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મોટર ન્યરુ ૉન ડિઝીઝ (MND) માટે સંવાતન
મોટર ન્યરુ ૉન ડિઝીઝ ધરાવતા અથવા તેનાથી પીિીત લોકો માટે માડિતી
જો તમારું શ્વસન મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ (MND)ને લીધી નબળું થઈ જાય, તો એ વિચારવ ું અગત્યન ું છે કે
તમે આધાર િાળા સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિા ઇચ્છશો કે કેમ, જયાું એક યુંત્ર તમારા શ્વસનને આધાર
આપિામાું મદદ કરશે.
આ માડિતી પાન ું તમારે આ આધારનો ઉપયોગ કરિો કે નડિ તે નક્કી કરતી િખતે શ ું વિચારવ ું એ ચચે
છે . તેમાું આ સામેલ છે :
1:

મને મારા શ્વસનને આધાર આપવાની જરૂર કેમ પિી શકે?

2:

નૉન-ઇન્વેઝઝવ વેન્ન્ટલેશન (NIV) વવશે મારે શંુ વવચારવાની જરૂર છે ?

3:

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતન વવશે મારે શંુ વવચારવાની જરૂર છે ?

4:

હું મારા સંવાતન સાધનન ંુ ધ્યાન કેવી રીતે રાખી શકું?

5:

મારે આધાર વાળા સંવાતનને બંધ કરવા વવશે શંુ જાણવ ંુ જરૂરી છે ?

6:

હું વધારે જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકું ?

આ પાના સંવાતન બંધ કરવા અંગે અને ભવવષ્યની કાળજી વવશે પિેલેથી આયોજન કરવા વવશે
શરુઆતથી સંવેદનશીલ માડિતી ધરાવે છે . આ વવશે વાંચવ ંુ મશ્ુ કેલ લાગી શકે, પરં ત ુ તમને
ભવવષ્યમાં સારવાર અને કાળજી વવશે સમયસર વનણણયો લેવામાં મદદ કરી શકે.
જ્યારે તમને લાગે કે તમે વાંચવા તૈયાર છો ત્યારે વાંચો.
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આ ચચહ્ન અમારા અન્ય પ્રકાશનોને ધ્યાનમાું આણિા માટે ઉપયોગમાું લેિાય છે . તેમના સધી
કેિી રીતે પિોંચવ ું તે જાણિા માટે, આ પાનાના અંતે િધ માડિતી જઓ.
આ ચચહ્ન MND ધરાિતા અથિા તેનાથી ગ્રસ્ત અન્ય લોકો તરફથી અિતરણોને ધ્યાનમાું આણિા માટે
ઉપયોગમાું લેિાય છે .

કૃપા કરીને નોંધો કે આ સ્ત્રોત માડિતીન ું ભાષાુંતર કરે લ ું સુંસ્કરણ છે . MND સુંગઠન

ખ્યાતનામ ભાષાુંતર સેિાઓનો ઉપયોગ કરે છે , પરું ત ભાષાુંતરમાું કોઈ ભલોની જિાબદારી
લઈ શકત ું નથી.

જયારે સારિાર અને કાળજી વિશે વનણાયો લઈ રહ્યા િોિ ત્યારે િુંમેશા તમારી સ્િાસ્્ય અને
સામાજજક કાળજી ટીમની સલાિ લો. તેઓ આયોજજત મલાકાતો િખતે એક અનિાદકની
ગોઠિણી કરિા સમથા િોઈ શકે.
િધ માડિતીન ું ભાષાુંતર શક્ય િોઈ શકે છે , પરું ત આ એક મયાાડદત સેિા છે . વિગતો માટે
અમારી િેલ્પલાઇન MND કનેક્ટનો સુંપકા કરો:
ટેચલફોન:

0808 802 6262

ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org

શબ્દોના અથણ શ ંુ થાય છે ?
જયારે તમે આધાર િાળા સુંિાતનની ચચાા સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી વ્યિસાયીઓ સાથે કરો ત્યારે ,
થોિા શબ્દો સરખાું લાગી શકે છે , અથિા અલગ શબ્દોનો અથા એક જ િોઈ શકે છે . આ ગચ
ું િણભયું િોઈ
શકે. વનમ્નચલચખત વ્યાખ્યાઓ મદદ કરી શકે:
આધાડરત સંવાતન:

જયાું એક યુંત્ર તમારા શ્વસનને આધાર આપે છે .

BiPAP:

BiPAP એટલે બાઇલેિલ પોચઝટીિ ઍરિે પ્રેશર અને તે નૉનઇન્િેચઝિ િેન્ન્ટલેશનનો એક પ્રકાર છે . તમે થોિા લોકોને NIVને
બદલે આ પડરભાષાનો ઉપયોગ કરતાું સાુંભળી શકો.

પરાધીન:

સુંિાતન ઉપર પરાધીન િોિાનો અથા એ થાય છે કે તમે િિે તેના
વિના અસરકારક રીતે શ્વસન નથી કરી શકતાું. જો તમને દર 24
માુંથી 12 કલાક કરતાું િધ એક સુંિાતન યુંત્રનો ઉપયોગ કરિાની
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જરૂર પિે છે , તેનો સામાન્યપણે અથા એ થાય છે કે તમે તેના ઉપર
િધ પરાધીન બની રહ્યાું છો. આવ ું NIV અથિા ટ્રેડકઓસ્ટોવમ
સુંિાતન બુંને સાથે બની શકે છે . તમે આને ‘આધાડરત’ તરીકે
ઓળખાતા પણ સાુંભળી શકો.
માઉથપીસ વેન્ન્ટલેશન

NIVનો એક પ્રકાર જે તમે જયારે તમારા ફેફસાુંમાું િધારાની િિા

(MPV):

ધકેલિા ઇચ્છતા િોિ ત્યારે તમને તમારા મોઢાુંમાું એક સ્ટ્રો જેવ ું
નોઝલ મકીને શ્વાસમાું ‘ઉમેરો’ કરિા દે છે . જો તે ઉપયોગી િોઈ શકે
તેવ ું તમે માનો તો તમારી શ્વસન ટીમને આના વિશે પછો.

નૉન-ઇન્વેઝઝવ વેન્ન્ટલેશન

સિાય થકી સુંિાતનનો એક પ્રકાર, જયાું યુંત્ર તમારા ફેફસાુંમાું

(NIV):

સામાન્ય િિાનો પ્રિાિ િધારે છે , સામાન્યપણે તમારા માથા ફરતે
પટ્ટીઓ િિે ધારણ કરી રાખેલા એક મિોરા િિે.

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ:

તમારી િોકના આગલા ભાગમાું પ્રિેશ માટે જગ્યા બનાિિા માટે
શલ્યચચડકત્સકીય પ્રડિયા, જયાું તમારી શ્વાસનળીમાું એક નળી દાખલ
કરી શકાય. પછી આને સુંિાતન માટે ઉપયોગમાું લઈ શકાય.

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ વેન્ન્ટલેશન:

આધાડરત સુંિાતનનો એક પ્રકાર, જયાું યુંત્ર એક ટ્રેડકઓસ્ટોવમ નળી
થકી તમારા ફેફસાુંમાું સામાન્ય િિા ફુંકે છે . તમે લોકોને આને
‘ઇન્િેચઝિ સુંિાતન’ તરીકે ઓળખાતા સાુંભળી શકો.

શ્વસન કાળજી અથવા

શ્વસન માટેના આધાર અને ઉપચારો.

સંચાલન:
શ્વસન ટીમ:

તમને શ્વસન સમસ્યાઓમાું આધાર આપિા સુંબવું ધત કાળજી ટીમ.

સ્ત્રાવો:

લીંટ અને લાળ.
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1: મને મારા શ્વસનને આધાર આપવાની જરૂર કેમ પિી શકે?
MND િોય ત્યારે , તમારા ફેફસાું િજી પણ િિા ઉપર પ્રડિયા કરી શકે છે . જો કે, ફેફસાુંમાું િિા ખેંચનારા
અને બિાર કાઢનારા સડિતના સ્નાયઓ નબળાું પિે છે . સમય સાથે આ સ્નાયઓ કામ કરિાન ું બુંધ કરે
છે , પરું ત એક યુંત્ર તમને અનેક શ્વસન લક્ષણોમાું રાિત અપાિિા અને જીિનકાળને લુંબાિિા માટે
તમારા શ્વસનમાું મદદ કરી શકે છે .
આને આધાડરત સુંિાતન કિેિાય છે . િાુંચનની સરળતા ખાતર, આપણે આ પાનાના બાકીના ભાગમાું
‘આધાડરત સુંિાતન’ને ‘સુંિાતન’ તરીકે ટુંકાિશ.ું MNDમાું શ્વસનને આધાર આપિા માટે ઉપયોગમાું
લેિાતા સુંિાતનના પ્રકારો વિશે માડિતી માટે આ પાનાના વિભાગ 2 અને 3 જઓ.
MND શ્વસનને કેિી રીતે અસર કરે છે તે વિશે વિગતિાર માડિતી માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 8A - શ્વસનની સમસ્યાઓ માટે આધાર
મોટાભાગના ડકસ્સાઓમાું, MND માટે સુંિાતન તમને શ્વસનમાું મદદ કરિા સામાન્ય િિાનો ઉપયોગ કરે
છે . િધારાના ઑક્ક્સજનની MNDમાું સામાન્યપણે ભલામણ નથી કરાતી કારણ કે તે તમારા શરીરમાું
ઑક્ક્સજન અને કાબાન િાયોક્સાઇિ િચ્ચેના સુંતલનને ખોરિી શકે છે . જો કે, MNDમાું ઑક્ક્સજનની
જરૂર િોઈ શકે છે , જો તમારી છાતીમાું કોઈ ચેપ િોય અથિા ફેફસાુંને અસર કરે તેિી કોઈ બીજી સમસ્યા
િોય. તે ઘણી િખત જીિનના અંત િખતની કાળજીમાું આરામ અને રાિત પરા પાિિા માટે પણ
ઉપયોગમાું લેિાય છે .

મારે સંવાતન વવશે ક્યારે વવચારવાન ંુ જરૂરી બને?
"અગમચેતી મળિી એ આગળ શ ું થિા જઈ રહ્ ું છે તેને માટે પિેલાુંથી સજ્જ કરે છે . આગળ શ ું

થિા જઈ રહ્ ું છે અને તેનો સામનો કરિા વિશે જાણવ ું મને િુંમેશા એ િધ સારું લાગે છે . અજાણય ું
િુંમેશા િધ િરાિણ ું િોય છે ."
સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિો કે ન કરિો તે નક્કી કરવ ું મશ્કેલ પસુંદગી બની શકે છે . તે તમારી શ્વસન ટીમ
સાથે આમને માટેની ખલ્લી અને વનખાલસ ચચાાઓ દ્વારા જાણકાર વનણાયો લેિામાું તમને મદદ કરી શકે
છે :
•

સુંિાતન બાબતે તમારા વિકલ્પો
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•

દરે ક વિકલ્પના લાભો અને વિચારિા જેિી બાબતો

•

આગળ જતાું દરે ક પ્રકારના સુંિાતન અંગે શ ું થિાની સુંભાિના છે

•

સુંિાતન શર કરિામાું આિે પછી કાળજી કેિી રિેિા સુંભવિત છે

•

તમને િોય તેિા અન્ય કોઈ પ્રશ્નો.

આ વનણાય આમના ઉપર પણ આધાર રાખશે:
•

તમારી જરૂડરયાતો

•

તમારી ભવિષ્યની કાળજી વિશે તમારા મુંતવ્યો, પ્રાથવમકતાઓ અને ઇચ્છાઓ

•

સારિાર તમારે માટે અનકળ છે કે કેમ તે જોિા માટે મલ્યાુંકન

•

સુંિાતન શર કરી શકાય તે માટેનો ઉત્તમ સમય

તમે તૈયાર છો તેવ ું અનભિો એટલે શક્ય તેટલ ું જલ્દી સુંિાતન માટે ના વિકલ્પો વિશે તમે જેટલ ું િધ
જાણી શકો તેટલ ું જાણો. શ્વસન સુંબવું ધત લક્ષણો દે ખાય અથિા તમારા શ્વસનમાું કોઈ ફેરફારના પિેલાું
ચચહ્ન દે ખાય તે પિેલાું તમારી કાળજીમાું સુંકળાયેલા તેિા તમામ લોકો સાથે ચચાાઓ કરિી ખબ જ
અગત્યની છે .
આ તમને આમને માટે સમય આપશે:
•

તમારા વનણાયો વિશે કોઈ ઉતાિળ વિના વિચારિા

•

તમારી પસુંદગીઓનો અથા, િમણાું અને ભવિષ્યમાું શ ું થાય છે તે સમજિા

•

તમારી નજીકના લોકો અને તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ તમે ઇચ્છતા િોિ તે
સારિારો સગમ કરાિિામાું અને અવનચ્છનીય અથિા ચબનાઅયોજજત સારિારો અથિા
િસ્તક્ષેપો ટાળિામાું તમને મદદ કરિા માટે તમારી ઇચ્છાઓ અને પ્રાથવમકતાઓ જાણે તે
સવનવિત કરિા

•

તમે સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિાન ું નક્કી કયું િોય કે નડિ, તમને ટેકો આપતાું િોય તે તમામ લોકો
આિનારા ફેરફારો વિશે તૈયાર િોય તે સવનવિત કરિા.

5

"મારા પોતાના અનભિે બતાવ્ય ું છે લોકો િુંમેશા પરતાું િિેલા તૈયાર નથી િોતા. અથિા લક્ષણો

પરતાું િિેલાું ઓળખાતાું નથી. મારા પવતના ડકસ્સામાું, તેમની શ્વસન સમસ્યાઓ તેમને માટે નૉનઇન્િેચઝિ િેન્ન્ટલેશનને અસરકાર રીતે ઉપયોગમાું લેિા માટે ઘણી આગળ િધી ગઈ િતી."
આ ચચાાઓ તમારા અને તમારા પડરિાર માટે કામ અને નાણાુંકીય બાબતો અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરી શકે.
તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ તમને આ ચચાાઓમાું ટેકો આપી શકે.
તમારી શ્વસન ટીમ સાથે તમે સુંિાતનનો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિા ઇચ્છો છો તેન ું િિેલ ું આયોજન તમને
તમારા શ્વસનને આધાર આપિા માટે ઉત્તમ રસ્તો શોધિામાું મદદ કરી શકે, જેમાું શરઆતમાું અંશકાલ
(થોિો સમય) ઉપયોગનો સમાિેશ થઈ શકે છે . આ તમને અને તમને ટેકો આપનારને તમારી કાળજીની
ગોઠિણી કરિામાું પણ મદદ કરી શકે, જે તમને કાળજી પ્રાપ્ત કરિા માટે ઘરે રિેિામાું મદદ કરી શકે.
સુંિાતન વિશે આપાતકાલીન વનણાયો આને િધ મશ્કેલ બનાિી શકે છે .

મને સંવાતનની જરૂર પિશે તેના પ્રારં ઝભક ઝચહ્નો ક્યા છે ?
"જયારે હ ું દર ત્રણ મડિને MND ક્ક્લવનકની મલાકાત લઉં છું, મારી જીિન આિશ્યક ક્ષમતા તપાસ અને

ઉધરસની તપાસ થાય છે . મને ખાતરી છે કે જયારે પણ મારી ફેફસાુંની ક્ષમતા ચચિંતાજનક સ્તર સધી

નીચે જશે ત્યારે મારી કાળજી રાખનારી ટીમ આગળ િધીને મને સલાિ અને ભલામણો કરશે."
વનમ્નચલચખત નબળા પિી ગયેલા શ્વસન સ્નાયઓના ચચહ્નો િોઈ શકે છે , જેનો અથા એ િોઈ શકે કે તમને
શ્વસન માટે સુંિાતન અથિા અન્ય આધારની જરૂર છે :
•

િાુંફ ચિિો, આરામની ક્સ્થવતમાું પણ

•

ઝિપી શ્વાસો, સપાટ સતાું િોિ ત્યારે પણ

•

લીંટ અથિા ગળફો દર કરિામાું મશ્કેલી

•

નબળી ઉધરસ

•

િારું િારના અથિા લાુંબો સમય રિેતા છાતીના ચેપ

•

નબળી થયેલી સ ુંઘિાની શક્ક્ત

•

અવ્યિક્સ્થત ઊંઘ

•

જયારે તમે જાગો ત્યારે અથિા ડદિસ દરમ્યાન થાકેલા િોિાન ું અનભિો
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•

દ:સ્િપ્નો અને આભાસ

•

સિારના સમયે માથાનો દખાિો

•

નબળી એકાગ્રતા, નબળી યાદશક્ક્ત અથિા વ્યગ્રતા અનભિિી

•

સ્િર નબળો પિતો જિો

•

આિાર માટે ઓછી ભખ લાગિી, જે તમારા િજનમાું ઘટાિો નીપજાિી શકે.
શ્વસન તપાસો અને MNDના લક્ષણો વિશે િધ માડિતી માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 8A - શ્વસનની સમસ્યાઓ માટે આધાર

સંવાતનમાં કેટલો આધાર જરૂરી િોય છે ?
કોઈપણ પ્રકારન ું સુંિાતન શ્વસનને ટે કો આપિા માટે સુંિાતન ઉપયોગમાું ન લેિાની સરખામણીમાું

જીિનકાળ લુંબાિી શકે છે . ઐવતિાવસક રીતે, ટ્રેડક જીિનકાળને NIV કરતાું િધ લુંબાિતો િોિાન ું મનાય ું
છે , પરું ત MNDમાું સુંિાતન જીિનકાળ લુંબાિિા વિશે િાલમાું સુંશોધન ચાલી રહ્ ું છે . જેિા પડરણામો
સ્પષ્ટ થાય, અમે આ માડિતી પાનાને અદ્યતન કરીશ.ું

સુંિાતન જીિનકાળ લુંબાિી શકે તેમ છતાું, તે શ્વસનના સ્નાયઓ નબળાું પિિાન ું અથિા રોગના બિોળા
વિસ્તરણને ધીમ ું નડિ પાિી શકે. આનો અથા એમ થાય કે શ્વસનને ટેકો આપી શકાય, પરું ત તમારા અન્ય
લક્ષણો સમય જતાું િધ િણસી જશે. જેમ રોગ આગળ િધે તેમ તમને િધ આધારની જરૂર પિશે.
જો તમને િજી સધી િાચા અને ભાષા થેરવપસ્ટ (SLT) પાસે નથી મોકલિામાું આવ્યા, તો મોકલિા માટે
પછો, કારણ કે નબળા પિેલા શ્વસન સ્નાયઓ તમે જે રીતે બોલો અને િાતચીત કરો છો તેના ઉપર અસર
કરી શકે છે .
તમે એિી ક્સ્થવતએ પિોંચો જયાું તમે મદદ વિના િલી કે િાતચીત કરી શકો નડિ. આને માટે લાગતો
સમય અલગ અલગ વ્યક્ક્તએ બદલાય છે . આંખોના િલનચલન અને ખાસ સધારા કરે લી ક્સ્િચો (ચાુંપ)
િિે કમ્પ્યટરને ચલાિવ ું િાતચીત માટે ટે કો પરો પાિી શકે.

હ ું મારી આંખોના િલનચલન િિે વનયુંવત્રત કમ્પ્યટરનો ઉપયોગ િેબ સફા કરિા, ઇમેલ િાુંચિા
અને લખિા, અને સ્પ્રેિશીટ્સનો ઉપયોગ કરિા માટે પણ કરું છું."
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જો જરૂર પિે તો િાતચીતની સરળ સિાયક િસ્તઓ ઉપયોગમાું લઈ શકાય છે , ઉદાિરણ તરીકે,
વિચારિામાું ફેરફાર અથિા આંખની સમસ્યાઓ ઊચ્ચ કક્ષાની ટેકનોલોજજના િાતચીત સાધનોનો
ઉપયોગ કરિો મશ્કેલ બનાિી શકે છે .
"હ ું ઇચ્છું છું કે અમને આંખના િલનચલન આધાડરત સવિધાઓ વિશે પિેલાું જાણ િોત, જે તેને માટે

છે ."

મદદરપ રહ્ ું િોત. કમનસીબે, િિે તે તેમનો ઉપયોગ કરિા સમથા િોિા માટે ઘણો િધારે ચબમાર

િાચા, િાતચીત અને તમારો સ્િર રે કિા કરી ભવિષ્યમાું તેન ું કમ્પ્યટડરકૃત સુંસ્કરણ કેિી રીતે
ઉપયોગમાું લેવ ું તે વિશે માડિતી માટે, જઓ માડિતી પાનાઓ:
7C - િાચા અને િાતચીત
7D - સ્િર બૅન્ન્કિંગ
MND તમે જે રીતે ખાિ, પીઓ અને ગળો છો તેના ઉપર અસર કરી શકે છે . સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિો
ખાિા અને પીિાને પણ મશ્કેલ બનાિી શકે છે . તમારા આિારમાું પરતાું પોષકતત્ત્િો િોય તે માટે તમે
એક આિાર દાખલ કરિાની નળીનો ઉપયોગ કરિા ઇચ્છો છો કે નડિ તે વિચારવ ું અગત્યન ું છે . આ
તમારા પડરિાર, કાળજી રાખનારાઓ તથા તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે
િાતચીતની શરઆત કરિા માટે સારો સમય છે , કારણ કે જયારે શ્વસન સ્નાયઓ નબળાું પિી જાય ત્યારે
તેને દાખલ કરવ ું િધ મશ્કેલ બની શકે.
MND દ્વારા થતી ગળિાની મશ્કેલીઓને કાબમાું લેિા અને તમે પરતાું પોષકતત્ત્િો લો છો તે સવનવિત
કરિા માટે તમને િાચા અને ભાષા થેરવપસ્ટ (SLT) તથા આિારશાસ્ત્રી ની મદદની જરૂર પિશે.
િધ વિગત માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 7A - ગળિામાું મશ્કેલીઓ
માડિતી પાન ું 7B - નળી િિે આિાર આપિો

મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝમાું ખાવ ું અને પીવ ું
MND તમે જે રીતે ગળો છો તેને અસર કરત ું િોિાથી, આિાર, પીણાું અને લાળન ું ‘ખોટા માગે નીચે
જિાન ું’ જોખમ રિેલ ું છે . નબળી ઉધરસ સાથે, આને દર કરિા મશ્કેલ િોઈ શકે.
જયારે આિાર, પ્રિાિી અથિા લાળ તમારાું ફેફસાુંમાું જાય છે , તેને ‘શ્વાસ ખેંચાિો’ કિે છે . જો તમને આમ
થાય તો, શક્ય તેટલ ું િિેલ ું તમે જે રીતે ગળો છો તે જોિા અને આધાર આપિા માટે એક િાચા અને
ભાષા થેરવપસ્ટ દ્વારા મલ્યાુંકન કરાિો.
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શ્વાસ ખેંચાિો છાતીનો ચેપ નીપજાિી શકે છે . તમારા ધ્યાનમાું આ આિે:
•

ગળત ું નાક અથિા લીંટમાું િધારો

•

િાુંફ િધ ચિિો

•

ગળામાું ચેપ અથિા કફ

•

તાિના લક્ષણો અથિા કુંઈક સારું ન િોિાની અનભવત

જો તમને લાગે કે તમને છાતીમાું ચેપ છે , શક્ય તેટલ ું જલ્દી તમારા GPનો સુંપકા કરો, કારણ કે િિેલી
જીિાણનાશક સારિાર મદદ કરી શકે. તમે ઉધરસમાું પણ આમના સડિતની મદદ મેળિી શકો છો:
•

તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ તરફથી ટેકો

•

તમે જાતે શીખી શકો તેિી રીતો

•

એક યુંત્ર જે તમને ઉધરસમાું મદદ કરી શકે.

તમારા તબીબને િાવષિક ફ્લ અને એક જ િખત લેિાની ન્યમોવનઆની રસીઓ વિશે પછો, કારણે કે તેઓ
આ ચેપ લાગિાન ું જોખમ ઘટાિી શકે છે . આ સામાન્યપણે તમારા GP સર્જરી પાસે ઉપલબ્ધ િોય છે .
તમારા પ્રમખ કાળજી રાખનાર અને નજીકના પડરિારજનો પણ આ રસીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે.
તમે સુંિાતનનો ઉપયોગ કરીને MNDમાું જીિનકાળ િધારી શકો છો, તમારા શ્વસન સ્નાયઓ સમય સાથે
નબળાું પિતાું જશે, અને આ કારણે તમે તેના ઉપર પરાધીન બની જાિ તે સુંભવિત છે . આવ ું બુંનેમાુંથી
કોઈપણ પ્રકારના સુંિાતન સાથે થઈ શકે છે , પરું ત આને માટે જેટલો સમય લાગે તે તમારા લક્ષણો અને
તમે જે સુંિાતનનો ઉપયોગ કરતા િોિ તેના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખતાું બદલાય છે .
જો તમે પરાધીન િોિ તો કાળજીની જરૂડરયાતો જડટલ બને છે . સમય સાથે, તમને એક અનભિી
બહઆયામી ટીમ અને તમારી કાળજી સાથે સુંકળાયેલા તમામ પાસેથી 24 કલાક ટેકાની જરૂર પિે તેવ ું
સુંભવિત છે .
જો તમે ઘરે કાળજી મેળિિા ઇચ્છતા િોિ, તો તમને ટેકો આપિા માટે ડદિસના 24 કલાક માટે લોકોની
એક ટીમની જરૂર પિે એ સુંભવિત છે . સામાન્યપણે તેઓ ચકિણી કરાતાું કામદરો િશે, પરું ત ક્યારે ક
પડરિારના સભ્યો પણ આમાું ભાગ લેિા ઇચ્છતા િશે અથિા લે તે જરૂરી બનશે.
"હ ું તેની બાજમાું એક ખાટલા ઉપર ઊંઘ ું છું જેથી જયારે તેને અિધી રાત્રે તેના સ્ત્રાિો સાફ કરિાની

જરર પિે, તો હ ું જલ્દીથી ત્યાું પિોંચી શકું. હ ું ક્યારે ય પણ તેને ઓરિામાું એકલો મકી શકતી નથી."
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જો MND અથિા તમારા સુંિાતન સાધનો બોલવ ું અથિા િાતચીત કરિી મશ્કેલ બનાિે, તો અલામા
ધરાિે તેિી સુંિાતન પ્રણાલીઓ પણ િોય છે , જે તમને મદદની જરૂર િોય તો લોકોને જણાિી શકે. જો કે,
દરે ક સમય પ્રવતસાદ આપિા માટે કોઈએ ત્યાું િોવ ું જરૂરી િોય છે . તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી
ટીમને માગાદશાન માટે પછો.
પડરિારના સભ્યો અને કાળજી રાખનારાઓને બુંને પ્રકારના સુંિાતનોમાું ડિિંમત, તાલીમ અને િધારાના
ટેકાની જરૂર પિે છે , ખાસ કરીને રોગના પાછલા તબક્કાઓમાું.
“અમે એક નસા રાખી છે જે અઠિાડિયામાું એક િખત તેની પાસે કાળજી રાખિા આિે છે જેથી હ ું

ખરીદી કરિા જઈ શકું અથિા અન્ય કોઈ આયોજજત કામ કરી શકું. બાકીનો સમય મારે મોટેભાગે
ઘરમાું જ બુંધાઇને રિેવ ું પિે છે . હ ું કપિાું સકિિા પણ બિાર નથી જઈ શકતી, કારણ કે મને સમસ્યાન ું
સચન કરત ું તેન ું આપાતકાલીન અલામા ન પણ સુંભળાય."
24 કલાક ટેકાની જરૂડરયાતનો અથા એ થાય કે કાળજીના એક સુંપટની વ્યિસ્થા કરિી મશ્કેલ િોઈ શકે
છે . તમારા વિસ્તારમાું સ્િાસ્્ય કાળજી આધાર કેિી રીતે કામ કરે છે તેના ઉપર આધાર રાખતાું, તમે
યોગ્ય સ્તરનો ટેકો માત્ર ત્યારે જ મેળિી શકો જો તમે એક નવસિંગ િોમમાું દાખલ થાિ. આ અલગ અલગ
વિસ્તારો માટે અલગ છે . આ તમારી શ્વસન ટીમ સાથે ચચો, જે તમને તમારા વિસ્તારમાું ક્યા વિકલ્પો છે
તે શોધિામાું, અને તમારા શ્વસન માટે તમે સુંિાતન કેિી રીતે ઉપયોગ કરશો તેના આયોજનમાું મદદ
કરશે.
MND સાથે બધાને અલગ અનભિ થતા િોય છે . અમક લોકો િધતી જતી અક્ષમતા સાથે મેળ સાધે છે
અને જીિનને શક્ય તેટલે લાુંબે સધી વિસ્તારિાની ઇચ્છા ધરાિે છે . સુંિાતન જીિનકાળ લુંબાિિામાું
મદદ કરી શકે છે અને કાળજી આધાર અને સિાયક મદદન ું સુંયોજન જીિનની ગણિત્તા સધારિામાું
મદદ કરી શકે. જો કે, જો તમે તમારી પ્રાથવમકતાઓ અથિા માન્યતાઓને આધારે અલગ પસુંદગી કરિા
ઇચ્છો, તો એ તમારો િક છે અને તેને માન અપાવ ું જોઈએ. તમામ આધાર અને ઉપલબ્ધ વિકલ્પોની
ચચાા તમને એિા વનણાય પર આિિામાું મદદ કરી શકે જે તમારે માટે યોગ્ય િોય.

જો હંુ સંવાતનનો ઉપયોગ ન કરવાન ંુ નક્કી કરં ુ તો શ ંુ થાય?
"એ જાણવ ું અગત્યન ું છે કે સુંિાતન MNDમાું જીિનનો સુંભવિત કાળ િધારી શકે છે કારણ કે,

અમારા ડકસ્સામાું, મારા પવત તેમન ું જીિન લુંબાિિા નિોતા ઇચ્છતા."
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સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિો, અથિા ન કરિો તેનો વનણાય તમારી પસુંદગી છે . તમે સુંિાતનનો ઉપયોગ
કરિા નથી ઇચ્છતા એિો વનણાય કરી શકો, અથિા તમે તેના ઉપયોગ સાથે ગોઠિાઇ નથી શકતા તેવ ું
તમને લાગી શકે. જો આવ ું િોય તો, તમારી શ્વસન ટીમ, ડફચઝયોથેરવપસ્ટ અથિા ઉપશામક કાળજી ટીમ
લક્ષણોમાું રાિત માટે અન્ય રસ્તાઓની સલાિ આપી શકે છે .
આમાું આમનો સમાિેશ થાય:
•

તમારા અંગવિન્યાસ અને ક્સ્થવતને બદલિા

•

શ્વસનની કસરતો

•

ઉધરસમાું મદદ

•

વિશ્ાુંતી માટેના રસ્તાઓ શોધિા

•

િાુંફ ચિયો િોય તે માટે અથિા અસ્િસ્થતામાું રાિત માટે દિા.
અન્ય શ્વસન ઉપચારો વિશે વિગતિાર માડિતી માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 8A - શ્વસનની સમસ્યાઓ માટે આધાર

આ આધાર લક્ષણોમાું રાિત માટે મદદ કરી શકે તેમ છતાું, તેઓ સમય સાથે િધ ખરાબ બનશે, અને
શ્વસન ઉપચારો રોગને આગળ િધતો અટકાિી શકે નડિ. આખરે , તે મત્ૃ યમાું પડરણમવ ું સુંભવિત છે . જો
કે, તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ તમને દિા િિે અસ્િસ્થતામાું રાિત અપાિિા માટે ટે કો
આપી શકે.

MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ
શ્વસન મશ્કેલીઓમાું તમને ડિિંમત આપનારી બની રિે તેિી બાબતોમાુંની એક છે MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ
આસપાસ ધરાિિી.

જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ, એક બૉક્સ છે જે તમે તમારા ઘરે રાખી શકો છો, જે આપાતકાલીન સુંજોગોમાું
ઉપયોગમાું લેિા માટેની દિાઓ ધરાિે છે . ડકટ આસપાસ િોિી એ િાુંફ ચિે અથિા ઉધરસ આિે અથિા
રું ધામણ થાય ત્યારે ડિિંમત આપનારું બની રિે છે .
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અમે તમારા GPને, તેમની વિનુંતી પર, ડકટ બૉક્સ વિના મલ્યે પરું પાિીએ છીએ. તમારા GP પછી
તમારા માટે આ બૉક્સમાું ઘરે રાખિા માટે અનકળ દિાઓ સચિે છે . આ એ સવનવિત કરે છે કે એક
તબીબ અથિા સામદાવયક નસા માટે , જો તેમને અણધાયાા સમયે બોલાિિામાું આિે તો, દિાઓ
િાથિગી િોય.
તમારા GP આ દિાઅના અન્ય વ્યિસાયીઓ દ્વારા ઉપયોગ માટે એક સિી કરે લી પરિાનગી સમાિિી
જરૂરી રિેશ.ે
આ બૉક્સમાું વ્યિસાયીઓ માટે લેચખત માગાદશાન પણ સમાિેલ ું છે . જો તમારા GP યોગ્ય માને તો, તેઓ
તમારા કાળજી રાખનાર તમને વ્યિસાયી તબીબી સિાય પિોંચે તેની રાિ જોતી િખતે આપિા માટે દિા
પણ સચિી શકે છે .
ડકટ વિશે સલાિ માટે તમારા GP અમારી િેલ્પલાઇન, MND કનેક્ટનો સુંપકા કરી શકે છે . વિભાગ 6 માું

િધ માડિતી જઓ: હ ું િધારે જાણકારી કેિી રીતે મેળિી શકું? સુંપકા વિગતો માટે.

2: નૉન-ઇન્વેવસવ વેન્ન્ટલેશન (NIV) મારે શ ંુ વવચારવાની
જરૂર છે ?

નૉન-ઇન્િેવસિ િેન્ન્ટલેશન (NIV) ને MNDમાું શ્વસન સમસ્યાઓમાું ટેકો પરો પાિિા સામાન્ય રીતે

ઉપયોગમાું લેિાય છે . તે લાક્ષચણક િિાના પ્રિાિને તમારા ફેફસાુંમાું િધારીને ટેકો આપે છે , સામાન્યપણે
તમારા માથાની આસપાસે પટ્ટીઓ િિે ધારણ કરે લા એક મિોરા થકી.

મિોરું એક નળી િિે સુંિાતક તરીકે ઓળખાતા એક યુંત્ર સાથે જોિાયેલ ું િોય છે . યુંત્ર ક્યાું તો િીજળી
અથિા બૅટડર, અથિા બુંને દ્વારા ચાલી શકે તેવ ું િોય છે . તમારું શ્વસન યુંત્રને ચાલત ું કરે છે , જેથી જયારે તે
તમે શ્વાસ લેતા િોિાની સુંિેદના પ્રાપ્ત કરે છે , તે તમને અસરકારક રીતે શ્વસન કરિા માટે િિાનો
સિાયક િધારો પરો પાિે છે .
મિોરાઓની એક શ્ેણી ઉપલબ્ધ છે , પરું ત સામાન્યપણે તમારા નાક, અથિા તમારા નાક અને મોઢાુંને
આિરતા િોય છે . જો મિોરાઓનો ઉપયોગ કરિો મશ્કેલ િોય, તો નેઝલ વપલો ઉપલબ્ધ િોઈ શકે, જે
નવસકાવછદ્રની અંદર બેઠેલી અને તમારા માથા ફરતેની પટ્ટીઓ દ્વારા ધારણ કરાયેલ બે નાની નળીઓ થકી
િિા પિોંચાિે છે (તમે અમક લોકોને આમને ‘નેસલ પ્રોન્ગ્સ’ કિેતાું સાુંભળી શકો).
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સેડટિંગ્સ, મિોરું અને સુંિાતકના અન્ય ભાગો તમને અનકળ થાય તે રીતે ગોઠિિામાું આિશે. આ
સામાન્યપણે િોક્સ્પટલ ખાતે એક આઉટપેશન્ટ તરીકે કરિામાું આિે છે , પરું ત તેને માટે થોિો સમય
રિેિાની જરૂર પિી શકે. જો કે, જો તમે મસાફરી કરિાન ું મશ્કેલ અનભિો તો આમાુંની થોિી સેિાઓ
તમારા ઘરે આિી શકે તેમ બની શકે.
સુંિાતન સાધનના િાલના સુંસ્કરણો માટે તમારી શ્વસન ટીમ દ્વારા દરના સ્થળે થી ગોઠિણ કરાવ ું શક્ય
િોઈ શકે છે , જો તમે િોક્સ્પટલથી ઘણા દર રિેતાું િોિ તો પણ. તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી
ટીમને તમારા વિસ્તારના વિકલ્પો શોધિા માટે કિો.
"મારો NHS NIV પમ્પ મારી ટીમને વિશ્લેષણ માટે આંકિા મોકલે છે . વનષ્કષોને આધારે , તેઓ

કોઈપણ સેડટિંગ્સને ગોઠિી શકે છે - િિા કેટલી ભેજિાળી છે તે સડિત!"
NIV એ MND (NG42) પર સ્િાસ્્ય અને કાળજીમાું ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય સુંસ્થા (NICE) માગાદવશિકામાું
શ્વસન સમસ્યાઓ માટે ભલામણ કરે લી સારિાર છે . NICE માગાદવશિકાઓ સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી
વ્યિસાયીઓ માટે અમક ચોક્કસ સુંજોગો સાથે જીિતા લોકો માટે સારિાર અને કાળજી માટે ભલામણો
ધરાિે છે .
NICE માગાદવશિકા વિશે િધ માડિતી માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 1A - મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ પર NICE માગાદવશિકા
અને વ્યિસાયીઓ સાથે િાતચીતની શરઆત કરિા માટે અમારી ખીસાુંના કદની પક્સ્તકા:

તમારી કાળજી પાસેથી તમારે શ ું અપેક્ષા રાખિી જોઈએ

NIVનો ઉપયોગ કરવાના સંભવવત

NIV વવશે વવચાર કરવા જેવી બાબતો

લાભો
“મારું [NIV] સુંિાતક ડદિસના 24 કલાક

પિેરી રાખવ ું મને હ ું જેને ‘સામાન્ય’ જીિન કહ ું

છું તે જીિિા દે છે અને મારે જે કરવ ું િોય તે કરિાથી
મને અટકાિત ું નથી."

• તે નબળા પિેલા શ્વસન સ્નાયઓને કારણે થતા

• તે મિોરાની ફરતે બિાર નીકળતા િિાના
પ્રિાિને કારણે અસ્િસ્થાતા અને આંખોમાું
બળતરા નીપજાિી શકે છે
• ચામિી ઉપર મિોરાન ું દબાણ ચાુંઠા
નીપજાિી શકે છે

લક્ષણોમાું, જેિા કે િાુંફ ચિિો, અવ્યિક્સ્થત
ઊંઘ, ડદિસના ઊંઘ આિિી અથિા થાક
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લાગિો અને િિેલી સિારનો માથાનો દ:ખાિો,

• મિોરું પિેરવ ું ક્લૉસ્ટ્રોફોચબઆ નીપજાિી શકે

રાિત આપી શકે છે (આ તમને ડદિસ દરમ્યાન

છે , જે અમક ડકસાઓમાું અસ્િસ્થતા અથિા

િધ સારી અનભવત કરાિી શકે છે અને તમારે

બીકમાું પડરણમી શકે છે

કરિી િોય તે બાબતોમાું િધ ઊજાા િોય તેમ
કરી શકે છે )
• તે જીિનકાળ લુંબાિી શકે છે

• તે નાકમાું અિરોધ, ગળત ું નાક અથિા
સકાયેલ ું મોઢું નીપજાિી શકે છે
• સાધનનો ઉપયોગ કરતી િખતે તમને ખાિા

• તે સાથે લઈ જિાય તેવ ું છે અને જો બૅટડર િિે

અને પીિામાું ટેકાની જરૂર પિી શકે છે , કારણ

ચાલત ું િોય તો, ઘરે સડિત અનેક જગ્યાઓએ

કે િિાનો પ્રિાિ ખોરાક અથિા પ્રિાિી ‘ખોટા

અને મસાફરી કરતાું પણ ઉપયોગમાું લઈ શકાય

માગે નીચે જાય’ (શ્વાસ ખેંચાિો) તે જોખમ

છે

િધારી દે છે

• NIV માટે શલ્યચચડકત્સા જરૂરી નથી
• જો કે સમય સાથે તમને િધ આધારની જરૂર
પિિાની સુંભાિના છે , સામાન્યપણે NIV
કાળજી MNDના શરઆતના તબક્કાઓમાું
સુંચાચલત કરિી ઘણી સરળ િોય છે
• ઉપલબ્ધ મિોરાઓની શ્ેણીનો અથા થાય છે કે
તમને સૌથી િધ અનકળ પિત ું અજમાિી શકો
• NIVનો ઉપયોગ કરિો તમારા સ્િરમાું પણ
િધારો કરે છે , જો તે નબળો થઈ ગયો િોય.
સુંિાતન સાધનનો ઉપયોગ કરતી િખતે
િિાઇ મસાફરી વિશે માડિતી માટે, જઓ:
માડિતી પાન ું 8D - િિાઇ મસાફરી અને મોટર

ન્યરૉન ડિઝીઝ માટે સુંિાતન

• તેનાથી તમે સામાન્ય કરતાું િધ િિા ગળી
શકો, જે તમારા પેટને ભરે લ ું િોિાની અને
અસ્િસ્થતાની અનભવત કરાિી શકે, જેનો
અથા એમ થાય કે શ્વાસ લેિા માટે િધ પ્રયત્ન
કરિાની જરૂર પિે
• સાધન અને િિાના પ્રિાિ સાથે મેળ સાધિા
માટે થોિો સમય લાગી શકે છે
• રોગના પાછલા તબક્કાઓમાું NIVનો
ઉપયોગ કરતી િખતે કાળજીની જરૂડરયાતો
જડટલ િોઈ શકે છે
• િિાનો પ્રિાિ નૈસચગિક િાચાનો તાલ ખોરિી
શકે છે
• સામન્યપણે NIV યુંત્રો શાુંત િોય છે તેમ
છતાું, અિાજની આદત પિિામાું થોિો
પ્રયત્ન કરિો પિી શકે છે અને શરઆતમાું
રાવત્ર દરમ્યાન તમને અને તમારી સાથે
રિેતાું કોઈપણ વ્યક્ક્તને જાગતાું રાખી શકે
છે .
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NIV શરુ કયાણ પછી કઈ કાળજીઓ જરૂરી છે ?
તમારી શ્વસન ટીમ અને બિોળી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજીના વ્યિસાયીઓ જો તમે સાધન અંગે
કોઈ પ્રત્યક્ષ અગિિતા અનભિો તો મદદ કરી શકે છે .

NIV શર કયાા પછીની કાળજીઓ દરે ક વ્યક્ક્ત માટે અલગ િોઈ શકે છે , પરું ત તેમાું આમનો સમાિેશ થાય:
•

મિોરું આરામદાયક છે તે સવનવિત કરવ,ું દા.ત. તમારા ચિેરા ઉપર મિોરાની ક્સ્થવત અને પટ્ટીઓ
કેટલી તુંગ છે તેની ગોઠિણી કરિી, અથિા િારાફરતી અલગ મિોરાઓનો ઉપયોગ કરિો
(તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ દ્વારા સચિાયેલાું ડ્રેવસિંગ અને ત્િચાની કાળજી
માટેના ઉત્પાદો પણ મદદ કરી શકે)

•

ઉધરસમાું મદદ કરિી, લીંટ અને લાળ દર કરિા (તમે આ જાતે કરિાની રીતો શીખી શકો,
અથિા તમારી શ્વસન ટીમ અથિા ઉધરસ યુંત્ર જેિા વિશેવષત સાધનનો આધાર લઈ શકો)

•

તમારા મિોરામાથી આંખોમાું િિા સ્ત્રિિાના ડકસ્સામાું આંખોના લ્યચિકન્ટ્સનો ઉપયોગ કરિો
(મિોરું કેટલ ું ચસ્ત છે તે ગોઠિવ ું પણ મદદ કરી શકે)

•

િિાના પ્રિાિમાું ભેજ ઉમેરિા માટે પ્રણાલીમાું હ્વમડિફાયર જોિવ ું (જો તમે સકાયેલ ું મોઢું, ગળત ું
નાક અથિા નાકમાું અિરોધ અનભિતા િોિ)

•

તમારી શ્વસન ટીમ તથા િાચા અને ભાષા થેરાવપસ્ટ સાથે NIVમાું ખાિાન ું અને પીિાન ું કેિી રીતે
સુંચાચલત કરવ ું તેન ું આયોજન

•

િધ પ્રિાિીઓ પીિા, જે સકાયેલ ું મોઢ,ું ઘટ્ટ અને ચીકણી લાળ તથા કબજજયાતમાું રાિત આપી
શકે (અમક લોકો અનાનસનો રસ પીિો ઘટ્ટ લાળમાું રાિત આપે છે તેવ ું અનભિે છે )

•

િાતચીતમાું મશ્કેલીઓ, અને િાતચીતના િૈકક્લ્પક રસ્તાઓ વિશે િાચા અને ભાષા થેરાવપસ્ટ
પાસેથી મદદ મેળિિી

•

તમારી શ્વસન ટીમને પછવ ું કે શ ું તમારું NIV સાધન ફસાયેલી િિાન ું જોખમ ઓછું કરિા ગોઠિી
શકાય છે કે કેમ

•

આસપાસ ફરવ ું, અથિા ફરિામાું મદદ મેળિિી, જેથી ફસાયેલી િિાને તમારી પ્રણાલીમાુંથી
પસાર થઈ જિામાું મદદ મળે (અમક લોકો પૅપરવમન્ટન ું પાણી પીવ ું પણ મદદ કરત ું િોિાન ું
અનભિે છે )

•

તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ તરફથી અસ્િસ્થતા અથિા બીકની કોઈ લાગણી
અંગે આધાર મેળિિો (વિભાગ 1 માું MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ પણ જઓ).
િધ વિગતો માટે, જઓ:

માડિતી પાન ું 7A - ગળિામાું મશ્કેલીઓ
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માડિતી પાન ું 7C - િાચા અને િાતચીત આધાર

વનમ્નઝલઝખત વવભાગ રોગ કેવી રીતે વધશે તેના વવશે માડિતી ધરાવે છે . આ વવશે વાંચવ ંુ મશ્ુ કેલ
લાગી શકે છે , પરં ત ુ તમને સંવાતન વવશે જાણકાર વનણણય લેવામાં મદદ કરી શકે છે . જ્યારે તમને
લાગે કે તમે વાંચવા તૈયાર છો ત્યારે વાંચો.

સમય જતાં NIV સાથે શ ંુ થાય છે ?
પિેલાું, તમને NIVની જરૂર માત્ર રાત્રે જ પિે, તમારા શ્વસન અને ઊંઘની ગણિત્તા સધારિા માટે. જેમ
રોગ આગળ િધે, તમારે તેને તમારા લક્ષણોમાું રાિત મેળિિા માટે ડદિસ દરમ્યાન પણ ઉપયોગમાું
લેિાની જરૂર પિે.
"મેં દરરોજ માત્ર એક કલાક માટે NIVનો ઉપયોગ કરિાન ું શર કયું અને ધીમે ધીમે મારો િપરાશ

િધાયો, આથી જયારે મેં તેને આખી રાત ઉપયોગમાું લેિાન ું શરું કય,ું મને તે સરળ લાગ્ય.ું "
સમય સાથે, તમે NIV ઉપર પરાધીન બની જઈ શકો. આ એિો સમય છે જયારે તમારે તેને સતતપણે
ઉપયોગમાું લેવ ું પિે છે અને તેના વિના આપમેળે શ્વસન કરિામાું અસમથા િશો. જો આવ ું િોય તો, તમારી
પાસે એક પરક યુંત્ર િોવ ું જોઈએ જે બૅટડર િિે ચાલત ું િોય (જઓ વિભાગ 4: હ ું મારા સુંિાતન સાધનન ું

ધ્યાન કેિી રીતે રાખી શક?
ું િીજળી કપાઈ જાય તેિા ડકસ્સામાું શ ું કરવ ું તેના વિશે માડિતી માટે). તમને
કાળજીની મદદની જરૂર િધતી જાય તે સુંભવિત છે , કારણ કે જરૂડરયાતો જડટલ બની શકે છે . આમાું
રાતભર કાળજીનો સમાિેશ થઈ શકે.
કોઈને પણ NIV ઉપર પરાધીન બની જિામાું લાગતો સમય વ્યક્ક્તથી વ્યક્ક્ત બદલાય છે . અમક લોકોને
માટે આને માટે મડિનાઓ અથિા િષો લાગી શકે છે , અન્યો માટે તે બહ જલ્દી થઈ શકે.
જેમ તમારા શ્વસન સ્નાયઓ નબળા પિે, તમારું શ્વસન મશીનને શર કરિાનો ઓછી િખત સુંકેત આપશે.
જો કે, જો તમારા શ્વાસ એક વનવિત સમયગાળામાું તેને શર કરિાનો સુંકેત આપિા જેટલા સબળ ન િોય
તો, સુંિાતક મિોરા થકી િિા પરી પાિી શકે છે . જયારે યુંત્ર તમારા તમામ શ્વાસ પરા પાિત ું િોય અને
તમે તેને શર કરિાનો સુંકેત િિે ન આપી શકતા િોિ, તો તેને ‘સુંપણા સુંિાવતત’ કિેિાય છે .
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કારણ કે તમે NIV િિે જીિનકાળ લુંબાિી શકો, તમારા અન્ય લક્ષણો આગળ િધિાન ું ચાલ રિેશે.
નબળી ઉધરસ સાથે, તમને સ્ત્રાિો તમારા ફેફસાુંમાું જિાન ું જોખમ રિેલ ું છે , જે શ્વાસ ખેંચાિા તરીકે
ઓળખાય છે . આ ઍક્સ્પરે શન ન્યમોવનઆ તરીકે ઓળખાતા છાતીના એક ચેપમાું પડરણમી શકે છે , જે
સારિાર કયાા વિના રિેિા દે િાય તો જીિન માટે જોખમી બની શકે છે . ઉધરસમાું મદદ શ્વાસ ખેંચાિાન ું
જોખમ ઘટાિિામાું મદદ કરી શકે છે , અને જીિાણનાશક દિાઓ ચેપની સારિામાું મદદ કરી શકે છે ,
પરું ત એિો સમય આિી શકે, જયારે આ કોઈ મદદ કરી શકે નડિ.

3: ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતન વવશે મારે શ ંુ વવચારવાની જરૂર છે ?
MNDમાું, ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન તમારી િોકના આગલા ભાગમાું બનાિેલી જગ્યામાુંથી તમારી
શ્વાસનળીમાું દાખલ કરે લી એક નળી િિે તમારા શ્વસનને આધાર આપે છે . આ નળી િીજળી અથિા
બૅટડર, અથિા બુંને િિે ચાલતા એક સુંિાતક યુંત્ર સાથે જોિાયેલી િોય છે .
તમારી િોકમાું પ્રિેશ માટે જગ્યા બનાિિા માટે શલ્યચચડકત્સકીય પ્રડિયાને ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કિેિાય છે . આ
નળી સામાન્યપણે જનરલ ઍનેસ્થેડટક (વનિેતક)ની અસર િેઠળ દાખલ કરિામાું આિે છે (એટલે કે, તમે
પ્રડિયા દરમ્યાન સતા િશો). તમારા શ્વસનને આધાર આપિાની સાથે સાથે, નળીને શ્વાસનમાગાના
સ્ત્રાિોને શોષી લેિા માટે પણ ઉપયોગમાું લઈ શકાય (જઓ પાછળન ું શીષાક ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતનમાું

ઉપયોગ શર કયાા પછી કઈ કાળજીઓ જરૂરી િોય છે ?).
ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન UKમાું MND ધરાિતા લોકોને િુંમેશા રજ કરિામાું નથી આિત ું. જો તમે એ ચચાા
કરિા માુંગતા િોિ કે શ ું ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન તમારે માટે યોગ્ય પસુંદગી છે કે નડિ, તો તમારી શ્વસન
ટીમને તમારા વિસ્તારમાું ઉપલબ્ધ વિકલ્પો અને આધારો વિશે પછો.
તમારી શ્વસન ટીમ ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતનન ું સચન કરિાની સૌથી િધ સુંભાિના ધરાિશે, જો:
•

જો તમને NIV અગિિભયું લાગે, અથિા તમારો MND તમને NIV અસરકાર રિી શકે તે માટે
ઘણો િધારે આગળ િધી ગયો છે

•

જો મોઢા અને ગળાના સ્નાયઓ નબળા િોય અને ઘણા બધા સ્ત્રાિો થતા િોય, કારણ કે
ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન આને કાબમાું લેિા માટે ઉપયોગમાું લેિાઇ શકે છે

•

જો છાતીના ગુંભીર ચેપ દરમ્યાન િધ વિસ્ત ૃત રીતે શોષવ ું જરૂરી િોય.
17

તેને ઘણી િખત આપાતકાલીન સુંજોગોમાું તમારા શ્વસન ઉપર વનયુંત્રણ મેળિિા માટે પણ ઉપયોગમાું
લેિામાું આિે છે (જો કે, MNDમાું ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતનનો ઉપયોગ બુંધ કરિો મશ્કેલ િોઈ શકે છે , તમે
આ વનણાય ઉપર વનયુંત્રણ ધરાિિા ઇચ્છી શકો, પાછળ આિત ું શીષાક આપાતકાલીન સુંજોગો જઓ).
ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કયાા બાદ, તમે રજા લો તે સમય માટે જયારે તમારા માટે કાળજીન ું સુંપટ તૈયાર કરિામાું
આિે તે દરમ્યાન તમારે િોક્સ્પટલમાું રિેિાન ું િશે. શ્વસન ટીમ તમને આ સમય દરમ્યાન િોક્સ્પટલમાું
આધાર આપશે. કાળજીન ું એક સુંપટ તૈયાર કરિામાું ઘણી િખત બધ ું અયોજજત કરિા માટે મડિનાઓ
લાગી શકે છે , કારણ કે, ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ માટે કાળજીને આિરી લેિા લોકોની ટીમ શોધિી અથિા તાલીમ
આપિી (સામાન્યપણે એક કાળજી એજન્સી થકી) મશ્કેલ િોઈ શકે છે . જો કે આ અલગ વિસ્તારોમાું અલગ
િોય છે . તમારી શ્વસન ટીમ સાથે આની ચચાા કરો, જેઓ તમારા વિસ્તારમાુંના સુંજોગો વિશે તમને સલાિ
આપી શકે છે .
"ઇન્િેચઝિ િેન્ન્ટલેશન વિશે સામાન્ય ચેતિણી છતાું, મેં મારા પડરિાર સાથે ચચાાવિચારણ અને

સુંશોધન પત્રોન ું વિસ્ત ૃત િાુંચન કયાા પછી ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સાથે આગળ િધિાન ું નક્કી કય.ું "
તમે કોઈ વનણાય લો તે પિેલાું ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન વિશે તમારા પડરિાર, કાળજી રાખનારાઓ અને
સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે િાતચીત કરિી અગત્યની છે .

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતનનો ઉપયોગ

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતન વવશે વવચારવા

કરવાના સંભવવત લાભો

જેવી બાબતો

"થોિી અસવિધાઓ અને અગિિો (સ્િયું

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કરતાું પથારીિશ રિેિાને

સ્િીકારિા સુંબવું ધત િધ) છતાું, મેં જીિનને માણય ું છે
અને વનણાયનો ક્યારે ય અફસોસ નથી કયો, મારા
પડરિારે પણ નડિ."

• તે નબળા પિેલા શ્વસન સ્નાયઓ દ્વારા થતા
લક્ષણોમાું, જેિા કે િાુંફ ચિિો, અવ્યિક્સ્થત
ઊંઘ, ડદિસના ઊંઘ આિિી અથિા થાક
લાગિો અને િિેલી સિારનો માથાનો
દ:ખાિો, રાિત આપી શકે છે (આ તમને

"અમારા ડકસ્સામાું, જયારે મારા પવતએ

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કરાિી પછી, િાચા, ખાિાન ું
અને પીિાન ું અશક્ય બની ગય.ું "
• કોઈપણ શલ્યચચડકત્સકીય પ્રડિયાની જેમ,
ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સાથે ચેપ અને પ્રડિયા પછીની
કાળજી સાથે જોિાયેલા થોિા જોખમો રિેલાું
િોય છે . આ તમને પ્રડિયા પિેલાું
સમજાિિામાું આિશે અને મોટાભાગના
ડકસ્સાઓમાું તેન ું સરળતાથી સુંચાલન કરી
શકાય છે .
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ડદિસ દરમ્યાન િધ સારી અને િધ ઊજાા
િોિાની અનભવત કરાિી શકે છે )
• તે જીિનકાળ લુંબાિી શકે છે
• જયાું NIV તમારા શ્વસનને સફળતાપિાક
આધાર ન આપી શકત ું િોય ત્યાું તે
ઉપયોગમાું લઈ શકાય છે
• ઉપયોગમાું લેિાતા ટ્રે ડકના પ્રકાર ઉપર
આધાર રાખીને, તે શ્વસન માગાને શ્વાસ
ખેંચાિા સામે રક્ષણ આપી શકે છે અને જીિન
માટે જોખમકારક િોઈ શકે તેિા ફેફસાુંના
ચેપન ું જોખમ ઘટાિી શકે (તમારી શ્વસન ટીમ
સાથે ટ્રેડક નળીના પ્રકારોની ચચાા કરો)
• તે સ્ત્રાિોના વનયુંત્રણમાું મદદ માટે
ઉપયોગમાું લઈ શકાય છે
• મિોરાનો ઉપયોગ નથી થતો, આથી મિોરા
સુંબવું ધત મદ્દાઓ, જેિા કે ક્લૉસ્ટ્રોફોચબઆ,
વનિારી શકાય
• જો તે બૅટડરથી ચાલત ું િોય, તો તે તમારી
સાથે અન્યત્ર જઈ શકે છે , વ્િીલચેર સાથે
ઉપયોગ સડિત.
સુંિાતન સાથે િિાઇ મસાફરી વિશે
માડિતી માટે , જઓ:
માડિતી પાન ું 8D - િિાઇ મસાફરી અને

સુંિાતન
"હ ું અત્યુંત સડિય અને વ્યસ્ત વ્યક્ક્ત

િતો. ઇન્િેચઝિ િેન્ન્ટલેશન સાથે, મારે

જીિનની ખબ જ અલગ રીત અપનાિિી પિી
િતી, જેમાું પડરિાર અને વમત્રો પ્રત્યે ઘણો િધ

• િોકમાું ટ્રેડક નળી ધરાિવ ું અગિિ અને
શ્વસનનળીને લાુંબા ગાળાન ું નકસાનના થોિા
જોખમો સાથે લઈ આિે છે , જો કે આ
સામાન્ય નથી
• તમને ઑપરે શન પછી લાુંબો સમય રિેિાની
જરૂર પિી શકે, જે દરમ્યાન તમારી કાળજી
ટીમની ગોઠિણ કરાઈ રિી િોય
• અમક ડકસ્સાઓમાું, કાળજી માત્ર નવસિંગ
િોમમાું જ પરી પિાતી િોય (તમારા
વિસ્તારમાું સ્િાસ્્યસુંભાળ ટેકો કેિી રીતે
કામ કરે છે તે તમારી શ્વસન ટીમને પછો)
• ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કરાિિાન ું વિચારી રહ્યાું િોિ
ત્યારે પડરિાર અને વમત્રોને તમારી કાળજીમાું
સામેલ કરિા અગત્યના છે , કારણ કે તેઓ
તમારી કાળજીમાું જોિાયેલા િોય તે ઘણે અંશે
સુંભવિત છે
• તમને, તમારી શ્વસન ટીમ દ્વારા માગાદશાન
અપાયા મજબ વનયવમતપણે નળી
બદલિાની જરૂર પિશે, જે અમક લોકોને
અગિિભયું લાગે છે (આ સામાન્યપણે દર
મડિને કરિામાું આિે છે , પરું ત તમારી
જરૂડરયાતો ઉપર આધાડરત, ઓછું િોઈ શકે)
• ઉપયોગમાું લેિાતા ટ્રેડકના પ્રકાર ઉપર
આધાર રાખતાું, તે તમારી બોલિાની,
ખાિાની અને પીિાની ક્ષમતા ઉપર અસર
કરી શકે છે , જો તેમને MNDથી પિેલેથી જ
અસર ન થઈ િોય. તમને અન્ય રસ્તાઓથી
િાતચીત કરિા માટે, અને તમારા આિારમાું
પરતા પોષકતત્ત્િો મેળિિા માટે આિાર
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ધ્યાન આપનારો િોિાન ું અને િધ ચચિંતનશીલ

િોિાન ું સામેલ છે . હ ું ડફલ્મોમાું પણ વનષ્ણાત બની
ગયો છું.!"

આપિાની નળી સલામત રીતે ઉપયોગમાું
લેિા માટે આધારની જરૂર પિે
• તે સ્ત્રાિોને નોંધપાત્ર રીતે િધારી શકે, જેને
શ્વસનમાગામાુંથી વનયવમતપણે દર કરિાની
જરૂર પિશે (અમક લોકોને આ અગિિદાયક
લાગે છે કારણ કે આ ત્યારે કરિામાું આિે છે
જયારે તમે સુંિાતન પર નથી િોતા)
• સાધન સાથે અનકળ બનિામાું થોિો સમય
લાગી શકે છે .
આિાર લેિા વિશે િૈકક્લ્પક રસ્તાઓ વિશે
િધ માડિતી માટે , જઓ:
માડિતી પાન ું 7B - નળી િિે આિાર આપિો

વનમ્નઝલઝખત વવભાગ રોગ કેવી રીતે વધશે તેના વવશે માડિતી ધરાવે છે . આ વવશે વાંચવ ંુ મશ્ુ કેલ
લાગી શકે છે , પરં ત ુ તમને સંવાતન વવશે જાણકાર વનણણય લેવામાં મદદ કરી શકે છે . જ્યારે તમને
લાગે કે તમે વાંચવા તૈયાર છો ત્યારે વાંચો.

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતન સાથે સમય જતાં શ ંુ થાય છે ?
"સાથે મળીને, સાત િષામાું, અમે અમારા સુંતાનોને િયસ્કો બનતા, પરણતાું જોયા છે અને અમે બે

સ ુંદર બાળકોના દાદા-દાદી બની ગયાું છીએ. આમ, તે ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન પર છે તે દરમ્યાન
અમક અદભત સકારાત્મક સમય રહ્યો છે , પરું ત તેમની િચ્ચે ઘણા બધા ડદિસો એિાું પણ આવ્યાું છે જે
ખરે ખર મશ્કેલ રહ્યાું િોય."
જો MNDએ તમારા શ્વસન સ્નાયઓને નબળા બનાિી દીધા િોય, તો જેવ ું ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન શર
કરિામાું આિે તેવ ું જ તમારું તેના પર પરાધીન બની જવ ું સુંભવિત છે . આનો અથા એમ થાય છે કે જો
તમને યુંત્ર જે પ્રકારની અનભવત કરાિે છે તેની આદત ન પિી જાય, તો તમે આ આધાર વિના સ્િતુંત્રપણે
શ્વસન ઉપર પાછા ફરિમાું સમથા બનો તે સુંભવિત નથી. જો કે, જો તમે ઇચ્છતા િોિ તો સુંિાતનનો
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ઉપયોગ બુંધ કરિો એ તમારો િક છે . િધ માડિતી માટે જઓ વિભાગ 5: મારે આધાર િાળા સુંિાતનને

બુંધ કરિા વિશે શ ું જાણવ ું જરૂરી છે ?
જેમ તમારા શ્વસન સ્નાયઓ નબળા પિે, તમારું શ્વસન મશીનને શર કરિાનો ઓછી િખત સુંકેત આપશે.
જો કે, તમારા શ્વાસ જો તેને વનવિત કરે લા સમયગાળામાું સુંકેત આપિા જેટલા પરતા સબળ ન િોય તો
સુંિાતક િિા પરી પાિી શકે છે . જયારે યુંત્ર તમારા તમામ શ્વાસ પરા પાિત ું િોય અને તમે તેને શર
કરિાનો સુંકેત િિે ન આપી શકતા િોિ, તો તેને ‘સુંપણા સુંિાવતત’ કિેિાય છે .
તે સવનવિત કરવ ું અવનિાયા છે કે તમે બૅટડર ઊજાા પર ચાલત ું સુંિાતક ધરાિો, અને તેની બૅટડર પરી રીતે
ચાર્જ કરે લી િોય. તમે જેનો ઉપયોગ કરી રહ્યાું િોિ તે યુંત્ર બગિી જાય તેિા ડકસ્સામાું તમને એક પરક
યુંત્ર પણ જરૂરી બનશે (જઓ વિભાગ 4: હ ું મારા સુંિાતન સાધનન ું ધ્યાન કેિી રીતે રાખી શકું? િીજળી
કપાય તેિા ડકસ્સામાું શ ું કરવ ું તે વિશે).
કારણ કે તમે ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન િિે જીિનકાળ લુંબાિી શકો છો, તમારા અન્ય લક્ષણો આગળ િધતાું
રિેશે. તમને િારું િાર થતા ચેપન ું જોખમ િોઈ શકે, જે જીિન માટે જોખમી િોઈ શકે છે .
તમારી કાળજી અને સારિાર માટે તમારી ઇચ્છાઓ અને પ્રાથવમકતાઓ નોંધિાના માગો વિશે, જઓ: હ ું

કેિી રીતે આગળથી આયોજન કરું ? વિભાગ 5 માું: મારે આધાર િાળા સુંિાતનને બુંધ કરિા વિશે શ ું
જાણવ ું જરૂરી છે ?

આપાતકાલીન સંજોગો
આપાતકાલીન સુંજોગોમાું, સ્િાસ્્યકાળજી વ્યિસાયીઓ તમારી પિામજ
ું રી વિના ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન
શર કરી શકે.
ઉદાિરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્ક્તને આપાતકાલીન ક્સ્થવતમાું ફરીથી શ્વસન ચાલ કરિામાું આિે છે , તો
સામાન્ય ક્સ્થવતમાું લાિતા દરમ્યાન કોઈ િખત ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતનનો ઉપયોગ થાય છે . જો કે,
MNDમાું એક િખત શર કયાા પછી આ પ્રકારના સુંિાતનને બુંધ કરવ ું મશ્કેલ િોઈ શકે, કારણ કે આ
દરમ્યાન શ્વસન સ્નાયઓ નબળા પિી ગયા િોઈ શકે. પછી તમારે તે વનણાય લેિાનો રિે કે ટ્રેડકઓસ્ટોવમ
સુંિાતન ચાલ રાખવ ું કે પછી તેને પાછું ખેંચી લેવ.ું
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"તેને તાત્કાચલક ધોરણે િોક્સ્પટલમાું લઈ જિાયો િતો કારણ કે તેને છાતીના ગુંભીર ચેપને કારણે

શ્વસન મશ્કેલીઓ થઈ રિી િતી. તેણે ટ્રેડકઓસ્ટોવમ કરાિી, કારણ કે એિી આશા િતી કે તે પોતાના

શ્વસનને જાતે ટેકો આપી શકશે, પરું ત આવ ું ન બન્ય ું અને તે ત્યારથી જ એક સુંિાતક ઉપર આધાડરત છે ."
જો ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન એક એિી બાબત િોય જે તમે કોઈપણ સુંજોગોમાું લાગ કરિા ચોક્કસપણે નથી
માુંગતા, તો તમારે તમારી કાળજીમાું સુંકળાયેલા તમામ લોકોને આ િાત સ્પષ્ટ કરિી જરૂરી છે . તમે
આવ ું લોકોને વનદે શ આપિા માટે તમારી ઇચ્છાઓને નોંધીને કરી શકો છો, જો તમે ભવિષ્યમાું કોઈપણ
કારણસર સુંિાતન વિશે વનણાયો લેિામાું અથિા જણાિિામાું અસમથા બનો. અમક ડકસ્સાઓમાું આ
માગાદશાન કાયદાકીય રીતે બુંધનકતાા િોઈ શકે. જઓ હ ું મારી ભવિષ્યની કાળજીન ું અગાઉથી કેિી રીતે

આયોજન કરી શકું? વિભાગ 5 માું: મારે આધાર િાળા સુંિાતનને બુંધ કરિા વિશે શ ું જાણવ ું જરૂરી છે ?

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સંવાતનમાં ઉપયોગ શરુ કયાણ પછી કઈ કાળજીઓ જરૂરી િોય છે ?
તમારી સલામતી અને સખાકારી માટે ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતનમાું ઉપયોગ શર કયાા પછીની સતત ચાલતી
કાળજી અવનિાયા છે .
ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન માટે ઉપયોગ પછીની કાળજી દરે ક વ્યક્ક્ત માટે , તેમની જરૂડરયાતો અને લક્ષણો
ઉપર આધાર રાખીને અલગ િોઈ શકે છે , પરું ત તેમાું આમનો સમાિેશ થઈ શકે:
•

િિાને જેમ તે નળીમાું ફુંકિામાું આિે છે તેમ સતત ઉષ્મા પરી પાિિી અને ભેજિાળી કરિી
(હ્વમડિફાઇંગ), જે તમારા સુંિાતક સાથે જોિેલા એક યુંત્ર િિે કરિામાું આિી શકે છે

•

િિાના માગામાુંથી સ્ત્રાિોને વનયવમત દર કરિા અને શોષિા (ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન બેસાિિામાું
આિે તેના શરઆતના ડદિસોમાું આ તકલીફદાયક િોઈ શકે, અને તમને તેની સાથે અનકળન
સાધિામાું સમય લાગી શકે)

•

સ્ત્રાિો દર કરિા માટે , ઉધરસમાું મદદ કરિી (તમારા પડરિારજનો અને કાળજી રાખનારાઓ

આમ કરિા માટેની રીતો શીખી શકે, અથિા તમને તમારી શ્વસન ટીમ અથિા વિશેવષત સાધન,
જેિા કે એક ઉધરસ યુંત્રની જરૂર પિી શકે)
•

સુંિાતન પ્રણાલી સાથે એક નેબ્યલાઇઝરનો ઉપયોગ કરી તમારા ફેફસાુંમાું ચેપરડિત સલાઇન
દ્રાિણ (મીઠાુંન ું પાણી)ન ું એક બારીક િાદળ બનાિવ,ું જે લીંટને દર કરિામાું મદદ કરી શકે

•

અિરોધો, ચેપ અથિા નળી દાખલ કરે લી જગ્યાની આસપાસ ચામિીન ું તટવ ું ટાળિા માટે
નળીની વનયવમત જાળિણી અને રોજજિંદા કાળજી
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•

ભાષા અને િાતચીતની મશ્કેલીઓને કાબમાું રાખિા અને આિાર લેિાના િૈકક્લ્પક રસ્તાઓ અંગે
સલાિ મેળિિા િાચા અને ભાષા થેરવપસ્ટ તરફથી મદદ. તમે તમારા આિારમાુંથી પરત ું પોષણ
મેળિો તે સવનવિત કરિા માટે આિારશાસ્ત્રી પાસેથી મદદ મેળિિી પણ અગત્યની છે .

તમારી શ્વસન ટીમ તમને ટ્રે ડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન અંગે ટેકો અને ઉપયોગ શર કયાા પછીની કાળજી વિશે
તમારી જરૂડરયાતોને અનકળ િોય તેવ ું માગાદશાન પરું પાિશે.
િધ માડિતી માટે , માડિતી પાના જઓ:
7A - ગળિામાું મશ્કેલીઓ
7B - નળી િિે આિાર આપિો
7C - િાચા અને િાતચીત મશ્કેલીઓ

4:

હંુ મારા સંવાતન સાધનન ંુ ધ્યાન કેવી રીતે રાખી શકું ?

તમારી જરૂડરયાતો બદલાય તેિા ડકસ્સામાું તમારો સુંિાતકના ઉપયોગની વનયવમતપણે સમીક્ષા થશે.
શ્વસન ટીમ સતત ચાલ રિેતો ટે કો પરો પાિી શકે, જેમાું યુંત્રની જાળિણી અને સફાઇ માટે સલાિ, અને
આિા સમયે (કામના સામાન્ય કલાકો વસિાય), જો જરૂર પિે તો, તાકીદના ટેકાનો સમાિેશ થાય.

ુ
વીજળી બંધ થાય તો શ?
"જો તમે એક શોષક યુંત્રનો ઉપયોગ કરતા િોિ, તો િીજળી કપાિાના ડકસ્સામાું એક બૅટડર-

સુંચાચલત યુંત્ર અત્યુંત જરૂરી છે !"

જો તમારા વિસ્તારમાું િીજળી કપાઇ િોય તો એક િધારાની બૅટડર અને પરક સુંિાતક અવનિાયા છે .
કોઈપણ સુંિાતન સાધનો માટે બૅટડરઓને અને અન્ય બૅટડરથી ચાલતા આધારો, જેિા કે શોષક પમ્પ્ને
ચાર્જ કરે લા રાખો.
"અમે િીજળી કપાિાના ડકસ્સાઓમાું ત્િડરત પ્રવતસાદ માટે ઊજાા પરિઠાકારના અવત મિત્ત્િની

કાળજી સચચ પર િતા."
પ્રાયોડરડટ સવિિવસઝ રજજસ્ટરમાું એક પ્રાથવમકતા િાળા િપરાશકતાા તરીકે નોંધણી કરાિિાથી તમને કેિો
આધાર મળી શકે તે અંગે તમારા ઊજાા પરિઠાકારનો સુંપકા કરો. પ્રાથવમકતા િાળા િપરાશકતાા તરીકે,
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તમને તમારા વિસ્તારમાું કોઈ આયોજન કરે લા િીજળીના કાપ વિશે જણાિિાન ું િોય છે . જો કોઈ લાુંબા
િીજળી કાપન ું આયોજન કયું િોય અને તમે તમારા સુંિાતક ઉપર પરાધીન િોિ, તો સેિા પ્રદાતાને પછો
કે શ ું તેઓ આ સમય દરમ્યાન ઉપયોગ કરિા માટે તમને એક પરક જનરે ટર પરું પાિી શકે છે , કે પછી
તમારે જાતે તેની વ્યિસ્થા કરિાની રિેશે.
જો કે, જો િીજળી કાપ ઘણા ડદિસો સધી ચાલ રિેિાની સુંભાિના િોય અને તમે સુંિાતન ઉપર
પરાધીન િોિ, તો તમારે િીજળી પાછી ચાલ થાય ત્યાું સધી અન્ય સરનામે રિેિાન ું જરૂરી બનશે. આિી
ભલામણ જો તમે આંવશક સમયગાળા માટે સુંિાતનનો ઉપયોગ કરતા િોિ તો પણ કરાય છે .
જો તમને િાચા અને િાતચીતની સમસ્યાઓ િોય અને તમારું જીિન જોખમમાું િોય, તો તમે

અથિા તમારી કાળજી રાખનારાઓ આપાતકાલીન સેિાઓને ફોન કરિાને બદલે સુંદેશ મોકલી શકો
છો.

આમ કરિા માટે, તમારે તમારો મોબાઇલ ફોન નેક્સ્ટ જનરે શન ટેક્સ્ટ સવિિસ સાથે ઑન લાઇન અિીં
નોંધાિિાનો રિેશે:

www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

શ ંુ સાધનને સવવિવસિંગ (દે ખભાળ)ની જરૂર પિશે?
િા. જેમણે પણ તમને સાધન પરું પાિ્ ું છે તે સતત ચાલતી સવિિસ પરી પાિશે.

સાધનની જાળવણી કરવા ઘરે શ ંુ કરી શકાય?
કોઈપણ પ્રકારના સુંિાતનનો ઘરે ઉપયોગ કરિાનો અથા એમ કે તમારે અનેક સાધનો િુંમેશા તમારી
આસપાસ રાખિા જરૂરી િશે, ઉદાિરણ તરીકે:
•

શોષક યુંત્ર

•

િધારાન ું સુંિાતક

•

ચાર્જ કરે લી િધારાની બૅટડરઓ

•

ઉધરસન ું યુંત્ર

•

હ્વમડિફાયર
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•

બદલી કરિા માટે નળીઓ, ડિસ્પોઝેબલ્સ, િગેરે (ટ્રેડકઓસ્ટોવમ સુંિાતન માટે ).

સાધનની વનયવમત જાળિણી તમને તેને સારી ક્સ્થવતમાું રાખિામાું મદદ કરી શકે છે .
તમે, તમારા કાળજી રાખનારા અને પડરિારના સભ્યોને જયારે તમારું સાધન િોક્સ્પટલમાું બેસાિિામાું
આિે ત્યારે તેને જાળિી રાખિા માટે તાલીમ આપિામાું આિશે. જો એવ ું કુંઈ િોય જે તમને સમજ ન
પિતી િોય અથિા તમને કોઈ ચચિંતાઓ િોય તો તમારી શ્વસન ટીમ અથિા સાધન પરિઠાકારને
સમજાિિા કિો.
નૉન-ઇન્વેઝઝવ વેન્ન્ટલેશન (NIV): વનયત મેન્ટે નન્સ (સારસુંભાળ)માું આમનો સમાિેશ થઈ શકે:
•

મિોરાને સાફ કરવ ું

•

ડફલ્ટસાને બદલિાું

•

મિોરા ઉપર પટ્ટીઓ અથિા ગાદી િાળા ભાગો ઘસાઇ નથી ગયાું તે ચકાસવ,ું કારણ કે તે સ્ત્રાિ
નીપજાિી શકે છે .

ટ્રેડકઓસ્ટોવમ વેન્ન્ટલેશન: વનયત મેન્ટેનન્સ (સારસુંભાળ)માું આમનો સમાિેશ થઈ શકે:
•

આખી નળી (કેન્યલા તરીકે પણ ઓળખાતી) બદલિી, સામાન્યપણે મડિનામાું એક િખત, જે એક
સાધારણ પ્રડિયા છે પરું ત થોડું જોખમ ધરાિે છે . અમક લોકોને આ તકલીફદાયક અથિા
ચચિંતાજનક લાગે છે કારણ કે નળી જયારે તમે સુંિાતન ઉપર ન િોિ ત્યારે બદલાય છે (ચકિણી
કરાતા કામદારો સામાન્યપણે સમગ્ર નળી બદલિા માટે તાલીમબદ્ધ િોય છે , પરું ત તમારી શ્વસન,
કાન, નાક અને ગળાની ટીમ પણ આમાું તમને મદદ કરી શકે)

•

અંદરની નળી (ઇનર કેન્યલા)ની સફાઇ અથિા તે બદલિી, જેને માટે તમારા પડરિાર અથિા
કાળજી રાખનારાને તાલીમ આપી શકાય છે

•

અિરોધો, ચેપ અને નળીની આસપાસની ચામિી તટિાને ટાળિા માટે રોજજિંદા અથિા િધ
આવ ૃવત્તએ કાળજી.

જે કોઈપણ સાધન પરું પાિશે, તે કોઈ તકનીકી મશ્કેલી િખતે મદદ માટે સુંપકા વિગતો પરી પાિશે.
આમાું આિા સમયે (કામના સામાન્ય કલાકો વસિાય) સુંપકા સામેલ િશે. તમારી શ્વસન ટીમની વિગતો
સડિતની, સુંપકા વિગતોને એિી જગ્યાએ રાખો જયાું તેમના સધી પિોંચવ ું સરળ િોય.
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નીચેનો વવભાગ સંવાતન બંધ કરવ ંુ અને જીવનના અંત વવશે માડિતી ધરાવે છે . જ્યારે તમને લાગે કે
તમે વાંચવા તૈયાર છો ત્યારે વાંચો.

મારે આધાર વાળા સંવાતનને બંધ કરવા વવશે શંુ જાણવ ંુ જરૂરી

5:

છે ?
શ ંુ સંવાતનનો ઉપયોગ કરવો બંધ કરી શકું છં?
િા. કોઈપણ સમયે સુંિાતન બુંધ કરિા કિેવ ું એ તમારો કાયદાકીય િક છે . આ ઘણી િખત ‘પાછું ખેંચવ’ું
કિેિાય છે . તમે સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિાન ું બુંધ કરવ ું ઇચ્છી શકો, જો તમે અનભિતા િોિ કે તે િિે
લાભ નથી કરત ું અથિા તમારે માટે બોજ બની ગય ું છે .
આ કોઈને તમને જીિનનો અંત આણિામાું મદદ કરિા કિેિા જેવ ું નથી, જે આપઘાતમાું સિાય તરીકે
ઓળખાય છે .
જો તમે સુંિાતન માત્ર થોિા જ સમય માટે િાપરો, તો તમે યુંત્રને િપરાશમાું થોિા વિરામ પછી પાછું શર
ન કરિાન ું પસુંદ કરી શકો છો. તમારે તમારા લક્ષણોને કાબમાું રાખિા માટે આધારની જરૂર પિે તેવ ું
બને, આથી તમે તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે સુંિાતન પાછું ખેંચિાન ું આયોજન
કેિી રીતે કરશો તે ઘણ ું અગત્યન ું છે .
જો તમે આપમેળે સુંિાતકના ઉપયોગ વિના શ્વસન ન કરી શકતાું િોિ તો, સુંિાતક પાછું ખેંચાય તે પછી
મત્ૃ ય ઘણાું ટુંકા સમયગાળામાું થિાની સુંભાિના છે . તમને આ માટે તમારી કાળજીની ટીમ દ્વારા
સાિચેતીપિાકના આયોજનન ું પાલન કરીને ટેકો આપિામાું આિશે. જો કે, બુંધ કરિાનો તમારો વનણાય
એ િાતની સ્પષ્ટ સમજતી સાથે કરિામાું આિિો જોઈએ કે તે તમારા જીવન ઉપર નોંધપાત્ર જોખમ ઊભ ંુ
કરશે.
આની ચચાા તમારી શ્વસન ટીમ અથિા ઉપશામક કાળજી વ્યિસાયીઓ સાથે કરો, જેઓ:
•

જયારે સુંિાતન પાછું ખેંચાય ત્યારે દિાઓ તમને શાુંત રિેિામાું અને તણાિને દર કરિામાું કેિી
રીતે મદદ કરી શકશે તે સમજાિી શકશે
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•

તમને સુંિાતન અટકાિિા વિશે લક્ષણોને કાબમાું રાખિા અને તમારા પડરિારને કેિી રીતે ટે કો
અપાશે તે સડિતના, કોઈ પ્રશ્નો િોય તેનો જિાબ આપી શકે.
આધારિાળા સુંિાતનને અટકાિિા વિશે િધ વિગતિાર માડિતી માટે, જઓ
માડિતી પાન ું 8C - MNDમાું સુંિાતન પાછું ખેંચવ ું

હંુ કેવી રીતે આગળથી આયોજન કરં ુ ?
સુંિાતનનો ઉપયોગ કરિો MND જે રીતે આગળ િધશે તે વિશે પ્રશ્નો અને િર ઊભા કરી શકે. આ તમારા
પડરિાર તથા સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે તમારી ભવિષ્યની કાળજી વિશે તમારી ઇચ્છાઓ
અને પ્રાથવમકતાઓની ચચાાઓ શર કરિાનો અગત્યનો સમય છે .
તમને આમની ચચાા કરિાન ું મદદરપ લાગી શકે:
•

MNDના પાછલા તબક્કાઓમાું શ ું થશે, કારણ કે િકીકતો જાણી લેિી િરને ઘટાિિામાું મદદ કરી
શકે અને તમને આગળન ું આયોજન િધ અસરકારક રીતે કરિામાું મદદ કરી શકે

•

જયારે િાતચીતના અન્ય સ્િરપો મશ્કેલ બને ત્યારે અન્યો સાથે િાતચીત ચાલ રાખિામાું તમને
મદદ કરી શકે તેિી નિી ટે ક્નૉલોજજઓને અજમાિી જોિા માટે તમે કેટલા મોકળા છો

•

તમારી ઇચ્છાઓ અને પ્રાથવમકતાઓ (જેમ કે આધાર િાળું સુંિાતન અથિા આિાર આપિાની
નળી) અનસાર તમારું જીિન વિસ્તારી શકે તેિા િસ્તક્ષેપો પસુંદ કરિાના લાભો અને ગેરલાભો
શ ું છે

•

જીિનના અંત સમયની કાળજીઓ અટકાિિાની તમારી પસુંદગીઓ

•

સુંિાતનને પાછું ખેંચિા માટેના તમારા વિકલ્પો

•

ભવિષ્યની કાળજી અને આગળના વનણાયોન ું આયોજન કરિા અંગેની તમારી ઇચ્છાઓને કેિી
રીતે નોંધિી.

આ ચચાાઓ કરિાનો વિચાર પણ ચખન્નતાનો અનભિ કરાિી શકે. જો કે, તમારા ભવિષ્યની કાળજીની
ચચાા , તમે જેટલ ું જલ્દી તે કરી શકિા સમથા અનભિો ત્યારે કરિી અગત્યની છે . જડટલ ચચાા ઓિધ
મશ્કેલ બની શકે કારણ કે, MND આ નીપજાિી શકે:
•

િાચા અને િાતચીતમાું મશ્કેલી

•

થાક અથિા અવતશય કુંટાળો
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•

વિચાર અને િતાનમાું ફેરફારો, જે સામાન્યપણે સૌમ્ય િોય છે , પરું ત િધ ઉગ્ર પણ બની શકે. આ
MND ધરાિતા અિધા ભાગના લોકોને અસર કરી શકે, જો કે રોગના પાછલા તબક્કાઓમાું આમાું
િધારો થઈ શકે.

આિી ચચાાઓ કરિા અને નોંધિાને અગ્રીમ કાળજીન ું આયોજન કિેિાય છે . તમારી કાળજી અને સારિાર
વિશેની તમારી ઇચ્છાઓને નોંધિા માટે તમે ચોક્કસ દસ્તાિેજોનો ઉપયોગ કરી શકો છો, ઉદાિરણ તરીકે
સુંિાતનને પાછું ખેંચવ.ું
આ તમારી કાળજીમાું સામેલ લોકોને માગાદશાન આપિા માટે ઉપયોગમાું લઈ શકાય, જો તમે ભવિષ્યમાું
આને માટે ચોક્કસ વનણાયો લઈ અથિા જણાિી શકિામાું અસમથા બનો. આ વ્યિસાયીઓ, અને તમારા
પડરિાર તથા કાળજી રાખનારાઓને તમે કેિી રીતે આધાર અપાિા માુંગો છો તે સમજિામાું મદદ કરે છે .
તે સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી વ્યિસાયીઓન ું તમે તમારી ભવિષ્યની સારિારો, િસ્તક્ષેપો અને
કાળજીઓની કેિી રીતે ગોઠિણ થાય તે વિશે માગાદશાન પણ સવનવિત કરે છે . આમાું તમે ન ઇચ્છતા િોિ
તેિી સારિારો અટકાિિાન ું અને શર ન કરિાનો સમાિેશ થાય છે . અમક ડકસ્સાઓમાું, આ માગાદશાન
કાયદાકીય રીતે બુંધનકતાા િોઈ શકે છે .
તમારી ઇચ્છાઓ લક્ષણો આગળ િધે તેમ બદલાઇ શકે છે . તમે તમારી આગળની કાળજી માટે ના
આયોજન દસ્તાિેજોની કોઈપણ સમયે સમીક્ષા કરી શકો છો અને બદલી શકો છો.
િધ માડિતી માટે જઓ, અમારા આગળના આયોજનના સુંસાધનો:
• જીિનનો અંત: મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ ધરાિતા લોકો માટે એક માગાદવશિકા •

મારી જરૂડરયાતો સમજિી

•

માડિતી પાન ું 14A - સારિાર મનાઇના આગોતરા વનણાય (ADRT) અને કાળજીનાું અગોતરા

આયોજન
અમારી MND કનેક્ટ િેલ્પલાઇન ભવિષ્યના આયોજન માટે વ્યાિિાડરક માગાદશાન પણ પરું પાિી શકે છે .
વિભાગ 6 માું િધ માડિતી જઓ: સુંપકા વિગતો માટે હ ું િધ કેિી રીતે જાણી શકું?
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મારે વધ ુ શેના વવશે વવચારવાની જરૂર છે ?
તમે એ વનણાય કરી શકો કે તમે સુંિાતક પાછું ખેંચાય તે નથી ઇચ્છતા. આનો અથા થાય છે કે તે તમારા
શ્વસનને ટેકો આપિાન ું ચાલ રાખશે. જો કે, બુંનેમાુંથી કોઈપણ પ્રકારના સુંિાતન સાથે, તમને જોખમ
િોઈ શકે, જો તમને છાતીના િારું િારના ચેપ થતા િોય, જે જીિન માટે ભયજનક બની શકે છે .
તમને આધાર આપતી ટીમ તમારી ભવિષ્યની કાળજી વિશે તમને વનણાયો લેિામાું અને જણાિિામાું
મદદ કરિા માટે તમામ પ્રયત્ન કરશે. જો કે, જો તમે આ કરિામાું અથિા જણાિિામાું અસમથા બનો તો
તમારે બદલે વનણાયો લેિાની જરૂર પિી શકે.
તમે આમના થકી તેમના વનણાયોને પિેલેથી ડદશાસચન કરી શકો:
•

ભવિષ્યની કાળજી વિશે તમારી પ્રાથવમકતાઓ તેમની સાથે ચચાિી

•

તમારા વનણાયો અને પ્રાથવમકતાઓને એક અગ્રીમ કાળજી આયોજન દસ્તાિેજ, જેિા કે સારિાર
મનાઇના આગોતરા વનણાય (ADRT)માું નોંધિી

•

તમારી પસુંદના એક વિશ્વાસ વમત્ર અથિા પડરિારના સભ્યને અનુંત મખ્ત્યારનામ ું (LPA)
આપવ ું.

ભવિષ્યની કાળજી અથિા સારિાર વિશેના કોઈપણ વનણાય માટે , તમારી સ્િાસ્્ય કાળજી ટીમ
સારિારના લાભ અને િાવનને ધ્યાનમાું લેશે અને જેઓ તમારી પસુંદગીઓ શ ું િોઈ શકે તે જાણતા િોય,
જેમ કે તમારા પડરિારના સભ્યો, તેમની સાથે મસલત કરશે.
જો સુંિાતન ચાલ રાખવ ું તમારા ઉત્તમ ડિતમાું ન િોય, તો આ વિશેનો કોઈપણ વનણાય િળિાશથી
લેિામાું નડિ આિે. જો કે, એિી ક્સ્થવત આિી ગઈ િોય કે જયાું સુંિાતન તમને િાવન કરી રહ્ ું િોય અથિા
તમારી પાછલી ઇચ્છાઓને અનસાર નથી, તો તેને પાછું ખેંચિામાું આિે તેવ ું સુંભવિત છે . તમને
આરામદાયક િોિામાું મદદ કરે અને દુઃખ પિોંચાિે તેિા લક્ષણો ટાળિામાું મદદ કરે તેિી દિા
આપિામાું આિશે. મોટાભાગના ડકસ્સાઓમાું યોગ્ય કાળજી અને સારિાર થકી સુંિાતન િિે જીિનનો
અંત શાુંવતપણા બનાિી શકાય છે .
ADRT અને LPA વિશે િધ માડિતી માટે , જઓ:
માડિતી પાન ું 14A - સારિાર મનાઇના આગોતરા વનણાય અને આગળની કાળજીન ું આયોજન
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6: હંુ વધારે જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકું ?
ઉપયોગી સંસ્થાઓ
અમે વનમ્નચલચખત સુંસ્થાઓને પન્ષ્ટ આપીએ છીએ એવ ું નથી, પરું ત િધ માડિતી માટે તમારી શોધ શર
કરાિિા માટે તમને મદદ કરિા તેમને સમાિેલા છે .

સુંપકા વિગતો આ વપ્રન્ટ કરતી િખતે સાચી છે , પરું ત તેઓ સુંસ્કરણો િચ્ચે બદલાઇ શકે છે . જો તમને કોઈ
સુંસ્થા શોધિામાું મદદની જરૂર િોય અથિા કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમારી MND કનેક્ટ િેલ્પલાઇનનો સુંપકા
કરો (વિગતો માટે આ પાનાના અંતે િધ માડિતી જઓ).
આપાતકાલીનSMS (નેક્સસ્ટ જનરે શન ટે ક્સસ્ટ સવવિસ)

જો તમને િાચા અને િાતચીત સમસ્યાઓ િોય, તો તમે આપાતકાલીન સેિાઓને સુંદેશ મોકલી શકો છો.
તમારે વનમ્નચલચખત િેબ એડ્રેસનો ઉપયોગ કરીને તમારો ફોન નેક્સ્ટ જનરે શન ટેક્સ્ટ સવિિસમાું
નોંધાિિાનો રિેશે.
િેબસાઇટ:

www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

GOV.UK
લાભો અને કલ્યાણ વિશે અક્ષમતાઓ માટે ટે કા સડિતની ઑન લાઇન સરકારી સલાિ, ઇંગ્લૅન્િ અથિા
િૅલ્સમાું રિેતા લોકો માટે .
િેબસાઇટ:

www.gov.uk

સ્વાસ્્ય અને કાળજી વ્યવસાય સવમવત (HCPC)

એક વનયામક સુંસ્થા, જે તેમના કામગીરીના માનકોને પરા કરતાું િોય તેિા સ્િાસ્્ય વ્યાિસાવયકોની
નોંધણી જાળિે છે .
સરનામ:ું

Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU

ટેચલફોન:

0300 500 6184

િેબસાઇટ:

www.hpc-uk.org

વૅલ્સમાં સ્વાસ્્ય

િૅલ્સમાું NHS સેિાઓ અને સ્િાસ્્ય બૉડડ ા સ વિશે ઑન લાઇન મદદ (NHS િાયરે ક્ટ િૅલ્સ પણ જઓ).
ઇમેલ: િેબસાઇટ સુંપકા પાના થકી
િેબસાઇટ:

www.wales.nhs.uk
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MND સ્કૉટલૅન્િ
સ્કૉટલૅન્િમાું MND િિે ગ્રવસત લોકો માટે કાળજી, માડિતી અને સુંશોધન ભુંિોળ.
સરનામ:ું

ટેચલફોન:
ઇમેલ:

િેબસાઇટ:

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

સ્વાસ્્ય અને કાળજીમાં ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય સંસ્થા (NICE)

સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી સધારિા માટે MNDના મલ્યાુંકન અને સુંચાલન વિશે NG42 સડિતની
રાષ્ટ્રીય માગાદવશિકાઓ અને સલાિ પરાું પાિતી એક સ્િતુંત્ર સુંસ્થા. માગાદવશિકામાું NIV વિશે એક
વિભાગનો સમાિેશ છે .
સરનામ:ું

ટેચલફોન:
ઇમેલ:

િેબસાઇટ:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
0300 323 0140
nice@nice.org.uk
www.nice.org.uk

NHS UK
સતત ચાલતી સ્િાસ્્ય કાળજી વિશે માડિતી સડિત, NHS માટે મખ્ય ઑન લાઇન સુંદભા.
િેબસાઇટ:

www.nhs.uk

NHS 111
NHS િેલ્પલાઇન, જો તમને તાત્કાચલક પરું ત જીિન જોખમમાું ન િોય તેિી તબીબી મદદ અથિા
સલાિની જરૂર િોય. ડદિસના 24 કલાક, િષાના 365 ડદિસો ઉપલબ્ધ
ટેચલફોન:

111 (ઇંગ્લૅન્િ તથા િૅલ્સના થોિા વિસ્તારો)

NHS િાયરે ક્સટ વૅલ્સ

િૅલ્સ માટે સ્િાસ્્ય સલાિ અને માડિતી સેિા. ડદિસના 24 કલાક, િષાના 365 ડદિસો ઉપલબ્ધ
ટેચલફોન:

0845 4647 or 111 (જો તમારા વિસ્તારમાું ઉપલબ્ધ િોય)

િેબસાઇટ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ઑન લાઇન (NHS ઉત્તર આયલૅન્િ)

ઉત્તર આયલૅન્િમાું સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી સેિા વિશે ઑન લાઇન માડિતી.
િેબસાઇટ:

http://online.hscni.net/
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NI િાયરે ક્સટ
ઉત્તર આયલૅન્િમાું રિેતા લોકો માટે અક્ષમતા આધાર સડિતના લાભો અને કલ્યાણ વિશે ઑન લાઇન
સરકારી સલાિ.
ઇમેલ:

િેબસાઇટ:

િેબસાઇટના સુંપકા પાના થકી
www.nidirect.gov.uk

સંદભણ સ ૂઝચ
આ માડિતીને ટેકો આપિા માટે ઉપયોગમાું લેિાયેલા સુંદભો અિીં વિનુંતી કરિાથી ઉપલબ્ધ છે
ઇમેલ: infofeedback@mndassociation.org
અથિા અિીં લખો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

સ્વીકૃવતઓ
અમે વનમ્નચલચખતનો આ સામગ્રીની સમીક્ષામાું તેમના માયાળ ટેકા માટે આભાર માનિા માુંગીએ છીએ:
Alison Armstrong, નસા સલાિકાર, નોથા-ઇસ્ટ આવસસ્ટેિ િેન્ન્ટલેશન સવિિસ, ન્યકાસલ અપઓન ટાયન
િોક્સ્પટલ્સ NHS ફાઉન્િેશન ટ્રસ્ટ
Christina Faull, ઉપશામક ઔષધ સલાિકાર, LOROS, ચલસ્ટર
Martin Latham, વનષ્ણાત નસા, વનિંદ્રા સેિા, સેન્ટ જેમ્સ િોક્સ્પટલ, લીડ્સ
Andria Merrison, ન્યરૉમસ્યલર રોગમાું વિશેષતા સાથે ન્યરૉલોજજસ્ટ સલાિકાર,ચિસ્ટલ MND કાળજી
કેન્દ્રના વનદે શક
Ben Messer, વનણાયાત્મક કાળજી અને ગૃિ સુંિાતનના સલાિકાર, નોથા-ઇસ્ટ આવસસ્ટે િ િેન્ન્ટલેશન
સવિિસ, ન્યકાસલ અપઓન ટાયન િોક્સ્પટલ્સ NHS ફાઉન્િેશન ટ્રસ્ટ

Jonathan Palmer, િૉવમવસચલઅરી સુંિાતનમાું નસા સલાિકાર, પ્લાયમાઉથ િોક્સ્પટલ્સ ટ્રસ્ટ

વધ ુ માડિતી
અમે આ માડિતીને સુંબવું ધત વનમ્નચલચખત માડિતી પાનાઓ પરા પાિીએ છીએ જે મદદરપ િોઈ શકે છે :
1A - મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ પર NICE માગાદવશિકા
3D - રગ્ણાયલ અને ઉપશામક કાળજી
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7A - ગળિામાું મશ્કેલીઓ
7B – નળી િિે આિાર આપિો
7C – િાચા અને સુંિાદ ટેકો
8A – શ્વસન સમસ્યાઓ માટે ટેકો
8C - MND સાથે સુંિાતનને પાછું ખેંચવ ું
8D - મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ માટે િિાઇ યાત્રા અને સુંિાતન
10A-G – નાણાુંકીય ટેકો અને સામાજજક સુંભાળ વિશે માડિતી પાનાની શ્ેણી
14A - સારિાર મનાઇના આગોતરા વનણાય (ADRT) અને કાળજીનાું અગોતરા આયોજન
અમે વનમ્નચલચખત માગાદવશિકાઓ પણ પરી પાિીએ છીએ:

તમારી કાળજી તરફથી તમે શ ું અપેક્ષા રાખી શકો - MND વિશે NICE માગાદવશિકાનો ઉપયોગ કરીને

બનાિેલી અમારી ખીસાુંના કદની પક્સ્તકા, તમારી સ્િાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે િાતચીતની
શરઆત કરિા માટે

મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ સાથે જીિવ ું - MND અને તેના પ્રભાિને કેિી રીતે સુંચાચલત કરિો તે વિશે અમારી
મખ્ય માગાદવશિકા

કાળજી પરી પાિિી અને MND: તમારા માટે આધાર - ચકિણી ન મેળિતા અથિા પાડરિાડરક કાળજી
રાખનારાઓ માટે સિાગ્રાિી માડિતી, જેઓ MND ધરાિતા કોઈકને આધાર આપે છે

કાળજી પરી પાિિી અને MND ટુંકી માગાદવશિકા - કાળજી રાખનારાઓ માટે અમારી માડિતીન ું સારાુંશ
સુંસ્કરણ

જીિનનો અંત: મોટર ન્યરૉન ડિઝીઝ ધરાિતા લોકો માટે એક માગાદવશિકા - ભવિષ્યની કાળજી અને

પાછલા તબક્કાના MND વિશે આગળના સ્તરની કાળજીન ું આયોજન અને અગ્રીમ વનણાયો સડિતના
વનણાયો લેિા માટે અમારી સિાગ્રાિી માગાદવશિકા

મારી જરૂડરયાતોને સમજિી - તમારી જરૂડરયાતો અને જો િોક્સ્પટલ અથિા રગ્ણાયલમાું દાખલ કરિામાું
આિે તો તમે કેિી રીતે કાળજી કરાિા ઇચ્છો છો તે વિશેની મળભત નોંધો અિેિાલમાું નોંધિા તમને
મદદ કરિા માટે લખી શકાય તેવ ું એક સાધન.
તમે અમારી િેબસાઇટ પરથી અમારા મોટાભાગના પ્રકાશનો અિીંથી િાઉનલોિ કરી શકો છો:
www.mndassociation.org/publications અથિા MND કનેક્ટ િેલ્પલાઇન પરથી નકલનો ઑિા ર
આપી શકો છો, જેઓ િધ માડિતી અને ટે કો પરો પાિી શકે છે .
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MND કનેક્સટ
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ટેચલફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org

MND સંગઠન વેબસાઇટ અને ઑન લાઇન મંચ
િેબસાઇટ: www.mndassociation.org

ઑન લાઇન મુંચ: orghttp://forum.mndassociation. અથિા િેબસાઇટ થકી

અમે તમારા મંતવ્યોન ંુ સ્વાગત કરીએ છીએ
તમારો પ્રવતસાદ ખરે ખર અગત્યનો છે , કારણ કે તે અમને MNDથી પીિાતા લોકો અને તેમની કાળજી

રાખનારાઓના લાભ માટે નિી સામગ્રીઓ વિકસાિિામાું અને અમારી િાલની માડિતીને સધારિામાું

મદદ કરે છે . તમારી અનામ ડટપ્પણીઓ પણ અમારા સુંસાધનો ,ઝુંબેશો અને ભુંિોળ માટે ની અરજીઓમાું
જાગૃવત અને પ્રભાિ િધારિા માટે ઉપયોગમાું લઈ શકાય.

જો તમે અમારી કોઈપણ માડિતીના પાનાઓ વિશે પ્રવતસાદ આપિા ઇચ્છો, તો તમે એક ઑન લાઇન પત્રક
અિીં મેળિી શકો છો: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
તમે પત્રકના કાગળ િાળા રપ માટે વિનુંતી કરી શકો છો અથિા ઇમેલ િિે સીધો પ્રવતસાદ પરો પાિી
શકો છો.

infofeedback@mndassociation.org
અથિા અિીં લખો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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