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গলাধঃকরণ করার সমসয্াগিল
েমাটর িনউেরান েরােগ আ�া� বা তার �ারা �ভািবত েলােকেদর জনয্ তথয্াবলী
এমএনিড(MND) থাকেল, আপিন েয পথ িদেয় খাবার-পানীয় গলাধঃকরণ কেরন তার সংি�� পিরবতর্ নগেলা
অনুভব করেত পােরন। এছাড়াও আপিন আপনার লালা সামলােত সমসয্ার স�ুখীন হেত পােরন এবং আপনার
কািশ েদওয়ার �মতা দুবর্ল হেয় পড়েত পাের।
এই তথয্প�িটেত, আপিন েয সমসয্াগিলর স�ুখীন হেত পােরন এবং েকন তারা ঘেট, পরামেশর্র সােথ এর
উপের িক সাহাযয্ করা েযেত পাের তার উপর আেলাকপাত করা হেয়েছ। যিদ তারা হালকা অথবা গরতর
�াসেরােধর অবস্হার একিট পেবর্ সহায়তার �েয়াজনেবাধ কেরন েসে�ে� এবং এছাড়াও পিরচযর্াকারীেদরেক আেরা
আত্মিব�াসী অনুভব করেত সাহাযয্ করার িনেদর্ িশকা এটােত অ�ভুর্ � আেছ।
িবষয়ব�েত িন�িলিখত িবভাগগিল অ�ভুর্ � করা হেয়েছ:
1.

এমএনিড (MND) িকভােব গলাধঃকরণ করার উপর �ভাব কের?

2.

আিম লালা সং�া� সমসয্াগিল িকভােব সামলােত পাির?

3.

একিট সাকশন ইউিনট িকভােব সহায়তা করেত পাের?

4.

আিম িকভােব কািশ সামলােত পাির?

5.

আিম িকভােব �াসেরাধ হেয় যাওয়া সামলােত পাির?

6.

আিম িকভােব আেরা জানেত পাির?

এই �তীক আমােদর অনয্ানয্ �কাশনাগিলর উপর আেলাকপাত করেত বয্বহার করা হয়। এগিলেক
িকভােব অয্াে�স করেত হয় , েস সং�া� আরও তেথয্র জনয্ এই তথয্পে�র েশেষ আেরা তথয্াবলী-েত

েদখুন।

এই �তীকিট এমএনিড(MND)-েত আ�া� অথবা এর �ারা �ভািবত অনয্ানয্ েলােকেদর উ�ৃ িতগিলেক
আেলাকপাত করার জনয্ বয্বহৃত হেয়েছ।
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1:

এমএনিড(MND) িকভােব গলাধঃকরণ করার উপর �ভাব েফেল?

গলাধঃকরণ করা এক জিটল �ি�য়া, যার একিট অংশ আমােদর ে��া িনয়�ণ অনুযায়ী হেয় থােক এবং
আেরকিট অংশ �য়ংি�য়ভােব হেয় থােক। একিট �াভািবক গলাধঃকরেণর ে�ে�, েচায়াল, েঠাঁট ও িজ�া
িচেবােনার জনয্ খাবার, তরল ও লালােক আপনার মুেখর মেধয্ আটেক রােখ এবং গলাধঃকরেণর জনয্ ��ত
কের। একিট �য়ংি�য় �িতবতর্ ি�য়া এই পদাথর্গিলেক পাক�লীর িদেক িনেয় যায়।
এমএনিড(MND) আপনার েচায়াল, েঠাঁট, গলা, মুখ ও িজ�ার েপশীগিলেত বাতর্ াবাহী �ায়ুগিলর উপর �ভাব
েফলেত পাের এবং এর জনয্ েপশীগিল দুবর্ল হেয় উঠেত পাের। এর জনয্ কাযর্করী ভােব গলাধঃকরণ করা এবং
আপনার মুেখ লালা সামলােনার িবষয়িট আেরা কিঠন হেয় উঠেত পাের। �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া ে�ে�
েপশাদাররা এগিলেক গলাধঃকরেণর সমসয্া িডজফয্ািজয়া িহেসেব উে�খ কেরন।
এই েপশীগিলর দুবর্লতা আপনার কথা বলার ধরেণর উপরও �ভাব েফলেত পাের।
এমএনিড(MND)-র ে�ে� কথা ও ভাবিবিনময় সং�া� আেরা তেথয্র জনয্ েদখুনঃ

কথা ও ভাবিবিনময় সং�া� সহায়তা

তথয্ প� 7C –

আপনার যিদ ে�াে�িসভ বাল্বার পয্ালিস নােমর এক ধরেণর এমএনিড(MND) থােক, েসে�ে� গলাধঃকরেণর
সমসয্াগিল েরাগিটর �ায় �থম িদেকর একিট পযর্ায় েথেকই শর হেত পাের। এছাড়াও এই সমসয্াগিল
এমএনিড(MND)-র অনয্ানয্ ধরণগিলর ে�ে�ও েদখা িদেত পাের, তেব তা সাধারণতঃ পেরর িদেকর একিট
পযর্ােয় েদখা যায়।

গলাধঃকরণ করার অসুিবধাগিলর ল�ণগিল িক িক?
িকছু ল�ণ ��ভােব অনুভূত হয়, আবার কেয়কিট অতটা েবাঝা যায় না। আপিন হয়েতা ইেতামেধয্ই
�কৃ তপে� ল�য্ করা ছাড়াই তার সােথ মািনেয় িনেয়েছন এবং কখনও কখনও এরকমও হয় েয, পিরবােরর
েলােকরা, ব�ু বা�ব বা অনয্রা আপনার আেগই পিরবতর্ নগিল ল�য্ কেরেছন।
এই ল�ণগিল স�েকর্ যত �ত স�ব সেচতন হেল, তা উপসগর্গিল সামলােনা এবং স�াবয্ভােব ৈতরী হেত পাের
এরকম আেরা গরতর সমসয্া েযমন বুেকর সং�মণ এড়ােত আপনােক সহায়তা করেত পাের। আপিন যিদ
গলাধঃকরেণর ে�ে� েকান সমসয্া ল�য্ কেরন, েসে�ে� আপনার িজিপ(GP) বা আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ
েথরািপে�র পরামশর্ েনওয়া খুব গর�পূণর্।
আপিন হয়েতা সারািদন ধের েদখেত পােরন েয, আপনার গলাধঃকরেণর ধরেণ পিরবতর্ ন হেয়েছ, তা ধীের ধীের
আেরা দুবর্ল হেয় উঠেছ। গলাধঃকরেণর সমসয্ার সাধারণ ল�ণগিলর মেধয্ অ�র্ভু� রেয়েছঃ
•

খাওয়া বা পান করার সময় কািশ হওয়া

•

খাবার, পানীয় বা লালা পির�ােরর জনয্ ঘন ঘন গলাধঃকরণ করেত হওয়া

•

আপনার মুখ বা গলা পির�ার করেত অসমথর্ েবাধ হওয়া

•

খাবার, পানীয় বা লালা �াসনালীেত চেল যাওয়া বা �াসেরাধ হওয়ার অনুভূিত হওয়া

•

গলার �র েভজা বা গাগর্ল করার মত েশানা যাওয়া

•

িচেবােত বা গলাধঃকরণ করার জনয্ অিতির� সময় বা �েচ�ার �েয়াজন হওয়া

•

মুখ েথেক খাবার বা পানীয় গিড়েয় পড়া

•

লালা ঝরা

•

একটা �াসেরােধর অনুভূিত হওয়া

•

মেন হওয়া েয, খাবার বা ওষুধ েযন গলায় আটেক িগেয়েছ
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িকভােব গলাধঃকরণ করার অসুিবধাগিল আমােক �ভািবত করেত পাের?
গলাধঃকরণ করার অসুিবধাগিলর জনয্ এগিল হেত পােরঃ
• েখেত বা পান করেত কম আন� হওয়া
•

েখেত বা পান করেত েবশী সময় লাগা

•

সামািজক পানাহােরর অনু�ানগিলেত িব�তেবাধ বা একাকী�েবাধ করা

•

ওজন �াস

•

িডহাইে�শন, যার জনয্ েকা�কািঠনয্, ঘন আঠােলা লালা ও অনয্ানয্ সমসয্াগিল হেত পাের

•
•

দুঃি��া, িবেশষ কের আপনার যিদ �াসেরাধ হেয় যাওয়া িনেয় িচ�া থােক
খাবার বা পানীয় ফু সফু েস চেল িগেয় বুেকর সং�মণ বা অয্াসিপেরশন িনউেমািনয়া হওয়া

গলাধঃকরণ করার সমসয্াগিল িনণর্ য় করেত েকান পরী�াগিল করা হয়?
আপনার িক হে� এবং তার জনয্ িক �ভাব পড়েত পাের তা েবাঝার জনয্ আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ
েথরািপ� আপনার গলাধঃকরেণর সমসয্াগিল িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। িতিন আপনার মুখ পরী�া করেত
পােরন এবং আপনােক সামানয্ খাবার বা পানীয় গলাধঃকরণ করেত বেল পযর্েব�ণ করেত পােরন। েকান্
েপশীগিল �ভািবত হে� তার মাধয্েম েসগিল িচি�ত করেত সহায়তা হেত পাের। যিদ �েয়াজন হয়, আপনােক
আেরা পরী�াগিল করার জনয্ েরফার করা হেত পাের। যার মেধয্ রেয়েছঃ
ফাইবারঅপিটক এে�াে�ািপক এ�ািমেনশন অফ েসায়ােলািয়ং (FEES): এই পরী�ােত নােকর মধয্ িদেয়
�া�ভােগ একিট লাইট থাকা একিট েছাট নমনীয় িটউব গলার িপছেন িনেয় যাওয়া হয় এবং খাবার ও পানীয়
িজ�ার িপছন িদেয় যাওয়ার সময় পযর্েব�ণ করা হয়।
িভিডও�ু ওেরা�িপ (VF): এই �য্ােন আপনার খাবার বা পানীয় গলাধঃকরণ করার �ি�য়ািট েরকডর্ করার জনয্
িভিডও বয্বহার করা হয়। েসগিলেত একিট পদাথর্ েমশােনা হয়, যা একিট এ�-েরেত েদখা যায়। এিট
গলাধঃকরেণর সমসয্াগিলেক িচি�ত করেত সহায়তা কের এবং ফু সফু েস েকান িকছু চেল েগেল তা েদখায়।

আিম এর মানিসক �ভাব িকভােব সামলােত পাির?
েকান নতু ন উপসগর্, সাধারণ িচ�া বা দুঃি��া উে�েগর কারণ হেত পাের এবং তার সােথ মািনেয় েনওয়ার
জনয্ আপনার সমেয়র �েয়াজন হেত পাের। �া� ও মানিসক চাপেবাধ করা গলাধঃকরণেক আেরা কিঠন কের
তু লেত পাের। .
“এটা আেলাচনা করার পে� একটা কিঠন িবষয় – িবেশষ কের ব�ু বা সহকম�েদর সে�, এটা এমন একটা িবষয়

যা িনেয় আমােদর েকউই �কৃ তপে� িচ�া করেত চায় না।”

সহায়তা না িনেল, গলাধঃকরেণর সমসয্া ও দুঃি��া এেক অপরেক আেরা খারাপ কের তু লেত পাের এবং তা
একিট দু� আবতর্ চ� হেয় ওেঠ। আপনার �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া টীেমর কাছ েথেক সহায়তা েনওয়ার
মাধয্েম, এই সমসয্াগিল সামলােনা ও িচিকৎসার পথগিল খুঁেজ পাওয়া েযেত পাের। এই িবভােগ পেরর এই
িশেরানামিট েদখুন, যিদ আমার গলাধঃকরণ করার অসুিবধাগিল হয় তাহেল কারা আমােক সাহাযয্ করেত

পােরন?

এমএনিড(MND) সং�া� আেবগগত চয্ােল�গিলর সােথ মািনেয় েনওয়ার বয্াপাের আেরা তথয্ পাওয়ার
জনয্, েদখুন আমােদর িনেদর্ িশকা: আেবগগত ও মানিসক সহায়তা।
আপনার কােছর েলােকেদর সােথ এিট িনেয় একিট েখালােমলা আেলাচনা করা উপকারী হেত পাের, িবেশষ কের
যিদ একজন জীবনস�ী, পিরবােরর েলাক বা ব�ু আপনার �ধান ত�াবধায়ক হন। েকান কিঠন পিরি�িত
আপিন িকভােব সামলােত পােরন তা আেগ েথেক িঠক কের িনেল, তা স�াবয্ভােব অনুভূত েকান মানিসক
েটনশন কমােত সহায়তা করেত পাের।
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“ আিম মেন করিছ েয, এমএনিড(MND)-েত আ�া� একজন বয্ি� তার ত�াবধায়েকর সােথ এই
তথয্প�িট পড়েল ও ভাগ কের িনেল তা তার জনয্ অেনকটাই �মতা অজর্ নকারী হেত পাের –
দুঃি��ার অনুভূিতিট �াস করার জনয্ আপনার েনওয়া েয েকান পদে�প শধুমা� ইিতবাচকই হেত
পাের।”
গলাধঃকরেণর সমসয্াগিল একিট খুবই সংেবদনশীল সমসয্া হেত পাের। �থেম, আপনার পে� এিটেক একিট
সমসয্া বেল েমেন েনওয়া কিঠন হেত পাের, তেব �ারি�ক উপসগর্গিল েবেড় যাওয়ার স�াবনা থােক। সংি��
একজন েপশাদােরর কাছ েথেক পরামশর্ েনওয়া �থেম সহজ নাও মেন হেত পাের, তেব আপনােক ও আপনার
সহায়তাকারী বয্ি�েদরেক সাহাযয্ করা খুবই গর�পূণর্।

এর সােথ বুেকর একিট সং�মণ হওয়ার ঝঁু িক সংি�� রেয়েছ েকন?
আমােদর �াসনালীেত েকান িকছু র �েবশ আটকােনার জনয্ শরীেরর �াভািবক �িতি�য়া হল কািশ। যিদ
েপশীগিল দুবর্ল হেয় যায় এবং আপনার কািশ কাযর্করী না হয়, েসে�ে� খাবার বা তরল ফু সফু েস �েবশ করেত
পাের। এিটেক বেল অয্াসিপেরশন। যিদ কািশ বা গলায় িকছু আটেক যাওয়া ছাড়াই এিট হেয় থােক, েসে�ে�
এিটেক সাইেল� বা নীরব অয্াসিপেরশন বেল।
অয্াসিপেরশন বা
িনউেমািনয়া হেত
না। আপিন যিদ
েসে�ে� আপনার

নীরব অয্াসিপেরশেনর জনয্ বুেকর সং�মণ বা অয্াসিপেরশন িনউেমািনয়া নােমর এক ধরেণর
পাের, কারণ এইে�ে� ফু সফু স খুব সহেজ অনাকাি�ত খাবার বা পানীয় পির�ার করেত পাের
গলাধঃকরেণর সময় েকান সমসয্া ল�য্ কেরন বা আপনার যিদ বারবার বুেকর সং�মণ হয়,
িজিপ(GP) এবং আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র পরামশর্ িনন।

আমার িক একিট �ু -এর িটকা েনওয়ার �েয়াজন রেয়েছ?
েযেহতু আপিন ঝুঁ িকেত থাকার জনয্ েযাগয্ রেয়েছন, আমরা এমএনিড(MND)-র সম� েকেস �ু -এর িটকা
েনওয়ার সুপািরশ করিছ। �ু -এর জনয্ ��াইিটস বা িনউেমািনয়ার মত আেরা গরতর অসু�তাগিল হেত পাের,
তাই �ু -এর িটকা িনেয় েনওয়াই সবেচেয় ভাল। �ু -এর িটকা আপনােক 12 মােসর জনয্ সুরি�ত রাখেব এবং
এিট সহেজই পাওয়া যায়। আপিন যিদ এমএনিড(MND)-েত আ�া� কােরা ত�াবধান কেরন এবং আপিন
অসু� হেল িতিন ঝুঁ িকেত পড়েত পােরন, েসে�ে� আপিনও এই িটকা েনওয়ার েযাগয্ হেবন।
এছাড়াও িনউেমািনয়ার গরতর সং�মণগিল েথেক সুর�ার জনয্ িটকাগিল উপল� রেয়েছ। �া�য্ ও বয়েসর
উপর িনভর্ র কের আপনার একিট এককালীন িটকা বা প�বািষর্ক িটকার �েয়াজন হেত পাের।
িটকাকরণ িনেয় আেলাচনার জনয্ একিট অয্াপেয়�েমে�র বয্ব�ার জনয্ আপনার িজিপ(GP) সাজর্ারীর সােথ
েযাগােযাগ করন।

যিদ আমার গলাধঃকরণ করেত সমসয্া হয় কারা আমােক সাহাযয্ করেত পােরন?
অিধকাংশ ে�ে�, আপনার িজিপ(GP) একজন �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র কােছ আপনােক েরফার করেবন,
িযিন গলাধঃকরেণর সমসয্া এবং আপনার েকান উে�গ থাকেল তা সামলােনার উপর আপনােক, আপনার
পিরবারেক ও আপনার ত�াবধায়কেদরেক বয্বহািরক িনেদর্ শনা �দান করেত পারেবন। গলাধঃকরেণর সমসয্াগিলর
ে�ে� িতিন স�াবয্ভােব আপনার �ধান েযাগােযােগর বয্ি� হেবন এবং �েয়াজন অনুযায়ী িতিন অনয্ানয্
েপশাদারেদর কােছ আপনােক েরফার করেত পারেবন।
�ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�রা মুখ ও গলার কাযর্কািরতােত িবেশষ� হেয় থােকন, যার মেধয্ কথা ও
ভাবিবিনময়সহ খাওয়া ও পােনর েকৗশলগিল অ�র্ভু� রেয়েছ। তারা আপনােক যতটা িনরাপদভােব স�ব
গলাধঃকরণ করার েকৗশলগিল েশখােনার মাধয্েম আপনােক সহায়তা করেত পােরন এবং তারা গলাধঃকরেণর
পে� িনরাপদ খাবার ও পানীেয়র ঘন� ও �কৃ িত স�েকর্ ও পরামশর্ িদেত পােরন।
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েযেহতু আপনার গলাধঃকরেণর পিরবতর্ ন হেত পাের, েসজনয্ আপনােক িনয়িমতভােব আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ
েথরািপ�েক েদিখেয় েযেত হেব। তারা আপনার উপর নজর রাখেত পারেবন এবং িনধর্ারণ করেত পারেবন েয,
আপিন সমসয্ািট সামলােনার জনয্ যিদ েকান েকৗশল বয্বহার কের থােকন, তা তখনও কাজ করেব িক না।
আপিন যিদ মেন কেরন েয, আপনার �েয়াজনগিলর পিরবতর্ ন হেয়েছ, তাহেল পুনরায় একিট পরী�া করােনার
জনয্ বলুন।
আপনার যিদ গলাধঃকরণ করা, লালা, কািশ বা �াসেরাধ হেয় যাওয়া িনেয় উে�গ থােক, েসে�ে� নীেচর
েপশাদাররাও সংি�� হেত পােরনঃ
েজনােরল �য্াকিটশনার (GPs): ইিন স�াবয্ভােব আপনার �থম েযাগােযােগর বয্ি� হেবন। তারা েমিডকয্াল
পরামশর্ �দান কেরন, ওষুধ ও িচিকৎসা ে�স�াইব কেরন এবং ে�শয্ািল� সহায়তা বা েথরািপর জনয্ অনয্ানয্
�া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া েপশাদারেদর কােছ আপনােক েরফার করেত পােরন।
ডােয়িটিশয়ানঃ আপনােক সুপুি�গত অব�ায় থাকেত সহায়তার জনয্ েসরা খাবারগিলর বয্াপাের পরামশর্ �দান
কেরন। আদশর্ ে�ে� তারা আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র সােথ িনিবড়ভােব কাজ কেরন।
ে�শয্ািল� নাসর্ রাঃ উপসগর্গিলর উপর নজর রাখেত এবং েসগিলর িচিকৎসা করেত সহায়তা কেরন, েযমন
ে�শয্ািল� েরসিপেরটির নাসর্রা �াস-��াস ও কািশর ে�ে� সহায়তা �দান কেরন।
ফামর্ ািস�ঃ বয্ি�গত �েয়াজন অনুযায়ী েসরা ধরেণর ওষুেধর বয্াপাের িনেদর্ শনা �দান কেরন, েযমন, অেনক
ওষুধই তরল রেপ �দান করা েযেত পাের, যা গলাধঃকরণ করা সহজতর হেত পাের।
অকুেপশনাল েথরািপ� (OTs): যতটা স�ব িনেজ �িনভর্ রভােব খাওয়া ও পান করার ে�ে� আপনার সহায়তার
জনয্ েদহভ�ী ও উপকরেণর বয্াপাের পরামশর্ �দান কেরন। তা গলাধঃকরেণর সমসয্া এবং আপনার বাহ ও
হােত েকান দুবর্লতা ৈতরী হেল তার বয্ব�াপনােত সহায়তা করেত পাের।
েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ�ঃ আপনার বুক ও �াসযে�র েপশীর শি� বজায় রাখার েকৗশলগিল এবং
আপনার �াস-��াস ও কািশ েদওয়ার �মতার উ�িতর বয্াপাের পরামশর্ �দান কেরন। তা কফ্ ও ে��া
পির�ার করেতও সহায়তা করেত পাের।

আিম িক িকছু করেত পাির?
আমরা সুপািরশ করব েয, আপনার স�ুখীন হওয়া েকান সমসয্া সামলােত সহায়তার জনয্ আপিন যােত
আপনার �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া টীেমর িনেদর্ শনা অনুসরণ কেরন। তেব, নীেচর সুপািরশগিলও সহায়তা
করেত পাের।
• গলাধঃকরণ করার সময় যতটা স�ব েসাজা হেয় বসুন।
•

গলাধঃকরণ করার আেগ আপনার িচবুকেক আপনার বুেকর িদেক নািমেয় আনার েচ�া করন, যা
�াসনালীেত লালা, খাবার বা পানীয় �েবেশর ঝুঁ িকেক �াস কের।

•

আপনার যিদ মুখ পির�ার করেত সমসয্া হয়, েসে�ে� একিট ে��াকৃ ত গলাধঃকরণ কেয়কবার
পুনরাবৃত্ত করন।

•

আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র কাছ েথেক একিট ‘েসায়ােলা িরমাই�ার’ বা গলাধঃকরণ
স�েকর্ মেন কিরেয় েদওয়ার বয্ব�া স�েকর্ িজ�াসা করন, যা আপনােক �াভািবেকর েচেয় েবশীবার
গলাধঃকরণ করার জনয্ িনেদর্ শ েদেব (একিট দৃশয্গত জানান েদওয়া বা বীপ শ�কারী একিট যে�র
মাধয্েম তা করা েযেত পাের)।

•

খাওয়া ও পান করার ে�ে� সহায়তার জনয্ অনয্ানয্ উপকরণগিল স�েকর্ আপনার �ীচ অয্া�
লয্া�ুেয়জ েথরািপ� বা অকুেপশনাল েথরাপ�েক িজ�াসা করন – উদাহরণ�রপ, যিদ চু ষেত সমসয্া
হয়, েসে�ে� একিট ভাল্ভযু� � বয্বহার করেত পােরন, যার উপেরর অংেশ তরলেক বজায় েরেখ
�েয়াজনীয় �েচ�ােক �াস করেত পাের (অনু�হ কের মেন রাখেবন, গলাধঃকরেণর সমসয্া থাকেল, েয
েকান ধরেণর � বয্বহার করেল তা অয্াসিপেরশেনর ঝুঁ িকেক বািড়েয় িদেত পাের)
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•
•
•
•

আপিন যখন কম �া� থাকেবন, তখন �ধান খাবারগিল খান, যার অথর্ হেত পাের স�য্ার বদেল
িদেনর েবলােত েবশী খাবার খাওয়া।
িবিভ� ঘনে�র খাবার ও পানীয় খান, বা �েয়াজন হেল, িথেকনার পান করন, আপনার ে�ে� েকানিট
সবেচেয় উপযু� হেব – েস বয্াপাের আপনার �ীচ ও লয্া�ুেয়জ েথরািপ� পরামশর্ িদেত পােরন
েবশী পিরমােণ খাওয়ার েচেয় ঘন ঘন অেপ�াকৃ ত অ� পিরমােণ �য্াকগিল েবেছ িনন
যিদ ঘােড়র দুবর্লতার জনয্ আপনার মাথা ঝু েল যায়, েসে�ে� আপনার অকুেপশনাল েথরািপে�র কাছ
েথেক েহড সােপােটর্র বয্াপাের িজ�াসা কের িনন।

আিম খাওয়া ও পান করার অসুিবধার ে�ে� িক করেত পাির?
যিদ আপনার গলাধঃকরণ করার সমসয্াগিল থােক, আপনার কােছ �ধান খাওয়ার সময়গিল হতাশাজনক হেয়
উঠেত পাের। শধু েয েখেত েবশী সময় লাগেব তাই নয়, তাছাড়াও আপিন হয়েতা েদখেবন েয, আপনার
সিতয্কােরর পছে�র িকছু খাবার ও পানীয় �হেণর ে�ে� আপিন আর আত্মিব�াসী েবাধ করেছন না।
আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�, আপনােক খাবার ও পানীেয়র গঠন ও ঘনে�র বয্াপাের পরামশর্ িদেত
পারেবন, যােত আপনার কয্ােলারী �হণ বজায় রাখার জনয্, যতটা িনরাপেদ স�ব আপনার গলাধঃকরণ করা
চািলেয় যাওয়া স�ব হয়।
উপযু� খাবােরর বয্াপাের পরামশর্ �দান ছাড়াও আপনার ডােয়িটিশয়ান আপনােক এই বয্পাের পরামশর্ িদেত
পারেবন েয, আপনার শরীেরর পুি�গত �েয়াজনগিল পূরেণর জনয্ িকভােব পযর্া� কয্ােলারী েপেত পােরন, যার
মেধয্ খাবােরর পিরপূরণকারী উ�-কয্ােলারীর পানীয়গিল অ�র্ভু� রেয়েছ এবং এছাড়াও িতিন আপনার ওজন
বজায় রাখেত সহায়তা করেত পােরন (এগিল ে�সি�পশেন পাওয়া যায়, যা আপনার ডােয়িটিশয়ান আপনার
জনয্ সুপািরশ করেত পােরন)।
তেব, গলাধঃকরেণর সােথ সংি�� েপশীগিল দুবর্ল হেয় উঠেল, আপনােক জানােনা হেত পাের েয, আপিন
অয্াসিপেরশেনর ঝুঁ িকেত রেয়েছন। এই ে��গিলেত, আপনার ডায়ােটিশয়ান আপনার শরীেরর �েয়াজনীয় পুি�
�দােনর িবক� উপায়গিল িনেয় আেলাচনা করেত পােরন।
খাবার গলাধঃকরণ করার সহজতর ধারণার জনয্ েদখুনঃ

এমএনিড(MND) অয্ােসািসেয়শন র�ন �ণালী সং�হঃ সহজভােব গলাধঃকরণকারী খাবারগিল
এমএনিড(MND) থাকা িকছু বয্ি� একিট ফীিডং িটউব েযমন একিট িপইিজ(PEG), আরআইিজ(RIG) বা
িপআইিজ(PIG)িটউব বয্বহার কেরন। এিট আপনােক তরল �হেণ সহায়তা করেত পাের এবং এিট িবেশষ কের
��তকৃ ত তরলেক একিট িটউেবর মাধয্েম সরাসির আপনার পাক�লীেত িনেয় যায়। এই িটউবিট একিট েছাট
সর �-এর মত হয় এবং সাধারণতঃ েলাকয্াল অয্ােনে�িটক িদেয় তা �েবশ করােনা হেয় থােক।
একিট ফীিডং িটউব বয্বহােরর আেগ িবশাল পিরমােণ ওজন �াস হেল তা এই কাযর্ধারা চলাকালীন ও তারপের
ঝুঁ িকেক বািড়েয় িদেত পাের, তাই আপনার ওজন উে�খেযাগয্ পিরমােণ কেম যাওয়ার আেগ, এই িবক�িট
তাড়াতািড় িবেবচনা করেলই সবেচেয় ভাল হয়। আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�, িনউি�শন নাসর্,
ডােয়িটিশয়ান বা ডা�ার এই বয্াপাের পরামশর্ িদেত পােরন।
িটউেব খাওয়ােনা স�িকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্, েদখুন:
তথয্প� 7B – িটউব িদেয় খাওয়ােনা
একিট ফীিডং িটউব বয্বহার
করেত পারেবন। সাধারণতঃ
সি�িলত কাযর্ধারার মাধয্েম
আ�াদ �হণ চািলেয় েযেতও

করা শর করেলও, আপিন চাইেল ও িনরাপদেবাধ করেল মুখ িদেয় েখেত ও পান
আপনার �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া টীেমর পরামশর্ িনেয়ই তা করা উিচত। একিট
আপনার েপট ভের েখেত সহায়তা হেত পাের, এবং তা আপনােক আপনার ি�য়
সমথর্ করেব।

�থেম, আপিন শধুমা� আপনার খাবার ও পানীয় পিরপূরণ করার জনয্ আপনার ফীিডং িটউবিট বয্বহার
করেত পােরন, তেব �েয়াজন পড়েল, িটউেবর মাধয্েম আপিন আপনার সম� পুি� ও তরল �হণ করেত
পারেবন।
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িটউেবর মাধয্েম খাওয়ােল, তা এছাড়াও আপনার পিরচযর্াকারীেক এই বয্াপাের আত্মিব�াসী েবাধ করায়
েয, আপিন পযর্া� পুি� পাে�ন এবং তা আপনােদর উভেয়র মানিসক চাপেক �াস কের।

2:

আিম লালা সং�া� সমসয্াগিল িকভােব সামলােত পাির?

এমএনিড(MND) থাকেল, আপনােক আপনার লালা িনেয় িকছু সমসয্ার স�ুখীন হেত পাের। এিট অিতির� লালা
ৈতরী হওয়ার কারেণ হয় না, বরং েসিটেক কাযর্করীভােব গলাধঃকরেণর অসামথর্য্, আপনার মুখ িদেয় �াস
েনওয়া বা িডহাইে�শেনর জনয্ তা হেত পাের।

লালা সং�া� সমসয্াগিলর মেধয্ রেয়েছঃ
•

পাতলা, জলজেল লালা জমা হওয়া, কারণ এিট পির�ার হয় না এবং মুেখ জমেত থােক।

•

আপিন যিদ আপনার েঠাঁটগিল স�ূণর্ভােব ব� করেত অসমথর্ হন, েসে�ে� মুখ িদেয় লালা
গড়ােনা

•

যিদ গলার িপছেন লালা জমা হয়, েসে�ে� অ�ি� হওয়া

•

ঘন, আঠােলা লালা, যা আপনার মুখ ও গলা েথেক পির�ার করা কিঠন (আপিন
িডহাইে�েটড হেল যা ঘটেত পাের)

•

িডহাইে�শন, যিদ আপনার হারােনা তরল �িত�ািপত না হয় (যিদ আপনার গলাধঃকরেণর
সমসয্ার জনয্ তরল �হেণর পিরমাণ কেম যায়, তার অব�া আেরা খারাপ হেত পাের)।

আিম পাতলা, জল্জেল লালার সে� িকভােব মািনেয় িনেত পাির?
কখনও কখনও মুেখ জমা হওয়া বা মুখ েথেক চুঁ ইেয় পড়া লালা পির�ার করার একমা� উপায় হল তা একিট
িটসুয্ েপপার িদেয় মুেছ েনওয়া বা তা একিট েছাট পাে� জমা রাখা। এিট আপনােক আত্ম-সেচতন কের তু লেত
পাের এবং জনসমে� ও সামািজক পিরি�িতগিলেত আপনার আত্মিব�ােসর উপর �ভাব েফলেত পাের, তেব,
সহায়তা করার অেনকগিল প�িত রেয়েছ, তাই পরামেশর্র জনয্ আপনার �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া টীেমর সােথ
কথা বলুন।
যিদ আপনার মুখগ�ের পাতলা লালা জমেত থােক বা চুঁ ইেয় পড়েত থােক, েসিটেক ে�সি�পশেনর ওষুধ বয্বহার
কের িচিকৎসা করা েযেত পাের। এর মেধয্ অ�র্ভু� থাকেত পােরঃ
হাইওিসন্ হাইে�াে�ামাইডঃ সাধারণতঃ �মণগত অসু�তার িচিকৎসার জনয্ বয্বহার করা হয়, তেব মুখ শ�
রাখার জনয্ও তা বয্বহার করা েযেত পাের। এিট একিট টয্াবেলট রেপ, একিট ি�ন পয্াচ িহেসেব এবং
ইনেজকশন িহেসেব পাওয়া যায়।
হাইওিসন্ িবউটাইলে�ামাইডঃ সাধারণতঃ মলাশেয়র েপশীর সংেকাচেনর সমসয্ার জনয্ বয্বহৃত হয়, তেব তা
মুখেকও শ� কের। হাইওিসন হাইে�াে�ামাইেডর তু লনায় এর ে�ে� ত�া��তা হওয়ার স�াবনা কম। এিট
টয্াবেলট রেপ পাওয়া যায়, তেব একিট ইনেজকশন িহেসেবও তা �দান করা েযেত পাের।
অয্াে�ািপন: মুখ শ� করেত বয্বহৃত হয়। েমিডকয্াল সুপািরশ অনুযায়ী টয্াবেলট রেপ এিট পাওয়া যায় এবং
অয্াে�ািপন আই �প্স লালা �াস করেত ��েময়াদী আরাম পাওয়ার জনয্ িজ�ার তলায় েদওয়া েযেত পাের।
অয্ািমি�পটাইিলনঃ সাধারণতঃ অবসাদেরাধী িহসােব বয্বহার করা হয়, িক� তাছাড়াও এিট মুখেক শ� করেত
পাের। এিট টয্াবেলট আকাের বা মুেখ খাওয়ার একিট সমাধান িহেসেব উপল� রেয়েছ।
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�াইেকাপাইেরািনয়ামঃ সাধারণতঃ অিতির� ঘােমর িচিকৎসার জনয্ বয্বহৃত হয়, তেব তা মুখেকও শ� করেত
পাের। এিট তরল রেপ পাওয়া যায়, তেব একিট ইনেজকশন িহেসেবও তা �দান করা েযেত পাের।
বটু িলনাম টি�নঃ এছাড়াও এিট েবাট� নােম পিরিচত। এিট শধুমা� লালা িনয়�েণর গরতর ে��গিলেত
বয্বহৃত হয়। শধুমা� একজন ে�শয্ািল�ই এিট �দান করেত পােরন এবং লালা�ি�েত এিট ইনেজ� করা হয়।
একিট একক েডাজ িতন মাস পযর্� �ায়ী হেত পাের। যিদও এিটেক অেপ�াকৃ ত িনরাপদ িহেসেব িবেবচনা করা
হয়, এর জনয্ পা�র্�িতি�য়া হেত পাের, েযমন গলাধঃকরেণর সমসয্া এবং খুব শ� মুখ।
েরিডেয়শনঃ এিট লালা�ি�র সি�য়তা কমােত পাের এবং সমসয্া গরতর হেয় দাঁড়ােল তা সহায়ক হেত পাের।
আপনার জনয্ েকানিট উপযু� হেব, তার জনয্ আপনার িজিপ(GP)-র সােথ বা �শ�তর �া�য্ ও সামািজক
পিরচযর্া টীেমর সােথ কথা বলুন। আপনার ে�ে� সবেচেয় উপযু� িক হেব তা িনধর্ারেণর জনয্ আপনােক
িবিভ� ধরেণর ওষুধ েখেয় েদখেত হেব।
এছাড়াও েসকশন 3 েদখুনঃ একিট ওরাল সাকশন ইউিনট কীভােব সাহাযয্ করেত পাের?

আিম ঘন লালা বা শ� মুেখর সমসয্া িকভােব সামলােত পাির?
আপিন হয়েতা েদখেবন েয, আপনার ে�ে� পাতলা লালার উে�াটা হে�, েযখােন আপনার লালা ঘন ও চট্চেট
হেয় উেঠেছ।
মুখ িদেয় িনঃ�াস েনওয়ার জনয্ হওয়া িডহাইে�শন ও লালার বা�ীভবেনর জনয্, মুখ ও গলার িপছেন লালা,
কফ্ ও ে��া জমা হেত পাের। এিট খুবই অ�ি�জনক হেত পাের। তাছাড়া আপনার মুেখ খুব শ�েবাধ হেত
পাের। বুেকর সং�মেণর জনয্ কফ্ ৈতরী হেয় যাওয়া েবেড় েযেত পাের।
িকছু বয্বহািরক তথয্ যা সহায়তা করেত পােরঃ
• িডহাইে�শন এড়ােনার জনয্ �চু র পিরমােণ তরল �হণ করন। আপনার গলাধঃকরণ করেত সমসয্া হেল,
আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ� পান করার েকৗশলগিল, িথেকনার বা তরল �হেণর িবিভ�
উপায় স�েকর্ পরামশর্ িদেত পারেবন।
• পাতলা তরল গলাধঃকরণ করা তখনও িনরাপদ থাকেল, আইস লিলপপ বা ি�েকর মাথায় থাকা আইস
িকউব একিট শ� মুেখর সমসয্ায় আরাম আনেত সহায়তা করেত পাের।
• দু�জাত পণয্গিল ও টক ফল এিড়েয় চলেল বা েসগিল �হেণর পিরমাণ �াস করেল তা কােজ আসেত
পাের, কারণ িকছু বয্ি�র ে�ে� এগিল লালা ও ে��ােক ঘন কের তু লেত পাের। আপনার
ডােয়িটিশয়ােনর সােথ এই িবষয়িট খিতেয় েদখুন, কারণ আপনার দু�জাত পণয্ �হেণর পিরমাণ কমােল
তার জনয্ ওজন �াস হেত পাের।
• আনারস বা েপঁেপঁর মত ফেলর রস েখেয় েদখেত পােরন, কারণ এেত একিট এনজাইম রেয়েছ, যা ঘন
লালােক েভে� েফলেত সহায়তা কের। এছাড়াও পয্ােপইন বা ে�ােমেলইন সাি�েম�গিল সহায়তা করেত
পাের।
• বা�-�াস িনেল তা িনঃসিরত ঘন পদাথর্গিলেক িশিথল ও আ�র্ করেত সহায়তা করেত পাের।
• বুক েথেক িনঃসিরত পদাথর্গিল িশিথল করার জনয্ একিট েনবুলাইজােরর মাধয্েম জীবাণুমু� পািতত জল
�দান করা েযেত পাের। েনবুলাইজার ফু সফু েস ��াস িহেসেব েনওয়ার জনয্ একিট সূ� বা� ৈতরী
কের। এিট সাধারণতঃ ওষুধ �দােনর জনয্ বয্বহৃত হেয় থােক এবং শধুমা� আপনার ডা�ার বা �া�য্
ও েসাশয্াল েকয়ার টীেমর পরামশর্ অনুযায়ীই তা হওয়া উিচত।
• একিট শ� মুেখর সমসয্ায় আরাম পাওয়া এবং দুগর্�-সৃি�কারী বয্াকেটিরয়া দূর করার ে�ে� লালা
�িত�াপনকারী েজল বা ে� সহায়তা করেত পাের। ঘন ঘন অ� চু মুক িহেসেব জল েখেয়ও শ� মুেখর
সমসয্ায় আরাম পাওয়া েযেত পাের।
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•

ঘুেম থাকার সময়কােল মুখ যিদ খুব শ� হেয় যায় – েসে�ে� একটা ভাল অিলভ ওেয়ল বা এক
চামচ িঘ মুখেক িপি�ল রাখেত পাের এবং তা িকছু টা েবশী সময় ধের আরাম িদেত পাের। এই প�িত
বয্বহােরর মধয্বত� সমেয় মুেখর �া�য্স�ত অভয্াসগিলেক সুিনি�ত করন।

�েতয্েকরই আলাদা চািহদা এবং পছ�গিল থােক, িক� আপিন হয়েতা েদখেবন েয, লালার সমসয্া থাকেল িকছু
খাবার েখেত আেরা সমসয্া হে� বা তা আকষর্ণ করেছ না।

"চটচেট লালা এবং ে�ােকািল আমার জনয্ এক ভাল সি�লন ৈতির কের না!"
িন�িলিখত ে�সি�পশেনর ওষুধগিল সহায়ক হেত পােরঃ:
কােবর্ ািসি�ইন/অয্ািসটাইলিসি�ইনঃ এিট ে��ােক েভে� িদেয় কম ঘন ও চট্চেট কের েতােল এবং কািশ
েদওয়ােক সহজ কের। এিট তরল ও কয্াপসুল িহেসেব পাওয়া যায়, এবং তাছাড়াও এমন একিট ধরেণ পাওয়া
যায় যা একিট েনবুলাইজােরর সাহােযয্ �ােস েনওয়া যায়।
িবটা-�কাসর্ ঃ সাধারণতঃ অয্াি�না ও উ� র�চাপ সহ িবিভ� �া�য্সমসয্ার িচিকৎসার জনয্ বয্বহৃত হত, তেব
এিট মুেখর ে��ােকও পাতলা করেত পাের।
আেরা �িতকারগিল উপল� রেয়েছ, িবেশষ কের, আপনার যিদ ে��াঘিটত সমসয্া থােক। ওষুেধর বয্াপাের
যথাযথ িনেদর্ শনার জনয্ আপনার �া�য্ পিরচযর্া টীেমর সােথ আেলাচনা করন।

3:

একিট ওরাল সাকশন ইউিনট িকভােব সাহাযয্ করেত পাের?

ওরাল সাকশন �ণালীেত লালা, ে��া বা খাবােরর কণােক অপসািরত করার জনয্ মুেখ একিট সাকশন িটউব
�েবশ করােনা হয়। আপিন যিদ গলাধঃকরেণর মাধয্েম আপনার মুখ পির�ার করেত না পােরন, েসে�ে� এই
�ণালীিট যথাযথ হেত পাের।
এমএনিড(MND) িকভােব আপনার উপর �ভাব েফলেছ তার উপর িনভর্ র কের, আপিন িনেজই সাকশন
ইউিনটিট বয্বহার করেত সমথর্ হেত পােরন, বা আপনার একজন ত�াবধানকারী বা পিরচযর্া কম�র সহায়তার
�েয়াজন হেত পাের।
ওরাল সাকশন আপনার জনয্ উপযু� নাও হেত পাের যিদ আপনার িন�িলিখতগিল থােকঃ
•

আপনার মুেখ েকান ভাঙা হাড়

•

আলগা দাঁত

•

র� জমাট বাঁধা সং�া� �া�য্সমসয্াগিল

•

গলা বা মুেখর কয্া�ার

•

তী� �ে�া�য্াজ্ম - যা হাঁপািন, ��াইিটস অথবা অয্ালািজর্র ৈবিশ�য্ হেত পাের

•

ি�েডার – যখন বাতাস ফু সফু েস যাওয়া বা ফু সফু স েথেক েবর হওয়ার সময় একিট সংকীণর্ বা
বাধাযু� �াসনালীর জনয্ উ�-িপেচর �ােসর শ� ৈতরী কের।

•

অি�রতা বা দুঃি��া

আিম িকভােব একিট সাকশন ইউিনট েপেত পাির?
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আপনার িজিপ(GP) বা িডি�� নােসর্র মাধয্েম সাকশন ইউিনটগিল পাওয়া েযেত পাের। িকছু জায়গােত,
সাকশন ইউিনটগিল শধুমা� একিট �ানীয় এমএনিড(MND) েকয়ার েস�ার বা েনটওয়ােকর্ র মাধয্েম উপল�
হেত পাের।
যিদ তারা একিট ইউিনট েপেত অসমথর্ হন, উদাহরণ�রপ আপনার এলাকায় তহিবেলর অভােব তা হয়,
েসে�ে� এমএনিড(MND) অয্ােসািসেয়শেনর কাছ েথেক একিট ইউিনট ধার েনওয়া েযেত পাের। আপনার
িজিপ(GP)-েক বা আপনার �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া টীেমর একজন সদসয্েক সােপাটর্ সািভর্ েসস টীেমর সােথ
01604611802 ন�ের েযাগােযাগ করেত বা এই আইিডেত ই-েমইল করেত বলুনঃ
support.services@mndassociation.org

আিম একিট সাকশন ইউিনট িকভােব বয্বহার করব?
েয েপশাদার বয্ি�িট ইউিনটিট সরবরাহ করেবন, িতিনই আপনােক এিটর িনরাপদ বয্বহার সং�া� �িশ�ণ
িদেত পারেবন। ইিন আপনার েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ�, �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�, নাসর্ বা
এমএনিড(MND) ে�শয্ািল� টীেমর একজন সদসয্ হেত পােরন। যিদ �িশ�ণ �দান না করা হয়, েসে�ে�
ইউিনটিটর িনরাপদ বয্বহার সুিনি�ত করার জনয্ তার অনুেরাধ করন।
একিট সাকশন ইউিনট বয্বহার করার সময়, িন�িলিখত িনেদর্ িশকাগিল সবসময় অনুসরণ করা উিচতঃ
•

একিট ওরাল সাকশন ইউিনট শধুমা� মুখগ�ের বয্বহার করা উিচত। এিটেক গলার িপছেনর অংেশ,
েপছেনর দাঁত ছািড়েয় অথবা আপনার নজেরর আড়ােল থাকা অংেশ বয্বহার করেবন ন।

•

মুখ বা গলার িপছন েথেক কিঠন ব�, খাবার বা �ােস েনওয়া িবজাতীয় ব� অপসারণ করার েচ�া
করেবন না, কারণ তার জনয্ চােপ ব�িট �াসনালীর আেরা িভতের চেল েযেত পাের।

•

িচৎ হেয় েশােবন না। আপনার েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ� বা নাসর্ উপযু� েদহভ�ীর বয্াপাের
পরামশর্ িদেত পারেবন, তেব আপিন যিদ উেঠ বসেত না পােরন, তাহেল আপনার পাশ িফের েশাওয়া
উিচত।

•

ডায়ালিটেক খুব উঁচুেত েঘারােবন না। একিট িন� েসিটং িদেয় শর করন এবং �েয়াজন অনুযায়ী
ধীের ধীের বাড়ান। যথাযথ �া�য্েসবা েপশাদার আপনােক বয্বহােরর আদশর্ েসিটং-এর বয্াপাের পরামশর্
িদেত পারেবন।

•

একবাের 10 েসেকে�র েবশী সমেয়র জনয্ মুেখর মেধয্ সাকশন ি�য়া স�ালন করেবন না।

•

�িত এড়ােনার জনয্, সাকশন শীষর্িটেক িজ�া বা েচায়ােলর িভতেরর িদেকর নরম �েকর সং�েশর্
আনেবন না। এই শীষর্িট যােত মুেখর সিঠক অংশগিলেত বয্বহৃত হয়, তা িনি�ত করার জনয্
উপকরণিট �দানকারী েপশাদােরর কাছ েথেক পরামশর্ িনন।

িকভােব আিম সাকশন ইউিনেটর যত্ন েনব?
ইউিনটিট ��তকারী বা এিট সরবরাহকারী েপশাদােরর �ারা আপনােক �দানকারী িনেদর্ শনা সবসময় অনুসরণ
করন। নীেচর িনেদর্ শনািট আপনােক ইউিনটিট সিঠকভােব র�ণােব�ণ করেত সহায়তা করেত পােরঃ
•

�িতবার বয্বহােরর আেগ এবং পের অ� পিরমাণ ঠা�া, পির�ার জল িদেয় সাকশন ি�য়া করন।
বয্াকেটিরয়া জ�ােনা �িতেরােধর জনয্ সাকশন শীষর্ এবং িটউেবর অংশগিলেক যতটা স�ব পির�ার
রাখা গর�পূণর্।

•

�েয়াজন অনুযায়ী কয্ািন�ার খািল রাখুন।

•

বয্বহােরর পর সর�াম পির�ােরর জনয্ ��তকারীর িনেদর্ শাবলী অনুসরণ করন।

•

বয্াটারীিট িনেদর্ শনা অনুযায়ী িনয়িমতভােব চাজর্ করা উিচত।
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যিদ আপনার সাকশন ইউিনেটর র�ণােব�ণ স�েকর্ েকান �� থােক তাহেল, িনেদর্ শ ময্ানুয়াল েদেখ িনন বা
আেরা তেথয্র জনয্ ��তকারীর সােথ েযাগােযাগ করন।

4:

আিম িকভােব কািশ সামলােত পাির?

আপিন যিদ েপশীর দুবর্লতা বা লালা জমা হওয়ার সমসয্ার স�ুখীন হন, আপিন হয়েতা েদখেবন েয, গলার
িপছেনর অনুভূিতগিলর পিরবতর্ ন হে�। এিট এই উে�েগর কারণ হেত পাের েয, হঠাৎ একিট কািশর দমক এেল
তা আপনার �াস-��ােসর উপর �ভাব েফলেব, তেব এিট মেন রাখা গর�পূণর্ েয, এমনিক কািশর গরতর
পবর্গিলর জনয্ও �াস-��াস হঠাৎ েরাধ হয় না।
এমএনিড(MND) থাকা অ� িকছু েলােকর ে�ে� গলার শ� হেয় যাওয়া েপশীর িখঁচুিনর জনয্ অ�তয্ািশত
কািশ বা ‘�াসেরাধ’-এর পবর্গিল হেত পাের, তেব আবার বলেত হয় েয, এর জনয্ �াস-��াস হঠাৎ আটেক
যায় না। যিদ েসরকম হয়, ওষুধ তার �ভাব কমােত পাের, যা এমএনিড(MND) জা� ইন েকস িকট-এ
আপনার জনয্ ে�স�াইব করা থাকেত পাের। িকটিট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ পেরর িশেরানামিট েদখুন।
যখন ফু সফু েসর িদেক যাওয়া নালীগিলেত অ�ি� ৈতরী হয়, আমরা �াসনালীগিল পির�ার করার একিট �াকৃ িতক
�িতবতর্ ি�য়া িহেসেব েকেশ থািক। আপনার �াসযে�র েপশী দুবর্ল হেল, আপিন আেগ েযরকম েজাের কাশেতন,
ততটা েজাের কাশেত সমথর্ নাও হেত পােরন।
এর অথর্ হেত পাের এই েয, আপনােক একিট অ�ি� দূর করার জনয্ আেরা েবশী কাশেত হেত পাের। তেব,
আপনার কািশ যিদ অ�ি�িট দূর করার মত যেথ� েজারদার না হয়, েসে�ে� আপিন বুেকর সং�মেণর বিধর্ত
ঝুঁ িকেত থাকেত পােরন। আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ� এবং একজন েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ�
আপনােক এর মাধয্েম এগিল সামলােত সহায়তা করেত পােরনঃ
�াস েকৗশলঃ: েযমন �াস �য্াক বা জমা করা (েযে�ে� ফু সফু েস ইেতামেধয্ থাকা বাতােসর উপর অিতির�
বাতাস �াপন কের) যােত আপনার কািশেত অিতির� েজার েযাগ করা যায়।
আপনার কািশেত সাহাযয্ করার জনয্ একিট য�ঃ যা একিট েফস মাে�র সােথ বয্বহার করা হয় এবং �ায়শঃ
‘কফ অয্ািস�’ বা ‘কািশ সহায়ক’ িহেসেব উে�খ করা হয়। এিট একিট �াকৃ িতক কািশর জনয্ উ�ী� কের
এবং বারংবার বুেকর সং�মণ হওয়ার ঝুঁ িক কমােত সহায়তা করেত পাের। িকছু বয্ি�র ে�ে� এর সােথ
মািনেয় েনওয়া কিঠন হেত পাের, তেব এিট উপকারী হেত পাের। সাধারণতঃ সমসয্ার �াথিমক পযর্ায়গিলেত
েকৗশলিটর সােথ মািনেয় েনওয়া অেপ�াকৃ ত সহজতর হয়। একজন েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ� য�িটর েসটআপ করেবন এবং এর উপর নজর রাখেবন।
‘কফ অয্ািস�’ েমিশন পাওয়ার উপায় বা এিট পাওয়ার জনয্ ঋেণর বয্ব�া অ�লেভেদ পিরবিতর্ ত হেত পাের
এবং মােঝ মােঝ এর সািভর্ িসং এবং র�ণােব�ণও সমসয্াজনক হেত পাের। আপনার যিদ এিট েপেত েকান
সমসয্া হয় বা সািভর্ িসং করেত ঝােমলা হয়, েসে�ে� আমােদর এই সমসয্াগিলর উপর নজর রাখেত সহায়তার
জনয্ অনু�হ কের, আমােদর েহ�লাইন এমএনিড(MND) কােনে�র সােথ েযাগােযাগ করন। েযাগােযােগর
িববরেণর জনয্ িবভাগ 6: আিম িকভােব আেরা জানেত পাির?-এর আেরা তথয্াবলী েদখুন।
এমএনিড(MND) জা� ইন েকস িকট িক?

MND জা� ইন েকস িকট হল একিট েছাট বা� েযিটেত কািশ ও �াসেরাধ হেয় যাওয়া সহ আপিন স�ুখীন

হেত পােরন এরকম �াস আটেক যাওয়া বা আত��� হওয়ার েকান অনুভূিত উপশেমর জনয্ িনিদর্ � ওষুধগিল
জমা থােক।

িকটিটেত িনিদর্ � পিরি�িতগিলেত আপনার ত�াবধানকারীর �েয়ােগর জনয্ তথয্াবলী ও ে�স�াইবকৃ ত ওষুধগিল
থােক, এছাড়াও এেত �া�য্ েপশাদারেদর বয্বহােরর জনয্ তথয্াবলী ও অিতির� ওষুধগিল থােক, যােত একিট
জররী পিরি�িতেত তােদর ডাকা হেল তারা অিবলে� এবং যথাযথ পদে�প �হণ করেত পােরন।
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খািল বা�িট িনঃখরচায় আপনার িজিপ(GP)-েক সরাসির সরবরাহ করা হয়। তারা �েয়াজনীয় ওষুধগিল
ে�স�াইব করেত পােরন এবং আপনার বািড়েত রাখার জনয্ স�ূণর্ িকটিট সরবরাহ করেত পােরন।
আপনার ত�াবধানকারীর জনয্ িকটিটর মেধয্ পরামশর্
করার সময় সাধারণতঃ আপনার কিমউিনিট নাসর্ বা
ত�াবধানকারীেক অিতির� িনেদর্ শনা �দান করেবন।
ওষুধগিল ে�স�াইব করা হেব। যিদ িকটিটেত থাকা
িদেত বলুন।

ও িনেদর্ শাবলী �দান করা থােক, তেব িকটিট সরবরাহ
আপনার িজিপ(GP) আপনােক ও আপনার
এর কারণ হল আপনার বয্ি�গত �েয়াজনগিল অনুযায়ী
িজিনসগিল বুিঝেয় না েদওয়া হয়, েসে�ে� তা বুিঝেয়

যিদও অিধকাংশ েলােকর ে�ে�ই কখেনাই বাে�র ওষুধগিল বয্বহােরর �েয়াজন পেড় না, তেব হােতর কােছ
েসিট থাকেল তা আত্মিব�াস িনেয় আসেত পাের এবং তা আ�াসকারী হেত পাের। আপিন যিদ মেন কেরন েয,
িকটিট কােজ আসেত পাের, েসে�ে� তা পাওয়ার জনয্ আপনার িজিপ(GP)-েক বলুন। তারা আপনার জনয্
একিট িকট অডর্ার িদেত এমএনিড(MND) কােনে�র সােথ েযাগােযাগ করেত পারেবন। েযাগােযােগর িববরেণর
জনয্ িবভাগ 6: আিম িকভােব আেরা জানেত পাির?-এর আেরা তথয্াবলী েদখুন।

আিম খাওয়ার সময় কািশ হওয়ার ে�ে� িক করেত পাির?
গলাধঃকরেণর সােথ সংি�� েপশীগিল �ভািবত হেল, আপিন েদখেবন েয, আপিন খাওয়া বা পান করার সময়
েবশী কাশেছন। এে�ে�, আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ� এবং ডায়ােটিশয়ােনর কাছ েথেক পরামশর্
িনন।
তারা েসরা েকৗশলগেলার বয্াপাের আপনােক পরামশর্ েদেবন, েযমনঃ

5:

•

আেরা ভালভােব িচেবান, যােত খাবার লালার সােথ ভালভােব িমেশ যায় এবং গলাধঃকরেণর পে�
সহজতর হয়

•

িবিভ� ঘনে�র খাবার এবং পাতলা তরলগিল ঘন করেল িনরাপদভােব গলাধঃকরণ করা সহজতর হেত
পাের (িকছু িথেকনার ে�সি�পশেনর মাধয্েম পাওয়া যায়)

আিম �াসেরাধ হেয় যাওয়া িকভােব সামলােত পাির?

�াসনালীেত একিট িবজাতীয় পদাথর্ েযমন খাবার বা তরল আটেক েগেল �াসেরাধ হেয় েযেত পাের।
ভীিতকর হেত পাের, তেব সাধারণতঃ অিতির� েকান সহায়তা ছাড়াই তা পির�ার হেয় যায়।

এিট

খাওয়ার সময় কািশ বা �াসনালীেত খাবার িগেয় �াসেরাধ হওয়া শধু গলাধঃকরেণর সমসয্া থাকা বয্ি�েদরই
নয়, েয কােরা হেত পাের। আপনার গলাধঃকরেণর েপশীগিল যিদ দুবর্ল হেয় থােক, আপিন িকছু টা েবশী
ঝুঁ িকেত থাকেবন।
েবশীর ভাগ ঘটনাই সাধারণতঃ েছাটখােটা ধরেণর হেয় থােক, তেব এই ঝুঁ িকিট রেয়েছ েয, �াসেরাধ হেয়
যাওয়ার বয্াপারিট সংকটজনক হেয় উঠেত পাের, যার জনয্ তাৎ�িণক �াথিমক িচিকৎসার �েয়াজন হয়। পেরর
িশেরানাম – �াসেরােধর বয্াপাের আপনার ত�াবধায়েকর জনয্ িনেদর্ শনা। এই ঘটনাগিল �িতেরাধ ও বয্ব�াপনায়
সহায়তার জনয্ এই সমসয্ার বয্াপাের আপনার �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র কাছ েথেক পরামশর্ েনওয়া
গর�পূণর্। এছাড়াও আপনার আেশপােশর বয্ি�েদর এিট জানা গর�পূণর্ েয, আপনার গরতর �াসেরাধ হওয়ার
পবর্গিলর মত অনাকাি�ত ঘটনা ঘটেল িক করেত হেব।
একজন �াভািবক বয্ি�র �াসেরােধর ে�ে� েয িচিকৎসা হয়, একজন এমএনিড(MND) থাকা েলােকর �াসেরাধ
হওয়ার ে�ে�ও একদম একই িচিকৎসা হেয় থােক। �াসেরাধ হওয়া সং�া� দুঃি��ার অনুভূিত �ােসর জনয্,
এরকম পিরি�িত ৈতরী হেল তা িকভােব সামলােত হেব তা আেগ েথেক েজেন রাখেল কােজ িদেত পাের।
হালকা ও গরতর �াসেরাধ হেয় যাওয়া অব�ার পাথর্কয্ েবাঝা গর�পূণর্ঃ
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হালকা বা আংিশক �াসেরাধঃ হেয় থােক যিদ �াসনালী শধুমা� আংিশকভােব অবর� হয়। খাবার বা পানীয়
�হেণর সময় তা হেত পাের, বা ফু সফু স েথেক িনঃসিরত পদাথর্গিলেক দূর করার েচ�া করেত িগেয় তা হেত
পাের। �াসেরাধ হওয়ােক হালকা বলা হেব, যিদ বয্ি�িটঃ
•
•

একিট �ে�র উত্তর িদেত পােরন বা একিট শ� করেত পােরন (েযখােন এমএনিড(MND)-র জনয্
কথা বলা গরতরভােব �িত�� হয়িন)
তখনও কািশ িদেত থােকন এবং �াস িনেত থােকন।

গরতর �াসেরাধ হলঃ যখন বয্ি�িট কথা বলেত পােরন না বা বা একিট শ� করেত পােরন না। যিদ বয্ি�িট
এমএনিড(MND)-র কারেণ কথা বলেত অ�ম হন, েসে�ে� িতিন তার মাথা ঝুঁ িকেয় বা ঝাঁিকেয় বা ইশারা
কের সাড়া িদেত পােরন। যিদ িতিন তাও করেত না পােরন, েসে�ে� অনয্ানয্ িচ�গিল রেয়েছ, যা িনেদর্ শ কের
েয, �াসেরাধ হওয়ার বয্াপারিট গরতর মা�ায় রেয়েছ। যিদ �াসনালীিট স�ূণর্ভােব আটেক যায়, েসে�ে�
শধুমা� হালকা িশস েদওয়ার মত আওয়াজ হেত পাের এবং েকান কািশ েদওয়ার েচ�া করা হেলও তা নীরব
থাকেব, কারণ বয্ি�িট �াস িনেত বা ছাড়েত সমথর্ হেবন না। গরতর �াসেরাধ হওয়া একিট জররী অব�া
এবং তার জনয্ তৎ�ণাৎ পদে�প েনওয়া �েয়াজন। আেরা তেথয্র জনয্ পরবত� পৃ�া েদখুন।

আপনার ত�াবধায়েকর জনয্, �াসেরাধ হেল িক করেত হেব তার িনেদর্ শনা
আপনার �ধান ত�াবধানকারী একজন জীবনস�ী, পিরবােরর সদসয্ বা ব�ু েযই েহান না েকন বা আপিন যিদ
েবতন েদওয়া ত�াবধানকারীর সহায়তা েনন, আপিন তােদর সােথ এই তথয্াবলী ভাগ কের িনেত চাইেত
পােরন, যারা খাওয়া বা পান করার সময় আপনার সহায়তা কের থােকন। এিট আপনার েকান স�াবয্ �াসেরাধ
হেয় যাওয়ার ঘটনার বয্াপাের আপনােক ও আপনার ত�াবধায়কেক পুনঃআ�াস �দােন সহায়তা করেত পাের।
কম উি�� হওয়া এবং আেরা িনয়�েণ থাকা গর�পূণর্, কারণ আত��� হেয় পড়েল তা পিরি�িতিটেক আেরা
খারাপ কের তু লেত পাের, আেগর িশেরানাম, এমএনিড(MND) জা� ইন েকস িকট িক? েদখুন।

“আত��� না হওয়া খুব গর�পূণর্ ... এমএনিড(MND) থাকা বয্ি� এবং তার ত�াবধানকারী বয্ি�
উভেয়র এেক অপেরর সামেথর্য্র �িত িব�াস থাকা গর�পূণর্।”
িন�িলিখতগিল শধুমা� িনেদর্ শাবলী মা� এবং েসগিলেক �াসেরাধ সং�া� ি�িনকয্াল পরামেশর্র �িত�াপনকারী
িহেসেব েদখা উিচত নয়। আপিন যিদ গলাধঃকরণ, কািশ বা �াসেরাধ সং�া� েকান সমসয্ার স�ুখীন হন,
েসে�ে� পরামেশর্র জনয্ একজন �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপে�র কােছ যান। আপিন এছাড়াও
িনউেরালিজকয্াল সমসয্ার অিভ�তা থাকা একজন িফিজওেথরািপে�র কােছ এিট িনেয় আেলাচনা করেত পােরন
যা আপনার কােজ আসেত পাের।

হালকা বা আংিশক �াসেরাধ হওয়া একজন বয্ি�র সহায়তা করা
যিদ বয্ি�িট তখনও কাশেত, �াস িনেত বা একিট শ� করেত পােরন, েসে�ে� এিট একিট হালকা বা আংিশক
�াসেরাধ হওয়ার পিরি�িত হেব। এই পিরি�িতেত, সাধারণভােব িতিন িনেজই আটেক যাওয়া পদাথর্িট েবর কের
িদেত পারেবন। �াসনালী পির�ার হওয়া এবং অ�ি� চেল যাওয়া পযর্� তােদরেক কািশ চািলেয় েযেত উৎসািহত
করন।
হালকা �াসেরাধ হওয়া, সংি�� বয্ি�িট এবং তার আেশপােশর েলােকেদর জনয্ খুব চাপজনক হেত পাের, তেব
ৈধেযর্য্র সােথ এবং সময় িনেল আটেক যাওয়া পদাথর্িট অবেশেষ পির�ার হেয় যায়।
সতক�করণঃ হালকা বা আংিশক �াসেরাধ হেল, বয্ি�িটর িপেঠ চাপড় েদেবন না, কারণ তারা আেরা েজাের
�াস িনেত থাকেবন, যার জনয্ আটেক যাওয়া খাবার বা তরল �াসনালী িদেয় আেরা িভতের চেল েযেত পাের।
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“আিম তােক পাশ েথেক একটা ভরসাজনক আিল�ন করেত েদেখিছলাম, েযখােন এমএনিড(MND)
থাকা বয্ি�িট বেস িছেলন। এবং ‘সবিকছু িঠক হেয় যােব’-এই কথািট একিট আ��কারী ও িশিথলকারী
�ভাব েফেলিছল, যা �াসেরাধকারী পদাথর্িট পির�ার করেত সহায়তা কেরিছল…শধু এই পুনঃআ�াসিট উে�গ
কমােত সহায়তা কেরিছল।"
যিদ েকান সময় বয্ি�িট তার কাযর্করীভােব কািশ েদওয়ার সামথর্য্ হারান, েসে�ে� এিট একিট গরতর
�াসেরােধর পবর্ হেত পাের। গরতর �াসেরাধ হওয়া বয্ি�েক সহায়তা করা – শীষর্ক পেরর িশেরানামিট েদখুন।

গরতর �াসেরাধ হওয়া বয্ি�েক সহায়তা করা
যিদ বয্ি�িট কাশেত, �াস িনেত, কথা বলেত বা েকান শ� করেত অসমথর্ হন, এবং স�াবয্ভােব একিট েছাট
িশস্ েদওয়ার মত শ� কেরন, তাহেল েসিট গরতর �াসেরাধ িহেসেব িবেবচনা করা হেব।
সতক�করণঃ এিট একিট জররী পিরি�িত যার জনয্ তৎ�ণাৎ পদে�প �হণ করেত হেব।

এরকম হেলঃ
• বয্ি�িটর এক পাশ েথেক সামানয্ িপছেন দাঁড়ান (যিদ আপিন ডান-হািত হন, তাহেল বাঁিদেক দাঁড়ান,
যিদ আপিন বাঁ-হািত হন, তাহেল ডানিদেক দাঁড়ান)
•

এক হাত িদেয় তার বুেক সােপাটর্ িদন এবং বয্ি�িটেক সামেনর িদেক ঝুঁ িকেয় িদন, যােত আটেক যাওয়া
পদাথর্িট নীেচর িদেক যাওয়ার বদেল মুখ িদেয় েবিরেয় আেস।

•

আপনার হােতর েচেটা িদেয় বয্ি�িটর কাঁেধর �সািরত অংেশ পাঁচবার পযর্� েজাের চাপড় মারন
(হােতর েচেটা হল হােতর পাতা ও কবিজর মধয্বত� অংশ)

•

�িতবার চাপড় েদওয়ার পর েথেম যাচাই করন েয, আটেক থাকা পদাথর্িট েবিরেয় িগেয়েছ িক না।

যিদ পাঁচবার পরপর চাপড় েমেরও বাধািট সের না যায়, েসে�ে� িন�রপভােব পাঁচবার পযর্� েপেট চাপড়
মারনঃ
•

�াসেরাধ হওয়া বয্ি�র িপছেন দাঁড়ান। যিদ িতিন একিট েচয়াের বা হইলেচয়াের থােকন, আপিন তার
িপছেন িগেয় ি�ত হন। যিদ েচয়ারিট খুব বড় হওয়ার জনয্ িপছেন না দাঁড়ােনা যায়, েসে�ে� িনেজেক
একিট পােশ ি�ত করন এবং যতটা িনিবড়ভােব স�ব প�িতিট অনুসরণ করন।

•

আপনার দুহাত িদেয় বয্ি�িটর েকামর জিড়েয় ধরন এবং তােক সামেনর িদেক ঝুঁ িকেয় িদন।

•

আপনার একিট মুি�ব� করন এবং েসিটেক তার নািভর িঠক উপরটায় রাখুন।

•

আপনার আেরকিট হাত এর উপর রাখুন এবং উভয় হাত িদেয় েপেটর িভতেরর িদেক েজাের, ঊ�র্মুখী
চাপ িদন।

•

এিট পাঁচবার পযর্� পুনরাবৃত্ত করন যত�ণ না তােদর মুখ িদেয় আটেক থাকা পদাথর্িট েবিরেয় আেস।

•

�িতবার চাপ েদওয়ার পর েথেম যাচাই করন েয, আটেক থাকা পদাথর্িট েবিরেয় িগেয়েছ িক না।

•

যিদ ব�িট এখনও আটেক থােক, একবার িপেঠ, একবার েপেট এরকমভােব পরপর চাপড় মারা চািলেয়
যান।

িপেঠ চাপড় ও েপেট চাপেড়র এই চ�িট িতনবার কের করার পরও বয্ি�িটর �াসনালী পির�ার না হেল,
েসে�ে�ঃ
• 999-এ কল করন বা কাউেক তা করেত বলুন এবং অিবলে� একিট অয্া�ুেল� চান।
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•

সহায়তা এেস েপৗঁছােনা পযর্� িপেঠ ও েপেট চাপ েদওয়ার চ�িট চািলেয় যান।

আপনােক যিদ েপেট চাপ েদওয়ার �ণালীিট করেত হয়, েসে�ে� বয্ি�িটেক এরপর হাসপাতােল িনেয় যাওয়া
উিচত।

আিম যিদ অ�ান হেয় পিড় তাহেল িক হেব?
যিদ আপিন অ�ান হেয় পেড়ন, েসে�ে� সাধারণতঃ কািডর্ও পালেমানাির িরসািসেটশন(CPR) �েয়ােগর েচ�া
চালােনা হেব, যিদ না আপিন এর আেগ এিট না করার বয্াপাের ই�া �কাশ কের থােকন বা েমিডকয্ালগতভােব
তা আপনার জনয্ ভােলা না হয়।
িসিপআর(CPR)-এর জনয্ আঘাত লাগেত পাের এবং এিট করার আেগ আপনার ত�াবধানকারীর এই বয্াপাের
�িশি�ত হওয়া উিচত। এই বয্াপাের এনএইচএস(NHS) এর এই ওেয়বসাইটিট েদখুনঃ
www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid।
যিদ আপিন চান েয, আপনার সােথ িরসািসেটট বা পুনর�ীিবত করার �ি�য়ািট চালােনার েচ�া না করা
েহাক, েসে�ে� আপিন িচিকৎসা �তয্খয্ােনর একিট অি�ম িস�া� (ADRT) ফেমর্ িনিদর্ � িচিকৎসা �তয্াখয্ান বা
�তয্াহার করার িস�া�িট িলেখ েযেত পােরন। এিট শধুমা� ইংলয্া� ও ওেয়লেশ আইনীভােব বাধয্তামূলক
থাকেব, তেব নদর্ ানর্ আয়ারলয্াে�ও �া�য্ ও সামািজক পিরচযর্া েপশাদাররা এিট বয্বহার করেত পােরন।
এিডআরিট (ADRT) স�িকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্, েদখুন:
তথয্ প� 14A – িচিকৎসা �তয্াখয্ােনর অি�ম িস�া� (ADRT)

আপনার এিডআরিট (ADRT), পাশাপািশ িচিকৎসা েসবা সং�া� অনয্ানয্ নিথপ�
স�েকর্ আপনার িচিকৎসা েসবায় স�ৃ� সকলেক অবিহত করন। এেদর মেধয্ আপনার
িজিপ (GP) এবং েযেকােনা িবেশষ�রাও অ�ভুর্ �।

আপনার িজিপ (GP) েক িচিকৎসার েরকেডর্র জনয্ এিডআরিট (ADRT) এর একিট
অনুিলিপ �দান করন এবং �ানীয় বয্ব�া িকভােব কাজ কের েস স�েকর্ িজ�াসা
করন। উদাহরণ�রপ, িকছু অয্া�ুলয্া� েসবা এমএনিড (MND) -এর মেতা �াণঘাতী
েরােগ আ�া� েলােকর ে�ে� এিডআরিট (ADRT) বা িচিকৎসা েসবা িনেদর্ িশকার
অনুিলিপ রােখ।

স�বপর ে�ে�, পয্ারােমিডক ও অনয্ানয্ জরির ের��াররা িচিকৎসার
ইিতহাসেকও িবেবচনা কেরন, তেব জরির অব�ায় তারা আপনার েরকডর্সমূহ
বয্বহার করেত স�ম নাও হেত পােরন। েকােনা একিট ৈবধ এিডআরিট (ADRT)
ফমর্ না েদেখই তােদরেক তােদর �দত্ত িচিকৎসাসমূহ স�েকর্ একিট �ত
িচিকৎসাগত িস�া� িনেত হেত পাের।
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6:

আিম িকভােব আেরা জানেত পাির?

কাযর্ করী সং�াগিল
আমরা েয নীেচর সং�াগিলেক অপিরহাযর্ভােব সমথর্ন করিছ তা নয়, তেব আপিন যােত আেরা তেথয্র জনয্
স�ান শর করেত পােরন, তােত সহায়তার জনয্ েসগিলেক অ�র্ভু� কেরিছ। মু�েনর সময় েযাগােযােগর িববরণ
সিঠক িছল, তেব সং�রণগিলর মেধয্ েসগিল পিরবিতর্ ত হেত পাের। আপনার যিদ একিট সং�া খুঁেজ েপেত
সহায়তার �েয়াজন হয়, আমােদর এমএনিড(MND) কােন� েহ�লাইেনর সােথ েযাগােযাগ করন (িববরেণর
জনয্ এই তথয্পে�র েশেষ আেরা তথয্াবলী অংশিট েদখুন)।
িবিডএ (BDA) – িদ অয্ােসািসেয়শন অফ ইউেক(UK) ডায়ােটিশয়ান্স
একিট সং�া যারা ডােয়িটিশয়ানেদর �িতিনিধ� কের এবং তারা িকভােব কাজ কেরন েস বয্াপাের পুি�ে�ে�
কমর্রত বয্ি�েদর পরামশর্ �দান কের।
িঠকানাঃ
3rd Floor, Interchange Place, 151-165 Edmund Street,
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

Birmingham B3 2TA

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

িদ রয়য্াল কেলজ অব অকুেপশনাল েথরািপ�স
ইউনাইেটড িকংডেমর সম� অকুেপশনাল েথরািপ কম�েদর েপশাদারী সং�া এবং একজন ওিট(OT)-েক িকভােব
খুঁেজ েপেত পােরন, েস সং�া� তথয্ �দান কের।
িঠকানাঃ
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB

020 3141 4600
membership@rcot.co.uk
www.rcot.co.uk

চাটর্াডর্ েসাসাইিট অফ িফিজওেথরািপ (CSP)
একিট েপশাদারী সং�া যা িফিজওেথরািপেত উৎকষর্তা অজর্ন ও �চােরর জনয্ কাজ কের। একজন �ানীয়
িফিজওেথরািপ�েক স�ান করার জনয্ তােদর একিট সাচর্ ইি�ন রেয়েছ।
িঠকানাঃ
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
020 7306 6666
ওেয়বসাইটিটর েযাগােযােগর পৃ�ার মাধয্েম
www.csp.org.uk

েহল্থ অয্া� েকয়ার �েফশন্স কাউি�ল (HCPC)
একিট িনয়�ক সং�া যারা �য্াকিটেসর মানদ� পূরণকারী �া�য্ েপশাদারেদর একিট েরিজ�ার রােখ।
িঠকানাঃ
Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
েটিলেফানঃ
0300 500 6184
ওেয়বসাইটঃ
www.hpc-uk.org
এমএনিড(MND) �টলয্া�
তারা িফিজওেথরািপ েথেক েসরািট পাওয়া শীষর্ক একিট পুি�কা �কাশ কেরেছ।
িঠকানাঃ
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ

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

www.mndscotland.org.uk

এনএইচএস(NHS) ওেয়বসাইট
আপনােক �াে�য্র বয্াপাের অবগিতকৃ ত পছ�গিল েবেছ িনেত সহায়তার জনয্ অনলাইন তথয্াবলী।
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

111
ওেয়বসাইটিটর েযাগােযাগ পৃ�ার মাধয্েম
www.nhs.uk

এনএইচএস (NHS) িডের� ওেয়ল্শ
ওেয়ল্েশর জনয্ �া�য্ পরামশর্ এবং তথয্ পিরেষবা
েটিলেফানঃ
ওেয়বসাইটঃ

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

এনএইচএস(NHS) নদর্ ানর্ আয়ারলয্া�
নদর্ ানর্ আয়ারলয্াে� এনএইচএস(NHS) পিরেষবা সং�া� তথয্াবলী। এিট একিট অনলাইন পিরেষবা।
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

ওেয়বসাইটিটর েযাগােযােগর পৃ�ার মাধয্েম
www.hscni.net

রয়য্াল কেলজ অফ �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�স
�ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�েদর মূল েপশাদার সং�া, যারা আপনােক েযাগয্তাস�� েথরািপ�েদর সােথ
েযাগােযাগ করেত সহায়তা করেত পােরন।
িঠকানাঃ
েটিলেফানঃ
ই-েমইলঃ
ওেয়বসাইটঃ

2 White Hart, London SE1 1NX
020 7378 1200
ওেয়বসাইটিটর েযাগােযাগ পৃ�ার মাধয্েম
www.rcslt.org

তথয্সূ�গিল
এই তথয্াবলী সমথর্েনর জনয্ বয্বহৃত তথয্সূ�গিল অনুেরাধ�েম পাওয়া েযেত পােরঃ
ই-েমইলঃ infofeedback@mndassociation.org
বা িচিঠ িলখুন এই িঠকানায়ঃ Information feedback, MND Association, Francis Crick House,

6 Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ

ধনয্বাদ �াপনগিলঃ
এই তথয্পে� িনেজেদর িবেশষ� িনেদর্ শনা �দােনর জনয্ িন�িলিখত বয্ি�েদরেক আ�িরক ধনয্বাদ জানােনা হে�ঃ
ডাঃ এমা হাজবয্া�স্, কনসালেট� পয্ািলেয়িটভ েমিডিসন, ��ারশায়ার হসিপটাল্স এনএইচএস(NHS)ফাউে�শন
�া�
িননা ে�ায়য্ারস্, �ীচ অয্া� লয্া�ুেয়জ েথরািপ�, নিটংহয্াম ইউিনভািসর্িট হসিপটাল্স �া�

আেরা তথয্বলী
এই তথয্পে�র পিরে�ি�েত আমােদর অনয্ানয্ তথয্প�গিল আপনার কােজ আসেত পােরঃ
7B – নল িদেয় খাওয়ােনা
8A – �াস-��ােসর সমসয্ায় সহায়তা
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14A – িচিকৎসা �তয্াখয্ান করার অি�ম িস�া�(ADRT)
6A – িফিজওেথরািপ
আমরাও এছাড়াও িন�িলিখত �কাশনাগিল ��ত কেরিছঃ

েমাটর িনউরন েরাগ িনেয় েবঁেচ থাকা – এমএনিড(MND) এবং িকভােব এর �ভােবর বয্ব�াপনা করেত হেব েস

সং�া� আমােদর িনেদর্ শনা, যার মেধয্ খাওয়া ও পান করা এবং কথা বলা ও ভাবিবিনময় করা সং�া�
িনেদর্ শনা রেয়েছ

এমএনিড(MND)-র উপেযাগী র�ন�ণালীর সং�হঃ সহেজ গলাধঃকরেণর খাবারগিল
ত�াবধান করা এবং এমএনিড(MND): আপনার জনয্ সহায়তা - পািরবািরক ত�াবধানকারীেদর জনয্ িবশদ
তথয্াবলী, যারা এমএনিড(MND) িনেয় েবঁেচ থাকা একজন বয্ি�েক সহায়তা করেছন

ত�াবধান করা এবং এমএনিড(MND): �ত িনেদর্ িশকা - ত�াবধানকারীেদর জনয্ আমােদর তেথয্র একিট
সারসংে�প।
আপিন আমােদর ওেয়বসাইট www.mndassociation.org/publications েথেক আমােদর �কাশনার অিধকাংশই
ডাউনেলাড করেত পােরন অথবা এমএনিড(MND) কােন� টীম েথেক ি�ে�র অডর্ার করেত পােরন, যারা
অিতির� তথয্ এবং সহায়তা �দান করেত পারেবনঃ
এমএনিড(MND)কােন�
েটিলেফানঃ 0808 802 6262
ই-েমইলঃ mndconnect@mndassociation.org
এমএনিড(MND) অয্ােসািসেয়শন, Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton Park

Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ

এমএনিড(MND) অয্ােসািসেয়শন ওেয়বসাইট এবং অনলাইন েফারাম
ওেয়বসাইটঃ www.mndassociation.org
অনলাইন েফারামঃ: https://forum.mndassociation.org/ বা ওেয়বসাইেটর মাধয্েম

আমরা আপনােদর মতামতেক �াগত জানাি�
আমােদর েকান
disease)-এ
ভাবনা আমরা
�েয়ােগর মেধয্

কাজগেলা ভােলা হে� এবং এমএনিড (MND) বা েকেনিড’র েরাগ (Kennedy’s
আ�া� েলােকর জনয্ তেথয্র েকাথায় আমরা আেরা উ�ত করেত পাির েস স�েকর্ আপনার
জানেত চাই। আপনার েবনামী ম�বয্গিলও তহিবল সং�েহর জনয্ আমােদর সং�ান, �চার ও
সেচতনতা ও �ভাব বাড়ােত বয্বহার করা েযেত পাের।

যিদ আপিন আমােদর েকান তথয্প� স�েকর্ মতামত িদেত চান, আপিন
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25 -এ িগেয় একিট অনলাইন ফমর্ বয্বহার করেত পােরন।
এছাড়াও আপিন মতামত �দােনর ফেমর্র একিট কাগেজর সং�রণ পাওয়ার জনয্ এই ই-েমইল আইিড infofeedback@mndassociation.org-েত অনুেরাধ করেত পােরন।

18

বা এই িঠকানায় িলখুনঃ Information feedback, MND Association, Francis Crick House, 6

Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ
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