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�ழாய் வழியாக உண�
ெகா�த்தல்
ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ் ேநா�ள்ளவர்க�க்கான அல்ல�
இந்ேநாயால் பாதிப்பைடந்தள்ளவர்க�க்கான தகவல்கள்
ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ் (Motor neurone disease (MND)) ேநாய்,
சாப்ப��வதி�ம் ��ப்பதி�ம் சிரமங்கைள உண்�பண்ணலாம். உங்கள்
ெதாண்ைடய��ம் வாய��ம் உள்ள தைசகள், பலவனமாகி,
�
ெம�வைடந்� அல்ல� ஒ�ங்கிைணந்� ெசயல்படாமல் ேபாய்
வ�டலாம். இ�, ந�ங்கள் ெமல்ல�ம் வ��ங்க�ம் ��கிற உங்கள�
திறைன பாதித்�, எைடய�ழப்�, ந��ழப்ைப மற்�ம் சக்திக் �ைற�
ஏற்படச் ெசய்� வ�டலாம்.
இப்ப�ரச்சைனகைள �லபமாகச் சமாள�ப்பதற்�, �காதார மற்�ம்
ச�தாயக் கவன�ப்�க் ��வ�னர் உங்க�க்� உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய் ஒன்றிைன உபேயாகிக்�மா� ஆேலாசைனயள�க்கலாம்,
ஆனால் அைதப் ெபா�த்திக் ெகாள்வ� சற்� சிரமமானதாகத்
ேதான்றலாம். ந�ங்கள் தகவல் ெத�ந்த வைகய�ல் ��� ஒன்றிைன
எ�க்க உதவ� ெசய்�ம் வைகய�ல் அதற்கான வழிவைககைளேய
இந்தத் தகவல் தாள் வ�ளக்கிச் ெசால்கிற�. உங்கள� ��ம்பத்தா�ம்,
உங்கைளக் கவன�த்�க் ெகாள்பவர்க�ம், �காதார மற்�ம் ச�தாயக்
கவன�ப்�க் ��ைவச் ேசர்ந்தவர்க�ம், உங்க�க்� எவ்வ�தமாகத்
�ைண��ய ேவண்�ெமன ந�ங்கள் வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைத ெத�ந்�
ெகாள்�ம் வைகய�ல், இத்தகவல் தாைள அவர்கேளா� வ�வாதிப்ப�
�க்கியமானதா�ம்.
இதி�ள்ள வ�ஷயங்கள�ல் ப�ன்வ�ம் ப���கள் அடங்கி�ள்ளன:
1: �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� என்றால் என்ன?
2: �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� எனக்�ச் ச� வ�மா?
3: இவ்�ணவள�க்�ம் �ழாைய உபேயாகிப்ப� என�
வாழ்க்ைகய�ல் எவ்வ�தப் பாதிப்ைப ஏற்ப�த்�ம்?
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4: இக்�ழாைய எவ்வ�தம் ெபா�த்�கிறார்கள்?
5: என� உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைன நான் எவ்வ�தமாகப்
ேபண�ப் பராம�ப்ப�?
6: நான் எவ்வ�தமாக இ� �றித்� இன்�ம் அதிகம் ெத�ந்�
ெகாள்வ�?

எங்கள� மற்ற ப�ர�ரங்கைள சிறப்பம்சப்ப�த்திக் காண்பதற்ேக
இந்த அைடயாளத்ைத, உபேயாகிக்கிேறாம். இவற்ைற எவ்வ�தம்
அ�கிப் பார்ப்ப� என்பைதத் ெத�ந்� ெகாள்வதற்�, இந்தத்
தாள�ன் கைடசிய�ல் உள்ள ேம�ம் தகவல்கள் எ�ம் ப�திையப்
பா�ங்கள்.
MND ேநா�ள்ளவர்கள் அல்ல� இந்ேநாய் பாதித்த மற்றவர்கள்
ெசான்ன க�த்�க்கைள சிறப்பம்சப்ப�த்திக் காண்ப�க்கேவ இந்த
அைடயாளத்ைத, உபேயாகிக்கிேறாம்.

இது, மூலத் தகவலின் ெமாழிமாற்றம் ெசய்த பதிப்பு என்பைதத் தயவுெசய்து கவனத்தில்
ெகாள்ளுங்கள். MND சங்கம் புகழ் ெபற்ற ெமாழிெபயர்ப்பு நிறுவனங்கைளேய
ெமாழிெபயர்ப்புச் ெசய்ய உபேயாகிக்கின்றது, ஆனாலும் ெமாழிெபயர்ப்பில் ஏற்படுகிற
பிைழகள் எதற்கும் இச்சங்கத்தால் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்ள முடியாது.
சிகிச்ைச மற்றும் கவனிப்பு குறித்த முடிவுகைள எடுக்கும்ேபாது, அது குறித்த
ஆேலாசைனக்கு எப்ேபாதுேம உங்கள் உடல்நல மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக்
குழுவினரிடம் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். அவர்களால், குறித்த ேநரங்களில்,
உங்களுக்கு ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ஒருவைர ஏற்பாடு ெசய்து ெகாடுக்க இயலலாம்.
ேமற்ெகாண்டும் தகவல்கைள ெமாழிமாற்றம் ெசய்வதும் சாத்தியமானதாகேவ
இருக்கலாம், ஆனாலும் இது ஒரு வரம்புைடய ேசைவேயயாகும். விவரங்களுக்கு MND
கெனக்ட் என்ற எங்களது ெதாைலேபசி உதவிையத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்:
ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org
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1: �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப�
என்றால் என்ன?
�ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்பெதன்ப�, உங்கள� அ�வய�ற்றில்
ெபா�த்தி�ள்ளேதார் �ழாய் வழியாகத் திரவங்கைள�ம்,
ப�ரத்திேயகமாகத் தயார் ெசய்த திரவத்ைத�ம், ேநர�யாக உங்கள�
வய�ற்றிேலேய ெகாண்�ேபாய்ச் ேசர்ப்பதா�ம். அக்�ழாய் வைளந்�
ெகா�க்�ம் வைகய�ல் இ�க்�ம், அேதா� அதைன உைடக்�ப்
ப�ன்னால் ெத�யாமல் மைறத்� ைவத்�க் ெகாள்ள ���ம். இ�, ஓர்
சிறிய ��கிய உ�ஞ்� �ழாய் அள�ள்ளேதயா�ம்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்கள�ன் ெவவ்ேவ� ப�ராண்�க�ம்,
வைகக�ம் இ�க்கின்றன, அைவ இேலசாக வ�த்தியாசப்படலாம்,
ஆனா�ம் அைவயைனத்�ேம வ�வைமப்ப�ல் ஒேர
மாதி�யானைவேயயா�ம். ஒவ்ெவான்ைற�ம், ஒ� சி� அ�ைவச்
சிகிச்ைச �லமாகேவ ெபா�த்�கிேறாம்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாெயான்றிைனப் ெபா�த்திய ப�ற� அ�

எவ்வ�தமாகத் ேதாற்றமள�க்கிற� என்பதற்கானேதார் உதாரணத்ைதப்
ப�ன்வ�ம் �ைகப்படம் காண்ப�க்கிற�:

பார்க்க ப��� 4: இக்�ழாைய எவ்வ�தம் ெபா�த்�கிறார்கள்?

இந்நைட�ைற �றித்த இன்�ம் அதிகத் தகவல்க�க்�.
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உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் இ�க்ைகய�ேலேய, ந�ங்கள் வாய்வழியாகச்
சாப்ப��வ� பா�காப்பான� தான் என உண�ம் பட்சத்தி�ம், அப்ப�ச்
சாப்ப��ம்ப� உங்கள் �காதார மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்�க் ��வ�னர்
ஆேலாசைனயள�த்தி�க்கிற பட்சத்தி�ம், ந�ங்கள் அவ்வ�தம்

சாப்ப�ட்�க் ெகாள்ளலாம். �தலில், ெப�ம்பா�ம் உங்கள� உண�
மற்�ம் பானத்ேதா� இன்�ம் ெகாஞ்சம் ேசர்த்�க் ெகாள்வதற்ேக
ந�ங்கள் உங்கள் �ழாய�ைன உபேயாகிப்ப�ர்கள்.
உங்கள� அறி�றிகள் அதிக�க்ைகய�ல், ந�ங்கள் அக்�ழாய�ைன
அதிகமாக உபேயாகிக்கலாம். அவசியமானால், உங்க�க்�த்

ேதைவயாகிற அைனத்� ஊட்டச்சத்�க்கைள�ம், திரவங்கைள�ம்
ந�ங்கள் இக்�ழாய�ன் வழியாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம். இதைன
அைடவதற்� உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�கிற ப�ரத்திேயகமாகத்
தயா�த்த உண� மற்�ம் திரவங்கள�ன் வைக மற்�ம் அள�கைள,
உணவ�யலர் ஒ�வரால் ஆேலாசைன வழங்க ���ம்.

பார்க்க ப��� 5: என� உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைன நான்

எவ்வ�தமாகப் ேபண�ப் பராம�ப்ப�? உண� ெகா�க்�ம் �ழா�டன்

அன்றாட வாழ்க்ைகைய வாழ்வ� �றித்த இன்�ம் அதிகத்
தகவல்க�க்�.

ந�ங்கள் �ழாய் வழியாக உண� ெகா�ப்ப� �றித்� கலந்தாேலாசிக்க
வ��ம்ப�னால், உணவ�யல் நி�ணர், அதற்ெகனப் ப�ரத்திேயகப் பய�ற்சி

ெபற்ற ெசவ�லியர் அல்ல� �ழாய் வழியாக உண� ெகா�ப்பதில்
சிறப்�ப் பய�ற்சி ெபற்ற ம�த்�வர் ஒ�வைர ப�ந்�ைரக்�மா�
உங்கள� ெபா� ம�த்�வ�டம் ேக�ங்கள்.

2: �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப�
எனக்�ச் ச� வ�மா?
“இந்த ��வ�ைனக் ��ய வ�ைரவ�ல் �ட்�க் காட்�வ� �றிப்பாக

�க்கியமான� என்ேற நான் நிைனக்கிேறன், ஏெனன்றால்
வ�ழிப்�ணர்� ஏற்ப�வேத ஏற்றப� மாறிக் ெகாள்ளச் ெசய்�,
அவ்வ�தம் மாறிக் ெகாள்வேத ���-எ�ப்பதற்�த் �ைண��கிற�.”
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ேவ� எந்த அ�ைவச் சிகிச்ைசைய�ம் ேபான்ேற, உண� ெகா�க்�ம்
�ழாையப் ெபா�த்திக் ெகாள்வதா ேவண்டாமா என்ப� �ற்றி�ம்

ந�ங்கள் ெத�� ெசய்� ெகாள்வேதயா�ம். ஒ� நைட�ைறையச்
ெசய்� ெகாள்வ� சாத்தியமானதாக இ�ந்�, அ� பலன்கைளத்

தரலாம் என்பதாேலேய அ� எல்ேலா�க்�ம் ச�யான� என்� ெபா�ள்
ஆகிவ��வதில்ைல.
ந�ங்கள் என்ன ��ைவ எ�த்தா�ம், காலப்ேபாக்கில் உங்கள� மனைத
மாற்றிக் ெகாள்ளலாம். ந�ங்கள் ப�ன்வ�வனவற்ைறச் ெசய்ய

வ��ம்பலாம்:
•

ப�ன்ெனா� ேததிய�ல் �ழாையப் ெபா�த்திக் ெகாள்ள
வ��ம்பலாம்; ஆனால் அறி�றிகள் �ற்றிய�ம், உண�
ெகா�க்�ம் �ழாைய உள்ேள ெச��வ� அதிகச் சிரமமாகி
வ�டலாம் (ஆேலாசைனக்� உங்கள் �காதார மற்�ம் ச�தாயக்
கவன�ப்�க் ��வ�ன�டம் ேக�ங்கள்)

•

உங்கள் உண� ெகா�க்�ம் �ழாையப் ெபா�த்திய ப�ற� அைத
உபேயாகிப்பைத நி�த்திக் ெகாள்வ� (“உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்

ஒன்ைறப் ெபா�த்திய ப�ற� நான் என� மனைத மாற்றிக்
ெகாண்டால் என்னா�ம்?” என்ற, ப�ற்பா� வ�ம் தைலப்ப�ைனப்
பா�ங்கள்)

ந�ங்கள் உங்கள் ��வ�ைன எ�க்�ம்ேபா�, ஒவ்ெவா� உண�
ெகா�க்�ம் �ைறக்�ம் உள்ள சாதக, பாதகங்கள் �றித்த �ல்லியமான
தகவல்கைள ந�ங்கள் ெபற்�க் ெகாள்வ� இன்றியைமயாததா�ம்.
உங்கள் �காதார மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்�க் ��வ�னர், உங்கள�
எதிர்கால �காதாரத் ெத��கள் �றித்த தகவல் ெத�ந்தேதார்
��வ�ைன ந�ங்கள் எ�க்க உங்க�க்� உதவ ���ம் என்பதால்,
இதைன அவர்கள�டம் ��ைமயாகப் ேபசி வ��வேத மிகச்
சிறந்ததா�ம். ��ெவ�க்�ம் நைட�ைறய�ன் ேபா�, ஏற்ெகனேவ
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைன உபேயாகித்�க் ெகாண்��க்கிற
யாராவ� ஒ�வேரா� உங்கைள அறி�கம் ெசய்� ைவப்ப�, உங்கள்
�காதாரக் கவன�ப்�க் ��வ�ல் உள்ள ஒ�வ�க்� சாத்தியமானதாக
இ�க்கலாம்.
வழக்கமாகேவ ம�த்�வமைனகள��ம், ச�தாய ேசைவ
அைமப்�கள��ம் �ழாய் �லம் உண� ெகா�த்தல் �றித்த
வழிகாட்�தல்கள் இ�க்கின்றன அேதா� அவற்ைறப் பார்க்க ேவண்�ம்
எனக் ேகட்ப� உங்க�க்� உதவ�கரமாக இ�ப்பைத ந�ங்கள் காணலாம்.

5

நான் ஏன் �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்பைத
ப�சீலிக்க ேவண்�ம்?
MND ேநாய�ல், உங்க�க்� இப்ப�ன்வ�வன ஏற்படலாம்:
•

உங்கள் உணைவ ெமன்�, வ��ங்�வதில் சிரமங்கள் ஏற்படலாம்

•

ைக மற்�ம் �யத்ைதக் �ைறவாகேவ அைசக்க ��வ�, இ�
ந�ங்கள் உணைவ வாய�ற்� எ�த்�ச் ெசல்வைத சிரமமானதாக
ஆக்கி வ��கிற�

•

�ைறவாகச் சாப்ப��வதன் காரணமாக எைடக் �ைற� மற்�ம்
தைச வணாகலாம்
�

•

ந�ர் �ைறவாக அ�ந்�வதன் காரணமாக ந��ழப்� மற்�ம்
மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம்

•

உங்கள் �ைவ உணர்வ�ல் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் அல்ல� பசி
�ைறயலாம்

•

மிகக் �ைறந்த அளவ�ற்� கேலா�கைள உட்ெகாள்வதனால்
சக்திய�ழப்� உண்டாகலாம்

•

உண�ம், திரவ�ம் �ைரய�ரல்க�க்�ள் கடந்� ெசன்�, இ�மல்
அல்ல� அைடத்�க் ெகாள்வைத உண்டாக்�வ� (இதைன
காற்ைற உறிஞ்சிய��த்தல் என்கிறார்கள், அ� மார்�
ேநாய்த்ெதாற்�க்கைள உண்டாக்கி வ�டலாம்).

ஏற்ப�ம் பலன்கள் என்ெனன்ன?
“மிக அதிகமான மன அ�த்தத்ைதப் ேபாக்கியதன் �லம், என�
நட்�க்��ய PEG க�வ� எனக்�ம், என் பாசத்திற்��யவர்க�க்�ம்
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப�த்திக் ெகா�த்தி�க்கிற�.

வாழ்வ�ல் ேதால்வ�ைய ஏற்� ஒ�ங்கிக் ெகாள்�ம் நிைல
ஒன்றிலி�ந்� இ� என் ேநாைய எதிர்த்�ப் ேபாராட எனக்�
உதவ� ெசய்� ெகாண்��க்கிற�.”

�ழாய் �லமாக உண� ெகா�ப்ப�, உங்க�க்�த் ேதைவயான
ஊட்டச்சத்திைன ந�ங்கள் ெபற்�க் ெகாள்ள உத�கிற� அேதா� அ�:
•

உங்கள� சக்தி அள�கைள அதிக�க்கச் ெசய்�, இழந்த உங்கள்
எைடையத் தி�ம்பப் ெபற அல்ல� உங்கள் எைடைய அேத
அளவ�ல் பராம�த்�க் ெகாள்ள�ம் உத�கிற�
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•

ெமல்�வ� மற்�ம் வ��ங்�வ� சிரமமானதாக ஆகி வ��கிற
பட்சத்தில் உங்க�க்�க் �ைறவான ெந�க்க�ையேய
உண்டாக்�கிற�

•

இ�மல், அைடத்�க் ெகாள்�தல் மற்�ம் ெநஞ்சக
ேநாய்த்ெதாற்�க்கள் ஏற்பட்� வ��வதற்கான ஆபத்திைனக்
�ைறக்கிற�

•

உட்ெகாள்�ம் திரவ அளைவ அதிக�க்கச் ெசய்�, ந��ழப்�
மற்�ம் மலச்சிக்கல் ஏற்ப�வைதத் தவ�ர்க்க உத�கிற�

•

ஒ�சில ம�த்�வங்கைள எ�த்�க் ெகாள்வதற்�
உபேயாகமானேதார் வழியாக இ�க்கிற�

•

நலமாக இ�க்கிேறாம் என்ற உங்கள் உணர்ைவ
ேமம்ப�த்�கிற�.

ேம�ள்ள அைனத்�ம், வாழ்க்ைகத் தரத்திைன அல்ல�
ெசௗக�யத்ைத ேமம்ப�த்தித் தரலாம். ஆய��ம், உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய் ஒன்றிைன உபேயாகிப்ப�, ேநாய் �ற்�வைதத் தாமதிக்கேவா
நி�த்தி வ�டேவா ெசய்யா�.

ஆபத்�க்கள் என்ெனன்ன?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திக் ெகாள்வ�
ெபா�வான�ம், ஓரளவ�ற்�ப் பா�காப்பான�மான
நைட�ைறேயயா�ம். ெப�யளவ�லான ப�ரச்சைனகள்
அ�தானைவேய அேதா� ெப�ம்பாலான ப�ரச்சைனகைள எள�தாகேவ
த�ர்த்� வ�ட ���ம்.
எந்தச் சிகிச்ைசய��ம் இ�ப்பைதப் ேபாலேவ, ந�ங்கள் ெத�ந்�
ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள சில ஆபத்�க்கள்
இதி�ம் இ�க்கத்தான் ெசய்கின்றன, அைவயாவன:
•

அ�ைவச் சிகிச்ைசையத் ெதாடர்ந்� ஏற்ப�ம் ேநாய்த்ெதாற்�

•

காயத்திலி�ந்� உதிரப்ேபாக்� அல்ல� இரத்தம் கசி� ஏற்ப�தல்

•

உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைனச் ெச�கி�ள்ள ப�திையச்
�ற்றி�ம் அெசௗக�யம் அல்ல� வலி ஏற்ப�தல்

•

உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைனச் ெச�கிய ப�ற�, உங்கள்
வய�ற்றில் ம� தமாக இ�க்கிற ெகாஞ்சக் காற்றின் காரணமாக
உப்பசம் ஏற்ப�தல்
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•

�ழாய�ைனப் ெபா�த்திய ப�ற� சற்� ேநரத்திற்� உங்கள்
�வாசம் தாழ்ந்� இ�க்கலாம்.

உங்க�க்� ஏற்ப�கிற ஆபத்�க்கள் உங்கள் உடல்நல நிைலையப்
ெபா�த்ேத இ�க்கின்றன. �ழாய் �லம் உண� ெகா�த்தல் �றித்�
ந�ங்கள் ��வ�ைன எ�ப்பதற்� �ன்பாக உங்கள் உணவ�யலார்
அல்ல� உ�ய ம�த்�வ�டமி�ந்� ந�ங்கள் ஆேலாசைனையப்
ெபற்�க் ெகாள்ளலாம்.

இக்�ழாய் எவ்வா� என� ��ம்பத்தினைர�ம்,
என்ைனக் கவன�த்�க் ெகாள்பவர்கைள�ம்
பாதிக்�ம்?
�ழாய் வழியாக உண� ெகா�ப்ப�, உங்க�க்�ம், உங்கைளக்
கவன�த்�க் ெகாள்பவர்க�க்�ம் �ைமயானதாகி வ�டலாம் என ந�ங்கள்
கவைலயைடயலாம். ஆய��ம், உங்க�க்�த் ேதைவயான
திரவத்ைத�ம், ஊட்டச் சத்திைன�ம் ந�ங்கள் ெபற்�க் ெகாள்கிற�ர்கள்
என்பைதத் ெத�ந்� ெகாண்� அவர்கள் ஆ�தலைடயலாம்.
இந்நைட�ைற எள�ைமயானேத, அேதா� உங்கைளக் கவன�த்�க்
ெகாள்வதில் ஈ�ப�கிற ஒவ்ெவா�க்�ம், �ழாய் �லம் உண�
ெகா�ப்பதில் உங்க�க்�த் �ைண��வதற்காக பய�ற்சி ெகா�த்�
வ��ேவாம். பார்க்க ப��� 5: என� உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைன நான்
எவ்வ�தமாகப் ேபண�ப் பராம�ப்ப�?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திக் ெகாள்வதா
ேவண்டாமா என்பைத ந�ங்கள் ��� ெசய்த�ம், ந�ங்கள் எ�த்�ள்ள
��வ�ைன உங்கள் ��ம்பத்தினேரா உங்கைளக் கவன�த்�க்
ெகாள்பவர்கேளா ஒப்�க் ெகாள்ளாமல் ேபாகலாம். ஒவ்ெவா�வர�
கவைலகைள�ம் கலந்தாேலாசைன ெசய்வ�, எல்ேலா�ம்
ஒப்�க்ெகாண்டேதார் ��ந்� ெகாள்�த�க்� உங்கைளக் ெகாண்�
வ�வதற்� உதவ� ெசய்ய ���ம்.

�ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த வ�ேயா
�
படம் எைத�ம் நான் பார்க்கலாமா?
�ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த ேமலதிகத் தகவல்க�க்�ம்,
வ�ேயா
�
படங்க�க்�ம் myTube இைணயதளத்ைதப் பா�ங்கள்:
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www.mytube.mymnd.org.uk
இந்த வ�ேயா,
�
ெஷஃப்ப�ல்� இன்ஸ்���ட் ஃபார் �ரான்ஸ்ேலஷனல்
நி�ேராசய�ன்ஸ் நி�வனமான SITraN உ�வாக்கியப�, ���
எ�ப்பைத�ம், �ழாய் �லமாக உண� ெகா�ப்பைத�ம் ஆழ்ந்�
ஆய்� ெசய்கிற�.
இந்த இைணயதளத்ைத, MND ேநாேயா� வாழ்ந்�
ெகாண்��க்கிறவர்கைளக் ெகாண்ேட உ�வாக்கப்பட்ட�,
அவர்க�க்� பயன்பாட்�ல் இ�க்கிற தங்கள� உண� �ழாய்கைள
காண்ப�ப்ப�ற்�ம் மக்கைளச் சந்திப்பதற்�மான ஒ� வழி
ேதைவப்பட்ட�. அவர்கள� அ�பவங்கைள�ம், தன�ப்பட்ட
கைதகைள�ம் myTube-ல் ேகட்ப�, உண�க் �ழாய் ஒன்ைறப்
ெபா�த்திக் ெகாள்வதா ேவண்டாமா என்ப� �றித்த உங்கள� ெசாந்த
��ைவ எ�க்�ம் ேபா� உதவ�கரமாக இ�க்கலாம்.
இந்த வ�ேயாக்கள்,
�
உண�க் �ழாையப் ெபா�த்திக் ெகாண்�
வாழ்க்ைகைய எவ்வ�தமாக நடத்த ���ம் என்பைதக் காண்ப�க்க
உத�கிற�. இந்த வ�ேயாக்கள�ல்
�
எ�த்� வ�கைளக் ெகாண்�
அறி�க வ�கைள�ம், நம்பகமான நி�வனங்கள�ல் இ�ந்� கிைடத்த,
எங்கள� ெசாந்தத் தகவல் தாட்கள் மற்�ம் வழிகாட்�கள் உள்ள�ட்ட,
கவனமாகத் ெத�� ெசய்த ஆதார வளங்கள் ெகாண்ட பட்�யல்
ஒன்ைற�ம் ெகா�த்�ள்ேளாம்.

உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ேவண்டாம் என்பதாக
நான் ��ெவ�த்தால் என்னா�ம்?
ந�ங்கள் உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்ைறப் ெபா�த்திக்
ெகாள்கிற�ர்கேளா இல்ைலேயா உங்கள� தைசகள் ெதாடர்ந்�
வணாகிக்
�
ெகாண்ேட இ�க்�ம். ஆய��ம், உண� ெகா�க்�ம்
�ழாையப் ெபா�த்திக் ெகாள்ளாமல் இ�ப்ப�, சாப்ப��வைத�ம்,
அ�ந்�வைத�ம் ேம�ம் ேம�ம் சிரமமாக்கிக் ெகாண்ேட ேபாவதால்,
உங்க�க்� எைட �ைறவதற்� வாய்ப்ப��க்கிற� அேதா� ந�ங்கள்
ந��ழப்பைடந்தவராகலாம். இ� எப்ப�ய��க்�ேமா என்� ந�ங்கள்
கவைலயைடயலாம், ஆனால் உங்கள் MND ேநாய் �ற்றிக் ெகாண்ேட
ெசல்ைகய�ல் வழக்கமாகேவ தாகம் மற்�ம் பசிய�ன் க�ைம �ைறந்�
ேபாய் வ��கிற�. ந�ங்கள் இதைன ஓர் “ேநாய் அறி�றி தண�ப்�ச் சிறப்�
ம�த்�வ நி�ண�டம்” கலந்தாேலாசிப்ப� உங்கைள
ைத�யப்ப�த்�வதாக இ�க்�ம். அவ்வாறான ஒ�வைர
ப�ந்�ைரக்�மா� உங்கள் �காதார மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்�க்
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��வ�ன�டம் ேகட்�க் ெகாள்�ங்கள்.
வாய்ப்�கைள ந�ங்கள் ப�சீலைன ெசய்� வ�ட்ட�ம், ந�ங்கள் தகவல்
ெத�ந்த ��� ஒன்றிைன எ�க்கலாம். உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்
ஒன்� உங்க�க்�ச் ச�யானதல்ல என ந�ங்கள் ��� ெசய்�
வ��கிற�ர்கள் என்றால், அப்ேபா�ம் உங்கள� ஊட்டச்சத்�ச்
ெசவ�லியர், உணவ�யலர் மற்�ம் ேபச்� மற்�ம் ெமாழி
சிகிச்ைசவல்�நர் உங்க�க்� உதவ ���ம். அவர்கள் உங்க�க்�
உங்கள� ேதைவக�க்�ப் ெபா�ந்�கிற, உண�, பானம், மற்�ம்
ப�ந்�ைரத்�ள்ள இைண உண�கள் �றித்�
ஆேலாசைனயள�க்கலாம். உங்கள� ேநாய் அறி�றி தண�க்�ம்
கவன�ப்�க் ��வ�ன�ம், உங்க�க்�த் �ைண ��ந்�, ேதைவக்ேகற்ப
பசி அல்ல� தாகத்ைதப் ேபாக்�வதற்�த் ேதைவப்படக்��ய
ம�த்�வம் எ� என்ப� �றித்�ம் உங்க�க்�
ஆேலாசைனயள�க்கலாம்.
இந்த ஆேலாசைனய�ல், ��ய மட்�ம் ந�ண்ட ேநரத்திற்� ந�ங்கள்
ெதாடர்ந்� சாப்ப�ட அல்ல� அ�ந்த உத�வதற்�, உ�ய உண�ப்பதம்
மற்�ம் ெகட்�த்தன்ைமகைள ெத�� ெசய்� எ�த்�க் ெகாள்வ�ம்
அடங்கலாம்.
MND ேநாய் இ�க்ைகய�ல் சாப்ப��வ� மற்�ம் அ�ந்�வ�
�றித்தத் தகவல்க�க்�ம், எள�தாக வ��ங்கக்��ய உண�ப்
பதார்த்தங்க�க்�ம், பா�ங்கள்: MND ேநாய��க்ைகய�ல்

சாப்ப��தல் மற்�ம் அ�ந்�தல்

MND ேநாய�ல், வ��ங்�தல், உமிழ்ந�ர், இ��தல் மற்�ம்
அைடத்�க் ெகாள்�தல் �றித்த இன்�ம் அதிக
வ�வரங்க�க்�, பா�ங்கள்: தகவல் தாள் 7A – வ��ங்�வதில்

இ�க்�ம் சிரமங்கள்

ந�ங்கள் அவசர நிைல ஒன்றி�ம் �ட, �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திக்
ெகாள்ளாமல் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்ய வ��ம்�கிற�ர்கள் என்றால்,
ந�ங்கள் அதைன “சிகிச்ைசைய ம�ப்பதற்கான நவன
� ���” (Advanced
Decision to Refuse Treatment (ADRT)) இல் ெத�யப்ப�த்தலாம். . "உண�

ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்ைறப் ெபா�த்திய ப�ற� நான் என� மனைத
மாற்றிக் ெகாண்டால் என்னா�ம்?" என்ற அ�த்த தைலப்ப�ைனப்
பா�ங்கள்
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உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்ைறப் ெபா�த்திய
ப�ற� நான் என� மனைத மாற்றிக் ெகாண்டால்
என்னா�ம்?
எதிர்காலத்தில், ஒ�சில �ழ்நிைலகள�ல் ந�ங்கள் உங்கள் உண�
ெகா�க்�ம் �ழாய�ைன உபேயாகிப்பைத நி�த்திக் ெகாள்ள ந�ங்கள்
��� ெசய்யலாம். “சிகிச்ைசைய ம�ப்பதற்கான நவன
� ���”
(Advanced Decision to Refuse Treatment (ADRT)) என்ற ஒன்� உங்கள்
வாய்ப்�க�க்�த் �ைண ��யலாம். ஓர் ADRT, எதிர்காலத்தில் ந�ங்கள்
எந்தச் சிகிச்ைசைய ம�க்க வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைத உங்கைளக்
கவன�த்�க் ெகாள்வதில் ஈ�பட்�ள்ளவர்க�க்�ச் ெசால்கிற� அேதா�
இதைன, ந�ங்கள் ஏேதாெவா� காரணத்திற்காக ���கைள எ�க்க
அல்ல� தகவல் ெதாடர்� ெகாள்ள இயலாதவராக ஆகிவ��கிற
பட்சத்தில் மட்�ேம உபேயாகிப்பார்கள்.
ந�ங்கள் எ� ேவண்டாம் என ம�க்க வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைத�ம்,
அைத எப்ேபா� ெசய்யாமல் இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத�ம் ந�ங்கள்
�றிப்பாகச் ெசால்லியாக ேவண்�ம். உதாரணமாக, ந�ங்கள் எந்ெதந்தச்
�ழ்நிைலகள�ல் உங்கள� உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் உபேயாத்ைத
நி�த்திக் ெகாள்ள வ��ம்�கிற�ர்கள் என்ப� �றித்தேதார்
அறிக்ைகையக் ெகா�க்க ந�ங்கள் வ��ம்பலாம்.
ஓர் ADRT-ஐச் ச�யாகப் �ர்த்தி ெசய்தி�ந்தால் அ� சட்ட �தியாகக்
கட்�ப்ப�த்�வதா�ம். உங்களால் ���கைள எ�க்கேவா தகவல்
ெதாடர்� ெகாள்ளேவா இயலாமல் ேபாய் வ��கிற பட்சத்தில், உங்கள�
க�த்�க�க்�ம், வ��ப்பங்க�க்�ம் மதிப்பள�ப்பார்கள். ஆய��ம்,
எந்த ேநரத்தி�ம் ந�ங்கள் அந்த ADRT-ஐ ம�ஆய்� ெசய்� மாற்றிக்
ெகாள்ள ���ம்.
உங்கள� எதிர்காலக் கவன�ப்ப�ற்�த் திட்டமி�வ� �றித்த
இன்�ம் அதிக வ�வரங்க�க்�, ADRT மற்�ம் வாழ்க்ைக இ�தி
��� எ�த்தல் �றித்த எங்கள� ப�ர�ரத்ைதப் பா�ங்கள்,
இவற்ைற இந்தத் தாள�ன் இ�திய�ல் இ�க்கிற “ேமலதிகத் தகவல்கள்”
எ�ம் ப�திய�ல் பட்�யலிட்�ள்ேளாம்.
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3: இவ்�ணவள�க்�ம் �ழாைய
உபேயாகிப்ப� என� வாழ்க்ைகய�ல்
எவ்வ�தப் பாதிப்ைப ஏற்ப�த்�ம்?
இந்தப் ப���, உண� ெகா�க்�ம் �ழாேயா� அன்றாடம் வாழ்வ�
�றித்த சில ெபா�வான ேகள்வ�க�க்�ப் பதில் த�கிற�.

இப்ேபா�ம் நான் எவ்வள� காலத்திற்�
வாய்வழியாக உணவ�ந்தி மகிழலாம்?
இக்�ழாய�ைனப் ெபா�த்திய ப�ற� உடன�யாகேவ அதைன
உபேயாகிக்க ேவண்�ய�ராமல் இ�க்கலாம். சிலர் இக்�ழாய்
அவர்க�க்�த் ேதைவப்ப�ைகய�ல் வ�ைரவ�ேலேய அதைன
உபேயாகித்�க் ெகாண்�, ப�ப்ப�யாக அதைன அதிக�த்�க் ெகாள்ள
��கிற வைகய�ல் இதைன �ன்னதாகேவ ெபா�த்திக்
ெகாள்கிறார்கள்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ெபா�த்தியேதா�, அப்ேபா�ம் ந�ங்கள்
வாய்வழியாகச் சாப்ப�ட்�, அ�ந்�வ� பா�காப்பானேத என உண�ம்
வைரய�ல், அவ்வ�தேம ெசய்� ெகாள்ளலாம். உங்க�க்� எ�
பா�காப்பான� என்பைதத் ெத�ந்� ெகாள்வதற்�, உங்கள� ேபச்�
மற்�ம் ெமாழி சிகிச்ைச சிறப்� நி�ணர் மற்�ம் உணவ�யல்
நி�ண�டமி�ந்� ஆேலாசைன ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள்.
வ��ங்�வதில் ஏற்பட்�ள்ள சிரமங்கள் காரணமாக உயர்ந்தள�
ஆபத்� இ�க்கிற பட்சத்தி�ம் �ட, சிறிய அளவ�ல் உண� மற்�ம்
பானத்ைத அ�ந்தி மகிழத் ெத�� ெசய்யலாம். ந�ங்கள் ஆபத்�க்கைள
ப�சீலைன ெசய்�, தகவல் ெத�ந்த ெத�� ஒன்றிைனச்
ெசய்தி�க்கிற�ர்கள் என்றால், இ� �ற்றி�ம் நியாயமானேத. ந�ங்கள்
சாப்ப�ட்�ப் பார்க்க என்ெனன்ன வைகயான உண�கள் மற்�ம்
என்ெனன்ன ெகட்�த்தன்ைம�ள்ள உண�க�ம், பானங்க�ம்
பா�காப்பானைவ என்ப� �றித்�, உங்கள் ேபச்� மற்�ம் ெமாழி
சிகிச்ைச சிறப்� நி�ண�ம், உணவ�யல் நி�ண�ம் உங்க�க்�
ஆேலாசைனயள�ப்பார்கள்.
சாப்ப�ட்� மகிழ்வ� அல்ல� ��த்� மகிழ்வ� ேபான்ற அேத
மாதி�யான சந்ேதாஷத்ைத �ழாய் வழியாக உண� ெகா�ப்ப�
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வழங்�வதில்ைல என்கிற ேபாதி�ம், அப்ப�க் ெகா�ப்ப� பசி மற்�ம்
தாக உணர்ைவப் ேபாக்க ���ம்.

உண� ெகா�க்�ம் �ழாெயான்�, எைட
அதிக�க்க எனக்� உத�மா?
உங்கள� எைட அதிகம் �ைறந்� ேபாய��க்கிற� என்றால், �ைறந்�
ேபான எைடய�ல் ெகாஞ்சம் தி�ம்ப அதிக�த்�க் ெகாள்ள உத�ம்
வைகய�ல் உங்க�க்� கேலா� அதிகம் ெகாண்ட திரவ உணைவப்
ப�ந்�ைரக்கலாம். இதற்�ப் ப�ற�, உணவ�யல் நி�ண�ம் ந�ங்க�ம்
ஒப்�க் ெகாண்டேதார் அளவ�ல் எைடையப் பராம�த்�க் ெகாள்ள
உத�வதற்�, உணவ�ன் வைகைய�ம் அளைவ�ம் �ட்�க் �ைறத்�ச்
ச� ெசய்வார்கள்.

�ள�ப்ப�, �வைலக்�ள�யல் அல்ல� ந� ந்�வ�
�றித்� என்ன ெசால்கிற�ர்கள்?
உண�க் �ழாையப் ெபா�த்திய இடம் ��ைமயாக �ணமைட�ம்
வைர ந�ங்கள் அக்�ழாய�ைனத் தண்ண ��ல் அமிழ்த்தக் �டா�. ந�ங்கள்
ம�ப��ம் பா�காப்பான �ைறய�ல் �வைலக்�ள�யல், �ள�க்க
அல்ல� ந�ந்த ��வதற்� �ன் எவ்வள� காலம் காத்தி�க்க
ேவண்�ம் என்பைதக் �றித்� உங்க�க்� ஆேலாசைனயள�ப்பார்கள்.
அப்ப�ச் ெசய்வ� பா�காப்பான�ம், அப்ப�க் �ள�ப்ப� அல்ல�
ந�ந்�வதற்� �ன்ேப உங்கள் �ழாைய ந�ங்கள் �� வ�ட்�ர்கள்
என்பைதப் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் அேதா� அதன் ப�ற�
அக்�ழாைய�ம், அ� ெவள�ேய�ம் இடத்ைத�ம் கவனமாக
உலர்த்தியாக ேவண்�ம்.

�ழாய்கள�ன் ெவவ்ேவ� வைககைள�ம், அவற்ைற எவ்வ�தம்
ெபா�த்�கிறார்கள் என்பைதப் ெபா�த்�, உண� ெகா�க்�ம்
�ழாேயா� �ள�ப்ப� �றித்�ம், �வைலக்�ள�யல் �றித்�ம், ந�ந்�வ�
�றித்�ம் த�ம் ஆேலாசைனகள் ப�திக்�ப் ப�தி ேவ�படலாம்.
உங்கள் ப�தி �றிப்பான வழிகாட்�த�க்�, எப்ேபா�ேம உங்கள�
�காதார மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்�க் ��வ�ன�டம் ேபசித் ெத�ந்�
ெகாள்�ங்கள்.

இ� என� உடல் ேதாற்றத்ைதப் பாதிக்�மா?
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இக்�ழாய் எவ்வ�தமாகத் ேதாற்றமள�க்�ம் என்ப� �றித்�ம், இ�
உங்கள� நம்ப�க்ைகைய எந்தளவ�ற்�ப் பாதிக்�ம் என்ப� �றித்�ம்
ந�ங்கள் கவைலயைடயலாம். ந�ங்கள் உைடகைள அண�ந்� ெகாள்�ம்
ேபா� இ� கண்ண�ல் ப�வதில்ைல, அேதா� ெபா�வான அன்றாடச்
ெசயல்பா�கள�ல் இ� ப�ரச்சிைனகைள உண்டாக்கா�.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திக் ெகாள்வைத
சகஜமாக்கிக் ெகாள்வதற்� உங்க�க்�க் ெகாஞ்சம் காலமாகலாம்
அேதா� உங்கள� உணர்�கைள நண்பர்கள், ��ம்பத்தினர் அல்ல�
உங்கள� �காதார மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்�க் ��வ�னர்
ஒ�வேரா� ��ைமயாகப் ேபசித் த�ர்ப்ப� உங்க�க்� உதவ�கரமாக
இ�க்கலாம். அவர்களால், உங்கள� உட�க்� ஏற்பட்�ள்ள
மாற்றங்கைள ந�ங்கள் ஏற்�க் ெகாள்ள உத�வதற்கான ஆதரைவ
வழங்க ���ம்.
ந�ங்கள் ஆைடகைளக் கைளந்தி�க்�ம் ேபா� உங்கள� ேதாற்றம்
�றித்� ந�ங்கள் கவைலயைடகிற�ர்கள் என்றால், அவ்�ணவள�க்�ம்
�ழாய�ைன �ண� ெகாண்� ��க் ெகாள்ளலாம். சில நிைலகள�ல்,
அதைனக் �ட்ைடயாக ெவட்�க் ெகாள்ளலாம், அல்ல� தட்ைடயாகப்
ெபா�ந்�ம் �கப்� ஒன்�ள்ளேதார் �ழாய�ைன உபேயாகித்�க்
ெகாள்ளலாம். வழிகாட்�த�க்� உங்கள� உணவ�யலர் அல்ல�
ஊட்டச்சத்�ச் ெசவ�லிய�டம் ேக�ங்கள்.

�ழாய் வழியாக உண� ெகா�ப்ப�
அெசௗக�யமான உணர்ைவ அள�க்�மா?
உங்கள� உணைவ ந�ங்கள் உட்ெகாண்ட ப�ற�, ெகாஞ்சம் உப்பசம்
அல்ல� எ�க்கள�ப்ப�ைன ந�ங்கள் அ�பவ�க்கலாம். அ� உங்கள்
வய�ற்றில் நன்றாகப் ெபா�ந்தி, ந�ங்கள் இன்�ம் அதிக ெசௗக�யமாக
உணர உத�வதற்�, ந�ங்கள் உணவ�ந்�ம் ேபா�ம், அதற்�ப் ப�ற�
ஒ� மண� ேநரத்திற்�ம் ேநராக நிமிர்ந்� அல்ல� பல
தைலயைணகைள ைவத்� அதன் ம� � சாய்ந்� உட்கார்ந்�
ெகாள்�ங்கள்.
இ� ெதாடர்ந்� ஒ� ப�ரச்சைனயாகேவ இ�ந்� வ�கிற� என்றால்,
இதற்� உதவ ��கிற ம�த்�வங்கைளப் பார்ைவய��வதற்�, ேநாய்
அறி�றி தண�க்�ம் கவன�ப்�க் ��வ�ன�டமி�ந்� ஒ� ம�ஆய்�
ேவண்�ெமன்� உங்கள் ெபா� ம�த்�வ�டம் ேக�ங்கள்.
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நான் உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப்
ெபா�த்திக் ெகாள்கிற பட்சத்தி�ம், நான் என�
வாையப் பராம�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�மா?
ந�ங்கள் சாப்ப�டவ�ல்ைல என்றா�ம் �ட, உங்கள் வாையக் கவன�த்�ப்
பராம�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். உங்கள் வாய�ல் மிக வ�ைரவாக
காைற ப�ந்� வ�டலாம், ஆகேவ உங்கள் வாய�ைனக் �ைறந்த�
தின�ம் இ�ேவைளயாவ� �த்தம் ெசய்வ� �க்கியமானதா�ம்.
வாய் பராம�ப்� �றித்த இன்�ம் அதிகத் தகவல்க�க்�,
பா�ங்கள்:
தகவல் தாள் 11B - வாய் பராம�ப்�

என்னால் இப்ேபா�ம் அன்ன�ேயான்யமாக இ�ந்�
உட�ற� ெகாள்ள ���மா?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�னால் உங்கள� உட�ற�ச் ெசயல்பா�
பாதிக்கப்ப�வதில்ைல, ஆனால், அ� உங்கள் உடைலக் �றித்� ந�ங்கள்
எண்�கிற�ம், உணர்கிற�மான வ�தத்ைத மாற்றிவ�ட ���ம். இ�
உங்கள� நம்ப�க்ைகையக் �ைறக்கலாம். இன்�ம் அதிகத்
தகவல்க�க்�, 'இ� என� உடல் ேதாற்றத்ைதப் பாதிக்�மா?' என்ற
�ந்ைதய தைலப்ைபப் பா�ங்கள். உங்கள� உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய் உங்கள� உடலற� வாழ்வ�ைனப் பாதிப்ப� �றித்� ந�ங்கள்
கவைலயைடகிற�ர்கள் என்றால், இதைன உங்கள� �ைணேயா� ேபசி,
உங்கள� உணர்�கைள இ�வ�ம் ேசர்ந்� ஆழ்ந்� ஆய்� ெசய்வ�
உதவ�கரமாக இ�க்கலாம்.
MND ேநாய�ல், உட�ற� மற்�ம் உற�கள் �றித்த இன்�ம்
அதிக வ�வரங்க�க்�, பா�ங்கள்:
தகவல் தாள் 13A – MND ேநாேயா� வாழ்கிறவர்க�க்கான உட�ற�
மற்�ம் உற�கள் மற்�ம் 13B – MND ேநாேயா� வாழ்கிறவர்கள�ன்
�ைணவர்க�க்கான உட�ற� மற்�ம் உற�கள்

என� �டல்கள் பாதிப்பைட�மா?
உண��ைறய�ல் ெசய்கிற எந்த மாற்ற�ம், உங்கள� �டல்கைள�ம்,
கழிவைறக்�ச் ெசல்�ம் வழக்கங்கைள�ம் பாதித்� வ�ட ���ம்.
வழக்கமாக MND ேநாய�னால் �டல் ெசயல்பா� ேநர�யாகப்
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பாதிக்கப்ப�வதில்ைல என்கிற ேபாதி�ம், இந்ேநா�ள்ள அேநக�க்�
இன்ன�ம் அவர்கள� �டல்கள�ல் ப�ரச்சைன இ�க்கத் தான்
ெசய்கின்ற�. இதற்� அேநகக் காரணங்கள் இ�க்கலாம்:
•

பலவனமைடந்�
�
ேபான இ�ப்�த் தைரத் தைசகள்

•

����ப்� �ைறந்தவராக ஆவ�

•

வ��ங்�வதில் ஏற்ப�கிற சிரமங்கள் காரணமாக மிகக்
�ைறவான அளவ�ற்� நார்ச்சத்� மற்�ம் ந�ர் கிைடப்ப�

•

ஒ�சில ம�த்�வங்கைள உபேயாகிப்ப�.

உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திய ப�ற� உங்க�க்�
மலச்சிக்கல் அல்ல� வய�ற்�ப் ேபாக்� இ�ப்பைத ந�ங்கள் காணலாம்.
�டல்கள் அதன் இயல்பான பாங்�க்�த் தி�ம்�வதற்� சற்� காலம்
ஆகலாம். வய�ற்�ப் ேபாக்� அல்ல� மலச்சிக்கல் ஒ� ப�ரச்சைனயாக
ஆகிவ��கிற பட்சத்தில், உங்கள் உணவ�ல் இ�க்�ம் நார்ச்சத்திைனக்
�ட்�க் �ைறத்�க் ெகாள்ளலாம்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாேயா� வாழ்வதற்� ந�ங்கள் நன்றாக
சகஜமாகிக் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� �க்கியமானதா�ம், ஆகேவ
உங்க�க்�க் கவைலகள் ஏ�மி�ந்தால், உங்கள� உணவ�யலர்,
மாவட்டச் ெசவ�லியர் அல்ல� ஊட்டச்சத்�ச் ெசவ�லிய�டமி�ந்�
ஆேலாசைனையப் ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள்.

நான் என� ம�த்�வத்ைத எவ்வ�தம் எ�த்�க்
ெகாள்வ�?
உங்கள� ம�த்�வத்ைத உங்களால் எ�த்�க் ெகாள்ள இயலவ�ல்ைல
என்றால், அதைன திரவ வ�வ�ல் அல்ல� ��மான இடங்கள�ல்
கைரயக்��ய வ�வ�ல் ப�ந்�ைரப்பார்கள். ஓர் ம�த்�வம் திரவ
வ�வ�ல் கிைடப்பதில்ைல என்றால், ஆேலாசைனக்�ப் ப�ந்�ைரக்கிற
�காதாரக் கவன�ப்� நி�ண�டம் ேக�ங்கள். எந்ெதந்த ம�ந்�கைளக்
�ழாய் வழியாக எ�த்�க் ெகாள்ள ���ம் என்ப� �றித்த
ஆேலாசைனைய உங்கள� ம�த்�வர், மாவட்டச் ெசவ�லியர், அல்ல�
ம�ந்தா�ந�ம் ெகா�க்க ���ம்.
��ேஸால் ம�ந்� �றித்த வ�வரங்க�க்�, பா�ங்கள்:
தகவல் தாள் 5A – ��ேஸால்
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எனக்� உண� ஒத்�க் ெகாள்ளாமல் இ�ந்தால்,
நான் �ழாய் �லம் உணெவ�த்�க் ெகாள்ள
���மா?
ஆம். உங்கள் ேதைவக�க்� எந்ெதந்த உண�கள் ெபா�த்தமானைவ
என்ப� உங்கள� உணவ�யல�க்�த் ெத��ம். எப்ேபா�ம் த�கிற
உண�கள், ெகாட்ைடகள், பைசப்ெபா�ள் மற்�ம் ேலக்ேடாஸ்
இல்லாதைவயா�ம். ந�ங்கள் ைசவமாக இ�ந்தால், ேசாயா உண�கள்
கிைடக்கின்றன.

4: இக்�ழாைய எவ்வ�தம்
ெபா�த்�கிறார்கள்?
இந்தப் ப���, �ழாய் ெபா�த்�ம் நைட�ைற �றித்�ம், �காதார
மற்�ம் ச�தாயக் கவன�ப்� நி�ணர்கேளா�, �ழாையப்
ெபா�த்�வதற்� �ன்�ம், ெபா�த்திய ப�ன்�ம் கலந்தாேலாசிக்க
ேவண்�ய கா�யங்கள் �றித்�ம் வ�வாதிக்�ம்.

இந்நைட�ைறய�ன் ேபா� என்ன
நைடெப�கிற�?
இக்�ழாையப் ெபா�த்�வதற்� ந�ங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைச ஒன்ைறச்
ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ய��க்�ம். இதைனத் தான் ேகஸ்ட்ராஸ்டமி
என்� ெசால்கிறார்கள். இதில் 3 வ�தங்கள் இ�க்கின்றன:
•

PEG (ெபர்க்�ட்ேடன�யஸ் எண்ேடாஸ்ேகாப்ப�க் ேகஸ்ட்ராஸ்டமி)

•

RIG (ேர�யாலஜிக்கலி இன்ெசர்ட்டட் ேகஸ்ட்ராஸ்டமி)

•

PIG (ெபர்-ஓரல் இேமஜ் ைகடட் ேகஸ்ட்ராஸ்டமி)

�ழாய�ன் ெவவ்ேவ� வைகக�க்� இைடேய உள்ள �க்கிய
வ�த்தியாசேம, அவற்ைற எவ்வ�தம் ெபா�த்தி, எவ்வ�தம்
ைவக்கிறார்கள் என்பேதயா�ம். இதைன, ஊட்டச்சத்�ச் ெசவ�லியர்,
உணவ�யல் நி�ணர் அல்ல� உ�ய ம�த்�வர் உங்க�க்� வ�ளக்கிச்
ெசால்வார்கள். தகவல் ெத�ந்த ��� ஒன்றிைன உங்களால் எ�க்க
��கிற வைகய�ல், உங்க�க்கான வழிவைககைள �ன்னேம
ப�சீலித்�க் ெகாள்வேத மிகச் சிறந்ததா�ம்.
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RIG நைட�ைறக்�ப் ப�ன் த�கிற கவன�ப்ப�ற்� ந�ண்ட காலம் ஆ�ம்
அேதா� அதில் அதிக அெசௗக�ய�ம் இ�க்கலாம். ஆய��ம், MND
ேநாய் உங்கள� �வாசிப்ைப பலவனமாக்கிய��ந்தால்,
�
உங்க�க்� PEG
�ைறைய வ�ட RIG �ைறையேய ப�ந்�ைரக்கலாம்.
கிைடக்ப்ெப�கிற �ழாய் �லம் உணவள�ப்பதற்கான வைக மற்�ம்
ஒவ்ெவா� வைகைய�ம் எப்ேபா� உபேயாகிக்கிறார்கள் என்பைதக்
�றித்த�மான அவ்வப்ப�தி வழிகாட்�தல்கள் ேவ�படலாம்
என்பதால், ெகா�க்கிற வழி�ைறகள் ந�ங்கள் எங்ேக வசிக்கிற�ர்கள்
என்பைதப் ெபா�த்ேத இ�க்�ம்.

உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்ைறப் ெபா�த்திக் ெகாள்வதற்� �ன்
க�ைமயான எைடக் �ைற� ஏற்ப�வ�, அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன்
ேபா�ம் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற�ம் ஏற்ப�கிற ஆபத்�கைள
அதிக�க்கச் ெசய்� வ�டலாம். உங்க�க்�க் �றிப்ப�டத்தக்க அளவ�ற்�
எைடக் �ைற� ஏற்ப�வதற்� �ன்ேப உங்க�க்கான
வழிவைககைளப் ப�சீலித்�க் ெகாள்வேத சிறப்பானதா�ம்.
உங்கள� அ�ைவச் சிகிச்ைசக்காக உங்கைள ம�த்�வமைனய�ல்
அ�மதிப்பார்கள். அதற்�ப் ப�ற�, வழக்கமாகேவ ந�ங்கள் ��கிய
காலத்திற்� ம�த்�வமைனய�ல் தங்கிய��க்க ேவண்�ய��க்�ம்,
ஆனால் இ� உங்கள� ெசாந்தத் ேதைவகைளேய சார்ந்தி�க்�ம்.
இம்�� அ�ைவச் சிகிச்ைச�ம் சாதாரணமாக அைரமண� ேநரேம
ஆகிற� அேதா�, இதைன இேலசான மயக்க ம�ந்� �லம்
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். ந�ங்கள் ேசார்வாக இ�ப்பதாக உணர்வர்கள்
�
ஆனால் என்ன நடந்� ெகாண்��க்கிற� என்பைதப் ��ந்�
ெகாள்வர்கள்.
�
அதன்ப�ற�, ந�ங்கள் ஓ�� மண� ேநரங்க�க்�த் �ங்கி,
ப�ன் என்ன நடந்த� என்ப� �றித்த ெகாஞ்சம் ஞாபகத்ேதா�
�க்கத்திலி�ந்� எழலாம்.
சில ேநரங்கள�ல் �க்� வழியாக உணவழிப்பைத�ம்
ப�ந்�ைரக்கப்படலாம். இதில், �க்�, ெதாண்ைடய�ன் ப�ன்ப�தி
வழியாக வய�ற்�க்�ள் ஒ� ��கிய �ழாையச் ெச��கிறார்கள்.
இைதக் ��கிய காலத்திற்�, வழக்கமாக நான்� வாரங்கைள வ�டக்
�ைறவான காலத்திற்� உபேயாகிக்கேவ வ�வைமக்கிறார்கள்.
இக்�ழாய் ெவள�ப்�றமாக அைமந்� கண்ண�ல் ெத�யக் ��யதாகேவ
இ�க்கிற� அேதா� இ� �க்கில் அெசௗக�யத்ைத உண்டாக்கலாம்.
இந்தக் �ழாைய அ�க்க� மாற்ற ேவண்��ள்ள�, ஆக உங்கள�
ேதைவகள் ெதாடர்ந்� இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம் என்பதால், MND
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ேநாய�ல், PEG, RIG அல்ல� PIG �ைறேய வ��ம்பத்தக்க
வழிவைககளாக இ�க்�ம்.

�ழாையப் ெபா�த்�ம் ேபா�ம், ெபா�த்திய
ப�ற�ம் நான் என்ன ெத�ந்� ைவத்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம்?
ம�த்�வமைனய�ல் இ�க்ைகய�ல், உங்கைளக் கவன�த்�க் ெகாள்�ம்
ெபா�ப்ப�ல் இ�க்கிறவர்கள�டம் ப�ன்வ�ம் ேகள்வ�கைளக் ேகட்�த்
ெத�ந்� ெகாள்வ� உதவ�கரமாக இ�க்கலாம்.
ப�ன்வ�வனவற்ைற எப்ப�ச் ெசய்வெதன்� யார் எனக்�ச் ெசய்�
காண்ப�ப்பார்கள்:
•

�ழாைய உபேயாகிக்காமல் இ�க்�ம் ேபா� அ� திறந்ேத
இ�க்கிற� என்பைத உ�தி ெசய்வதற்� கவ்வ�ையப்
ெபா�த்�தல் (ந�ண்ட ேநரங்க�க்� ��ய��ந்தால் �ழாய்
ேசதமைடந்� வ��வைதத் தவ�ர்ப்பதற்காக)

•

என� �ழாையச் �த்தம் ெசய்�, க��தல் (�ழாையப்
ெபா�த்திய ப�ற�ம், ெதாடர்ந்� பராம�த்�க் ெகாள்வதற்�)

•

ெதாடர்ந்� �ழாையத் தி�க்கி ெகாஞ்சம் உள்ேள தள்�வைத
(�ழாைய நா�க்காக உள்ேள�ம், ெவள�ேய�ம் நகர்த்த),
அவ்வைகய�ல் அ� உள்ேள �ைதந்� வ�டாதப� இ�த்தல்

•

ெபா�த்�ம் தக�, உடலில் இ�ந்� ச�யான �ரத்தில் தான்
இ�க்கிற� என்பைதப் பார்த்�க் ெகாள்�தல்

•

�ழாைய, உண� உட்ெகாள்ள, பானம் அ�ந்த, ம�ந்�கைள
எ�த்�க் ெகாள்ள உபேயாகித்தல்?

நான் ம�த்�வமைனய�லி�ந்� ெசன்�வ�ட்ட ப�ற�, எந்த நி�ணர்:
•

என்�ைடய �ழாய் �லம் உண� ெகா�க்�ம் ஆேராக்கியம்
மற்�ம் ம�த்�வக் ேகள்வ�கள் எதற்�ம் பதிலள�க்கப்
ெபா�ப்பானவராக இ�ப்பார்

•

யார் �ழாையப் பராம�த்�க் ெகாள்வதற்கான ெதாடர்பாளராக
இ�ப்பார்
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•

என்�ைடய �ழாய் அைடபட்�ப் ேபாகிறெதன்றாேலா அல்ல�
ஏேதாெவா� காரணத்திற்காக ெவள�ேய வந்�
வ��கிறெதன்றாேலா யார் எனக்� ஆேலாசைனயள�ப்பார்?

5: என� உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய�ைன நான் எவ்வ�தமாகப் ேபண�ப்
பராம�ப்ப�?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திக் ெகாள்வ� என்� ந�ங்கள்
��� ெசய்� வ��கிற பட்சத்தில், அைடப்�கள் அல்ல� ேசதங்கள் ஏற்பட்�
வ�டாமல் தவ�ர்ப்பதற்�க் கவனம் எ�த்�க் ெகாள்வ� �க்கியமானதா�ம்.

ந�ங்கள் அன்றாட அ�ப்பைடய�ல் �ழாய�ைனக் கவன�த்�ப் பராம�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ய��க்�ம். MND ேநாய் எவ்வ�தம் உங்கைளப்
பாதிக்கிற� என்பைதப் ெபா�த்�, இதைன ந�ங்களாகேவ சமாள�த்�க்
ெகாள்ள இயலலாம் அல்ல� உங்க�க்� உறவ�னர்கள், கவன�த்�க்
ெகாள்பவர்கள் மற்�ம் �காதாரக் கவன�ப்� நி�ணர்கள�டமி�ந்� உதவ�
ேதைவப்படலாம்.
“இம்�� நைட�ைறய�ன் இல�வான தன்ைமையப் பார்த்�
நான் ஆச்ச�யமைடந்ேதன். நான் மயக்கத்திலி�ந்� கண்
வ�ழிக்ைகய�ல், வலி எ��மில்லாமேலேய அக்�ழாய் இ�க்க

ேவண்�ய இடத்தில் இ�ந்த� அேதா� அ� கிட்டத்தட்ட
இயற்ைகயானதாகேவ ேதான்றிய�. திரவ உணைவ �ழாய��ள்
ஊற்�வ�, தண்ண �ர் ெகாண்� க��வ� அேதா� மிக வ�ைரவாகேவ
�த்தம் ெசய்� வ��வ� ஆகியைவ வ�ைரவ�ல் என் அன்றாட
வழக்கத்தின் ஒ� ப�தியாகேவ ஆகி வ�ட்டன."
மக்கள் வழக்கமாக ெவ� வ�ைரவ�ேலேய உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய�ற்� இைசந்� ெசல்லப் பழகி வ��கிறார்கள். இக்�ழாய�ைன�ம்,
அதைனச் �ற்றி�ள்ள உங்கள் ச�மத்ைத�ம் எவ்வ�தம் �த்தம் ெசய்�,
பராம�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைத உங்க�க்�ம் உங்கைளக்
கவன�த்�க் ெகாள்பவர்க�க்�ம் காட்�வதற்காக, அ�ைவச் சிகிச்ைச
��ந்த ப�ற�, ம�த்�வமைனய�ல் ைவத்� ஓர் சிறப்�ச் ெசவ�லியர்
அல்ல� உணவ�யலர் உங்கைளச் சந்திப்பார்கள். உண�கைள,
தண்ணைர
�
மற்�ம் ம�த்�வத்ைதக் �ழாய் வழியாக எவ்வ�தம்
உள்ேள ெச�த்�வ� என்ப� �றித்த பய�ற்சிைய�ம் ந�ங்கள் ெபற்�க்
ெகாள்வர்கள்.
�
ெப�ம்பாலான ம�த்�வமைனகள், ��கிய காலத்திற்�
ந�ங்கள் ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்தால், இ� வட்�ல்
�
இடம் ெபறலாம்.
உங்கைள ம�த்�வமைனய�லி�ந்� வ��வ�த்� அ�ப்ப� ைவக்�ம்
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ேபா� உபேயாகமானேதார் எ�த்�ப்�ர்வ வழிகாட்�தைல
உங்க�க்�க் ெகா�ப்பார்கள்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாையக் பராம�த்�க் ெகாள்வ� �றித்தத்
தகவல்கைள�ம், வ�ேயா
�
படங்கைள�ம் �ட myTube வழங்�கிற�.
ேம�ம் வ�வரங்க�க்� �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த
வ�ேயா
�
படம் எைத�ம் நான் பார்க்கலாமா என்பதில் இ�க்�ம் ப��� 2:
�ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� எனக்�ச் ச� வ�மா? என்பைதப்
பா�ங்கள்.
உங்க�க்�ச் சிரமங்கள் ஏ�மி�ந்தால் யாைரத் ெதாடர்� ெகாள்வ�
என்பைதத் ெத�ந்� ைவத்�க் ெகாள்வ� �க்கியமானதா�ம்.
�ழாையப் ெபா�த்�ம் ேபா�ம், ெபா�த்திய ப�ற�ம் நான் என்ன
ெத�ந்� ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்? என்பதில் இ�க்�ம் ப��� 4 :
�ழாைய எவ்வ�தம் ெபா�த்�கிறார்கள்? ேபான்ற ம�த்�வமைனய�ல்
ந�ங்கள் ேகட்�த் ெத�ந்� ெகாள்ள வ��ம்�கிற ேகள்வ�கள்இ�க்�ம்..
ந�ங்கள் ப�ன்வ�வனவற்ைற அ�பவ�த்தால் ந�ங்கள் ஆேலாசைன
ெபற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்:
•

�ழாய��ள் அைடப்�கள்

•

�ழாய் ெபா�த்தி�ள்ள இடத்திைனச் �ற்றி�ள்ள ப�திய�ல்
ஏற்ப�கிற கசி�

•

வய�ற்றில் ந�ண்ட ேநரத்திற்� அல்ல� க�ைமயாக வலி
இ�த்தல்

•

உணவ�ந்த, ம�த்�வங்க�க்� அல்ல� தண்ணர்� அ�ந்த
உங்கள் உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைன உபேயாகிக்�ம் ேபா�
வலி

•

�ற்றி�ள்ள ச�மத்தில் �ண்�ண்டா�தல்

•

�ழாய் தளர்ந்� ேபாய் வ��கிற� அல்ல� ெவள�ேய வந்�
வ��ந்� வ��கிற� (இதற்� வாய்ப்� மிக�ம் �ைறேவ).

அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� காயத்திற்� நான்
எவ்வ�தம் கவனம் ெச�த்�வ�?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ன் ப�ராண்� அல்ல� வைகையப் ெபா�த்�,
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ன் ெகா�க்கிற கவன�ப்� ேவ�ப�ம், ஆகேவ
ந�ங்கள் ம�த்�வமைனைய வ�ட்� ெவள�ேய�வதற்� �ன்ேப
ஊழியர்கள�டமி�ந்� ஆேலாசைனையக் ேகட்�ப் ெபற்�க்
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ெகாள்�ங்கள். �ழாய�ைனப் ெபா�த்திய இடம் ஆ�வதற்� நான்�
வாரங்கள் வைர ஆகலாம், அப்ேபா� மிதமான அளவ�ற்�
வலிய��ப்பைத�ம், �ழாய�ைனப் ெபா�த்திய இடத்தில் இ�ந்�
ெவள�ேயற்றங்கைள அ�பவ�ப்ப� இயல்பானேத. எைதேய�ம்
�றித்� ந�ங்கள் கவைலயைடகிற�ர்கள் என்றால், உங்கள� ெசவ�லியர்
அல்ல� ம�த்�வ�டம் ேப�ங்கள்.

எனக்� எவ்வ�தமாக உண� ெகா�ப்பார்கள்?
உங்கள் ேதைவக�க்� மிக�ம் ெபா�த்தமானதாக இ�க்கிற
�ைறையக் �றித்� உங்கள� உணவ�யல் நி�ணர்
ஆேலாசைனயள�ப்பார். உங்க�க்� உத�ம் வைகய�ல் இரண்�
�க்கியமான �ைறகள் இ�க்கின்றன, அவற்றில் உங்கள� வாழ்க்ைக
�ைறக்�ம், ேதைவக�க்�ம் ெபா�ந்�கிற ஒன்றிைனத்
ேதர்ந்ெத�த்�க் ெகாள்�ங்கள்:
•

திரவ உணைவ, நாள் ��வ�ம் சி�ஞ்� �லமாக சிற்சிறிய
அள�கள�ல் �ழாய் வழிேய உள்ேள ெச�த்�கிறார்கள் (இதைன
ேபாலஸ் �ைற என்� �றிப்ப��கிேறாம்)

•

திரவ உணைவ, மின்சார பம்� ஒன்றின் �லமாக, இரவ�ேலா
பகல் ெபா�தின் ேபாேதா பல மண� ேநர அளவ�ல்
�ழாய�ற்�ள்ேள ெசாட்� ெசாட்டாக வ��கிறார்கள்.

விரும்பினால், சில ேநரங்களில் இந்த இரண்டு முைறயும் கூட்டாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
�திதான ஏெதான்றி�ம் இ�ப்பைதப் ேபாலேவ, �ழாய் �லம் உண�
ெகா�ப்ப�ம் வழக்கத்திைன மாற்றிக் ெகாள்வதா�ம் அேதா�
இத்தைகய மாற்றங்கைள சகஜமாக்கிக் ெகாள்வதற்� உங்க�க்�க்
காலம் அவசியமாகலாம். உங்கள� தன�ப்பட்ட ேதைவகைளச்
சந்திக்�ம் வைகய�ல், உங்கள� தற்ேபாைதய வாழ்க்ைக �ைறக்�ள்,
எவ்வ�தமாகக் �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்பைதச் ேசர்த்�க்
ெகாள்வ� என்ப� �றித்� உங்கள� உணவ�யல�டம் ேப�ங்கள்.

நான் என்னவ�தமான உணைவப் ெபற்�க்
ெகாள்ேவன்?
உங்கள� உணவ�யலர், உங்க�க்�த் ேதைவயான அைனத்�
ஊட்டங்கைள�ம் ெகாண்ட ப�ரத்திேயகமாகத் தயார் ெசய்தேதார் திரவ
உணைவ ப�ந்�ைர ெசய்வார். உங்கள� உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்
வழியாக உங்க�க்�க் ��தலாக தண்ண �ர் ெச�த்�வ�ம்
அவசியமாகலாம். ந�ங்கள் எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய உண� மற்�ம்
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தண்ண�ன்
�
அள� �றித்�ம், என்ெனன்ன ேநரங்கள�ல் எ�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� �றித்�ம், அவர் உங்க�க்�
ஆேலாசைனயள�ப்பார். திரவமாக்கிய உண� அல்ல� தய�ர் உட்பட,
ேவ� எவ்வ�த திரவங்க�ம் �ழாய�ைனச் ேசதப்ப�த்தி வ�டலாம்
அல்ல� அைடத்� வ�டலாம் என்பதால், அவற்ைற �ழாய் வழியாகக்
ெகா�க்கக் �டா�. இ�, சீக்கிரமாகேவ �ழாய�ைன மாற்ற ேவண்�ய
ேதைவக்�க் ெகாண்� ெசன்� வ�டலாம்.

உண�கள் ேவண்�ெமன நான் உத்திரவ�ட்�ப்
ெபற ேவண்�மா?
உங்க�க்கான உண�கைள உங்க�க்�ப் ப�ந்�ைரத்�க் ெகா�த்�
வ��கிறார்கள் அேதா� அவற்ைற ேநர�யாக உங்கள� வட்�ற்ேக
�
ெகாண்�வந்� ெகா�த்�வ�ட ���ம். ெதாடர்ந்� ெபற ேவண்�ய
உண�ப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் உண� ெகா�க்�ம் சாதனம் �றித்�
உங்கள� உணவ�யலர் அல்ல� ஊட்டச்சத்� சிறப்� நி�ணர்
உங்க�க்� ஆேலாசைனயள�க்க ���ம். இ� �றித்த
தகவல்கைள�ம் வ�ேயா
�
படங்கைள�ம் myTube வழங்�கிற�, ேம�ம்
�
வ�வரங்க�க்� �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த வ�ேயா
படம் எைத�ம் நான் பார்க்கலாமா என்பதில் இ�க்�ம் ப��� 2: �ழாய்
�லம் உண� ெகா�ப்ப� எனக்�ச் ச� வ�மா? என்பைதப் பா�ங்கள்.

இக்�ழாய் எவ்வ�தமாக �த்தமாகிற�?
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய�ைனச் �த்தமாக ைவத்�க் ெகாள்ள�ம்,
அைடப்� ஏற்ப�வைதத் தவ�ர்க்க�ம், அதைன உபேயாகிப்பதற்�
�ன்�ம் ப�ன்�ம் தண்ணர்� ஊற்றிக் க�வ ேவண்��ள்ள�. ந�ங்கள்
�ழாய் ஒன்றிைனப் ெபா�த்திய��க்கிற�ர்கள் என்றால், அவற்ைற
எவ்வ�தம் ெசய்வ� என்பைத உங்க�க்�க் காண்ப�ப்பார்கள். இ�
�றித்த தகவல்கைள�ம் வ�ேயா
�
படங்கைள�ம் myTube வழங்�கிற�,
ேம�ம் வ�வரங்க�க்� �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த
வ�ேயா
�
படம் எைத�ம் நான் பார்க்கலாமா என்பதில் இ�க்�ம் ப��� 2:
�ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� எனக்�ச் ச� வ�மா? என்பைதப்
பா�ங்கள்.

�ழாய�ைன மாற்ற ேவண்�ய��க்�மா?
எவ்வள� அ�க்க� உங்கள� �ழாய�ைன மாற்ற ேவண்�ய��க்கிற�
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என்ப� �றித்� உங்க�க்� ஆேலாசைனயள�ப்பார்கள்.
உபேயாகித்தி�க்கிற �ழாய�ன் ப�ராண்�ைனப் ெபா�த்�, ஒவ்ெவா�
ம�த்�வமைன�ம் ெவவ்ேவ� வ�தமான சிபா�சிைன
ைவத்தி�ப்பார்கள்.
ப�ன் வைகயான ெபா�த்தி�டன் ��ய �ழாய்கைள, வழக்கமாக
ஒவ்ெவா� 3-6 மாதங்க�க்� ஒ��ைற, அவ்வப்ேபா� மாற்ற
ேவண்�ய��க்கிற� என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்வ� அவசியமாக
இ�க்கிற�. ப�ளாஸ்�க் பம்பர் ஒன்ைறக் ெகாண்� ெபா�த்�கிற
�ழாய்கள், ந�ண்ட ஆ�ள் உள்ளைவயாகேவ இ�க்கின்றன அேதா�
அைவ பல ஆண்�க�க்� ந��த்தி�க்க ���ம். ப�ன் மற்�ம் பம்பர்
ஆகியைவ, உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்கைள வய�ற்�க்�ள் ைவத்த
இடத்திேலேய இ�க்க உத�வதற்கான, ெவவ்ேவ� உண� ெகா�க்�ம்
�ழாய்கள�ன் பாகங்களா�ம்.
உண� ெகா�க்�ம் �ழாைய மாற்�வதில், ம�த்�வமைனய�ல் இடம்
ெப�கிற�ம், ெவள�ேநாயாள�யாக வந்� ெசல்கிற�மானேதார் சி�
நைட�ைறைய ஈ�ப�த்�கிற�.

6: நான் எவ்வ�தமாக இ� �றித்�
இன்�ம் அதிகம் ெத�ந்� ெகாள்வ�?
இந்தத் தகவல் தாைளப் ப�த்�ப் பார்த்த ப�ற�, உங்க�க்� இப்ேபா�ம்
சில ேகள்வ�கள் இ�க்கலாம். உங்கள� ம�த்�வர், சிறப்�ச் ெசவ�லியர்
அல்ல� உணவ�யலரால், உங்க�க்�, உங்கள� ��ம்பத்தின�க்�
அல்ல� உங்கைளக் கவன�த்�க் ெகாள்பவர்க�க்� இ�க்கிற
ப�ரச்சிைனகள் எைத�ம் ேபசித் த�ர்க்க இய�ம்.

உபேயாகமான நி�வனங்கள்
இங்ேக பட்�யலிட்�ள்ள ெவள�ப்�ற நி�வனங்கைள நாங்கள்
ேவண்�ெமன்ேற ஆத�க்கவ�ல்ைல. ேதைவயானால், ேம�ம்

தகவல்கைள ந�ங்கள் ேத�க் கண்�ெகாள்ள உத�வதற்காகேவ
இவற்ைற இங்ேக ெகா�த்�ள்ேளாம்.
அச்சி�ம் ேநரத்தில் வ�வரங்கள் ச�யாகேவ இ�க்கின்றன, ஆனால்
பதிப்�த் தி�த்தங்க�க்� இைடேய அைவ மாறலாம். ஒ�
ஸ்தாபனத்ைதத் ேத�ப்ப��ப்பதில் உங்க�க்� உதவ� ேதைவ என்றால்,
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எங்கள� MND கெனக்ட் ெதாைலேபசி உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�
ெகாள்�ங்கள் (எங்கள� உதவ� ைமயம் �றித்�ம், அவர்களால்
எவ்வ�தம் உங்க�க்� உதவ ���ம் என்ப� �றித்த�மான
வ�வரங்க�க்� இந்தத் தாள�ன் இ�திய�ல் உள்ள ேம�ம் தகவல்கள்
என்பைதப் பா�ங்கள்).

BDA – இங்கிலாந்� உணவ�யலர்கள�ன் சங்கம்

உணவ�யலர்க�க்�ப் ப�ரதிநிதியாக இ�க்கிற�ம், ஊட்டச்சத்தில்
பண�யாற்�கிறவர்க�க்� அவர்கள் எவ்வ�தம் பண�யாற்ற ேவண்�ம்.

�கவ�:
5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street
Queensway, Birmingham B3 3HT
ெதாைலேபசி: 0121 2008080
மின்னஞ்சல்:
info@bda.uk.com
இைணயதளம்: www.bda.uk.com
ெஹல்த் இன் ேவல்ஸ்
ெவல்ஷ் ெஹல்த் ேபார்ட்ஸ்-இன் பட்�யல் ஒன்� அடங்கிய,
ேவல்ஸில் உள்ள NHS ேசைவகள் �றித்த இைணயத் தகவல். NHS
ைடெரக்ட் ேவல்ஸ் என்பைத�ம் பா�ங்கள்.
மின்னஞ்சல்:
இைணயதளம்:

இைணயதளத் ெதாடர்�ப் பக்கம் வாய�லாக
www.wales.nhs.uk

MND ஸ்காட்லாந்�
ஸ்காட்லாந்தில், MND ேநாய் பாதித்�ள்ளவர்க�க்கான கவன�ப்�,
தகவல் மற்�ம் ஆராய்ச்சி நிதியள�ப்�.
�கவ�: 2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ெதாைலேபசி: 0141 332 3903
மின்னஞ்சல்: info@mndscotland.org.uk
இைணயதளம்: www.mndscotland.org.uk
myTube
MND ேநாய�ல் �ழாய் �லம் உண� ெகா�ப்ப� �றித்த ஆதார
வளங்கைளத் ெத�ந்� ெகாள்�தல்.
இைணயதளம்:

www.mytube.mymnd.org.uk

NHS UK

NHS-க்கான �தன்ைம ஆன்ைலன் உசாத்�ைண.

இைணயதளம்:

www.nhs.uk
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NHS 111
NHS அவசர காலத்திற்� அல்லாத ெதாைலேபசி உதவ�. ஆண்�ன் 365
நாட்க�ம், நாள�ன் 24-மண� ேநர�ம் கிைடக்கின்ற�.
ெதாைலேபசி: 111 (இங்கிலாந்�)
மற்�ம் ேவல்ஸின் சிலப் ப�திகள்
NHS ைடெரக்ட் ேவல்ஸ்
ேவல்ஸ் ப�திக்கான �காதார ஆேலாசைன மற்�ம் தகவல்கள் ேசைவ.
ெதாைலேபசி: 0845 4647 அல்ல� 111 உங்கள் ப�திய�ல் கிைடக்கப்
ெபற்றால்
இைணயதளம்: www.nhsdirect.wales.nhs.uk
NHS வடக்� அயர்லாந்�
வடக்� அயர்லாந்தில் உள்ள NHS ேசைவகள் �றித்த தகவல். இ� ஓர்
ஆன்ைலன் ேசைவ மட்�ேம.
மின்னஞ்சல்:
இைணயதளம்:

இைணயதளத் ெதாடர்�ப் பக்கம் வாய�லாக
www.hscni.net

PINNT

தங்கள் அ�பவங்கைள�ம், ேயாசைனகைள�ம் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்�,
உண� ெகா�க்�ம் �ழாய்கைள உபேயாகிக்கிறவர்க�க்கானேதார் ஆதர�
நி�வனம்.

�கவ�: PO Box 3126, Christchurch, Dorset BH23 2XS
ெதாைலேபசி: 020 3004 6193
மின்னஞ்சல்:
இைணயதளத் ெதாடர்�ப் பக்கம் வாய�லாக
இைணயதளம்: www.pinnt.com

உசாத்�ைணகள்
இந்த ஆவணத்ைத ஆத�க்க உபேயாகித்த உசாத்�ைணகள்,
ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல் ப�ன்வ�ம் மின்னஞ்சல் �கவ�ய�ல்
கிைடக்கின்றன:
மின்னஞ்சல்: infofeedback@mndassociation.org
அல்ல� ப�ன்வ�ம் �கவ�க்�க் க�தம் எ�தி அ�ப்�ங்கள்:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

நன்றிக்��யவர்கள்
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இந்தத் தகவல் தாைளத் தயார் ெசய்ததில் பங்கள�த்தைமக்காக,
ப�ன்வ�ேவார்க�க்� MND சங்கம் ெப��ம் கடன்பட்�ள்ள�:

Kay Edwards, நி�ட்�சியா நர்ஸ், நார்த்தாம்டன்ஷயர்
Kiri Elliott, ெகாள்ைக அ�வலர், ப��ட்�ஷ் டயட்�க் அேசாசிேயஷன்,
ப�ர்மிங்காம்
Erin Forker, சீன�யர் டயட்�சியன், ப��மிங்காம் பல்கைலக்கழக
ம�த்�வமைன NHS �ரஸ்ட், QE ம�த்�வமைன
Emma Husbands, அறி�றிையத் தண�க்கிற ம�த்�வ ஆேலாசகர்,
�ெளௗெசஸ்ெடர்ைஷயர் ராயல் ம�த்�வமைன, NHS �ரஸ்ட்�சன்
ேராெவல், Susan Rowell, நி�ட்�ஷன் நர்ஸ் ஸ்ெபஷலிஸ்ட், கிேரட்
ெவஸ்ெடர்ன் ம�த்�வமைன NHS �ரஸ்ட், ஸ்வ�ண்டன்
Joanne Simms, கம்�ன�ட்� நி�ட்�ஷன் சப்ேபார்ட் டயட்�ஷன், கிேரட்
ெவஸ்ெடர்ன் ம�த்�வமைன NHS �ரஸ்ட், ஸ்வ�ண்டன்
Beth Byrne, ேஹாம் எக்ஸ்ெடர்னல் ஃப��ங் டயட்�சியன், ச�த்
வார்வ�க்க்ஷயர் ஃப�ண்ேடஷன் �ரஸ்ட், ஜியார்ஜ் எலியாட்
ஹாஸ்ப�ட்டல், நன்ஈட்டன்
Emma Wood, டயட்�சியன், ேஜம்ஸ் �க் �ன�ெவர்சிட்� ஹாஸ்ப�ட்டல்,
மி�ல்ஸ்ப்ேரா

ேம�ம் தகவல்கள்
இந்தத் தகவ�க்�த் ெதாடர்�ைடய மற்ற தாள்கைள நாங்கள்
வழங்�கிேறாம்:
7A - விழுங்குவதில் சிரமங்கள்
11B – வாய் பராம�ப்�
8A to 8D – �வாசித்தல் மற்�ம் ெசயற்ைக �வாசம் �றித்த பல்ேவ�
வ�தமான தகவல்கள்
13A – MND ேநாேயா� வாழ்கிறவர்க�க்கான உட�ற� மற்�ம்

உற�கள்

13B – MND ேநாேயா� வாழ்கிறவர்கள�ன் �ைணவர்க�க்கான

உட�ற� மற்�ம் உற�கள்

14A – சிகிச்ைசைய ம�ப்பதற்காக �ன்னேம எ�க்�ம் ��� (Advanced
Decision to Refuse Treatment ) மற்றும் ேமம்பட்டக் கவனிப்புத் திட்டம்
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ப�ன்வ�ம் ப�ர�ரங்கைள�ம் நாங்கள் தயா�க்கிேறாம்:
MND ேநாய��க்ைகய�ல் சாப்ப��தல் மற்�ம் அ�ந்�தல்

ஆ�ள் ��� – ேமாட்டார் நி�ரான் �சீஸ்
ேநா�ள்ளவர்க�க்கானேதார் வழிகாட்�
ந�ங்கள் எங்கள� ெப�ம்பாலான ப�ர�ரங்கைள எங்கள� இைணய
�கவ�ய�ல் இ�ந்� பதிவ�றக்கம் ெசய்� ெகாள்ளலாம், அம்�கவ�:
www.mndassociation.org/publications அல்ல� அவற்ைற அச்�
வ�வத்தில், எங்கள� MND கெனக்ட் ெதாைலேபசி உதவ� ைமயத்தில்
இ�ந்� ஆர்டர் ெசய்� ெப�ங்கள்.
ெதாைலேபசி உதவ� ைமயக் ��வ�னர், இந்தத் தகவல்கள் �றித்த
ேகள்வ�க�க்�ப் பதிலள�த்�, எங்கள� ேசைவகள் மற்�ம் இதர
ஆதரவ�ன் பால் உங்கைளத் திைச தி�ப்ப� வ�ட ���ம்.
MND Connect
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org
MND Association website and online forum
இைணயதளம்: www.mndassociation.org
ஆன்ைலன் மன்றம்: http://forum.mndassociation.org/ அல்ல�
இைணயதளம் வாய�லாக

உங்கள� க�த்�க்கைள நாங்கள்
வரேவற்கிேறாம்
உங்கள� ப�ன்�ட்டக் க�த்�, MND ேநாேயா� வாழ்ந்�
ெகாண்��க்கிறவர்கள் மற்�ம் அவர்கைளக் கவன�த்�க்
ெகாள்பவர்கள�ன் நல�க்கான எங்கள� தகவல்கைள ேமம்ப�த்திக்
ெகாள்வதற்� எங்க�க்� உத�வதால், உண்ைமய�ேலேய அ�
எங்க�க்� �க்கியமானதா�ம்.
எங்கள� தகவல் தாட்கள் எ� �றித்�ம் ந�ங்கள் ப�ன்�ட்டக்
க�த்திைன வழங்க வ��ம்�கிற�ர்கள் என்றால், ந�ங்கள் இப்ப�ன்வ�ம்
இைணய �கவ�ய�ல் ஆன்ைலன் ப�வத்ைத அ�கிப் ெபறலாம்:
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www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
இந்தப் ப�வத்தின் காகித நகைல�ம் ந�ங்கள் ேவண்�ப் ெபறலாம்
அல்ல� மின்னஞ்சல் �லமாக ேநர�யாக ப�ன்�ட்டக் க�த்திைனப்
ெபறலாம்: infofeedback@mndassociation.org
அல்ல� ப�ன்வ�ம் �கவ�க்�க் க�தம் எ�தி அ�ப்�ங்கள்:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

கைடசியாகத் தி�த்திய�:
03/19
அ�த்த ம�ஆய்�: 03/22
பதிப்பு: 1

பதி� ெசய்யப்பட்ட அறக்கட்டைள எண். 294354
உத்தரவாதத்தின் �லம் வரம்�ப�த்தப்பட்ட நி�வ
எண். 2007023
MND சங்கம் 2012

29

