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গলাধঃকরণ করার সমসযাগুলল
মমাটর লিউররাি মরারগ আক্রান্ত বা তার দ্বারা প্রভালবত মলারকরের জিয তথ্যাবলী
এমএনডি(MND) থাকলে, আপডন যে পথ ডিলে খাবার-পানীে গোধঃকরণ কলরন তার সংডিষ্ট পডরবতত নগুলো
অনুভব করলত পালরন। এছাডাও আপডন আপনার োো সামোলত সমসযার সম্মুখীন হলত পালরন এবং আপনার
কাডি যিওোর ক্ষমতা িুবতে হলে পডলত পালর।
এই তথযপত্রটিলত, আপডন যে সমসযাগুডের সম্মুখীন হলত পালরন এবং যকন তারা ঘলে, পরামলিতর সালথ এর
উপলর ডক সাহােয করা যেলত পালর তার উপর আলোকপাত করা হলেলছ। েডি তারা হােকা অথবা গুরুতর
শ্বাসলরালধর অবস্হার একটি পলবত সহােতার প্রলোজনলবাধ কলরন যসলক্ষলত্র এবং এছাডাও পডরচেতাকারীলিরলক আলরা
আত্মডবশ্বাসী অনুভব করলত সাহােয করার ডনলিত ডিকা এোলত অন্তভুত ক্ত আলছ।
ডবষেবস্তুলত ডনম্নডেডখত ডবভাগগুডে অন্তভুত ক্ত করা হলেলছ
1.

এমএিলি (MND) লকভারব গলাধঃকরণ করার উপর প্রভাব করর?

2.

আলম লালা সংক্রান্ত সমসযাগুলল লকভারব সামলারত পালর?

3.

একটি সাকশি ইউলিট লকভারব সহায়তা কররত পারর?

4.

আলম লকভারব কালশ সামলারত পালর?

5.

আলম লকভারব শ্বাসররাধ হরয় যাওয়া সামলারত পালর?

6.

আলম লকভারব আররা জািরত পালর?

এই প্রতীক আমালির অনযানয প্রকািনাগুডের উপর আলোকপাত করলত বযবহার করা হে। এগুডেলক
ডকভালব অযালেস করলত হে , যস সংক্রান্ত আরও তলথযর জনয এই তথযপলত্রর যিলষ আলরা তথযাবেী-যত
যিখুন।

এই প্রতীকটি এমএনডি(MND)-যত আক্রান্ত অথবা এর দ্বারা প্রভাডবত অনযানয যোলকলির উদ্ধৃডতগুডেলক
আলোকপাত করার জনয বযবহৃত হলেলছ।

1

এমএিলি(MND) লকভারব গলাধঃকরণ করার উপর প্রভাব মেরল?

1:

গোধঃকরণ করা এক জটিে প্রডক্রো, োর একটি অংি আমালির যেচ্ছা ডনেন্ত্রণ অনুোেী হলে থালক এবং
আলরকটি অংি েেংডক্রেভালব হলে থালক। একটি োভাডবক গোধঃকরলণর যক্ষলত্র, যচাোে, য াোঁে ও ডজহ্বা
ডচলবালনার জনয খাবার, তরে ও োোলক আপনার মুলখর মলধয আেলক রালখ এবং গোধঃকরলণর জনয প্রস্তুত
কলর। একটি েেংডক্রে প্রডতবতত ডক্রো এই পিাথতগুডেলক পাকস্থেীর ডিলক ডনলে োে।
এমএনডি(MND) আপনার যচাোে, য াোঁে, গো, মুখ ও ডজহ্বার যপিীগুডেলত বাতত াবাহী স্নােুগুডের উপর প্রভাব
যেেলত পালর এবং এর জনয যপিীগুডে িুবতে হলে উ লত পালর। এর জনয কােতকরী ভালব গোধঃকরণ করা এবং
আপনার মুলখ োো সামোলনার ডবষেটি আলরা কঠিন হলে উ লত পালর। োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা যক্ষলত্র
যপিািাররা এগুডেলক গোধঃকরলণর সমসযা ডিজেযাডজো ডহলসলব উলেখ কলরন।
এই যপিীগুডের িুবতেতা আপনার কথা বোর ধরলণর উপরও প্রভাব যেেলত পালর।
এমএনডি(MND)-র যক্ষলত্র কথা ও ভাবডবডনমে সংক্রান্ত আলরা তলথযর জনয যিখুনঃ

কথা ও ভাবডবডনমে সংক্রান্ত সহােতা

তথয পত্র 7C –

আপনার েডি যপ্রালেডসভ বালবার পযােডস নালমর এক ধরলণর এমএনডি(MND) থালক, যসলক্ষলত্র গোধঃকরলণর
সমসযাগুডে যরাগটির প্রাে প্রথম ডিলকর একটি পেতাে যথলকই শুরু হলত পালর। এছাডাও এই সমসযাগুডে
এমএনডি(MND)-র অনযানয ধরণগুডের যক্ষলত্রও যিখা ডিলত পালর, তলব তা সাধারণতঃ পলরর ডিলকর একটি
পেতালে যিখা োে।

গলাধঃকরণ করার অসুলবধাগুললর লক্ষণগুলল লক লক?

ডকছু েক্ষণ স্পষ্টভালব অনুভূত হে, আবার কলেকটি অতো যবাঝা োে না। আপডন হেলতা ইলতামলধযই
প্রকৃ তপলক্ষ েক্ষয করা ছাডাই তার সালথ মাডনলে ডনলেলছন এবং কখনও কখনও এরকমও হে যে, পডরবালরর
যোলকরা, বন্ধু বান্ধব বা অনযরা আপনার আলগই পডরবতত নগুডে েক্ষয কলরলছন।
এই েক্ষণগুডে সম্পলকত েত দ্রুত সম্ভব সলচতন হলে, তা উপসগতগুডে সামোলনা এবং সম্ভাবযভালব ততরী হলত পালর
এরকম আলরা গুরুতর সমসযা যেমন বুলকর সংক্রমণ এডালত আপনালক সহােতা করলত পালর। আপডন েডি
গোধঃকরলণর যক্ষলত্র যকান সমসযা েক্ষয কলরন, যসলক্ষলত্র আপনার ডজডপ(GP) বা আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ
যথরাডপলের পরামিত যনওো খুব গুরুত্বপূণত।
আপডন হেলতা সারাডিন ধলর যিখলত পালরন যে, আপনার গোধঃকরলণর ধরলণ পডরবতত ন হলেলছ, তা ধীলর ধীলর
আলরা িুবতে হলে উ লছ। গোধঃকরলণর সমসযার সাধারণ েক্ষণগুডের মলধয অন্ততভুক্ত রলেলছঃ
•

খাওো বা পান করার সমে কাডি হওো

•

খাবার, পানীে বা োো পডরষ্কালরর জনয ঘন ঘন গোধঃকরণ করলত হওো

•

আপনার মুখ বা গো পডরষ্কার করলত অসমথত যবাধ হওো

•

খাবার, পানীে বা োো শ্বাসনােীলত চলে োওো বা শ্বাসলরাধ হওোর অনুভূডত হওো

•

গোর ের যভজা বা গাগতে করার মত যিানা োওো

•

ডচলবালত বা গোধঃকরণ করার জনয অডতডরক্ত সমে বা প্রলচষ্টার প্রলোজন হওো

•

মুখ যথলক খাবার বা পানীে গডডলে পডা

•

োো ঝরা

•

একো শ্বাসলরালধর অনুভূডত হওো

•

মলন হওো যে, খাবার বা ওষুধ যেন গোে আেলক ডগলেলছ
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লকভারব গলাধঃকরণ করার অসুলবধাগুলল আমারক প্রভালবত কররত পারর?
গোধঃকরণ করার অসুডবধাগুডের জনয এগুডে হলত পালরঃ
• যখলত বা পান করলত কম আনন্দ হওো
•

যখলত বা পান করলত যবিী সমে োগা

•

সামাডজক পানাহালরর অনুষ্ঠানগুডেলত ডবব্রতলবাধ বা একাকীত্বলবাধ করা

•

ওজন হ্রাস

•

ডিহাইলেিন, োর জনয যকাষ্ঠকাঠিনয, ঘন আ ালো োো ও অনযানয সমসযাগুডে হলত পালর

•
•

িুঃডিন্তা, ডবলিষ কলর আপনার েডি শ্বাসলরাধ হলে োওো ডনলে ডচন্তা থালক
খাবার বা পানীে েু সেু লস চলে ডগলে বুলকর সংক্রমণ বা অযাসডপলরিন ডনউলমাডনো হওো

গলাধঃকরণ করার সমসযাগুলল লিণণ য় কররত মকাি পরীক্ষাগুলল করা হয়?

আপনার ডক হলচ্ছ এবং তার জনয ডক প্রভাব পডলত পালর তা যবাঝার জনয আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ
যথরাডপে আপনার গোধঃকরলণর সমসযাগুডে ডনলে আলোচনা করলত পালরন। ডতডন আপনার মুখ পরীক্ষা করলত
পালরন এবং আপনালক সামানয খাবার বা পানীে গোধঃকরণ করলত বলে পেতলবক্ষণ করলত পালরন। যকান
যপিীগুডে প্রভাডবত হলচ্ছ তার মাধযলম যসগুডে ডচডিত করলত সহােতা হলত পালর। েডি প্রলোজন হে, আপনালক
আলরা পরীক্ষাগুডে করার জনয যরোর করা হলত পালর। োর মলধয রলেলছঃ
োইবারঅপটিক এরডারকালপক এক্সালমরিশি অে মসায়ারলালয়ং (FEES): এই পরীক্ষালত নালকর মধয ডিলে
প্রান্তভালগ একটি োইে থাকা একটি যছাে নমনীে টিউব গোর ডপছলন ডনলে োওো হে এবং খাবার ও পানীে
ডজহ্বার ডপছন ডিলে োওোর সমে পেতলবক্ষণ করা হে।
লভলিওফ্লুওররাকলপ (VF): এই স্ক্যালন আপনার খাবার বা পানীে গোধঃকরণ করার প্রডক্রোটি যরকিত করার জনয
ডভডিও বযবহার করা হে। যসগুডেলত একটি পিাথত যমিালনা হে, ো একটি এে-যরলত যিখা োে। এটি
গোধঃকরলণর সমসযাগুডেলক ডচডিত করলত সহােতা কলর এবং েু সেু লস যকান ডকছু চলে যগলে তা যিখাে।

আলম এর মািলসক প্রভাব লকভারব সামলারত পালর?
যকান নতু ন উপসগত, সাধারণ ডচন্তা বা িুঃডিন্তা উলদ্বলগর কারণ হলত পালর এবং তার সালথ মাডনলে যনওোর
জনয আপনার সমলের প্রলোজন হলত পালর। ক্লান্ত ও মানডসক চাপলবাধ করা গোধঃকরণলক আলরা কঠিন কলর
তু েলত পালর। .
“এো আলোচনা করার পলক্ষ একো কঠিন ডবষে – ডবলিষ কলর বন্ধু বা সহকমীলির সলঙ্গ, এো এমন একো ডবষে

ো ডনলে আমালির যকউই প্রকৃ তপলক্ষ ডচন্তা করলত চাে না।”

সহােতা না ডনলে, গোধঃকরলণর সমসযা ও িুঃডিন্তা এলক অপরলক আলরা খারাপ কলর তু েলত পালর এবং তা
একটি িুষ্ট আবতত চক্র হলে ওল । আপনার োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা টীলমর কাছ যথলক সহােতা যনওোর
মাধযলম, এই সমসযাগুডে সামোলনা ও ডচডকৎসার পথগুডে খুোঁলজ পাওো যেলত পালর। এই ডবভালগ পলরর এই
ডিলরানামটি যিখুন, েডি আমার গোধঃকরণ করার অসুডবধাগুডে হে তাহলে কারা আমালক সাহােয করলত

পালরন?

এমএনডি(MND) সংক্রান্ত আলবগগত চযালেঞ্জগুডের সালথ মাডনলে যনওোর বযাপালর আলরা তথয পাওোর
জনয, যিখুন, তথযপত্র 9c – আলবগগুডে সামোলনা
আপনার কালছর যোলকলির সালথ এটি ডনলে একটি যখাোলমো আলোচনা করা উপকারী হলত পালর, ডবলিষ কলর
েডি একজন জীবনসঙ্গী, পডরবালরর যোক বা বন্ধু আপনার প্রধান তত্ত্বাবধােক হন। যকান কঠিন পডরডস্থডত
আপডন ডকভালব সামোলত পালরন তা আলগ যথলক ঠিক কলর ডনলে, তা সম্ভাবযভালব অনুভূত যকান মানডসক
যেনিন কমালত সহােতা করলত পালর।
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“ আডম মলন করডছ যে, এমএনডি(MND)-যত আক্রান্ত একজন বযডক্ত তার তত্ত্বাবধােলকর সালথ এই
তথযপত্রটি পডলে ও ভাগ কলর ডনলে তা তার জনয অলনকোই ক্ষমতা অজতনকারী হলত পালর –
িুঃডিন্তার অনুভূডতটি হ্রাস করার জনয আপনার যনওো যে যকান পিলক্ষপ শুধুমাত্র ইডতবাচকই হলত
পালর।”
গোধঃকরলণর সমসযাগুডে একটি খুবই সংলবিনিীে সমসযা হলত পালর। প্রথলম, আপনার পলক্ষ এটিলক একটি
সমসযা বলে যমলন যনওো কঠিন হলত পালর, তলব প্রারডম্ভক উপসগতগুডে যবলড োওোর সম্ভাবনা থালক। সংডিষ্ট
একজন যপিািালরর কাছ যথলক পরামিত যনওো প্রথলম সহজ নাও মলন হলত পালর, তলব আপনালক ও আপনার
সহােতাকারী বযডক্তলিরলক সাহােয করা খুবই গুরুত্বপূণত।

এর সারথ্ বুরকর একটি সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁু লক সংলিষ্ট ররয়রে মকি?
আমালির শ্বাসনােীলত যকান ডকছু র প্রলবি আেকালনার জনয িরীলরর োভাডবক প্রডতডক্রো হে কাডি। েডি
যপিীগুডে িুবে
ত হলে োে এবং আপনার কাডি কােতকরী না হে, যসলক্ষলত্র খাবার বা তরে েু সেু লস প্রলবি করলত
পালর। এটিলক বলে অযাসডপলরিন। েডি কাডি বা গোে ডকছু আেলক োওো ছাডাই এটি হলে থালক, যসলক্ষলত্র
এটিলক সাইলেন্ট বা নীরব অযাসডপলরিন বলে।
অযাসডপলরিন বা
ডনউলমাডনো হলত
না। আপডন েডি
যসলক্ষলত্র আপনার

নীরব অযাসডপলরিলনর জনয বুলকর সংক্রমণ বা অযাসডপলরিন ডনউলমাডনো নালমর এক ধরলণর
পালর, কারণ এইলক্ষলত্র েু সেু স খুব সহলজ অনাকাডিত খাবার বা পানীে পডরষ্কার করলত পালর
গোধঃকরলণর সমে যকান সমসযা েক্ষয কলরন বা আপনার েডি বারবার বুলকর সংক্রমণ হে,
ডজডপ(GP) এবং আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের পরামিত ডনন।

আমার লক একটি ফ্লু -এর টিকা মিওয়ার প্ররয়াজি ররয়রে?
যেলহতু আপডন ঝুোঁ ডকলত থাকার জনয যোগয রলেলছন, আমরা এমএনডি(MND)-র সমস্ত যকলস ফ্লু-এর টিকা
যনওোর সুপাডরি করডছ। ফ্লু-এর জনয ব্রঙ্কাইটিস বা ডনউলমাডনোর মত আলরা গুরুতর অসুস্থতাগুডে হলত পালর,
তাই ফ্লু-এর টিকা ডনলে যনওোই সবলচলে ভাে। ফ্লু-এর টিকা আপনালক 12 মালসর জনয সুরডক্ষত রাখলব এবং
এটি সহলজই পাওো োে। আপডন েডি এমএনডি(MND)-যত আক্রান্ত কালরা তত্ত্বাবধান কলরন এবং আপডন
অসুস্থ হলে ডতডন ঝুোঁ ডকলত পডলত পালরন, যসলক্ষলত্র আপডনও এই টিকা যনওোর যোগয হলবন।
এছাডাও ডনউলমাডনোর গুরুতর সংক্রমণগুডে যথলক সুরক্ষার জনয টিকাগুডে উপেব্ধ রলেলছ। োস্থয ও বেলসর
উপর ডনভত র কলর আপনার একটি এককােীন টিকা বা পঞ্চবাডষতক টিকার প্রলোজন হলত পালর।
টিকাকরণ ডনলে আলোচনার জনয একটি অযাপলেন্টলমলন্টর বযবস্থার জনয আপনার ডজডপ(GP) সাজতারীর সালথ
যোগালোগ করুন।

যলে আমার গলাধঃকরণ কররত সমসযা হয় কারা আমারক সাহাযয কররত পাররি?
অডধকাংি যক্ষলত্র, আপনার ডজডপ(GP) একজন স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের কালছ আপনালক যরোর করলবন,
ডেডন গোধঃকরলণর সমসযা এবং আপনার যকান উলদ্বগ থাকলে তা সামোলনার উপর আপনালক, আপনার
পডরবারলক ও আপনার তত্ত্বাবধােকলিরলক বযবহাডরক ডনলিত িনা প্রিান করলত পারলবন। গোধঃকরলণর সমসযাগুডের
যক্ষলত্র ডতডন সম্ভাবযভালব আপনার প্রধান যোগালোলগর বযডক্ত হলবন এবং প্রলোজন অনুোেী ডতডন অনযানয
যপিািারলির কালছ আপনালক যরোর করলত পারলবন।
স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপেরা মুখ ও গোর কােতকাডরতালত ডবলিষজ্ঞ হলে থালকন, োর মলধয কথা ও
ভাবডবডনমেসহ খাওো ও পালনর যকৌিেগুডে অন্ততভুক্ত রলেলছ। তারা আপনালক েতো ডনরাপিভালব সম্ভব
গোধঃকরণ করার যকৌিেগুডে যিখালনার মাধযলম আপনালক সহােতা করলত পালরন এবং তারা গোধঃকরলণর
পলক্ষ ডনরাপি খাবার ও পানীলের ঘনত্ব ও প্রকৃ ডত সম্পলকত ও পরামিত ডিলত পালরন।
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যেলহতু আপনার গোধঃকরলণর পডরবতত ন হলত পালর, যসজনয আপনালক ডনেডমতভালব আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ
যথরাডপেলক যিডখলে যেলত হলব। তারা আপনার উপর নজর রাখলত পারলবন এবং ডনধতারণ করলত পারলবন যে,
আপডন সমসযাটি সামোলনার জনয েডি যকান যকৌিে বযবহার কলর থালকন, তা তখনও কাজ করলব ডক না।
আপডন েডি মলন কলরন যে, আপনার প্রলোজনগুডের পডরবতত ন হলেলছ, তাহলে পুনরাে একটি পরীক্ষা করালনার
জনয বেুন।
আপনার েডি গোধঃকরণ করা, োো, কাডি বা শ্বাসলরাধ হলে োওো ডনলে উলদ্বগ থালক, যসলক্ষলত্র নীলচর
যপিািাররাও সংডিষ্ট হলত পালরনঃ
মজিাররল প্রযাকটিশিার (GP): ইডন সম্ভাবযভালব আপনার প্রথম যোগালোলগর বযডক্ত হলবন। তারা যমডিকযাে
পরামিত প্রিান কলরন, ওষুধ ও ডচডকৎসা যপ্রসক্রাইব কলরন এবং যস্পিযাডেে সহােতা বা যথরাডপর জনয অনযানয
োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা যপিািারলির কালছ আপনালক যরোর করলত পালরন।
িারয়টিলশয়ািঃ আপনালক সুপুডষ্টগত অবস্থাে থাকলত সহােতার জনয যসরা খাবারগুডের বযাপালর পরামিত প্রিান
কলরন। আিিত যক্ষলত্র তারা আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের সালথ ডনডবডভালব কাজ কলরন।
মেশযাললস্ট িাসণ রাঃ উপসগতগুডের উপর নজর রাখলত এবং যসগুডের ডচডকৎসা করলত সহােতা কলরন, যেমন
যস্পিযাডেে যরসডপলরেডর নাসতরা শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাডির যক্ষলত্র সহােতা প্রিান কলরন।
োমণ ালসস্টঃ বযডক্তগত প্রলোজন অনুোেী যসরা ধরলণর ওষুলধর বযাপালর ডনলিত িনা প্রিান কলরন, যেমন, অলনক
ওষুধই তরে রূলপ প্রিান করা যেলত পালর, ো গোধঃকরণ করা সহজতর হলত পালর।
অকুরপশিাল মথ্রালপস্ট (OT): েতো সম্ভব ডনলজ েডনভত রভালব খাওো ও পান করার যক্ষলত্র আপনার সহােতার
জনয যিহভঙ্গী ও উপকরলণর বযাপালর পরামিত প্রিান কলরন। তা গোধঃকরলণর সমসযা এবং আপনার বাহু ও
হালত যকান িুবতেতা ততরী হলে তার বযবস্থাপনালত সহােতা করলত পালর।
মরসলপররটলর লেলজওরথ্রালপস্টঃ আপনার বুক ও শ্বাসেলন্ত্রর যপিীর িডক্ত বজাে রাখার যকৌিেগুডে এবং
আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাডি যিওোর ক্ষমতার উন্নডতর বযাপালর পরামিত প্রিান কলরন। তা কফ ও যিষ্মা
পডরষ্কার করলতও সহােতা করলত পালর।

আলম লক লকেু কররত পালর?
আমরা সুপাডরি করব যে, আপনার সম্মুখীন হওো যকান সমসযা সামোলত সহােতার জনয আপডন োলত
আপনার োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা টীলমর ডনলিত িনা অনুসরণ কলরন। তলব, নীলচর সুপাডরিগুডেও সহােতা
করলত পালর।
• গোধঃকরণ করার সমে েতো সম্ভব যসাজা হলে বসুন।
•

গোধঃকরণ করার আলগ আপনার ডচবুকলক আপনার বুলকর ডিলক নাডমলে আনার যচষ্টা করুন, ো
শ্বাসনােীলত োো, খাবার বা পানীে প্রলবলির ঝুোঁ ডকলক হ্রাস কলর।

•

আপনার েডি মুখ পডরষ্কার করলত সমসযা হে, যসলক্ষলত্র একটি যেচ্ছাকৃ ত গোধঃকরণ কলেকবার
পুনরাবৃত্ত করুন।

•

আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের কাছ যথলক একটি ‘যসাোলো ডরমাইন্ডার’ বা গোধঃকরণ
সম্পলকত মলন কডরলে যিওোর বযবস্থা সম্পলকত ডজজ্ঞাসা করুন, ো আপনালক োভাডবলকর যচলে যবিীবার
গোধঃকরণ করার জনয ডনলিত ি যিলব (একটি িৃিযগত জানান যিওো বা বীপ িব্দকারী একটি েলন্ত্রর
মাধযলম তা করা যেলত পালর)।

•

খাওো ও পান করার যক্ষলত্র সহােতার জনয অনযানয উপকরণগুডে সম্পলকত আপনার স্পীচ অযান্ড
েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে বা অকুলপিনাে যথরাপেলক ডজজ্ঞাসা করুন – উিাহরণেরূপ, েডি চু ষলত সমসযা
হে, যসলক্ষলত্র একটি ভালভেুক্ত স্ট্র বযবহার করলত পালরন, োর উপলরর অংলি তরেলক বজাে যরলখ
প্রলোজনীে প্রলচষ্টালক হ্রাস করলত পালর (অনুেহ কলর মলন রাখলবন, গোধঃকরলণর সমসযা থাকলে, যে
যকান ধরলণর স্ট্র বযবহার করলে তা অযাসডপলরিলনর ঝুোঁ ডকলক বাডডলে ডিলত পালর)
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•
•
•
•

আপডন েখন কম ক্লান্ত থাকলবন, তখন প্রধান খাবারগুডে খান, োর অথত হলত পালর সন্ধযার বিলে
ডিলনর যবোলত যবিী খাবার খাওো।
ডবডভন্ন ঘনলত্বর খাবার ও পানীে খান, বা প্রলোজন হলে, ডথলকনার পান করুন, আপনার যক্ষলত্র যকানটি
সবলচলে উপেুক্ত হলব – যস বযাপালর আপনার স্পীচ ও েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে পরামিত ডিলত পালরন
যবিী পডরমালণ খাওোর যচলে ঘন ঘন অলপক্ষাকৃ ত অল্প পডরমালণ স্নযাকগুডে যবলছ ডনন
েডি ঘালডর িুবতেতার জনয আপনার মাথা ঝু লে োে, যসলক্ষলত্র আপনার অকুলপিনাে যথরাডপলের কাছ
যথলক যহি সালপালেতর বযাপালর ডজজ্ঞাসা কলর ডনন।

আলম খাওয়া ও পাি করার অসুলবধার মক্ষরে লক কররত পালর?

েডি আপনার গোধঃকরণ করার সমসযাগুডে থালক, আপনার কালছ প্রধান খাওোর সমেগুডে হতািাজনক হলে
উ লত পালর। শুধু যে যখলত যবিী সমে োগলব তাই নে, তাছাডাও আপডন হেলতা যিখলবন যে, আপনার
সডতযকালরর পছলন্দর ডকছু খাবার ও পানীে েহলণর যক্ষলত্র আপডন আর আত্মডবশ্বাসী যবাধ করলছন না।
আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে, আপনালক খাবার ও পানীলের গ ন ও ঘনলত্বর বযাপালর পরামিত ডিলত
পারলবন, োলত আপনার কযালোরী েহণ বজাে রাখার জনয, েতো ডনরাপলি সম্ভব আপনার গোধঃকরণ করা
চাডেলে োওো সম্ভব হে।
উপযুক্ত খাবারেে বযাপারে পোমর্শ প্রদান ছাড়াও আপনাে ডারেটিশর্োন আপনারে এই বযপারে পোমর্শ শদরে
পােরবন যয, আপনাে র্েীরেে পুশিগে প্ররোজনগুশি পূেরেে জনয শেভারব পযশাপ্ত েযারিােী যপরে পারেন, যাে
মরযয খাবারেে পশেপূেেোেী উচ্চ-েযারিােীে পানীেগুশি অর্ন্শভুক্ত েরেরছ এবং এছাড়াও শেশন আপনাে ওজন
বজাে োখরে সহােো েেরে পারেন (এগুশি যপ্রসশিপর্রন পাওো যাে, যা আপনাে ডারেটিশর্োন আপনাে
জনয সুপাশের্ েেরে পারেন)।
েরব, গিাযঃেেরেে সারে সংশিি যপর্ীগুশি দুবি
শ হরে উঠরি, আপনারে জানারনা হরে পারে যয, আপশন
অযাসশপরের্রনে ঝুুঁ শেরে েরেরছন। এই যেত্রগুশিরে, আপনাে ডাোরেশর্োন আপনাে র্েীরেে প্ররোজনীে পুডষ্ট
প্রিালনর ডবকল্প উপােগুডে ডনলে আলোচনা করলত পালরন।
খাবার গোধঃকরণ করার সহজতর ধারণার জনয যিখুনঃ
এমএনডি(MND) অযারসাশসরের্ন েন্ধন প্রোিী সংগ্রহঃ সহজভালব গোধঃকরণকারী খাবারগুডে
এমএনডি(MND) োো শেছু বযশক্ত এেটি ফীশডং টিউব যযমন এেটি শপইশজ(PEG), আরআইডজ(RIG) বা
ডপআইডজ(PIG)টিউব বযবহাে েরেন। এটি আপনালক তরে েহলণ সহােতা করলত পালর এবং এটি ডবলিষ কলর
প্রস্তুতকৃ ত তরেলক একটি টিউলবর মাধযলম সরাসডর আপনার পাকস্থেীলত ডনলে োে। এই টিউবটি একটি যছাে
সরু স্ট্র-এর মত হে এবং সাধারণতঃ যোকযাে অযালনলস্থটিক ডিলে তা প্রলবি করালনা হলে থালক।
একটি েীডিং টিউব বযবহালরর আলগ ডবিাে পডরমালণ ওজন হ্রাস হলে তা এই কােতধারা চোকােীন ও তারপলর
ঝুোঁ ডকলক বাডডলে ডিলত পালর, তাই আপনার ওজন উলেখলোগয পডরমালণ কলম োওোর আলগ, এই ডবকল্পটি
তাডাতাডড ডবলবচনা করলেই সবলচলে ভাে হে। আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে, ডনউডিিন নাসত,
িালেটিডিোন বা িাক্তার এই বযাপালর পরামিত ডিলত পালরন।
টিউলব খাওোলনা সম্পডকত ত আলরা তলথযর জনয, যিখুন:
তথযপত্র 7B – টিউব ডিলে খাওোলনা
একটি েীডিং টিউব বযবহার
করলত পারলবন। সাধারণতঃ
সডম্মডেত কােতধারার মাধযলম
আোি েহণ চাডেলে যেলতও

করা শুরু করলেও, আপডন চাইলে ও ডনরাপিলবাধ করলে মুখ ডিলে যখলত ও পান
আপনার োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা টীলমর পরামিত ডনলেই তা করা উডচত। একটি
আপনার যপে ভলর যখলত সহােতা হলত পালর, এবং তা আপনালক আপনার ডপ্রে
সমথত করলব।

প্রথলম, আপডন শুধুমাত্র আপনার খাবার ও পানীে পডরপূরণ করার জনয আপনার েীডিং টিউবটি বযবহার
করলত পালরন, তলব প্রলোজন পডলে, টিউলবর মাধযলম আপডন আপনার সমস্ত পুডষ্ট ও তরে েহণ করলত
পারলবন।
6

টিউলবর মাধযলম খাওোলে, তা এছাডাও আপনার পডরচেতাকারীলক এই বযাপালর আত্মডবশ্বাসী যবাধ করাে
যে, আপডন পেতাপ্ত পুডষ্ট পালচ্ছন এবং তা আপনালির উভলের মানডসক চাপলক হ্রাস কলর।

2:

আমি লালা সংক্রান্ত সিসযাগুমল মিভাবে সািলাবে পামি?

এমএনডি(MND) থাকলে, আপনালক আপনার োো ডনলে ডকছু সমসযার সম্মুখীন হলত পালর। এটি অডতডরক্ত োো
ততরী হওোর কারলণ হে না, বরং যসটিলক কােতকরীভালব গোধঃকরলণর অসামথতয, আপনার মুখ ডিলে শ্বাস
যনওো বা ডিহাইলেিলনর জনয তা হলত পালর।

োো সংক্রান্ত সমসযাগুডের মলধয রলেলছঃ
•

পাতো, জেজলে োো জমা হওো, কারণ এটি পডরষ্কার হে না এবং মুলখ জমলত থালক।

•

আপডন েডি আপনার য াোঁেগুডে সম্পূণতভালব বন্ধ করলত অসমথত হন, যসলক্ষলত্র মুখ ডিলে োো
গডালনা

•

েডি গোর ডপছলন োো জমা হে, যসলক্ষলত্র অেডস্ত হওো

•

ঘন, আঠারিা িািা, যা আপনাে মুখ ও গিা যেরে পশেষ্কাে েো েঠিন (আপশন
শডহাইরেরেড হরি যা ঘেরে পারে)

•

ডিহাইলেিন, েডি আপনার হারালনা তরে প্রডতস্থাডপত না হে (েডি আপনার গোধঃকরলণর
সমসযার জনয তরে েহলণর পডরমাণ কলম োে, তার অবস্থা আলরা খারাপ হলত পালর)।

আলম পাতলা, জলজরল লালার সরে লকভারব মালিরয় লিরত পালর?

কখনও কখনও মুলখ জমা হওো বা মুখ যথলক চুোঁ ইলে পডা োো পডরষ্কার করার একমাত্র উপাে হে তা একটি
টিসুয যপপার ডিলে মুলছ যনওো বা তা একটি যছাে পালত্র জমা রাখা। এটি আপনালক আত্ম-সলচতন কলর তু েলত
পালর এবং জনসমলক্ষ ও সামাডজক পডরডস্থডতগুডেলত আপনার আত্মডবশ্বালসর উপর প্রভাব যেেলত পালর, তলব,
সহােতা করার অলনকগুডে পদ্ধডত রলেলছ, তাই পরামলিতর জনয আপনার োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা টীলমর সালথ
কথা বেুন।
েডি আপনার মুখগহ্বলর পাতো োো জমলত থালক বা চুোঁ ইলে পডলত থালক, যসটিলক যপ্রসডক্রপিলনর ওষুধ বযবহার
কলর ডচডকৎসা করা যেলত পালর। এর মলধয অন্ততভুক্ত থাকলত পালরঃ
হাইওলসন্ হাইররাররামাইিঃ সাধারণতঃ ভ্রমণগত অসুস্থতার ডচডকৎসার জনয বযবহার করা হে, তলব মুখ শুষ্ক
রাখার জনযও তা বযবহার করা যেলত পালর, েডিও আপনার বেস যবিী হলে তার জনয তন্দ্রাচ্ছন্নতা হলত পালর।
এটি একটি েযাবলেে রূলপ, একটি ডস্ক্ন পযাচ ডহলসলব এবং ইনলজকিন ডহলসলব পাওো োে।
হাইওলসন্ লবউটাইলররামাইিঃ সাধারণতঃ মোিলের যপিীর সংলকাচলনর সমসযার জনয বযবহৃত হে, তলব তা
মুখলকও শুষ্ক কলর। হাইওডসন হাইলোলব্রামাইলির তু েনাে এর যক্ষলত্র তন্দ্রাচ্ছন্নতা হওোর সম্ভাবনা কম। এটি
েযাবলেে রূলপ পাওো োে, তলব একটি ইনলজকিন ডহলসলবও তা প্রিান করা যেলত পালর।
অযাররালপি: মুখ শুষ্ক করলত বযবহৃত হে। যমডিকযাে সুপাডরি অনুোেী েযাবলেে রূলপ এটি পাওো োে এবং
অযালিাডপন আই েপস োো হ্রাস করলত েল্পলমোিী আরাম পাওোর জনয ডজহ্বার তোে যিওো যেলত পালর।
অযালমলরপটাইললিঃ সাধারণতঃ অবসািলরাধী ডহসালব বযবহার করা হে, ডকন্তু তাছাডাও এটি মুখলক শুষ্ক করলত
পালর। এটি েযাবলেে আকালর বা মুলখ খাওোর একটি সমাধান ডহলসলব উপেব্ধ রলেলছ।
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গ্লাইরকাপাইররালিয়ামঃ সাধারণতঃ অডতডরক্ত ঘালমর ডচডকৎসার জনয বযবহৃত হে, তলব তা মুখলকও শুষ্ক করলত
পালর। এটি তরে রূলপ পাওো োে, তলব একটি ইনলজকিন ডহলসলবও তা প্রিান করা যেলত পালর।
বটু ললিাম টলক্সিঃ এছাডাও এটি যবােে নালম পডরডচত। এটি শুধুমাত্র োো ডনেন্ত্রলণর গুরুতর যক্ষত্রগুডেলত
বযবহৃত হে। শুধুমাত্র একজন যস্পিযাডেেই এটি প্রিান করলত পালরন এবং োোেডিলত এটি ইনলজক্ট করা হে।
একটি একক যিাজ ডতন মাস পেতন্ত স্থােী হলত পালর। েডিও এটিলক অলপক্ষাকৃ ত ডনরাপি ডহলসলব ডবলবচনা করা
হে, এর জনয পাশ্বতপ্রডতডক্রো হলত পালর, যেমন গোধঃকরলণর সমসযা এবং খুব শুষ্ক মুখ।
মরলিরয়শিঃ এটি োোেডির সডক্রেতা কমালত পালর এবং সমসযা গুরুতর হলে িাোঁডালে তা সহােক হলত পালর।
আপনার জনয যকানটি উপেুক্ত হলব, তার জনয আপনার ডজডপ(GP)-র সালথ বা প্রিস্ততর োস্থয ও সামাডজক
পডরচেতা টীলমর সালথ কথা বেুন। আপনার যক্ষলত্র সবলচলে উপেুক্ত ডক হলব তা ডনধতারলণর জনয আপনালক
ডবডভন্ন ধরলণর ওষুধ যখলে যিখলত হলব।
এছাডাও যসকিন 3 যিখুনঃ একটি ওোি সাকিন ইউডনে কীভালব সাহােয করলত পাযর?

আলম ঘি লালা বা শুষ্ক মুরখর সমসযা লকভারব সামলারত পালর?

আপডন হেলতা যিখলবন যে, আপনার যক্ষলত্র পাতো োোর উলটাো হলচ্ছ, যেখালন আপনার োো ঘন ও চটচলে
হলে উল লছ।
মুখ ডিলে ডনঃশ্বাস যনওোর জনয হওো ডিহাইলেিন ও োোর বাষ্পীভবলনর জনয, মুখ ও গোর ডপছলন োো,
কফ ও যিষ্মা জমা হলত পালর। এটি খুবই অেডস্তজনক হলত পালর। তাছাডা আপনার মুলখ খুব শুষ্কলবাধ হলত
পালর। বুলকর সংক্রমলণর জনয কফ ততরী হলে োওো যবলড যেলত পালর।
ডকছু বযবহাডরক তথয ো সহােতা করলত পালরঃ
• ডিহাইলেিন এডালনার জনয প্রচু র পডরমালণ তরে েহণ করুন। আপনার গোধঃকরণ করলত সমসযা হলে,
আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে পান করার যকৌিেগুডে, ডথলকনার বা তরে েহলণর ডবডভন্ন
উপাে সম্পলকত পরামিত ডিলত পারলবন।
• পাতো তরে গোধঃকরণ করা তখনও ডনরাপি থাকলে, আইস েডেপপ বা ডেলকর মাথাে থাকা আইস
ডকউব একটি শুষ্ক মুলখর সমসযাে আরাম আনলত সহােতা করলত পালর।
• িুগ্ধজাত পণযগুডে ও েক েে এডডলে চেলে বা যসগুডে েহলণর পডরমাণ হ্রাস করলে তা কালজ আসলত
পালর, কারণ ডকছু বযডক্তর যক্ষলত্র এগুডে োো ও যিষ্মালক ঘন কলর তু েলত পালর। আপনার
িালেটিডিোলনর সালথ এই ডবষেটি খডতলে যিখুন, কারণ আপনার িুগ্ধজাত পণয েহলণর পডরমাণ কমালে
তার জনয ওজন হ্রাস হলত পালর।
• আনারস বা যপোঁলপোঁর মত েলের রস যখলে যিখলত পালরন, কারণ এলত একটি এনজাইম রলেলছ, ো ঘন
োোলক যভলঙ্গ যেেলত সহােতা কলর। এছাডাও পযালপইন বা যব্রালমলেইন সাডিলমন্টগুডে সহােতা করলত
পালর।
• বাষ্প-শ্বাস ডনলে তা ডনঃসডরত ঘন পিাথতগুডেলক ডিডথে ও আর্দ্ত করলত সহােতা করলত পালর।
• বুক যথলক ডনঃসডরত পিাথতগুডে ডিডথে করার জনয একটি যনবুোইজালরর মাধযলম জীবাণুমক্ত
ু পাডতত জে
প্রিান করা যেলত পালর। যনবুোইজার েু সেু লস প্রশ্বাস ডহলসলব যনওোর জনয একটি সূক্ষ্ম বাষ্প ততরী
কলর। এটি সাধারণতঃ ওষুধ প্রিালনর জনয বযবহৃত হলে থালক এবং শুধুমাত্র আপনার িাক্তার বা োস্থয
ও যসািযাে যকোর টীলমর পরামিত অনুোেীই তা হওো উডচত।
• একটি শুষ্ক মুলখর সমসযাে আরাম পাওো এবং িুগতন্ধ-সৃডষ্টকারী বযাকলেডরো িূর করার যক্ষলত্র োো
প্রডতস্থাপনকারী যজে বা যে সহােতা করলত পালর। ঘন ঘন অল্প চু মুক ডহলসলব জে যখলেও শুষ্ক মুলখর
সমসযাে আরাম পাওো যেলত পালর।
•

ঘুলম থাকার সমেকালে মুখ েডি খুব শুষ্ক হলে োে – যসলক্ষলত্র একো ভাে অডেভ ওলেে বা এক
চামচ ডঘ মুখলক ডপডচ্ছে রাখলত পালর এবং তা ডকছু ো যবিী সমে ধলর আরাম ডিলত পালর। এই পদ্ধডত
বযবহালরর মধযবতী সমলে মুলখর োস্থযসম্মত অভযাসগুডেলক সুডনডিত করুন।
8

প্রলতযলকরই আোিা চাডহিা এবং পছন্দগুডে থালক, ডকন্তু আপশন হেরো যদখরবন যয, িািাে সমসযা োেরি শেছু
খাবাে যখরে আরো সমসযা হরে বা ো আের্শে েেরছ না।

"চেচলে োো এবং যব্রালকাডে আমার জনয এক ভাে সডম্মেন ততডর কলর না!"
ডনম্নডেডখত যপ্রসডক্রপিলনর ওষুধগুডে সহােক হলত পালরঃ:
কামবণ ালসলস্টইি/অযালসটাইললসলস্টইিঃ এটি যিষ্মালক যভলঙ্গ ডিলে কম ঘন ও চটচলে কলর যতালে এবং কাডি
যিওোলক সহজ কলর। এটি তরে ও কযাপসুে ডহলসলব পাওো োে, এবং তাছাডাও এমন একটি ধরলণ পাওো
োে ো একটি যনবুোইজালরর সাহালেয শ্বালস যনওো োে।
লবটা-ব্লকাসণ ঃ সাধারণতঃ অযাডঞ্জনা ও উচ্চ রক্তচাপ সহ ডবডভন্ন োস্থযসমসযার ডচডকৎসার জনয বযবহৃত হত, তলব
এটি মুলখর যিষ্মালকও পাতো করলত পালর।
আলরা প্রডতকারগুডে উপেব্ধ রলেলছ, ডবলিষ কলর, আপনার েডি যিষ্মাঘটিত সমসযা থালক। ওষুলধর বযাপালর
েথােথ ডনলিত িনার জনয আপনার োস্থয পডরচেতা টীলমর সালথ আলোচনা করুন।

এিটি ওিাল সািশন ইউমনট মিভাবে সাহায্য িিবে পাবি?

3:

ওরাে সাকিন প্রণােীলত োো, যিষ্মা বা খাবালরর কণালক অপসাডরত করার জনয মুলখ একটি সাকিন টিউব
প্রলবি করালনা হে। আপডন েডি গোধঃকরলণর মাধযলম আপনার মুখ পডরষ্কার করলত না পালরন, যসলক্ষলত্র এই
প্রণােীটি েথােথ হলত পালর।
এমএনডি(MND) ডকভালব আপনার উপর প্রভাব যেেলছ তার উপর ডনভত র কলর, আপডন ডনলজই সাকিন
ইউডনেটি বযবহার করলত সমথত হলত পালরন, বা আপনার একজন তত্ত্বাবধানকারী বা পডরচেতা কমীর সহােতার
প্রলোজন হলত পালর।
ওরাে সাকিন আপনার জনয উপেুক্ত নাও হলত পালর েডি আপনার ডনম্নডেডখতগুডে থালকঃ
•

আপনার মুলখ যকান ভাঙা হাড

•

আেগা িাোঁত

•

রক্ত জমাে বাোঁধা সংক্রান্ত োস্থযসমসযাগুডে

•

গো বা মুলখর কযান্সার

•

তীব্র ব্রলঙ্কাস্পযাজম - ো হাোঁপাডন, ব্রঙ্কাইটিস অথবা অযাোডজতর তবডিষ্টয হলত পালর

•

ডস্ট্রলিার – েখন বাতাস েু সেু লস োওো বা েু সেু স যথলক যবর হওোর সমে একটি সংকীণত বা
বাধােুক্ত শ্বাসনােীর জনয উচ্চ-ডপলচর শ্বালসর িব্দ ততরী কলর।

•

অডস্থরতা বা িুঃডিন্তা

আলম লকভারব একটি সাকশি ইউলিট মপরত পালর?
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আপনার ডজডপ(GP) বা ডিডস্ট্রক্ট নালসতর মাধযলম সাকিন ইউডনেগুডে পাওো যেলত পালর। ডকছু জােগালত,
সাকিন ইউডনেগুডে শুধুমাত্র একটি স্থানীে এমএনডি(MND) যকোর যসন্টার বা যনেওোলকত র মাধযলম উপেব্ধ
হলত পালর।
েডি তারা একটি ইউডনে যপলত অসমথত হন, উিাহরণেরূপ আপনার এোকাে তহডবলের অভালব তা হে,
যসরেরত্র এমএনশড(MND) অযারসাশসরের্রনে োছ যেরে এেটি ইউশনে যাে যনওো যযরে পালর। আপনার
ডজডপ(GP)-যক বা আপনার োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা টীলমর একজন সিসযলক সালপােত সাডভত লসস টীলমর সালথ
01604 611802 নম্বলর যোগালোগ করলত বা এই আইডিলত ই-যমইে করলত বেুনঃ
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আলম একটি সাকশি ইউলিট লকভারব বযবহার করব?
যে যপিািার বযডক্তটি ইউডনেটি সরবরাহ করলবন, ডতডনই আপনালক এটির ডনরাপি বযবহার সংক্রান্ত প্রডিক্ষণ
ডিলত পারলবন। ইডন আপনার যরসডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে, স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে, নাসত বা
এমএনডি(MND) যস্পিযাডেে টীলমর একজন সিসয হলত পালরন। েডি প্রডিক্ষণ প্রিান না করা হে, যসলক্ষলত্র
ইউডনেটির ডনরাপি বযবহার সুডনডিত করার জনয তার অনুলরাধ করুন।
একটি সাকিন ইউডনে বযবহার করার সমে, ডনম্নডেডখত ডনলিত ডিকাগুডে সবসমে অনুসরণ করা উডচতঃ
•

একটি ওরাে সাকিন ইউডনে শুধুমাত্র মুখগহ্বলর বযবহার করা উডচত। এটিলক গোর ডপছলনর অংলি,
যপছলনর িাোঁত ছাডডলে অথবা আপনাে নজরেে আড়ারি োো অংরর্ বযবহার করলবন ন।

•

মুখ বা গোর ডপছন যথলক কঠিন বস্তু, খাবার বা শ্বালস যনওো ডবজাতীে বস্ত অপসারণ করার যচষ্টা
করলবন না, কারণ তার জনয চালপ বস্তুটি শ্বাসনােীর আলরা ডভতলর চলে যেলত পালর।

•

ডচৎ হলে যিালবন না। আপনার যরসডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে বা নাসত উপেুক্ত যিহভঙ্গীর বযাপালর
পরামিত ডিলত পারলবন, তলব আপডন েডি উল বসলত না পালরন, তাহলে আপনার পাি ডেলর যিাওো
উডচত।

•

িাোেটিলক খুব উোঁচুলত যঘারালবন না। একটি ডনম্ন যসটিং ডিলে শুরু করুন এবং প্রলোজন অনুোেী
ধীলর ধীলর বাডান। েথােথ োস্থযলসবা যপিািার আপনালক বযবহালরর আিিত যসটিং-এর বযাপালর পরামিত
ডিলত পারলবন।

•

একবালর 10 যসলকলন্ডর যবিী সমলের জনয মুলখর মলধয সাকিন ডক্রো সঞ্চােন করলবন না।

•

ক্ষডত এডালনার জনয, সাকিন িীষতটিলক ডজহ্বা বা য াোরিে শভেরেে শদরেে নেম ত্বরেে সংস্পলিত
আনলবন না। এই িীষতটি োলত মুলখর সঠিক অংিগুডেলত বযবহৃত হে, তা ডনডিত করার জনয
উপকরণটি প্রিানকারী যপিািালরর কাছ যথলক পরামিত ডনন।

মিভাবে আমি সািশন ইউমনবটি য্ত্ন ননে?
ইউডনেটি প্রস্তুতকারী বা এটি সরবরাহকারী যপিািালরর দ্বারা আপনালক প্রিানকারী ডনলিত িনা সবসমে অনুসরণ
করুন। নীলচর ডনলিত িনাটি আপনালক ইউডনেটি সঠিকভালব রক্ষণালবক্ষণ করলত সহােতা করলত পালরঃ
•

প্রডতবার বযবহালরর আলগ এবং পলর অল্প পডরমাণ ান্ডা, পডরষ্কার জে ডিলে সাকিন ডক্রো করুন।
বযাকলেডরো জন্মালনা প্রডতলরালধর জনয সাকিন িীষত এবং টিউলবর অংিগুডেলক েতো সম্ভব পডরষ্কার
রাখা গুরুত্বপূণত।

•

প্রলোজন অনুোেী কযাডনোর খাডে রাখুন।

•

বযবহালরর পর সরঞ্জাম পশেষ্কারেে জনয প্রস্তুতকারীর ডনলিত িাবেী অনুসরণ করুন।

•

বযাোরীটি ডনলিত িনা অনুোেী ডনেডমতভালব চাজত করা উডচত।
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েডি আপনার সাকিন ইউডনলের রক্ষণালবক্ষণ সম্পলকত যকান প্রশ্ন থালক তাহলে, ডনলিত ি মযানুোে যদরখ শনন বা
আলরা তলথযর জনয প্রস্তুেোেীে সালথ যোগালোগ করুন।

4:

আলম লকভারব কালশ সামলারত পালর?

আপডন েডি যপিীর িুবতেতা বা োো জমা হওোর সমসযার সম্মুখীন হন, আপডন হেলতা যিখলবন যে, গোর
ডপছলনর অনুভূডতগুডের পডরবতত ন হলচ্ছ। এটি এই উলদ্বলগর কারণ হলত পালর যে, হ াৎ একটি কাডির িমক এলে
তা আপনার শ্বাস-প্রশ্বালসর উপর প্রভাব যেেলব, তলব এটি মলন রাখা গুরুত্বপূণত যে, এমনডক কাডির গুরুতর
পবতগুডের জনযও শ্বাস-প্রশ্বাস হ াৎ যরাধ হে না।
এমএনডি(MND) থাকা অল্প ডকছু যোলকর যক্ষলত্র গোর িক্ত হলে োওো যপিীর ডখোঁচুডনর জনয অপ্রতযাডিত
কাডি বা ‘শ্বাসলরাধ’-এর পবতগুডে হলত পালর, তলব আবার বেলত হে যে, এর জনয শ্বাস-প্রশ্বাস হ াৎ আেলক
োে না। েডি যসরকম হে, ওষুধ তার প্রভাব কমালত পালর, ো এমএনডি(MND) জাে ইন যকস ডকে-এ
আপনার জনয যপ্রসক্রাইব করা থাকলত পালর। ডকেটি সম্পলকত আলরা তলথযর জনয পলরর ডিলরানামটি যিখুন।
েখন েু সেু লসর ডিলক োওো নােীগুডেলত অেডস্ত ততরী হে, আমরা শ্বাসনােীগুডে পডরষ্কার করার একটি প্রাকৃ ডতক
প্রডতবতত ডক্রো ডহলসলব যকলি থাডক। আপনার শ্বাসেলন্ত্রর যপিী িুবতে হলে, আপডন আলগ যেরকম যজালর কািলতন,
ততো যজালর কািলত সমথত নাও হলত পালরন।
এর অথত হলত পালর এই যে, আপনালক একটি অেডস্ত িূর করার জনয আলরা যবিী কািলত হলত পালর। তলব,
আপনার কাডি েডি অেডস্তটি িূর করার মত েলথষ্ট যজারিার না হে, যসলক্ষলত্র আপডন বুলকর সংক্রমলণর বডধতত
ঝুোঁ ডকলত থাকলত পালরন। আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে এবং একজন যরসডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে
আপনালক এর মাধযলম এগুডে সামোলত সহােতা করলত পালরনঃ
শ্বাস নিৌশলঃ: যেমন শ্বাস েযাক বা জমা করা (লেলক্ষলত্র েু সেু লস ইলতামলধয থাকা বাতালসর উপর অডতডরক্ত
বাতাস স্থাপন কলর) োলত আপনার কাডিলত অডতডরক্ত যজার যোগ করা োে।
আপিার কালশরত সাহাযয করার জিয একটি যন্ত্রঃ ো একটি যেস মালস্ক্র সালথ বযবহার করা হে এবং প্রােিঃ
‘কে অযাডসে’ বা ‘কাডি সহােক’ ডহলসলব উলেখ করা হে। এটি একটি প্রাকৃ ডতক কাডির জনয উদ্দীপ্ত কলর
এবং বারংবার বুলকর সংক্রমণ হওোর ঝুোঁ ডক কমালত সহােতা করলত পালর। ডকছু বযডক্তর যক্ষলত্র এর সালথ
মাডনলে যনওো কঠিন হলত পালর, তলব এটি উপকারী হলত পালর। সাধারণতঃ সমসযার প্রাথডমক পেতােগুডেলত
যকৌিেটির সালথ মাডনলে যনওো অলপক্ষাকৃ ত সহজতর হে। একজন যরসডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে েন্ত্রটির যসেআপ করলবন এবং এর উপর নজর রাখলবন।
‘কে অযাডসষ্ট’ যমডিন পাওোর উপাে বা এটি পাওোর জনয ঋযণর বযবস্থা অঞ্চিরভরদ পশেবশেশ ে হরে পারে
এবং মারঝ মারঝ এে সাশভশ শসং এবং েেোরবেেও সমসযাজনে হরে পারে। আপনার েডি এটি যপলত যকান
সমসযা হে বা সাডভত ডসং করলত ঝালমো হে, যসলক্ষলত্র আমালির এই সমসযাগুডের উপর নজর রাখলত সহােতার
জনয অনুেহ কলর, আমালির যহল্পোইন এমএনডি(MND) কালনলক্টর সালথ যোগালোগ করুন। যোগালোলগর
ডববরলণর জনয শবভাগ 6: আশম শেভারব আরো জানরে পাশে?-এর আরো েেযাবিী যিখুন।
এমএিলি(MND) জাষ্ট ইি মকস লকট লক?

MND জাষ্ট ইন যকস ডকে হে একটি যছাে বাে যেটিলত কাডি ও শ্বাসলরাধ হলে োওো সহ আপডন সম্মুখীন

হলত পালরন এরকম শ্বাস আেলক োওো বা আতঙ্কেস্ত হওোর যকান অনুভূডত উপিলমর জনয ডনডিত ষ্ট ওষুধগুডে
জমা থালক।
ডকেটিলত ডনডিত ষ্ট পডরডস্থডতগুডেলত আপনার তত্বাবধানকারীর প্রলোলগর জনয তথযাবেী ও যপ্রসক্রাইবকৃ ত ওষুধগুডে
থালক, এছাডাও এলত োস্থয যপিািারলির বযবহালরর জনয তথযাবেী ও অডতডরক্ত ওষুধগুডে থালক, োলত একটি
জরুরী পডরডস্থডতলত তালির িাকা হলে তারা অডবেলম্ব এবং েথােথ পিলক্ষপ েহণ করলত পালরন।
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খাডে বােটি ডনঃখরচাে আপনার ডজডপ(GP)-যক সরাসডর সরবরাহ করা হে। তারা প্রলোজনীে ওষুধগুডে
যপ্রসক্রাইব করলত পালরন এবং আপনার বাডডলত রাখার জনয সম্পূণত ডকেটি সরবরাহ করলত পালরন।
আপনার তত্বাবধানকারীর জনয ডকেটির মলধয পরামিত ও ডনলিত িাবেী প্রিান করা থালক, তলব ডকেটি সরবরাহ
করার সমে সাধারণতঃ আপনার কডমউডনটি নাসত বা আপনার ডজডপ(GP) আপনালক ও আপনার
তত্ত্বাবধানকারীলক অডতডরক্ত ডনলিত িনা প্রিান করলবন। এর কারণ হে আপনার বযডক্তগত প্রলোজনগুডে অনুোেী
ওষুধগুডে যপ্রসক্রাইব করা হলব। েডি ডকেটিলত থাকা ডজডনসগুডে বুডঝলে না যিওো হে, যসলক্ষলত্র তা বুডঝলে
ডিলত বেুন।
েডিও অডধকাংি যোলকর যক্ষলত্রই কখলনাই বালের ওষুধগুডে বযবহালরর প্রলোজন পলড না, তলব হালতর কালছ
যসটি থাকলে তা আত্মডবশ্বাস ডনলে আসলত পালর এবং তা আশ্বাসকারী হলত পালর। আপডন েডি মলন কলরন যে,
ডকেটি কালজ আসলত পালর, যসলক্ষলত্র তা পাওোর জনয আপনার ডজডপ(GP)-যক বেুন। তারা আপনার জনয
একটি ডকে অিতার ডিলত এমএনডি(MND) কালনলক্টর সালথ যোগালোগ করলত পারলবন। যোগালোলগর ডববরলণর
জনয শবভাগ 6: আশম শেভারব আরো জানরে পাশে?-এর আরো েেযাবিী যিখুন।

আলম খাওয়ার সময় কালশ হওয়ার মক্ষরে লক কররত পালর?
গোধঃকরলণর সালথ সংডিষ্ট যপিীগুডে প্রভাডবত হলে, আপডন যিখলবন যে, আপডন খাওো বা পান করার সমে
যবিী কািলছন। এলক্ষলত্র, আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে এবং িাোলেডিোলনর কাছ যথলক পরামিত
ডনন।
তারা যসরা যকৌিেগুলোর বযাপালর আপনালক পরামিত যিলবন, যেমনঃ

5:

•

আলরা ভােভালব ডচলবান, োলত খাবার োোর সালথ ভােভালব ডমলি োে এবং গোধঃকরলণর পলক্ষ
সহজতর হে

•

ডবডভন্ন ঘনলত্বর খাবার এবং পাতো তরেগুডে ঘন করলে ডনরাপিভালব গোধঃকরণ করা সহজতর হলত
পালর (ডকছু ডথলকনার যপ্রসডক্রপিলনর মাধযলম পাওো োে)

আলম শ্বাসররাধ হরয় যাওয়া লকভারব সামলারত পালর?

শ্বাসনািীরে এেটি শবজােীে পদাথত যযমন খাবাে বা েেি আেরে যগরি শ্বাসরোয হরে যযরে পারে।
ভীশেেে হরে পারে, েরব সাযােেেঃ অশেশেক্ত যোন সহােো ছাড়াই ো পশেষ্কাে হরে যাে।

এটি

খাওোর সমে কাডি বা শ্বাসনােীলত খাবার ডগলে শ্বাসলরাধ হওো শুধু গোধঃকরলণর সমসযা থাকা বযডক্তলিরই
নে, যে কালরা হলত পালর। আপনার গোধঃকরলণর যপিীগুডে েডি িুবতে হলে থালক, আপডন ডকছু ো যবিী
ঝুোঁ ডকলত থাকলবন।
যবিীর ভাগ ঘেনাই সাধারণতঃ যছােখালো ধরলণর হলে থালক, তলব এই ঝুোঁ ডকটি রলেলছ যে, শ্বাসলরাধ হলে
োওোর বযাপারটি সংকেজনক হলে উ লত পালর, োর জনয তাৎক্ষডণক প্রাথডমক ডচডকৎসার প্রলোজন হে। পলরর
ডিলরানাম – শ্বাসরোরযে বযাপারে আপনাে েত্ত্বাবযােরেে জনয শনরদশ র্না। এই ঘেনাগুডে প্রডতলরাধ ও বযবস্থাপনাে
সহােতার জনয এই সমসযার বযাপালর আপনার স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের কাছ যথলক পরামিত যনওো
গুরুত্বপূণত। এছাডাও আপনার আলিপালির বযডক্তলির এটি জানা গুরুত্বপূণত যে, আপনার গুরুতর শ্বাসলরাধ হওোর
পবতগুডের মত অনাকাডিত ঘেনা ঘেলে ডক করলত হলব।
একজন োভাডবক বযডক্তর শ্বাসলরালধর যক্ষলত্র যে ডচডকৎসা হে, একজন এমএনডি(MND) থাকা যোলকর শ্বাসলরাধ
হওোর যক্ষলত্রও একিম একই ডচডকৎসা হলে থালক। শ্বাসলরাধ হওো সংক্রান্ত িুঃডিন্তার অনুভূডত হ্রালসর জনয,
এরকম পডরডস্থডত ততরী হলে তা ডকভালব সামোলত হলব তা আলগ যথলক যজলন রাখলে কালজ ডিলত পালর।
হােকা ও গুরুতর শ্বাসলরাধ হলে োওো অবস্থার পাথতকয যবাঝা গুরুত্বপূণতঃ
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হালকা বা আংলশক শ্বাসররাধঃ হলে থালক েডি শ্বাসনােী শুধুমাত্র আংডিকভালব অবরুদ্ধ হে। খাবার বা পানীে
েহলণর সমে তা হলত পালর, বা েু সেু স যথলক ডনঃসডরত পিাথতগুডেলক িূর করার যচষ্টা করলত ডগলে তা হলত
পালর। শ্বাসলরাধ হওোলক হােকা বো হলব, েডি বযডক্তটিঃ
•
•

একটি প্রলশ্নর উত্তর ডিলত পালরন বা একটি িব্দ করলত পালরন (যেখালন এমএনডি(MND)-র জনয
েো বিা গুরুেেভারব ক্ষডতেস্ত হেডন)
তখনও কাডি ডিলত থালকন এবং শ্বাস ডনলত থালকন।

গুরুতর শ্বাসররাধ হলঃ েখন বযডক্তটি কথা বেলত পারেন না বা বা একটি িব্দ করলত পালরন না। েডি বযডক্তটি
এমএনডি(MND)-র কারলণ কথা বেলত অক্ষম হন, যসরেরত্র শেশন োে মাো ঝুোঁ শেরে বা ঝাুঁশেরে বা ইর্াো
েরে সাড়া শদরে পারেন। েডি ডতডন তাও করলত না পালরন, যসলক্ষলত্র অনযানয ডচিগুডে রলেলছ, ো ডনলিত ি কলর
যে, শ্বাসলরাধ হওোর বযাপারটি গুরুতর মাত্রাে রলেলছ। েডি শ্বাসনােীটি সম্পূণতভালব আেলক োে, যসলক্ষলত্র
শুধুমাত্র হােকা ডিস যিওোর মত আওোজ হলত পালর এবং যকান কাডি যিওোর যচষ্টা করা হলেও তা নীরব
থাকলব, কারণ বযডক্তটি শ্বাস ডনলত বা ছাডলত সমথত হলবন না। গুরুতর শ্বাসররাধ হওয়া একটি জরুরী অবস্থা
এবং তার জিয তৎক্ষণাৎ পেরক্ষপ মিওয়া প্ররয়াজি।

আপিার তত্বাবধায়রকর জিয, শ্বাসররাধ হরল লক কররত হরব তার লিরেণ শিা
আপনার প্রধান তত্বাবধানকারী একজন জীবনসঙ্গী, পডরবালরর সিসয বা বন্ধু যেই যহান না যকন বা আপডন েডি
যবতন যিওো তত্ত্বাবধানকারীর সহােতা যনন, আপডন তালির সালথ এই তথযাবেী ভাগ কলর ডনলত চাইলত
পালরন, োরা খাওো বা পান করার সমে আপনার সহােতা কলর থালকন। এটি আপনার যকান সম্ভাবয শ্বাসলরাধ
হলে োওোর ঘেনার বযাপালর আপনালক ও আপনার তত্বাবধােকলক পুনঃআশ্বাস প্রিালন সহােতা করলত পালর।
কম উডদ্বগ্ন হওো এবং আলরা ডনেন্ত্রলণ থাকা গুরুত্বপূণত, কারণ আতঙ্কেস্ত হলে পডলে তা পডরডস্থডতটিলক আলরা
খারাপ কলর তু েলত পালর, আলগর ডিলরানাম, এমএনশড(MND) জাস্ট ইন যেস শেে ডক? যিখুন।

“আতঙ্কেস্ত না হওো খুব গুরুত্বপূণত ... এমএনডি(MND) থাকা বযডক্ত এবং তার তত্বাবধানকারী বযডক্ত
উভলের এলক অপলরর সামলথতযর প্রডত ডবশ্বাস থাকা গুরুত্বপূণত।”
ডনম্নডেডখতগুডে শুধুমাত্র ডনলিত িাবেী মাত্র এবং যসগুশিরে শ্বাসরোয সংিার্ন্ শিশনেযাি পোমরর্শে প্রশেস্থাপনোেী
শহরসরব যদখা উশ ে নে। আপডন েডি গোধঃকরণ, কাডি বা শ্বাসলরাধ সংক্রান্ত যকান সমসযার সম্মুখীন হন,
যসলক্ষলত্র পরামলিতর জনয একজন স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপলের কালছ োন। আপডন এছাডাও
ডনউলরােডজকযাে সমসযার অডভজ্ঞতা থাকা একজন ডেডজওলথরাডপলের কালছ এটি ডনলে আলোচনা করলত পালরন
ো আপনার কালজ আসলত পালর।

হালকা বা আংলশক শ্বাসররাধ হওয়া একজি বযলির সহায়তা করা

েডি বযডক্তটি তখনও কািলত, শ্বাস ডনলত বা একটি িব্দ করলত পালরন, যসলক্ষলত্র এটি একটি হােকা বা আংডিক
শ্বাসলরাধ হওোর পডরডস্থডত হলব। এই পডরডস্থডতলত, সাধারণভালব ডতডন ডনলজই আেলক োওো পিাথতটি যবর কলর
ডিলত পারলবন। শ্বাসনােী পডরষ্কার হওো এবং অেডস্ত চলে োওো পেতন্ত তালিরলক কাডি চাডেলে যেলত উৎসাডহত
করুন।
হােকা শ্বাসলরাধ হওো, সংডিষ্ট বযডক্তটি এবং তার আলিপালির যোলকলির জনয খুব চাপজনক হলত পালর, তলব
তধলেতযর সালথ এবং সমে ডনলে আেলক োওো পিাথতটি অবলিলষ পডরষ্কার হলে োে।
সতকীকরণঃ হােকা বা আংডিক শ্বাসরোয হরি, বযশক্তটিে শপরঠ াপড় যদরবন না, োেে োো আরো যজারে
শ্বাস শনরে থাকলবন, যাে জনয আেরে যাওো খাবাে বা েেি শ্বাসনািী শদরে আরো শভেরে রি যযরে পারে।
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“আডম তালক পাি যথলক একো ভরসাজনক আডেঙ্গন করলত যিলখডছোম, যেখালন এমএনডি(MND)
থাকা বযডক্তটি বলস ডছলেন। এবং ‘সবডকছু ঠিক হলে োলব’-এই কথাটি একটি আশ্বস্তকারী ও ডিডথেকারী
প্রভাব যেলেডছে, ো শ্বাসলরাধকারী পিাথতটি পডরষ্কার করলত সহােতা কলরডছে…শুধু এই পুনঃআশ্বাসটি উলদ্বগ
কমালত সহােতা কলরডছে।"
েডি যকান সমে বযডক্তটি তার কােতকরীভালব কাডি যিওোর সামথতয হারান, যসলক্ষলত্র এটি একটি গুরুতর
শ্বাসলরালধর পবত হলত পালর। গুরুতর শ্বাসলরাধ হওো বযডক্তলক সহােতা করা – িীষতক পলরর ডিলরানামটি যিখুন।

গুরুতর শ্বাসররাধ হওয়া বযলিরক সহায়তা করা

েডি বযডক্তটি কািলত, শ্বাস ডনলত, কথা বেলত বা যকান িব্দ করলত অসমথত হন, এবং সম্ভাবযভালব একটি যছাে
ডিস যিওোর মত িব্দ কলরন, তাহলে যসটি গুরুতর শ্বাসলরাধ ডহলসলব ডবলবচনা করা হলব।
সতকীকরণঃ এটি একটি জরুরী পলরলস্থলত যার জিয তৎক্ষণাৎ পেরক্ষপ গ্রহণ কররত হরব।

এরকম হলেঃ
• বযডক্তটির এক পাি যথলক সামানয ডপছলন িাোঁডান (েডি আপডন িান-হাডত হন, তাহলে বাোঁডিলক িাোঁডান,
েডি আপডন বাোঁ-হাডত হন, তাহলে িানডিলক িাোঁডান)
•

এক হাত ডিলে তার বুলক সালপােত ডিন এবং বযডক্তটিলক সামলনর ডিলক ঝুোঁ ডকলে ডিন, োলত আেলক োওো
পিাথতটি নীলচর ডিলক োওোর বিলে মুখ ডিলে যবডরলে আলস।

•

আপনার হালতর যচলো ডিলে বযডক্তটির কাোঁলধর প্রসাডরত অংলি পাোঁচবার পেতন্ত যজালর চাপড মারুন
(হালতর যচলো হে হালতর পাতা ও কবডজর মধযবতী অংি)

•

প্রডতবার চাপড যিওোর পর যথলম োচাই করুন যে, আেলক থাকা পিাথতটি যবডরলে ডগলেলছ ডক না।

েডি পাোঁচবার পরপর চাপড যমলরও বাধাটি সলর না োে, যসলক্ষলত্র ডনম্নরূপভালব পাোঁচবার পেতন্ত যপলে চাপড
মারুনঃ
•

শ্বাসলরাধ হওো বযডক্তর ডপছলন িাোঁডান। েডি ডতডন একটি যচোলর বা হুইেলচোলর থালকন, আপডন তার
ডপছলন ডগলে ডস্থত হন। েডি যচোরটি খুব বড হওোর জনয ডপছলন না িাোঁডালনা োে, যসলক্ষলত্র ডনলজলক
একটি পালি ডস্থত করুন এবং েতো ডনডবডভালব সম্ভব পদ্ধডতটি অনুসরণ করুন।

•

আপনার িুহাত ডিলে বযডক্তটির যকামর জডডলে ধরুন এবং তালক সামলনর ডিলক ঝুোঁ ডকলে ডিন।

•

আপনার একটি মুডষ্টবদ্ধ করুন এবং যসটিলক তার নাডভর ঠিক উপরোে রাখুন।

•

আপনার আলরকটি হাত এর উপর রাখুন এবং উভে হাত ডিলে যপলের ডভতলরর ডিলক যজালর, ঊর্ধ্তমখ
ু ী
চাপ ডিন।

•

এটি পাোঁচবার পেতন্ত পুনরাবৃত্ত করুন েতক্ষণ না তালির মুখ ডিলে আেলক থাকা পিাথতটি যবডরলে আলস।

•

প্রডতবার চাপ যিওোর পর যথলম োচাই করুন যে, আেলক থাকা পিাথতটি যবডরলে ডগলেলছ ডক না।

•

েডি বস্তুটি এখনও আেলক থালক, একবার ডপল , একবার যপলে এরকমভালব পরপর চাপড মারা চাডেলে
োন।

শপরঠ াপড় ও যপরে াপরড়ে এই িটি শেনবাে েরে েোে পেও বযশক্তটিে শ্বাসনািী পশেষ্কাে না হরি,
যসরেরত্রঃ
• 999 (অথবা 112)-এ কে করুন বা কাউলক তা করলত বেুন এবং অডবেলম্ব একটি অযাম্বুলেন্স চান।
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•

সহােতা এলস যপৌোঁছালনা পেতন্ত ডপল

ও যপলে চাপ যিওোর চক্রটি চাডেলে োন।

আপনালক েডি যপলে চাপ যিওোর প্রণােীটি করলত হে, যসলক্ষলত্র বযডক্তটিলক এরপর হাসপাতালে ডনলে োওো
উডচত।

আলম যলে অজ্ঞাি হরয় পল়ি তাহরল লক হরব?
েডি আপডন অজ্ঞান হলে পলডন, যসলক্ষলত্র সাধারণতঃ কাডিতও পােলমানাডর ডরসাডসলেিন(CPR) প্রলোগ করা হলব,
েডি না আপডন এর আলগ এটি না করার বযাপালর ইচ্ছা প্রকাি কলর থালকন বা যমডিকযােগতভালব তা আপনার
জনয ভালো না হে।
ডসডপআর(CPR)-এর জনয আঘাত োগলত পালর এবং এটি করার আলগ আপনার তত্বাবধানকারীর এই বযাপালর
প্রডিডক্ষত হওো উডচত। এই বযাপালর এনএইচএস(NHS) চলেলসস-এর এই ওলেবসাইেটি যিখুনঃ
www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid।
েডি আপডন চান যে, আপনার সালথ ডরসাডসলেে বা পুনরুজ্জীডবত করার প্রডক্রোটি না করা যহাক, যসলক্ষলত্র
আপডন ডচডকৎসা প্রতযখযালনর একটি অডেম ডসদ্ধান্ত (ADRT) েলমত ডনডিত ষ্ট ডচডকৎসা প্রতযাখযান বা প্রতযাহার
করার ডসদ্ধান্তটি ডেলখ যেলত পালরন। এটি শুধুমাত্র ইংেযান্ড ও ওলেেলি আইনীভালব বাধযতামূেক থাকলব, তলব
নিত ানত আোরেযালন্ডও োস্থয ও সামাডজক পডরচেতা যপিািাররা এটি বযবহার করলত পালরন।
এডিআরটি (ADRT) সম্পডকত ত আলরা তলথযর জনয, যিখুন:
তথয পত্র 14A – শ শেৎসা প্রেযাখযারনে অশগ্রম শসদ্ধার্ন্ (ADRT)
পযারালমডিকলির ডরসাডসলেিন বা পুনরুজ্জীডবত করার একটি আইনী কতত বয রলেলছ এবং তারা একটি আসে ও
োক্ষডরত েমত না যিলখ এডিআরটি(ADRT) সংক্রান্ত পিলক্ষপ েহলণর অডধকারী হন না। স্থানীে বযবস্থা সম্পলকত
জানার জনয আপনার ডজডপ(GP)-যক ডজজ্ঞাসা করুন, কারণ ডকছু অযাম্বুলেন্স পডরলষবালত এমএনডি(MND)-র
মত প্রাণঘাতী যরালগ আক্রান্ত বযডক্তলির যক্ষলত্র এডিআরটি(ADRT)-র কডপগুডে রাখা থালক।

6:

আলম লকভারব আররা জািরত পালর?

কাযণ করী সংস্থাগুলল
আমরা যে নীলচর সংস্থাগুডেলক অপডরহােতভালব সমথতন করডছ তা নে, তলব আপডন োলত আলরা তলথযর জনয
সন্ধান শুরু করলত পালরন, তালত সহােতার জনয যসগুডেলক অন্ততভুক্ত কলরডছ। মুর্দ্লনর সমে যোগালোলগর ডববরণ
সঠিক ডছে, তলব সংস্ক্রণগুডের মলধয যসগুডে পডরবডতত ত হলত পালর। আপনার েডি একটি সংস্থা খুোঁলজ যপলত
সহােতার প্রলোজন হে, আমালির এমএনডি(MND) কালনক্ট যহল্পোইলনর সালথ যোগালোগ করুন (ডববরলণর
জনয এই তথযপলত্রর যিলষ আলরা তথযাবেী অংিটি যিখুন)।
লবলিএ (BDA) – লে অযারসালসরয়শি অে ইউরক(UK) িায়ারটলশয়ান্স
একটি সংস্থা োরা িালেটিডিোনলির প্রডতডনডধত্ব কলর এবং তারা ডকভালব কাজ কলরন যস বযাপালর পুডষ্টলক্ষলত্র
কমতরত বযডক্তলির পরামিত প্রিান কলর।
ঠিকানাঃ
5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway,
Birmingham B3 3HT
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যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

0121 2008080
info@bda.uk.com
www.bda.uk.com

লে লরটিশ অযারসালসরয়শি অে অকুরপশিাল মথ্রালপস্টস
ইউনাইলেি ডকংিলমর সমস্ত অকুলপিনাে যথরাডপ কমীলির যপিািারী সংস্থা এবং একজন ওটি(OT)-যক ডকভালব
খুোঁলজ যপলত পালরন, যস সংক্রান্ত তথয প্রিান কলর।
ঠিকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

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

চাটণািণ মসাসাইটি অে লেলজওরথ্রালপ (CSP)
একটি যপিািারী সংস্থা ো ডেডজওলথরাডপলত উৎকষততা অজতন ও প্রচালরর জনয কাজ কলর। একজন স্থানীে
ডেডজওলথরাডপেলক সন্ধান করার জনয তালির একটি সাচত ইডঞ্জন রলেলছ।
ঠিকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

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

মহলথ্ অযাড মকয়ার প্ররেশন্স কাউলিল (HCPC)
একটি ডনেন্ত্রক সংস্থা োরা প্রযাকটিলসর মানিন্ড পূরণকারী োস্থয যপিািারলির একটি যরডজোর রালখ।
ঠিকানাঃ
Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
যেডেলোনঃ
0845 300 4472
ওলেবসাইেঃ
www.hpc-uk.org
এমএিলি(MND) কটলযাড
তারা ডেডজওলথরাডপ যথলক যসরাটি পাওো িীষতক একটি পুডস্তকা প্রকাি কলরলছ।
ঠিকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

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

এিএইচএস(NHS) চরয়রসস
আপনালক োলস্থযর বযাপালর অবগডতকৃ ত পছন্দগুডে যবলছ ডনলত সহােতার জনয অনোইন তথযাবেী।
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

যহল্পোইলনর জনয এনএইচএস(NHS) ডিলরক্ট যিখুন
ওলেবসাইেটির যোগালোগ পৃষ্ঠার মাধযলম
www.nhs.uk

এিএইচএস(NHS) লিররক্ট
NHS এর অনোইন / যেডেলোন সহােতা ও সালপােত পডরলষবা, ো বছলরর 365 ডিন, ডিলনর 24 ঘন্টা পরামিত ও
তথযাবেী প্রিান কলর।
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

111
ওলেবসাইেটির যোগালোগ পৃষ্ঠার মাধযলম
www.nhsdirect.nhs.uk
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এিএইচএস (NHS) লিররক্ট ওরয়লশ
ওলেললির জনয োস্থয পরামিত এবং তথয পডরলষবা
যেডেলোনঃ
ওলেবসাইেঃ

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

এিএইচএস(NHS) িেণ ািণ আয়ারলযাড
নিত ানত আোরেযালন্ড এনএইচএস(NHS) পডরলষবা সংক্রান্ত তথযাবেী। এটি একটি অনোইন পডরলষবা।
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

ওলেবসাইেটির যোগালোলগর পৃষ্ঠার মাধযলম
www.hscni.net

রয়যাল করলজ অে েীচ অ্যান্ড লযােুরয়জ মথ্রালপস্টস
স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপেলির মূে যপিািার সংস্থা, োরা আপনালক যোগযতাসম্পন্ন যথরাডপেলির সালথ
যোগালোগ করলত সহােতা করলত পালরন।
ঠিকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যমইেঃ
ওলেবসাইেঃ

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

তথ্যসূেগুলল

এই তথযাবেী সমথতলনর জনয বযবহৃত তথযসূত্রগুডে অনুলরাধক্রলম পাওো যেলত পালরঃ
ই-যমইেঃ infofeedback@mndassociation.org
বা ডচঠি ডেখুন এই ঠিকানােঃ Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton
NN1 2PR

ধিযবাে জ্ঞাপিগুললঃ

এই তথযপলত্র ডনলজলির ডবলিষজ্ঞ ডনলিত িনা প্রিালনর জনয ডনম্নডেডখত বযডক্তলিরলক আন্তডরক ধনযবাি জানালনা হলচ্ছঃ
িাঃ এমা হাজবযান্ডস, কনসােলেন্ট পযাডেলেটিভ যমডিডসন, গ্লোরিাোর হসডপোলস এনএইচএস(NHS)োউলন্ডিন
িাে
ডননা যস্ক্ােযারস, স্পীচ অযান্ড েযাঙ্গুলেজ যথরাডপে, নটিংহযাম ইউডনভাডসতটি হসডপোলস িাে

আররা তথ্যবলী

এই তথযপলত্রর পডরলপ্রডক্ষলত আমালির অনযানয তথযপত্রগুডে আপনার কালজ আসলত পালরঃ
7B – নে ডিলে খাওোলনা
8A – শ্বাস-প্রশ্বালসর সমসযাে সহােতা
14A – ডচডকৎসা প্রতযাখযান করার অডেম ডসদ্ধান্ত(ADRT)
6A – ডেডজওলথরাডপ
আমরাও এছাডাও ডনম্নডেডখত প্রকািনাগুডে প্রস্তুত কলরডছঃ

যমাের ডনউরন যরাগ ডনলে যবোঁলচ থাকা – এমএনডি(MND) এবং ডকভালব এর প্রভালবর বযবস্থাপনা করলত হলব যস
সংক্রান্ত আমালির ডনলিত িনা, োর মলধয খাওো ও পান করা এবং কথা বো ও ভাবডবডনমে করা সংক্রান্ত
ডনলিত িনা রলেলছ
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এমএনডি(MND)-র উপলোগী রন্ধনপ্রণােীর সংেহঃ সহলজ গোধঃকরলণর খাবারগুডে
তত্বাবধান করা এবং এমএনডি(MND): আপনার জনয সহােতা - পাডরবাডরক তত্বাবধানকারীলির জনয ডবিি
তথযাবেী, োরা এমএনডি(MND) ডনলে যবোঁলচ থাকা একজন বযডক্তলক সহােতা করলছন

তত্বাবধান করা এবং এমএনডি(MND): দ্রুত ডনলিত ডিকা - তত্বাবধানকারীলির জনয আমালির তলথযর একটি
সারসংলক্ষপ।
আপডন আমালির ওলেবসাইে www.mndassociation.org/publications যথলক আমালির প্রকািনার অডধকাংিই
িাউনলোি করলত পালরন অথ্বা এমএনডি(MND) কালনক্ট টীম যথলক ডপ্রলন্টর অিতার করলত পালরন, োরা
অডতডরক্ত তথয এবং সহােতা প্রিান করলত পারলবনঃ
এমএিলি(MND)কারিক্ট
যেডেলোনঃ 0808 802 6262
ই-যমইেঃ mndconnect@mndassociation.org
এমএনডি(MND) অযালসাডসলেিন, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
এমএিলি(MND) অযারসালসরয়শি ওরয়বসাইট এবং অিলাইি মোরাম
ওলেবসাইেঃ www.mndassociation.org
অনোইন যোরামঃ: http://forum.mndassociation.org/ বা ওলেবসাইলের মাধযলম

আমরা আপিারের মতামতরক স্বাগত জািালি
আপনালির মতামত আমালির কালছ সডতযই গুরুত্বপূণত, কারণ তা এমএনডি(MND) ডনলে যবোঁলচ থাকা বযডক্তলির
এবং তালির পডরচেতাকারীলির সুডবধার জনয আমালির তথযাবেীলক উন্নত করলত সহােতা কলর।
েডি আপডন আমালির যকান তথযপত্র সম্পলকত মতামত ডিলত চান, আপডন
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25 -এ ডগলে একটি অনোইন েমত বযবহার করলত পালরন।
এছাডাও আপডন মতামত প্রিালনর েলমতর একটি কাগলজর সংস্ক্রণ পাওোর জনয এই ই-যমইে আইডি infofeedback@mndassociation.org-যত অনুলরাধ করলত পালরন।
বা এই ঠিকানাে ডেখুনঃ Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1
2PR

প্রস্তুতকৃ তঃ 01/17
পরবতী পেতালোচনাঃ01/20
সংস্ক্রণঃ 2.0
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