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ਨਿਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਿਲਂ

ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ (motor neurone) ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਜਂ ਇਸ ਤਂ ੍ਰਭਾਨਵਤ ਲੋ ਿਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ
MND ਨਾਲ, ਤੁਸਂ ਆਪਣੇ ਨਨਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਨਨਯੰ ਨਤਿਤ
ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਅਤੇ ਖਂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨ ੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ੀ ਮਨਿਸੂਸ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਇਿ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਉਿਨਂ ਮੁੱ ਨਦਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਿੈ ਨਿਨਹਂ ਦਾ ਤੁਸਂ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ੀ ਨਕ ਉਿ ਨਕਂ
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਨਦੰ ਦੀ ਿੈ ਨਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਨੂੰ ਿਲਕੇ ਿਂ

ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਨਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਂਦੀ ਿੈ ਤਂ ਇਸ ਨ ੱ ਚ ਉਿਨਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧਂ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਸਮੱ ਗਰੀ ਨ ੱ ਚ ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
1.

MND ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ ਨਿਵਂ ਅਸਰ ੍ਾਂਦੀ ਹੈ?

2.

ਮਂ ਲਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਂ 'ਤੇ ਨਿਵਂ ਿਾਬੂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

3.

ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਵਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

4.

ਮਂ ਖੰ ਘ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਿਵਂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

5.

ਮਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਿਵਂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

6.

ਮੈਿੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਿਵਂ ਨਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਇਿ ਨਚੰ ਨਹ ਸਾਡੇ ਿੋਰ ਪਿਕਾਸ਼ਨਂ ਨੂੰ ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਤਆ ਨਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਇਿਨਂ
ਤੱ ਕ ਨਕ ਂ ਪਿੁੰ ਚਣਾ ਿੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨ ੱ ਚ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਇਿ ਨਚੰ ਨਹ MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਿਂ ਪਿਭਾਨ ਤ ਿੋਰਨਂ ਲੋ ਕਂ ਦੇ ਿ ਾਨਲਆਂ ਨੂੰ ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਤਆ ਨਗਆ ਿੈ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਨਬਿਨਟਸ਼ ਡਾਇਟੈਨਟਕ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ

ਨਗਆ ਿੈ

ϭ

MND ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ ਨਿਵਂ ਅਸਰ ੍ਾਂਦੀ ਹੈ?

1:

ਨਨਗਲਣਾ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਿਨਕਨਰਆ ਿੈ, ਨਿਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਿੱ ਸਾ ਸਾਡੇ ਇੱ ਨਿਤ ਨਨਯੰ ਤਿਣ ਤਨਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱ ਸਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੁੰ ਦਾ
ਿੈ। ਆਮ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ 'ਤੇ, ਿਬਾੜਾ, ਬੁੱ ਲਹ ਅਤੇ ਿੀਭ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਨਗਲਣ ਾਸਤੇ ਨਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਿਨ, ਤਰਲ-

ਪਦਾਰਥਂ ਅਤੇ ਲਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰ ਿ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਦੇ ਿਨ। ਨਿਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਬਨਂ ਇੱ ਿਾ ਦੇ ਿੋਣ ਾਲੀ ਇੱ ਕ ਿਰਕਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਿੇਠਂ ਪੇਟ
ੱ ਲ ਲੈ ਿਂਦੀ ਿੈ।

MND ਤੁਿਾਡੇ ਿਬਾੜੇ, ਬੁੱ ਲਹਂ, ਨਚਿਰੇ ਅਤੇ ਿੀਭ ਨ ਚਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੁਨਿੇ ਨਲਿਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਨਸਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਿੈ। ਇਿ ਪਿਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਲਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨ ੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਿੋਰ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਨਸਿਤ
ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਇਿਨਂ ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਨੂੰ ਨਡਸਿੇਿੀਆ ਕਨਿੰ ਦੇ ਿਨ।
ਇਿਨਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
MND ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 7C – ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨ ਚ ਸਿਾਇਤਾ

ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ MND ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਨਿਿੀ ਨਕਸਮ ਿੈ, ਨਿਸ ਨੂੰ ਪਿੋਗਰੈਨਸ ਬਲਬਰ ਪਾਲਸੀ ਨਕਿਾ ਿਂਦਾ ਿੈ, ਤਂ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ

ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਿੀ ਿਲਦ ਪੜਾਅ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ MND ਦੀਆਂ ਿੋਰਨਂ ਨਕਸਮਂ ਨਾਲ ੀ
ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਬਾਅਦ ਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨ ੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਨਿਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਿਲਂ ਦੇ ਨਚੰ ਿਹ ਨਿਹੜੇ ਹਿ?
ਕੁਝ ਲੱਿਣ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਿੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਿੋਣਗੇ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਸਚਮੁਚ ਨਧਆਨ ਨਦੱ ਤੇ ਨਬਨਂ ਪਨਿਲਂ ਿੀ

ਅਨੁਕੂਨਲਤ ਕਰ ਨਲਆ ਿੋ ੇ ਅਤੇ ਕਈ ਾਰੀ, ਪਨਰ ਾਰ, ਦੋਸਤ ਿਂ ਿੋਰ ਲੋ ਕ ਤੁਿਾਡੇ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਿਨ।

ਲੱਿਣਂ ਬਾਰੇ ਿੇਤੀ ਤਂ ਿੇਤੀ ਿਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਿਣਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਰਗੀਆਂ ਿੋ ਸਕਣ

ਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਤਂ ਬਚਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿੇ ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਧਆਨ

ਨ ੱ ਚ ਆਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਂ ਆਪਣੇ GP ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤਂ ਸਲਾਿ ਲੈ ਣਾ ਬਿੁਤ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ।

ਤੁਸਂ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਪੂਰਾ ਨਦਨ ਤੁਿਾਡੇ ਨਨਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਅਤੇ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਇਸ
ਨ ੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਿਂਦੀ ਿੈ। ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਦੇ ਨਚੰ ਨਹਂ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:











ਖਾਣ ਿਂ ਪੀਣ ਸਮਂ ਖੰ ਘਣਾ
ਭੋਿਨ, ਤਰਲਂ ਿਂ ਲਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਰੀ ਨਨਗਲਣਾ
ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਿ ਿਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਭੋਿਨ, ਤਰਲਂ ਿਂ ਲਾਰ ਨਾਲ ਗਲਾ ਿਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ
ਤਰਲ ਿਂ ਗਰਾਰੇ ਰਗੀ ਆ ਾਜ਼
ਚਬਾਉਣ ਿਂ ਨਨਗਲਣ ਲਈ ਾਧੂ ਸਮਂ ਿਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣੀ
ਮੂੰ ਿ ਤਂ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲਂ ਦਾ ਨਰਸਾ ਿੋਣਾ
ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ
ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਅਨਿਸਾਸ
ਇਿ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਕ ਭੋਿਨ ਿਂ ਦ ਾਈ ਗਲੇ ਨ ੱ ਚ 'ਅਟਕ' ਗਈ ਿੈ।
Ϯ

ਨਿਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਿਲਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਵਂ ਅਸਰ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਿ?
ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਂ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ:








ਖਾਣ ਿਂ ਪੀਣ ਨ ੱ ਚ ਘੱ ਟ ਆਨੰਦ ਨਮਲਣਾ
ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨ ੱ ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਂ ਲੱਗਣਾ
ਖਾਣ ਿਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮਾਿਕ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਰਨਮੰ ਦਗੀ ਿੋਣੀ ਿਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਨਿਣਾ
ਜ਼ਨ ਘਟਣਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼, ਗਾੜਹੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਲਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮੁੱ ਦੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ
ਨਚੰ ਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਤੁਸਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਕਰਮੰ ਦ ਿੋ
ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਦੇ ਿੇਿਨੜਆਂ ਨ ੱ ਚ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਿਂ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਨਨਮੋਨੀਆ।

ਨਿਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਂ ਬਾਰੇ ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਰਤੇ ਜਂਦੇ ਹਿ?
ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੈਰਨੇ ਪਸਟ ਇਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ

ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ ਬਾਰੇ ਨ ਚਾਰ- ਟਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਥੋੜਹਾ

ਨਿਿਾ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਲਂ ਨਦਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਿਾਣ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਨਕਿੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਿੇ ਲੋ ੜ ਪਂਦੀ ਿੈ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੇ ਟੈਸਟਂ ਲਈ ਭੇਨਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿਨਂ
ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

ਂ ੋਸਿੋਨ੍ਿ ਇਗਜ਼ਾਮੀਿਸ਼ਿ ਆਫ ਸਵੈਲੋਇੰਗ (FEES): ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਿੀਭ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਨਿੱ ਸੇ ਤਂ
ਫਾਇਬਰਆ੍ਨਟਿ ਐਡ

ਲੰਘਦੇ ਿੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿੋਟੀ ਲਚਕਦਾਰ ਨਟਊਬ, ਨਿਸ ਦੇ ਨਸਰੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਿਂ ਗਲੇ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਨਿੱ ਸੇ ਨ ੱ ਚ

ਪਾਇਆ ਿਂਦਾ ਿੈ।

ਵੀਡੀਓਫਲੋ ਰੋਸਿੋ੍ੀ (VF): ਿਦਂ ਤੁਸਂ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਂ ਨੂੰ ਨਨਗਲਦੇ ਿੋ ਤਂ ਇਿ ਸਕੈਨ ਉਿਨਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਨ

ਲਈ ੀਡੀਓ ਦੀ ਰਤਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਂ ਨ ੱ ਚ ਅਨਿਿਾ ਪਦਾਰਥ ਨਮਲਾਇਆ ਿਂਦਾ ਿੈ ਿੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਨ ੱ ਚ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਦੀ ਸਿੀ-ਸਿੀ ਥਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਦਖਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਿੇਿਨੜਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ ਿਂ ਨਿਂ।

ਮਂ ਭਾਵਿਾਤਮਿ ਅਸਰਂ 'ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਿਵਂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?
ਨਕਸੇ ੀ ਨ ਂ ਲੱਿਣ, ਆਮ ਨਚੰ ਤਾ ਂ ਿਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਚੰ ਤਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਥਕਾ ਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅਗਿਸਤ ਮਨਿਸੂਸ ਿੋਣ ਤੇ ੀ ਨਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

“ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨ ਸ਼ਾ ਿੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਂ ਿਂ ਸਨਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਕਂਨਕ ਇਿ ਇੱ ਕ ਅਨਿਿੀ ਗੱ ਲ

ਿੈ ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਨ ੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨ ੱ ਚਂ ਕੋਈ ੀ ਸੋਚਣਾ ਨਿਂ ਚਾਿੁੰ ਦਾ।”

ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਬਨਂ, ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਅਤੇ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਇੱ ਕ ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਇੱ ਕ
ਕੁਚੱਕਰ ਬਣ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਂ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਿਨਂ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਨਾਲ ਨਨਿੱ ਠਣ ਅਤੇ
ਇਿਨਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੇਠਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨ ਚ ਨਸਰਲੇ ਖ, ਿੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ

ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ ਿਨ ਤਂ ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਦੇਖੋ।

ϯ

MND ਦੀਆਂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਨਿੱ ਠਣ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 9C – ਭਾ ਨਾ ਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੜਲੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲਹੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਿੇ ੰ ਦ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ,

ਪਨਰ ਾਰਕ ਮਂਬਰ ਿਂ ਦੋਸਤ ਤੁਿਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਿਲਂ ਤਂ ਸਨਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਕ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ
ਸਨਥਤੀ ਨਾਲ ਨਕ ਂ ਨਨਿੱ ਠੋਗੇ, ਮਨਿਸੂਸ ਿੋਣ ਾਲੇ ਨਕਸੇ ੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

“ਮੈਨੰ ੂ ਮਨਿਸੂਸ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਨ ਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ

ਪੜਹਨਾ ਅਤੇ ਸਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਿਨਂ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ - ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸਂ
ਿੋ ੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਿੋ ਉਿ ਨਸਰਿ ਚੰ ਗੇ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।”
ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ ਬਿੁਤ ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱ ਦਾ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਨ ੱ ਚ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ

ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਨਸਆ ਿੈ, ਪਰ ਆਰੰ ਭਕ ਲੱਿਣਂ ਨ ੱ ਚ ਾਧਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨ ੱ ਚ
ਸਬੰ ਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਸਾਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਿਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ
ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਿਫੈਿਸ਼ਿ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਿਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਾਿਮਾਰਗ ਨ ੱ ਚ ਨਕਸੇ ੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਨਤਨਕਨਰਆ ਖੰ ਘ ਿੈ। ਿੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ
ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਖੰ ਘ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਂ ਿੈ, ਤਂ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਿੇਿਨੜਆਂ ਨ ੱ ਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸਨੂੰ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਨਕਿਾ ਿਂਦਾ
ਿੈ। ਿੇ ਇਿ ਨਕਸੇ ਪਿਨਤਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਬਨਂ ਾਪਰਦਾ ਿੈ ਨਿ ਂ ਨਕ ਖੰ ਘ ਿਂ ਗਲਾ ਘੁੱ ਨਟਆ ਿਾਣਾ, ਤਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਿਂ

ਿਾਨਣਆ ਿਂਦਾ ਿੈ।

ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਿਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਿਂ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਨਨਮੋਨੀਆ ਨਾਮਕ ਨਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਇੱ ਕ

ਨਕਸਮ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਨਕਂਨਕ ਿੇਿੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਨਿਂ ਸਕਦੇ। ਿੇ ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ
ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਧਆਨ ਨ ੱ ਚ ਆਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਿਂ ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਾਰ- ਾਰ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਤਂ ਆਪਣੇ
GP ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤਂ ਸਲਾਿ ਲ ੋ।

ਿੀ ਮੈਿੰ ੂ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਿੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਅਸਂ MND ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ੱ ਚ ਿਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਸਿਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਂ, ਨਕਂਨਕ ਤੁਸਂ ਿੋਖਮ 'ਤੇ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਿਲੂ ਿੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਿਸ ਨ ੱ ਚ ਬਿਂਕਾਇਟਸ ਅਤੇ ਨਨਮੋਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਇਸ
ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ 12 ਮਿੀਨਨਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਇਿ ਿਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ MND ਪੀੜਤ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਂ
ਤੁਸਂ ੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਨਕਂਨਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਬਮਾਰ ਿੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਖਮ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਨਨਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਤਂ ਤੁਿਾਡੀ ਰੱ ਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਉਮਰ 'ਤੇ
ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਾਰ ਨਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਾਲੇ ਟੀਕੇ ਿਂ ਪੰ ਿ-ਸਾਲਾ ਟੀਨਕਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਟਮਂਟ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਆਪਣੀ GP ਸਰਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਿੰ ੂ ਨਿਗਲਣ ਨਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਿਲਂ ਹਿ ਤਂ ਿੌ ਣ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ϰ

ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ੱ ਚ, ਤੁਿਾਡਾ GP ਤੁਿਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਕੋਲ ਭੇਿੇਗਾ, ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨ ਿਾਰਕ ਸੇਧਂ ਨਾਲ
ਨਕ ਨਨਗਲਣ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੋਣ ਾਲੀ ਨਕਸੇ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਨਾਲ ਨਕ ਂ ਨਨਿੱ ਠਣਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੀ, ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ੇਗਾ,
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੂਿੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਕੋਲ ਭੇਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਮੂੰ ਿ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕਾਰਿ ਨ ੱ ਚ ਮਾਿਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਨਿਸ ਨ ੱ ਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਂ ਇਲਾ ਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਂ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ੱ ਧ ਤਂ ੱ ਧ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ
ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਕਨੀਕਂ ਨਸਖਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਿ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਨਕ ਭੋਿਨ ਅਤੇ
ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਨਕਿੜੀਆਂ ਸੰ ਘਣਤਾ ਂ ਨਨਗਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਨ।

ਨਕਂਨਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ
ਿਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ੇਗੀ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਨਕ ਸਮੱ ਨਸਆ ਨੂੰ ਨਨਿੱ ਠਣ

ਲਈ ਰਤੀਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਕੋਈ ੀ ਤਕਨੀਕਂ ਅਿੇ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਿਂ ਨਿਂ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਂ
ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ, ਤਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਂਕਣ ਲਈ ਕਿੋ।

ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਨਗਲਣ, ਲਾਰ, ਖਂਸੀ ਿਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਨਚੰ ਤਾ ਂ ਿਨ ਤਂ ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਨੂੰ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
ਜਿਰਲ ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਿਰਜ਼ (GPs): ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਿਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ ਨਦੰ ਦੇ ਿਨ,

ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਸਲਾਿ ਨਦੰ ਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਾਿਰਾਨਾ ਸਿਾਇਤਾ ਿਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਦੂਿੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਕੋਲ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਿ (ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ): ਤੁਿਾਨੂੰ ਪੋਨਸ਼ਤ ਰੱ ਖਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਬਿਤਰੀਨ ਭੋਿਨਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਿਨ। ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ
ਨ ੱ ਚ, ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲਂ ਗ ੇਜ਼ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਹਰ ਿਰਸਂ: ਲੱਿਣਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ ਨ ੱ ਚ
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਨ ੱ ਚ ਮਾਿਰ ਨਰਸਂ।

ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ: ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਂ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਂ ਢੁਕ ੀਆਂ ਨਕਸਮਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨਮਸਾਲ
ਲਈ ਬਿੁਤੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਨਿਿਨਂ ਨੂੰ ਨਨਗਲਣਾ ਆਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਆਨਿਊ੍ੇਸ਼ਿਲ ਥੈਰੇਨ੍ਸਟ (OTs): ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨ ੱ ਚ ੱ ਧ ਤਂ ੱ ਧ ਸਮਂ ਤਕ ਆਤਮ-ਨਨਰਭਰ ਬਣੇ ਰਨਿਣ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਨਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ
ਬਂਿ ਂ ਅਤੇ ਿੱ ਥਂ ਨ ੱ ਚ ਿੋ ਸਕਣ ਾਲੀ ਨਕਸੇ ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਨਫਨਜ਼ਓਥੈਰਨੇ ੍ਸਟ: ਤੁਿਾਡੀ ਿਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਾਿ

ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਨਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਕਿ ਨੂੰ ਸਾਿ
ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਿੀ ਮਂ ਿੁਝ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਂ?
ਅਸਂ ਨਸਿਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਂ ਨਕ ਤੁਸਂ ਨਕਸੇ ੀ ਅਨਿਿੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਂ, ਿੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨ ੱ ਚ

ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਂ ਨਮਲੀਆਂ ਸੇਧਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ, ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਨ:


ਨਨਗਲਦੇ ਸਮਂ ੱ ਧ ਤਂ ੱ ਧ ਨਸੱ ਧੇ ਿੋ ਕੇ ਬੈਠੋ
ϱ



ਨਨਗਲਣ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਤੀ ੱ ਲ ਿੇਠਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਸ ਨਾਲ ਲਾਰ, ਭੋਿਨ ਿਂ
ਤਰਲ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿਮਾਰਗਂ ਨ ੱ ਚ ਿਾਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਘੱ ਟ ਿਂਦਾ ਿੈ



ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਿ ਸਾਿ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਤਂ ਕਈ ਾਰੀ ਿਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਨਗਲਣ ਦੀ ਪਿਨਕਨਰਆ ਨੂੰ



ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਨੂੰ ‘ਨਨਗਲਣ ਦੇ ਨਰਮਂਇਡਰ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿੋ ਿੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਰ



ਦੁਿਰਾਓ

ਨਨਗਲਣ ਲਈ ਪਿੇਨਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਨਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਨਰਮਂਇਡਰ ਿਂ ਅਨਿਿੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿੋ
ਬੀਪ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ)
ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਿਂ ਆਨਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨ ੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿੋਰ
ਉਪਕਰਣਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿੋ – ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿੇ ਚੂਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੈ, ਤਂ ਾਲ

ਾਲਾ ਸਟਿਾਅ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਟਿਾਅ ਦੇ ਉਪਰਲੇ

ਨਿੱ ਸੇ ਨ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਲੋ ੜਂਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਦੇ







ਨਾਲ, ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੇ ਸਟਿਾਅ ਨੂੰ ਰਤਣ ਨਾਲ ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੋਖਮ ੱ ਧ ਸਕਦਾ ਿੈ)

ਉਸ ੇਲੇ ਭੋਿਨ ਕਰੋ ਿਦਂ ਤੁਸਂ ਘੱ ਟ ਥੱ ਕੇ ਿੋਏ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਿਾਏ ਨਦਨ ੇਲੇ

ਨਜ਼ਆਦਾ ਭੋਿਨ ਕਰਨਾ

ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਗਾੜਹੇਪਣ, ਿਂ ਿੇ ਲੋ ੜ ਪਂਦੀ ਿੈ ਤਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਗਾੜਹਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਤਂ

ਿੋ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤਂ ੱ ਧ ਮੁਆਿਕ ਕੀ ਿੈ - ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਿੈ
ਨਜ਼ਆਦਾ ੱ ਡੇ ਭੋਿਨਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਿੋਟ,ੇ ਪਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਰ ਲਏ ਿਾਣ ਾਲੇ ਸਨਕਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਿੇ ਗਰਦਨ ਨ ੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਡਾ ਨਸਰ ਿੇਠਂ ਨਡੱ ਗ ਿਂਦਾ ਿੈ ਤਂ ਆਪਣੇ ਆਨਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਨੂੰ ਨਸਰ ਦੇ

ਲਈ ਸਿਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿੋ।

ਮਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ੍ੀਣ ਨਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਿਲ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?
ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਿਨ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਭੋਿਨ ਾਲੇ ਸਮਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਨਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ
ਨਾ ਨਸਰਿ ਖਾਣ ਨ ੱ ਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਬਲਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਨਿਿਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਣ ਤੁਿਾਡੇ ਨ ੱ ਚ ਉਿਨਂ ਕੁਝ
ਭੋਿਨਂ ਅਤੇ ਤਰਲਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਐਨਾ ਆਤਮ-ਨ ਸ਼ ਾਸ ਨਿਂ ਿੈ ਨਿਿਨਂ ਦਾ ਤੁਸਂ ਸਚਮੁਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿੋ।

ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤੁਿਾਨੂੰ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਘਣਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ,
ਤਂ ਿੋ ਤੁਸਂ ਨਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭ ਿੋ ਸਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮਂ ਤੱ ਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਂਦੀਆਂ
ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਸਕੋ।

ਢੁਕ ਂ ਭੋਿਨ ਪਦਾਰਥਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਇਟੀਨਸ਼ਅਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਂ ਨੂੰ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਿਸ ਨ ੱ ਚ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ੱਚ-ਕੈਲਰੀ ਾਲੇ ਭੋਿਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ (ਇਿ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ
ਪਰਚੀ ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ)।

ਪਰ, ਨਕਂਨਕ ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋ ਿਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਦੱ ਨਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ

ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਣ ਦਾ ਨਧਆ ਿੋਇਆ ਿੋਖਮ ਿੈ। ਇਿਨਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ੱ ਚ, ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਲੋ ੜਂਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਬਾਰੇ ਨ ਚਾਰ- ਟਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ ਆਸਾਨ ਭੋਿਨ ਦੇ ਨ ਚਾਰਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਨਗਿਿ - ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਾਲੇ ਭੋਿਨ
ϲ

MND ਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਭੋਿਨ ਾਲੀ ਨਟਊਬ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿਨ ਨਿਸ ਨੂੰ PEG, RIG ਿਂ PIG ਨਟਊਬ ਨਕਿਾ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ

ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਂ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਾਲੇ ਭੋਿਨ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਟ ਨ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਨਸੱ ਧਾ ਤੁਿਾਡੇ

ਪੇਟ ਅੰ ਦਰ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਟਊਬ ਿੋਟੇ ਨਿਿੀ ਤੰ ਗ ਸਟਿਾਅ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਲੋ ਕਲ ਅਨਸਥੈਨਟਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਈ ਿਂਦੀ ਿੈ।

ਭੋਿਨ ਾਲੀ ਨਟਊਬ ਲਗਾਉਣ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਭਾਰ ਨ ੱ ਚ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂ ਬਾਅਦ ਾਲੇ ਿੋਖਮਂ

ਨ ੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਭਾਰ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਘਟਣ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਨ ਕਲਪਂ ਬਾਰੇ ਨ ਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਭ ਤਂ ਚੰ ਗਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਨਰਸ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਿਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੂੰ
ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਭੋਿਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ 7B – ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਭੋਿਨ

ਭੋਿਨ ਾਲੀ ਨਟਊਬ ਦੇ ਿੁੰ ਨਦਆਂ ੀ, ਿੇ ਤੁਸਂ ਚਾਿੋ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਮਝੋ, ਮੂੰ ਿ ਨਾਲ ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਂ ਸਲਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਸੰ ਯੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਤਂ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਨਰਆ ਿੋਇਆ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਸੁਆਦਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਨ ੱ ਚ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸਂ ਆਪਣੀ ਨਟਊਬ ਦੀ ਰਤਂ ਆਪਣੇ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ
ਤੁਸਂ ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱ ਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਭੋਿਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਨ ਸ਼ ਾਸ ਮਨਿਸੂਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋ ੜਂਦੇ
ਭੋਿਨ ਪਦਾਰਥ ਨਮਲ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੋ ਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮਂ ਲਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਂ 'ਤੇ ਨਿਵਂ ਿਾਬੂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

2:

MND ਨਾਲ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਿਨ। ਇਿ ਾਧੂ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਨਿਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਬਲਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਭਾ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਮੂੰ ਿ ਰਾਿਂ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਿਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿੋਣ
ਕਰਕੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ:


ਪਤਲੀ, ਪਾਣੀ ਰਗੀ ਲਾਰ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਿੋਣਾ ਨਕਂਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਟਾਇਆ ਨਿਂ ਿਾ ਨਰਿਾ ਅਤੇ ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਇਕੱ ਠੀ ਿੁੰ ਦੀ



ਿੇ ਤੁਸਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲਹਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਨਿਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਂ ਲਾਰ ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਤਂ ਬਾਿਰ ਟਪਕ ਸਕਦੀ ਿੈ





ਿੈ

ਿੇ ਲਾਰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਪਾਸੇ ਿਮਂ ਿੋ ਿਾ ੇ ਤਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
ਗਾੜਹੀ, ਨਚਪਕ ਂ ਲਾਰ ਨਿਸ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਅਤੇ ਗਲੇ ਤਂ ਸਾਿ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿੈ (ਿੋ ਉਸ ਸਮਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਦਂ ਤੁਿਾਡੇ
ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ)

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਿੇ ਤੁਿਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਿੋਏ ਤਰਲ ਦੀ ਥਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦੂਿਾ ਤਰਲ ਨਿਂ ਆਂਦਾ (ਇਿ ਿੋਰ ੀ ਬਦਤਰ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ ਿੇ ਤੁਸਂ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਕਾਰਨ ਘੱ ਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਰਿੇ ਿੋ)।

ϳ

ਮਂ ੍ਤਲੀ, ੍ਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲਾਰ ਿਾਲ ਨਿਵਂ ਨਿ੍ਟਂ?
ਕਈ ਾਰੀ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਿਮਂ ਿੋਣ ਿਂ ਨਰਸਣ ਾਲੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਿ

ਕਰਨਾ ਿਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿੋਟੇ ਡੱ ਬੇ ਨ ੱ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸਂ ਸੰ ਕੋਚ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ
ਸਨਥਤੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਆਤਮ-ਨ ਸ਼ ਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਿ
ਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱ ਿੋ।

ਿੇ ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਿਮਂ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ, ਿਂ ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਿੀ ਿੈ, ਤਂ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਨਮਲਣ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ
ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਨਹਂ ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:

ਹਾਇਓਸੀਿ ਹਾਈਡਰੋਬਮ
ਰੋ ਾਇਡ (Hyoscine hydrobromide): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸਮਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਨਤਆ ਿਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿਾਲਂਨਕ ਿੇ ਤੁਸਂ ੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਨਂਦਰਾ ਬਣਾ
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਪੱ ਟੀ ੱ ਿਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਰਾਿਂ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਹਾਇਓਸੀਿ ਬੂਟਾਇਲਬਰੋਮਾਇਡ (Hyoscine butylbromide): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੜ ੱ ਲ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਤੀ ਿਂਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਾਇਓਸੀਨ ਿਾਈਡਿਬ
ੋ ਿੋਮਾਇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨਂਦਰਾਪਣ

ਿੋਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ੀ ਨਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਐਟਰੋ੍ਾਈਿ: ਮੂੰ ਿੈਨੂੰੈਸੁਕਾਉਣੈਲਈੈ ਰਤੀੈਿਾੈਸਕਦੀੈਿੈ।ੈਇਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਿਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਸਿਾਰਸ਼ ਨਾਲ,
ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜਹੇ ਸਮਂ ਦੀ ਰਾਿਤ ਲਈ ਐਟਿੋਪਾਇਨ ਅੱ ਖਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਂ ਨੂੰ ਿੀਭ ਿੇਠਂ ਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਐਮੀਨਟਰ੍ਟਾਈਲਾਈਿ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਡਪਿੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਦ ਾਈ ੱ ਿਂ ਰਤੀ ਿਂਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਿਂ ਮੂੰ ਿ ਰਾਿਂ ਨਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਾਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਗਲਾਈਿੋ੍ਾਈਰੋਿੀਅਮ (Glycopyrronium): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜਂ ੱ ਧ ਪਸੀਨ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੀ ਿਂਦੀ ਿੈ, ਪਰ
ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤਰਲ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ੀ ਨਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਬੋਟੁਨਲਿਮ ਟੌਿਨਸਿ (Botulinum toxin): ਬੋਟੋਕਸ ੱ ਿਂ ੀ ਿਾਨਣਆ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਰਿ ਲਾਰ 'ਤੇ

ਨਨਯੰ ਤਿਣ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ੱ ਚ ਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਸਰਿ ਮਾਿਰ ਨ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਨਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਿ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਗਿੰ ਥੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਨਦੱ ਤੀ ਿਂਦੀ ਿੈ। ਇਕਨਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਤੰ ਨ ਮਿੀਨਨਆਂ ਤੱ ਕ ਚਲ

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਂਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਮਨਝਆ ਿਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਮਾੜੇ ਪਿਭਾ ਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਿ ਂ
ਨਕ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਿ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਿ: ਇਿ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਗਿੰ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇ ਸਮੱ ਨਸਆ ਨਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਿੈ ਤਂ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਆਪਣੇ GP ਿਂ ਨ ਆਪਕ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਂ ਪੁੱ ਿੋ ਨਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕ ਂ ਿੈ। ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਿਾਨੂੰ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਦ ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤਂ ਢੁਕ ਂ ਨਕਿੜੀ ਦ ਾਈ ਿੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ੀ ਦੇਖ:ੋ ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਨਕ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ?

ਮਂ ਗਾੜਹੀ ਲਾਰ ਜਂ ਖੁਸ਼ਿ ਮੂੰ ਹ ਿਾਲ ਨਿਵਂ ਨਿ੍ਟਂ?
ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਨਿਿਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਡੇ ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਤਂ ਉਲਟ ਸਮੱ ਨਸਆ ਿੈ, ਨਿੱ ਥੇ ਤੁਿਾਡੀ ਲਾਰ ਬਿੁਤ ਗਾੜਹੀ ਅਤੇ ਨਚਪਕ ਂ
ਬਣ ਿਂਦੀ ਿੈ।

ϴ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੂੰ ਿ ਰਾਿਂ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰ ਦੇ ਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾੜਹੀ ਲਾਰ, ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਕਿ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਅਤੇ ਗਲੇ
ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਨਿੱ ਸੇ ਨ ੱ ਚ ਿਮਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਤੁਸਂ ਬਿੁਤ ਬੇਆਰਾਮ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਮੂੰ ਿ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮਨਿਸੂਸ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੇ ਬਣਨ ਨ ੱ ਚ ਾਧਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਨ ਿਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ:


ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਂ ਬਚਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਿੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪੀਓ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ

ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਤਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਂ, ਗਾੜਹਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਂ ਿਂ ਤਰਲ ਲੈ ਣ
ਦੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਤਰੀਨਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ।



ਿੇ ਪਤਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣਾ ਅਿੇ ੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿੈ ਤਂ ਆਈਸ ਲੌ ਲੀਆਂ ਿਂ ਡੰ ਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਸ ਨਕਊਬ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਿ



ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤਰਾ ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ ਿਲ ਲੈ ਣ ਤਂ ਬਚਣਾ ਿਂ ਇਿਨਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਿੇ ੰ ਦ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਕਂਨਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕਂ



ਤਂ ਰਾਿਤ ਪਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਰ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਗਾੜਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਨਸ਼ਅਨ ਤਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਨਕਂਨਕ
ਡੇਅਰੀ ਚੀਜ਼ਂ ਦਾ ਸੇ ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਅਨਾਨਾਸ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਰਗੇ ਿੂਸਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਨਕਂਨਕ ਇਿਨਂ ਨ ੱ ਚ ਐਨਜ਼ਾਇਮ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਿੋ ਗਾੜਹੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ
ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਨਾਲ ਿੀ ਪੈਪੇਨ (papain) ਿਂ ਬਿੋਮੀਲੇ ਨ (bromelaine) ਸਪਲੀਮਂਟ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ




ਿਨ।

ਸਾਿ ਨਾਲ ਭਾਿ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਗਾੜਹੇ ਨਰਸਾ ਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਨਮਦਾਰ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਿਾਤੀ ਦੇ ਨਰਸਾ ਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਨਬੁਲਾਈਜ਼ਰ ਰਾਿਂ ਸਟਾਰਾਇਲ ਾਟਰ ਨਦੱ ਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਨਨਬੁਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਿ ਰਾਿਂ ਿੇਿਨੜਆਂ ਨ ੱ ਚ ਨਲਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਰੀਕ ਿੁਿਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਦ ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਨਤਆ ਿਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਰਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਂ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰਕੇ ਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।



ਲਾਰ ਦੀ ਬਦਲ ਿੈੱਲ ਿਂ ਸਪਰੇਅ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਿ ਤਂ ਰਾਿਤ ਪਿੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰ ਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਾਲੇ



ਿੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਨਮਆਦਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰ ਿ ਬਿੁਤ ਸੁੱ ਕ ਿਂਦਾ ਿੈ – ਤਂ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਨਗੱ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਿੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ੀ ਸੁੱ ਕੇ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਰਾਿਤ ਪਿੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
(ਓਲਾਈ ਆਇਲ) ਿਂ ਨਘਓ ਦਾ ਚਮਚ ਥੋੜਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮਂ ਤੱ ਕ ਰਾਿਤ ਪਿੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਤਂ ਦੇ
ਨ ਚਕਾਰ ਮੂੰ ਿ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਾਿ-ਸਿਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਿਰ ਨਕਸੇ ਦੀਆਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਲੋ ੜਂ ਅਤੇ ਤਰਿੀਿਂ ਿੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸਂ ਇਿ ੀ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਿਨ ਖਾਣੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਨ ਿਂ ਚੰ ਗੇ ਨਿਂ ਲੱਗਦੇ ਿਨ।

ੇ ਨਿਂ ਿੈ!”
“ਨਚਪਕਣ ਾਲੀ ਲਾਰ ਅਤੇ ਬਿੋਕਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਸੁਮਲ
ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਨੁਸਖੇ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ:
ਿਾਰਬੋਨਸਸਟੀਿ (Carbocisteine)/ਐਨਸਟਾਇਲਨਸਸਟੀਿ (Acetylcysteine): ਲੇ ਸ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਗਾੜਹਾ ਅਤੇ ਨਚਪਕ ਂ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਰਾਿਂ ਬਾਿਰ ਕੱ ਢਣਾ ਅਸਾਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਰਲ ਿਂ

ਕੈਪਸੂਲਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਨਿਿੇ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਬੁਲਾਇਜ਼ਰ ਨ ੱ ਚ ਸਾਿ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਨਲਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਬੀਟਾ-ਬਲੌ ਿਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਿਾਇਨਾ ਅਤੇ ੱ ਧ ਬਲੱਡ ਪਿੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ, ਨਸਿਤ ਦੀਆਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਤੇ ਿਂਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਿ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਲੇ ਸ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ϵ

ਿੋਰ ਉਪਾਅ ੀ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਿਨ। ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕ ਂਆਂ ਸੇਧਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰੋ।

ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਵਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

3:

ਮੂੰ ਿ ਨ ਚਂ ਲਾਰ, ਬਲਗਮ ਿਂ ਭੋਿਨ ਦੇ ਟੁਕਨੜਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੂਸਣ ਨਟਊਬ ਨੂੰ ਮੂੰ ਿ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਣਾ ਪਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕ ਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਿੇ ਤੁਸਂ ਨਨਗਲਣ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਿ ਨੂੰ ਸਾਿ ਨਿਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਇਸ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਕ MND ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਨਕ ਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤੁਸਂ ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਤ ਸਕਦੇ

ਿੋ, ਿਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਿਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਮੂੰ ਿ ਰਾਿਂ ਚੂਸਣਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਿੀ ਨਾ ਿੋ ੇ ਿੇ:
 ਤੁਿਾਡੇ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਕੋਈ ਿੱ ਡੀਆਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ







ਤੁਿਾਡੇ ਦੰ ਦ ਨਢੱ ਲੇ ਿਨ
ਤੁਿਾਡੇ ਨ ਚ ਖੂਨ ਿੰ ਮਣ ਾਲੇ ਨ ਕਾਰ ਿਨ
ਗਲੇ ਿਂ ਮੂੰ ਿ ਦਾ ਕਂਸਰ ਿੈ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਂਕੋਸਪਾਜ਼ਮ ਿੈ – ਿੋ ਦਮੇ, ਬਿਂਕਾਇਨਟਸ ਿਂ ਐਲਰਿੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਘਰਘਰ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ – ਿਦਂ ਿੇਿਨੜਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਾਣ ਿਂ ਤਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਾਲੀ ਿ ਾ ਸਾਿ ਨਾਲ ੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦਾ
ਿੈ, ਿੋ ਨਕ ਭੀੜੀ ਿਂ ਰੁਕਾ ਟ ਾਲੀ ਸਾਿ ਨਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਬੇਆਰਾਮੀ ਿਂ ਬੇਚੈਨੀ।

ਮੈਿੰ ੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਵਂ ਨਮਲੇ ਗੀ?
ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਤੁਿਾਡੇ ਿੀਪੀ ਿਂ ਨਡਸਨਟਿਕਟ ਨਰਸ ਦੇ ਰਾਿਂ ਨਮਲੇ ਗੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਂ ਨ ੱ ਚ, ਚੂਸਣ ਾਲੀਆਂ ਯੂਨਨਟਂ ਨਸਰਿ ਨਕਸੇ

ਸਥਾਨਕ MND ਕੇਅਰ ਸਂਟਰ ਿਂ ਨਟ ਰਕ ਦੇ ਰਾਿਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਨਟ ਨਿਂ ਨਮਲਦੀ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨ ੱ ਚ ਿੰ ਨਡੰ ਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਂ ਇਸਨੂੰ MND

ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨ ਤਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਸੰ ਭ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ ਿਂ ਆਪਣੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮਂਬਰ ਨੂੰ
ਸਪੋਰਟ ਸਰਨ ਨਸਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ 01604 611802 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ, ਿਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ:
support.services@mndassociation.org

ਮਂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਵਂ ਵਰਤਂ?
ਯੂਨਨਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕ ਂ
ਰਤਣਾ ਿੈ। ਅਨਿਿਾ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ, ਨਰਸ, ਿਂ MND ਨ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ

ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਂਬਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਨਸਖਲਾਈ ਨਿਂ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਤਦੇ ਿੋ, ਨਸਖਲਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਨਕਸੇ ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਰਤਦੇ ਸਮਂ, ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇਧਂ ਦੀ ਿਮੇਸ਼ਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:

ϭϬ









ਮੂੰ ਿ ਲਈ ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਨਸਰਿ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਿੀ ਰਨਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਪਿਲੇ
ਦੰ ਦਂ ਤਂ ਅੱ ਗੇ ਿਂ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਉਸ ਤਂ ਅੱ ਗੇ ਨਾ ਰਤਂ ਨਿੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਤੁਸਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਮੂੰ ਿ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਪਾਸੇ ਿਂ ਗਲੇ ਤਂ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਂ, ਭੋਿਨ ਿਂ ਸਾਿ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਗਈਆਂ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਂ ਨੂੰ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ
ਕਰੋ, ਨਕਂਨਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਿ ਚੀਜ਼ਂ ਸਾਿ ਨਲੀ ਨ ੱ ਚ ਿੋਰ ਅੱ ਗੇ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਆਪਣੀ ਨਪੱ ਠ ਦੇ ਭਾਰ ਨਸੱ ਧੇ ਨਾ ਲੇ ਟੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਿਂ ਨਰਸ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਿੇ ਤੁਸਂ ਨਸੱ ਧੇ ਨਿਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਡਾਇਲ ਦੀ ਸੈਨਟੰ ਗ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ੱਚੀ ਨਾ ਰੱ ਖੋ। ਨੀ ਂ ਸੈਨਟੰ ਗ ਤਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਲੋ ੜ ਿੋ ੇ ਤਂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਧਾਓ। ਢੁਕ ਂ
ਨਸਿਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਨਟੰ ਗ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ੇਗਾ।

ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਚੂਸਣ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮਂ 'ਤੇ 10 ਨਮੰ ਟਂ ਤਂ ੱ ਧ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨੁਕਸਾਨ ਤਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚੂਸਣ ਾਲੇ ਨਸਰੇ ਨੂੰ ਿੀਭ ਿਂ ਗੱ ਲਹਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਮ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨ ੱ ਚ ਨਾ

ਨਲਆਓ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸਂ ਨਸਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰ ਿ ਦੇ ਸਿੀ ਨਿੱ ਨਸਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਤਦੇ ਿੋ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤਂ
ਮਦਦ ਲ ੋ ਨਿਸ ਨ ਉਪਕਰਣ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਵਂ ਨਧਆਿ ਰੱ ਖਂ?
ਨਨਰਮਾਤਾ ਿਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਯੂਨਨਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿੇਠਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ
ਸੇਧਂ ਯੂਨਨਟ ਦੀ ਸਿੀ ਸਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਨ ੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ:






ਰਤਂ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੱ ਚ ਠੰਡਾ, ਸਾਿ ਪਾਣੀ ਚੂਸਣਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਨ ਤਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੂਸਣ
ਾਲੇ ਨਸਰੇ ਅਤੇ ਨਟਊਬ ਨੂੰ ਨਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭ ਿੋ ਸਕੇ ਸਾਿ ਰੱ ਖਣਾ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ।
ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨਨਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।
ਰਤਂ ਤਂ ਬਾਅਦ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਦਾਇਤਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਦਾਇਤਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਯਨਮਤ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਚਾਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਿੇ ਚੂਸਣ ਾਲੀ ਯੂਨਨਟ ਦੀ ਸਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਨ ਿਨ, ਤਂ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਦਾਇਤਂ ਾਲਾ ਨਕਤਾਬਚਾ ਦੇਖੋ
ਿਂ ਨਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

4:

ਮਂ ਖੰ ਘ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਿਵਂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

ਿੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਂਦੀ ਿੈ ਿਂ ਲਾਰ ਇਕੱ ਠੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਗਲੇ ਦੇ ਨਪਿਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰ ਦ
ੇ ਨਾ ਂ ਨ ੱ ਚ

ਤਬਦੀਲੀ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਨਚੰ ਤਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਕ ਅਚਾਨਕ ਖੰ ਘ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿ ਲੈ ਣ

'ਤੇ ਅਸਰ ਪ ੇਗਾ, ਪਰ ਇਿ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ ਨਕ ਗੰ ਭੀਰ ਖੰ ਘ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ੱ ਿਂ ੀ ਸਾਿ ਅਚਾਨਕ
ਬੰ ਦ ਨਿਂ ਿੁੰ ਦਾ।

MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਥੋੜਹੇ ਨਿਿੇ ਲੋ ਕਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਿੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਅਕੜਾਿਟ ਕਰਕੇ ਅਣਨਕਆਸੇ ਖਂਸੀ
ਿਂ 'ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ' ਦੇ ਦੌਰ ਆ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਿੇਰ ੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਿ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਨਿਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਿੇ ਅਨਿਿਾ ਿੁੰ ਦਾ ੀ ਿੈ ਤਂ

ਦ ਾਈ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਨਿਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਿਾਡੀ MND Just in Case Kit (ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਤੀ ਿਾਣ ਾਲੀ) ਨ ੱ ਚ

ਨਲਨਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਕੱ ਟ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਨਸਰਲੇ ਖ ਦੇਖੋ।

ϭϭ

ਿਦਂ ਿੇਿਨੜਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਨਟਊਬਂ ਨ ੱ ਚ ਉਤੇਿਨਾ ਿਂ ਿਲਣ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਂ ਅਸਂ ਸਾਿ ਨਲੀ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਕ

ਪਿਨਤਨਕਨਰਆ ੱ ਿਂ ਖੰ ਘਦੇ ਿਂ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਾਿ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿੈ, ਤਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸਂ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾ
ਖੰ ਘ ਸਕੋ ਨਿੰ ਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸਂ ਕਦੇ ਕਨਰਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਲਣ ਤਂ ਿੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖੰ ਘਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਰ, ਿੇ ਤੁਿਾਡੀ

ਖਂਸੀ ਨ ੱ ਚ ਿਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਿਂ ਿੈ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਾਤੀ ਦੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਧਆ ਿੋਇਆ ਿੋਖਮ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਅਤੇ ਸਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਇਿਨਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਖੰ ਘ ਨਾਲ
ਨਨਿੱ ਠਣ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ:

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਤਿਿੀਿਂ: ਨਿ ਂ ਨਕ ਸਾਿ ਭਰਨਾ (ਿੋ ਿੇਿਨੜਆਂ ਨ ੱ ਚ ਪਨਿਲਂ ਤਂ ਮੌਿੂਦ ਿ ਾ ੱਪਰ ਾਧੂ ਿ ਾ ਭਰਦਾ ਿੈ) ਤਂ ਿੋ
ਤੁਿਾਡੀ ਖੰ ਘ ਲਈ ਾਧੂ ਦਬਾਅ ਿੋਨੜਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਖੰ ਘਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਮਸ਼ੀਿ: ਨਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰ ਿ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਰਨਤਆ ਿਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ‘ਖੰ ਘਣ ਨ ੱ ਚ

ਸਿਾਇਕ’ ਨਕਿਾ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਭਾਨ ਕ ਖੰ ਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਾਰ- ਾਰ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨਂ ਦੇ ਿੋਖਮ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਲੱਗਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਲਾਿੇ ੰ ਦ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਮੱ ਨਸਆ ਦੇ ਆਰੰ ਭਕ ਪੜਾ ਂ ਨ ੱ ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਦੀ ਿੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇੱ ਕ
ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਂਦੀ ਿੈ।

‘ਖੰ ਘਣ ਨ ੱ ਚ ਸਿਾਇਕ’ ਮਸ਼ੀਨਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਖੇਤਰਂ ਨ ੱ ਚ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ ਾਰੀ ਇਸ ਦੀ
ਸਰਨ ਸ ਅਤੇ ਸਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਮੱ ਨਸਆਿਨਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਣ ਿਂ ਸਰਨ ਸ ਕਰ ਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਕੋਈ

ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਆਂਦੀਆਂ ਿਨ , ਤਂ ਇਿਨਂ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਿੈਲਪਲਾਈਨ, MND ਕਨਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੰ ਪਰਕ ੇਰਨ ਆ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਨ ੱ ਚ ਦੇਖ:ੋ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਨੰ ੂ ਿੋਰ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ।

MND ਜਸਟ ਇਿ ਿੇਸ ਨਿਟ ਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
MND ਿਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਨਕਟ ਇੱ ਕ ਿੋਟਾ ਨਿਿਾ ਡੱ ਬਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਿਸ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਾਿ ਚੜਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਾਲੇ ਭੈਅ ਦੀ

ਨਕਸੇ ਭਾ ਨਾ, ਨਿਸ ਨ ੱ ਚ ਖੰ ਘਣ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਾਲੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਂ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਤਂ ਰਾਿਤ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ
ਦ ਾਈਆਂ ਰੱ ਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਨਕੱ ਟ ਨ ੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨ ੱ ਚ ਨਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ
ਿਨ। ਇਸ ਨ ੱ ਚ ਨਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਦੁਆਰਾ ਰਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਾਧੂ ਦ ਾਈਆਂ ੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਂ ਿੋ ਿੇਕਰ ਉਿਨਂ
ਨੂੰ ਐਮਰਿਂਸੀ ਨ ੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਂਦਾ ਿੈ ਤਂ ਉਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕ ਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਖਾਲੀ ਡੱ ਬਾ ਨਸੱ ਧਾ ਤੁਿਾਡੇ ਿੀਪੀ ਨੂੰ ਨਬਨਂ ਨਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਲੋ ੜਂਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਲਖ
ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਘਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕੱ ਟ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਨਕੱ ਟ ਅੰ ਦਰ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਿਦਾਇਤਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕੱ ਟ ਨਦੱ ਤੇ
ਿਾਣ ਸਮਂ ਤੁਿਾਡੀ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਨਰਸ ਿਂ ਤੁਿਾਡੇ GP ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਾਧੂ ਸੇਧਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ

ਿਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਿਿਾ ਇਸ ਲਈ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕਂਨਕ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਲਨਖਆ ਨਗਆ
ਿੋ ੇਗਾ। ਿੇ ਨਕੱ ਟ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨ ਆਨਖਆ ਨਿਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰ ਗੋ।

ਿਾਲਂਨਕ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਬਾਕਸ ਨ ਚਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿਂ ਪਂਦੀ, ਪਰ ਇਿਨਂ ਦਾ ਨੜੇ ਿੋਣਾ

ਨ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਉਪਯੋਗੀ ਿੋ ੇਗੀ ਤਂ ਆਪਣੇ GP ਤਂ ਨਕੱ ਟ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿੋ।
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ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਨਕੱ ਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਉਿ MND ਕਨਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸੰ ਪਰਕ ੇਰਨ ਆ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ

6 ਨ ੱ ਚ ਦੇਖ:ੋ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਨੰ ੂ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ।

ਖਾਣ ਸਮਂ ਖੰ ਘਣ ਬਾਰੇ ਮਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?
ਿਦਂ ਨਨਗਲਣ ਨ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਂਦਾ ਿੈ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਤੁਸਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਸਮਂ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਖੰ ਘਦੇ ਿੋ। ਅਨਿਿੀ ਸੂਰਤ ਨ ੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਂ ਸਲਾਿ ਲ ੋ।
ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਬਿਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇਣਗੇ, ਨਿ ਂ ਨਕ:




ਨਜ਼ਆਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਚਬਾਉਣਾ ਤਂ ਿੋ ਨਨਗਲਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਿਨ ਲਾਰ ਨ ੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਰਲ ਸਕੇ
ਭੋਿਨ ਦੀਆਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸੰ ਘਣਤਾ ਂ ਦੀ ਰਤਂ ਕਰਨੀ ਿਂ ਪਤਲੇ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥਂ ਨੂੰ ਗਾੜਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਂ ਿੋ ਉਿਨਂ ਨੂੰ

ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ (ਕੁਝ ਗਾੜਹਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਸਕਦੇ

ਿਨ)।

ਮਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਿਵਂ ੍ਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਂ?

5:

ਦਮ ਉਦਂ ਘੁਟਦਾ ਿੈ ਿਦਂ ਸਾਿਮਾਰਗਂ ਨ ੱ ਚ ਨਕਸੇ ਬਾਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾ ਟ ਆਂਦੀ ਿੈ ਨਿ ਂ ਨਕ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ।
ਇਿ ਡਰਾਉਣਾ ਮਨਿਸੂਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਨਬਨਂ ਠੀਕ ਿੋ ਿਂਦਾ ਿੈ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮਂ ਖਂਸੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਨਸਰਿ ਨਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਨਦੱ ਕਤਂ ਾਲ ਲੋ ਕਂ ਨਾਲ ਿੀ ਨਿਂ ਬਲਨਕ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ੀ

ਾਪਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਨਨਗਲਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋ ਿਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੋਖਮ ਿੁੰ ਦਾ

ਿੈ।

ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾ ਂ ਕਾਿੀ ਮਾਮੂਲੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿੋਖਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਨਥਤੀ

ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਂਦੀ ਿੈ। ਅਗਲਾ ਨਸਰਲੇ ਖ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਦਮ

ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧਂ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤਂ ਸਲਾਿ ਇਿਨਂ ਘਟਨਾ ਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਿਨਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨ ੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ੀ ਇਿ ਿਾਣਨਾ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਅਸੰ ਭਾ ੀ ਸਨਥਤੀ ਨ ੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਇਲਾਿ ਨਬਲਕੁਲ ਉਿੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਿੋ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਦਮ
ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਅਨਿਸਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਨਿਲਂ ਤਂ ਿੀ ਇਿ ਿਾਣਨਾ ਸਿਾਇਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਣ ਾਲੀਆਂ
ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਕ ਂ ਨਨਪਟਣਾ ਿੈ।

ਿਲਕੇ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਿ ਘੁੱ ਟਣ ਦੇ ਨ ਚਕਾਰ ਿਰਕ ਨੂੰ ਿਾਣਨਾ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ:
ਮਾਮੂਲੀ ਜਂ ਅੰਸ਼ਿ ਦਮ-ਘੁੱ ਟਣਾ: ਉਸ ਲ
ੇ ੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਿਦਂ ਸਾਿ-ਮਾਰਗ ਨ ੱ ਚ ਨਸਰਿ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾ ਟ ਆਂਦੀ ਿੈ। ਅਨਿਿਾ

ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਰਾਿਂ, ਿਂ ਿੇਿਨੜਆਂ ਤਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਨਰਸਾ ਂ ਤਂ ਿੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਦਮ ਦਾ ਘੁੱ ਟਣਾ ਉਸ ੇਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਿਦਂ ਨ ਅਕਤੀ:


ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ ੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਂ ਆ ਾਜ਼ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਨਿੱ ਥੇ MND ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਨਿਂ ਿੋਇਆ ਿੈ)
ϭϯ



ਅਿੇ ੀ ਖੰ ਘ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਗੰ ਭੀਰ ਰੂ੍ ਨਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ: ਨ ਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਿਂ ਸਕੇਗਾ ਿਂ ਆ ਾਜ਼ ਨਿਂ ਕੱ ਢ ਸਕੇਗਾ। ਿੇ ਕੋਈ ਨ ਅਕਤੀ MND ਕਰਕੇ ਬੋਲ

ਨਿਂ ਸਕਦਾ, ਤਂ ਉਿ ਆਪਣਾ ਨਸਰ ੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਿਂ ਸੱ ਿੇ-ਖੱ ਬੇ ਨਿਲਾ ਕੇ, ਿਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਿ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਉਿ ਅਨਿਿਾ

ਨਿਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਂ ਅਨਿਿੇ ਿੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਿੋਣਗੇ ਨਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਗੰ ਭੀਰ ਿੈ। ਿੇ ਸਾਿ-ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਬੰ ਦ ਿੈ, ਤਂ ਉਿ ਸ਼ਾਇਦ

ਨਸਰਿ ਿਲਕੀ ਨਿਿੀ ਸਂ-ਸਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਿੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ੇਗੀ ਨਕਂਨਕ ਉਿ ਸਾਿ

ਅੰ ਦਰ ਿਂ ਬਾਿਰ ਨਿਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗੰ ਭੀਰ ਰੂ੍ ਨਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਇੱਿ ਸੰ ਿਟਿਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿਾਰਵਾਈ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧਂ
ਭਾ ਂ ਤੁਿਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਪਨਰ ਾਰਕ ਮਂਬਰ ਿਂ ਦੋਸਤ ਿੈ, ਿਂ ਤੁਸਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਾਨਲਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਰਤਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਚੰ ਗਾ ਿੋ ੇ ਿੇ ਤੁਸਂ ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਿਨਂ ਲੋ ਕਂ ਨਾਲ ਸਂਝੀ ਕਰੋ ਿੋ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ

ਸਮਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੋਣ ਾਲੀਆਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀਆਂ
ਨਕਸੇ ੀ ਘਟਨਾ ਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਘੱ ਟ ਉਤੇਿਨਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਨਯੰ ਤਿਣ ਮਨਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ, ਨਕਂਨਕ ਘਬਰਾਿਟ ਨਾਲ ਸਨਥਤੀ ਨ ਗੜ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਨਪੱ ਿੇ
ਆਇਆ ਨਸਰਲੇ ਖ, MND ਿਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਨਕਟ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ? ਦੇਖੋ

“ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ…ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨ ਅਕਤੀ ਅਤੇ MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਨ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਿੇ

ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।”

ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਂ ਨਸਰਿ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਂ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਂ

ਦੇਨਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਨਗਲਣ, ਖੰ ਘਣ ਿਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਤਂ ਸਲਾਿ ਲਈ
ਨਕਸੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਮਲੋ । ਨਕਸੇ ਅਨਿਿੇ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੁਿਾਡੇ
ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਿਸ ਨੂੰ ਨਨਊਰੋਲੋਨਿਕਲ (ਤੰ ਤੂਆਂ ਸਬੰ ਧੀ) ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਿੋ ੇ।

ਮਾਮੂਲੀ ਜਂ ਅੰ ਸ਼ਿ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿੀ
ਿੇ ਨ ਅਕਤੀ ਅਿੇ ੀ ਖੰ ਘ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸਾਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਂ ਕੋਈ ਆ ਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਂ ਇਿ ਿਲਕਾ ਿਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ
ਿੈ। ਅਨਿਿੀ ਸਨਥਤੀ ਨ ੱ ਚ ਉਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾ ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਂ ਤੱ ਕ ਖੰ ਘਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰੋ ਿਦਂ ਤੱ ਕ ਸਾਿ-ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਿਂ ਿੋ ਿਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸਾਸ ਘੱ ਟ ਨਿਂ ਿਂਦਾ।

ਮਾਮੂਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਿ ਘੁੱ ਟਣਾ ਉਸ ਨ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਂ ਲਈ ਤਕਲੀਿਦੇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਸਬਰ ਅਤੇ
ਸਮਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾ ਟ ਅੰ ਤ ਨ ੱ ਚ ਠੀਕ ਿੋ ਿਾ ੇਗੀ।

ਨਚਤਾਵਿੀ: ਮਾਮੂਲੀ ਿਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਸਮਂ, ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਨਪੱ ਠ ਨਾ ਥਾਪੜੋ ਨਕਂਨਕ ਉਿ ਲੰਬਾ ਸਾਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ,
ਨਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਿਨ ਿਂ ਤਰਲ ਸਾਿਮਾਰਗਂ ਨ ੱ ਚ ਿੋਰ ਿੇਠਂ ਤੱ ਕ ਚਲਾ ਿਂਦਾ ਿੈ।

“ਮਂ ਦੇਨਖਆ ਨਕ MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਠ ਿੋਣ ਸਮਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤਂ ਿੱ ਿੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਇਿ

ਕਨਿਣਾ ਨਕ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਿੋ ਿਾ ੇਗਾ’, ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਂਤ ਕਰਨ ਾਲਾ ਅਸਰ ਿੋਇਆ, ਨਿਸ ਨਾਲ ਦਮ
ਘੁੱ ਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲੀ…ਮਨਿਜ਼ ਇਿ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਚੰ ਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲੀ।”
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ਿੇ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮਂ ਨ ਅਕਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੰ ਘ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਗੁਆ ਲਂ ਦਾ ਿੈ, ਤਂ ਇਿ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ

ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਗਲਾ ਨਸਰਲੇ ਖ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ।

ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸੇ ਨਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿੀ
ਿੇ ਨ ਅਕਤੀ ਖੰ ਘ ਨਿਂ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸਾਿ ਨਿਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਬੋਲ ਨਿਂ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਂ, ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜਹੀ ਘਰਘਰ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਦੇ
ਨਬਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਾਜ਼ ਨਿਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਂ ਇਿ ਗੰ ਭੀਰ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਿੈ।

ਨਚਤਾਵਿੀ: ਇਹ ਇੱਿ ਸੰ ਿਟਿਾਲੀ ਸਨਥਤੀ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਿੀ ਸੂਰਤ ਨ ੱ ਚ:


ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਪੱ ਿੇ ਥੋੜਹਾ ਿਟ ਕੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ੱ ਲ ਖੜਹੇ ਿੋ ੋ (ਿੇ ਤੁਸਂ ਸੱ ਿੇ ਿੱ ਥ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਂ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹੇ ਿੋ ,ੋ



ਇੱ ਕ ਿੱ ਥ ਨਾਲ ਉਿਨਂ ਦੀ ਿਾਤੀ ਨੂੰ ਸਿਾਰਾ ਨਦਓ ਅਤੇ ਨ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ੱ ਲ ਝੁਕਾ ਨਦਓ ਤਂ ਿੋ ਰੁਕਾ ਟ ਿੋਰ ਿੇਠਂ ਿਾਣ



ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ ਦੇ ਉਭਰ ਂ ਨਿੱ ਸੇ (ਉਭਰ ਂ ਨਿੱ ਸਾ ਤੁਿਾਡੀ ਿਥੇਲੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁੱ ਟ ਨ ਚਕਾਰ ਾਲਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ) ਨਾਲ ਨ ਅਕਤੀ



ਨਪੱ ਠ 'ਤੇ ਿਰੇਕ ਮੁੱ ਕੇ ਤਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਨਕ ਕੀ ਰੁਕਾ ਟ ਦੂਰ ਿੋ ਗਈ ਿੈ।

ਿੇ ਤੁਸਂ ਖੱ ਬੇ ਿੱ ਥ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਂ ਸੱ ਿੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹੇ ਿੋ )ੋ
ਦੀ ਬਿਾਏ ਉਿਨਂ ਦੇ ਮੂੰ ਿ ਨ ੱ ਚ ਆ ਿਾ ੇ

ਦੇ ਮੌਰਂ ਨ ਚਕਾਰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਪੰ ਿ ਤਕ ਮੁੱ ਕੇ ਮਾਰੋ

ਿੇ ਨਪੱ ਠ 'ਤੇ ਪੰ ਿ ਮੁੱ ਕੇ ਰੁਕਾ ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਨਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਂ ਿੇਰ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੰ ਿ ਾਲੀ ਧੱ ਕੋ:









ਉਸ ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਪੱ ਿੇ ਖੜੇ ਿੋ ਿਾਓ ਨਿਸ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱ ਟ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਿੇ ਉਿ ਕੁਰਸੀ ਿਂ ਹੀਲਚੇਅਰ ਨ ੱ ਚ ਿੈ, ਤਂ ਤੁਿਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਪੱ ਿੇ ਨਲਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਕੁਰਸੀ ਐਨੀ ੱ ਡੀ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਨਪੱ ਿੇ ਨਿਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ੱ ਧ ਤਂ ੱ ਧ ਨੜੇ ਿੋ ਕੇ ਪਿਨਕਨਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਬਂਿ ਂ ਨੂੰ ਉਿਨਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲ ੋ ਅਤੇ ਉਿਨਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਅੱ ਗੇ ੱ ਲ ਝੁਕਾਓ
ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲ ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਬਲਕੁਲ ਉਿਨਂ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਉਪਰ ਰੱ ਖੋ
ਆਪਣੇ ਦੂਿੇ ਿੱ ਥ ਨੂੰ ਪਨਿਲੇ ਿੱ ਥ ਦੇ ੱਪਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਉਪਰ ੱ ਲ ਦੀ ਿਰਕਤ ਕਰਨਦਆਂ ਦੋ ਂ ਿੱ ਥਂ ਨਾਲ ਉਿਨਂ ਦੇ
ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ੱ ਲ ਧੱ ਕੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਪੰ ਿ ਾਰੀ ਦੁਿਰਾਓ ਿਦਂ ਤੱ ਕ ਰੁਕਾ ਟ ਉਿਨਂ ਦੇ ਮੂੰ ਿ ਤਂ ਬਾਿਰ ਨਿਂ ਆ ਿਂਦੀ
ਿਰੇਕ ਾਰ ਧੱ ਕਣ ਤਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਨਕ ਕੀ ਰੁਕਾ ਟ ਸਾਿ ਿੋ ਗਈ ਿੈ
ਿੇ ਰੁਕਾ ਟ ਅਿੇ ੀ ਿੈ, ਤਂ ਾਰੋ- ਾਰੀ ਨਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਨਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਧੱ ਕਣ ਦੀ ਪਿਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਿੇ ਨਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਨਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਧੱ ਕਣ ਦੇ ਨਤੰ ਨ ਚੱ ਕਰਂ ਤਂ ਬਾਅਦ ੀ ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਿ-ਮਾਰਗ ਨ ੱ ਚ ਅਿੇ ੀ ਰੁਕਾ ਟ ਰਨਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ
ਿੇਰ:





ਂ ਲ
999 (ਿਂ 112) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਂ ਨਕਸੇ ਤਂ ਕਾਲ ਕਰ ਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਬ
ੂ ਂ ਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ
ਿਦਂ ਤੱ ਕ ਮਦਦ ਨਿਂ ਪਿੁੰ ਚਦੀ ਉਦਂ ਤੱ ਕ ਨਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਨਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਧੱ ਕਣ ਦੇ ਚੱ ਕਰਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
ϭϱ

ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਬਾਉਣਾ ਨਪਆ ਸੀ, ਤਂ ਉਸ ਤਂ ਬਾਅਦ ਨ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਸਪਤਾਲ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਮਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਂ ਤਂ?
ਿੇ ਤੁਸਂ ਬੇਿੋਸ਼ ਿੋ ਿਂਦੇ ਿੋ ਤਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਪਲਮਨਰੀ ਨਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (CPR) (ਸਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਅਮਲ

ਨ ੱ ਚ ਨਲਆਂਦਾ ਿਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਿਲਂ ਤਂ ਸਨਿਮਤੀ ਨਿਂ ਬਣਾਈ ਿੋ ੇ ਨਕ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਇੱ ਿਾ ਨਿਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਭ ਤਂ ਨਬਿਤਰ ਨਿੱ ਤਂ ਨ ੱ ਚ ਨਿਂ ਿੈ।

CPR ਕਾਰਨ ਸੱ ਟ ਪਿੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤਂ ਪਨਿਲਂ ਤੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸਖਲਾਈ ਨਮਲੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ। ਦੇਖੋ NHS ਚੋਇਸੀਜ਼ ੈੱਬਸਾਈਟ: www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid

ਿੇ ਤੁਸਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਨਕ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ,ੇ ਤਂ ਤੁਸਂ ਇੱ ਕ ਿਾਰਮ ਨਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਤਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਗਾਂ ਿੈਸਲਾ (ADRT) ਿਾਰਮ ਨਕਿਾ ਿਂਦਾ ਿੈ, 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਿਂ ਨੂੰ ਮਨਹਂ ਕਰਨ ਿਂ ਇਲਾਿਂ ਤਂ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਿੈਸਲਾ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਨਸਰਿ ਇੰ ਗਲਂ ਡ ਅਤੇ ਲ
ੇ ਜ਼ ਨ ੱ ਚ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਰਦਰਨ
ਆਇਰਲਂ ਡ ਨ ੱ ਚ ੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ADRT ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ 14A - ਇਲਾਿ ਤਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾਂ ਿੈਸਲਾ (ADRT)
ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਕਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਸਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਂ ਨੂੰ ਅਸਲ

ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਾਰਮ ਦੇਖੇ ਨਬਨਂ ADRT 'ਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਿਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ ਤਂ ਸਥਾਨਕ
ਂ ੂਲਂਸ ਸੇ ਾ ਂ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਿੋਟਾ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਨਬਮਾਰੀਆਂ, ਨਿ ਂ ਨਕ MND, ਾਲੇ
ਨਸਸਟਮਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਮੰ ਗੋ, ਨਕਂਨਕ ਕੁਝ ਐਬ
ਲੋ ਕਂ ਲਈ ADRTs ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱ ਖਣਗੀਆਂ।

6:

ਮੈਿੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਿਵਂ ਨਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰ ਗਠਿ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਂ ਿੈ ਨਕ ਅਸਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਨਕਸੇ ੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਿਂ, ਪਰ ਅਸਂ ਉਿਨਂ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਨਪਿੰ ਟ ਕਰਨ ਸਮਂ ਸੰ ਪਰਕ ੇਰ ੇ ਸਿੀ ਿਨ, ਪਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨਂ ਦਰਨਮਆਨ ਇਿ

ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਿੀਦੀ ਿੋ ੇ ਤਂ ਸਾਡੀ MND ਕਨਕਟ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ( ੇਰਨ ਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨ ੱ ਚ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।

BDA - ਯੂਿੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਿਂ ਦੀ ਇੱਿ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਂ ਦੀ ਪਿਨਤਨਨਧਤਾ ਕਰਨ ਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਿੋ ਆਿਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

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

OT ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਾਲੀ, ਯੂਨਾਈਨਟਡ ਨਕੰ ਗਡਮ ਨ ੱ ਚ ਸਾਰੇ ਆਨਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਿ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸੰ ਸਥਾ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB
020 7357 6480
reception@cot.co.uk
www.cot.co.uk

ਚਾਰਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇ੍ੀ (CSP)

ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਨ ੱ ਚ ੱਤਮਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੋਤਸਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੀ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸੰ ਸਥਾ। ਇਿਨਂ ਕੋਲ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸਰਚ ਇੰ ਿਣ ਿੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
020 7306 6666
enquiries@csp.org.uk
www.csp.org.uk

ਂ ਿੇਅਰ ੍ਰੋਫੈਸ਼ਿਲ ਿਾਂਨਸਲ (HCPC)
ਹੈਲਥ ਐਡ
ਇੱ ਕ ਨਨਯੰ ਤਿਕ ਸੰ ਸਥਾ ਿੋ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਮਆਰਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰਂ ਦਾ ਰਨਿਸਟਰ ਰੱ ਖਦੀ ਿੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
0845 300 4472
www.hpc-uk.org

MND ਸਿੌ ਟਲਂ ਡ

ਇਿਨਂ ਨ ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਤਂ ਨਬਿਤਰੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ (Getting the Best from Physiotherapy) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਨਕਤਾਬਚਾ
ਪਿਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
0141 332 3903
info@mndscotland.org.uk
www.mndscotland.org.uk

NHS ਚੋਇਸੀਜ਼
ਨਸਿਤ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਚੋਣਂ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਣਕਾਰੀ।
ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋ

ੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਿਂ

www.nhs.uk

NHS ਡਾਇਰੈਿਟ

NHS ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ/ਟੈਲੀਿੋਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇ ਾ, ਿੋ ਨਦਨ ਨ ੱ ਚ 24 ਘੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਨ ੱ ਚ 365 ਨਦਨ ਨਸਿਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ
ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

111
ੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਿਂ
www.nhsdirect.nhs.uk

NHS Direct Wales
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ੇਲਜ਼ ਲਈ ਨਸਿਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੇ ਾ।
ਟੈਲੀਿੋਨ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲਂ ਡ
ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਲਂ ਡ ਨ ੱ ਚ NHS ਸੇ ਾ ਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ। ਇਿ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਿੈ।
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

ੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਿਂ
www.hscni.net

ਂ ਲਂ ਗਵੇਜ ਥੈਰਨੇ ੍ਸਟਸ
ਰੌਇਲ ਿਾਲਜ ਆਫ ਸ੍ੀਚ ਐਡ

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਨਪਸਟਂ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸੰ ਸਥਾ, ਿੋ ਯੋਗਤਾਪਿਾਪਤ ਥੈਰੇਨਪਸਟਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਿੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ੈੱਬਸਾਈਟ:

2 White Hart, London SE1 1NX
020 7378 1200
info@rcslt.org
www.rcslt.org

ਹਵਾਲੇ
ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨ ਚ ਰਤੇ ਗਏ ਿ ਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿੇਠਲੀ ਥਂ ਤਂ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ:
ਈਮੇਲ:infofeedback@mndassociation.org
ਿਂ, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਨਚੱ ਠੀ ਨਲਖੋ: Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1
2PR

ਆਭਾਰ
ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨ ਚ ਮਾਿਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸਂ ਿੇਠਲੇ ਲੋ ਕਂ ਦਾ ਧੰ ਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਿਂ:
ਡਾ. ਏਮਾ ਿਸਬਂਡਸ (Emma Husbands), ਪੈਨਲਏਨਟ ਮੈਨਡਨਸਨ ਦੀ ਸਲਾਿਕਾਰ, ਗਲਾਉਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਿੌਸਨਪਟਲਜ਼ NHS
ਿਾਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱ ਸਟ
ਨੀਨਾ ਸਕ ਾਇਰਸ (Nina Squires), ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲਂ ਗ ੇਜ਼ ਥੈਰਨੇ ਪਸਟ, ਨੌਨਟੰ ਘਮ ਯੂਨਨ ਰਨਸਟੀ ਿੋਸਨਪਟਲਸ ਟਰੱ ਸਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨ ੱ ਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟਂ ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ:
7B –ਨਟਊਬ ਰਾਿਂ ਭੋਿਨ ਦੇਣਾ
8A –ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆ ਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ
14A –ਇਲਾਿ ਤਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾਂ ਿੈਸਲਾ (ADRT)
6A –ਨਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ
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ਅਸਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ੀ ਨਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿਂ:

ਮੋਟਰ ਨਨਊਰੋਨ ਨਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਉਣਾ – MND ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਕ ਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੇਧਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ

MND ਸਬੰ ਧੀ ਭੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਨਗਿਿ - ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਨਗਲਣ ਾਲੇ ਭੋਿਨ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ – ਅਨਿਿੇ ਪਨਰ ਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਲਈ ਨ ਆਪਕ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿੋ MND

ਤਂ ਪੀੜਤ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਝਟਪਟ ਗਾਈਡ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਸੰ ਸਕਰਣ
ਤੁਸਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ੈੱਬਸਾਈਟ www.mndassociation.org/publications ਤਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿੋ ਿਂ MND ਕਨਕਟ ਟੀਮ ਤਂ ਿਪੇ ਿੋਏ ਰੂਪ ਨ ੱ ਚ ਮੰ ਗ ਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਿੋ ਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਿੈ:

MND ਿਿਿਟ

ਟੈਲੀਿੋਨ: 0808 802 6262

ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ
ੈੱਬਸਾਈਟ: www.mndassociation.org

ਔਨਲਾਈਨ ਿੋਰਮ: http://forum.mndassociation.org/ ਿਂ ੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ

ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿਰਦੇ ਹਂ
ਤੁਿਾਡੀ ਿੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿੈ, ਨਕਂਨਕ ਇਿ MND ਤਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਂ, ਅਤੇ ਉਿਨਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਾਲੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਿੇ ਤੁਸਂ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਿੀਡਬੈਕ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੋਗ,ੇ ਤਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ੱੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਰਮ
ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਿੋ: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

ਤੁਸਂ ਿਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲਈ ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਿਂ ਈਮੇਲ ਰਾਿਂ ਿੀਡਬੈਕ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਿਂ ਤੁਸਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਨਚੱ ਠੀ ਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਨਬਿਨਟਸ਼ ਡਾਇਟੈਨਟਕ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ

ਨਗਆ ਿੈ
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ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ: 01/17

ਅਗਲੀ ਸਮੀਨਖਆ: 01/20
ਸੰ ਸਕਰਣ: 2
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