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ગળવામાાં સમસ્યાઓ
ચાલક જ્ઞાનતાંત ુ કોશિકાનો રોગ ધરાવતા કે તેનાથી અસરગ્રસ્ત લોકો માટે માહિતી
MND સાથે, તમે જે રીતે ખોરાક ગળો છો તેમાાં ફેરફારો અનુભવી શકો છો. તમને તમારી લાળ નનયાંનિત કરવામાાં પણ સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે અને
ખાાંસી ખાવાની ક્ષમતા નબળી પડી શકે છે .
આ માહિતીપિક એવી સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપે છે જેનો તમારે સામનો કરવો પડી શકે અને શા માટે તે થાય છે તેની વાત કરે છે , તેમજ તેમાાં મદદ માટે શુાં
કરી શકાય તે અંગેનાાં સ ૂચનો આપે છે . જો સાંભાળકતાાઓએ િળવી અથવા તીવ્ર ગગ
ાં ૂ ળામણની ઘટના દરનમયાન મદદ કરવાની જરૂર પડે તો તેમને વધુ
આત્મનવશ્વાસનો અનુભવ કરાવવામાાં મદદરૂપ માગાદશાનનો પણ તેમાાં સમાવેશ થાય છે .
નવષયવસ્તુમાાં નીચેના નવભાગોનો સમાવેશ થાય છે :
1.

MND ગળવાની હિયાને કઈ રીતે અસર કરે છે ?

2.

લાળ અંગેની સમસ્યાઓને હુાં કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

3.

સક્િન યુશનટ કેવી રીતે મદદ કરી િકે ?

4.

હુાં ખાાંસીને કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

5.

હુાં ગગ
ાં ળામણને કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

6.

હુાં વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી િકુાં ?

આ સાંકેતચિહ્નનો ઉપયોગ અમારા અન્ય પ્રકાશનોને દશાાવવા માટે થાય છે . આને કઈ રીતે ઍક્સેસ કરવુાં તે જાણવા માટે, જુ ઓ આ પિકના અંતે
વધુ માહિતી.
આ સાંકેતચિહ્નનો ઉપયોગ MND ધરાવતા કે તેનાથી અસરગ્રસ્ત અન્ય લોકોના કથનો દશાાવવા માટે થાય છે .

1

MND ગળવાની હિયાને કઈ રીતે અસર કરે છે ?

1:

ગળવાની હિયા એ જહટલ પ્રહિયા છે જેનો એક ભાગ આપણા સ્વૈચ્છછક નનયાંિણ િેઠળ થાય છે અને બીજો ભાગ સ્વયાંભ ૂ થાય છે . ગળવાની
સામાન્ય હિયામાાં જડબુ,ાં િોઠ અને જીભ ખોરાક, પ્રવાિીઓ અને લાળને તમારા મોંમાાં ચાવવા માટે રાખે છે અને ગળવા માટે તૈયાર કરે છે .
ત્યારબાદ એક સ્વયાંભ ૂ હિયાને કારણે ખોરાક અન્નનળીમાાંથી નીચે ઊતરીને પેટમાાં જાય છે .
ુ ને અસર કરી શકે છે જે તમારા જડબાાં, િોઠ, ગળા, ચિેરા અને જીભમાાંના સ્નાયુઓ સુધી સાંદેશ પિોંચાડે છે ,જેના
MND એવા જ્ઞાનતાંતઓ
પહરણામે આ સ્નાયુઓ નબળાાં પડે છે . આથી અસરકારક રીતે ખોરાક ગળવાની અને તમારા મોંમાાં લાળ પર કાબ ૂ રાખવો વધારે મુશ્કે લ બની
શકે છે . સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ વ્યવસાનયકો ગળવાની આ તકલીફોને હડસફેજજઆ તરીકે ઓળખાવે છે .
આ સ્નાયુઓમાાં આવતી નબળાઈથી તમે કઈ રીતે બોલો છો તેના પર પણ અસર પડી શકે છે .

MND સાથે બોલવા અને વાતચીતની હિયા નવશે વધુ નવગતો માટે , જુ ઓ:
માહિતીપિક 7C – ભાષણ અને સાંવાદમાાં સિાયતા
જો તમને MNDનુાં પ્રોગ્રેનસવ બલ્બર પાલ્સી કિેવાતુાં સ્વરૂપ િોય તો ગળવાની સમસ્યાઓ રોગમાાં બહુ આરાં ભભક તબક્કે શરૂ થઈ શકે છે . આ
સમસ્યાઓ MNDના અન્ય પ્રકારો સાથે પણ થઈ શકે છે , પરાં ત ુ તે સામાન્ય રીતે પછીના તબક્કે થાય છે .

ગળવાની સમસ્યાઓનાાં ચચહ્નો કયા છે ?
કે ટલાક ભચહ્નો સ્પષ્ટ િશે, પરાં ત ુ કે ટલાક ઓછાાં સ્પષ્ટ િોય છે . તમે ખાસ નોંધ લીધા નવના અનુકૂલન સાધી લીધુાં િોય તેમ બને અને ક્યારે ક
કુ ટુાંબીજનો, નમિો અથવા અન્યોએ તમારી પિેલાાં ફેરફારો નોંધ્યા િોઈ શકે .
ભચહ્નો નવશે શક્ય તેટલી જલ્દી જાણ થવાથી તમને લક્ષણોને નનયાંનિત કરવામાાં અને છાતીના ચેપો જેવી વધારે ગાંભીર સમસ્યાઓ ઉદ્ભવતી
અટકાવવામાાં મદદ મળી શકે છે . જો ગળવાની હિયામાાં કોઈપણ સમસ્યાઓ તમારા ધ્યાનમાાં આવે તો તમારા GP અને તમારા સ્પીચ અને
લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ પાસેથી સલાિ મેળવવી ખ ૂબ અગત્યની છે .
તમને એવુાં લાગી શકે છે કે તમે જે રીતે ગળો છો તેમાાં હદવસ દરનમયાન ફેરફાર થઈ રહ્યો છે અને િમશ: તેમાાં નબળાઈ આવી રિી છે .
ગળવાની સમસ્યાઓનાાં સામાન્ય ભચહ્નોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :

•

ખાવા કે પીવા દરનમયાન ખાાંસી આવવી

•

ખોરાક, પ્રવાિીઓ અથવા લાળને આગળ ધકે લવા માટે વારાં વાર ગળવાની જરૂર પડવી

•

મોં અથવા ગળામાાંથી અવરોધ દૂ ર કરવાની ક્ષમતાનો અભાવ િોય તેમ લાગવુાં

•

ખોરાક, પ્રવાિી અથવા લાળને કારણે મોંમાાં ડૂચો ભરાવો અથવા ગગ
ાં ૂ ળામણ થવી

•

ભીનાશભયો અથવા ગડગડાટના ધ્વનન સાથેનો અવાજ

•

ચાવવા અથવા ગળવા માટે વધારાના સમય અથવા પ્રયત્નની જરૂર પડવી

•

મોંમાાંથી ખોરાક અથવા પ્રવાિી ટપકવાાં

•

લાળ પડવી

•

ગગ
ાં ૂ ળામણની લાગણી

•

ખોરાક અથવા દવા ગળામાાં 'ફસાઈ' ગયા િોવાની લાગણી.

ગળવાની તકલીફો મને કઈ રીતે અસર કરી િકે?
ગળવાની તકલીફોથી નીચેની બાબતો થઈ શકે છે :

•

ખાવા કે પીવામાાં ઓછો આનાંદ મળવો
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•

ખાવા અને પીવામાાં વધારે લાાંબો સમય લાગે

•

ખાવા કે પીવાનો પ્રસાંગ િોય તેવી સામાજજક સ્સ્થનતઓમાાં શરમ આવવી અથવા અલગપણાનો અનુભવ થવો

•

વજન ઘટવુાં

•

હડિાઇડ્રેશન કે જેનાથી કબજજયાત થઈ શકે , જાડી રે સાયુક્ત લાળ અને અન્ય સમસ્યાઓ

•

ભચિંતા, ખાસ કરીને જો તમે ગગ
ાં ૂ ળામણ બાબતે ભચિંનતત િો

•

ખોરાક અથવા પીણુાં ફેફસાાંમાાં જવાને કારણે છાતીના ચેપો અથવા એસ્સ્પરે શન ન્ય ૂમોનનયા.

ગળવાની સમસ્યાઓનુાં શનદાન કરવા માટે કયા પરીક્ષણોનો ઉપયોગ થાય છે ?
શુાં થઈ રહ્ુાં છે અને તેની કે વી અસર થઈ રિી છે તે સમજવા માટે તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ તમારી ગળવાની તકલીફો અંગે ચચાા
કરી શકે છે . તેઓ તમારા મોંની તપાસ કરી શકે છે અને મોંમાાં જાય તેટલા પ્રમાણમાાં ખોરાક અથવા પીણાાં તમે લો તે વખતે તમારુાં
અવલોકન કરી શકે છે . કયા સ્નાયુઓ અસરગ્રસ્ત છે તે ઓળખવામાાં આનાથી મદદ મળી શકે છે . જો જરૂર જણાય તો તમને વધુ
પરીક્ષણોની ભલામણ કરવામાાં આવી શકે છે . આમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
ગળવાની હિયાની ફાયબરઑપ્ટટક ઍન્ડોસ્કૉશપક તપાસ (FEES): એક છે ડે લાઇટ ધરાવતી નાની સ્સ્થનતસ્થાપક નળી નાક દ્વારા ગળાની
પાછળ પસાર કરવામાાં આવે છે , જેથી ખોરાક અને પ્રવાિી જીભની પાછળથી પસાર થાય તે હિયાનુાં અવલોકન કરી શકાય.
શવડીઓફ્લોરોસ્કોપી (VF): આ સ્કે નમાાં તમે ખોરાક અને પીણાાં લો તે દરનમયાન તેન ુાં રૅ કહડિંગ કરવા માટે નવડીઓનો ઉપયોગ થાય છે .
એક્સ-રે માાં દે ખાતા પદાથા સાથે તેને ભેળવવામાાં આવે છે . આનાથી ગળવાની સમસ્યાઓ ચીંધી બતાવવામાાં મદદ મળે છે અને ફેફસાાંમાાં કાંઈ
પણ જઈ રહ્ુાં છે કે નહિ તે જોઈ શકાય છે .

હુાં ભાવનાત્મક અસરનુાં શનયમન કેવી રીતે કરી િકુાં ?
કોઈપણ નવાાં લક્ષણો, સામાન્ય ભચિંતાઓ અથવા તણાવ ભચિંતાજનક િોઈ શકે છે અને તમને અનુકૂલન સાધવામાાં સમય લાગી શકે છે . થાક
અને તણાવ અનુભવવાથી ગળવાનુાં વધારે મુશ્કે લ બની શકે છે .
“આ ચચાા કરવામાાં મુશ્કે લ નવષય છે – ખાસ કરીને નમિો અથવા સાથીઓ સાથે તેની ચચાા કરવી મુશ્કે લ બની શકે છે , કારણ કે તે

એવી બાબત છે જેના નવશે આપણામાાંથી કોઈ નવચારવા માાંગતા નથી.”

મદદ નવના, ગળવાની સમસ્યાઓ અને ભચિંતા એકબીજાને વધારે ખરાબ બનાવી શકે છે અને તેનાથી એક નવષચિ સજાાઈ શકે છે . તમારી

સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમ તરફથી સિકાર સાથે આ સમસ્યાઓનુાં નનયમન અને સારવાર કરવાના માગો મળી શકે છે . જુ ઓ આ

નવભાગમાાં પાછળથી આવત ુાં શીષાક, મને ગળવાની સમસ્યાઓ િોય તો કોણ મદદ કરી શકે ?

MNDના ભાવનાત્મક પડકારોને પિોંચી વળવા નવશે વધુ માહિતી માટે જુ ઓ:
માહિતીપિક 9C – લાગણીઓનુાં નનયમન કરવુાં
તમારી નજીકના લોકો સાથે ખુલ્લો સાંવાદ કરવો પણ તમને ઉપયોગી લાગી શકે છે , ખાસ કરીને જો સાથીદાર, કુ ટુાંબીજન અથવા નમિ
તમારા મુખ્ય સાંભાળકતાા િોય. તમે કોઇપણ સમસ્યાજનક પહરસ્સ્થનતમાાં કે વો અભભગમ અપનાવશો તે અંગેની સમજૂતી પર પિોંચવાથી
કોઈપણ તણાવ અનુભવાતો િોય તે ઓછો કરવામાાં મદદ મળી શકે છે :

“મને એવુ ાં લાગે છે કે MND ધરાવતી વ્યસ્ક્ત માટે તેમના સાંભાળકતાા ઓ સાથે આ માહિતીપિક વાાંચવુ ાં અને વિેંચવુ ાં

એ ખ ૂબ પ્રેરણાદાયક સાભબત થઈ શકે છે – ભચિંતા-આશાંકાની લાગણીઓ દૂ ર કરવા માટે તમે લઈ શકો તેવા કોઇપણ

પગલાાં માિ સકારાત્મક જ િોઈ શકે.”

ગળવાની તકલીફો એક બહુ સાંવેદનશીલ સમસ્યા બની શકે છે . પ્રથમ તમને આ સમસ્યા છે એવુ ાં સ્વીકારવામાાં તકલીફ પડી

શકે છે , પરાં ત ુ પ્રારાં ભભક ભચહ્નો આગળ વધે તેવી સાંભાવના રિેલી છે . સાંબનાં ધઅત વ્યવસાનયક તરફથી મળતી સલાિ શરૂઆતમાાં
સરળ ન લાગે તેમ બની શકે , પરાં ત ુ તમને અને તમારી મદદ કરતા લોકોને મદદ કરવા માટે તે ખ ૂબ અગત્યની છે .
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છાતીના ચેપનુાં જોખમ િા માટે િોય છે ?
શ્વસનમાગામાાં કાંઈપણ દાખલ થતુ ાં અટકાવવા માટે ખાાંસી એ શરીરની કુ દરતી પ્રનતહિયા છે . જો સ્નાયુઓ નબળાાં પડ્ાાં િોય
અને તમારી ખાાંસી બહુ અસરકારક ન િોય તો ખોરાક અથવા પ્રવાિી ફેફસાાંમાાં પ્રવેશી શકે છે . આ ઍસ્સ્પરે શન તરીકે ઓળખાય
છે . જો આ કોઇ પ્રનતહિયા નવના થાય, જેમ કે ખાાંસી અથવા ડૂચો બાઝવો તો તેને સાઈલેન્ટ ઍસ્સ્પરે શન કિે છે .

ઍસ્સ્પરે શન અથવા સાઈલેન્ટ ઍસ્સ્પરે શન છાતીના ચેપ અથવા ઍસ્સ્પરે શન ન્યુમોનનયા તરીકે ઓળખાતા ન્યુમોનનયાના એક
પ્રકાર સુધી દોરી જાય છે , કારણ કે ફેફસાાં બહુ સરળતાથી અણગમતા ખોરાક અથવા પીણાાંને દૂ ર કરી શકતા નથી. જો તમને
ગળવા સાથે સાંબનાં ધત કોઈપણ સમસ્યાઓ ધ્યાન પર આવે તો અથવા જો તમે વારાં વાર છાતીના ચેપો અનુભવો તો તમારા
GP અને તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ પાસેથી સલાિ મેળવો.
શ ું મારે ફ્લના ઈન્ેક્િનની જરૂર છે ?
MNDના બધા કે સોમાાં ફ્લ ૂનુ ાં ઈન્જેક્શન લો તેવી અમે ભલામણ કરીએ છીએ, કારણ કે તમારા પર ફ્લ ૂ થવાનુ ાં જોખમ છે . ફ્લ ૂથી
શ્વાસનળીની અન્તસ્ત્વચાનો સોજો (બ્રૉંકાઇટટસ) અને ન્યુમોનનયા સહિતની વધારે ગાંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે , તેથી રસી
લેવી યો્ય છે . ફ્લ ૂનુ ાં ઈન્જેક્શન 12 મહિના માટે તમારુાં રક્ષણ કરશે અને તે સામાન્ય રીતે દર વષે ઑક્ટોબરની શરૂઆતથી
ઉપલબ્ધ બને છે . તમારા બીમાર પડવાથી જેના પર જોખમ ઊભુ ાં થઈ શકે તેવી MND ધરાવતી કોઇ વ્યસ્ક્તની તમે સાંભાળ
લઈ રહ્યા િો તો તમે રસીકરણ માટે પણ લાયક સાભબત થઈ શકો છો.
ન્યુમોનનયાના ગાંભીર ચેપોથી તમારુાં રક્ષણ કરવા માટે પણ રસીઓ ઉપલબ્ધ છે . તમારાાં સ્વાસ્્ય અને ઉંમરના આધારે તમારે
એકાદ વખત માટે ની રસી અથવા દર પાાંચ વષે રસીકરણ કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે .
રસીકરણની ચચાા કરવા માટે અપોઇન્ટમેન્ટ ગોઠવવા માટે તમારી GP સર્જરીનો સાંપકા કરો.
મને ગળવાની તકલીફો િોય તો કોણ મદદ કરી િકે?
મોટાભાગના હકસ્સાઓમાાં, તમારા GP તમને સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટની ભલામણ કરશે જે ગળવાની હિયાને કે વી રીતે
નનયાંનિત કરવી અને તમે કોઇ ભચિંતા અનુભવતા િો તો શુ ાં કરવુ ાં તે માટે તમારી સાથે, તમારા કુ ટુાંબીજનો અને તમારા
સાંભાળકતાા ઓને વ્યાવિાહરક માગાદશાન સાથે મદદ કરી શકે. ગળવાની તકલીફો માટે તેઓ તમારો મુખ્ય સાંપકા બને તેવી
શક્યતા છે અને જ્યારે જરૂર જણાય ત્યારે તમને અન્ય વ્યવસાયયકો પાસે જવાની ભલામણ કરી શકે છે .
સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ એ મોં અને ગળાના કાયાનાાં નનષ્ણાતો છે , જેમાાં ખાવા અને પીવાની તરકીબો તેમજ બોલવાની
હિયા અને સાંવાદનો પણ સમાવેશ થાય છે . તમને શક્ય તેટલી સલામત રીતે ગળવાની તરકીબો તેઓ શીખવી શકે છે .
ગળવાની હિયાના આકલન બાદ તેઓ ખોરાક અને પીણાાંની એવી સાતત્યતા નવશે સલાિ આપી શકે છે જે ગળવામાાં સલામત
િોય.

તમારી ગળવાની હિયામાાં ફેરફાર થઈ શકે તેમ િોવાથી તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ તમને નનયનમત તપાસે તે જરૂરી
બનશે. તેઓ તમારા પર નજર રાખી શકે છે અને તમે સમસ્યાનુ ાં નનયમન કરવા માટે જેનો ઉપયોગ કરતા િો તેવી કોઈપણ
તરકીબ િજીયે મદદરૂપ બની રિી છે કે કે મ તે નક્કી કરી શકે છે . જો તમને લાગે કે તમારી જરૂહરયાતો બદલાઈ છે તો
પુન:આકલન માટે નવનાંતી કરો.
જો તમને ગળવાની હિયા, લાળ, ખાાંસી અથવા ગગ
ાં ૂ ળામણ નવશે કોઈપણ ભચિંતાઓ િોય તો નીચેના વ્યવસાનયકો પણ સામેલ
થઈ શકે છે :
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જનરલ પ્રેપ્ક્ટિનસસ (GPs): તેઓ તમારો પ્રથમ સાંપકા બને તેવી સાંભાવના છે . તેઓ તબીબી સલાિ આપે છે , દવાઓ અને
સારવારો સ ૂચવે છે , અને તેઓ નવશેષ મદદ અથવા ભચહકત્સા માટે અન્ય સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ વ્યવસાનયકો પાસે
જવાની ભલામણ તમને કરી શકે છે .
ડાયેહટશિયન્સ: તમને પોષણ મળી શકે તે માટે ઉત્તમ આિાર નવષયક સલાિ આપે છે . આદશા રીતે, તેઓ તમારા સ્પીચ અને
લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ સાથે તાલમેલ જાળવીને કામ કરે છે .
શનષ્ણાત નસસ: લક્ષણો પર દે ખરે ખ અને સારવારમાાં મદદ કરવી, દા.ત. શ્વસનટિયા અને ખાાંસીમાાં મદદ માટે નવનશષ્ટ
શ્વસનટિયા સાંબનાં ધત નસા.
ફામાસ શસસ્ટ: વ્યસ્ક્તગત જરૂહરયાતોને અનુકૂળ આવે તેવી શ્રેષ્ઠ પ્રકારની દવાઓ પર માગાદશાન પ ૂરુાં પાડે છે , દા.ત. ઘણી
દવાઓ પ્રવાિી સ્વરૂપમાાં આપી શકાય છે , જે ગળવી વધારે સરળ િોઈ શકે છે .
વ્યાવસાશયક ચચહકત્સકો (OTs): જ્યાાં સુધી શક્ય િોય ત્યાાં સુધી ખાવા અને પીવામાાં તમને સ્વતાંિ રિેવામાાં મદદ કરવા માટે
શરીરની મુદ્રા (પૉસ્િર) અને ઉપકરણ અંગે સલાિ આપે છે . આ ગળવાની તકલીફો અને તમારા બાહુઓ અને િાથમાાં તમને
થઈ શકે તેવી કોઇપણ નબળાઈઓનાાં નનયાંિણમાાં મદદ કરી શકે છે .

શ્વસન સાથે સાંબશાં ધત હફચિયોથેરશપસ્ટ: તમારી છાતી અને શ્વસનના સ્નાયુઓની શસ્ક્ત જાળવવાની અને તમારી શ્વસનટિયા
અને ખાાંસીની ક્ષમતાને સુધારવા માટે ની તરકીબો પર સલાિ. મ્યુકસ અને ગળફો સાફ કરવા યવષયક મદદ પણ આમાાં મળી
શકે છે .
શ ું આમાાં હુાં કાં ઈપણ કરી િકુાં ?
તમને કોઈપણ મુશ્કેલીઓ પડે તો તેન ુ ાં નનયમન કરવામાાં મદદ માટે તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમ તરફથી તમે
માગાદશાન મેળવો તેવી ભલામણ અમે કરીએ છીએ. જોકે, નીચેના સ ૂચનોથી પણ મદદ મળી શકે છે :
•

ગળતી વખતે શક્ય તેટલા ટટ્ટાર બેસો

•

ગળતાાં પિેલાાં તમારી િડપચી તમારી છાતી તરફ નીચે ઝુકાવવાની કોનશશ કરો, જેનાથી લાળ, ખોરાક અથવા પીણુ ાં
તમારા શ્વસનમાગામાાં પ્રવેશવાનુ ાં જોખમ ઓછાં થાય છે

•

જો તમને તમારુાં મોં સાફ કરવામાાં મુશ્કેલી પડતી િોય તો ઘણી વખત જાણી જોઈને ગળવાની હિયાનુ ાં પુનરાવતાન
કરો

•

તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટને 'સ્વૉલો હરમાઈન્ડર' નવશે પ ૂછો જે તમને સામાન્ય કરતા વધુ વખત ગળવા
માટે તાકીદ કરે (આ નવઝયુઅલ હરમાઈન્ડર અથવા બીપ અવાજ કરતા સાધનથી થઈ શકે)

•

ખાવા અને પીવાની હિયામાાં મદદ માટે ઉપકરણના અન્ય ટુકડાઓ નવશે તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ અથવા
વ્યવસાનયક ભચહકત્સકને પ ૂછો - દાખલા તરીકે, જો ચ ૂસવામાાં તકલીફ પડતી િોય તો વાલ્વ સાથેની ભગ
ાં ૂ ળી પ્રવાિીને
ભગ
ાં ૂ ળીની ઉપર રાખીને ચ ૂસવામાાં પડતો શ્રમ ઓછો કરી શકે (કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે ગળવાની તકલીફો િોય ત્યારે
કોઈપણ પ્રકારની ભગ
ાં ૂ ળીનો ઉપયોગ કરવાથી ઍસ્સ્પરે શનનુ ાં જોખમ વધી શકે છે )

•

જ્યારે તમે ઓછો થાક અનુભવતા િો ત્યારે ભોજન લો, જેનો અથા એવો થઈ શકે છે કે સાાંજને બદલે હદવસ દરનમયાન
વધારે ખાવુ ાં

•

તમને સૌથી વધારે શુ ાં અનુકૂળ આવે છે તે જાણવા માટે ખોરાક અને પીણાાંની અલગ અલગ સાતત્યતા અજમાવી
જુ ઓ અથવા જરૂર પડે તો પ્રવાિીને વધારે ગાઢુ ાં બનાવતા નથકનસા પીઓ - તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ
માગાદશાન આપી શકે
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•

મોટા પ્રમાણમાાં ભોજન લેવાને બદલે નાના પરાં ત ુ વધારે વારાં વાર વખત નાસ્તા લો

•

જો ગરદનની નબળાઈને કારણે તમારુાં માથુ ાં ઝૂકી જતુ ાં િોય તો માથાને ટે કો આપવા નવશે તમારા વ્યવસાનયક
ભચહકત્સકને પ ૂછો.

ખાવા અને પીવામાાં તકલીફ શવિે હુાં શુાં કરી િકુાં ?
જો તમને ગળવાની સમસ્યાઓ િોય તો તમને ભોજનનો સમય ખાસ નનરાશાજનક લાગી શકે છે . તેમાાં ખાવામાાં વધુ સમય લાગી શકે
છે ઉપરાાંત, તમને એવુ ાં લાગી શકે છે કે તમને જેમાાં ખરે ખર આનાંદ આવતો િોય તેવા કેટલાાંક ખોરાક અને પીણાાં તમે ખાવા અને
પીવામાાં ભબલકુ લ આત્મનવશ્વાસ અનુભવતા નથી.
શક્ય તેટલો લાાંબો સમય સલામત રીતે ગળવામાાં તમને મદદ કરવા માટે , તમારા કેલરીના પ્રમાણને જાળવવા માટે તમારા સ્પીચ
અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ ખોરાક અને પીણાાંની રચના અને સાતત્યતા પર તમને સલાિ આપી શકે છે .
યો્ય ખોરાક નવશે સલાિ આપવા ઉપરાાંત તમારા ડાયહટશન તમારા શરીરની પોષણની જરૂહરયાતો પ ૂરી કરવા માટે પ ૂરતી કેલરી
કેવી રીતે મેળવવી તેના નવશે તમને સલાિ આપી શકે છે , જેમાાં ખોરાકના પ્રમાણની આપ ૂનતિ કરવા માટે અને તમારા વજનને
જાળવવામાાં મદદ કરવા માટે ઉછચ કેલરી ધરાવતા પીણાાંનો પણ સમાવેશ થાય છે (આ નપ્રસ્ક્સ્િપ્શન પર ઉપલબ્ધ છે જે તમારા
ડાયહટશન તમારા માટે ભલામણ કરી શકે છે ).
જોકે, ગળવાની હિયામાાં સામેલ સ્નાયુઓ નબળા પડવાની સાથે તમને એવી જાણ કરવામાાં આવી શકે છે કે તમારા પર ઍસ્સ્પરે શનનુ ાં
વધારે જોખમ છે . આ હકસ્સાઓમાાં, તમારા ડાયહટશન તમારા શરીરને જરૂરી પોષણ આપવા માટે ની વૈકચ્લ્પક રીતો અંગે ચચાા કરી
શકે છે .

સરળતાથી ગળી શકાય તેવી વાનગીઓનાાં નસખાઓ માટે , જુ ઓ:
MND ઍસોનસએશન રે નસનપ કલેક્શન: ગળવામાાં સિેલ ુાં ભોજન

MND ધરાવતા કે ટલાક લોકો PEG, RIG અથવા PIG ટય ૂબ તરીકે ઓળખાતી ફીહડિંગ ટય ૂબ પસાંદ કરે છે . આનાથી તમને
પ્રવાિીઓ અને ખાસ તૈયાર કરે લ પ્રવાિી તમારા પેટમાાં ટય ૂબ દ્વારા સીધાાં પિોંચાડવામાાં મદદ મળી શકે છે . આ ટય ૂબ નાની
સાાંકડી ભગ
ાં ૂ ળીના કદની િોય છે અને તે સામાન્ય રીતે સ્થાનનક એનેસ્થેહટક િેઠળ દાખલ કરવામાાં આવે છે .
ફીહડિંગ ટય ૂબ હફટ કરાવતા પિેલાાં વજન ખ ૂબ જ ઓછાં થવાથી ઑપરે શન દરનમયાન અને ત્યારબાદ જોખમો વધે છે , તેથી
તમારુાં વજન બહુ ઓછાં થાય તે પિેલાાં તમારા નવકલ્પો નવશે જલદી નવચાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે . તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ
થેરનપસ્ટ, ન્ય ૂહિશન નસા, ડાયહટશન અથવા ડૉક્ટર સલાિ આપી શકે છે .
ટયુબ ફીહડિંગ નવશે વધુ માહિતી માટે , જુ ઓ:
માહિતી પિક 7B - ટયુબ ફીહડિંગ
જો તમે ઇછછતા િો અને તમને સલામત લાગે તો ફીહડિંગ ટયુબ વડે તમે િજીપણ મોં વાટે ખાઈ અને પી શકો છો. આ સામાન્ય
રીતે સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમ તરફથી સલાિ સાથે કરવામાાં આવે છે . સાંયક્ુ ત અભભગમનો ઉપયોગ કરવાથી તમને
પેટ ભરાયેલ ુાં લાગી શકે છે , પરાં ત ુ તેનાથી તમે ફ્લેવસાનો આનાંદ લેવાનુ ાં ચાલુ રાખી શકશો.
પ્રથમ તમે તમારા ખોરાક અને પીણાાંમાાં ઉમેરો કરવા માટે તમારી ફીહડિંગ ટય ૂબનો જ ઉપયોગ કરો તેમ બની શકે છે , પરાં ત ુ જો
જરૂર જણાય તો તમે તમારા બધા પોષકતત્ત્વો અને પ્રવાિીઓ મેળવી શકો છો.
ટય ૂબ ફીહડિંગથી તમારા સાંભાળકતાા ને એ બાબતમાાં વધુ આત્મનવશ્વાસ અનુભવવામાાં પણ મદદ મળી શકે છે કે તમે પ ૂરતુ ાં
પોષણ મેળવી રહ્યા છો અને તમારા બાંને માટે તણાવ તણાવ ઘટી શકે છે .
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લાળ અંગે ની સમસ્યાઓને હુાં કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

2:

MND સાથે તમને એવુ ાં લાગી શકે છે કે તમને તમારી લાળ સાથે સમસ્યાઓ છે . વધારાની લાળ બનવાથી આવુ ાં થતુ ાં નથી,
પરાં ત ુ તેને અસરકારક રીતે ચાવવાની અક્ષમતા, તમારા મોં વડે શ્વાસોછછવાસ અથવા હડિાઇડ્રેશન દ્વારા આમ થાય છે .
લાળ અંગેની સમસ્યાઓમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :
•

પાતળી, પાણીદાર લાળ આવવી, કારણ કે તે બરાબર સાફ થઈ રિી નથી અને મોંમાાં ભેગી થયા કરે છે

•

જો તમે તમારા િોઠ પ ૂરે પ ૂરા બાંધ કરી ન શકો તો મોંમાાંથી લાળ ઝરવી

•

જો લાળ ગળાની પાછળ ભેગી થાય તો અસ્વસ્થતા

•

જાડી, ચીકણી લાળ જે મોં અને ગળામાાંથી દૂ ર થવી મુશ્કેલ િોય (જો તમને હડિાઈડ્રેશન િોય તો આવુ ાં થઈ શકે છે )

•

હડિાઈડ્રેશન, જો તમે જે પ્રવાિીઓ ગુમાવો તેની આપ ૂનતિ ન થાય તો (જો તમે ગળવાની સમસ્યાઓને કારણે ઓછાં
પ્રવાિી પીતા િો તો આ સ્સ્થનત વણસી શકે છે )

હુાં પાતળી પાણી ેવી લાળ માટે શુાં કરી િકુાં ?
ક્યારે ક લાળનો જ્થો ભેગો થયો િોય અને મોંમાાંથી તે ઝરતી િોય તેને સાફ કરવાનો એક માિ રસ્તો એ તેને હટશ્ય ૂ વડે
લ ૂછવાનો અથવા નાના પાિમાાં ભેગી કરવાનો છે . આનાથી તમે ખ ૂબ સભાનતા અનુભવો તેમ બની શકે છે અને તેનાથી જાિેર
જીવનમાાં અને સામાજજક પ્રસાંગોમાાં તમારા આત્મનવશ્વાસ પર અસર પડી શકે છે . જોકે, મદદ માટે ઘણી પદ્ધનતઓ છે , તેથી
સલાિ માટે તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમને પ ૂછો.
જો તમારા મોંમાાં પાતળી લાળનો જ્થો ભેગો થઈ રહ્યો િોય અથવા તમને લાળ પડી રિી િોય તો નપ્રસ્ક્સ્િપ્શન પર લીધેલી
દવાઓ વડે આની સારવાર કરી શકાય છે . આમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :
િાયોસાઈન િાઈડ્રોબ્રોમાઈડ: સામાન્ય રીતે પ્રવાસ દરનમયાન થતી ઊલટીની સમસ્યાઓની સારવાર માટે વપરાય છે , પરાં ત ુ તે
મોંને પણ કોરુાં કરી શકે છે , પરાં ત ુ તમે વ ૃદ્ધ િો તો તેનાથી ઊંઘ આવવા જેવુ ાં લાગી શકે છે . તે ટૅબભલટ સ્વરૂપે, ચામડીના પૅચ

તરીકે અને ઈન્જેક્શન દ્વારા ઉપલબ્ધ છે .
િાયોસાઈન બ્યુટાઈલબ્રોમાઈડ: સામાન્ય રીતે આંતરડામાાં આવતી તાણની સારવાર માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરાં ત ુ તે મોંને
પણ કોરુાં કરી શકે છે . િાયોસાઇન િાઇડ્રોબ્રોમાઇડ કરતાાં તેનાથી ઊંઘ આવવાની લાગણી થવાની સાંભાવના ઓછી છે . ટૅબભલટ
સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્ધ છે , પરાં ત ુ તે ઈન્જેક્શન તરીકે પણ આપી શકાય છે .
ઍટ્રોયપન: મોંને કોરુાં કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે . તે ટૅબભલટ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે અથવા તબીબી ભલામણ સાથે
પાતળી લાળ ઓછી કરવાની ટૂાંકા ગાળાની રાિત માટે જીભ નીચે એિોનપન આંખનાાં ટીપાાંનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
ઍશમહટ્રટટાઈચલન: સામાન્ય રીતે હડપ્રેશનનવરોધી દવા તરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરાં ત ુ તે મોંને પણ કોરુાં કરી શકે છે . તે
ટૅબભલટ સ્વરૂપમાાં અથવા મોં વાટે લઈ શકાતા દ્રાવણ તરીકે ઉપલબ્ધ છે .
ગ્લાયકોપાયરોશનયમ: સામાન્ય રીતે વધુપડતા પરસેવાનો ઉપચાર કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરાં ત ુ તેનાથી મોં પણ
સ ૂકાઈ શકે છે . તે પ્રવાિી સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્ધ છે , પરાં ત ુ તે ઈન્જેક્શન તરીકે પણ આપી શકાય છે .
બોટુચલશનયમ ટૉક્ક્સન: બોટોક્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે . તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે લાળના નનયાંિણના તીવ્ર કે સોમાાં જ
થાય છે . તે માિ નનષ્ણાત દ્વારા જ આપી શકાય છે અને તે લાળગ્રાંનથઓમાાં ઈન્જેક્શનથી દાખલ કરવામાાં આવે છે . એક ડોઝ
િણ મહિના સુધી ચાલી શકે છે . પ્રમાણમાાં સલામત ગણાતી િોવા છતાાં તે ગળવાની સમસ્યાઓ અને ખ ૂબ કોરુાં મોં જેવી
આડઅસરો કરી શકે છે
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શવહકરણો: તેનાથી લાળગ્રાંનથઓનુ ાં કાયા દબાઈ શકે છે અને જો સમસ્યા તીવ્ર િોય તો તે મદદરૂપ બની શકે છે .
તમારા માટે શુ ાં યો્ય િશે તે તમારા GP અથવા વ્યાપક સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમને પ ૂછો. તમને શુ ાં સૌથી વધારે
અનુકૂળ આવે છે તે શોધવા માટે તમારે નવનવધ દવાઓ અજમાવવાની જરૂર પડી શકે છે .
નવભાગ 3 પણ જુ ઓ: ઓરલ સક્શન યુનનટ કેવી રીતે મદદ કરી શકે ?
જાડી લાળ અથવા સકા મોંની સમસ્યાનો સામનો હુાં કઈ રીતે કરી િકુાં ?
તમને એવુ ાં લાગી શકે છે કે તમારી સ્સ્થનત પાતળી લાળથી નવપરીત જાડી અને ચીકણી લાળની છે .
મોં દ્વારા શ્વાસોછછવાસને કારણે લાળ સ ૂકાવાની હિયા અને તેના બાષ્પીભવનથી જાડી લાળ, મ્યુકસ અને ગળફો મોંમાાં અને
ગળાની પાછળના ભાગે જમા થઈ શકે છે . આ ખ ૂબ અગવડદાયક લાગી શકે છે . તમારુાં મોં પણ બહુ કોરુાં લાગી શકે છે . છાતીનાાં
ચેપોને કારણે ગળફાનુ ાં ઉત્પાદન વધવાની શક્યતાઓ રિે છે .
વ્યાવિાહરક નુસખાઓ મદદ કરી શકે છે :
•

હડિાઈડ્રેશન (યનર્જચલકરણ) ટાળવામાાં મદદ માટે પુષ્કળ પ્રવાિીઓ પીઓ. જો તમને તમારી ગળવાની હિયા અંગે
સમસ્યાઓ િોય તો તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ પીવાની તરકીબો, નથકનસા અથવા પ્રવાિીઓ મેળવવાની અલગ
અલગ રીતો અંગે સલાિ આપી શકે છે .

•

જો પાતળા પ્રવાિીઓ સાથે ગળવાની હિયા િજીયે સલામત િોય તો આઈસ લૉલી અથવા સ્ક્સ્ટક પર બરફના ટુ કડા મોંના
સ ૂકાપણામાાં રાિત મેળવવામાાં મદદ કરી શકે છે .

•

તમે ડેરી પેદાશો અને ખાટાાં ફળો લેવાનુ ાં ટાળો અથવા તેન ુ ાં પ્રમાણ ઓછાં કરો તે યો્ય િોઈ શકે છે , કારણ કે કેટલાક લોકોને
લાગે છે કે આનાથી લાળ અને ગળફો વધારે ઘટ્ટ થઈ શકે છે . તમારા ડાયહટશન સાથે તપાસ કરો, કારણ કે ડેરી પેદાશનુ ાં
પ્રમાણ ઘટાડવાથી વજન ઓછાં થઈ શકે છે .

•

અનનાસ અને પપૈયા જેવા ફળોના રસો અજમાવી જુ ઓ, કારણ કે તે એવો ઉત્સેચક ધરાવે છે જે જાડી લાળનુ ાં નવભાજન
કરવામાાં મદદ કરે છે . આ ઉપરાાંત, પાપેઇન અથવા બ્રોમેલેઇન સચ્પ્લમેન્્સ મદદ કરી શકે છે .

•

નાસ લેવાથી પણ જાડા સ્ત્રાવો નરમ બનાવવામાાં અને ભેજયુક્ત કરવામાાં મદદ મળી શકે છે .

•

છાતીના સ્ત્રાવો ઢીલા કરવામાાં મદદ માટે નેબ્યુલાઈઝર દ્વારા જતુ
ાં મક્ુ ત પાણી આપી શકાય. નેબ્યુલાઈઝર ફેફસાાંમાાં શ્વાસ
લેવા માટે સ ૂક્ષ્મ ભેજયુક્ત આવરણ બનાવે છે . તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે દવાઓ આપવા માટે થાય છે અને તમારા
ડૉક્ટર અથવા સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ટીમ સાથે પરામશામાાં જ તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ.

•

સલાઈવા હરપ્લેસમેન્ટ જેલ અથવા સ્પ્રે મોંનુ ાં કોરાપણુ ાં ઓછાં કરવામાાં અને દુ ગંધ પેદા કરતા બેક્ટે હરયાને અવરોધવામાાં
મદદ કરી શકે છે . પાણીના નનયનમત ઘટાં ૂ ડા ભરતા રિેવાથી પણ મોંના સ ૂકાપણામાાં રાિત મળી શકે છે .

•

જો ઊંઘના સમયગાળાઓ દરનમયાન મોં ખ ૂબ સ ૂકાય તો - મોંને 'ઊંજવા' માટે સારા ઑભલવ ઓઇલ અથવા એકાદ ચમચી
ઘીનો ઉપયોગ કરવાથી સિેજ વધારે સમય માટે રાિત મળી શકે છે . આ પદ્ધનતના ઉપયોગની વછચે મોંની સ્વછછતા
બરાબર જળવાઈ રિે તેની ખાતરી કરો.

દરે ક વ્યસ્ક્તની જરૂહરયાતો અને પસાંદગીઓ અલગ અલગ િશે, પરાં ત ુ તમને એવુ ાં લાગી શકે છે કે લાળની સમસ્યાઓ સાથે
અમુક પ્રકારના ખોરાક ખાવા વધારે મુશ્કેલ અથવા અરુભચકર છે .
"ચીકણી લાળ અને બ્રોકલીનુ ાં સાંયોજન મારા માટે બહુ જામતુ ાં નથી!"
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નીચેની નપ્રસ્ક્સ્િપ્શન પર મળતી દવાઓ મદદરૂપ થઈ શકે :
કાબોશસસ્ટીન/એશસટાઇલશસસ્ટીન: મ્યુકસને ઓછાં જાડુ ાં અને ઓછાં ચીકણુ ાં બનાવવા માટે અને ખાાંસી ખાઈને બિાર કાઢવાનુ ાં
સરળ બનાવવા માટે તેને નવભાજજત કરીને કામ કરે છે . તે પ્રવાિી અથવા કેપ્સ્યુલ તરીકે ઉપલબ્ધ છે , તેમજ એવા સ્વરૂપમાાં
પણ ઉપલબ્ધ છે જેને નેબ્યુલાઇઝરમાાંથી શ્વાસમાાં લઈ શકાય.
બીટા-બ્લૉકસસ: સામાન્ય રીતે છાતીના દુ ખાવા અને ઉછચ રક્તદાબ સહિતની નવનવધ સ્સ્થનતઓની સારવાર કરવા માટે તેનો
ઉપયોગ થતો િોય છે , પરાં ત ુ તે મોંમાાં મ્યુકસને પણ પાતળાં કરી શકે છે .
વધુ ઉપચારો ઉપલબ્ધ િોઈ શકે છે , ખાસ કરીને જો તમને ગળફા સાંબનાં ધત સમસ્યાઓ િોય. દવા નવશે યો્ય માગાદશાન માટે
તમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમનુ ાં માગાદશાન મેળવો.
ઓરલ સક્િન યુશનટ કે વી રીતે મદદ કરી િકે?

3:

ઓરલ સક્શનમાાં મોંમાાંથી લાળ, મ્યુકસ અથવા ખોરાકના કણો દૂ ર કરવા માટે મોંમાાં સક્શન ટય ૂબ દાખલ કરવાનો સમાવેશ
થાય છે . જો તમે ગળવાની હિયા દ્વારા તમારા મોંને સાફ કરવા સક્ષમ ન િો તો તે તમારા માટે યો્ય િોઈ શકે છે .
MND કઈ રીતે તમને અસર કરે છે તેના આધારે તમે તમારી જાતે સક્શન યુનનટનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તમને
સાંભાળકતાા અથવા સાંભાળ કાયાકતાા પાસેથી મદદની જરૂર પડી શકે છે .
નીચેની પહરસ્સ્થનતમાાં ઓરલ સક્શન તમારા માટે અનુકૂળ ન િોય તેમ બની શકે છે :
•

જો તમારા ચિેરામાાં કોઈ િાડકુ ાં ત ૂટયુાં િોય

•

તમે દાાંત ગુમાવ્યા િોય

•

તમને લોિી ગાંઠાવા સાથે સાંબનાં ધત વ્યાનધઓ િોય

•

તમને ગળા અથવા મોંનુ ાં કેન્સર િોય

•

તમને શ્વાસનળીની અન્તસ્ત્વચામાાં તીવ્ર તાણ (બ્રૉંકોસ્પાઝમ) આવતી િોય - જે અસ્થમા, શ્વાસનળીની અન્તસ્ત્વચાનો સોજો
(બ્રૉંકાઇટટસ) અથવા ઍલજર્જમાાં દે ખાઈ શકે છે

•

ઘરઘરાટી - જ્યારે ફેફસાાંમાાં જતી કે તેમાાંથી બિાર આવતી િવાથી શ્વસનનો બહુ તીણો અવાજ આવે કે જે સાાંકડા બનેલા
અથવા અવરોધાયેલા શ્વસનમાગાને કારણે થાય છે

•

ચાંચળતા અથવા ભચિંતા.

હુાં સક્િન યુશનટ કેવી રીતે મેળવી િકુાં ?
સક્શન યુનન્સ તમારા GP અથવા જજલ્લાની નસા મારફતે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે . કેટલાક નવસ્તારોમાાં સક્શન યુનનટ માિ સ્થાનનક
MND સાંભાળ કેન્દ્ર અથવા નેટવકા દ્વારા જ ઉપલબ્ધ થાય છે .
જો તેઓ યુનનટ મેળવી ન શકે તો, દાખલા તરીકે તમારા નવસ્તારમાાં ભાંડોળના અભાવને કારણે, MND અસોનસએશન પાસેથી ભાડે
મેળવવુ ાં શક્ય િોઈ શકે. 01604 611802 પર સપોટા સનવિસીઝનો સાંપકા કરવા માટે તમારા GP અથવા તમારી સ્વાસ્્ય અને
સામાજજક સાંભાળ ટીમના સભ્યને પ ૂછો અથવા ઈમેલ કરો: support.services@mndassociation.org
હુાં સક્િન યુશનટનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી િકુાં ?
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યુનનટ પ ૂરુાં પાડનાર પ્રફેશનલ વ્યસ્ક્ત તમને તેના સલામત ઉપયોગની તાલીમ આપી શકશે. તે તમારા શ્વસન સાથે સાંબનાં ધત
હફભઝયોથેરનપસ્ટ, સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ, નસા અથવા MND સ્પેનશઆભલસ્ટ ટીમના સભ્ય િોઈ શકે છે . જો તાલીમ પ ૂરી
પાડવામાાં આવી ન િોય તો તમે યુનનટનો સલામત રીતે ઉપયોગ કરો છો તેની ખાતરી માટે તેની નવનાંતી કરો.
સક્શન યુનનટનો ઉપયોગ કરવા દરનમયાન નીચેના માગાદશાનને િાંમેશાાં અનુસરવુ ાં જોઈએ:
•

ઓરલ સક્શન યુનનટનો માિ મોંમાાં જ ઉપયોગ થવો જોઈએ. ગળાની પાછળ, પાછળના દાાંતની પાછળ અથવા મોંમાાં તમે
જોઈ શકો તેના કરતાાં વધુ ઊંડે સુધી તેનો ઉપયોગ ન કરશો.

•

મોં અથવા ગળાની પાછળથી ઘન પદાથો, ખોરાક અથવા શ્વાસમાાં ગયેલા બાહ્ય પદાથો દૂ ર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો,
કારણ કે તેનાથી વસ્તુ શ્વસનમાગામાાં વધારે ધકે લાઈ શકે છે .

•

પીઠના બળે િત્તા સ ૂવ ું નહિ. તમારા શ્વસન સાથે સાંબનાં ધત હફભઝયોથેરનપસ્ટ અથવા નસા તમારા શરીરની સ્સ્થનત પર સલાિ
આપી શકે છે , પરાં ત ુ જો તમે ટટ્ટાર બેસી ન શકો તો તમારે એક બાજુ એ સ ૂવુ ાં જોઈએ.

•

ડાયલ બહુ ઊંચે સધી ઘુમાવશો નહિ. નીચા સેહટિંગ પર શરૂઆત કરો અને જરૂર જણાય તો ધીમે ધીમે વધારો. ઉપયોગ
માટે ના આદશા સેહટિંગ નવશે યો્ય સ્વાસ્્ય સાંભાળ ક્ષેિનાાં વ્યાવસાનયક તમને સલાિ આપશે.

•

એક સમયે 10 સેકાંડથી વધારે સમય માટે મોંમાાં સક્શનનિંગની હિયા ન કરશો.

•

નુકસાન ટાળવા માટે સક્શન હટપ ગાલની અંદરની બાજુ એ જીભ અથવા મ ૃદુ ચામડી સાથેના સાંપકા માાં ન આવે તે જુ ઓ.
તમે મોંમાાં યો્ય ભાગોમાાં હટપનો ઉપયોગ કરો તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપકરણ પ ૂરુાં પાડનાર પ્રફે શનલ તરફથી સલાિ
મેળવો.

હુાં મારા સક્િન યુશનટની કાળજી કઈ રીતે લઈ િકુાં ?
યુનનટ પ ૂરુાં પાડનાર ઉત્પાદક અથવા પ્રફેશનલ તરફથી તમને આપવામાાં આવેલ કોઈપણ માગાદશાનને િાંમેશાાં અનુસરો.
નીચેન ુ ાં માગાદશાન પણ તમને યો્ય રીતે યુનનટની જાળવણી કરવામાાં મદદ કરી શકે છે :
•

દરે ક ઉપયોગ પિેલાાં અને પછી નાના પ્રમાણમાાં ઠાંડુ,ાં સ્વછછ પાણી સક્શન કરો. બૅક્ટીહરઆ જમા થતા અટકાવવા માટે
સક્શન હટપ અને નળીને શક્ય તેટલી સ્વછછ રાખવી જરૂરી છે .

•

જરૂર પડે તે પ્રમાણે નળાકાર પાિ ખાલી કરો.

•

ઉપયોગ બાદ ઉપકરણ સાફ કરવા માટે ઉત્પાદકની સ ૂચનાઓનુ ાં પાલન કરો.

•

સ ૂચના આપ્યા પ્રમાણે બેટરીને નનયનમત ચાર્જ કરવી જોઈએ.

જો તમને સક્શન યુનનટની જાળવણી નવશે કોઈપણ પ્રશ્નો િોય તો સ ૂચના માટે ની માગગદર્ગક પસ્સ્તકા જુ ઓ અથવા વધુ માહિતી
માટે ઉત્પાદકનો સાંપકા કરો.
4:

હુાં ખાાંસીને કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

જો તમે સ્નાયુઓની નબળાઈ અનુભવો અથવા લાળ પડવાની સમસ્યા અનુભવો તો તમને ગળાની પાછળના ભાગમાાં
સાંવેદનાઓમાાં ફેરફાર થતો િોવાનુ ાં લાગી શકે છે . આનાથી એવી ભચિંતા સજાાઈ શકે છે કે અચાનક ખાાંસીનો હુમલો આવે તો તે
તમારા શ્વસનને અસર કરશે, પરાં ત ુ એ યાદ રાખવુ ાં અગત્યનુ ાં છે કે ખાાંસીની તીવ્ર ઘટનાઓ પણ શ્વસનની અચાનક િાનનમાાં
પહરણમતી નથી.
MND ધરાવતા લોકોમાાંથી ઓછી સાંખ્યામાાં લોકો ક્યારે ક ખાાંસીની અનપેભક્ષત અથવા 'ગગ
ાં ૂ ળામણ'ની ઘટનાઓ અનુભવી શકે
છે જે ગળાના અક્કડ સ્નાયુઓમાાં તાણને કારણે થાય છે , પરાં ત ુ આના કારણે શ્વસનટિયાની અચાનક િાનન થતી નથી. જો આમ
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થાય તો દવાઓથી તેની અસર ઓછી થઈ શકે છે , જે તમને MND જસ્ટ ઈન કે સ હકટમાાં તમારા માટે સ ૂચવવામાાં આવી છે . હકટ
નવશે વધુ માહિતી માટે આગામી મથાળાં જુ ઓ.
જ્યારે ફેફસાાં તરફ જતી નળીઓમાાં બળતરા થાય ત્યારે શ્વસનમાગાને સાફ કરવા માટે એક કુ દરતી પ્રનતભાવ તરીકે આપણે
ખાાંસીએ છીએ. જો તમને શ્વસનના સ્નાયુની કોઇપણ નબળાઈ િોય તો તમે એક સમયે જે જોરથી ખોંખારો ખાઈ શકતા િોય તેમ
ફરીથી ન કરી શકો તેવ ુ ાં બની શકે.
આનો અથા એ થઈ શકે છે કે તમને ગળામાાં થતી બળતરા દૂ ર કરવા માટે વધારે વખત ખાાંસવાની જરૂર પડી શકે છે . જોકે , આ
બળતરાથી મુસ્ક્ત મેળવવા જેટલી જોરથી તમે ખાાંસી ન ખાઓ તો તમને છાતીનો ચેપ થવાનુ ાં જોખમ વધે છે . તમારા સ્પીચ
અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ અને શ્વસન સાંબનાં ધત હફભઝયોથેરનપસ્ટ તમને નીચેની હિયાઓ દ્વારા આનુ ાં નનયમન કરવામાાં મદદ કરી
શકે છે :
શ્વસનક્રિયાની યુક્ક્તઓ: જેમ કે બ્રીધ સ્ટૅહકિંગ (જેનાથી ફેફસાાંમાાં પિેલેથી િોય તેવી િવા ઉપરાાંત વધારાની િવા જમા કરવામાું
આવે છે ) જેનાથી તમારી ખાાંસીમાાં વધારાનુ ાં બળ ઉમેરાય છે .
તમને ખાાંસવામાાં મદદ કરે તેવ ાંુ મિીન: જેનો ઉપયોગ ચિેરા પરના માસ્ક સાથે થાય છે અને તેને ઘણી વખત 'કફ આનસસ્ટ'
કિેવાય છે . આનાથી કુ દરતી ખાાંસી આવે છે અને તે શ્વસનના પુનરાવતી ચેપો થવાનુ ાં જોખમ ઘટાડવામાાં મદદ કરી શકે છે .
કેટલાક લોકોને આની સાથે ટે વાવામાાં મુશ્કેલી પડે છે , પરાં ત ુ તે લાભદાયી નીવડી શકે છે . તકલીફના શરૂઆતના તબક્કાઓમાાં
આ તરકીબથી ટે વાવાનુ ાં સામાન્ય રીતે વધારે સરળ િોય છે . આ મશીન શ્વસન સાથે સાંબનાં ધત હફભઝયોથેરનપસ્ટ દ્વારા તૈયાર
કરવામાાં આવે છે અને તેમના દ્વારા નજર રાખવામાાં આવે છે .
'કફ આનસસ્ટ' મશીનની જોગવાઈ અથવા ભાડે મળવા માટે ની ઉપલબ્ધતા દરે ક નવસ્તારે નવસ્તારે અલગ િોઈ શકે છે અને
ક્યારે ક તેની સનવિસ કરાવવી અને જાળવણી કરવી સમસ્યારૂપ બની શકે છે . જો તમને મશીન મેળવવામાાં કે તેની સનવિસ
કરાવવામાાં કોઇપણ સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય તો આ સમસ્યાઓ પર દે ખરે ખ રાખવામાાં અમને મદદ મળે તે માટે કૃ પા
કરીને અમારી િૅલ્પલાઈન MND Connectનો સાંપકા કરો. સાંપકા ની નવગતો માટે જુ ઓ 'નવભાગ 6: હુ ાં વધુ માહિતી કે વી રીતે

મેળવી શકુ ?
ાં 'માાં વધુ માહિતી.

MND જસ્ટ ઈન કેસ હકટ શુાં છે ?
MND જસ્ટ ઈન કેસ હકટ એ નાનુ ાં બૉક્સ છે જે તમને અનુભવાતી શ્વાસ ચડવાની કે ગભરાટની કોઇપણ લાગણીઓ જેમાાં ખાાંસી
અને ગગ
ાં ૂ ળામણને કારણે થતી ઘટનાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે તેમાાં રાિત આપવા માટે ની ચોક્કસ દવાઓનો સાંગ્રિ કરી
શકાય છે .
તમારા સાંભાળકતાા અમુક સ્સ્થનતઓમાાં આપી શકે તેવી માહિતી અને સ ૂચવેલી દવાઓ હકટમાાં િોય છે . તે સ્વાસ્્ય
વ્યવસાનયકોના ઉપયોગ માટે ની માહિતી અને વધારાની દવા પણ ધરાવે છે , જેથી તેઓને કટોકટીની સ્સ્થનતમાાં બોલાવવામાાં
આવે તો તેઓ તાત્કાભલક અને યો્ય કાયાવાિી કરી શકે.
ખાલી ખોખુ ાં સીધુ ાં તમારા GPને નવના મ ૂલ્યે પ ૂરુાં પાડવામાાં આવે છે . તેઓ તમને જરૂરી દવાઓ સ ૂચવી શકે છે અને ઘરે રાખવા
માટે તમને સાંપ ૂણા હકટ પ ૂરી પાડી શકે છે .
તમારા સાંભાળકતાા ની હકટની અંદર સલાિ અને સ ૂચનાઓ પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે , પરાં ત ુ જ્યારે હકટ પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે
ત્યારે તમને વધારાનુ ાં માગાદશાન આપવામાાં આવવુ ાં જોઈએ જે સામાન્ય રીતે તમારા કમ્યુનનહટ નસા અથવા તમારા GP દ્વારા
આપવામાાં આવે છે . આનુ ાં કારણ એ છે કે દવાઓ તમારી વ્યસ્ક્તગત જરૂહરયાતો પ્રમાણે સ ૂચવવામાાં આવી િશે. જો હકટની
સામગ્રી અંગે તમને સમજાવવામાાં આવ્યુ ાં ન િોય તો સ્પષ્ટીકરણ માાંગો.
મોટાભાગના લોકોને બૉક્સમાાંની દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની ક્યારે ય જરૂર પડતી ન િોવા છતાાં આ દવાઓ િાથવગી
રાખવાથી એક પ્રકારની ધરપત અને રાિતની લાગણી રિે છે . જો તમને લાગે કે હકટ ઉપયોગી છે તો તે મેળવી આપવા માટે
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તમારા GPને કિો. તમારા માટે હકટ માંગાવી આપવા માટે તેઓ MND Connectનો સાંપકા કરી શકે છે . સાંપકા ની નવગતો માટે
જુ ઓ 'નવભાગ 6: હુ ાં વધુ માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકુ ાં?'માાં વધુ માહિતી.
ખાતી વખતે ખાાંસી આવે તો હુાં શુાં કરી િકુાં ?
જ્યારે ગળવાની હિયામાાં સામેલ સ્નાયુઓ પર અસર થાય છે ત્યારે તમને એવુ ાં લાગી શકે છે કે ખાતી અને પીતી વખતે તમને
વધારે ખાાંસી આવે છે . આ હકસ્સામાાં તમારા સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ અને ડાયહટશનની સલાિ લો.
તેઓ તમને શ્રેષ્ઠ તરકીબો અંગે જાણ કરશે, જેમ કે:
•

વધારે પ ૂણાતાથી ચાવવુ ાં જેથી ખોરાક લાળ સાથે બરાબર ભળે અને ખોરાક ગળવો સરળ બને

•

ખોરાકની નવનવધ સાતત્યતાઓનો ઉપયોગ કરવો અથવા પાતળા પ્રવાિીને ઘટ્ટ બનાવવુ ાં જેથી તે સલામત રીતે
ગળવામાાં સરળ પડે (કે ટલાક નથકનસા નપ્રસ્ક્સ્િપ્શનથી મળે છે ).
હુાં ગગ
ાં ળામણને કઈ રીતે શનયાંશિત કરી િકુાં ?

5:

જ્યારે શ્વસનમાગા ખોરાક અથવા પ્રવાિી જેવા બાહ્ય પદાથાને કારણે અવરોધાય છે ત્યારે ગગ
ાં ૂ ળામણ થાય છે . આ ડરામણુ ાં
લાગી શકે છે , પરાં ત ુ વધારાની મદદની જરૂર પડ્ા નવના તે સામાન્ય રીતે દૂ ર થઈ જાય છે .
ખાવા દરનમયાન ખાાંસી અને ગગ
ાં ૂ ળામણ એ માિ ગળવાની તકલીફો ધરાવતા લોકોને જ નિીં, પરાં ત ુ કોઇને પણ થઈ શકે છે .
જો ગળવાની હિયામાાં મદદ કરતા તમારા સ્નાયુઓ નબળાાં પડ્ાાં િોય તો તમારા પર જોખમ સિેજ વધે છે .
મોટાભાગની ઘટનાઓ વાજબીપણે િળવી િોય છે , પરાં ત ુ ગગ
ાં ૂ ળામણ એક કટોકટીભરી સ્સ્થનત બને કે જેના માટે તાત્કાભલક

ાં ૂ ળામણ નવશે માગાદશાન.
પ્રાથનમક સારવારની જરૂર પડે તેમ થઈ શકે છે . જુ ઓ આગામી મથાળાં તમારા સાંભાળકતાા માટે ગગ
આ ઘટનાઓને અટકાવવામાાં અને નનયાંનિત કરવામાાં મદદ માટે સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ તરફથી સલાિ લેવી અગત્યની
છે . તમને ગગ
ાં ૂ ળામણની ગાંભીર ઘટના થાય તેવા અસાંભવનીય પ્રસાંગે શુ ાં કરવુ ાં એ તમારી આસપાસના લોકોને ખબર િોય તે
પણ અગત્યનુ ાં છે .
MND ધરાવતા લોકો માટે ગગ
ાં ૂ ળામણની સારવાર અન્ય કોઈપણ પુખ્ત વ્યસ્ક્ત માટે ગગ
ાં ૂ ળામણની સારવાર જેવી જ સમાન છે .
ગગ
ાં ૂ ળામણ નવશે ભચિંતાની લાગણીઓ ઓછી કરવા માટે જે પહરસ્સ્થનતઓ ઊભી થઈ શકે તેનો સામનો કે વી રીતે કરવો તે નવશે
અગાઉથી ખબર રાખવી મદદરૂપ બની શકે છે .
િળવી અને તીવ્ર ગગ
ાં ૂ ળામણ વછચેનો તફાવત જાણવો અગત્યનો છે :
િળવી અથવા આંશિક ગગ
ાં ળામણ: જો શ્વસનમાગા માિ આંનશક રીતે જ અવરોધાયેલો િોય તો આવુ ાં થાય છે . ખોરાક અથવા
પ્રવાિી લેવાથી અથવા ફેફસાાંમાાંથી ઉપર તરફ આવતાાં સ્ત્રાવથી મુસ્ક્ત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતી વખતે થઈ શકે છે .
ગગ
ાં ૂ ળામણ િળવી િોઈ શકે છે , જો વ્યસ્ક્ત:
•

પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે અથવા અવાજ કરી શકે (જ્યાાં બોલવાની હિયા પર MND દ્વારા વધારે તીવ્રપણે અસર થઈ
નથી)

•

િજી ખાાંસી ખાઈ શકે અને શ્વાસ લઈ શકે.

તીવ્ર ગગ
ાં ળામણ: વ્યસ્ક્ત બોલવા અથવા અવાજ કરવા માટે અક્ષમ બનશે. જો વ્યસ્ક્ત MNDને કારણે બોલવા માટે અક્ષમ
િોય તો તેઓ તેમનુ ાં માથુ ાં િકારમાાં કે નકારમાાં િલાવીને પ્રનતસાદ આપી શકે છે અથવા ઈશારાથી જવાબ આપી શકે છે . જો
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તેઓ આ કામ કરી ન શકે તો ગગ
ાં ૂ ળામણ તીવ્ર છે તેવ ુ ાં બતાવતા અન્ય ભચહ્નો િશે. જો શ્વસનમાગા સાંપ ૂણાપણે અવરોધાયેલો િોય
તો તેઓ નસસોટી જેવા ઝીણા અવાજો જ કરી શકશે અને તેઓ શ્વાસ લઈ શકે કે કાઢી શકે તેમ ન િોવાથી ખાાંસવાનો કોઈપણ
પ્રયત્ન કરે તો તેનો અવાજ સાંભળાશે નહિ. તીવ્ર ગગ
ાં ળામણ એ કટોકટીની ક્સ્થશત છે અને તે માટે તાકીદનાાં પગલાાં લેવા જરૂરી
બને છે .
ગગ
ાં ળામણ પર તમારા સાંભાળકતાસ માટે માગસદિસન
તમારા મુખ્ય સાંભાળકતાા એ સાથીદાર, કુ ટુાંબીજન અથવા નમિ િોય અથવા તમે સવેતન સાંભાળકતાા તરફથી સિાયતા
મેળવતા િો, તમે આ માહિતી એવા લોકો સાથે વિેંચી શકો છો જેઓ તમને ખાતી અને પીતી વખતે મદદ કરી શકે. તમે
અનુભવી શકો તેવી કોઈપણ ગગ
ાં ૂ ળામણ નવશે તે તમને અને તમારા સાંભાળકતાા ને હિિંમત આપવામાાં મદદરૂપ બની શકે છે .
બહુ ભચિંતા ન કરવી અને લાગણીઓ પર નનયાંિણ રાખવુ ાં જરૂરી છે , કારણ કે ગભરાટથી પહરસ્સ્થનત વધુ બગડી શકે છે . જુ ઓ
અગાઉનુ ાં શીષાક, MND જસ્ટ ઈન કે સ હકટ શુ ાં છે ?

"ગભરાવુ ાં નિીં એ અગત્યનુ ાં છે ...સાંભાળ લેતી વ્યસ્ક્ત અને MND ધરાવતી વ્યસ્ક્તએ એકબીજાની ક્ષમતાઓમાાં નવશ્વાસ

રાખે તે જરૂરી છે ."

નીચે માિ માગાદનશિકાઓ જ છે અને તેને ગગ
ાં ૂ ળામણ પરની નૈદાનનક સલાિના નવકલ્પ તરીકે ન જોવી જોઈએ. જો તમે
ગળવાની , ખાાંસી ખાવાની હિયા અથવા ગગ
ાં ૂ ળામણ અંગેની કોઇપણ સમસ્યાઓ અનુભવી રહ્યા િો તો સલાિ માટે સ્પીચ અને
ુ સાથે સાંબનાં ધત સ્સ્થનતઓનો અનુભવ ધરાવતા હફભઝયોથેરનપસ્ટ
લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ અને ડાયટટર્નની મુલાકાત લો. જ્ઞાનતાંતઓ
સાથે વાત કરવી પણ તમને મદદરૂપ લાગી શકે છે .
િળવી અથવા આંશિક ગગ
ાં ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્યક્ક્તને મદદ કરવી
જો વ્યસ્ક્ત િજીયે ખાાંસી ખાઈ શકતી િોય, શ્વાસ લઈ શકતી િોય અથવા અવાજ કરી શકતી િોય તો આ પ્રકારની ગગ
ાં ૂ ળામણ
િળવી અથવા આંનશક કિેવાય છે . આ સ્સ્થનતમાાં તેઓ સામાન્ય રીતે તેમની જાતે જ અવરોધ દૂ ર કરી શકે છે . શ્વસનમાગા જ્યાાં
સુધી ખુલ્લો ન થાય અને આવી લાગણી દૂ ર ન થાય ત્યાાં સુધી ખાાંસી ખાવાનુ ાં ચાલુ રાખવા તેમને પ્રોત્સાહિત કરો.
િળવી ગગ
ાં ૂ ળામણ વ્યસ્ક્ત માટે અને તેની આસપાસના લોકો માટે ઘણી તણાવદાયક િોઈ શકે છે , પરાં ત ુ ધીરજ અને સમયની
સાથે અવરોધ છે વટે દૂ ર થઈ જશે.
ચેતવણી: િળવી અથવા આંનશક ગગ
ાં ૂ ળામણ સાથે, વ્યસ્ક્ત ઊંડા શ્વાસ લેતી િોય ત્યારે તેને પીઠ પાછળ ધબ્બો ન મારો, કારણ
કે તેનાથી ખોરાક અથવા પ્રવાિી શ્વસનમાગામાાં વધારે નીચે ઊતરશે.
“MND ધરાવતી વ્યસ્ક્ત બેઠેલી િોય તે દરનમયાન તેમને હિિંમત અને નવશ્વાસ આપતુ ાં આભલિંગન બાજુ એથી કરવાથી

અને 'બધુ ાં ઠીક થઈ જશે' તેવા આશ્વાસન આપતા શબ્દો કિેવાથી તે વ્યસ્ક્તને માનનસક શાાંનત મળે છે અને િળવાશની
અસર થવાથી ગગ
ાં ૂ ળામણ દૂ ર કરવામાાં મદદ મળે છે ...માિ આ હિિંમત આપવાથી ભચિંતા ઓછી કરવામાાં મદદ મળી
િતી."

જો કોઇપણ સમયે વ્યસ્ક્ત અસરકારક રીતે ખાાંસવાની પોતાની ક્ષમતા ગુમાવે તો આનાથી ગગ
ાં ૂ ળામણની તીવ્ર ઘટના બની શકે
છે . જુ ઓ આગામી શીષાક તીવ્ર ગગ
ાં ૂ ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્યસ્ક્તને મદદ કરવી.
તીવ્ર ગગ
ાં ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્યક્ક્તને મદદ કરવી
જો વ્યસ્ક્ત ખાાંસી ખાઈ શકતી ન િોય, શ્વાસ લઈ શકતી ન િોય, બોલી શકતી ન િોય અથવા સાંભનવતપણે ઝીણા નસસોટી જેવા
અવાજ નસવાય અન્ય કોઈપણ અવાજ કરી શકતી નટિ િોય તો તે તીવ્ર ગગ
ાં ૂ ળામણ છે .
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ચેતવણી: આ એક કટોકટીની ક્સ્થશત છે ેના માટે તાત્કાચલક પગલ ાંુ ભરવ ાંુ જરૂરી છે .
આ ઘટનામાાં:
•

વ્યસ્ક્તની સિેજ પાછળ એક બાજુ એ ઊભા રિો (જો તમે જમણેરી િો તો, ડાબી બાજુ એ ઊભા રિો, જો તમે ડાબેરી િો
તો, જમણી બાજુ એ ઊભા રિો)

•

એક િાથે તેમની છાતીને ટે કો આપો અને વ્યસ્ક્તને આગળની તરફ નમાવો જેથી અવરોધાયેલી ચીજ વધારે નીચે
જવાને બદલે તેમના મોંમાાંથી બિાર આવી જશે

•

વ્યસ્ક્તના ખભાનાાં િાડકાાંની વછચે તમારા િાથની એડી વડે (એડી તમારા િાથની િથેળી અને તમારા કાાંડાની વછચે
િોય છે ) જોરથી પાાંચ મુક્કા મારો

•

અવરોધ દૂ ર થયો છે કે કેમ તે જોવા માટે પાછળ કરે લા દરે ક પ્રિાર પછી ઊભા રિો.

જો પાછળ મારે લા પાાંચ મુક્કાથી અવરોધ દૂ ર કરવામાાં નનષ્ફળતા મળે તો નીચે પ્રમાણે પેટમાાં પાાંચ ધક્કાઓ આપો:
•

જેને ગગ
ાં ૂ ળામણ થઈ રિી િોય તે વ્યસ્ક્તની પાછળ ઊભા રિો. જો તેઓ ખુરશીમાાં અથવા વ્િીલચેરમાાં િોય તો તમારે
તેમની પાછળ ગોઠવાઈ જવાની જરૂર પડી શકે છે . જો ખુરશી સમાવેશ ન થઈ શકે એટલી મોટી િોય તો તમે એક
બાજુ એ ઊભા રિો અને તમે કરી શકો તેટલી ઘનનષ્ઠતાથી આ નવનધને અનુસરો.

•

તેમની કમરની ફરતે તમારા બાહઓ
ુ મ ૂકો અને તેમને આગળ સારી રીતે વાળો

•

તમારી મુઠ્ઠી વાળો અને તેને વ્યસ્ક્તની ડુ ટ
ાં ીની બરાબર ઉપર મ ૂકો

•

તમારો બીજો િાથ ઉપરની તરફ મ ૂકો અને બાંને િાથને સખત, ઉપરના તરફની ગનત સાથે તેમના પેટમાાં પાછળની
તરફ ધક્કો મારો

•

અવરોધ તેમના મોંમાાંથી બિાર ન આવે ત્યાાં સુધી પાાંચ વખત આનુ ાં પુનરાવતાન કરો

•

પ્રત્યેક ધક્કા બાદ અવરોધ દૂ ર થયો છે કે કે મ તે જોવા માટે અટકો

•

જો અવરોધ િજી પણ ભરાયેલો િોય તો પેટમાાં ધક્કા સાથે એકાાંતરે પાછળની તરફના પ્રિારો ચાલુ રાખો.

જો પાછળના પ્રિારો અને પેટમાાંના ધક્કાઓના િણ ચિો બાદ પણ જો વ્યસ્ક્તનો શ્વસનમાગા અવરોધાયેલો િોય
તો:
•

999 (અથવા 112) પર કૉલ કરો અથવા બીજા કોઇ પાસે આ કરાવો અને તાત્કાભલકપણે ઍમ્બ્યુલન્સ
બોલાવો

•

મદદ આવી ન પિોંચે ત્યાાં સુધી પાછળના પ્રિારો અને પેટ પરના ધક્કાઓના ચિો ચાલુ રાખો.

જો તમારે પેટમાાં ધક્કાઓ આપવા પડ્ા િોય તો વ્યસ્ક્તએ બાદમાાં િૉસ્સ્પટલ જવુ ાં જોઈએ.
હુાં બેભાન થઈ જાઉં તો શ?
ાંુ
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જો તમે બેભાન થાઓ તો કાહડિઓપલ્મોનહર હરસનસટેશન (CPR) (શ્વાસ કે ધબકારા બાંધ થયા િોય તેવી વ્યસ્ક્તનુ ાં
જીવન બચાવવા માટેની ટેકનનક) સામાન્ય રીતે લાગુ કરવામાાં આવશે, નસવાય કે અગાઉ એવી સાંમનત સધાઈ િોય
કે આ હિયા કરવામાાં આવે તેવી તમારી ઇછછા નથી અને તે તબીબી રીતે તમારા હિતમાાં નથી.
CPRથી ઈજા થઈ શકે છે અને તમારા સાંભાળકતાાને તે હિયા કરતા પિેલાાં તેની તાલીમ મળે લી િોવી જોઈએ. આ
યુઆરએલ પર NHS Choicesની વેબસાઈટ જુઓ: www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid

જો તમને હરસનસટેશન ટેકનનકથી ભાનમાાં લાવવામાાં આવે તેવ ુ ાં તમે ઇછછતા ન િો તો તમે સારવાર નકારવા માટેના
આગોતરા નનણાય (ADRT) તરીકે ઓળખાતા પિકમાાં અમુક સારવાર નકારવા માટેના કે તેને પાછી ખેંચી લેવાના
તમારા નનણાયો લખી શકો છો. આ માિ ઇં્લૅન્ડ અને વેલ્સમાાં જ કાન ૂની રીતે બાંધનકતાા છે , પરાં ત ુ ઉત્તર
આયલૅન્ડમાાં સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંભાળ ક્ષેિનાાં વ્યવસાનયકોને માગાદશાન આપવા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે
છે .
ADRT નવશે વધુ માહિતી માટે, જુઓ:

માહિતીપિક 14A - સારવાર નકારવાનો આગતરો નનણાય (ADRT)
સિાયક ડૉક્ટરો હરસનસટેશનની હિયા અજમાવી જોવા માટેની કાન ૂની ફરજથી બાંધાયેલા છે અને મ ૂળ તથા સિી
કરે લ ુાં પિક જોયા નવના ADRTનો અમલ કરવાની સત્તા તેમની પાસે નથી. સ્થાનનક વ્યવસ્થાઓ નવશે સલાિ માટે
ૂ ી કરતા રોગો ધરાવતા લોકો માટે કેટલીક ઍમ્બ્યુલન્સ
તમારા GPને પ ૂછો, કારણ કે MND જેવા આવરદા ટાંક
સેવાઓ ADRTsની નકલો પોતાને િસ્તક રાખશે.

6:

હુાં વધારે માહિતી કઈ રીતે મેળવી િકુાં ?

ઉપયોગી સાંગઠનો
અમે નીચેનામાાંથી કોઇપણ સાંગઠનને સમથાન આપતા િોઈએ તે જરૂરી નથી, પરાં ત ુ વધુ માહિતી માટે ની તમારી શોધમાાં તમને
મદદ કરવા માટે અમે તેમનો સમાવેશ કયો છે . છાપકામના સમયે સાંપકા ની નવગતો સાચી િતી, પરાં ત ુ સુધારાઓ દરનમયાન
તેમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે . જો તમને સાંગઠન શોધવામાાં મદદની જરૂર િોય તો અમારી MND Connect િૅલ્પલાઇનનો સાંપકા
કરો (નવગતો માટે આ પિકના અંતે વધુ માહિતીનો નવભાગ જુ ઓ).
BDA – ઍસોશસએિન ઑફ UK ડાયહટર્ન્સ
ડાયેહટનશયનોનુ ાં પ્રનતનનનધત્વ કરતુ ાં અને પોષણ ક્ષેિમાાં કામ કરતા લોકોને તેઓ કે વી રીતે કામ કરે છે તે અંગેની સલાિ પ ૂરી
પાડતુ ાં સાંગઠન.
સરનામુ:ાં

5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway, Birmingham B3 3HT

ટે ભલફોન:

0121 2008080

ઈમેલ:

info@bda.uk.com

વેબસાઈટ: www.bda.uk.com
ધ ચબ્રહટિ ઍસોશસએિન ઑફ ઑક્યુપૅિનલ થેરશપસ્્સ
OT કે વી રીતે શોધવુ ાં તેના પરની માહિતી સાથે યુનાઈટે ડ હકિંગડમમાાં બધાાં વ્યાવસાનયક ભચહકત્સા સ્ટાફ માટે ન ુ ાં
વ્યાવસાનયક સાંગઠન.
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સરનામુ:ાં 106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB
ટે ભલફોન: 020 7357 6480.
ઈમેલ:

reception@cot.co.uk

વેબસાઈટ: www.cot.co.uk
ચાટસ ડસ સોસાયટી ઑફ હફચિયોથેરપી (CSP)
હફભઝયોથેરપીમાાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા અને તેનો પ્રચાર કરવા માટે કાયારત વ્યાવસાનયક સાંસ્થા. તમને સ્થાનનક હફભઝયોથેરનપસ્ટ
શોધવામાાં મદદ કરવા માટે તેઓ સચા ઍચ્ન્જન ધરાવે છે .
સરનામુ:ાં 14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
ટે ભલફોન: 020 7306 6666.
ઈમેલ:

enquiries@csp.org.uk

વેબસાઈટ: www.csp.org.uk
િૅલ્થ ઍન્ડ કેઅર પ્રૉફે િન્સ કાઉક્ન્સલ (HCPC)
નનયામક સાંસ્થા કે જે એવાાં સ્વાસ્્ય વ્યવસાનયકોનુ ાં રજીસ્ટર રાખે છે જેઓ આચરણના ધોરણો પ ૂરા કરે છે .
સરનામુ:ાં Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
ટે ભલફોન: 0845 300 4472.
વેબસાઈટ: www.hpc-uk.org
MND Scotland
તેઓએ હફભઝયોથેરપીમાાંથી શ્રેષ્ઠ સેવા મેળવવા અંગેની પનિકા પ્રકાનશત કરી છે .
સરનામુ:ાં 2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ટે ભલફોન: 0141 332 3903.
ઈમેલ:

info@mndscotland.org.uk

વેબસાઈટ: www.mndscotland.org.uk
NHS Choices
સ્વાસ્્ય નવશે વધારે સ ૂભચત પસાંદગીઓ કરવામાાં તમને મદદ કરવા માટે ઑનલાઈન માહિતી.
ટે ભલફોન: િૅલ્પલાઈન માટે જુ ઓ NHS ડાયરે ક્ટ
ઈમેલ:

વેબસાઈટના સાંપકા ના પાન દ્વારા

વેબસાઈટ:

www.nhs.uk

NHS ડાયરે ક્ટ:
NHS ઑનલાઈન/ટે ભલફોન સિાયતા અને મદદ સેવા, હદવસમાાં 24 કલાક અને વષામાાં 365 હદવસો સ્વાસ્્ય નવશેની સલાિ અને
માહિતી પ ૂરા પાડે છે .
ટે ભલફોન: 111
ઈમેલ:

વેબસાઈટના સાંપકા ના પાન દ્વારા

વેબસાઈટ:

www.nhsdirect.nhs.uk

NHS ડાયરે ક્ટ વેલ્સ
વેલ્સ માટે સ્વાસ્્યની સલાિ અને માહિતી સેવા.
ટે ભલફોન: 111
વેબસાઈટ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ઉત્તર આયલેન્ડ
ઉત્તર આયલેન્ડમાાં NHS સેવાઓ નવશે માહિતી. આ એક ઑનલાઈન સેવા છે .
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ઈમેલ:

વેબસાઈટના સાંપકા ના પાન દ્વારા

વેબસાઈટ:

www.hscni.net

રૉયલ કૉલેજ ઑફ સ્પીચ ઍન્ડ લૅન્ગ્વેજ થેરશપસ્્સ
સ્પીચ ઍન્ડ લૅન્્વેજ થેરનપસ્્સ માટે ની મુખ્ય વ્યાવસાનયક સાંસ્થા જે તમને લાયક ભચહકત્સકોનો સાંપકા કરવામાાં મદદ કરી શકે.
સરનામુ:ાં 2 White Hart, London SE1 1NX
ટે ભલફોન: 020 7378 1200.
ઈમેલ:

info@rcslt.org

વેબસાઈટ:

www.rcslt.org

સાંદભો
આ માહિતીના સમથાન માટે ઉપયોગમાાં લેવાયેલાાં સાંદભો નીચેના સરનામે નવનાંતી કરવા પર ઉપલબ્ધ છે :
ઈમેલ:infofeedback@mndassociation.org
અથવા પિવ્યવિાર કરો: Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
સ્વીકૃશતઓ
આ માહિતી પિકમાાં પોતાના નનષ્ણાત માગાદશાન માટે નીચેની વ્યસ્ક્તઓનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર:
ડૉ. એમ્મા િસબાંડ્સ, કન્સલ્ટન્ટ પૅભલએહટવ મૅહડનસન, ્લોસ્ટરશાયર િૉસ્સ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન િસ્ટ
નીના સ્ક્વાયસા, સ્પીચ અને લેન્્વેજ થેરનપસ્ટ, નોહટિંઘમ યુનનવનસિહટ િૉસ્સ્પટલ્સ િસ્ટ

વધ ુ માહિતી
તમને અમારા અન્ય કેટલાક માહિતીપિકો આ પિકના સાંબધ
ાં માાં ઉપયોગી લાગી શકે છે :
7B - ટયુબ ફીહડિંગ
8A – શ્વસનટિયાની સમસ્યાઓ માટે મદદ
14A - સારવાર નકારવાનો આગોતરો નનણાય (ADRT)
6A – હફભઝયોથેરપી
અમે નીચેના પ્રકાશનોનુ ાં પણ નનમાાણ કરીએ છીએ:

ચાલક જ્ઞાનતાંત ુ કોનશકા રોગ સાથે જીવવુાં – MND અને તેની અસરનુ ાં કઈ રીતે નનયાંિણ કરવુ ાં તેના નવશે અમારી
મુખ્ય માગાદનશિકા,
જેમાાં ખાવા અને પીવા નવશે તથા બોલવા અને સાંવાદ નવશેના માગાદશાનનો પણ સમાવેશ થાય છે

MND રે નસનપ કલેક્શન: ગળવામાાં સિેલાાં ભોજન
સાંભાળ અને MND: તમારા માટે મદદ – MND સાથે જીવતી કોઇ વ્યસ્ક્તને મદદ કરતા કુટુાંબના સાંભાળકતાાઓ
માટે સાંપ ૂણા માહિતી

સાંભાળ અને MND: તત્કાળ માગાદનશિકા – સાંભાળકતાાઓ માટે અમારી માહિતીનુ ાં સારરૂપ સાંસ્કરણ
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તમે અમારી વેબસાઇટ www.mndassociation.org/publications પરથી અમારા મોટાભાગના પ્રકાશનો
ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા MND Connect પરથી પુસ્તક સ્વરૂપે માંગાવી શકો છો જેઓ વધારાની માહિતી
અને સિાયતા પ ૂરા પાડી શકે છે :

MND Connect
ટેભલફોન: 0808 802 6262
ઈમેલ: mndconnect@mndassociation.org

MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
MND ઍસોનસએશન વેબસાઈટ અને ઑનલાઈન ફોરમ
વેબસાઈટ: www.mndassociation.org
ઑનલાઈન ફોરમ: http://forum.mndassociation.org/ અથવા વેબસાઈટ દ્વારા

અમે તમારા અચભપ્રાયોન ાંુ સ્વાગત કરીએ છીએ
તમારો અભભપ્રાય અમારા માટે ખરે ખર અગત્યનો છે , કારણ કે તે અમને MND સાથે જીવતાાં અને તેમના માટે
સાંભાળ લેતા લોકોના લાભ માટે અમારી માહિતી સુધારવામાાં મદદ કરે છે .
જો તમે અમારા કોઇપણ માહિતીપિકો પર અભભપ્રાય પ ૂરો પાડવા માાંગતા િો તો તમે અિીં ઑનલાઈન ફૉમા
ઍક્સેસ કરી શકો છો: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
તમે પિકની કાગળ સ્વરૂપે નવનાંતી કરી શકો છો અથવા ઈમેલ દ્વારા સીધો અભભપ્રાય જણાવી શકો છો:

infofeedback@mndassociation.org
અથવા અિીં લખો:

Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

સર્જનની તારીખ: 01/17
આગામી સમીક્ષા: 01/20
સાંસ્કરણ : 2
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