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িটউব ফীিডং (নেলর মাধয্েম খাদয্�হণ)
েমাটর িনউরন (েপশী স�ালক �ায়ু ঘিটত) েরাগ আেছ অথবা এর �ারা �িত�� বয্ি�েদর জনয্ তথয্

েমাটর িনউরন (েপিশ স�ালক �ায়ুঘিটত) েরাগ (MND) খাদয্ বা তরলপদাথর্ �হেণ অসুিবধার কারণ হেত পাের।
আপনার গলার এবং মুেখর েপশীগিল দুবর্ল, ম�র বা অসমি�ত হেয় পড়েত পাের। এটা আপনার িচবােনা ও েগলার
�মতার উপর �ভাব েফলেত পাের, যার ফেল ওজন �াস, িডহাইে�শন বা জলিবেয়াজন এবং শি�র অভাব হেত
পাের।
আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীম হয়ত এইসব সমসয্াগিল কমােনার জনয্ একিট ফীিডং িটউব বয্বহােরর
পরামশর্ িদেত পােরন, িক� এটা একটা ক�কর িবক� বেল মেন হেত পাের। এই তথয্ স�িলত পুি�কািট িবক�িটেক
এমন ভােব বয্াখয্া কেরেছ, যা আপনােক অবগত হেয় িস�া� িনেত সাহাযয্ করেব। এই িবষয়িট আপনার পিরবার,
শ�ষাকারীরা এবং েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীেমর সে� আেলাচনা করা খুবই গর�পূণর্ যােত তারা জানেত পােরন
েয, িকভােব আপিন সহায়তা েপেত চান।
সূচীপে�র মেধয্ িন�িলিখত িবভাগগিল রেয়েছ:
1: িটউব ফীিডং িক?
2: িটউব ফীিডং িক আমার জেনয্ সিঠক?
3: িকভােব ফীিডং িটউব আমার জীবনযা�ার উপর �ভাব েফলেব?
4: িকভােব িটউব বা নলিট লাগােনা হয়?
5: িকভােব আিম আমার ফীিডং িটউবিটর যত্ন েনব?
6: িকভােব আিম আেরা িব�ািরত ভােব জানেত পারব?

এই �তীকিট বয্বহৃত হেয়েছ আমােদর অনয্ �কাশনাগিলেক দৃি�েগাচর করােনার জনয্। এগিলেক িকভােব
েপেত পােরন তা জানার জনয্ এই পুি�কার েশষ অংেশ আেরা তথয্ অংশিট েদখুন।
এই �তীকিট বয্বহৃত হেয়েছ MND আেছ বা এর �ারা �ভািবত অনয্ বয্ি�েদর িববৃিত দৃি�েগাচর করােনার
জনয্।
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অনু�হ কের মেন রাখেবন, এিট মূল তেথয্র একিট অনুবাদকৃ ত সং�রণ। MND
অয্ােসািসেয়শন নামকরা অনুবাদ পিরেষবাগিল বয্বহার কের, িক� অনুবাদজিনত েকােনা
�িটর জনয্ দািয়� িনেত অপারগ।
িচিকৎসা এবং যেত্নর বয্পাের িস�া� েনওয়ার সময় সবর্দা আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল
েকয়ার টীমেক িজে�স করেবন। তারা হয়েতা অয্াপেয়�েম�গিলর সময় একজন
অনুবাদকারীর সাহাযয্ েনওয়ার জনয্ বয্ব�া করেত পাের।
আেরা িব�ািরত তেথয্র অনুবাদ করা স�ব হেত পাের, িক� এিট একিট সীিমত পিরেষবা।
িব�ািরত জানার জনয্ আমােদর MND কােন� েহ�লাইেন েযাগােযাগ করন:
েটিলেফান:0808 802 6262
ই-েমইল: mndconnect@mndassociation.org

1: িটউব ফীিডং িক?
িটউব ফীিডং হল আপনার েপেটর মেধয্ একিট িটউব বা নেলর মাধয্েম তরল এবং িবেশষভােব ��ত তরল
খাদয্ সরাসির আপনার পাক�লীেত েপৗঁেছ েদওয়ার একিট উপায়। এই িটউবিট নমনীয় এবং আপনার
েপাষােকর মেধয্ লুকােনা অব�ায় থাকেত পাের। এিট আকাের একটা েছাট সর �-এর মত।
িভ� িভ� �য্াে�র এবং �কারেভেদ ফীিডং িটউবগিল েদখেত সামানয্ িভ� হেত পাের, িক�
গঠনমূলকভােব েসগিলর �েতয্কিট একইরকম। �িতিট িটউবই েছা� একটা অে�াপচার প�িতর মাধয্েম
লাগােনা হেয় থােক।
নীেচর ছিবিটেত লাগােনা হেয় েগেল একটা ফীিডং িটউব েকমন েদখেত হয় তার একটা উদাহরণ েদখােনা
হেয়েছঃ
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প�িতিটর উপর আেরা তেথয্র জনয্ িবভাগ 4 েদখুন: িকভােব িটউবিট লাগােনা হয়?
একিট ফীিডং িটউব লাগােনা থাকেলও, যিদ আপিন িনরাপদ অনুভব কেরন এবং আপনার েহল্থ ও
েসাশয্াল েকয়ার টীম পরামশর্ িদেয় থাকেল, আপিন মুখ িদেয় খাদয্ ও পানীয় �হণ করেত পারেবন। �থম
অব�ায়, স�বতঃ আপিন আপনার িটউবিটেক আপনার খাদয্ ও পানীয় পিরপূরণ করার কােজ বয্বহার
করেবন।
যখন আপনার উপসগর্গিল বাড়েত থাকেব, আপিন হয়ত িটউবিটর বয্বহার আেরা েবশী কের করেবন।
যিদ �েয়াজন হয় তেব িটউেবর মাধয্েম আপনার দরকারী সম� পিরেপাষক খাদয্ এবং তরল আপিন �হণ
করেত পারেবন। এটা সফলভােব করার জনয্ িবেশষভােব ��ত তরল খাদয্ এবং খাদয্রেসর �কার এবং
পিরমাণ স�েকর্ আপনার একজন ডােয়িটিশয়ােনর সে� আেলাচনা করা �েয়াজন।
ফীিডং িটউব িনেয় �াতয্িহক জীবনযা�া স�েকর্ আেরা িবশেদ জানার জনয্ িবভাগ 5: িকভােব আিম

আমার ফীিডং িটউবিটর যত্ন েনব? - েদখুন।
যিদ আপিন িটউব ফীিডং িনেয় আেলাচনা করেত চান, আপনার GP-েক িটউব ফীিডং এর উপর
িবেশষ�তা থাকা একজন ডােয়িটিশয়ান, িবেশষ� নাসর্ বা একজন িচিকৎসেকর কােছ একিট েরফারাল বা
উে�খয্ পাঠােনার জনয্ বলুন।

2: িটউব ফীিডং িক আমার জনয্ সিঠক?
“আিম মেন কির যত তাড়াতািড় স�ব এই িস�া�িট স�েকর্ েজেন েনওয়া িবেশষভােব গর�পূণর্

কারণ এর সেচতনতা িনেয় আেস এর সােথ মািনেয় েনওয়ার িবষয়িটেক এবং মািনেয় েনওয়ার
িবষয়িট িস�া� �হেণ সাহাযয্ কের।”
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অনয্ানয্ অে�াপচােরর মতই, আপিন একটা ফীিডং িটউব লাগােবন িক লাগােবন না, েসটা স�ূণর্ভােব
আপনার পছ�। েযেহতু একটা প�িত রেয়েছ, এবং হয়ত এটা িকছু সুিবধা এেন িদেত পাের, শধুমা� এই
কারেণর অথর্ এই নয় েয, েসটা সবার জনয্ সিঠক হেব।
েয িস�া�ই আপিন িনন না েকন, আপিন সমেয়র সে� সে� আপনার মন পিরবতর্ ন করেত পােরন। আপিন
চাইেত পােরন:
•

েয পরবত� েকান একিট তািরেখ িটউব লাগােবন, তেব উপসগর্ বৃি�র সে� সে� ফীিডং িটউব চালু
করা েবশী অসুিবধাজনক হেত পাের(পরামেশর্র জনয্ আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীমেক
িজ�াসা করন)

•

ফীিডং িটউবিট একবার লাগােনার পর এর বয্বহার করা ব� কের িদেত (পরবত� পযর্ােয় এই
িশেরানামিট েদখুন – িটউব লাগােনার পর যিদ আিম মন পিরবতর্ ন কির তাহেল িক হেব ?)

আপনার িস�া� েনওয়ার সময়, এটা খুবই গর�পূণর্ েয, খাদয্�হণ প�িতর �িতিট �কােরর সুিবধা এবং
অসুিবধাগিলর স�েকর্ আপনার কােছ যােত িনভুর্ ল তথয্ থােক।
সবেচেয় ভাল হয় এটা িনেয় আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীেমর সােথ িবশেদ কথা বলা, কারণ তারা
আপনােক আপনার ভিবষয্েতর �া�য্ সং�া� িবক�গিল স�েকর্ অবগত হেয় িস�া� িনেত সাহাযয্ করেব।
আপনার েহল্থেকয়ার টীেমর একজন সদেসয্র জনয্ এটাও স�ব হেত পাের েয, িস�া� েনওয়ার সময় িতিন
আপনােক এমন কােরা সােথ পিরিচত কের িদেত পােরন িযিন ইিতমেধয্ই ফীিডং িটউব বয্বহার করেছন।
হাসপাতাল এবং নাগিরক পিরেষবা সং�াগিলেত সাধারণত িটউব ফীিডং-এর উপর িনেদর্ িশকা থােক এবং
আপিন েসগিল েদখার জনয্ বলেল তা আপনার সহায়ক বেল মেন হেব।

েকন আমার িটউব ফীিডং িবেবচনা করা �েয়াজন?
MND থাকেল, আপনার হয়ত এই অিভ�তাগিল হেত পাের:
•

আপনার খাবার িচবােত এবং িগলেত অসুিবধা

•

হাত এবং বাহর িনয়�ণ �মতা �ােসর কারেণ খাবার মুখ অবিধ তু লেত ক� হওয়া

•

কম খাওয়া এবং মাংসেপশীর �য়জিনত কারেণ ওজন �াস

•

কম পানীয় �হেণর কারেণ িডহাইে�শন বা জলিবেয়াজন এবং েকা�কািঠনয্

•

আপনার �ােদর অনুভূিতর পিরবতর্ ন বা ি�েধ �াস পাওয়া

•

খুব কম কয্ােলারী খাওয়ার কারেণ শি�র অভাব

•

খাদয্ ও তরল ফু সফু েসর মেধয্ �েবশ করা, েয কারেণ কািশ বা �াসেরাধ হেত পাের (যা
অয্াস্িপেরশন নােম পিরিচত, যার ফেল েচ� ইনেফকশন বা ফু সফু েসর সং�মণ হেত পাের)।
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এর সুিবধাগিল িক িক ?
“এত েবশী পিরমাণ মানিসক চাপ দূর কের আমার ব�ু �পূণর্ PEG আমার জনয্ এবং আমার

চেলেছ”।

ি�য়জনেদর জনয্ জীবনৈশলীর মানেক অেনক উ�ত কের তু েলেছ। পরাজেয়র �ািন �ীকার কের
েনওয়ার েথেক অেনক দূের সিরেয় এটা আমােক MND এর সে� লড়াই করেত সাহাযয্ কের

িটউব ফীিডং আপনােক আপনার �েয়াজনীয় পুি� েপেত স�ম কের এবং এছাড়াও:
•

আপনার শি�র মা�া বৃি� কের এবং আপনার ওজন িফের েপেত এবং বজায় রাখেত সাহাযয্ কের

•

যিদ িচবােনা এবং েগলা ক�কর হয় েসে�ে� আপনার মানিসক চাপেক �াস কের

•

কািশ, �াসর� হওয়া এবং ফু সফু েসর সং�মেণর ঝুঁ িক �াস কের

•

তরল পদাথর্ �হণ বৃি� পায়, যা িডহাইে�শন বা জলিবেয়াজন এবং েকা�কািঠনয্ �িতেরােধ সাহাযয্
কের

•

িকছু িনিদর্ � ওষুধ �হণ করার খুব কাযর্কর উপায় হয়

•

আপনার ভাল থাকার অনুভূিতর উ�িত কের।

উপেরর সবকিটই হয়ত জীবনৈশলীর মান বা �া��য্ িদেত পাের। অবশয্, একিট ফীিডং িটউব বয্বহার
MND-এর অ�গিতেক িবলি�ত বা ব� করেত পাের না।

ঝঁু িকগিল িক িক?
একিট ফীিডং িটউব লাগােনা খুব সাধারণ এবং েমাটামুিটভােব িনরাপদ প�িত। খুব বড় েকান সমসয্া েদখা
েদওয়া িবরল এবং েবশীরভাগ সমসয্াই সহেজ সমাধান করা যায়।
েযমন েযেকান িচিকৎসােতই েথেক থােক, এখােনও কেয়কিট স�াবয্ ঝুঁ িক আেছ েযগিলর স�েকর্ আপনার
জানা দরকার, েযমন:
•

অে�াপচােরর পরবত� সমেয় সং�মণ

•

�ত�ান েথেক র� �বাহ বা লীেকজ

•

েয �ােন ফীিডং িটউবিট �েবশ করােনা হেয়েছ েসই �ােনর আেশপােশ অ�ি� হওয়া বা েসই �ােন
বয্থা হওয়া।

•

আপনার পাক�লীেত সামানয্ হাওয়া েথেক যাওয়ার কারেণ ফীিডং িটউব েঢাকােনার পর সামানয্
একটু ফু েল থাকা
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•

িটউব লাগােনার পর িকছু সময় পযর্� আপনার �াস��াস সামানয্ দুবর্ল হেত পাের।

আপনার িক ঝুঁ িক হেত পাের তা িনভর্ র কের আপনার �াে�য্র অব�ার উপর। আপিন িটউব ফীিডং-এর
বয্াপাের আপনার িস�া� েনবার আেগ আপনার ডােয়িটিশয়ান বা সংি�� িচিকৎসেকর পরামশর্ েপেত
পােরন।

এই িটউব লাগােনা আমার পিরবার এবং শ�ষাকারীর উপর িকভােব
�ভাব েফলেত পাের?
আপিন হয়ত ভয় পাে�ন েয, িটউব িদেয় খাওয়ােনার জনয্ হয়ত আপনার পিরবার এবং শ�ষাকারীর
ে�ে� ক�কর পিরি�িত সৃি� হেত পাের। অবশয্, তারা এটা েজেন �ি� পােবন েয, আপিন আপনার
�েয়াজনমত তরল পদাথর্ এবং পুি� পাে�ন।
প�িতিট খুবই সহজ এবং যারা আপনার েসবার সে� যু� আেছন তােদর �েতয্কেকই িটউব ফীিডং-এ
আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ �িশ�ণ েদওয়া হেব। িবভাগ 5 েদখুনঃ িকভােব আিম আমার ফীিডং
িটউেবর যত্ন েনব?
আপিন যখন একবার িস�া� িনেয় েনেবন েয, আপিন ফীিডং িটউব লাগােবন িক লাগােবন না, আপনার
পিরবার বা শ�ষাকারীরা হয়ত আপিন েযিট পছ� কেরেছন তার সে� িভ�মত েপাষণ করেত পােরন।
এেক অপেরর উে�গ বা আশ�া িনেয় আেলাচনা করার িবষয়িট আপনােক েযৗথ অবগিত িনেয় আসেত
সহায়তা করেব।

আিম িক িটউব ফীিডং-এর উপের েকান িভিডও িবষয়াবলী েদখেত
পাির?
িটউব ফীিডং-এর উপর আেরা তথয্ এবং িভিডও িবষয়াবলীর জনয্ myTube ওেয়বসাইট েদখুন:
www.mytube.mymnd.org.uk
এেত িস�া� েনওয়া এবং িটউব ফীিডং-এর বয্বহার িবশদভােব েদখা যােব, যা SITraN – িদ েশিফ�
ইনি�িটউট ফর �ানে�শনাল িনউেরাসাই�-এর �ারা ��তকৃ ত হেয়েছ।
এই ওেয়বসাইটিট MND িনেয় েবঁেচ থাকা েলােকেদর িনেয় ৈতরী হেয়েছ, যারা েলােকেদর সে� ‘েদখা করার’
এবং তােদর ফীিডং িটউব বয্বহৃত হে� েসটা েদখার একটা উপায় চাইিছেলন। myTube –এ তােদর
অিভ�তা এবং বয্ি�গত কািহনী েশানা হয়ত আপনােক একটা ফীিডং িটউব লাগােবন িক লাগােবন না েস
িবষেয় আপনার পছ� েবেছ িনেত সাহাযয্ করেত পাের।
এই িভিডওগিল িটউব িনেয় েবঁেচ থাকার ে�ে� জীবন েকমন হয় েসটা েদখােত সাহাযয্ করেব। এই
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িভিডওগিলর সে� রেয়েছ িলিখত ভূ িমকা এবং িব�� সং�াগিল েথেক সযেত্ন েবেছ েনওয়া উপাদােনর একিট
তািলকা, যার মেধয্ আমােদর িনেজেদর সং�া� তথয্ স�িলত পুি�কা এবং িনেদর্ িশকা অ�র্ভু� রেয়েছ।

যিদ আিম একিট ফীিডং িটউব লাগােনার িবপে� িস�া� িনই, তাহেল
িক ঘটেব?
আপনার ফীিডং িটউব লাগােনা থাক বা না থাক, আপনার মাংসেপশীগিলর �য় হেত থাকেব। িক� ফীিডং
িটউব না থাকেল, খাদয্ ও পানীয় �হণ ক�কর হেয় ওঠার কারেণ স�বতঃ আপনার ওজন �াস হেব এবং
আপিন িডহাইে�েটড বা জলশূনয্ হেয় পড়েত পােরন। আপিন হয়ত উি�� েয, এটার অনুভূিত েকমন হেত
পাের, িক� তৃ �া এবং ি�েধর তী�তা সাধারণতঃ আপনার MND-এর অ�গিতর সে� সে� কম হেত
থােক। একজন পয্ািলেয়িটভ েসবা িবেশষে�র সে� আেলাচনা কের আপিন এিবষয়িট পুনঃিনি�ত কের
েদখেত পােরন। আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীমেক একিট েরফারাল বা সুপািরশ পাঠােনার জনয্
বলেত পােরন।
আপিন যখন একবার এই িবক�িট িবেবচনা করেবন, আপিন একিট অবগত িস�া� িনেত পােরন। যিদ
আপিন িস�া� েনন েয, একিট ফীিডং িটউব আপনার জনয্ সিঠক নয়, তাহেলও আপনার িনউি�শন নাসর্,
ডােয়িটিশয়ান এবং ি�চ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপ� আপনােক সাহাযয্ করেবন। তারা আপনার �েয়াজন
অনুসাের খাদয্, পানীয় এবং ঘাটিত পূরণ করার খােদয্র িবষেয় পরামশর্ েদেবন। আপনার পয্ািলেয়িটভ
েকয়ার টীমও আপনােক সহায়তা িদেত থাকেব, এবং �েয়াজনমত ি�েধ বা তৃ �া দূর করার জনয্ যিদ েকান
পথয্ দরকার হয় তার পরামশর্ েদেবন।
এই পরামশর্গিলর মেধয্ যত েবশীিদন স�ব খাদয্ ও পানীয় �হেণ আপনােক সাহাযয্ করেত খােদয্র উপাদান
এবং তরেলর গাঢ়ে�র সােথ মািনেয় েনওয়ার িবষয়গিল অ�র্ভু� রেয়েছ।
MND থাকা অব�ায় খাদয্ ও পানীয় �হণ এবং সহেজ িগেল েফলা যায় এমন খােদয্র েরিসিপ বা
রা�া করার উপায় স�েকর্ তেথয্র জনয্, েদখুন MND থাকাকালীন খাদয্ ও পানীয় �হণ

MND থাকা অব�ায় েগলা, মুখ িনঃসৃত লালা, কািশ এবং �াসেরােধর স�েকর্ আেরা িব�ািরত
জানেত, তথয্ স�িলত পুি�কা 7A – িগেল খাওয়ার অসুিবধাগিল েদখুন
যিদ আপিন িটউব না লাগােনা িনি�ত করেত চান, এমনিক একিট আপৎকালীন পিরি�িতেতও তা
িনি�ত করেত চান, তাহেল েসটা আপিন একিট িচিকৎসা �তয্াখয্ােনর আগাম িস�া� (ADRT) ফেমর্
বলেত পােরন। এর পেরর িশেরানামিট েদখুন িটউব লাগােনার পর যিদ আিম মন পিরবতর্ ন কির
তাহেল িক হেব ?
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িটউব লাগােনার পর যিদ আিম মন পিরবতর্ন কির তাহেল িক হেব?
আপিন িস�া� িনেত পােরন েয, আপিন ভিবষয্েত েকান িবেশষ পিরি�িতেত আপনার িটউবিট বয্বহার
করা ব� করেত চাইেছন। একিট িচিকৎসা �তয্াখয্ােনর আগাম িস�া� (ADRT) আপনার পছ�িটর ে�ে�
সাহাযয্ করেত পাের। একটা ADRT আপনার েসবায় িনযু� বয্ি�েদর জানােব েয, ভিবষয্েত েকান
িচিকৎসাগিল আপিন �তয্াখয্ান করেত চাইেছন এবং আপিন যিদ েকান কারেণ িনেত বা ভাবিবিনময়
করেত অ�ম হন শধুমা� েসই সমেয়ই এিটেক বয্বহার করা হেব।
আপনােক অবশয্ই িনিদর্ � কের উে�খ করেত হেব েয, েকানিট আপিন �তয্াখয্ান করেত চান এবং কখন
েসিট ঘটেত পাের। উদাহরণ�রপ, আপিন হয়ত এমন েকান পিরি�িত িববৃত করার ইে� �কাশ করেত
পােরন যখন আপিন আপনার ফীিডং িটউব বয্বহার ব� করেত চাইেছন।
একিট ARDT হল আইনস�ত শতর্ , যিদ তা সিঠকভােব পূরণ করা হেয় থােক। আপিন যিদ িস�া� িনেত
অথবা ভাবিবিনময় করেত অসমথর্ হেয় পেড়ন, তখনও আপনার দৃি�ভ�ী এবং ইে�র স�ান েদওয়া হেব।
তেব, আপিন েয েকান সময় ADRT পযর্ােলাচনা এবং পিরবতর্ ন করেত পােরন।
আপনার ভিবষয্ত েসবাযেত্নর পিরক�নার বয্াপাের আেরা িবশেদ জানার জনয্, ADRT এবং
জীবন সমাি� সং�া� িস�া� েনওয়ার উপর আমােদর �কাশনা েদখুন, এগিল এই পুি�কার
েশষভােগ আেরা তথয্ এই িশেরানােমর মেধয্ তািলকাভু � করা আেছ।

3: একিট ফীিডং িটউব িকভােব আমার জীবেনর উপর
�ভাব েফলেত পাের?
এই অংশিট একিট ফীিডং িটউব থাকা অব�ায় �াতয্িহক জীবেনর স�েকর্ িকছু সাধারণ �ে�র জবাব
েদেব।

কতিদন পযর্ � আিম মুখ িদেয় খাবার খাওয়া উপেভাগ করেত পারব?
আপনার িটউবিট লাগােনার সে� সে�ই েসিটেক বয্বহার করার �েয়াজন নাও হেত পাের। িকছু বয্ি�
আগাম এিটেক লািগেয় িনেয় থােকন, যােত েয মুহেতর্ তােদর �েয়াজন হয় তখনই তা বয্বহার করেত পােরন
এবং �মশঃ এর বয্বহার বৃি� করেত থােকন।
ফীিডং িটউব লাগােনা থাকেলও আপিন যত�ণ িনরাপদ মেন করেছন ততিদন অবিধ মুখ িদেয় খাদয্ এবং
পানীয় �হণ করেত পারেবন। আপনার জনয্ িক িনরাপদ তা জানার জনয্ আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ
েথরািপ� ও আপনার ডােয়িটিশয়ােনর পরামশর্ িনন।
আপিন মুখ িদেয় অ� পিরমাণ খাবার এবং পানীয় �হণ করা উপেভাগ করেত পােরন, এমনিক েগলার
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সমসয্ার জনয্ একিট উ�তর ঝুঁ িক থাকেলও আপিন তা করেত পােরন। এটা স�ূণর্ভােব যুি�যু� যিদ
আপিন সব ঝুঁ িকগিল িবেবচনা কের থােকন এবং একিট অবগত িবক� েবেছ িনেয় থােকন। আপনার �ীচ
ও লয্া�ুেয়জ েথরািপ� এবং আপনার ডােয়িটিশয়ান পরামশর্ েদেবন েয, িক �কােরর এবং িক গাঢ়ে�র
খাবার এবং পানীয় আপনার �হণ কের েদখার পে� সবেচেয় িনরাপদ হেব।
যিদও খাবার খাওয়া বা পানীয় �হণ করার মত একই মজা িটউব ফীিডং িদেত পাের না, িক� ি�েধ বা
তৃ �ার অনুভূিত েথেক তা মু� করেত পাের।

ফীিডং িটউব িক আমােক ওজন বাড়ােত সাহাযয্ করেব?
যিদ আপনার �চু র ওজন �াস হয়, আপনােক হয়ত উ� কয্ােলারী স�� তরল পদাথর্ ফীড করার পরামশর্
েদওয়া হেত পাের, যােত হািরেয় েফলা ওজন িকছু টা িফের েপেত সহায়তা হয়। এরপর একিট স�িতপূণর্
মা�ায় ওজন বজায় রাখায় সাহাযয্ করার জনয্ ফীেডর �কার এবং পিরমাণ িনয়ি�ত করা হেব।

�ান করা, শাওয়ার েনওয়া বা সাঁতার কাটার ে�ে� িক হেব?
যত�ণ না, িটউব লাগােনার �ানিট পুেরাপুির েসের উঠেছ, তত�ণ আপনার িটউবিটেক জেল েডাবােনা
উিচত নয়। আপনােক আবার িনরাপদ ভােব শাওয়ার েনওয়া, �ান করা বা সাঁতার কাটার জনয্ কত িদন
অেপ�া করেত হেব েস িবষেয় আপনােক পরামশর্ েদওয়া হেব। যখন এগিল করা িনরাপদ হেব, আপনার
অবশয্ই িনি�ত করা উিচত েয, িটউবিট আেগ েথেকই ব� করা আেছ এবং িটউব এবং লাগােনার �ানিট
খুব সাবধােন শকেনা কের মুেছ েনওয়া হেয়েছ।
অ�লেভেদ, িভ� িভ� �কােরর িটউব এবং িকভােব েসগিল লাগােনা হেয়েছ তার উপর িনভর্ র কের একিট
ফীিডং িটউব সহ �ান করা, শাওয়ার েনওয়া এবং সাঁতার কাটা সং�া� উপেদশগিলর তারতময্ হেত পাের।
সবর্দা আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীেমর কােছ িনিদর্ � িনেদর্ শনা পাওয়ার জনয্ কথা বলুন।

এটা িক আমার ৈদিহক রেপ েকানও �ভাব েফলেব?
আপিন হয়ত উি�� েয, িটউবিট েকমন েদখেত লাগেব এবং এটা আপনার আত্মিব�ােসর উপর �ভাব
েফলেত পাের। যখন আপিন েপাষাক পের থাকেবন তখন এটা েদখা যােব না এবং আপনার �াতয্িহক
কাজকেমর্ও েকান সমসয্ার কারণ হেব না।
িটউব থাকার সােথ মািনেয় েনওয়ার জনয্ আপনার সমেয়র �েয়াজন হেত পাের এবং আপনার ব�ু েদর,
পিরবার-পিরজন এবং আপনার েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার টীেমর সে� আপনার অনুভূিতগিল িনেয় কথা
বলা সহায়ক হেত পাের। আপনার শরীের েয পিরবতর্ ন হেয়েছ েসটা েমেন িনেত সহায়তা করার জনয্ তারা
আপনােক সাহাযয্ করেত পারেবন।
যিদ আপিন উি�� থােকন েয, যখন আপিন েপাষাক ছাড়েবন তখন িক রকম েদখেত লাগেব, েসে�ে�
ফীিডং িটউবিট েঢেক রাখা যায়। িকছু ে�ে�, এটা অেপ�াকৃ ত েছাট কের েকেট েনওয়া যায়, অথবা আেরা
চয্া�া িফিটং বয্বহার করা যায়। িনেদর্ িশকার জনয্ আপনার ডােয়িটিশয়ান বা িনউি�শন নাসর্েক বলুন।
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িটউব ফীিডং এর অনুভব িক অ�ি�কর হয়?
ফীড েনওয়ার পর আপনার িকছু টা �ীত বা ফু েল ওঠার ভাব বা িবপরীত �বােহর অিভ�তা হেত পাের।
আপনার পাক�লীেত এটােক ি�র হওয়ার জনয্ এবং আেরা েবশী �া��য্ অনুভব করার জনয্, ফীিডং-এর
সময় এবং তার পর �ায় একঘ�া সময় পযর্� েসাজা হেয় বসুন বা অেনকগিল বািলেশর সাহােযয্ উচুঁ হেয়
থাকুন।
যিদ এটা সমসয্া হেয় দাঁড়ায়, আপনার GP-েক পয্ািলেয়িটভ েকয়ার টীমেক একিট পযর্ােলাচনা করার জনয্
বলেত বলুন, যােত এে�ে� এমন ওষুধ �েয়াগ করা যায়।

যিদ আিম ফীিডং িটউব বয্বহার কির তাহেলও িক আমার মুেখর
পিরচযর্ া কের েযেতই হেব?
এমনিক যিদ আপিন মুখ িদেয় খাদয্ �হণ নাও কেরন, তবুও আপনার মুেখর পিরচযর্া অবশয্ই করা উিচত।
দাঁেতর উপর খুব তাড়াতািড় �াক বা আ�রণ পড়েত পাের, তাই �িতিদন অ�তঃ দুই বার আপনার দাঁত
পির�ার করা খুবই গর�পূণর্।
মুেখর পিরচযর্া সং�া� আেরা তেথয্র জনয্, েদখুন:
তথয্ স�িলত পুি�কা 11B – মুেখর পিরচযর্া

আিম িক এখনও অ�র� হেত পাির এবং েযৗন িমলন করেত পাির?

ফীিডং িটউেবর �ারা আপনার েযৗন কাযর্কলাপ �ভািবত হয় না, িক� এটা আপিন আপনার শরীর স�েকর্
িকভােব ভাবেছন এবং অনুভব করেছন েসই ধারণার পিরবতর্ ন করেত পাের। এটা হয়ত আপনার
আত্মিব�াস কিমেয় িদেত পাের। আেরা তেথয্র জনয্ আেগর িশেরানাম েদখুন এটা িক আমার ৈদিহক রেপ
েকানও �ভাব েফলেব?। যিদ আপিন িচি�ত থােকন েয, আপনার ফীিডং িটউব আপনার েযৗন জীবেনর
উপর �ভাব েফলেত পাের, েসে�ে� আপনার স�ীর সে� এই িবষেয় িবশেদ কথা বলা এবং আপনার অনুভব
উভেয় একসােথ আেলাচনা করা এে�ে� সহায়ক হেত পাের।
MND-এর সে� েযৗনতা এবং স�েকর্ র বয্াপাের আেরা িবশেদ জানার জনয্ েদখুন, :
তথয্ স�িলত পুি�কা 13A – MND িনেয় জীবনযাপন করা বয্ি�েদর েযৗনতা ও স�কর্ এবং
13B – MND িনেয় জীবনযাপন করা বয্ি�েদর স�ীর জনয্ েযৗনতা এবং স�কর্

আমার মলতয্ােগর অভয্ােস েকান �ভাব পড়েব িক?
খােদয্র েকানওরকম পিরবতর্ ন আপনার মলতয্ােগর এবং টয়েলেটর �াভািবক অভয্ােসর উপর �ভাব
েফলেত পাের।
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যিদও মলতয্াগ কাযর্ সাধারণতঃ সরাসির MND �ারা �ভািবত হয় না, তবুও এই েরাগ আেছ এমন অেনক
বয্ি�ই মলতয্াগ স�িকর্ ত সমসয্ার স�ুখীন হন। এর অেনকগিল কারণ হেত পাের:
•

েপলিভক ে�ার বা তলেপেটর মাংসেপশী দুবর্ল হেয় পড়া

•

কম সি�য় হেয় ওঠা

•

েগলার অসুিবধার জনয্ খুব কম পিরমােণ ফাইবার বা আঁশযু� খাবার খাওয়া এবং জল কম খাওয়া

•

েকান িবেশষ ওষুধ বয্বহার।

ফীিডং িটউব লাগােনার পর আপিন হয়েতা েদখেত পােবন েয, েকা�কািঠেনয্র সমসয্া েদখা িদেয়েছ।
মলতয্ােগর অভয্াস �াভািবক অব�ায় িফের েযেত হয়ত িকছু টা সময় লাগেত পাের। যিদ ডায়িরয়া অথবা
েকা�কািঠনয্ সমসয্া হেয় েদখা েদয়, তাহেল আপনার ফীেড ফাইবার বা আঁশযু� খাবার িনয়�ণ করেত
হেব।
এটা খুব গর�পূণর্ েয, আপিন যােত ফীিডং িটউেবর সে� জীবনযাপেন ভালভােব মািনেয় িনেত পােরন, েসই
জনয্ এই বয্াপাের যিদ আপনার েকানও উে�গ থােক, আপনার ডােয়িটিশয়ান, িডি�� নাসর্ বা িনউি�শন
নােসর্র কাছ েথেক পরামশর্ িনন।

িকভােব আিম ওষুধপ� িনেত পাির?
যিদ আপিন আপনার ওষুধপ� িগেল েখেত না পােরন, তাহেল েযখােন স�ব হেব, তা তরল অব�ায় বা
�বীভূ ত অব�ায় �হণ করার পরামশর্ েদওয়া হেব। যিদ েকান ওষুধ তরল অব�ায় উপল� না হয়, তাহেল
আপনার �া�য্ েপশাদারেক এ বয্াপাের পরামশর্ িদেত বলুন। আপনার িচিকৎসক, িডি�� নাসর্, বা
ফামর্ািস�ও আপনােক পরামশর্ িদেত পারেবন েয, েকান্ েকান্ ওষুধ িটউব িদেয় েনওয়া যােব।
িরলুেজাল (Riluzole) ওষুধিট স�েকর্ আেরা িবশদ জানার জনয্, েদখুন:
তথয্ স�িলত পুি�কা 5A – িরলুেজাল (Riluzol)

যিদ আমার খাবাের এলািজর্ থােক তাহেল িক আিম িটউব ফীড িনেত
পাির?
হয্াঁ। আপনার ডােয়িটিশয়ান জানেবন েয, আপনার �েয়াজেনর সে� েকান ফীড বা িটউব িদেয় �েবশয্
খাবার উপযু� হেব। আদশর্ ফীড বাদাম-মু�, �েটন-মু� এবং লয্াকেটাজ-মু� হেব। আপিন যিদ
িনরািমষাশী েহান, েসায়া ফীডও উপল� রেয়েছ।
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4: িকভােব িটউবিট লাগােনা হয়?
এই িবভাগিটেত আমরা িটউবিট লাগােনার প�িত এবং লাগােনার আেগ ও পের েহল্থ ও েসাশয্াল েকয়ার
টীেমর েপশাদার সদসয্েদর সে� িক িক িনেয় কথা বলেত হেব েস িবষেয় আেলাচনা করব।

এই প�িতিটর সময় িক ঘেট?
িটউবিট লাগােনার জনয্ আপনার একিট অে�াপচােরর �েয়াজন হেব। এিট গয্াে�াে�ািম নােম পিরিচত।
এর 3িট �কারেভদ আেছ:
•

PEG (পারিকউেটিনয়াস এে�াে�ািপক গয্াে�াে�ািম)

•

RIG (েরিডওলিজকয্ািল ইনসােটর্ড গয্াে�া�িম)

•

PIG (পার-ওরয্াল ইেমজ গাইেডড গয্াে�াে�ািম)

িবিভ� �কােরর িটউেবর মেধয্ মূল পাথর্কয্ হল িকভােব েসগিলেক লাগােনা হেয়েছ এবং িকভােব েসগিল
িঠক জায়গায় েলেগ থােক। এটা িনউি�শন নাসর্, ডােয়িটিশয়ান বা সংি�� িচিকৎসক আপনােক বয্াখয্া কের
বেল েদেবন। আপিন যােত একিট অবগত িস�া� িনেত পােরন তার জনয্ আপনার িবক�গিল আেগ েথেকই
িবেবচনা করা সবেচেয় ভাল।
RIG-এর ে�ে� পরবত�কালীন পিরচযর্ােত েবশী সময় িনেত পাের এবং েবশী অ�ি�র কারণ হেত পাের।
যাইেহাক, যিদ MND আপনার �াস��াস েনওয়ার �মতােক দুবর্ল কের, তাহেল আপনােক বরং PEG-এর
েচেয় RIG বয্বহােরর ��াব েদওয়া হেত পাের। �দত্ত িবক�িট িনভর্ র কের েকাথায় আপিন বসবাস কেরন,
েযেহতু আ�িলক িনেদর্ িশকা অনুযায়ী, উপল� িটউব ফীিডং এর �কারেভদ এবং কখন েকান �কারিট
বয্বহৃত হেব তার তারতময্ হেত পাের।
ফীিডং িটউব লাগােনার আেগই ওজেনর গরতর �াস, অে�াপচােরর সময় এবং পরবত�কােল ঝুঁ িক বৃি�
করেত পাের। সবেচেয় ভাল হয় আপনার উে�খেযাগয্ পিরমাণ ওজন �াস হওয়ার আেগই আপিন যিদ
িবক�গিলেক িবেবচনা কেরন।
আপনার অে�াপচােরর জনয্ আপনােক হাসপাতােল ভিতর্ করা হেব। সাধারণতঃ এরপর আপনােক খুব ��
সমেয়র জনয্ থাকেত হেব, িক� েসটা িনভর্ র করেব আপনার বয্ি�গত �েয়াজেনর উপর।
পুেরা অে�াপচারিটেত সাধারণতঃ আধ ঘ�ার েচেয়ও কম সময় লােগ এবং এিট হা�া িসেডশন বা আ��
অব�ায় করা হয়। আপিন িশিথলভােব আরাম েবাধ করেবন, িক� িক ঘটেছ েসটাও বুঝেত পারেবন।
এরপর হয়ত আপিন ঘ�াখােনক বা দু ঘ�ার জনয্ ঘুমােবন, আর তারপর িক ঘেটেছ তার স�েকর্ খুব
সামানয্ �ৃিতসহ েজেগ উঠেবন।
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কখনও কখনও নয্ােসাগয্াি�ক ফীিডংও েদওয়া হেত পাের। এখােন একটা সর নল নােকর েভতর িদেয়
�েবশ করােনা হয় ও তা গলার েপছন িদেয় পাক�লী পযর্� যায়। এটা খুব সীিমত সময় বয্বহার করার জনয্
পিরকি�ত হেয় থােক, সাধারণতঃ চার স�ােহর কম সময়সীমার জনয্ তা বয্বহৃত হয়। িটউবিট বাইের
েথেক েদখা যায় এবং এটার জনয্ নােকর েভতর অ�ি� হেত পাের। এই িটউবিট �ায়শঃই বদলােনার
�েয়াজন হয়, তাই MND-র ে�ে� PEG, RIG বা PIG- েক অিধকতর ভাল িবক� িহেসেব ধরা হয়,
কারণ আপনার �েয়াজন চলেতই থাকেব।

িটউব লাগােনার সময় এবং পরবত� সমেয় িক িক আমার জানা
দরকার?
যত�ণ আপিন হাসপাতােল থাকেবন, যারা আপনার শ�ষার দািয়ে� থাকেবন তােদর নীেচ েদওয়া ��গিল
িজে�স করেল তা আপনার জনয্ সহায়ক হেত পাের।
েক আমােক েদিখেয় েদেবন েয, িকভােব:
•

ি�পিট লাগােত হয় এবং িনি�ত করা যায় েয, যখন বয্বহার হেব না, তখন েসিট খুেল রাখা
থাকেব (যিদ দীঘর্ সময় ধের ব� কের রাখা হয় তাহেল িটউবিটেক �িত�� হওয়া েথেক র�া
করার জনয্)

•

আমার িটউবিটেক পির�ার এবং �াশ করেত হেব (দুেটার পরই িকভােব আবার লাগােনা হয় এবং
তারপর িকভােব যত্ন েনওয়া হয়)

•

িটউবিটেক িনয়িমত েমাচড় েদওয়া এবং আেগ িপেছ করা হয় (খুব মৃদভ
ু ােব িটউবিটেক েভতের
েঢাকােনা এবং বাইের েবর করা), যােত এটা শ�ভােব আটেক না যায়।

•

িনি�ত করা যায় েয, িফি�ং ে�টিট শরীর েথেক সিঠক দূরে� আেছ

•

িটউবিটেক খাবার, পানীয় ও ওষুেধর জনয্ বয্বহার করা যায়?

যখন আিম হাসপাতাল েথেক চেল যাব, েকান্ েপশাদার কম�:
•

আমার িটউব ফীিডং �াে�য্র দািয়ে� থাকেবন এবং িচিকৎসা বা �া�য্ স�িকর্ ত েকান �� থাকেল
তার উত্তর েদেবন

•

িটউব র�ণােব�েণর জনয্ যার সে� আিম েযাগােযাগ রাখব

•

আমার িটউবিট েকান কারেণ যিদ �ক বা র� হেয় যায় অথবা েবিরেয় আেস তাহেল পরামশর্ িদেত
পারেবন?

5: িকভােব আিম আমার ফীিডং িটউেবর যত্ন েনব?
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যিদ আপিন একটা ফীিডং িটউব লাগােনা েবেছ েনন, তাহেল এটােক �েকজ বা েরাধ হওয়া অথবা �িত��
হওয়া েথেক র�া করার জনয্ এর যত্ন েনওয়া খুবই গর�পূণর্। �েতয্কিদন আপনার িটউেবর যত্ন েনওয়া
�েয়াজন। আপিন িনেজই এিট সামলােত পারেবন, অথবা িকভােব MND আপনার উপর �ভাব েফেলেছ
তার উপর িনভর্ র কের আপনার েকান আত্মীয়, শ�ষাকারী এবং �া�য্ েপশাদােরর কাছ েথেক সাহাযয্
েনওয়ার �েয়াজন হেত পাের।
“আিম অবাক হেয় িগেয়িছ এটা েদেখ েয, পুেরা �ি�য়ািট এত সহজ। আ�� অব�া েথেক েজেগ

ওঠার পর িটউবিট এর জায়গায় লাগােনা রেয়েছ ও েকান বয্থা েনই এবং এটা এত �াভািবক
লাগল েয, মেনই হল না তা �েবশ করােনা হেয়েছ। তরল ফীড িটউব িদেয় ঢালা, জল িদেয় �াশ
করা এবং খুব �ত তা পির�ার করা আমার ৈদিনক রিটেনর অংশ হেয় দাঁিড়েয়েছ।”
সাধারণতঃ েলাকজন ফীিডং িটউেবর সে� মািনেয় েনওয়া খুব �ত িশেখ িনেত পােরন। একজন িবেশষ�
নাসর্ বা ডােয়িটিশয়ান অে�াপচােরর পর হাসপাতােল আপনার সে� েদখা করেবন এবং িকভােব িটউব ও
তার পা�র্বত� অংেশর যত্ন িনেত হয় েসটা আপনােক ও আপনার শ�ষাকারীেক েদিখেয় েদেবন। এছাড়াও
আপিন, িকভােব ফীড, জল এবং অনয্ানয্ ওষুধ িটউেবর মেধয্ িদেয় পাঠােত হয় েসই িবষেয় �িশ�ণ �হণ
করেবন। �ধুমা� যিদ আপিন অ� সমেয়র জন� হাসপাতােল থােকন, তেবই এ�ট বািড়েত
করা হেত পাের। েবশীর ভাগ হাসপাতাল আপনার িডসচােজর্র সময় আপনার সহায়ক হেব এরকম একটা
কাযর্কর িলিখত িনেদর্ িশকা �দান করেবন।
এছাড়াও myTube ফীিডং িটউেবর যত্ন েনওয়ার উপর তথয্ এবং িভিডও িবষয়াবলী উপল� কের। আেরা
তেথয্র জনয্ েদখুন িবভাগ 2-এ আিম িক িটউব ফীিডং-এর উপের েকান িভিডও িবষয়াবলী েদখেত পাির?
এবং িটউব ফীিডং িক আমার জনয্ সিঠক?
এটা জানা খুবই গর�পূণর্ েয, যিদ আপনার েকানও অসুিবধা হয় তখন আপিন কার কার সােথ েযাগােযাগ
করেত পােরন। হাসপাতােল থাকার সময় আপিন েয ��গিল িজে�স করেত চান তার একিট তািলকার
জনয্ িবভাগ 4-এ িকভােব িটউবিট লাগােনা হয়-এ িটউব লাগােনার সময় এবং পরবত� সমেয় িক িক
আমার জানা দরকার - েদখুন ?
যিদ আপনার এইগিল হয় তেব অবশয্ই পরামশর্ েনেবন:
•

িটউেবর মেধয্ �েকজ বা েরাধ

•

িটউব লাগােনার �ােনর আেশপােশ লীেকজ

•

েপেট অেনক�ণ চলেত থাকা বা তী� বয্াথা

•

ফীিডং, ওষুধ বা জল বয্বহার িটউব বয্বহার করার সময় বয্থা

•

আেশপােশর �েক �ত

•

িটউবিট িঢলা হেয় যাে� বা খুেল আসেছ (এটা হওয়া খুবই িবরল)

14

অে�াপচােরর পর আিম িকভােব �ত�ােনর শ�ষা করব?
ফীিডং িটউেবর িবিভ� �য্াে�র উপর িনভর্ র কের পরবত�কালীন যত্ন েনবার প�িতর তারতময্ হয়, তাই
হাসপাতাল ছাড়ার আেগই কমর্চারীেদর কাছ েথেক পরামশর্ িনেয় িনন। িটউব লাগােনার �ানিট েসের উঠেত
চার স�াহ মত সময় লাগেত পাের, েয সময় হালকা বয্াথা অনুভব করা ও িটউব লাগােনার �ানিট েথেক
খুব �� পিরমাণ তরল িনগর্মন খুব সাধারণ ঘটনা। যিদ েকান িকছু র জনয্ আপনার উে�গ হয়, তাহেল
আপনার নাসর্ বা িচিকৎসেকর সে� কথা বলুন।

িকভােব আিম খাদয্ �হণ করব ?
আপনার ডােয়িটিশয়ান আপনার �েয়াজন অনুসাের সবেচেয় উপযু� প�িতর পরামশর্ েদেবন। আপনার
জীবনৈশলী এবং �েয়াজেনর সে� েকানিট উপেযাগী হেব তা েবেছ েনওয়ারর দুিট �ধান উপায় রেয়েছ:
•

তরল ফীড িটউেবর মেধয্ অ� অ� েডােজ সারািদন ধের একটা িসিরে�র মাধয্েম �েবশ করােনা
হয় (েযিটেক েবালাস প�িত বেল উে�খ করা হয়)

•

তরল ফীড িটউেবর মেধয্ িদেয় একিট ৈবদুয্িতক পা� বয্বহার কের অেনক ঘ�া ধের হয়
সারারাত ধের বা িদেনর সময় েফাঁটা েফাঁটা কের �েবশ করােনা হয়।

কখনও কখনও এই দু�ট প�িতর সম�য় ব�বহার করা েযেত পাের, যিদ �ত�ািশত হয়।
েযমনটা েয েকান নতু ন িজিনেসর জনয্ হেয় থােক, িটউব ফীিডং আপনার �াতয্িহক রিটেন একটা
পিরবতর্ ন আনেব এবং এই পিরবতর্ েনর সে� মািনেয় িনেত আপনার হয়ত সময় লাগেত পাের। আপনার
বয্ি�গত �েয়াজন েমটােত এিটেক আপনার বতর্ মােনর জীবনৈশলীেত িকভােব সবেচেয় ভালভােব অ�ভুর্ �
করা যায় েস িবষেয় আপনার ডােয়িটিশয়ােনর সে� কথা বলুন।

িক ফীড বা �েবশয্ খাবার আিম �হণ করব?
আপনার ডােয়িটিশয়ান আপনার �েয়াজনীয় সব পুি�কর উপাদান িদেয় িবেশষভােব তরল ফীড ��ত
করার পরামশর্ েদেবন। আপনার হয়ত িটউব িদেয় অিতির� জল েনওয়ার �েয়াজন হেত পাের। িক
পিরমাণ ফীড এবং জল আপনার েনওয়া উিচত এবং েকান সময় তা েনওয়া উিচত, ডায়েটিশয়ান েস
স�েকর্ পরামশর্ েদেবন। অনয্ েকান তরল, যার মেধয্ রেয়েছ তরলীকৃ ত খাদয্ বা ইেয়াগাটর্, আপনার
িটউেবর মাধয্েম েনওয়া যােব না, কারণ এটা আপনার িটউবিটেক �িত�� করেত বা �ক করেত পাের।
এর ফেল আপনার িটউবিট তাড়াতািড় বদলােত হেত পাের।

আমােক িক ফীেডর জনয্ অডর্ার িদেত হেব?
ফীডিট আপনার জনয্ পরামশর্কৃত হেয়েছ এবং সরাসির আপনার বািড়েত পািঠেয় েদওয়া হেব। আপনার
ডােয়িটিশয়ান বা িনউি�শন িবেশষ� চলেত থাকা সরবরাহ এবং ফীিডং য�পািতর িবষেয় আপনােক
পরামশর্ েদেবন। myTube-এ এই িবষেয় ও িভিডও িবষয়াবলী উপল� রেয়েছ, আেরা তেথয্র জনয্ েদখুন
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িবভাগ 2-এ আিম িক িটউব ফীিডং-এর উপের েকান িভিডও িবষয়াবলী েদখেত পাির? এবং িটউব ফীিডং
িক আমার জনয্ সিঠক?

িকভােব িটউবিট পির�ার করেত হয়?
ফীিডং িটউবিট বয্বহােরর আেগ ও পের পির�ার রাখেত এবং �েকজ �িতেরাধ করেত জল িদেয় �াশ
করেত হেব, আপনার শরীের যিদ িটউব লাগােনা হয় তাহেল িকভােব তা করেত হেব েসটা আপনােক
েদখােনা হেব। myTube এই িবষেয় তথয্াবলী এবং িটউব পির�ার করার উপর একিট িভিডও উপল�
কের, আেরা তেথয্র জনয্ েদখুন িবভাগ 2-এ আিম িক িটউব ফীিডং-এর উপের েকান িভিডও িবষয়াবলী
েদখেত পাির? এবং িটউব ফীিডং িক আমার জনয্ সিঠক?
.

িটউবিট িক বদলােনার �েয়াজন হেত পাের?
কত ঘন ঘন আপনার ফীিডং িটউব বদলােনা দরকার েসই বয্াপাের আপনােক পরামশর্ েদওয়া হেব। �েতয্ক
হাসপাতাল বয্বহৃত িটউেবর �য্াে�র উপর িনভর্ র কের িভ� িভ� পরামশর্ িদেয় থােক।
এটা এখােন উে�খ করা �েয়াজন েয, েবলুন �কােরর িফিটংগিল েবশী িনয়িমত ভােব বদলােনার �েয়াজন
হয়, সাধারণত �িত 3-6 মাস অ�র। েদখা েগেছ েয, �াি�ক বা�ার িদেয় িফট করা িটউবগিল েবশী িদন
চেল এবং েবশ িকছু বছর ধের চলেত পাের। েবলুন এবং বা�ার িবিভ� ফীিডং িটউেবর অংশ যা েপেটর
েভতের থােক এবং এটােক জায়গা মত ধের রাখেত সাহাযয্ কের।
ফীিডং িটউব বদলােনার জনয্ েছাট একটা প�িত আেছ, যা সাধারণতঃ হাসপাতােলর বিহঃিবভােগর েরাগী
িহেসেবই করা হয়।

6: িকভােব আিম আেরা িব�ািরত ভােব জানেত পারব?
এই তথয্ স�িলত পুি�কািট পড়ার পর, আপনার মেন হয়ত আেরা িকছু �� থাকেত পাের। আপনার
িচিকৎসক, িবেশষ� নাসর্ অথবা ডােয়িটিশয়ান আপনার, আপনার পিরবার বা শ�ষাকারীর েকােনা
সমসয্া থাকেল েসই িবষেয় কথা বলেত পােরন।
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কাযর্ করী সং�াগিল
এখােন তািলকাভু � বাইেরর সং�াগিলেক আমরা আবশয্কভােব অনুেমাদন কির না। যিদ �েয়াজন হয় তেব
আেরা তেথয্র স�ান করেত আপনার সাহােযয্র জনয্ এগেলা এখােন েদওয়া হেয়েছ।
মু�েণর সময় িববরণগিল িনভুর্ ল রেয়েছ, িক� সংেশাধনগিলর সময় তা হয়ত পিরবিতর্ ত হেত পাের। েকান
একিট সং�া খুঁেজ েপেত যিদ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয়, তাহেল আমােদর MND ক�য্া� েহ�লাইেন
েযাগােযাগ করেত পােরন (আমােদর েহ�লাইন সং�া� িবশদ িববরেণর জনয্ এবং িকভােব তারা আপনােক
সাহাযয্ করেত পাের তা জানার জনয্ এই পুি�কার েশষভােগ আেরা তথয্ অংশিট েদখুন)।

BDA – অয্ােসািসেয়শন অফ UK ডােয়িটিশয়ান্স
একিট সং�া যা ডােয়িটিশয়ানেদর �িতিনিধ� কের এবং যারা পুি�সং�া� কােজর সে� যু� তারা িকভােব
কাজ করেবন েস স�েকর্ পরামশর্ �দান কের থােক।
িঠকানা: 5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway,
Birmingham B3 3HT
েটিলেফান:
0121 2008080
ই-েমইল:
info@bda.uk.com
ওেয়বসাইট:
www.bda.uk.com
েহল্থ ইন ওেয়লস
ওেয়ল্েস NHS পিরেষবা সং�া� অনলাইন তথয্, যার মেধয্ রেয়েছ ওেয়লস েহল্থ েবাডর্েসর একিট
ডাইের�ির। এছাড়াও NHS ডাইের� ওেয়লস েদখুন।
ই-েমইল: ওেয়বসাইেটর েযাগােযােগর পাতা েথেক
ওেয়বসাইট:
www.wales.nhs.uk
MND �টলয্া�
�টলয্াে� MND �ারা �ভািবত বয্ি�েদর জনয্ েসবা, তথয্ এবং গেবষণার অথর্ সাহাযয্
িঠকানা: 2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
েটিলেফান:
0141 332 3903
ই-েমইল:
info@mndscotland.org.uk
ওেয়বসাইট:
www.mndscotland.org.uk
myTube
MND-এর ে�ে� িটউব ফীিডং সং�া� িশ�ণ উপাদান
ওেয়বসাইট:

www.mytube.mymnd.org.uk

NHS UK
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NHS-এর �ধান অনলাইন েরফাের�।
ওেয়বসাইট:
www.nhs.uk
NHS 111
NHS এর আপৎকালীন নয় এমন েহ�লাইন। বছের 365 িদন, িদেন 24-ঘ�া উপল� রেয়েছ।
েটিলেফান:
ওেয়বসাইট:

111 (ইংলয্া� এবং ওেয়লেসর িকছু �ােন)
www.nhsdirect.nhs.uk

NHS ডাইের� ওেয়ল্স
ওয়ােলেসর জনয্ �া�য্ সং�া� উপেদশ এবং তথয্�দান পিরেষবা।
েটিলেফান:
0845 4647 অথবা 111 যিদ আপনার এলাকায় উপলভয্ থােক
ওেয়বসাইট:www.nhsdirect.wales.nhs.uk
NHS নদর্ ানর্ আয়ারলয্া�
নদর্ ানর্ আয়ারলয্াে� NHS পিরেষবার তথয্। এিট শধুমা� একিট অনলাইন পিরেসবা।
ই-েমইল:
ওেয়বসাইেটর েযাগােযােগর পাতা েথেক
ওেয়বসাইট:
www.hscni.net
PINNT
ফীিডং িটউব বয্বহার কেরন এমন েলােকেদর সহায়তা করার একিট সংগঠন, যােত তারা িনেজেদর
অিভ�তা এবং ধারণাগিল ভাগ কের িনেত পােরন।
িঠকানা:
েটিলেফান:
ই-েমইল:
ওেয়বসাইট:

PO Box 3126, Christchurch, Dorset BH23 2XS
020 3004 6193
ওেয়বসাইেটর েযাগােযােগর পাতা েথেক
www.pinnt.com

তথয্সূ�
এই নিথেক সাহাযয্ করার জনয্ েয তথয্সূ�গিল বয্বহার করা হেয়েছ েসগিল অনুেরাধ সােপে� এখান েথেক
পাওয়া েযেত পাের:
ই-েমইল: infofeedback@mndassociation.org
অথবা এই িঠকানায় িলখুন:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

কৃত�তা �ীকার
MND অয্ােসািসেয়শন এই তথয্ স�িলত পুি�কািটেত উে�খেযাগয্ অবদান রাখার জনয্ িন�িলিখত
বয্ি�েদর কােছ িবেশষভােব ঋণী:
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Kay Edwards, িনউি�িশয়া নাসর্, নদর্ া�টনশায়ার
Kiri Elliott, পিলিস অিফসার, িদ ি�িটশ ডােয়েটিটক অয্ােসািসেয়শন, বািমর্ংহাম
Erin Forker, িসিনয়র ডােয়িটিশয়ান, ইউিনভািসর্িট হসিপটাল্স বািমর্ংহাম NHS �া�, QE হসিপটাল
Emma Husbands, পয্ািলেয়িটভ েমিডিসন কনসালটয্া�, ��ারশায়ার রয়য্াল হসিপটাল NHS �া�
Susan Rowell, িনউি�শন নাসর্ ে�শািল�, ে�ট ওেয়�ানর্ হসিপটাল্স NHS �া�, সুইনডন
Joanne Simms, কিমউিনিট িনউি�শন সােপাটর্ ডােয়িটিশয়ান, ে�ট ওেয়�ানর্ হসিপটালস NHS �া�,
সুইনডন
Beth Byrne, েহাম এ�ারয্াল ফীিডং ডােয়িটিশয়ান, সাউথ ওয়ারউইকশায়ার ফাউে�শন �া�, জজর্
ইিলয়ট হসিপটাল, নুিনেয়টন
Emma Wood, ডােয়িটিশয়ান, েজমস কুক ইউিনভািসর্িট হসিপটাল, িমডল্সবেরা

আরও তথয্
আমরা এই তেথয্র সে� স�িকর্ ত নীেচর অনয্ানয্ পুি�কাগিলও �দান কের থািক:
7A – খাবার েগলার অসুিবধা
11B – মুেখর যত্ন
8A েথেক 8D – �াস��াস এবং বায়ুচলাচল স�িকর্ ত অেনকগিল পুি�কা
14A – িচিকৎসা �তয্াহার করার জনয্ আগাম িস�া� (ADRT)এবং আি�ম যত্ন পিরক�না
13A – MND িনেয় জীবনযাপন করেছন এমন বয্ি�েদর জনয্ েযৗনতা এবং পার�িরক স�কর্
13B – MND িনেয় জীবনযাপন করেছন এমন বয্ি�েদর স�ীেদর জনয্ েযৗনতা এবং পার�িরক স�কর্
14A - িচিকৎসা �তয্াহােরর আগাম িস�া� এবং আি�ম যত্ন পিরক�না
এছাড়াও আমরা িন�িলিখত �কাশনাগিলও উপ�াপন কের থািক:
MND এর সােথ খাবার খাওয়া এবং জল পান করা
জীবেনর সমাি� - েমাটর িনউেরান েরাগ সহ বয্ি�েদর জনয্ একিট িনেদর্ িশকা

আপিন আমােদর েবশীরভাগ �কাশনাই আমােদর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করেত পারেবন এখােন:
www.mndassociation.org/publications অথবা মুি�ত আকাের অডর্ার িদেত পােরন MND
কােন� েহ�লাইেন।
েহ�লাইন দল এই তথয্গিলর উপর �ে�র উত্তরও িদেত পারেব, এবং আপনােক আমােদর পিরেষবা এবং
অনয্ানয্ সহায়তার িদেক িনেদর্ িশত করেত পারেব:
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MND কােন�
MND অয্ােসািসেয়শন, PO ব� 246, নদর্ া�টন NN1 2PR
েটিলেফান: 0808 802 6262
ই-েমইল: mndconnect@mndassociation.org
MND অয্ােসািসেয়শন ওেয়বসাইটএবং অনলাইন েফারাম
ওেয়বসাইট: www.mndassociation.org
অনলাইন েফারাম: http://forum.mndassociation.org/ অথবা ওেয়বসাইটিটর মাধয্েম

আমরা আপনার মতামতেক �াগত জানাই
আপনােদর �িতি�য়া আমােদর কােছ সিতয্ই খুব গর�পূণর্, েকননা এটা েয সম� েলােকরা MND িনেয়
জীবনযাপন করেছন এবং তােদর েসবাকারীেদর সুিবধার জনয্ আমােদর তথয্াবলীেক উ�ত করেত সাহাযয্
কের।
আপিন যিদ আমােদর তথয্ স�িলত পুি�কার েয েকান একিটর জনয্ �িতি�য়া জানােত চান, আপিন এই
ওেয়বসাইেট একিট অনলাইন ফমর্ েপেয় যােবন: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
আপিন এই ফমর্িটর একিট মুি�ত সং�রেণর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন অথবা আপনার �িতি�য়া এই ইেমইেল সরাসির �দান করেত পােরন: infofeedback@mndassociation.org
অথবা এই িঠকানায় িলখুন:
ইনফরেমশন িফডবয্াক, MND অয্ােসািসেয়শন, PO ব� 246, নদর্ া�টন NN1 2PR

েশষ সংেশািধত হেয়েছ
পরবত� পযর্ােলাচনা
সং�রণ : 1
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: 03/22
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