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ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ
મોટર ન્� ૂરોન �ડસીઝ સાથેના અથવા તેનાથી પ્રભાિવત લોકો માટ� ની મા�હતી
મોટર ન્� ૂરોન �ડ�ઝઝ (MND)ને કારણે ખાવા અને પીવામાં સમસ્યાઓ થઈ શક� છે . તમારા ગળા અને
મોઢાના સ્ના�ુઓ નબળા, ધીમા અથવા સંકલન �ુમાવી શક� છે . આ તમાર� ચાવવાની અને ગળવાની
ક્ષમતાને પ્રભાિવત કર�, વજનમાં ઘટાડો, ડ�હાઇડ્ર�શન અને અશ�ક્ત તરફ દોર� જઈ શક� છે .
તમા�ું સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથ આ સમસ્યાને સરળ બનાવવા માટ� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ � ૂ�ચત કર� શક�,
પરં � ુ આ �ુશ્ક�લ પસંદગી ��ુ ં લાગી શક� છે . આ મા�હતીપત્રક મા�હતીપ્રદ િનણર્ય લેવામાં તમને મદદ�પ
થવા િવકલ્પો સમ�વે છે . તમારા પ�રવાર, સંભાળકતાર્ અને સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથ સાથે
આની ચચાર્ કરવી અગત્યની છે �થી તેઓને �ણ રહ� ક� ક�વી ર�તે તમે સહાય લેવા ઇચ્છો છો.
િવષયવસ્� ુમાં નીચેના િવભાગોનો સમાવેશ થશે:
1: ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ �ુ ં છે ?
2: �ુ ં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ મારા માટ� યોગ્ય છે ?
3: મારા �વન પર ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની ક� વી અસર થશે?
4: ક�વી ર�તે ટ� ૂબ (નળ�) બેસાડવામાં આવે છે ?
5: �ુ ં માર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની સંભાળ ક�વી ર�તે લઈ શ�ું?
6: �ુ ં વ�ુ �ણકાર� ક�વી ર�તે મેળવી શ�ું?

અમારાં અન્ય પ્રકાશનો દશાર્વવા માટ� આ પ્રતીકનો ઉપયોગ કરાય છે . આ�ુ ં અ�ભગમન ક�વી ર�તે કર�ુ ં તે

શોધવા માટ� , આ પત્રકના �તે વ�ુ મા�હતી માટ� �ુઓ.

MND સાથેના અથવા તેનાથી પ્રભાિવત અન્ય લોકો માટ� ના િવધાનો પર ભાર � ૂકવા માટ� આ પ્રતીકનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
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�ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� આ સ્રોત મા�હતી�ુ ં અ� ૂ�દત સંસ્કરણ છે . એમએનડ� એસોિસએશન
પ્રિત�ષ્ઠત અ�ુવાદ સેવાઓનો ઉપયોગ કર� છે , પરં � ુ અ�ુવાદમાં કોઈપણ � ૂલો માટ�
જવાબદાર� લઈ શકતા નથી.
�યાર� સારવાર અને સંભાળ �ગે િનણર્ય કરવાનો હોય ત્યાર� સલાહ માટ� હંમેશાં તમારા
સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથને � ૂછો. તેઓ � ૂવર્યો�જત �ુલાકાત વખતે મદદ માટ�
અ�ુવાદકની વ્યવસ્થા કર� શક� છે .
વ�ુ મા�હતીનો અ�ુવાદ શ� છે , પરં � ુ આ મયાર્ �દત સેવા છે . વ�ુ િવગતો માટ� અમાર�
હ�લ્પલાઇનનો MND Connectનો સંપકર્ કરો:
ટ��લફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org

1: ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ �ું છે ?
ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ પ્રવાહ� અને ખાસ તૈયાર કર� લ પ્રવાહ� ખોરાકને તમારા પેટમાં રહ�લ નળ� મારફત
સીધો તમારાં �તરડાંમાં પસાર કરવાનો માગર્ છે . નળ� લવચીક હોય છે અને �ુનેહ� ૂવર્ક કપડાં
હ�ઠળ �પાવી શકાય છે . તે નાની સાંકડ� સ્ટ્રૉ (પી�ુ ં પીવાની નળ�)ના કદ �ટલી હોય છે .
�ુદ� �ુદ� બ્રાન્ડ અને પ્રકારની ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ થોડ�ક �ભ� લાગી શક�, પરં � ુ તે તમામની �ડઝાઇન
એક સમાન હોય છે . દર� કને એક નાની શ��ક્રયા દ્વારા �ફટ કરવામાં આવે છે .
િનમ્ન�લ�ખત ફોટો ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ એક વખત �ફટ થયા બાદ ક�વી દ� ખાશે તે� ુ ં ઉદાહરણ દશાર્ વે છે :
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િવભાગ 4 �ુઓ: ક�વી ર�તે ટ� ૂબ (નળ�) બેસાડવામાં આવે છે ? કાયર્પ્રણાલી િવશે વ�ુ મા�હતી માટ� .
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ સાથે, તમે હ�ુ પણ મ� વાટ� ખાઇ અને પી શકો છો જો તમને આમ કરવા�ું સલામત
લાગે તો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી હોય.
પ્રથમ, તમે તમારા ખોરાક અને પીણાને ટૉપ-અપ કરવા માટ� સંભવત: તમાર� નળ�નો ઉપયોગ
કરશો.
�મ તમારા લક્ષણોમાં વધારો થશે તેમ તમે નળ�નો વ�ુ ઉપયોગ કરશો. જો આવશ્યકતા જણાય
તો, તમે નળ� મારફત તમામ જ�ર� પોષકતત્ત્વો અને પ્રવાહ� મેળવી શકો છો. ડાય�ટશન
(આહારશા�ી) તમારા માટ� જ�ર� આ પ્રાપ્ત કરવા માટ� ખાસ તૈયાર કર� લ પ્રવાહ� ખોરાક અને
પ્રવાહ�ની માત્રા અને પ્રકારની ચચાર્ કરશે.
િવભાગ 5 �ુઓ: �ુ ં માર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની સંભાળ ક�વી ર�તે લઈ શ�ું? ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ સાથે રો�જ�દા
�વન �ગે વ�ુ મા�હતી માટ�.
જો તમે ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવશે ચચાર્ કરવા ઇચ્છતા હો તો, તમારા GPને ડાય�ટશન, ખાસ નસર્ અથવા
ડૉક્ટર �ઓ ટ� ૂબ ફ��ડ�ગમાં િવશેષજ્ઞ હોય તેઓના સંદભર્ માટ� કહ��.ુ ં

2: �ું ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ મારા માટ� યોગ્ય છે ?
"મને લાગે છે ક� ખાસ કર�ને આ િનણર્યને શકય એટલો જલદ� � ૂ�ચત કરવો અગત્યનો છે

કારણ ક� �ગ�કતા સમાયોજન લાવે છે અને સમાયોજન િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં

મદદ�પ થાય છે ."

કોઈપણ અન્ય શ��ક્રયાની �મ, ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડવી ક� નહ� તે સં� ૂણર્પણે તમાર� પસંદગી રહ�
છે . ફક્ત તે કારણે ક� કાયર્પ્રણાલી શ� છે અને લાભ મળ� શક� એનો અથર્ એમ નથી ક� તે દર� ક
વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય છે .
તમે � પણ િનણર્ય કરો તે, તમે સમય જતા તમારો િવચાર બદલી શકો છો. તમે આ �ુજબ ઇચ્છતા
હોઇ શકો:
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•

પછ�થી નળ� બેસાડવી હોય, પરં � ુ લક્ષણોની પ્રગિતને કારણે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ દાખલ કરવા�ુ ં
વ�ુ �ુશ્ક�લ બની શક� છે (તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથને સલાહ માટ� � ૂછ�ુ)ં

•

એક વખત ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડ�ા બાદ તેનો ઉપયોગ કરવા�ુ ં બંધ કર� દ� � ુ ં (ટ� ૂબ

બેસાડ�ા બાદ મારો િવચાર બદલાય તો �ું થશે? તે માટ�� ું મથા�ં પછ�થી �ુઓ)

�યાર� તમે િનણર્ય કરો ત્યાર� , તે આવશ્યક છે ક� તમાર� પાસે દર� ક પ્રકારની ફ��ડ�ગ પદ્ધિત માટ� ના
ફાયદા અને ગેરફાયદા િવશે સચોટ મા�હતી હોય.
તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથ મારફત આ વાત કરવી શ્રેષ્ઠ છે કારણ ક� તેઓ તમાર�
ભિવષ્યની આરોગ્ય પસંદગીઓ િવશે મા�હતીપ્રદ િનણર્ય લેવામાં તમને મદદ�પ થશે. તમાર�
સ્વાસ્થ્ય સંભાળ �ૂથના સદસ્ય માટ� તે સંભિવત હોઇ શક� ક� િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયા દરિમયાન �ઓ
અગાઉથી ફ��ડ�ગ ટ� ૂબનો ઉપયોગ કરતા હોય એવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે તમાર� ઓળખાણ કરાવે.
હૉ�સ્પટલો અને સ�ુદાય સેવાઓ પાસે સામાન્યપણે ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવશે માગર્દિશ�કા હોય છે અને
તમને આ જોવા માટ� તે મદદ�પ થઈ શક� છે .

શા માટ� માર� ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ પર િવચાર કરવાની જ�ર પડશે?
MND સાથે, તમે અ�ુભવ કર� શકો છો:
•

તમારો ખોરાક ચાવવામાં અને ગળવામાં સમસ્યાઓ

•

હાથ અને હથેળ�ના િનયંત્રણમાં ઘટાડાથી તમારા મ� �ુધી ખોરાકને લાવવા�ુ ં �ુશ્ક�લ બને
છે

•

ઓ�ં ખાવાથી અને સ્ના�ુ ક્ષીણ થવાને કારણે વજનમાં ઘટાડો

•

ઓ�ં પાણી પીવાને કારણે ડ�હાઇડ્ર�શન અને કબ�જયાત

•

તમારા સ્વાદની સંવેદનામાં ફ�રફારો થવા અથવા � ૂખ મર� જવી

•

� ૂબ જ ઓછ� ક�લ�ર લેવાને કારણે ઊ�ર્નો અભાવ

•

ફ�ફસામાં ખોરાક અને પ્રવાહ� પસાર થવાને કારણે ખાંસી અથવા �ગ
ં ૂ ળામણ થઈ શક� (�
એ�સ્પર� શન તર�ક� ઓળખાય છે , �ને કારણે છાતીનો ચેપ થઈ શક� છે ).
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આના લાભ કયા છે ?
"આટલા તણાવને �ૂ ર કર�ને મારા િમત્રસમાન PEGએ મારા અને મારા આપ્તજનો માટ�

�વનની �ુણવ�ામાં � ૂબ જ �ુધારો કય� છે . તે હાર માનવાનો �ુરાવો નથી પરં � ુ MND

સામેની લડતમાં મને મદદ કર� ર�ું છે ."

ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ તમને આવશ્યક હોય તે પોષકતત્ત્વ મેળવવાની �ટ આપે છે અને તે ઉપરાંત:
•

તમારાં ઊ�ર્નાં સ્તરોમાં વધારો કર� અને તમા�ું વજન વધારવામાં અથવા �ળવવામાં

મદદ�પ થઈ શક�
•

જો ચાવવામાં અને ગળવામાં �ુશ્ક�લી પડતી હોય તો તેને કારણે તમને ઓછો તણાવ થઈ
શક�

•

ખાંસી, �ગ
ં ૂ ણામણ અને છાતીમાં ચેપના જોખમમાં ઘટાડો કર� છે

•

વધાર� પ્રવાહ� ગ્રહણ કરવાથી, ડ�હાઇડ્ર�શન અને કબ�જયાત થતી અટકાવવામાં મદદ મળ�
શક�

•

અ�ુક દવાઓ લેવા માટ� ઉપયોગી ર�ત બની શક�

•

તમાર� �ુશળતામાં �ુધારો કર� શક�.

ઉપરોક્ત તમામ �વનની �ુણવ�ા અથવા આરામદાયકતામાં �ુધારો કર� શક� છે . જોક�, ફ��ડ�ગ
ટ� ૂબનો ઉપયોગ કરવાથી MNDની પ્રગિતમાં િવલંબ ક� બંધ થશે નહ�.

જોખમો કયાં છે ?
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડવી એક સામાન્ય અને સં� ૂણર્પણે સલામત પ્ર�ક્રયા છે . �ુખ્ય સમસ્યાઓ જવલ્લે
જ થાય છે અને મોટા ભાગની સમસ્યાઓનો સરળતાથી િનકાલ કર� શકાય છે .
કોઈપણ સારવારની સાથે, ક�ટલાક સંભિવત જોખમો હોય છે �નાથી તમે મા�હતગાર હોવા જોઇએ,
�મ ક�:
•

શ��ક્રયા બાદ ચેપ

•

જખમમાંથી રક્ત�ાવ અથવા � ૂવાક (લીક�જ)
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•

�યાં ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ દાખલ કર� લ હોય તે ક્ષેત્રની આસપાસ �ુખાવો અથવા અ�ુિવધા થવી

•

તમારા પેટમાં થોડ� હવા બાક� રહ�લી હોવાને કારણે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ દાખલ કયાર્ બાદ થો�ું પેટ
�લી જ�ું

•

નળ� બેસાડ�ા બાદ થોડા સમય માટ� તમારો �ાસોચ્છ્વાસ છ�છરો થઈ શક� છે .

તમારા માટ� ના જોખમો તમારા સ્વાસ્થ્યની �સ્થિત આધા�રત હશે. ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવશે તમારો િનણર્ય
કરતા � ૂવ� તમારા ડાયે�ટશન અથવા સંબિં ધત ડૉકટર પાસેથી તમે સલાહ મેળવી શકો છો.

ટ� ૂબ મારા પ�રવાર અને સંભાળકતાર્ ને ક�વી ર�તે પ્રભાિવત કરશે?
તમને �ચ�તા થઈ શક� ક� ટ� ૂબ �ફડ�ું સંચાલન કર�ુ ં તમારા પ�રવાર ક� સંભાળકતાર્ માટ�
તણાવ�ુક્ત બની શક� છે . જોક�, તેઓને તે �ણીને રાહત થઈ શક� ક� તમને જ�ર� પ્રવાહ� અને
પોષકતત્ત્વો તમે મેળવી રહ્યા છો.
પ્ર�ક્રયા સરળ છે અને તમાર� સંભાળમાં સામેલ દર� ક જણને ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ સાથે તમને સમથર્ન

આપવાની તાલીમ આપવામાં આવશે. િવભાગ 5 �ુઓ: �ુ ં માર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની સંભાળ ક�વી ર�તે

લઈ શ�ું?

એકવખત તમે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ �ફટ કરાવવી ક� નહ� તેનો િનણર્ય કરો તો, તમારો પ�રવાર ક�
સંભાળકતાર્ તમે કર� લ પસંદગી સાથે અસહમત થઈ શક� છે . એકબી�ની સમસ્યાઓની ચચાર્
કરવાથી તમાર� બધાંની સમજણ �ુસગ
ં ત થઈ શક�.

�ું �ુ ં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ �ગેની કોઈપણ િવ�ડયો સામગ્રી જોઇ શ�ું �ં?
વ�ુ મા�હતી અને ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ �ગેની િવ�ડયો સામગ્રી માટ� માયટ� ૂબ (myTube) વેબસાઇટ
�ુઓ: www.mytube.mymnd.org.uk
આ ટ� ૂબ ફ��ડ�ગના ઉપયોગ અને િનણર્ય લેવાની શોધ કર� છે , � િસટ્રાન – ધ શે�ફલ્ડ ઇ�ન્સ્ટટ�ુટ ફોર
ટ્રાન્સલેશનલ ન્� ૂરોસાયન્સ દ્વારા િવકસાવવામાં આવેલ છે .

MND સાથે �વન �ુ�રતા લોકો સાથે મળ�ને વેબસાઇટ બનાવવામાં આવેલ છે , �ઓ લોકોને
‘મળવા’નો માગર્ અને તેઓની ફ��ડ�ગ ટ� ૂબના વપરાશને જોવા ઇચ્છતા હોય છે . માય ટ� ૂબ પર
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તેઓના અ�ુભવો અને વ્ય�ક્તગત કથની સાંભળવાથી �યાર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ �ફટ કરાવવી ક� નહ� તે
માટ� તમાર� પોતાની પસંદગી કરવાની હોય ત્યાર� મદદ મળ� શક� છે .
િવ�ડયોઝની મદદથી જોઇ શકાય છે ક� ટ� ૂબ સાથે �વવાથી �વન ક�� ુ ં હોઇ શક� છે . િવ�ડયોઝ,
ટ�ક્સ્ટ ર�ૂઆતો અને િવ�સનીય સંસ્થાઓ પાસેથી સંભાળ� ૂવર્ક પસંદ કર� લ સંસાધનોની � ૂ�ચ દ્વારા
સમિથ�ત છે , �માં અમારા પોતાના સંબિં ધત મા�હતી પત્રકો અને માગર્દિશ�કાનો સમાવેશ થાય છે .

જો �ુ ં ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ િવ�ુદ્ધ િનણર્ય ક�ું તો �ું થશે?
તમે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડ�લ હોય ક� નહ� તમારા સ્ના�ુઓ સતત ક્ષીણ થતા રહ�શે. જોક�, ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ
િવના, તમે સંભિવત વજન �ુમાવી શકો અને ખાવા અને પીવા�ુ ં વ�ુ �ુશ્ક�લ બનવાને કારણે
ડ�હાઇડ્ર�શન થઈ શક�. તમને �ચ�તા થઈ શક� ક� આનાથી ક�� ુ ં લાગશે, પરં � ુ તરસ અને � ૂખ
સામાન્યપણે ઓછ� તીવ્ર બને છે કારણ ક� તમારા MNDની પ્રગિત થાય છે . તમે પૅ�લએ�ટવ ક�ર
(પીડાશામક સંભાળ) િવશેષજ્ઞ સાથે આની ચચાર્ કર� �હ�મત મેળવી શકો છો. સંદભર્ માટ� તમારા
સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથને � ૂછો.
એક વખત તમે િવકલ્પો ધ્યાનમાં લીધા બાદ તમે મા�હતીપ્રદ િનણર્ય લઈ શકો છો. જો તમે િનણર્ય
કરો ક� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ તમારા માટ� યોગ્ય નથી, તેમ છતાં, તમારા ન્�ુ�ટ્રશન નસર્, ડાય�ટશન અને
સ્પીચ એન્ડ લ�ગ્વેજ થેરિપસ્ટ તમાર� સહાય કરશે. તેઓ તમાર� આવશ્યકતા અ�ુસાર ખોરાક,
પી�ું અને � ૂચવેલ સ�પ્લમન્ટ્સ (� ૂરકો) �ગે સલાહ આપશે. તમાર� પૅ�લએ�ટવ ક�ર ટ�મ
(પીડાશામક સંભાળ �ૂથ) પણ તમને સહાય કરશે, અને કોઈપણ દવા � આવશ્યકતા �ુજબ � ૂખ
અથવા તરસમાં રાહત મેળવવા જ�ર� હોય તે િવશે સલાહ આપશે.
આ સલાહમાં શ� એટલા લાંબા સમય �ુધી તમને ખાવા અને પીવા�ુ ં ચા�ુ રાખવામાં મદદ મળે
ૂ કરવા�ુ ં સામેલ હશે.
તે માટ� ખોરાકના �પો અને પ્રવાહ�ની બનાવટ અ�ુ�ળ
MND સાથે ખાવા અને પીવા િવશેની અને સરળતાથી ગળ� શકાય તેવી વાનગીઓની

વ�ુ મા�હતી માટ� �ુઓ: MND સાથે ખાવા�ું અને પીવા�ું

MND સાથે ગળવા�ુ,ં લાળ, ખાંસી અને �ગ
ં ૂ ળામણ િવશે વ�ુ િવગતો માટ� �ુઓ:
મા�હતીપત્રક 7એ – ગળવાની સમસ્યાઓ

જો તમને એવી ખાતર� કરવાની ઇચ્છા હોય ક� કટોકટ�માં પણ તમારામાં નળ� બેસાડવામા આવે
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નહ� તો તમે આ બાબત એડવાન્સ્ડ �ડિસઝન �ુ �રફ�ુઝ �ટ્રટમેન્ટ (એડ�આરટ�)માં જણાવી શકો છો.
આગામી મથા�ં �ુઓ, નળ� બેસાડ�ા બાદ મારો િવચાર બદલાય તો �ું થશે?

નળ� બેસાડ�ા બાદ મારો િવચાર બદલાય તો �ું થશે?
તમે ન�� કર� શકો છો ક� તમે ભિવષ્યમાં ચો�સ પ�ર�સ્થિતઓમાં તમાર� નળ�નો ઉપયોગ
કરવા�ું બંધ કરવા માંગો છો. એડવાન્સ્ડ �ડિસઝન �ુ �રફ�ુઝ �ટ્રટમેન્ટ (એડ�આરટ�) તમાર�
પસંદગીઓ�ું સમથર્ન કરશે. એડ�આરટ� તમાર� સંભાળમાં સામેલ લોકોને જણાવશે ક� ભિવષ્યમાં
કઈ સારવારો તમે નકારવા ઇચ્છો છો અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત તો જ કરવામાં આવશે જો તમે
િનણર્ય લેવા અથવા કોઈપણ કારણસર આના િવશે િનણર્યો લેવામાં ક� વાતચીત કરવા અક્ષમ હો.
તમે �ું નકારવા ઇચ્છો છો અને �ાર� આ થ�ુ ં જોઇએ તે િવશે ચો�સ હોવા જોઇએ. ઉદાહરણ
તર�ક�, તમે એવા સંજોગો િવશે િનવેદન કરવા માંગતા હો �માં તમે તમાર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબનો
ઉપયોગ બંધ કરવા ઇચ્છતા હો.
જો તે યોગ્ય ર�તે � ૂણર્ થયેલ હોય તો એડ�આરટ� તેમ કરવા કાયદ� સર ર�તે બંધાયેલ છે . જો તમે
િનણર્ય લેવા અથવા વાતચીત કરવા અક્ષમ હો તો, તમારા િવચારો અને ઇચ્છાઓનો આદર
કરવામાં આવશે. જોક�, તમે કોઈપણ સમયે એડ�આરટ�ની સમીક્ષા અને ફ�રફાર કર� શકો છો.
તમાર� ભિવષ્યની સંભાળ માટ� ના આયોજન િવશેની વ�ુ િવગતો માટ� , એડ�આરટ� પરના અને

�વન સમા�પ્ત વખતના િનણર્યો લેવા અમારા પ્રકાશનો �ુઓ, આ પત્રકના �તે વ�ુ

મા�હતીમાં આ � ૂ�ચત કર� લ છે .

3: મારા �વન પર ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની ક�વી અસર થશે?
આ િવભાગમાં ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ સાથેના રો�જ�દા �વન �ગેના ક�ટલાક સામાન્ય પ્ર�ોના જવાબો
આપેલ છે .

ક�ટલા લાંબા સમય �ુધી �ુ ં હ�ુ મ� વાટ� ખોરાકનો આનંદ માણી શ�ું ?
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તમને નળ� બેસાડ�ા બાદ તાત્કા�લક તેનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર પડશે નહ�. ક�ટલાક લોકો તેને
અગાઉથી બેસાડ� છે , �થી તેઓને જ�ર પડ� ક� તરત જ તેનો ઉપયોગ કર� શક� અને ધીમે ધીમે તેના
ઉપયોગમાં વધારો કર� છે .
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડ�લ હોવા સાથે, જો તમને આમ કરવા�ુ ં સલામત લાગે ત્યાં �ુધી તમે હ�ુ પણ
મ� વાટ� ખાઇ અને પી શકો છો. તમારા માટ� �ુ ં સલામત છે તે શોધવા માટ� તમારા સ્પીચ એન્ડ
લ�ગવેજ થેરિપસ્ટ અને ડાય�ટશન પાસેથી સલાહ લેવી.
ગળવાની �ુશ્ક�લીઓને કારણે વ�ુ જોખમ હોવા છતાં પણ તમે ઓછ� માત્રામાં ખોરાક અને પીણાંનો
આનંદ માણવા�ું પસંદ કર� શકો છો. જો તમે જોખમોને ધ્યાનમાં રાખી અને મા�હતીપ્રદ પસંદગી
કરતા હો તો આ સં� ૂણર્પણે વાજબી છે . તમારા સ્પીચ એન્ડ લ�ગવેજ થેરિપસ્ટ અને ડાય�ટશન
સલાહ આપશે ક� �ા પ્રકારનો અને ક�વી બનાવટનો ખોરાક અને પી�ુ ં તમાર� માટ� સૌથી સલામત
છે .
જો ક� ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ ખાવા અને પીવા �ટલો સમાન આનંદ આપી શક� ુ ં નથી, તે � ૂખ અને તરસની
લાગણીઓમાં રાહત આપી શક�.

�ું ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ વજન વધારવામાં મને મદદ�પ થશે?
જો તમે વ�ુ પ્રમાણમાં વજન �ુમાવેલ હોય તો, તમને અ�ુક �ુમાવેલ વજન પાછો મેળવવા માટ�
તમને મદદ�પ થવા ઉચ્ચ ક�લર��ુક્ત પ્રવાહ� ખોરાક � ૂચવી શકાય. ત્યારબાદ, માન્ય થયા
�ુજબના સ્તર� વજન �ળવવામાં મદદ માટ� ખોરાકના પ્રકાર અને માત્રા�ુ ં સમાયોજન કરવામાં
આવશે.

સ્નાન, શાવર અથવા તરતી વખતે �ું કર�ુ?
ં
�યાં �ુધી અસરગ્રસ્ત ભાગ સં� ૂણર્પણે �ુઝાઇ �ય નહ� ત્યાં �ુધી નળ�ને પાણીમાં બોળવી જોઇએ
નહ�. તમે સલામતી� ૂવર્ક �ુન: શાવર, સ્નાન અથવા તર� શકો તે � ૂવ� તમાર� ક�ટલા સમય �ુધી
રાહ જોવી તે િવશે સલાહ આપવામાં આવશે. એક વખત આમ કરવા�ુ ં સલામત હોય પછ�, તમાર�
ખાતર� કરવાની રહ�શે ક� તમાર� નળ� પહ�લેથી જ બંધ હોય અને સંભાળ� ૂવર્ક નળ�ને � ૂક� કર�
અને પછ�થી સ્થળની બહાર નીકળ�ુ.ં
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�ુદાં �ુદાં પ્રકારોની ટ� ૂબ અને ક�વી ર�તે તેને બેસાડ�લ છે તેના કારણે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ સાથે સ્નાન
કર�ુ,ં શાવર લેવો અને તરવા �ગેની સલાહ િવિવધ િવસ્તારોમાં �ભ� હોઇ શક�. િવિશષ્ટ
માગર્દશર્ન માટ� હંમેશા તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથ સાથે વાત કરો.

�ું આ માર� શાર��રક છબીને પ્રભાિવત કરશે?
તમને નળ� ક�વી દ� ખાતી હશે તે િવશે �ચ�તા થઈ શક� અને આનાથી તમારો આત્મિવ�ાસ પ્રભાિવત
થઈ શક� છે . �યાર� તમે કપડાં પહ�રો ત્યાર� તે દ� ખાશે નહ� અને તેને કારણે સામાન્ય રો�જ�દ�
પ્ર� ૃિ�ઓમાં કોઈ સમસ્યા થશે નહ�.
તમને નળ� સાથે મેળ સાધવામાં થોડો સમય લાગી શક� અને િમત્રો, પ�રવાર અથવા તમારા
સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ �ૂથના સદસ્યો સાથે તમાર� લાગણીઓની વાત કરવી મદદ�પ
થઈ શક� છે . તેઓ તમારા શર�રમાં થતા ફ�રફારોનો સ્વીકાર કરવામાં તમને મદદ�પ થવા સહાય
કરશે.
તમે િનવર્� હો ત્યાર� જો તમે તમારા દ� ખાવ િવશે �ચ�િતત હો તો, ફ��ડ�ગ ટ� ૂબને ઢાંક� શકાય છે .
ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, તેને કાપીને લંબાઇ �ૂંક� કર� શકાય છે , અથવા ફ્લેટર �ફ�ટ�ગ સાથેની નળ�નો
ઉપયોગ કર� શકાય છે . તમારા ડાય�ટશન અથવા ન્�ુ�ટ્રશન નસર્ને માગર્દશર્ન માટ� � ૂછશો.

�ું ટ� ૂબ ફ��ડ�ગથી અસ્વસ્થતા લાગે છે ?
તમને થો�ું પેટ �લે� ું હોવાનો અથવા તમારો ખોરાક લીધા બાદ �રફ્લક્સ (અ�નળ�માં ઉપર તરફ
ખોરાક આવવો)નો અ�ુભવ થઈ શક� છે . તમારા પેટમાં તેને �સ્થર કરવામાં મદદ કરવા માટ� અને
વ�ુ �ુિવધાજનક લાગે તે માટ� , ટટ્ટાર �સ્થિતમાં બેસો અથવા �યાર� તમે ફ��ડ�ગ લેતા હો ત્યાર� અને
ત્યારબાદ એક કલાક માટ� ક�ટલાક ઓશીકા પર ટ� કો રાખવો.
જો આ એક સમસ્યા બની રહ� તો, તમારા GPને પીડાશામક સંભાળ �ૂથની સમીક્ષા માટ� � ૂછો �થી
દવાઓની મદદ મળ� શક�.

જો મ� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડ�લ હોય તો પણ હ�ુ માર� મારા મ�ની દ� ખર� ખ
રાખવી જ�ર� છે ?
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જો તમે જમતા ન હો છતાં પણ તમારા મ�ની સંભાળ લેવી જ�ર� છે . પ્લાક ઘણાં ઝડપથી જમા થઈ
શક� છે આથી તે અગત્ય�ું છે ક� ઓછામાં ઓ�ં �દવસમાં બે વાર તમારા દાંત સાફ કરવા.
મ�ની સંભાળ �ગે વ�ુ મા�હતી માટ� , �ુઓ:
મા�હતીપત્રક 11બી - મ�ની સંભાળ

�ુ ં �ુ ં હ�ુ પણ �ગત પળો માણી શ�ું અને �િતય સંબધ
ં બાંધી શ�ું?
તમાર� �િતય કાયર્ક્ષમતા ફ��ડ�ગ ટ� ૂબને લીધે પ્રભાિવત થશે નહ�, પરં � ુ તે તમે � ર�તે િવચારો
છો તેમાં અને તમારા શર�રના સ્પશર્માં ફ�રફાર કર� શક� છે . આ તમારા આત્મિવ�ાસમાં ઘટાડો કર�
શક� છે . વ�ુ મા�હતી માટ� �ુઓ અગાઉ�ુ ં મથા�ં �ું આ માર� શાર��રક છબીને પ્રભાિવત કરશે? .

તમાર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ તમારા �િતય સંબધ
ં ને અસર કર� રહ� હોય તે િવશે જો તમે �ચિત�ત હો તો,
તમારા સાથીદાર સાથે આ બાબતની વાત કરવાથી અને તમાર� લાગણીઓને એકસાથે
િપછાણવાથી મદદ મળ� શક� છે .
�િતય સંબધ
ં અને MND સાથેના સંબધ
ં ો િવશે વ�ુ િવગતો માટ� , �ુઓ:
મા�હતીપત્રક 13એ – �િતય સંબધ
ં અને MND સાથે �વન �વતા લોકો માટ�ના સંબધ
ં ો અને

ં અને MND સાથે �વન �વતા લોકોના સાથીદારો માટ�ના સંબધ
ં ો
13બી – �િતય સંબધ

�ું મારાં �તરડાં (બૉવેલ) પ્રભાિવત થશે?
આહારમાં કોઈપણ ફ�રફારથી તમારાં �તરડાં અને શૌચ �દનચયાર્ પ્રભાિવત થઈ શક� છે .
જોક�, �તરડાં� ુ ં કાયર્ સામાન્યપણે MND દ્વારા સી�ુ ં પ્રભાિવત થ� ુ ં નથી, રોગ સાથેના ઘણાં લોકો
હ�ુ પણ તેઓનાં �તરડાંની સમસ્યા ધરાવે છે . આ માટ� ના સંખ્યાબંધ કારણો હોઇ શક� છે :
•

નબળા પડ� ગયેલ પે�લ્વક � ૃષ્ઠભાગ-સ્ના�ુ

•

ઓછા સ�ક્રય રહ�� ુ ં

•

ગળવાની સમસ્યાને કારણે ઘણા ઓછા ર� સા અને પાણી લે� ુ ં

•

ચોક્ક્સ દવાઓનો ઉપયોગ

તમને ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડ�ા બાદ કબ�જયાત અથવા અિતસાર થઈ શક� છે . �તરડાંને સામાન્ય
પેટનર્માં પાછા આવતા થોડો સમય લાગી શક� છે . જો અિતસાર ક� કબ�જયાતની સમસ્યા થાય તો
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તમારા ખોરાકમાં ર� સાને સમાયો�ત કર� શકાય છે .
તે મહત્વ�ુ ં છે ક� તમે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ સાથે રહ�વા માટ� સાર� ર�તે મેળ સાધો, �થી જો તમને કોઈપણ
�ચ�તા હોય તો તમારા ડાય�ટશન, �ડ�સ્ટ્રક્ટ નસર્ અથવા ન્�ુ�ટ્રશન નસર્ પાસેથી સલાહ લેવી.

�ુ ં માર� દવા ક�વી ર�તે લઈશ?
જો તમે તમાર� દવા ગળ� શકો તેમ ન હો તો સંભવ હશે ત્યાં �ુધી તે દ્રાવણ અથવા પ્રવાહ� સ્વ�પે
લખી આપવામાં આવશે. જો દવા પ્રવાહ� સ્વ�પે ઉપલબ્ધ ન હોય તો લખી આપનાર આરોગ્ય
વ્યવસાિયકની સલાહ લેશો. તમારા ડૉકટર, �લ્લા નસર્ અથવા ફામર્િસસ્ટ પણ સલાહ આપી શકશે
ક� નળ� દ્વારા કઈ દવાઓ લઈ શકાય.
દવા �ર�ુઝોલ િવશેની િવગતો માટ� , �ુઓ:

મા�હતીપત્રક 5A – �ર�ુઝોલ

જો મને ખોરાકની એલજ� હોય તો �ું �ુ ં ટ� ૂબ �ફડ્સ લઈ શ�ું?
હા. તમારા ડાય�ટશન (આહારશા�ી) �ણતા હશે ક� તમાર� જ��રયાતો �ુજબ કયા �ફડ્સ યોગ્ય છે .
માનક �ફડ્સ બધાં જ નટ્સથી �ુક્ત અને લેક્ટોઝ �ુક્ત હોય છે . જો તમે શાકાહાર� હો તો સોયા
�ફડ્સ ઉપલબ્ધ છે .

4: નળ� (ટ� ૂબ) ક�વી ર�તે બેસાડવામાં આવે છે ?
આ િવભાગ નળ� બેસાડવાની પ્ર�ક્રયા સમ�વશે તેમજ બેસાડતા પહ�લાં આરોગ્ય અને સામા�જક
સંભાળ વ્યવસાિયકો સાથે �ુ ં ચચાર્ કરવી તે જણાવશે.

કાયર્પ્રણાલી દરિમયાન �ુ ં થાય છે ?
નળ� બેસાડવા માટ� તમાર� શ��ક્રયાની જ�ર પડશે. આને ગૅસ્ટ્રોસ્ટોમી તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .
એના 3 પ્રકારો હોય છે :
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•

PEG (પર�ુટ�નસ એન્ડોસ્કોિપક ગૅસ્ટ્રોસ્ટોમી)

•

RIG (ર� �ડયોલો�જકલી ઇન્સટ� ડ ગૅસ્ટ્રોસ્ટોમી)

•

PIG (પર-ઓરલ ઇમેજ ગાઈડ�ડ ગૅસ્ટ્રોસ્ટોમી)

નળ�ના િવિવધ પ્રકારોમાં �ુખ્ય તફાવત તે છે ક� તે ક�વી ર�તે બેસાડવામાં આવે છે અને તેને તે
�સ્થિતમાં ક�વી ર�તે રાખવી. તમને આની સમજણ ન્�ુ�ટ્રશન નસર્, ડાય�ટશન અથવા યોગ્ય ડૉકટર
દ્વારા આપવામાં આવશે. તમે વહ�લી તક� તમારા િવકલ્પો પર િવચાર કરો તે સા� �થી તમે
મા�હતગાર િનણર્ય લઈ શકો.
RIG કયાર્ પછ�ની સંભાળમાં વધાર� સમય થઈ શક� અને વ�ુ અ�ુિવધા થઈ શક�. જોક�, જો MNDથી
તમારો �ાસોચ્છ્વાસ નબળો થયો હોય તો તમને PEGને બદલે RIG કરવામાં આવશે. આપવામાં
આવેલ િવકલ્પોનો આધાર તેના પર છે ક� તમે �ાં િનવાસ કરો છો, કારણ ક� ઉપલબ્ધ ટ� ૂબ
ફ��ડ�ગના પ્રકાર િવશેની અને તે �ાર� વાપરવામાં આવે તેની પ્રાદ� િશક માગર્દિશ�કા અલગ અલગ
હોય તેમ બને.
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડવામાં આવે ત્યાર પહ�લાં � ૂબ વજન ઉતર� ગ�ુ ં હોય તો ઑપર� શન પહ�લાં અને
પછ� જોખમો વધી શક� છે . તમે ન�ધપાત્ર ર�તે વજન �ુમાવ્�ુ ં હોય તો શ્રેષ્ઠ છે ક� ત્યાર પહ�લાં તમે
તમારા િવકલ્પો તપાસી લો.
તમને તમારા ઓપર� શન માટ� હૉ�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવશે. સામાન્યપણે તમાર� ત્યાર
બાદ �ૂંક સમય માટ� રહ�� ું પડશે પરં � ુ તેનો આધાર તમાર� જ��રયાતો પર છે .
આ�ું ઓપર� શન સામાન્યપણે અડધા કલાક કરતા ઓછા સમયમાં � ૂણર્ થાય છે અને તે હળવા
શમન હ�ઠળ હાથ ધરવામાં આવે છે . તમને િશિથલતાનો અહ�સાસ થશે પરં � ુ સમ� શકશો ક� �ુ ં
થઈ ર�ું છે . ત્યાર પછ� વખતે તમે એક ક� બે કલાક �ઘી જશો અને �ગશો ત્યાર� �ુ ં થ�ું તે બ�ુ
યાદ નહ� ર�ું હોય.

ક�ટલીક વખત નેસોગે�સ્ટ્રક (નાક વાટ� જઠરમાં) ફ��ડ�ગ આપ�ુ ં પડ�. આ ર�તે નાકમાંથી સાંકડ� નળ�
પસાર કર�ને ગળાના પાછલા ભાગમાં થઈને જઠરમાં પસાર કરવામાં આવે છે . આની રચના �ૂંકા
ગાળા માટ� કરવામાં આવી છે , સામાન્યપણે ચાર સપ્તાહ કરતા ઓછા સમય માટ� . નળ� દ� ખાય છે
અને તેને કારણે નાકમાં અગવડ થઈ શક�. આ ટ� ૂબને ઘણી વખત બદલવાની જ�ર પડશે, તેથી
PEG, RIG અથવા PIG તે MND સાથેના પસંદગીના િવકલ્પો છે કારણ ક� આપની જ��રયાતો
ચા�ુ રહ�વાની છે .

13

ટ� ૂબ �ફ�ટ�ગ દરિમયાન અને પછ� �ું �ણવાની જ�ર છે ?
હૉ�સ્પટલમાં હશો ત્યાર� તમાર� સંભાળનો હવાલો ધરાવનાર લોકોને નીચેના પ્ર�ો � ૂછવાથી મદદ
મળ� શકશે.
�ઓ મને બતાવશે ક� ક�વી ર�તે:
•

�ક્લપ �ુકવી અને ખાતર� કરવી ક� �યાર� વપરાશમાં ન હોય ત્યાર� �ુલ્લી � ૂક�લી હોય (�થી
નળ�ને �ુકસાન નહ� થાય �યાર� લાંબા સમય �ુધી તે બંધ રાખવામાં આવે))

•

માર� નળ� સાફ કરવી અને િવછળવી (બ�ે પ્ર�ક્રયા �ફ�ટ�ગ બાદ અને ચા�ુ રહ�તી સંભાળ
માટ�)

•

િનયિમત�પે નળ� ફ�રવવી અને આગળ ધપાવવી (હળવેથી નળ� �દર-બહાર કરવી) �થી
તે જડાઇ ન �ય

•

ખાતર� કરવી ક� �ફ�ક્સ�ગ પ્લેટ શર�રથી યોગ્ય �તર� હોય

•

નળ�ને ખોરાક, પીણા અને દવાઓ માટ� ક�વી ર�તે વાપરવી?

�ુ ં હૉ�સ્પટલમાંથી ર� લઉ ત્યાર પછ� કયા વ્યવસાિયક:
•

માર� ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ આરોગ્ય અને કોઈ પણ તબીબી પ્ર�ો માટ� જવાબદાર રહ�શે

•

નળ�ની �ળવણી માટ� મારા સંપકર્ વ્ય�ક્ત તર�ક� રહ�શે

•

મને સલાહ આપશે જો નળ�માં અવરોધ ઊભો થાય અથવા કોઈ કારણસર તે બહાર નીકળ�
�ય?

5: �ુ ં માર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની સંભાળ ક�વી ર�તે લઈ શ�ું?
જો તમે ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બેસાડવા�ું પસંદ કરો, તો અગત્ય�ુ ં છે ક� તમે અવરોધ ક� �ુકસાન રોકવા
માટ� તેની સંભાળ લેવામાં આવે. તમાર� રો�જ�દા ધોરણે તેની સંભાળ લેવી પડશે. તમે આ�ુ ં
સંચાલન �તે કર� શકો અથવા તમને સંબધ
ં ીઓ, સંભાળકતાર્ઓ અને આરોગ્ય વ્યવસાિયકોની
મદદની જ�ર પડ� શક� �નો આધાર તમને MND ક�વી ર�તે પ્રભાિવત કર� છે તેના પર છે .

� ન બાદ �ગ્યા પછ�, નળ�
"આખી પ્ર�ક્રયાની સરળતાથી �ુ ં ચ�કત થઈ ગયો/ગઈ. સેડશ
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તેની જગ્યા પર હતી અનેકોઈ �ુખાવો નહોતો અને ચીરો કયાર્ િવનાની �ુદરતી શ��ક્રયા કર� હોય
લાગ્�ુ.ં જોત જોતામાં નળ�માં પ્રવાહ� ફ�ડ ર� ડ�ુ,ં તેને પાણીથી િવછળ�ું અને સાફ કર�ું તે રો�જ�દા
િનત્યક્રમનો ભાગ બની જશે.

સામાન્યપણે લોકોને ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ ઝડપથી ફાવી �ય છે . હૉ�સ્પટલમાં શ��ક્રયા પછ� િવશેષજ્ઞ
નસર્ ક� ડાય�ટશન તમને અને તમારા સંભાળકતાર્ને તે બતાવવા તમાર� �ુલાકાત લેશે ક� ક�વી ર�તે
નળ�ની અને તેની આસપાસની ત્વચાની સંભાળ લેવી. તમને તે તાલીમ પણ અપાશે ક� ક�વી ર�તે
નળ�માંથી ફ�ડ્સ, પાણી અને દવા પસાર કરવી. જો તમે હૉ�સ્પટલમાં �ૂંકા સમય માટ� હો તો, આ
ઘર� પણ કરવામાં આવી શક�. મોટા ભાગના હૉ�સ્પટલો તમને ર� મળે ત્યાર� મદદ�પ થાય તે માટ�
એક ઉપયોગી લે�ખત માગર્દિશ�કા આપશે.

માયટ� ૂબ પણ ફ��ડ�ગ ટ� ૂબની સંભાળ લેવા િવશેની મા�હતી અને િવ�ડયો સામગ્રી � ૂર� પાડ� છે .
�ુઓ �ું �ુ ં િવભાગ 2માં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવષે કોઈ િવ�ડયો સામગ્રી જોઇ શ�ું �ં: �ું માર� માટ� ટ� ૂબ

ફ��ડ�ગ ઉ�ચત છે ? િવગતો માટ�.

જો તમને કોઈ �ુશ્ક�લી હોય તો કોનો સંપકર્ કરવો તે અિત મહત્ત્વ�ુ ં છે . �ુઓ ટ� ૂબ �ફ�ટ�ગ

દરિમયાન અને પછ� માર� �ું �ણવાની જ�ર છે ? િવભાગ 4માં: નળ� ક�વી ર�તે બેસાડવામાં આવે
છે ? તમાર� હૉ�સ્પટલમાં � ૂછવા હોય એવા પ્ર�ોની � ૂ�ચ માટ�.
જો તમે આ અ�ુભવો તો તમાર� સલાહ લેવી જોઇએ:
•

નળ�માં અવરોધો

•

નળ�ની જગ્યાની આસપાસ લીક�જ

•

પેટમાં લાંબા સમય �ુધી અથવા તીવ્ર �ુખાવો

•

ફ��ડ�ગ, દવાઓ અથવા પાણી માટ� તમાર� નળ�નો ઉપયોગ કરતી વખતે �ુખાવો

•

આસપાસની ત્વચામાં આળાપ�ું

•

નળ� ઢ�લી થઈ �ય ક� બહાર પડ� �ય (� થવાની સંભાવના નહ�વત છે )

શ��ક્રયા પછ� �ુ ં ઘાની સંભાળ ક�વી ર�તે લઉ?
શ��ક્રયા બાદ આપવામાં આવતી સંભાળનો આધાર ફ��ડ�ગ ટ� ૂબના બ્રાન્ડ ક� પ્રકાર ઉપર રહ�લો છે
તેથી તમે હૉ�સ્પટલ છોડો ત્યાર પહ�લાં સ્ટાફ પાસેથી સલાહ લઈ લેશો. નળ�ની જગ્યા પર �ઝ
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આવવામાં ચાર અઠવા�ડયાં લાગી શક� છે � દરિમયાન મધ્યમસર �ુખાવો થવો અને નળ�ની
જગ્યા પરથી નાની માત્રામાં �ાવ થવો સામાન્ય છે . જો તમને કોઈ પણ વાતની �ચ�તા હોય તો
તમારા નસર્ અથવા ડૉકટર સાથે વાત કરો.

મને ખોરાક ક�વી ર�તે આપવામાં આવશે?
તમારા ડાય�ટશન (આહારશા�ી) તમને તમાર� જ��રયાતો માટ� ની સૌથી ઉ�ચત પદ્ધિત િવષે સલાહ
આપશે. તમાર� �વનશૈલી અને જ��રયાતોમાં બંધબેસે એવી પદ્ધિત તમને શોધવામાં મદદ કર�
શક� એવી બે �ુખ્ય પદ્ધિતઓ છે :
•

પ્રવાહ� ખોરાક નળ�માં નાની માત્રાઓમાં આખો �દવસ િસ�રન્જ વાટ� ર� ડવામાં આવે છે (�ને
બોલસ પદ્ધિત તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે )

•

રાિત્ર અથવા �દવસ દરિમયાન પ્રવાહ� ખોરાક એક ઇલે�ક્ટ્રક પમ્પ મારફતે નળ�ની �દર
ટપકાવવામાં આવે છે .

�ાર� ક આ બંને પદ્ધિતઓના િમશ્રણનો ઉપયોગ કર� શકાય છે , જો ઇચ્છો.
દ� િનક �વનમાં કોઈ નવો ફ�રફાર થાય તે જ ર�તે ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ પણ �દનચયાર્ માં થતો ફ�રફાર છે
ૂ થવામાં તમને સમય લાગી શક� છે . તમારા ડાય�ટશન સાથે વાત કરો ક�
અને આ ફ�રફારને અ�ુ�ળ
સૌથી સાર� ર�તે તમાર� હાલની �વનશૈ�લમાં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ ક�વી ર�તે સમાવી શકાય �થી તમાર�
વ્ય�ક્તગત જ��રયાતો � ૂણર્ થાય.

મને ક�વો ખોરાક મળશે?
તમારા ડાય�ટશન તમને જ�ર હોય તેવા તમામ પોષણ સાથેનો ખાસ તૈયાર કર� લ પ્રવાહ� ખોરાક
� ૂચવશે. તમને તમાર� નળ� મારફત વધારાના પાણીની પણ આવશ્યકતા પડ� શક�. ડાય�ટશન
તમને સલાહ આપશે ક� તમાર� ક�ટલાં ખોરાક અને આણી લેવાં અને કયા સમયે લેવાં. પ્રવાહ�
સ્વ�પમાં ખોરાક અથવા દહ� સ�હત કોઈ અન્ય પ્રવાહ�ઓ નળ�માંથી પસાર કરવા જોઈએ નહ�
કારણ ક� તેનાથી નળ�ને �ુકસાન થઈ શક� અથવા નળ� �મ થઈ શક�. પ�રણામે, નળ� બ�ુ જલ્દ�
બદલવી પડ� તેમ બની શક�.

�ું માર� ફ�ડ્ઝ માટ� ઑડર્ ર આપવો પડશે?
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ફ�ડ તમાર� માટ� લખી આપવામાં આવે છે અને તે સી�ુ ં તમારા ઘર� પહ�ચાડ� શકાશે. હાલ ચાલી
રહ�લા �ુરવઠા અને ફ��ડ�ગના ઉપકરણ િવષે તમારા ડાય�ટશન અથવા પોષણ િવશેષજ્ઞ તમને
સલાહ આપશે. માયટ� ૂબ આ બાબતે મા�હતી અને િવ�ડયો સામગ્રી � ૂર� પાડ� છે , વ�ુ િવગતો માટ�
�ુઓ િવભાગ 2માં �ું �ુ ં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવષે કોઈ િવ�ડયો સામગ્રી જોઇ શ�ું �ં: �ું ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ મારા

માટ� યોગ્ય છે ?

નળ� ક�વી ર�તે સાફ થાય છે ?
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબને સાફ રાખવા અને અવરોધો થતા ટાળવા માટ� તે ઉપયોગ કયાર્ બાદ �દરથી અને
બહારથી પાણીથી ધોવી આવશ્યક છે . જો તમે નળ� બેસાડ� હશે તો તમને બતાવવામાં આવશે ક�
આ ક�વી ર�તે કર�ુ.ં માયટ� ૂબ નળ� સાફ કરવા બાબતે મા�હતી અને િવ�ડયો � ૂરાં પાડ� છે , વ�ુ

િવગતો માટ� �ુઓ િવભાગ 2માં �ું �ુ ં ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવષે કોઈ િવ�ડયો સામગ્રી જોઇ શ�ું �ં: �ું ટ� ૂબ

ફ��ડ�ગ મારા માટ� યોગ્ય છે ?

�ું નળ� બદલવી પડશે?
તમાર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ ક�ટલી વખત બદલવી તે િવષે તમને � ૂ�ચત કરવામાં આવશે. કઈ બ્રાન્ડની
નળ� વાપરવી તે િવષે પ્રત્યેક હૉ�સ્પટલની ભલામણ અલગ હોય તેમ બને.
તે ખાસ ન�ધ�ુ ં ક� બ� ૂન ટાઇપ �ફ�ટ�ગવાળ� નળ�ઓ વ�ુ વારં વાર બદલવી પડતી હોય છે ,
સામાન્યપણે દર 3-6 મ�હને. પ્લા�સ્ટક બમ્પર દ્વારા બેસાડવામાં આવેલ નળ�ઓની આવરદા
વધાર� હોય છે અને ઘણાં વષ� �ુધી ટક� છે . બ� ૂન અને બમ્પર અલગ અલગ ફ��ડ�ગ ટ� ૂબના ભાગ
છે � પેટની �દર એવી ર�તે ગોઠવાઈ �ય છે ક� �થી આ ભાગો તેમના સ્થાને ટક� રહ�.
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ બદલવા માટ� એક નાની પ્ર�ક્રયા કરવી પડ� છે , � સામાન્યપણે હૉ�સ્પટલમાં દાખલ
થયા િવના કરાવી શકાય છે .
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6: �ુ ં વ�ુ �ણકાર� ક�વી ર�તે મેળવી શ�ું?
આ મા�હતીપત્રક વાંચ્યા પછ� પણ તમને હ�ુ ક�ટલાક પ્ર�ો હોઇ શક� છે . તમને, તમારા પ�રવાર
અથવા સંભાળકતાર્ઓને કોઈપણ સમસ્યાઓ હોય તો તમારા ડૉકટર, િવશેષજ્ઞ નસર્ અથવા
ડાય�ટશન સાથે વાત થઈ શકશે.
ઉપયોગી સંસ્થાઓ

અમે અહ� � ૂ�ચત કર� લ બાહ્ય સંસ્થાઓ�ુ ં અિનવાયર્પણે સમથર્ન કરતા નથી. જો આવશ્યકતા
જણાય તો વ�ુ મા�હતી શોધવા માટ� તમને મદદ�પ થવા આ � ૂ�ું પાડવામાં આવેલ છે .
�ુદ્રણના સમયે િવગતો સાચી છે , પરં � ુ નવા �ુધારાઓની વચ્ચે બદલાઇ શક� છે . જો તમને સંસ્થા
શોધવા માટ� મદદની જ�ર હોય તો, અમાર� MND Connect હ�લ્પલાઇનનો સંપકર્ કરશો (અમાર�
હ�લ્પલાઇન માટ� અને તે ક�વી ર�તે તમને સહાય કર� શક� છે તે �ગેની િવગતો માટ� આ પત્રકના
�તે વ�ુ મા�હતી માટ� �ુઓ).

BDA – ધ અસોિસએશન ઓફ �ુક� ડાયે�ટશ્યન્સ
ડાયે�ટશનો�ું પ્રિતિનિધત્વ કર�ુ ં અને �ઓ પોષણશા�માં કાયર્ કરતા હોય તેઓને તેઓ ક�વી ર�તે
કાયર્ કર� શક� તે િવશેની સલાહ આપ� ું સંગઠન.
સરના�ુ:ં

5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway,

ટ��લફોન:

Birmingham B3 3HT
0121 2008080

ઇમેલ:

info@bda.uk.com

વેબસાઇટ:

www.bda.uk.com

હ�લ્થ ઇન વેલ્સ
વેલ્સમાં NHS સેવાઓ િવશેની ઑનલાઇન મા�હતી, �માં વેલ્સ હ�લ્થ બોડર્ ની �ડર� ક્ટર�નો સમાવેશ
છે . NHS Direct વેલ્સ પણ �ુઓ.
ઇમેલ:

વેબસાઇટના સંપકર્ ના પાન મારફત

વેબસાઇટ:

www.wales.nhs.uk

MND સ્કૉટલૅન્ડ
સ્કૉટલૅન્ડમાં MND દ્વારા પ્રભાિવત લોકો માટ� સંભાળ, મા�હતી અને સંશોધન િનિધયન.
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સરના�ુ:ં

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA

ઇમેલ:

info@mndscotland.org.uk

વેબસાઇટ: www.mndscotland.org.uk
માય ટ� ૂબ (myTube)
MND સાથેના લોકો માટ� ટ� ૂબ ફ��ડ�ગ િવશે ક�ળવણી આપ�ુ ં સંસાધન.
વેબસાઇટ: www.mytube.mymnd.org.uk
NHS UK
NHS માટ�નો �ુખ્ય ઑનલાઇન સંદભર્
વેબસાઇટ: www.nhs.uk
NHS 111
NHS �બન-આપાતકાલીન હ�લ્પલાઇન. �દવસના 24 કલાક, વષર્ના 365 �દવસ ઉપલબ્ધ.
ટ��લફોન:

111 (�ગ્લૅન્ડ અને વેલ્સના ક�ટલાક િવસ્તારો)

NHS ડાઇર� ક્ટ વેલ્સ
વેલ્સ માટ� આરોગ્ય સેવા અને મા�હતી સેવા.
ટ��લફોન:

0845 4647 અથવા 111 જો તમારા િવસ્તારમાં ઉપલબ્ધ હોય

વેબસાઇટ: www.nhsdirect.wales.nhs.uk
NHS નોધર્નર્ આયલ�ન્ડ
ઉ�ર આયલ�ન્ડ ખાતે NHS સેવાઓ િવશે મા�હતી. આ ફક્ત ઑનલાઇન સેવા છે .
ઇમેલ:

વેબસાઇટ સંપકર્ પાન મારફત

વેબસાઇટ: www.hscni.net
PINNT
એવા લોકો માટ� એક સહાયતા સંસ્થા �ઓ ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ વાપરતા હોય �યાં તેઓ અ�ુભવો અને
િવચારો�ું આદાન-પ્રદાન કર� શક�.
સરના�ુ:ં

PO Box 3126, Christchurch, Dorset BH23 2XS

ટ��લફોન:

020 3004 6193

ઇમેલ:

વેબસાઇટના સંપકર્ ના પાન દ્વારા

વેબસાઇટ: www.pinnt.com
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સંદભ�
આ દસ્તાવેજના સમથર્નમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ સંદભ� િવનંતી કરવાથી અહ�થી ઉપલબ્ધ થશે:

ઇમેલ: infofeedback@mndassociation.org
અથવા આ સરનામે પત્ર લખો:

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

સ્વી�ૃિતઓ
MND એસોિસએશન નીચે � ૂ�ચત લોકોનો આ મા�હતીપત્રકમાં તેમના ન�ધપાત્ર ફાળા માટ� આભાર માને છે :

Kay Edwards, �ુ�ટ્રિશયા નસર્, નોધર્મ્પ્ટનશાયર
Kiri Elliott, પૉ�લસી ઓ�ફસર, ધ �બ્ર�ટશ ડાયેટ��ટક એસોિસએશન, બિમ�ઘમ
Erin Forker, િસિનયર ડાય�ટશન, �ુિનવિસ�ટ� હૉ�સ્પટલ્સ બિમ�ઘમ NHS ટ્રસ્ટ, QE હૉ�સ્પટલ
Emma Husbands, પૅ�લએ�ટવ મે�ડિસન કન્સલટન્ટ, ગ્�ુસેસ્ટરશાયર રૉયલ હૉ�સ્પટલ્સ NHS
ટ્રસ્ટ
Susan Rowell, ન્�ુ�ટ્રશન નસર્ સ્પેશ્યા�લસ્ટ, ગ્રેટ વેસ્ટનર્ હૉ�સ્પટલ્સ NHS ટ્રસ્ટ, �સ્વન્ડન
Joanne Simms, કમ્�ુિનટ� ન્�ુ�ટ્રશન સપોટર્ ડાય�ટશન, ગ્રેટ વેસ્ટનર્ હૉ�સ્પટલ્સ NHS ટ્રસ્ટ,
�સ્વન્ડન
Beth Byrne, હોમ એન્ટ�રલ ફ��ડ�ગ ડાય�ટશન, સાઉથ વાિવ�કશાયર ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ, �જઓ�
ઇ�લઅટ હૉ�સ્પટલ, �ુનઈટન
Emma Wood, ડાય�ટશન, �મ્સ �ૂક �ુિનવિસ�ટ� હૉ�સ્પટલ, િમડલ્સબરો

વ�ુ મા�હતી
અમે આ મા�હતી સાથે સંબિં ધત અન્ય પત્રકો � ૂરા પાડ�એ છ�એ:
7A – ગળવામાં સમસ્યાઓ
11B – મ�ની સંભાળ
8Aથી 8D – �ાસોચ્છ્વાસ અને વૅ�ન્ટલેશન િવષયક પત્રકોની શ્રેણી
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14A – સારવાર નકારવાનો આગોતરો િનણર્ય (ADRT) અને આ�ુિનક સંભાળ આયોજન
13A – �મને MND હોય એવા લોકો માટ� સેક્સ અને સંબધ
ં ો િવશે

ં ો િવશે
13B – �મને MND હોય તેમનાં સાથીદારો માટ� સેક્સ અને સંબધ
14A – સારવાર નકારવાનો આગોતરો િનણર્ય અને આગોત�ું સંભાળ આયોજન
અમે િનમ્ન�લ�ખત પ્રકાશનો�ુ ં િનમાર્ ણ પણ કર�એ છ�એ:
MND સાથે ખાવા�ું અને પીવા�ું

�વનનો �ત - મોટર ન્� ૂરોન �ડસીઝ સાથેના લોકો માટ� માગર્દિશ�કા

તમે અમારાં મોટાભાગનાં પ્રકાશનો અહ� આપેલ અમાર� વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકશો:
www.mndassociation.org/publications અથવા MND Connect હ�લ્પલાઇન પાસેથી
ઑડર્ ર કર� શકશો.
હ�લ્પલાઇન ટ�મ પણ આ મા�હતી િવશેના પ્ર�ોના જવાબો આપી શકશે અને તમને અમાર� સેવાઓ
અથવા અન્ય સહયોગ તરફ વાળ� શકશે:
MND Connect
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ટ� �લફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org
MND એસોિસએશન વેબસાઇટ અને ઑનલાઇન ફોરમ
વેબસાઇટ: www.mndassociation.org
ઑનલાઇન ફોરમ: http://forum.mndassociation.org/ અથવા આ વેબસાઇટ મારફત

અમે તમારાં મંતવ્યો�ુ ં સ્વાગત કર�એ છ�એ
તમારો પ્રિતભાવ અમારા માટ� ખર� ખર અગત્યનો છે કારણ ક� તે અમને MND સાથે �વતા લોકો અને
તેમની સંભાળ લેતા લોકો ના લાભાથ� અમાર� મા�હતી �ુધારવામાં મદદ�પ થાય છે .
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જો તમને અમારા કોઈ પણ મા�હતીપત્રકો પર પ્રિતભાવ આપવાની ઇચ્છા હોય તો તમે અહ�
ઑનલાઇન ફોમર્ ઍક્સેસ કર� શકશો: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
તમે આ ફોમર્ કાગળ સ્વ�પે મેળવવા માટ� િવનંતી કર� શકો છો અથવા આ ઇમેલ એડ્ર�સ પર સીધો
પ્રિતભાવ પાઠવી શકો છો: infofeedback@mndassociation.org
અથવા આ સરનામે પત્ર લખી શકો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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