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ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ
ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਜ� ਉਸ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਰੋਗ (MND) ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀਆਂ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨ� ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ

ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ
ਤਰ�� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਹਨ:
1: ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
2: ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?
3: ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
4: ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਫੱ ਟ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
5: ਮ� ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ?
6: ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਿਚੰ ਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨ� ਤਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਿਚਆ
ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਿਚੰ ਨ� ਦੀ ਵਰਤ� MND ਵਾਲੇ ਜ� ਉਸ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ�'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਸ�ੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ। MND ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਤ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲੈ
ਸਕਦੀ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ� ਸਮ� ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ
ਸਕਣ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਡੀ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ MND ਕੰ ਨ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0808 802 6262
ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

1: ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰ ਗ ਜ� ‘ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ’ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਿਸੱ ਧਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਟਊਬ ਲਚਕੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ
ਹੇਠ� ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਪਤਲੇ ਸਟ�ਾਅ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬ��ਡ� ਅਤੇ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਥੋੜ�ੀ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣਤਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹ� ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਵ� ਿਦੱ ਸਦੀ ਹੈ:
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ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਗ 4: ਇਸ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਫੱ ਟ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ।
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੀ ਤੁਸ� ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਖਾ-ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨ� ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ
ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਗੇ।
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ ਤੁਸ� ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ
ਤੱ ਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰਲ� ਦੀ
ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਆਹਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: ਭਾਗ 5: ਮ� ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ

ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਲਈ, ਜੋ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ,
ਰੈਫਰਲ ਦੇਵੇ।

2: ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?
“ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱ ਲ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ”।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਰਜਰੀ ਵ�ਗ ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਾਉਣੀ
ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮੁਮਿਕਨ ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਭ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ

ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ

ਿਕ:

•

ਿਟਊਬ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਿਫਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਲੱਛਣ ਵਧਣਗੇ ਿਟਊਬ ਲਗਾਉਣਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਕਰੋ)
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•

ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੋ (ਹੇਠਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਜੇ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ� ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵ� ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? )

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਭ� ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

ਿਕ�ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ

ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵ� ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਮੰ ਗ ਕੇ ਪੜ�ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ �ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋਵੇ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਬ�ਹ �ਪਰ ਘੱ ਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਤਕ ਿਲਆਉਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ

•

ਘੱ ਟ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਜਾਏ

•

ਘੱ ਟ ਤਰਲ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਭ-ਰਸ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖ ਘੱ ਟ ਲਗੇ

•

ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਆਏ

•

ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਖ�ਸੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗਲਾ ਘੁਟੇ (ਇਸ ਨੂੰ

ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)
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ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?
“ਤਣਾਉ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ PEG ਨ� ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕ� ਲਈ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ�

ਹੈ, ਇਹ ਤ�MND ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤਣਾਉ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਖੰ ਘਣ, ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗ� ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ

•

ਤਰਲ ਲੈ ਣਾ ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜ� ਕਬਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ

•

ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਜ� ਆਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ
ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� MND ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਜ� ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਵੱ ਡੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਵ�ਗ, ਇਸਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਮਿਕਨ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�:
•

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗ

•

ਜਖਮ ਤ� ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਉ ਜ� ਿਰਸਣਾ

•

ਿਜਸ ਥ� 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਅੰ ਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜ� ਦਰਦ

•

ਿਟਊਬ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਗਈ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਆਫਰਨਾ

•

ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮ� ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਘੱ ਟ ਡੂੰ ਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ
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ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਜ� ਸਬੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਿਟਊਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ
ਪਵੇਗਾ?

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ� ਤਸੱ ਲੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਰਲ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ: ਭਾਗ 5: ਮ� ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ
ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸ�ਝੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਿਡਓ ਦੇਖ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�?
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀਿਡਓ ਲਈ myTube ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ :
www.mytube.mymnd.org.uk

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
SITraN – ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ ਟ��ਸਲੇ ਸ਼ਨਲ ਿਨਊਰੋਸਾਇੰ ਸ–ਨ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ MND ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ

ਸੀ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਉਹ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ‘ਿਮਲ’ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਨੂੰ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਖ ਸਕਣ। myTube
'ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਵਾਉ ਜ� ਨਹ�।

ਵੀਿਡਓ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ�

ਵੀਿਡਓ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਤ� ਚੋਣਵੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ� ਅਤੇ ਗਾਈਡ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਜੇ ਮ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ� ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਹ�, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਿਬਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਚੰ ਤਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰ ਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ MND ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਘੱ ਟ

ਲਗਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਣ ਦੇਖਭਾਲ (ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਕੇਅਰ) ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱ ਲੀ ਿਮਲੇ । ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਕੋਲ� ਰੈਫਰਲ ਮੰ ਗੋ।

ਜਦ ਤੁਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤ� ਤੁਸ� ਸੂਚਨਾ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਸ, ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੂਰਕ ਵਸਤ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਣ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ ਲਈ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਈ ਤ� ਉਸ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਲਾਹ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾੜ�ਾਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ�
ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ।

MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਚੀਜ਼� ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖੋ:Eating and drinking with MND (MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ

ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ)

MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਿਨਗਲਣ, ਲਾਰ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ 7A
– ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈਆਂ
ਜੇ ਤੁਸ� ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤ� ਤੁਸ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਇਲਾਜ

ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਅਗੇਤਰਾ ਫੈਸਲਾ(Advanced Decision to Refuse Treatment) (ADRT)
ਿਵੱ ਚ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਿਸਰਲੇ ਖ: ਜੇ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਲਾਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਅਗੇਤਰਾ ਫੈਸਲਾ (ADRT) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ADRT ਇਹ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ�
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ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸ� ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਜ� ਦੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਇਹ ਕਦ� ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੋ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ
ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਜੇ ADRT ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਜ�
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ADRT ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ADRT ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅੰ ਤ ਦੇ

ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਿਜਨ�� ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3:ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਮ� ਿਕੰ ਨ� ਿਚਰ ਤਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕ�ਗਾ(ਗੀ)?
ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫੌਰਨ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂੰ

ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਲਗਵਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ, ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਥੈਰਾਿਪਸਟ
ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਜੇ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤ� ਵੀ ਤੁਸ� ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ
ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਜੋਖਮ� ਦੇ �ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰਾਿਪਸਟ ਅਤੇ
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ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨੀਆਂ
ਗਾੜ�ੀਆਂਚੀਜ਼� ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਓਨਾਮਜ਼ਾ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ
ਿਪਆਸ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ� ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਿਮਲੇ ਗੀ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਏ ਤ� ਜੋ ਗੁਆਏ ਹੋਏ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਵਜ਼ਨ ਇੱ ਕ ਸਿਹਮਤ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਨਹਾਉਣ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਜ� ਤਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਟਊਬ ਵਾਲੀ ਥ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਗੱ ਲਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕੰ ਨ� ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਿਟਊਬ ਪਿਹਲ� ਤ� ਬੰ ਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥ�
ਨੂੰਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰ�, ਿਟਊਬ ਦੀਆਂ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਸੇਧ� ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮੇਰੀ ਿਦੱ ਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਿਟਊਬ ਿਕੰ ਜ ਿਦੱ ਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ �ਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ� ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤ� ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆਏਗੀ ਅਤੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਕੰ ਮ� ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ�
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ�, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ� ਕੱ ਪੜੇ ਨਹ� ਪਾਏ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ
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ਢੱ ਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਟਊਬ ਲਈ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਤਲ ਿਫਿਟੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਜ�
ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਅਸੁਖਾਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਪੇਟ ਥੋੜ�ਾ ਆਫਿਰਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਖਾਧੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਉਲਟਾ ਵਹਾਉ
ਮਿਹਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਿਟੱ ਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ
ਲਈ ਿਸੱ ਧਾ ਬੈਠ� ਜ� ਕਈ ਿਸਰਹਾਿਣਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ�।
ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮਲ ਸੱ ਕਣ।

ਜੇ ਮ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਜੇ ਤੁਸ� ਖਾ ਨਹ� ਰਹੇ ਤ� ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਪੜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਦਨ
ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੰ ਦ ਸਾਫ ਕਰਨ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 11B –ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕੀ ਮ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਨ�ੜਲੇ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ� ਅਤੇ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ(ਦੀ)
ਹ�?
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜਨਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਤਰ�� ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਪਛਲਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮੇਰੀ ਿਦੱ ਖ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ।ਜੇ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲ� ਿਗਕ ਜੀਵਨ �ਪਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤ�
ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਇਕੱ ਠ� ਿਮਲ ਕੇ ਕਰੋ।
MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 13A – MNDਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ13B – MND ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�

ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ� ਲਈ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
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ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਲ-ਿਤਆਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ-ਿਤਆਗ ਅਤੇ ਟੌਇਲਟ ਦੇ ਰੂਟੀਨ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ MND ਦਾ ਮਲ-ਿਤਆਗ ਦੀ ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਅਸਰ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਕਈ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਲ-ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ

•

ਸਿਕ�ਅਤਾ ਘੱ ਟ ਜਾਣਾ

•

ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ

•

ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਜ� ਦਸਤ ਹੋਣ। ਆਂਦਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਆਮ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜ�ਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਸਤ ਜ� ਕਬਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਣ
ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ� ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਢਾਲ ਲਉ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਰਸ ਜ� ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਸ ਕੋਲ�
ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਮ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਿਕਵ� ਲਵ�ਗਾ(ਗੀ)?
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਿਨਗਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਤ� ਿਜਥੇ ਵੀ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਜ� ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲ� ਸਲਾਹ ਮੰ ਗੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਰਸ ਜ� ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈ riluzole ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 5A – Riluzole

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭੋਜਨ ਤ� ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਕੀ ਮ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ(ਦੀ)
ਹ�?
ਹ�। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਿਮਆਰੀ ਭੋਜਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਗਰੀਆਂ, ਗਲੂਿਟਨ ਅਤੇ ਲੈ ਕਟੋਜ਼ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ ਤ� ਸੋਇਆ ਵਾਲੇ
ਖਾਣੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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4: ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਅਸੀ ਿਟਊਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਗੱ ਲ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਿਫਿਟੰ ਗ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟ�ੋਸਟੱ ਮੀ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਿਕਸਮ� ਹਨ:
•

PEG (ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਛੇਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ)

•

RIG (ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਪੇਟ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ)

•

PIG (ਿਚੱ ਤਰ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਛੇਕ)

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥ� 'ਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਸ,
ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਜ� ਸਬੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� �ਪਰ ਛੇਤੀ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ।
RIG ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ MND ਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ� PEG ਦੀ ਥ� 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
RIG ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕ�ਿਕ
ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸੇਧ� ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਫੌਰਨ ਪਿਹਲ� ਵਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋਖਮ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕਮੀ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ
ਿਚਰ ਉਥੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਟੇ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਤਣਾਉ-ਮੁਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਸਮਝੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ�
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ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਸ� ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸ� ਉਠ�ਗੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਿਟਊਬ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ
ਪਾ ਕੇ ਗੱ ਲ ਦੇ ਿਪਛ� ਕੱ ਢਦੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਲੀ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ

ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਲਈ, ਬਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਊਬ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਹੈ। ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ MND ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ PEG, RIG ਜ� PIG ਿਬਹਤਰ

ਚੋਣ� ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।

ਿਟਊਬ ਦੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜਦ ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਕੋਲ� ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ:
•

ਕਿਲੱਪ ਿਕਵ� ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ�
ਖੁੱ ਲ�ਾ ਰਹੇ (ਤ� ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਿਟਊਬ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ)

•

ਮੇਰੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ (ਿਫਿਟੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਵੀ)

•

ਨ�ਮ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਘੁਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ (ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ-ਬਾਹਰ
ਕਰਨਾ) ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਜੰ ਮ ਨਾ ਜਾਏ

•

ਿਕਵ� ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਕਿਸੰ ਗ ਪਲੇ ਟ ਸਰੀਰ ਤ� ਸਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ

•

ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਕਹੜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ:
•

ਮੇਰੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

•

ਿਟਊਬ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ

•

ਮੈਨੰ ੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਿਟਊਬ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਹ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
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5: ਮ� ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ�
ਕਰ�?
ਜੇ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ� ਨਾ ਹੋਣ ਜ� ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ'ਤੇ ਕਰਨੀ

ਪਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਇਹ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰ, ਇਸ ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸ�

MND ਨਾਲ ਿਕੰ ਨ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ�, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�
ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਜਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਮ� ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਟਊਬ ਆਪਣੀ ਥ� 'ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਕ

ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਥ� 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਰਲ ਨੂੰ ਿਟਊਬ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਿਗਆ।”
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਿਸੱ ਖ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ

ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜ� ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏਗਾ(ਗੀ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਏਗਾ(ਗੀ) ਿਕ ਿਟਊਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਿਕਵ�

ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਥੋੜ�ਾ ਸਮ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ
ਦੇਣ ਸਮ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਯੋਗੀ ਿਲਖਤੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ myTube ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ
ਭਾਗ 2 ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਿਡਓ
ਦੇਖ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�? ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵਚ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਭਾਗ 4 ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਫੱ ਟ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ? ਿਵੱ ਚ ਿਟਊਬ ਦੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?ਦੇਖੋ
ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
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•

ਿਟਊਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੁਕਾਵਟ�

•

ਿਟਊਬ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਰਸਾਵ

•

ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜ� ਤੀਬਰ ਦਰਦ

•

ਖਾਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮ� ਦਰਦ

•

ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਜ� ਛਾਲੇ

•

ਿਟਊਬ ਦਾ ਿਢੱ ਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਉਣਾ (ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ� ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰ�?
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਬ��ਡ ਜ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਥ� ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ� ਸਲਾਹ ਮੰ ਗੋ। ਿਟਊਬ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਰਨ
ਿਵੱ ਚ 4 ਹਫਤੇ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ�ਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਟਊਬ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਥੋੜ�ਾ

ਿਰਸਾਅ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਭੋਜਨ ਿਕਵ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਤਰੀਕੇ
ਹਨ:

•

ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਸਿਰੰ ਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਟਊਬ

ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਸ ਿਵਧੀ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
•

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ� ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੰ ਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦ
ਬੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਿਟਊਬ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨ� ਦੋਵ� ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱ ਛਾ ਹੋਵੇ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵ� ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣਾ ਰੂਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜਾ ਖਾਣਾ ਿਮਲੇ ਗਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ ਤ� ਵਾਲੇ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਦੀ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਅਤੇ

ਪਾਣੀ ਿਕੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕਦ� ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ

ਤਰਲ, ਤਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਿਣਆਂ ਜ� ਦਹ� ਸਮੇਤ, ਿਟਊਬ ਰਾਹੀ ਿਦੱ ਤੇ ਨਹ� ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ

ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਰਸਤਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਸਮ�
ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਜ� ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। myTube ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ

ਭਾਗ 2 ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਿਡਓ

ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�? ਦੇਖੋ।

ਿਟਊਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ�

ਜੋ ਉਹ ਸਾਫ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਟਊਬ ਿਫਟ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ�

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਟਊਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ myTube ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਵੀਿਡਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਕੀ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮ�

ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਿਡਓ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�? ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨ� ਿਕੰ ਨ� ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਟਊਬ
ਦੀ ਬ��ਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਗੁੱ ਬਾਰੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੇਤੀ – ਹਰ 3 ਤ�

6 ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ – ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੰ ਪਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਟਊਬ�

ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੱ ਬਾਰਾ ਅਤੇ ਬੰ ਪਰ

ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਹਨ ਜੋ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਟਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਗਾਏ
ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱ ਕ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ
ਰੋਗੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

6: ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ
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ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜ�
ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਯੋਗੀ ਸੰ ਸਥਾਵ�
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਛਪਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੀ MNDਕਨ�ਕਟ (MND Connect) ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

(ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।
BDA – ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ� ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨ�ਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਫੋਨ:
ਈਮੇਲ:
ਵੈਬਸਾਈਟ:

5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway,
Birmingham B3 3HT
0121 2008080
info@bda.uk.com
www.bda.uk.com

ਹੈਲ ਥ ਇਨ ਵੇਲ ਜ਼

ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ NHS ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਿਸਹਤ ਬੋਰਡ� ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। NHSਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਲਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ।
ਈਮੇਲ:
ਵੈਬਸਾਈਟਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਰਾਹ�
ਵੈਬਸਾਈਟ:
www.wales.nhs.uk
MND ਸਕੌ ਟਲ� ਡ
ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ MNDਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ।
ਪਤਾ:

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA

ਟੈਲੀਫੋਨ:

0141 332 3903

ਵੈਬਸਾਈਟ:

www.mndscotland.org.uk

ਈਮੇਲ:
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info@mndscotland.org.uk

ਮਾਈ-ਿਟਊਬ

MNDਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ।

ਵੈਬਸਾਈਟ:

www.mytube.mymnd.org.uk

NHS ਯੂਕੇ

NHS ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਔਨਲਾਈਨ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਵੈਬਸਾਈਟ:

www.nhs.uk

NHS 111
NHS ਦੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ; ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ।

ਟੈਲੀਫੋਨ:

111 (England ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ)

NHS ਡਾਇਰੇਕਟ ਵੇਲ ਜ਼ (NHS Direct Wales)
ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ।
ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਵੈਬਸਾਈਟ:

0845 4647 ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ 111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ਨ� ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ� ਡ

ਨ�ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ NHS ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ:

ਵੈਬਸਾਈਟ:

ਵੈਬਸਾਈਟਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਰਾਹ�
www.hscni.net

PINNT
ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਇੱ ਕ

ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਗਠਨ।
ਪਤਾ:

PO Box 3126, Christchurch, Dorset BH23 2XS

ਈਮੇਲ:

ਵੈਬਸਾਈਟਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਰਾਹ�

ਟੈਲੀਫੋਨ:

020 3004 6193

ਵੈਬਸਾਈਟ:

www.pinnt.com

ਹਵਾਲੇ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੰ ਦਰਭ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਈਮੇਲ: infofeedback@mndassociation.org
ਜ�, ਇੱ ਥੇ ਿਲਖੋ:

Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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ਧੰ ਨਵਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ MND ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੇਠਿਲਆਂ ਦੀ ਿਦਲ� ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੈ:
Kay Edwards, ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਸ, ਨੌਰਥ�ਪਟਨਸ਼ਾਇਰ
Kiri Elliott, ਨੀਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਡਾਇਟੈਿਟਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਿਮੰ ਘਮ
Erin Forker, ਸੀਿਨਅਰ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਬਰਿਮੰ ਘਮ NHSਟ�ੱ ਸਟ, QE

ਹਸਪਤਾਲ

Emma Husbands, ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਦਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਲੌ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਰੌਇਲ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ NHS ਟ�ੱ ਸਟ
Susan Rowell, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਨਰਸ, ਗ�ੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼NHSਟ�ੱ ਸਟ, ਸਿਵੰ ਡਨ
Joanne Simms, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਗ�ੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼NHSਟ�ੱ ਸਟ,
ਸਿਵੰ ਡਨ

ਂ ਰਲ ਪੋਸ਼ਣ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਸਾਉਥ ਵਾਰਿਵਕਸ਼ਾਇਰ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਟ�ੱ ਸਟ, ਜੌਰਜ
Beth Byrne, ਘਰੇਲੂ ਐਟ
ਈਿਲਅਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਨੀਟਨ

Emma Wood, ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ, ਜੇਮਜ਼ ਕੁੱ ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਿਮਡਲਜ਼ਬਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ੀਟ� ਵੀ ਅਸ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ�:
7A-ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ�
11B – ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
8A ਤ� 8D – ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੀਟ� ਦੀ ਲੜੀ
13A – MNDਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
13B – MNDਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ� ਲਈ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
14A – ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਅਗੇਤਰਾ ਫੈਸਲਾ(ADRT) ਅਤੇ ਅਡਵ�ਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ
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ਅਸ� ਹੇਠਲੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹ�:
MND ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਤ – ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਗਾਈਡ

ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mndassociation.org/publications ਤ�

ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ MND ਕਨ�ਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤ� ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਟੀਮ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

MND Connect
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0808 802 6262
ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

MND ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰ ਚ
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.mndassociation.org

ਔਨਲਾਈਨ ਮੰ ਚ:http://forum.mndassociation.org/ ਜ�ਵੈਬਸਾਈਟਦੇ ਰਾਹ�

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱ ਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ MND ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ�

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ�

www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25 ਿਵਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਿਸੱ ਧਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਇਥੇ ਭੇਜ

ਸਕਦੇ ਹੋ: infofeedback@mndassociation.org
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ਜ� ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ਅੰ ਤਮ ਸੋਧ: 03/19

ਅਗਲੀ ਸਮੀਿਖਆ: 03/22
ਰੂਪ�ਤਰ: 1
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