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نگ نے میں دشواری ں

حرکی عصبی ُخ یہ کے مرض والے ی اس سے مت ثر لوگوں کے لیے مع وم ت
 MNDکے س تھ ،آپ کو اپنے نگ نے کے طریقے میں تبدی ی ک تجربہ ہوسکت ہے۔ آپ کو اپنے ل
مس ئل اور کھ نسنے کی صاحیت میں کمزوری ک تجربہ بھی ہوسکت ہے۔

پر ق بو پ نے میں

یہ م وم ت ن مہ ان مس ئل پر ،جو آپ کو درپیش ہوسکتے ہیں اور اس کی وجوہ ت پر نظر ڈالت ہے  ،س تھ ہی یہ مشورے
بھی دیت ہے کہ مدد کے لیے کی کی ج سکت ہے۔ اس میں نگرانوں کو ایسی صورت میں زی دہ پراعتم د محسوس کرنے میں
مدد کے لیے رہنم ئی ش مل ہے اگر انہیں پھندہ لگنے کے م تدل ی شدید دورے کے دوران مدد کی ضرورت ہو۔
مواد میں درج ذیل حصے ش مل ہیں:
1.

 MNDکس طرح نگ نے کو مت ثر کرت ہے؟
کے مس ئل پر کس طرح ق بو پ سکت ہوں؟

2.

میں لع

3.

چوسنے والے یونٹ سے کیسے مدد مل سکتی ہے؟

4.

میں کھ نسی پر کیسے ق بو پ سکت ہوں؟

5.

میں پھندہ لگنے پر کیسے ق بو پ سکت ہوں؟

6.

میں مزید مع وم ت کیسے ح صل کرسکت ہوں؟

اس نمونے ک است م ل ہم ری دیگر اش عتوں کو نم ی ں کرنے کے لیے کی ج ت ہے۔ یہ م و کرنے کے لیے ان
تک رس ئی کیسے کریں ،اس پرچہ کے آخر میں مزید م وم ت دیکھیں۔
اس عامت ک است م ل ان دیگر لوگوں کے اقوال کو نم ی ں کرنے کے لیے کی گی ہے جنہیں  MNDہے ی
جو اس سے مت ثر ہیں۔
اس م وم ت ن مہ کی ت ئید دی برٹش ڈائٹیٹک ایسوسی ایشن کے ذری ہ کی گئی
ہے۔

 MND 1:کس طرح نگ نے کو مت ثر کرت ہے؟
نگ ن ایک پیچیدہ عمل ہے ،جس ک ایک حصہ ہم رے ارادی کنٹرول میں ہوت ہے اور کچھ حصہ خودک ر طور پر ہوت ہے۔
کو چب نے اور نگ نے کے لیے تی ر
م مول کے نگ نے میں ،جبڑا ،ہونٹ اور زب ن غذا ،سی ل اور آپ کے منہ کے ل
کرنے کے واسطے روکے رکھت ہے۔ پھر ایک خودک ر اضطرار مشموات کو نیچے پیٹ تک لے ج ت ہے۔
 MNDان اعص کو مت ثر کرسکت ہے جو آپ کے جبڑوں ،ہونٹوں ،ح  ،چہرے اور زب ن تک پیغ لے ج تے ہیں ،جس
پر ق بو
کے سب آپ کے عضات کمزور ہوج تے ہیں۔ اس کی وجہ سے مؤثر طور پر نگ ن اور آپ کے منہ میں ل
رکھن زی دہ دشوار ہوسکت ہے۔ صحت اور سم جی نگہداشت سے مت پیشہ ور افراد نگ نے کی اس دشواری کو نگ نے
کی دقت ( )Dysphagiaکہتے ہیں۔
ان عضات میں کمزوری سے آپ کے بولنے کے طریقے پر بھی اثر پڑ سکت ہے۔
 MNDکے س تھ بولنے اور مواص ت کے ب رے میں مزید م وم ت کے لیے ،دیکھیں:
م وم ت ن مہ  – 7Cگوی ئی اور مواص ت کی اع نت
اگر آپ کو  MNDکی ایسی شکل ہے جسے پروگریسیو ب بر پ لسی (ترقی پذیر بص ی رعشہ) کہ ج ت ہے تو ،بیم ری کے
ک فی ابتدائی مرح ے پر ہی نگ نے کے مس ئل پیدا ہوسکتے ہیں۔ یہ مس ئل دیگر قس کے  MNDکے س تھ بھی پیدا ہوسکتے
ہیں ،لیکن ع طور پر ب د کے مراحل میں۔

نگ نے کی دشواریوں کی عام ت کی ہیں؟
کچھ عامتیں واضح ہوں گی ،لیکن کچھ ک فی غیر واضح۔ ممکن ہے آپ اس کو محسوس کیے بغیر ہی مط بقت کرلیں اور
کبھی کبھی خ ندان ،دوست ی دیگر افراد آپ سے پہ ے تبدی یوں کو محسوس کرسکتے ہیں۔
ممکنہ حد تک ج دی عام ت سے واقف ہوج نے سے آپ کو عام ت پر ق بو پ نے اور زی دہ سنگین مس ئل سے بچنے میں
مدد مل سکتی ہے جو فرو پ سکتی ہیں ،جیسے کہ سینے کے ان یکشنز۔ اگر آپ کو نگ نے میں کسی مس ئل ک س من ہو تو
اپنے  GPاور اپنے گوی ئی و لس نی کے م لج سے مشورہ کرن بہت ضروری ہے۔
آپ کو محسوس ہوسکت ہے کہ آپ کے نگ نے کے طریقے میں دن بہ دن کمزوری آتی ج رہی ہے۔ نگ نے کی دشواریوں
کی عمومی عام ت میں ش مل ہوسکتے ہیں:












کھ تے اور پیتے وقت کھ نسی
ش ف غذا ،سی ل ی ل
اپنے منہ ی ح
غذا ،سی ل ی ل

کو زی دہ کثرت سے نگ ن

کو ص ف کرپ نے میں م ذوری
کے سب ح

میں پھندا لگن

ایک بھرائی ہوئی ی خرخراتی ہوئی آواز
چب نے اور نگ نے میں اضآفی وقت ی کوشش
منہ سے غذا ی سی ل رسن
رال ٹپکن
پھندہ لگنے ک احس س
ایس محسوس ہون کہ غذا ی دوا ح

میں 'اٹک' گئی ہو۔

نگ نے کی دشواری ں مجھے کس طرح مت ثر کرتی ہیں؟

نگ نے کی دشواری ں درج ذیل ک ب عث بن سکتی ہیں:








کھ نے ی پینے میں ک لطف آن
کھ نے ی پینے میں زی دہ وقت لگن
ایسے سم جی مواقع پر شرمندگی ی احس س تنہ ئی جہ ں کھ ن ی پین ش مل ہو
وزن میں کمی
آ رب ئی ،جس کے سب قبض ،گ ڑھ چپکنے واا ل

اور دیگر مس ئل ہوسکتے ہیں

اضطرا  ،خ ص طور پر اگر آپ کو پھندہ لگنے کی فکر ہو
غذا ی مشرو کے پھیپھڑے میں ج نے سے سینے ک ان یکشن ی ایسپ ئریشن (س نس کے ذری ہ م دے کے مواد ک پھیپھڑوں
میں کھنچ آن ) کے سب نمونی ۔

سوجن کے مس ئل کی تشخیص کے لیے کون سی ج نچیں کی ج تی ہیں؟
آپ کے گوی ئی و لس نی م لج جو کچھ ہورہ ہے اسے اور اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے نگ نے کی دشواریوں پر
آپ سے ب ت کرسکتے ہیں۔ وہ آپ کے منہ ک م ئنہ کرسکتے ہیں اور تھوڑا منہ بھر کر غذا ی مشرو لیتے ہوئے آپ ک
مش ہدہ کرسکتے ہیں۔ اس سے یہ شن خت کرنے میں مدد م تی ہے کہ کون سے عضات مت ثر ہوئے ہیں۔ اگر ضروری ہو
تو ،آپ کو مزید ج نچوں کے لیے بھیج ج سکت ہے۔ ان میں ش مل ہیں:
سوجن ک ف ئبریوآپٹک انڈواسکوپک مع ئنہ ( :)FEESزب ن کے پیچھے سے ہوکر غذا اور سی ل کے گزرنے کو دیکھنے
کے لیے ایک چھوٹی سی چمکدار ن ی ،جس کے سرے پر ایک بتی لگی ہوتی ہے ،ن ک کے ذری ہ ح میں داخل کی ج تی
ہے۔
ویڈیوف وروسکوپی ( :)VFاس اسکین میں آپ کے غذا اور سی ل کو نگ نے کے عمل کو ریک رڈ کرنے کے لیے ویڈیو
است م ل کی ج ت ہے۔ ان میں ایک ایس م دہ مادی ج ت ہے جو ایکسرے میں نظر آت ہے۔ اس سے نگ نے کی دشواری والے
ب لکل درست مق ک پتہ لگ نے اور یہ دیکھنے میں مدد م تی ہے کہ آی کوئی چیز پھیپھڑوں میں ج رہی ہے۔

میں جذب تی اثر ک نظ کس طرح کرسکت ہوں؟
کوئی نئی عام ت ،عمومی پریش نی ں ی اضطرا تشویش پیدا کرسکتی ہے اور آپ کو اس سے موافقت کے لیے وقت کی
ضرورت ہوسکتی ہے۔ تھکن اور تن ؤ ک احس س نگ نے کے عمل کو زی دہ دشوار بن سکت ہے۔

"اس موضوع پر گ تگو کرن دشوار ہے – خ ص طور پر دوستوں اور رفق ئے ک ر کے س تھ ،کیونکہ یہ ایسی چیز
ہے جس کے ب رے میں ہ س درحقیقت سوچن نہیں چ ہتے۔"
بغیر مدد کے ،نگ نے کی دشواری اور اندیشے ایک دوسرے کو خرا تر بن سکتے ہیں اور ان ک ایک مضر دور بن سکت
ہے۔ اپنی صحت اور سم جی نگہداشت کی ٹی کی مدد سے ،ان مس ئل ک نظ اور عاج کرنے کے طریقے ہوسکتے ہیں۔
اس حصے میں آگے آنے واا عنوان ،اگر مجھے نگ نے کی دشواری ں ہوں تو کون مدد کرسکت ہے؟ دیکھیں
 MNDسے مت جذب تی چی نجز سے نمٹنے کے ب رے میں مزید م وم ت کے لیے ،دیکھیں:
م وم ت ن مہ  - 9Cجذب ت ک نظ کرن
آپ کے لیے اپنی قریبی افراد سے کھ ی ب ت چیت م ید ہوسکتی ہے ،خ ص طور پر اگر آپ ک بنی دی نگہداشت کنندہ آپ
کے/کی شریک حی ت ،اہل خ ندان ی دوست ہوں۔ پیشگی طور پر یہ طے کرلینے سے کہ کسی مشکل صورتح ل میں آپ
کی کریں گے ،محسوس ہونے والے کسی تن ؤ کو ک کرنے میں مدد م ے گی۔
"مجھے لگت ہے کہ  MNDوالے فرد کے لیے اس م وم ت ن مہ کو پڑھن اور اپنے نگرانوں کے س تھ اس ک

اشتراک کرن بہت اہ ہوگ – اضطرا کے احس س کو ک کرنے کے لیے آپ کے ذری ہ کی گی کوئی اقدا صرف

مثبت انداز اختی ر کرن ہی ہوسکت ہے"
نگ نے کی دشواری ک فی حس س مسئ ہ ہوسکت ہے۔ س سے پہ ے ،آپ کے لیے یہ تس ی کرن دشوار ہوسکت ہے کہ کوئی
مسئ ہ ہے ،لیکن ابتدائی عام ت کے آگے بڑھنے ک امک ن ہے۔ کسی مت قہ پیشہ ور فرد کی ج ن سے مشورہ پہ ے پہل
آس ن محسوس نہیں ہوسکت  ،لیکن یہ آپ اور آپ کی اع نت کرنے والوں کی مدد کے لیے انتہ ئی اہ ہے۔

سینے کے ان یکشن ک خطرہ کیوں ہے؟
ہم ری س نس کی ن لی میں کسی چیز کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے جس ک ردعمل کھ نسی کرن ہے۔ اگر عضات
کمزور ہوج تے ہیں اور آپ کی کھ نسی مؤثر نہیں ہوتی تو ،غذا ی سی ل پھیپھڑوں میں داخل ہوسکت ہے۔ اسے ایسپ ئریشن
(س نس کے ذری ہ م دے کے مواد ک پھیپھڑوں میں کھنچ آن ) کہ ج ت ہے۔ اگر کھ نسی ی پھندا لگنے جیسے ردعمل کے
بغیر ایس ہوت ہے تو ،اسے خ موش ایسپ ئریشن کہ ج ت ہے۔
ایسپ ئریشن ی خ موش ایسپ ئریشن کے سب سینے میں ان یکشنز ی ایک قس ک نمونی ہوسکت ہے جسے ایسپ ئریشن نمونی
کہ ج ت ہے ،کیونکہ پھیپھڑا غیر مط وبہ غذا ی مشرو کو زی دہ سے آس نی سے خ رج نہیں کرپ ت ۔ اگر آپ نگ نے میں
کوئی دشواری ہو ،ی اگر آپ کو ب ر ب ر سینے میں ان یکشنز ہوں تو ،اپنے  GPاور اپنے گوی ئی و لس نی م ج سے سے
مشورہ ح صل کریں۔

کی مجھے ف و کے ٹیکے کی ضرورت ہے؟
ہم را مشورہ ہے کہ  MNDکے تم کیسز میں ف و ک ٹیکہ لیں ،کیونکہ آپ خطرے میں ہونے کے سب اہل ہیں۔ ف و سے
زی دہ سنگین بیم ری ں بشمول س ل اور نمونی ہوسکت ہے ،لہذا ٹیکہ لگوان ف ئدہ مند ہے۔ ف و ک ٹیکہ آپ کو  12مہینوں تک
تح ظ دیت ہے اور ع طور پر ہر س ل اکتوبر کے آغ ز سے دستی ہوت ہے۔ آپ  MNDوالے کسی فرد کی دیکھ بھ ل
کررہے ہیں تو آپ کو ٹیکے کے اہل بھی ہوسکتے ہیں ،کیونکہ آپ کے بیم ر پڑنے سے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔
آپ کو نمونی کے سنگین ان یکشنز سے بچ نے کے لیے بھی ٹیکے دستی ہیں۔ آپ کو آپ کی صحت اور عمر کے لح ظ
سے ایک واحد ایک ب ر لگنے والے ٹیکے ی پ نچ س لہ ٹیکوں کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
ٹیکوں پر گ تگو کرنے کے لیے اپ ئنٹمنٹ لینے کے واسطے اپنے  GPسرجری سے رابطہ کریں۔

اگر مجھے نگ نے سے متع

دشواری ں ہیں تو کون مدد کرسکت ہے؟

زی دہ تر م مات میں آپ ک  GPآپ کو ایک گوی ئی و لس نی م لج کے پ س بھیجے گ  ،جو اس ب رے میں عم ی رہمن ئی
کے س تھ آپ ،آپ کے خ ندان اور آپ کے نگرانوں کی مدد کرسکت ہے کہ کس طرح سوجن ی آپ کو محسوس ہونے والے
کسی اضطرا کو کیسے ک کریں۔ نگ نے کی دشواریوں کے لیے وہ آپ کے مرکزی رابطہ ہوسکتے ہیں ،اور ضرورت
کے وقت آپ کو دیگر پیشہ ور افراد کے پ س بھیج سکتے ہیں۔
گوی ئی و لس نی م لج منہ اور ح کے اعم ل ،بشمول کھ نے اور پینے کی تکنیکیوں س تھ ہی گوی ئی اور مواص ت کے
س س ے میں خصوصی م ہر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ممکنہ حد تک مح وظ طور پر نگ نے میں مددگ ر تکنیکیں سکھ سکتے
ہیں۔ نگ نے کی تشخیص کے ب د ،وہ نگ نے کے لیے مح وظ غذا اور مشرو کی مط بقت کے ب رے میں مشورہ دے
سکتے ہیں۔
چونکہ آپ کے نگ نے ک عمل تبدیل ہوج ت ہے ،لہذا آپ کو پ بندی کے س تھ اپنے گوی ئی و لس نی م لج کو دکھ نے کی
ضرورت ہوگی۔ وہ آپ کی نگرانی اور یہ ت ین کرسکتے ہیں کہ آی آپ مسئ ے پر ق بو رکھنے کے لیے جن تکنیکوں ک
است م ل کررہے ہیں وہ ابھی بھی مدد گ ر ہیں۔ اگر آپ کو لگت ہے کہ آپ کی ضرورتیں تبدیل ہوگئی ہیں تو ،دوب رہ
تشخیص کے لیے کہیں۔

اگر نگ نے ،ل
ہوسکتے ہیں:

 ،کھ نسی ی پھندا لگنے کے س س ے میں آپ کو تشویش ت ہیں تو درج ذیل پیشہ ور افراد بھی اس میں ش مل

جنرل پریکٹشنر ( :)GPsع طور پر آپ ک پہا رابطہ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو طبی مشورہ دیتے ہیں ،دوائیں اور عاج
تجویز کرتے ہیں ،اور اع نت اور عاج کے لیے آپ کو دیگر صحت اور سم جی نگہداشت کے پیشہ ور افراد کے پ س
بھیج سکتے ہیں۔
م ہر غذا :آپ کو ایسی بہترین غذاؤں کے ب رے میں مشورہ دیتے ہیں جسے سے آپ کو پوری غذائیت مل سکے۔ ممکنہ
طور پر وہ آپ کے گوی ئی و لس نی م لج کے س تھ مل کر ک کریں گے۔
اسپیش سٹ نرس :عام ت کی نگرانی اور عاج میں مدد کرتی ہیں ،جیسے س نس اور کھ نسی سے مت
تن س سے مت اسپیش سٹ نرسیں۔

اع نت کے لیے

ف رم سسٹس :ان رادی ضرورتوں کے لیے موزوں بہترین قس کی دواؤں کے ب رے میں رہنم ئی فراہ کرتے ہیں ،جیسے
مت دد دوائیں سی ل شکل میں دی ج سکتی ہیں ،جسے نگ ن آس ن ہوسکت ہے۔
شغ ی مع لجین ( :)OTsجتنے عرصے تک ممکن ہو ،آپ کو کھ نے اور پینے میں آزاد رہنے میں مدد کے لیے جسم نی
انداز اور آلہ کے ب رے میں مشورہ دیتے ہیں۔ یہ نگ نے کی دشواریوں کے نظ اور کسی ایسی کمزوریوں میں مدد کرسکت
ہے جو آپ کے ب زو ی ہ تھوں میں فرو پ سکتی ہیں۔
عمل تن س سے مت فیزیوتھیراپسٹس :آپ کے سینے اور س نس کے عضات کی مضبوطی برقرار رکھنے کی تکنیکوں ،اور
آپ کی س نس لینے اور کھ نسی کرنے کی صاحیت کو بہتر بن نے کے ب رے میں مشورہ دیت ہے۔ اس سے مخ طی اور
ب غ کو ص ف کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

کی کوئی ایسی چیز ہے جو میں کرسکت ہوں؟
ہم را مشورہ ہے کہ آپ س منے آنے والی کسی دشواری پر ق بو پ نے کے لیے اپنی صحت اور سم جی نگہداشت کی ٹی کی
ہدای ت پر عمل کریں۔ البتہ ،درج ذیل مشوروں سے بھی مدد مل سکتی ہے:












نگ تے وقت جس تک ممکن ہو سیدھے بیٹھیں
نگ نے سے پہ ے اپنی ٹھوڑی اپنے سینے کی ج ن کرنے کی کوشش کریں ،جس سے ل
آپ کی س نس کی ن لی میں ج نے ک خطرہ ک ہوج ت ہے

 ،غذا ی مشرو کے

اگر آپ کو اپنے منہ کو ص ف کرنے میں دشواری ہو تو مت دد ب ر ارادت ً نگ نے کے عمل کو دہرائیں
اپنے گوی ئی و لس نی م لج سے 'نگ نے کی ی ددہ نی' کے ب رے میں پوچھیں جو آپ کو م مول سے زی دہ ب ر
نگ نے کی تحریک دے گ (یہ کسی بصری ی ددہ نی ی ایسے آلے کے س تھ کی ج سکت ہے جو بیپ کرت ہو)
اپنے گوی ئی و لس نی م لج ی شغ ی م لج سے کھ نے اور پینے میں مدد کے لیے آلہ کے دیگر پیسز کے ب رے
میں م و کریں  -مث ل کے طور پر اگر چوسن دشوار ہو تو ،والو والی ن کی سے سی ل کو ن کی کے اوپری سرے
پر رکھنے کی محنت میں کمی آسکتی ہے (براہ کر نوٹ کریں کہ نگ نے کی دشواریوں کے س تھ ،کسی بھی قس
کی ن کی ک است م ل ایسپ ئریشن کے خطرے میں اض فہ ہوسکت ہے)
ج آپ کو ک تھکن محسوس ہو ت کھ نے کھ ئیں ،جس ک مط

ہے کہ ش کے بج ئے دن میں زی دہ کھ ن کھ ن

یہ م و کرنے کے لیے آپ کے لیے کی من س ہے ،غذا اور مشروب ت کی مخت ف موافقتوں کو آزم ئیں ،ی اگر
ضرورت ہو تو گ ڑھے م دے پیئیں  -آپ کے گوی ئی ی لس نی م لج اس ب رے میں مشرہ دے سکتے ہیں
زی دہ مقدار میں کھ نوں کے بج ئے ،تھوڑی مقدار میں لیکن زی دہ ب ر اسنیکس ک انتخ

کریں

اگر گردن کی کمزوری سے آپ ک سر نیچ ڈھ ک ج ت ہو تو اپنے شغ ی م لج سے سر کے سہ رے کے ب رے
میں م و کریں۔

میں کھ نے اور پینے میں دشواری کے س س ے میں کی کروں؟
اگر آپ کو نگ نے کے مس ئل ہیں تو ،آپ کے لیے کھ نے کے اوق ت خ ص طور پر م یوس کن ہوسکتے ہیں۔ نہ صرف
کھ نے میں زی دہ وقت لگ سکت ہے ،ب کہ آپ یہ پ سکتے ہیں کہ آپ ب ض ایسے کھ نے ی مشرو کو ،جو آپ کو بے حد
پسند ہیں ،کھ نے ی پینے میں اتنے پراعتم د نہیں ہیں۔
آپ کے کی وری کے حصول کو برقرار رکھنے کے لیے ،آپ کے گوی ئی و لس نی م لج ،ج تک ممکن ہو ،مح وظ طور
پر نگ نے میں مدد کے لیے غذا اور مشرووب ت کی بن وٹ اور موافقت کے ب رے میں مشورہ دے سکتے ہیں۔
موزوں غذاؤن کے ب رے میں مشورہ دینے کے س تھ س تھ ،آپ کے م ہر غذا آپ کو اس ب رے میں مشورہ دے سکتے ہیں
کہ اپنے جس کی غذائی ضروری ت کی تکمیل کے لیے حس ضرورت کی وری کیسے ح صل کریں ،جس میں زی دہ
کی وری والے مشروب ت سے لے کر تکماتی غذا ک است م ل اور آپ کے وزن کو برقرار رکھن بھی ش مل ہے (یہ نسخے
پر دستی ہیں ،جس کی س رش م ہر غذا آپ کے لیے کرسکتے ہیں)۔
ت ہ  ،نگ نے میں ش مل عضات کے کمزور ہنے پر ،آپ کو یہ بت ی ج سکت ہے کہ آپ کو ایسپ ئریشن ک بڑھ ہوا خطرہ ہے۔
ایسے م مات میں ،آپ کے م ہرین غذا آپ کے جس کو درک ر غذا دینے کے مبت دل طریقوں پر ب ت چیت کرسکتے ہیں۔
نگ نے میں آس نی والی غذاؤں کے ب رے میں ج ننے کے لیے ،دیکھیں:
 MNDایسوسی ایشن کے پکوانوں ک انتخ  :آس نی سے نگ ی ج سکنے والی غذائیں
 MNDوالے کجھ لوگ فیڈنگ ٹیو ک انتخ کرتے ہیں جسے  PEG، RIGی  PIGٹیو کہ ج ت ہے۔ اس سے آپ کو
سی ل اور خصوصی طور پر تی ر کردہ غذا کو ،م دے میں لگی ن کی کے ذری ہ براہ راست اپنے پیٹ میں پہنچ نے میں مدد
م تی ہے۔ یہ ن کی ایک چھوٹی سی پت ی اسٹرا کی طرح ہوتی ہے اور ع طور پر مق می بے حسی آور دوا دے کر داخل
کی ج تی ہے۔
فیڈنگ ٹیو لگ ئے ج نے سے قبل وزن میں بے حد کمی سے آپریشن کے دوران اور اس کے ب د خطرہ بڑھ سکت ہے،
لہذا اپنے اختی ر پر اس وقت سے پہ ے غور کرن بہتر ہے ،ج آپ اپن ک فی زی دہ وزن کھودیں۔ آپ کے گوی ئی و لس نی
م لج ،نیوٹریشن نرس ،م ہر غذا ی ڈاکٹر مشورہ دے سکتے ہیں۔
ٹیو فیڈنگ کے ب رے میں مزید م وم ت کی ئے ،دیکھیں:
م وم تی پرچہ  - 7Bٹیو فیڈنگ
ایک فیڈنگ ٹیو کے س تھ بھی آپ منہ سے کھ پی سکتے ہیں اگر آپ کو ایس کرن مح وظ محسوس ہو۔ ایس ع طور پر
آپ کی صحت اور سم جی نگہداشت کی ٹی کے مشورے سے کی ج ت ہے۔ مشترکہ کوشش سے آپ کو نہ صرف آسودگی
ک احس س ہوسکت ہے ،ب کہ آپ کو ذائقوں ک مزہ لینے ک بھی موقع مل سکت ہے۔
س سے پہ ے ،آپ اپنی فیڈنگ ٹیو ک است م ل صرف اپنی غذا اور مشرو کی بھرپ ئی کے لیے کرتے ہیں ،لیکن
ضرورت ہونے پر آپ اپنی تم غذائیت اور سی ل ٹیو کے ذری ہ لے سکتے ہیں۔
ٹیو فیڈنگ سے آپ کے تیم ر دار کو بھی اس ب رے میں زی دہ بھروسہ ہوسکت ہے کہ آپ کو حس ضرورت غذائیت مل
رہی ہے اور آپ دونوں کے تن ؤ میں کمی واقع ہوگی۔

 2:میں لع

کے مس ئل پر کس طرح ق بو پ سکت ہوں؟

پیدا ہونے کے سب نہیں ہوت ،
س تھ بھی مس ئل ک س من ہوسکت ہے۔ یہ اض فی ل
 MNDکے س تھ ،آپ کو اپنے ل
ب کہ یہ مؤثر طور پر نگ نے کی ن اہ یت ،منہ سے س نس لینے ی آ رب ئی کے سب ہوت ہے۔
ل

کے س تھ مس ئل میں ش مل ہوسکتے ہیں:



پت ے ،پ نی جیسے ل

ک جمع ہون کیونکہ یہ ص ف نہیں ہوپ ت اور منہ میں جمع ہوت ج ت ہے






اگر آپ اپنے ہونٹوں کو پوری طرح بند نہیں کرپ تے تو ل
اگر ل ت ح

منہ سے ٹپکنے لگت ہے

کے پچھ ے حصے میں جمع ہوج ت ہے تو بے آرامی

گ ڑھ  ،چپکنے واا ل
کے سب ہوسکت ہے)

جسے آپ کے منہ اور ح

سے ص ف کرن دشوار ہوت ہے (جو آپ میں پ نی کی کمی

آ رب ئی ،اگر آپ کے ض ئع ہونے والے سی ل ک متب دل نہیں م ت (اگر آپ نگ نے کی دشواریوں کی وجہ سے ک
پ نی پیتے ہیں تو یہ اور سنگین ہوسکت ہے)۔

میں پت ے ،پ نے جیسے لع

پر کیسے ق بو پ ؤں؟

کو ص ف کرنے ک واحد طریقہ اسے ٹشو سے پونچھن ی چھوٹے
کبھی کبھی منہ میں جمع ہونے ی رسنے والے ل
کنٹینر میں ڈالن ہوت ہے۔ اس سے آپ کو شرمندگی محسوس ہوسکتی ہے اور عوامی طور پر اور سم جی مواقع پر آپ ک
اعتم د اس سے مت ثر ہوسکت ہے۔ البتہ ،مدد کے مت دد طریقے ہیں ،لہذا اپنی صحت اور سم جی نگہداشت کی ٹی سے
مشورہ ط کریں۔
جمع ہوج ت ہے ،ی رال ٹپکنے لگتی ہے تو ،اس ک عاج نسخہ ج تی دواؤں ک است م ل
اگر آپ کے منہ میں پتا ل
کرکے کی ج سکت ہے۔ ان میں ش مل ہوسکتے ہیں:
ہ یوسین ہ ئیڈروبروم ئیڈ ( :)Hyoscine hydrobromideاسے ع طور پر س ر کی تک ن کے عاج کے لیے
است م ل کی ج ت ہے ،لیکن یہ منہ کو خشک بھی کرسکت ہے ،ت ہ اگر آپ کی عمر زی دہ ہے تو اس سے غنودگی پیدا
ہوسکتی ہے۔ یہ گولی کی شکل میں ،ج د کے پیچ کے طور پر اور انجیکشن کے ذری ہ دستی ہے۔
ہ یوسین بیوٹیل بروم ئیڈ ( :)Hyoscine butylbromideع طور پر اسے آنت کی اینٹھن کے لیے است م ل کی ج ت
ہے ،لیکن یہ منہ کو بھی خشک کرت ہے۔ اس کے ذری ہ ہ یوسین ہ ئیڈروبروم ئیڈ کے مق ب ے غنودگی پیدا ہونے ک امک ن
ک ہے۔ یہ گولی کی شکل میں دستی ہے ،لیکن اسے انجیکشن کے طور پر بھی دی ج سکت ہے۔
ایٹروپین ( :)Atropineاسے منہ کو خشک کرنے کے لیے است م ل کی ج سکت ہے۔ یہ گولی کی شکل میں ،ی طبی
میں کمی کرنے کے لیے زب ن کے نیچے
تجویز پر دستی ہے  ،ایٹروپین آئی ڈراپس کو مختصر مدت کے لیے پت ے ل
است م ل کی ج سکت ہے۔
امیتریپٹیائن ( :)Amitriptylineع طور پر اسے دافع افسردگی کے طور پر است م ل کی ج ت ہے ،لیکن یہ منہ کو بھی
خشک کرت ہے۔ یہ گولی کی شکل میں ی ایک کھ ئے ج نے والے مح ول کے طور پر دستی ہے۔
گائیکوپیرونی ( :)Glycopyrroniumع طور پر اسے حد سے زی دہ پسینے کے عاج کے لیے است م ل کی ج ت
ہے ،لیکن یہ منہ کو بھی خشک کرت ہے۔ یہ سی ل کی شکل میں دستی ہے ،لیکن اسے انجیکشن کے طور پر بھی دی
ج سکت ہے۔
پر ق بو کے شدید
بوٹولین ٹ کسین ( )Botulinum toxinاسے بوٹوکس بھی کہ ج ت ہے۔ اسے ع طور پر صرف ل
کے غدود
م مات میں ہی است م ل کی ج ت ہے۔ اسے صرف کسی اسپیش سٹ کے ذری ہ دی ج سکت ہے اور اسے ل
میں انجیکٹ کی ج ت ہے۔ ایک واحد خوراک تین مہینے تک مؤثر رہ سکت ہے۔ نسبت ً مح وظ م نے ج نے کے ب وجود ،یہ
ضمنی اثرات پیدا کرسکت ہے ،جیسے کہ نگ نے کی دشواری ں اور منہ ک بہت زی دہ سوکھن ۔
ت بک ری :یہ ل

کے غدود کو دب سکت ہے اور مسئ ہ سنگین ہونے کی صورت میں مددگ ر ہوسکت ہے۔

اپنے  GPی وسیع تر صحت و سم جی نگہداشت کی ٹی سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کی موزوں ہوگ ۔ آپ کے لیے کی س
سے بہتر ہے یہ م و کرنے کے لیے آپ کو مخت ف دوائیں آزم نے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

سیکشن  3بھی دیکھیں :چوسنے والے یونٹ سے کیسے مدد مل سکتی ہے؟

میں کس طرح گ ڑھے لع
آپ کو پت ے ل

ی خشک منہ سے نمٹ سکت ہوں؟

کے برعکس گ ڑھے ل

ک س من ہوسکت ہے ،جس میں آپ ک ل

دبیز اور چپچپ ہوج ت ہے۔

کی تبخیر کے سب منہ اور ح کے پچھ ے حصے میں
آ رب ئی اور منہ کے ذری ہ س نس لینے کی وجہ سے ل
گ ڑھ ل  ،مخ طی اور ب غ جمع ہوسکت ہے۔ اس سے بہت زی دہ بے آرامی محسوس ہوسکتی ہے۔ آپ ک منہ بھی خشک
محسوس ہوسکت ہے۔ سینے کے ان یکشنز سے ب غ کی پیداوار میں اض فہ ہوسکت ہے۔
عم ی م ید نک ت سے ف ئدہ ہوسکت ہے:










آ رب ئی سے بچنے میں مدد کے لیے ک فی زی دہ سی ل پیئیں۔ اگر آپ کو نگ نے میں مس ئل ک س من ہے تو ،آپ
کے گوی ئی و لس نی م لج پینے کی تکنیکوں ،گ ڑھ کرنے والے عوامل ی سی ل لینے کے مخت ف طریقوں کے
ب رے میں مشورہ دے سکتے ہیں۔
اگر پت ے سی ل کو نگ ن ابھی بھی مح وظ ہے تو برف کی الی ں ی قمچی پر لگے برف کے ڈلوں سے منہ کی
خشکی سے راحت میں مدد مل سکتی ہے۔
آپ کے ذری ہ ڈیری مصنوع ت اور ترش پھل سے گریز کرن ی ان ک است م ل ک کردین م ید ہوسکت ہے ،کیونکہ
اور ب غ کو زی دہ گ ڑھ کردیتے ہیں۔ اپنے م ہر غذا سے م و کریں ،کیونکہ آپ کے
کچھ لوگوں میں یہ ل
ذری ہ دودھ کی مصنوع ت میں کمی کرنے سے وزن میں کمی ہوسکتی ہے۔
انن س اور پپیتے جیسے رسوں کو آزم ئیں ،کیونکہ ان میں ایسے خ مرے ہوتے ہیں جو گ ڑھے ل
میں مدد کرتے ہیں۔ س تھ ہی پ پین ی برومیائن کے تکم ے بھی مدد کرسکتے ہیں۔

کو توڑنے

س نس میں بھ پ لینے سے گ ڑھے رس ؤ کو ڈھیا اور ن کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
سینے کے رس ؤ کو ڈھیا کرنے میں مدد کے لیے نیبوائزر کے ذری ہ جراثی سے پ ک پ نی دی ج سکت ہے۔
نیبوائزر س نس کے ذری ہ پھیپھڑے میں پہنچ نے کے لیے لطیف کہر بن ت ہے۔ اسے ع طور پر دوائیں دینے
کے لیے است م ل کی ج ت ہے ،اور اسے صرف اپنے ڈاکٹر ی صحت و سم جی نگہداشت کی ٹی کے مشورے سے
ہی است م ل کی ج ن چ ہیے۔
کے متب دل جل ی اسپرے سے خشک منہ سے راحت مل سکتی ہے اور یہ بو پیدا کرنے والے جراثی کو
ل
روکتے ہیں۔ پ بندی سے پ نی کے گھونٹ لینے سے بھی خشک منہ میں راحت م تی ہے۔
اگر سونے کے دوران منہ بہت خشک ہوج ت ہے تو منہ میں چکن ئی کے لیے اچھے زیتون کے تیل ی ایک چمچہ
گھی (ش ف مکھن) سے تھوڑے زی دہ وق ے تک راحت مل سکتی ہے۔ ان طریقوں کے است م ل کے دوران منہ
کی اچھی دیکھ بھ ل کو یقینی بن ئیں۔

ہر کسی کی مخت ف ضرورتیں اور ترجیح ت ہوں گی ،لیکن ل
دشوار ی ن گوار ہوسکت ہے۔

"لیس دار ل

کے مسئ ے کی وجہ سے آپ کے لیے ب ض غذاؤں کو کھ ن زی دہ

اور بروکولی میرے لیے بہتر امتزاج نہیں ہے!"

درج ذیل نسخہ ج تی دوائیں مددگ ر ہوسکتی ہیں:
ک ربوسیسٹین/ایسیٹ ئل سیسٹین ( : )Carbocisteine/Acetylcysteineمخ طی کو توڑ کر اور اسے ک گ ڑھ اور
چپچ بن کر ک کرت ہے جسے کھ نسی کے ذری ہ ب ہر نک لن آس ن ہوت ہے۔ یہ سی ل ی کیپسولوں کے طور پر ،س تھ ہی
ایسی شکل میں بھی دستی ہے جسے نیبوائزر کے ذری ہ سونگھ ج سکت ہے۔
بیٹ باکرز ( :)Beta-blockersع طور پر اسے مت دد امراض بشمول انج ئن اور بیش فش ر خون کے عاج کے لیے
کو پتا بھی کرسکت ہے۔
است م ل کی ج ت ہے ،لیکن یہ منہ کے ل
مزید ع لج دستی

ہوسکتے ہیں ،خ ص طور پر اگر آپ کو ب غ ک مسئ ہ ہو۔ دوا کے ب رے میں من س رہنم ئی کے لیے

اپنی نگہداشت صحت ٹی سے رابطہ کریں۔

 3:چوسنے والے یونٹ سے کیسے مدد مل سکتی ہے؟
منہ سے چوسنے کے عمل میں ل  ،مخ طی ی غذا کے اجزاء کو ہٹ نے کے لی منہ میں کھینچنے والی ن ی ڈالن ش مل
ہے۔ اگر آپ نگ نے کے ذری ہ اپنے منہ کو ص ف کرنے کے ق بل نہ ہوں تو یہ موزوں ہوسکت ہے۔
 MNDآپ کو کس طرح مت ثر کرت ہے اس کے لح ظ سے ،آپ خود سے کھینچنے والے یونٹ ک است م ل کرسکتے ہیں ،ی
آپ کو تیم ردار ی کیئر ورکر کی مدد کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
اگر آپ کو درج ذیل ہے تو منہ سے چوسنے ک عمل آپ کے لیے من س نہیں ہوسکت ہے:
 چہرے میں کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو







دانت ڈھی ے ہوں
انجم د خون کی گڑبڑی ں ہوں
منہ ی ح

ک کینسر ہو

شدید ش بی تشنج  -جو دمہ ،س ل ی الرجیوں میں ہوسکت ہے
خرخراہٹ  -ج ہوا پھیپھڑوں میں ج تی اور خ رج ہوتی ہے تو س نس سے ک فی تیز شور پیدا ہوت ہے ،جو ہوا کی
تنگ ی رک وٹ والی ن ی کے سب ہوت ہے
بے چینی اور اضطرا ۔

میں چوسنے واا یونٹ کیسے ح صل کروں؟
چوسنے والے یونٹس آپ کے  GPی ڈسٹرکٹ نرس کے ذری ہ دستی
صرف مق می  MNDکیئر سنٹر ی نیٹ ورک کے ذری ہ دستی ہیں۔

ہوسکتے یں۔ کچھ عاقوں میں ،چوسنے والے یونٹ

اگر وہ یونٹ ح صل نہیں کرپ تے ہیں ،مث ل کے طور پر آپ کے عاقے میں فنڈنگ کے فقدان کی وجہ سے تو ،یہ ممکن
ہے کہ  MNDایسوسی ایشن سے اسے کرایے پر لی ج سکت ہے۔ اپنے  GPی اپنی صحت و سم جی نگہداشت کی ٹی سے
کہیں کہ وہ سپورٹ سروسز ٹی  01604 611802پر رابطہ کریں ،ی اس پتے پر ای میل کریں:
support.services@mndassociation.org

میں چوسنے واا یونٹ کیسے استعم ل کروں؟
اس یونٹ کی فراہمی کرنے واا پیشہ ور فرد آپ کو اسے مح وظ طور پر است م ل کرنے کی تربیت دے گ ۔ یہ آپ ک
ریسپ ئریٹری فیزیو تھیراپسٹ ،گوی ئی و لس نی م لج ،نرس ،ی  MNDاسپیش سٹ ٹی ک کوئی ممبر ہوسکت ہے۔ اگر تربیت
فراہ نہیں کی گئی ہو تو ،یہ یقینی بن نے کی درخواست کریں کہ آپ اسے مح وظ طور پر است م ل کرسکیں۔
چوسنے واا یونٹ است م ل کرتے وقت ،ہمیشہ درج ذیل رہنم ہدای ت پر عمل کرن ضروری ہے:


منہ سے چوسنے والے یونٹ کو صرف منہ میں ہی است م ل کی ج ئے۔ اسے ح کے پچھ ے حصے ،اندرونی
دانت کے پچھ ے حصے ی منہ ک جو حصہ نظر آت ہے اس سے آگے است م ل نہ کریں۔








ٹھوس اشی ء ،غذا ی نگ ی ہوئی بیرونی شئے کو منہ ی ح
چیز س نس کی ن لی میں مزید اندر ج سکتی ہے۔

سے ہٹ نے کی کوشش نہ کریں ،کیونکہ اس سے وہ

اپنی پیٹھ کے بل سیدھے نہ لیٹیں۔ آپ ک ریسپ ئریٹری فیزیوتھیراپسٹ ی نرس اس کی پوزیشننگ کے ب رے میں
مشورہ دے سکتے ہیں ،لیکن اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو ،آپ کو اپنے پہ و کے بل لیٹن چ ہیے۔
ڈائل کو زی دہ اع ی پر سیٹ نہ کریں۔ کمتر سیٹنگ سے شروع کریں اور ضرورت ہو تو دھیرے دھیرے بڑھ ئیں۔
مت قہ نگہداشت صحت سے مت پیشہ ور فرد آپ کو است م ل کے لیے من س سینٹنگ کے ب رے میں بت ئے گ ۔
منہ میں چوسنے ک عمل ایک ب ر میں  10سیکنڈ سے زی دہ کے لیے نہ کریں۔
ضرر سے بچنے کے لیے ،چوسنے والے سرے کو زب ن ی گ لوں کے اندر کی نر ج د کے رابطے میں نہ آنے
دیں۔ آپ سرے کو منہ کے درست حصے میں است م ل کریں اسے یقینی بن نے کے لیے اس پیشہ ور فرد سے
مشورہ ح صل کریں جس نے آلہ فراہ کی ہے۔

میں چوسنے والے یونٹ کی دیکھ بھ ل کیسے کروں؟
ہمیشہ ص نع ی یونٹ فراہ کرنے والے پیشہ ور فرد کے ذری ہ آپ کو دی گئی ہدای ت پر عمل کریں۔ درج ذیل ہدای ت سے
بھی آپ کو یونٹ کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھ ل میں مدد مل سکتی ہے:






ہر است م ل سے قبل اور اس کے ب د تھوڑی مقدار میں ٹھنڈے ،ص ف پ نی کو چوسن جراثی کے جم ؤ کو روکنے
کے لیے چوسنے والے سرے اور ن ی کو ممکنہ حد تک ص ف رکھن ضروری ہے۔
حس ضرورت کینیسٹر کو خ لی کریں۔
است م ل کے ب د ص ئی سے مت

ص نع کی ہدای ت پر عمل کریں۔

ہدایت کے مط ب بیٹری کو پ بندی سے چ رج کی ج ن چ ہیے۔

اگر چوسنے والے یونٹ کے رکھ رکھ ؤ کے ب رے میں آپ ک کوئی سوال ہو تو ،ہدای ت والے پرچے سے رجوع کریں ی
مزید م وم ت کے لیے ص نع سے رابطہ کرین۔

 4:میں کھ نسی پر کیسے ق بو پ سکت ہوں؟
جمنے کے م م ے ک س من ہو تو ،آپ کو ح کے پچھ ے حصے میں حسیت
اگر آپ کو عضات کی کمزوری ی ل
میں تبدی ی محسوس ہوسکتی ہے۔ اس سے اضطرا پیدا ہوسکت ہے کہ اچ نک کھ نسی ک دورہ آپ کے تن س کو مت ثر
کرسکت ہے ،لیکن یہ ی د رکھن ضروری ہے کہ کھ نسی کے شدید دورے سے بھی س نس اچ نک نہیں رکتی۔
 MNDوالے لوگوں کی ایک م مولی ت داد کو کبھی کبھی ح کے سخت عضات میں کھنچ ؤ کے سب غیر متوقع
کھ نسی ی 'پھندہ لگنے' لگنے کے واق ہ ک س من ہوسکت ہے ،لیکن اس کی وجہ سے اچ نک س نس بند نہیں ہوتی۔ اگر ایس
ہوت ہے کہ دواؤں سے اثر ک ہوسکت ہے ،جو آپ کو  MNDجسٹ ان کیس کِٹ میں تجویز کی ج سکت ہے۔ کِٹ کے ب رے
میں مزید م وم ت کے لیے اگ ی سرخی دیکھیں۔
ج پھیپھڑوں تک ج نے والی ن یوں میں سوزش ی تحریک ہوتی ہے تو ،س نس کی ن لی کو ص ف کرنے کے لیے قدرتی
اضطراری ردعمل کے طور پر کھ نسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تن سی عض ے میں کمزوری ہے تو ،آپ پہ ے جتنی قوت سے
نہیں کھ نس سکتے۔
اس ک مط یہ ہوسکت ہے کہ آپ کو سوزش کو دور کرنے کے لیے زی دہ کھ نسی کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ،اگر آپ
کی کھ نسی اتنی ط قتور نہ ہو کہ سوزش خت ہوسکے تو ،آپ کے سینے کے ان یکشن ک خطرہ بڑھ سکت ہے۔ آپ کے
گوی ئی و لس نی م لج اور ریسپ ئریٹری فیزیو تھیراپسٹ درج ذیل کے ذری ہ اس ک نظ کرنے میں آپ کی مدد کرسکتے
ہیں:
1

س نس لینے کی تکنیکیں :جیسے کہ بریتھ اسٹیکنگ (جو پھیپھڑے میں موجود ہوا کے اوپر
مزید ہوا پہنچ ت ہے) جس سے آپ کی کھ نسی میں زی دہ قوت پیدا ہو۔
کھ نسی کرنے میں آپ کی مدد کے لیے ایک مشین :جسے چہرے کے م سک کے س تھ است م ل کی ج ت ہے اور اکثر
اسے 'کھ نسی ک م ون آلہ' کہ ج ت ہے۔ یہ ایک قدرتی کھ نسی کو تحریک دیت ہے اور سینے کے ان یکشن کے عود
کرآنے کے خطرے کو ک کرت ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اس سے موافقت دشوار ہوتی ہے ،لیکن یہ ف ئدہ مند ہوسکت ہے۔
دشواری کے ابتدائی مراحل پر تکنیک ک ع دی ہون ع طور پر آس ن ہوت ہے۔ مشین کو ریسپ ریٹری فیزیو تھیراپسٹ کے
ذری ہ سیٹ کی ج ت ہے اور اس کی نگرانی کی ج تی ہے۔
'کھ نسی ک م ون آلہ' کی فراہمی ی مست ر لینے ک عمل مخت ف عاقوں میں الگ الگ ہوسکت ہے اور کبھی کبھی
سروسنگ اور رکھ رکھ ؤ دشوار ہوسکت ہے۔ اگر آپ کو ان تک رس ئی میں کسی مس ئل ک تجربہ ہو تو ،براہ کر ہم ری ہی پ

ائنMND ،

کنیکٹ سے رابطہ کرکے اس مسئ ے کی نگرانی میں ہم ری مدد کریں۔ مزید م وم ت سیکشن  6میں دیکھیں :میں مزید
م وم ت کیسے ح صل کرسکت ہوں؟ رابطہ کی م وم ت کے لیے

 MNDجسٹ ان کیس کٹ کی ہے؟
 MNDجسٹ ان کیس کِٹ ایک چھوٹ س ب کس ہے جس میں د پھولنے کے کسی احس س اور کھ نسی اور پھندہ لگنے کے
سب آپ کو محسوس ہوسکنے والی گھبراہٹ کو ک کرنے سے مت خصوصی دوائیں رکھی ج سکتی ہیں۔
اس کِٹ میں م وم ت اور تجویز کردہ دوائیں ہوتی ہیں جو آپ کے نگراں مخصوص ح ات میں دے سکتے ہیں۔ اس میں
نگہداشت صحت کے پیشہ ور افراد کے است م ل کےلیے بھی م وم ت اور اض فی دوائیں ہوتی ہیں ،ت کہ اگر انہیں
ایمرجنسی میں بای ج ئے تو وہ فوری اور موزوں ک رروائی کرسکیں۔
خ لی ب کس براہ راست آپ کے  GPکو م ت بھیج ج ت ہے۔ وہ مط وبہ دوائیں تجویز کرسکتے ہیں اور آپ کو گھر پر
رکھنے کے لیے مکمل کِٹ فراہ کرسکتے ہیں۔
کِٹ کے اندر آپ کے تیم ردار کے لیے مشورہ اور ہدای ت فراہ کی گئی ہیں ،لیکن کِٹ فراہ کرتے وقت آپ اور آپ کے
تیم ردار کو ،ع طور پر آپکی کمیونٹی نرس ی آپ کے  GPکے ذری ہ اض فی م وم ت دی ج ئیں گی۔ ایس اس لیے ہے
کہ دوائیں آپ کی ان رادی ضرورتوں کے مط ب فراہ کی ج ئیں گی۔ اگر کِٹ کے مشموات کی وض حت نہیں کی ج تی
ہے تو ،وض حت ط کریں۔
اگرچہ زی دہ تر لوگوں کو کبھی ب کس کی دوائیں است م ل کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوسکتی ہے ،ت ہ اسے قری اور
دستی رکھن اعتم د اور بھروسہ پیدا کرسکت ہے۔ اگر آپ کو لگت ہے کہ کِٹ م ید ہے تو اپنے  GPسے اسے ح صل
کرنے کو کہیں۔ وہ آپ کے لیے کِٹ ح صل کرنے کے واسطے  MNDکنیکٹ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ مزید م وم ت
سیکشن  6میں دیکھیں :میں مزید م وم ت کیسے ح صل کرسکت ہوں؟ رابطہ کی م وم ت کے لیے

میں کھ نے کے دوران کھ نسی کے ب رے میں کی کرسکت ہوں؟
ج نگ نے میں ش مل عضات مت ثر ہوتے ہیں تو ،آپ کو کھ تے اور پیتے وقت زی دہ کھ نسی آسکتی ہے۔ ایسی صورت
میں ،اپنے گوی ئی و لس نی م لج اور م ہر غذا سے مشورہ ح صل کریں۔
وہ آپ کو بہترین تکنیکوں کے ب رے میں مشورہ دیں گے ،جیسے:




زی دہ اچھی طرح چب ن ت کہ کھ ن ل

سے اچھی طرح مل ج ئے جس سے نگ ن آس ن ہوج ئے گ

کھ نے کی مخت ف موافقتیں است م ل کرنے ی پت ے سی ل کو گ ڑھ کرنے سے انہیں مح وظ طور پر نگ ن آس ن
ہوج ت ہے (کچھ گ ڑھ کرنے والے م دے نسخے کے ذری ہ دستی ہیں)۔

 5:میں پھندہ لگنے پر کیسے ق بو پ سکت ہوں؟
پھندہ ت لگت ہے ج س نس کی ن لی میں کسی ب ہری چیز سے رک وٹ آتی ہے ،جیسے کے غذا ی سی ل۔ یہ ڈراؤن لگ
سکت ہے ،لیکن یہ ع طور پر اض فی مدد کے بغیر ص ف ہوج ت ہے۔
کھ تے وقت کھ نسی اور پھندہ لگن کسی کے س تھ بھی ہوسکت ہے ،نہ کہ صرف نگ نے کی دشواری والے افراد کے س تھ۔
اگر آپ کے نگ نے والے عضات کمزور ہوگئے ہیں تو ،آپ کو تھوڑا زی دہ خطرہ ہے۔
زی دہ تر واق ت ک فی م مولی ہوتے ہیں ،لیکن اس ب ت ک خطرہ ہے کہ پھندہ لگن ایک ایمرجنسی بن سکتی ہے جس کے
لیے فوری ابتدائی طبی مدد درک ر ہوسکتی ہے۔ آگے آپ کے تیم ردار کے لیے پھندہ لگنے سے مت رہنم ئی دیکھیں۔
ایسے واق ت کو روکنے اور ان پر ق بو پ نے میں مدد کے لیے آپ کے گوی ئی و لس نی م لج کے ذری ہ اس پر دی گی
مشورہ اہ ہے۔ آپ کے آس پ س کے لوگوں کے لیے یہ ج نن بھی اہ ہے کہ ایسے غیر امک نی ح ات میں کی کریں ج
آپ کو پھندہ لگنے کے سنگین واق ہ ک س من ہو۔
 MNDوالے لوگوں کے لیے پھندہ لگنے سے مت عاج کسی دیگر ب لغ فرد کے لیے پھندہ لگنے سے مت عاج جیس
ہی ہے۔ پھندہ لگنے سے مت تشویش کے احس س کو ک کرنے ےک لیے ،پہ ے یہ ج ن لین بہتر ہے کہ ان ح ات سے
کیسے نمٹ ج ئے جو س منے آسکتے ہیں۔

ہ کے اور شدید پھندہ لگنے کے درمی ن کے فر سے واقف ہون ضروری ہے:
ہ ک ی جزوی پھندہ لگن  :یہ ایسی صورت میں ہوت ہے ج س نس کی ن لی صرف جزوی طور پر بند ہوتی ہے۔ یہ غذا ی سی ل لینے
کے سب ی پھیپھڑوں سے نک نے والے رس ؤ پر ق بو پ نے کی کوشش میں بھی ہوسکت ہے۔ پھندہ لگن ایسی صورت میں
ہ ک ہوت ہے اگر فرد درج ذیل کرسکت ہو:




کسی سوال ک جوا دے سکت ہو ی آواز نک ل سکت ہو (جہ ں  MNDکے سب گوی ئی شدید طور پر مت ثر نہ ہوئی
ہو)
ابھی بھی کھ سی کرسکت اور س نس لے سکت ہو۔

شدید پھندہ لگن  :فرد بولنے ی آواز نک لنے سے ق صر ہوگ ۔ اگر فرد  MNDکی وجہ سے بولنے سے ق صر ہے ،تو وہ سر
سے اش رہ کرکے ی اپنے سر کو ہا کر ،ی اش راتی حرکت سے جوا دینے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ اگر وہ ایس کرنے سے
ق صر ہیں ،تو ایسی دوسری عام ت ہیں جس سے پھندہ لگنے کے شدید ہونے ک پتہ چ ت ہے۔ اگر س نس کی ن لی مکمل
طور پر مسدود ہے ،تو وہ صرف ہ کی خرخراہٹ والی آوازیں ہی نک ل سکتے ہیں اور کھ نسنے کی کوئی بھی کوشش
خ موش ہوگی کیونکہ وہ س نس لینے ی چھوڑنے سے ق صر ہوں گے۔ شدید پھندہ لگن ایمرجنسی ہے اور فوری اقدام ت
کیے ج نے کی ضرورت ہے۔

آپ کے تیم ردار کے لیے پھندہ لگنے سے متع

رہنم ئی

خواہ آپ کے بنی دی تیم ردار آپ کے  /کی شریک حی ت ،اہل خ ندان ی دوست ہوں ،ی آپ کو ب م وضہ نگرانوں سے ت ون
تک رس ئی ح صل ہے ،آپ ان م وم ت ک اشتراک ان لوگوں سے کرسکتے ہیں جو کھ نے اور پینے کے وقت آپ کو
ت ون فراہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ممکنہ اچھولگنے ک س من ہونے کی صورت میں آپ اور آپ کے تیم ردار ک اعتم د بح ل
کرنے میں مددگ ر ہوسکت ہے۔
ک اور زی دہ مضطر ہونے پر ق بو رکھن اہ ہے ،کیونکہ گھبرانے سے ح ات بدتر ہوسکتے ہیں۔ پہ ے ک عنوان MND

جسٹ ان کیس کِٹ کی ہے؟ دیکھیں

"خوفزدہ نہ ہون اہ ہے …نگہداشت کرنے والے اور  MNDوالے فرد کو ایک دوسرے کی اہ یتوں پر اعتب ر کرن
چ ہئے۔"
درج ذیل صرف رہنم ئی کے لیے ہیں اور اسے پھندہ لگنے سے مت طبی مشورہ کے بطور نہیں دیکھ ج ن چ ہئے۔ اگر
آپ کو نگ نے ،کھ نسنے ی پھندہ لگنے سے مت کسی دشواریوں ک س من ہے تو ،مشورہ کے لیے گوی ئی و لس نی م لج
اور م ہر غذا سے رجوع کریں۔ آپ کے لیے عصبی تی عوارض کے تجربہ والے فیزیوتھیراپسٹس کے س تھ گ تگو کرن بھی
مددگ ر ہوسکت ہے۔

ہ کے ی جزوی طور پر پھندہ لگنے والے افراد کی مدد کرن
اگر فرد ابھی بھی کھ نس سکت  ،س نس لیت ی آواز نک لت ہے ،تو یہ ہ ک ی جزوی طور پر پھندہ لگن ہے۔ ایسی ح لت میں ع
طور پر وہ خود سے باکیج کو ہٹ سکتے ہیں۔ انہیں س نس کی ن لی کے ص ف ہونے اور پرسکون محسوس ہونے تک
لگ ت ر کھ نسے کی حوص ہ افزائی کریں۔
ہ ک پھندہ لگن فرد اور اس کے آس پ س کے لوگوں کے لیے بہت زی دہ تک یف دہ ہوسکت ہے ،لیکن
تحمل اور وقت کے س تھ باکیج آخرک ر ص ف ہوج ئے گ ۔
تنبیہ :ہ کے ی جزوی پھندہ لگنے کے س تھ ،فرد کی پیٹھ پر تھپڑ نہ م ریں کیونکہ وہ گہری س نس لے سکتے ہیں ،جس
سے س نس کی ن ی میں کھ ن ی سی ل مزید نیچے ج سکت ہے۔

"میں نے پ ی کہ  MNDوالے فرد کو تس ی دینے کے لیے بیٹھی ح لت میں بغل سے ب نہوں میں بھرنے
اور یہ کہنے پر کہ 'س کچھ ٹھیک ہوج ئے گ ' ک فی سکون آور سختی ک کرنے واا اثر پیدا کرت ہے،
جس سے پھندہ کو ص ف کرنے میں مدد م ی … اس طرح تس ی دینے سے گھبراہٹ پر ق بو پ نے میں مدد م ی۔"
اگر کسی بھی وقت فرد موثر طریقے سے اپنی کھ نسنے کی صاحیت کھو دیتے ہیں تو ،یہ شدید پھندہ لگنے
ک دورہ ہوسکت ہے۔ اگا عنوان پھندہ لگنے والے افراد کی مدد کرن دیکھیں۔

پھندہ لگنے والے افراد کی مدد کرن
اگر فرد کھ نسنے ،س نس لینے ،بولنے ی کوئی آواز نک لنے م سوا ممکنہ طور پر ہ کی خرخراہٹ کی آواز نک لنے سے
ق صر ہے تو یہ شدید پھندہ لگن ہے۔

تنبیہ :یہ ایمرجنسی صورتح ل ہے فوری اقدام ت کیے ج نے کی ضرورت ہے۔

اس م م ے میں:




فرد کے بغل میں تھوڑی دوری پر کھڑے ہوں (اگر آپ دائیں ہ تھ سے ک کرتے ہیں ،تو ب ئیں طرف کھڑے ہوں،
اگر آپ ب ئیں ہ تھ سے ک کرتے ہیں ،تو دائیں طرف کھڑے ہوں)
ایک ہ تھ سے ان کی چھ تی کو سہ را دیں اور فرد کو آگے کی ج ن جھک ئیں ت کہ باکیج مزید نیچے ج نے کی
بج ئے ان کے منہہ سے ب ہر آج ئے
فرد کے کندھے کے ب یڈ کے درمی ن اپنے ہ تھ کی ہیل سے تیزی سے پ نچ ضر تک لگ ئیں (ہیل آپ کی ہتھی ی
اور کائی کے درمی ن ہے)



پیٹھ کے ہر ضر کے ب د یہ دیکھنے کے لیے رکیں کہ آی باکیج نکل گی ہے۔

اگر پیٹھ کے پ نچ ضر رک وٹ کو دور کرنے میں ن ک ہوتے ہیں ،توپیٹ کو جھٹکے کے س تھ ذیل کے جیسے پ نچ
ب ر دھکی یں:









پھندہ لگنے والے فرد کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر وہ کرسی ی وہیل چیر پر ہیں ،تو آپ ان کے پیچھے کھڑے
ہوسکتے ہیں۔ اگر کرسی ش مل کرنے کے لیے بہت ضخی ہے ،آپ ایک طرف کھڑے ہوج ئیں اور طری ک ر پر
جتن بھی ممکن ہو اتنے قری سے عمل کریں۔
اپنے ب زوؤں کو ان کی کمر میں ڈالیں اور انہیں اچھی طرح سے آگے کی طرف جھک ئیں
اپنی مٹھیوں کو بھینچیں اور اسے ٹھیک ان کی ن ف پر رکھیں
اپنے دوسرے ہ تھ کو س سے اوپر رکھیں دونوں ہ تھوں کو زور سے ان کے پیٹ پر پیچھے کی ج ن دھکی یں،
آگے کی ج ن حرکت دیں
باکیج کے ان کے منہہ میں آنے تک اسے پ نچ ب ر دہرائیں
ہر مرتبہ دھکی نے کے ب د یہ چیک کرنے کے لیے رکیں کہ آی باکیج نکل گی ہے
اگر رک وٹ ابھی بھی پھنس ہوا ہے ،تو پیٹ کو دھکی نے کے س تھ پیٹھ پر ضر لگ نے کو بدل بدل کر ج ری
رکھیں۔

اگر فرد کے س نس کی ن لی پیٹھ پر ضر اور پیٹ کو دھکی نے کے تین ادوار کے ب د بھی مسدود ہے تو،
پھر:




( 999ی  )112کو ک ل کریں ی کسی اور کو یہ کرنے دیں اور فورا ایمبولینس بائیں
مدد کے پہنچنے تک پیٹھ پر ضر لگ نے اور پیٹ کو دھکی نے کے ادوار ج ری رکھیں

اگر آپ نے پیٹ کو دھکی نے ک عمل انج دین پڑا ہے ،تو اس کے ب د فرد کو ہسپت ل ضرور ج ن چ ہئے۔

میرے بے ہوش ہوج نے کے بعد کی ہوگ ؟
آپ کے بے ہوش ہوج نے پر ،ع طور پر ک رڈیو پ ومونری ریسوسیٹیشن (ق بی و عروقی احی ء) ( )CPRک اطا کی ج ت
ہے ،ت وقتیکہ پہ ے اس ب ت پر ات ہو کہ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے اور طبی طور پریہ آپ کے بہترین م د میں نہیں ہے۔
 CPRکی وجہ سے نقص ن پہنچ سکت ہے اور اسے روبہ عمل انے کی کوشش کرنے سے پہ ے آپ کے تیم ردار کو
تربیت ی فتہ ہون چ ہئے۔  NHSچوائسز کی وی س ئٹ ماحظہ کریںwww.nhs.uk/Conditions/Accidents- :
and-first-aid
اگر آپ نہیں چ ہتے کہ آپ کی س نس بح ل کی ج ئے ،تو آپ ایک ف ر پر مخصوص م لجے سے انک ر ی دستبردار ہونے
ک فیص ہ تحریر کرسکتے ہیں جیسے عاج سے انک ر ک پیشگی فیص ہ ( )ADRTن سے ج ن ج ت ہے۔ یہ صرف انگ ینڈ
اور وی ز میں ق نونی طور پر واج الت میل ہے ،لیکن اسے شم لی آئرلینڈ میں صحت اور سم جی نگہداشت کے پیشہ ور
افراد کی رہنم ئی کے لیے بھی است م ل کی ج سکت ہے۔
 ADRTکے ب رے میں مزید م وم ت کی ئے ،دیکھیں:

م وم تی پرچہ  - 14Aعاج سے انک ر ک پیشگی فیص ہ ()ADRT
س نس کی بح ل کی کوشش کرن طبی م ون کی ق نونی ذمہ داری ہے اور انہیں اصل اور دستخط شدہ ف ر دیکھے بغیر
 ADRTپر ک رروائی کرنے کی اج زت نہیں ہے۔ اپنے جی پی سے مق می سسٹمز کے ب رے میں مشورہ ط کریں،

کیونکہ کچھ ایمبولینس سروسز کے پ س زندگی کو ک کرنے والے امراض والے افراد سے مت
ہوتی ہیں ،جیسے کہ MND۔

6:

 ADRTsکی ک پی ں

میں مزید مع وم ت کیسے ح صل کرسکت ہوں؟

م ید تنظیمیں
ہ درج ذیل تنظیموں کی ضروری طور پر ت ئید نہیں کرتے ہیں ،لیکن مزید م وم ت تاش شروع کرنے میں آپ کی مدد
کے لیے
انہیں ش مل کرتے ہیں۔ چھپ ئی کے وقت رابطے کی ت یصات درست ہیں ،لیکن نظرث نی کے دوران ان میں تبدی ی ہوسکتی
ہیں۔ اگر آپ کو تنظی تاش کرنے میں مدد کی ضرورت ہے ،تو ہم رے  MNDکنیکٹ ہی پ ائن سے رابطہ کریں
(ت صیات کے لیے اس پرچہ کے آخر میں مزید م وم ت دیکھیں)۔
 – BDAیوکے میں م ہر غذا ک ایسوسی ایشن
ایک ایسی تنظی جو م ہر غذا کی نم ئندگی کرت ہے اور نیوٹریشن میں ک کرنے والوں سے اس کے ک کرنے کے طریقہ
کے ب رے میں مشورہ فراہ
کرت ہے۔
,5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway
پتہ:
Birmingham B3 3HT
ٹی ی ون0121 2008080 :
ای میلinfo@bda.uk.com :
www.bda.uk.com
وی س ئٹ:
دی برٹش ایسوسی ایشن آف آکیوپیشنل تھیراپسٹس
س طنت متحدہ میں  OTکو تاش کرنے کے طریقے کے ب رے میں م وم ت کے لیے شغ ی م لجہ کے سبھی عم ہ کے
واسطے
ایک پیشہ ورانہ ادارہ۔
106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB
پتہ:
ٹی ی ون020 7357 6480 :
ای میلreception@cot.co.uk :
www.cot.co.uk
وی س ئٹ:
چ رٹرڈ سوس ئٹی آف فیزیوتھیراپی ()CSP
فیزیوتھیراپی میں عمدگی ح صل کرنے اور فرو دینے کے لیے ک کرنے واا ایک پیشہ ورانہ ادارہ۔ مق می
فیزیوتھیراپسٹ کو تاش کرنے کے ان کے پ س آپ کے لیے ایک سرچ انجن ہے۔
14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
پتہ:
ٹی ی ون020 7306 6666 :
ای میلenquiries@csp.org.uk :
www.csp.org.uk
وی س ئٹ:
ہی تھ اینڈ کیئر پروفیشنز کونسل ()HCPC
ایک انضب طی ادارہ ہے جو ایسے صحت کے پیشہ ور ک رجسٹر رکھت ہے جو اپنے طرز عمل کے م ی رات کی
تکمیل کرتے ہیں۔
Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
پتہ:
ٹی ی ون0845 300 4472 :
www.hpc-uk.org
وی س ئٹ:

 MNDاسک ٹ لینڈ
انہوں نے ایک کت بچہ ش ئع کی ہے جسے فیزیوتھیراپی سے بہترین ت ون ح صل کرن کہ ج ت ہے۔
2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
پتہ:
ٹی ی ون0141 332 3903 :
ای میلinfo@mndscotland.org.uk :
www.mndscotland.org.uk
وی س ئٹ:
این ایچ ایس چوائسز
صحت کے ب رے میں ب خبر انتخ ب ت کرنے میں آپ کی مدد کے لیے آن ائن م وم ت۔
ٹی ی ون :وی س ئٹ رابطہ کے ص حہ کے ذری ہ ہی پ ائن کے لیے NHS
ای میل :ڈائریکٹ ماحظہ کریں
www.nhs.uk
وی س ئٹ:
این ایچ ایس ڈائرکٹ ()NHS Direct
 NHSآن ائن /ٹی ی ون مدد اور امدادی خدم ت ،دن میں  24گھنٹے ،س ل میں  365دن ،صحت سے مت
م وم ت فراہ کرت ہے۔

مشورہ اور

ٹی ی ون111 :
ای میل :ڈائریکٹ ماحظہ کریں
www.nhsdirect.nhs.uk
وی س ئٹ:
 NHSڈائرکٹ وی ز
وی ز کے لیے صحت سے مت
ٹی ی ون111 :
وی س ئٹ:

مشورہ اور م وم ت کی خدم ت۔

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

 NHSشم لی آئرلینڈ
شم لی آئرلینڈ میں  NHSسروسز سے مت

م وم ت۔ یہ آن ائن سروس ہے۔

ای میل :ڈائریکٹ ماحظہ کریں
www.hscni.net
وی س ئٹ:
رائل ک لیج آف اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپسٹس
گوی ئی و لس نی م لجین سے مت مرکزی پیشہ ورانہ ادارہ ،جوایک مستند م لجین سے رابطہ کرنے میں آپ کی مدد
کرسکت ہے۔
2 White Hart, London SE1 1NX
پتہ:
ٹی ی ون020 7378 1200 :
ای میلinfo@rcslt.org :
www.rcslt.org
وی س ئٹ:

حوالہ ج ت
اس م وم ت کو ت ون کرنے میں است م ل کیے ج نے والے حوالہ ج ت درخواست کیے ج نے پر دستی

ہیں:

ای میلinfofeedback@mndassociation.org :
ی  ،اس پتہ پر لکھیںInformation feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 :
2PR

اعتراف ت
درج ذیل افراد ک اس م وم تی پرچہ کے س تھ ان کے م ہرانہ رہنم ئی کے لیے بہت بہت شکریہ:
ڈاکٹر ایم ہسبینڈز () ،Dr Emma Husbandsصاح ک ر پ لیئیٹو میڈیسین ،گ وسسٹرش ئر ہ سپٹل NHS ،ف ؤنڈیشن ٹرسٹ
نین اسکوائرس() ،Nina Squiresگوی ئی و لس نی م لج ،ن ٹنگھ یونیورسٹی ہ سپٹ ز ٹرسٹ

مزید مع وم ت
اس پرچہ کے ت

سے ک رآمد ہم رے کچھ دوسرے م وم تی پرچے تاش کرسکتے ہیں:

 – 7Bن کی سے غذا دین
 – 8Aتن سی مس ئل کے لیے ت ون
 – 14Aعاج سے انک ر ک پیشگی فیص ہ ()ADRT
 – 6Aفیزیوتھیراپی
ہ درج ذیل اش ع ت بھی پیش کرتے ہیں:
حرکی نیورون مرض کے س تھ زندگی گزارن –  MNDاور اسے اثرات ک نظ کرنے سے مت
جن میں کھ نے اور پینے ،اور گوی ئی اور مواص ت کے ب رے میں رہنم ئی ش مل ہیں

ہم رے رہنم ،

 MNDکے پکوانوں ک انتخ  :آس نی سے نگ ی ج سکنے والی غذائیں
تیم رداری اور  :MNDآپ کے لیے ت ون –  MNDکے س تھ زندگی گزارنے والے افراد ک ت ون کررہے خ ندان کے
تیم رداروں
کے لیے ایک ج مع م وم ت
تیم رداری اور  :MNDفوری رہنم – تیم ردار کے لیے ہم ری م وم ت کے خاصہ ک ورژن
آپ ہم ری وی س ئٹ سے ہم رے زی دہ تر اش عتوں کو ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں:
 www.mndassociation.org/publicationsی  MNDکنیکٹ ٹی سے چھپے ہوئے ک آرڈر کرسکتے ہیں،
جو اض فی م وم ت اور ت ون فراہ کرسکتے ہیں۔
 MNDکنیکٹ
ٹی ی ون0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
 MNDایسوسی ایشن وی س ئٹ اور آن ائن فور
وی س ئٹwww.mndassociation.org :
آن ائن فور  /http://forum.mndassociation.org :ی وی س ئٹ کے ذری ہ

ہ آپ کی رائے ک خیرمقد کرتے ہیں
آپ کے ت ثرات واق ی ہم رے لیے اہ ہیں ،کیونکہ یہ  MNDکے س تھ زندگی گزار رہے افراد اور ان کے تیم ردار کے
ف ئدہ کے لیے ہم ری م وم ت میں بہتری انے میں مدد کرت ہے۔
اگر آپ ہم رے کسی بھی م وم ت پرچوں پر ت ثرات فراہ کرن چ ہتے ہیں ،تو آپ ذیل میں آن ائن ف ر تک رس ئی
کرسکتے ہیںwww.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25 :
آپ ف ر کے ک غذی ورژن کی بھی درخواست کرسکتے ہیں ی ای میل کے ذری ہ بھی ت ثرات فراہ کرسکتے ہیں:
infofeedback@mndassociation.org
ی  ،اس پتہ پر لکھیں:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

اس م وم ت ن مہ کی ت ئید دی برٹش ڈائٹیٹک ایسوسی ایشن کے ذری ہ کی گئی
ہے۔
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