િૅ્પલામનથી વર્ટમાન
ઑડા ર બપો,
ેઓ િ ુ માકિતી અને સિકાર પ ૂરો પાડી શકે છે .

MND Connect બાય સેિાઓ અને રોિામડસા શોધિામાન મદદ કરી શકે છે , અને યપલ્ધ િોય તે
રમાણે અમારી સેિાઓનો તમને પકરિય કરાિી શકે છે , ેમાન તમારી ્થાવનક શાસા, સ ૂિ,
ઍસોવસએશન

ુ ાકાતી અથિા ્થાવનક સનભાળ વિકાસ સલાિકારનો પણ સમાિેશ થાય છે .
લ

MND Connect
ટે ચલફોન: 0808 802 6262
મમેલ: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
MND ઍસોવસએશન િેબસામટ અને ઑનલામન ફોરમ
િેબસામટ: www.mndassociation.org
ઑનલામન ફોરમ: http://forum.mndassociation.org અથિા િેબસામટ વારા
અમે તમારા મંત્યોને આવકારીએ છીએ
તમારો અચભરાય અમારા માટે ઘણો અહ્યનો છે , કારણ કે તે MND સાથે ીિતા લોકોના અને તેમની
સનભાળ લેતા લોકોના લાભ માટે અમારી માકિતી

ુ ારિામાન મદદ કરે છે .
ધ

જો તમે અમારા કોભપણ માકિતી પરકો પર અચભરાય પ ૂરો પાડિા માનહતા િોિ તો તમે અિં
ઑનલામન ફૉમા ઍતસેસ કરી શકો છો: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
તમે પરકની કાહળ ્િૂપે વિનનતી કરી શકો છો અથિા મમેલ વારા સીધો અચભરાય જણાિી શકો છો:
infofeedback@mndassociation.org
અથિા અિં પર લસો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

છે ્લો

ુ ારો: 01/15
ધ

બહામી સમીષા: 01/18
સન્કરણ: 3

