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ગળવામાં સમસ્યાઓ

ચાલક જ્ઞાનતં� ુ કોિશકાનો રોગ ધરાવતા ક� તેનાથી અસરગ્રસ્ત લોકો માટ� મા�હતી
MND સાથે, તમે � ર�તે ખોરાક ગળો છો તેમાં ફ�રફારો અ�ુભવી શકો છો. તમને તમાર� લાળ િનયંિત્રત કરવામાં પણ સમસ્યાઓનો અ�ુભવ થઈ શક� છે અને
ખાંસી ખાવાની ક્ષમતા નબળ� પડ� શક� છે .
આ મા�હતીપત્રક એવી સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપે છે �નો તમાર� સામનો કરવો પડ� શક� અને શા માટ� તે થાય છે તેની વાત કર� છે , તેમજ તેમાં મદદ માટ� �ું
કર� શકાય તે �ગેનાં � ૂચનો આપે છે . જો સંભાળકતાર્ઓએ હળવી અથવા તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણની ઘટના દરિમયાન મદદ કરવાની જ�ર પડ� તો તેમને વ�ુ
આત્મિવ�ાસનો અ�ુભવ કરાવવામાં મદદ�પ માગર્દશર્નનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે .
િવષયવસ્�ુમાં નીચેના િવભાગોનો સમાવેશ થાય છે :
1.

MND ગળવાની �ક્રયાને કઈ ર�તે અસર કર� છે ?

2.

લાળ �ગે ની સમસ્યાઓને �ું કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

3.

સક્શન �ુિનટ ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� ?

4.

�ું ખાંસીને કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

5.

�ું �ગ
ં ૂ ળામણને કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

6.

�ું વધાર� મા�હતી કઈ ર�તે મેળવી શ�ું ?

આ સંક�ત�ચહ્નનો ઉપયોગ અમારા અન્ય પ્રકાશનોને દશાર્ વવા માટ� થાય છે . આને કઈ ર�તે ઍક્સેસ કર�ું તે �ણવા માટ� , �ુ ઓ આ પત્રકના �તે
વ�ુ મા�હતી.
આ સંક�ત�ચહ્નનો ઉપયોગ MND ધરાવતા ક� તેનાથી અસરગ્રસ્ત અન્ય લોકોના કથનો દશાર્વવા માટ� થાય છે .
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MND ગળવાની �ક્રયાને કઈ ર�તે અસર કર� છે ?

1:

ગળવાની �ક્રયા એ જ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે �નો એક ભાગ આપણા સ્વૈ�ચ્છક િનયંત્રણ હ�ઠળ થાય છે અને બીજો ભાગ સ્વયં� ૂ થાય છે . ગળવાની

સામાન્ય �ક્રયામાં જડ�ુ,ં હોઠ અને �ભ ખોરાક, પ્રવાહ�ઓ અને લાળને તમારા મ�માં ચાવવા માટ� રાખે છે અને ગળવા માટ� તૈયાર કર� છે .
ત્યારબાદ એક સ્વયં� ૂ �ક્રયાને કારણે ખોરાક અ�નળ�માંથી નીચે ઊતર�ને પેટમાં �ય છે .

MND એવા જ્ઞાનતં� ુઓને અસર કર� શક� છે � તમારા જડબાં, હોઠ, ગળા, ચહ�રા અને �ભમાંના સ્ના�ુઓ �ુધી સંદ�શ પહ�ચાડ� છે ,�ના

પ�રણામે આ સ્ના�ુઓ નબળાં પડ� છે . આથી અસરકારક ર�તે ખોરાક ગળવાની અને તમારા મ�માં લાળ પર કા� ૂ રાખવો વધાર� �ુશ્ક�લ બની

શક� છે . સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ વ્યવસાિયકો ગળવાની આ તકલીફોને �ડસફ��જઆ તર�ક� ઓળખાવે છે .
આ સ્ના�ુઓમાં આવતી નબળાઈથી તમે કઈ ર�તે બોલો છો તેના પર પણ અસર પડ� શક� છે .

MND સાથે બોલવા અને વાતચીતની �ક્રયા િવશે વ�ુ િવગતો માટ�, �ુ ઓ:
મા�હતીપત્રક 7C – ભાષણ અને સંવાદમાં સહાયતા
જો તમને MND�ુ ં પ્રોગ્રેિસવ બલ્બર પાલ્સી કહ�વા�ું સ્વ�પ હોય તો ગળવાની સમસ્યાઓ રોગમાં બ�ુ આરં �ભક તબ�ે શ� થઈ
શક� છે . આ સમસ્યાઓ MNDના અન્ય પ્રકારો સાથે પણ થઈ શક� છે , પરં � ુ તે સામાન્ય ર�તે પછ�ના તબ�ે થાય છે .

ગળવાની સમસ્યાઓનાં �ચહ્નો કયા છે ?
ક�ટલાક �ચહ્નો સ્પષ્ટ હશે, પરં � ુ ક�ટલાક ઓછાં સ્પષ્ટ હોય છે . તમે ખાસ ન�ધ લીધા િવના અ�ુ�ૂલન સાધી લી�ું હોય તેમ બને અને �ાર� ક
�ુ �ુંબીજનો, િમત્રો અથવા અન્યોએ તમાર� પહ�લાં ફ�રફારો ન�ધ્યા હોઈ શક�.

�ચહ્નો િવશે શ� તેટલી જલ્દ� �ણ થવાથી તમને લક્ષણોને િનયંિત્રત કરવામાં અને છાતીના ચેપો �વી વધાર� ગંભીર સમસ્યાઓ ઉદ્ભવતી

અટકાવવામાં મદદ મળ� શક� છે . જો ગળવાની �ક્રયામાં કોઈપણ સમસ્યાઓ તમારા ધ્યાનમાં આવે તો તમારા GP અને તમારા સ્પીચ અને
લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ પાસેથી સલાહ મેળવવી � ૂબ અગત્યની છે .

તમને એ�ું લાગી શક� છે ક� તમે � ર�તે ગળો છો તેમાં �દવસ દરિમયાન ફ�રફાર થઈ રહ્યો છે અને ક્રમશ: તેમાં નબળાઈ આવી રહ� છે .
ગળવાની સમસ્યાઓનાં સામાન્ય �ચહ્નોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શક� છે :

•

ખાવા ક� પીવા દરિમયાન ખાંસી આવવી

•

ખોરાક, પ્રવાહ�ઓ અથવા લાળને આગળ ધક�લવા માટ� વારં વાર ગળવાની જ�ર પડવી

•

મ� અથવા ગળામાંથી અવરોધ �ૂ ર કરવાની ક્ષમતાનો અભાવ હોય તેમ લાગ�ું

•

ખોરાક, પ્રવાહ� અથવા લાળને કારણે મ�માં �ૂચો ભરાવો અથવા �ગ
ં ૂ ળામણ થવી

•

ભીનાશભય� અથવા ગડગડાટના ધ્વિન સાથેનો અવાજ

•

ચાવવા અથવા ગળવા માટ� વધારાના સમય અથવા પ્રયત્નની જ�ર પડવી

•

મ�માંથી ખોરાક અથવા પ્રવાહ� ટપકવાં

•

લાળ પડવી

•

�ગ
ં ૂ ળામણની લાગણી

•

ખોરાક અથવા દવા ગળામાં 'ફસાઈ' ગયા હોવાની લાગણી.

ગળવાની તકલીફો મને કઈ ર�તે અસર કર� શક�?
ગળવાની તકલીફોથી નીચેની બાબતો થઈ શક� છે :

•

ખાવા ક� પીવામાં ઓછો આનંદ મળવો

•

ખાવા અને પીવામાં વધાર� લાંબો સમય લાગે

•

ખાવા ક� પીવાનો પ્રસંગ હોય તેવી સામા�જક �સ્થિતઓમાં શરમ આવવી અથવા અલગપણાનો અ�ુભવ થવો

•

વજન ઘટ�ું

•

�ડહાઇડ્ર�શન ક� �નાથી કબ�જયાત થઈ શક�, �ડ� ર� સા�ુક્ત લાળ અને અન્ય સમસ્યાઓ

•

�ચ�તા, ખાસ કર�ને જો તમે �ગ
ં ૂ ળામણ બાબતે �ચ�િતત હો

•

ખોરાક અથવા પી�ું ફ�ફસાંમાં જવાને કારણે છાતીના ચેપો અથવા એ�સ્પર� શન ન્� ૂમોિનયા.
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ગળવાની સમસ્યાઓ�ું િનદાન કરવા માટ� કયા પર�ક્ષણોનો ઉપયોગ થાય છે ?
�ું થઈ ર�ું છે અને તેની ક�વી અસર થઈ રહ� છે તે સમજવા માટ� તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ તમાર� ગળવાની તકલીફો �ગે ચચાર્

કર� શક� છે . તેઓ તમારા મ�ની તપાસ કર� શક� છે અને મ�માં �ય તેટલા પ્રમાણમાં ખોરાક અથવા પીણાં તમે લો તે વખતે તમા�ું અવલોકન

કર� શક� છે . કયા સ્ના�ુઓ અસરગ્રસ્ત છે તે ઓળખવામાં આનાથી મદદ મળ� શક� છે . જો જ�ર જણાય તો તમને વ�ુ પર�ક્ષણોની ભલામણ
કરવામાં આવી શક� છે . આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
ગળવાની �ક્રયાની ફાયબરઑ�પ્ટક ઍન્ડોસ્કૉિપક તપાસ (FEES): એક છે ડ� લાઇટ ધરાવતી નાની �સ્થિતસ્થાપક નળ� નાક દ્વારા ગળાની

પાછળ પસાર કરવામાં આવે છે , �થી ખોરાક અને પ્રવાહ� �ભની પાછળથી પસાર થાય તે �ક્રયા�ુ ં અવલોકન કર� શકાય.
િવડ�ઓફ્લોરોસ્કોપી (VF): આ સ્ક�નમાં તમે ખોરાક અને પીણાં લો તે દરિમયાન તે� ુ ં ર� ક�ડ�ગ કરવા માટ� િવડ�ઓનો ઉપયોગ થાય છે .

એક્સ-ર� માં દ� ખાતા પદાથર્ સાથે તેને ભેળવવામાં આવે છે . આનાથી ગળવાની સમસ્યાઓ ચ�ધી બતાવવામાં મદદ મળે છે અને ફ�ફસાંમાં કંઈ

પણ જઈ ર�ું છે ક� ન�હ તે જોઈ શકાય છે .

�ું ભાવનાત્મક અસર�ું િનયમન ક�વી ર�તે કર� શ�ું ?
કોઈપણ નવાં લક્ષણો, સામાન્ય �ચ�તાઓ અથવા તણાવ �ચ�તાજનક હોઈ શક� છે અને તમને અ�ુ�ૂલન સાધવામાં સમય લાગી શક� છે . થાક

અને તણાવ અ�ુભવવાથી ગળવા�ુ ં વધાર� �ુશ્ક�લ બની શક� છે .

“આ ચચાર્ કરવામાં �ુશ્ક�લ િવષય છે – ખાસ કર�ને િમત્રો અથવા સાથીઓ સાથે તેની ચચાર્ કરવી �ુશ્ક�લ બની શક� છે , કારણ ક� તે

એવી બાબત છે �ના િવશે આપણામાંથી કોઈ િવચારવા માંગતા નથી.”

મદદ િવના, ગળવાની સમસ્યાઓ અને �ચ�તા એકબી�ને વધાર� ખરાબ બનાવી શક� છે અને તેનાથી એક િવષચક્ર સ�ર્ઈ શક� છે . તમાર�

સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મ તરફથી સહકાર સાથે આ સમસ્યાઓ�ુ ં િનયમન અને સારવાર કરવાના માગ� મળ� શક� છે . �ુ ઓ આ
િવભાગમાં પાછળથી આવ�ું શીષર્ક, મને ગળવાની સમસ્યાઓ હોય તો કોણ મદદ કર� શક�?

MND ના ભાવનાત્મક પડકારોનો સામનો કરવા િવશેની વ�ુ મા�હતી માટ�, અમાર� આ માગર્દિશ�કા �ુ ઓ, ભાવનાત્મક અને માનિસક સમથર્ન,:

તમાર� ન�કના લોકો સાથે �ુલ્લો સંવાદ કરવો પણ તમને ઉપયોગી લાગી શક� છે , ખાસ કર�ને જો સાથીદાર, �ુ �ુંબીજન અથવા િમત્ર તમારા
�ુખ્ય સંભાળકતાર્ હોય. તમે કોઇપણ સમસ્યાજનક પ�ર�સ્થિતમાં ક�વો અ�ભગમ અપનાવશો તે �ગેની સમ�ૂતી પર પહ�ચવાથી કોઈપણ
તણાવ અ�ુભવાતો હોય તે ઓછો કરવામાં મદદ મળ� શક� છે :

“મને એ�ુ ં લાગે છે ક� MND ધરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� તેમના સંભાળકતાર્ઓ સાથે આ મા�હતીપત્રક વાંચ�ુ ં અને વહ�ચ�ુ ં એ

� ૂબ પ્રેરણાદાયક સા�બત થઈ શક� છે – �ચ�તા-આશંકાની લાગણીઓ �ૂ ર કરવા માટ� તમે લઈ શકો તેવા કોઇપણ
પગલાં માત્ર સકારાત્મક જ હોઈ શક�.”

ગળવાની તકલીફો એક બ�ુ સંવેદનશીલ સમસ્યા બની શક� છે . પ્રથમ તમને આ સમસ્યા છે એ�ુ ં સ્વીકારવામાં તકલીફ પડ� શક�

છે , પરં � ુ પ્રારં �ભક �ચહ્નો આગળ વધે તેવી સંભાવના રહ�લી છે . સંબિં ધઅત વ્યવસાિયક તરફથી મળતી સલાહ શ�આતમાં સરળ
ન લાગે તેમ બની શક�, પરં � ુ તમને અને તમાર� મદદ કરતા લોકોને મદદ કરવા માટ� તે � ૂબ અગત્યની છે .
છાતીના ચેપ�ું જોખમ શા માટ� હોય છે ?
�સનમાગર્માં કંઈપણ દાખલ થ�ું અટકાવવા માટ� ખાંસી એ શર�રની �ુદરતી પ્રિત�ક્રયા છે . જો સ્ના�ુઓ નબળાં પડ�ાં હોય
અને તમાર� ખાંસી બ�ુ અસરકારક ન હોય તો ખોરાક અથવા પ્રવાહ� ફ�ફસાંમાં પ્રવેશી શક� છે . આ ઍ�સ્પર� શન તર�ક�

ઓળખાય છે . જો આ કોઇ પ્રિત�ક્રયા િવના થાય, �મ ક� ખાંસી અથવા �ૂચો બાઝવો તો તેને સાઈલેન્ટ ઍ�સ્પર� શન કહ� છે .
ઍ�સ્પર� શન અથવા સાઈલેન્ટ ઍ�સ્પર� શન છાતીના ચેપ અથવા ઍ�સ્પર� શન ન્�ુમોિનયા તર�ક� ઓળખાતા ન્�ુમોિનયાના એક
પ્રકાર �ુધી દોર� �ય છે , કારણ ક� ફ�ફસાં બ�ુ સરળતાથી અણગમતા ખોરાક અથવા પીણાંને �ૂ ર કર� શકતા નથી. જો તમને

ગળવા સાથે સંબિં ધત કોઈપણ સમસ્યાઓ ધ્યાન પર આવે તો અથવા જો તમે વારં વાર છાતીના ચેપો અ�ુભવો તો તમારા GP
અને તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ પાસેથી સલાહ મેળવો.
�ુ ં માર� ફ્� ૂના ઈન્�ક્શનની જ�ર છે ?
MNDના બધા ક�સોમાં ફ્� ૂ�ુ ં ઈન્�ક્શન લો તેવી અમે ભલામણ કર�એ છ�એ, કારણ ક� તમારા પર ફ્� ૂ થવા�ુ ં જોખમ છે . ફ્� ૂથી
�ાસનળ�ની અન્તસ્ત્વચાનો સોજો (બ્ર�કાઇ�ટસ) અને ન્�ુમોિનયા સ�હતની વધાર� ગંભીર બીમાર�ઓ થઈ શક� છે , તેથી રસી

લેવી યોગ્ય છે . ફ્� ૂ�ુ ં ઈન્�ક્શન 12 મ�હના માટ� તમા�ંુ રક્ષણ કરશે અને તે સામાન્ય ર�તે દર વષ� ઑક્ટોબરની શ�આતથી
ઉપલબ્ધ બને છે . તમારા બીમાર પડવાથી �ના પર જોખમ ઊ�ું થઈ શક� તેવી MND ધરાવતી કોઇ વ્ય�ક્તની તમે સંભાળ લઈ
રહ્યા હો તો તમે રસીકરણ માટ� પણ લાયક સા�બત થઈ શકો છો.
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ન્�ુમોિનયાના ગંભીર ચેપોથી તમા�ંુ રક્ષણ કરવા માટ� પણ રસીઓ ઉપલબ્ધ છે . તમારાં સ્વાસ્થ્ય અને �મરના આધાર� તમાર�
એકાદ વખત માટ� ની રસી અથવા દર પાંચ વષ� રસીકરણ કરાવવાની જ�ર પડ� શક� છે .
રસીકરણની ચચાર્ કરવા માટ� અપોઇન્ટમેન્ટ ગોઠવવા માટ� તમાર� GP સ�ર�નો સંપકર્ કરો.
મને ગળવાની તકલીફો હોય તો કોણ મદદ કર� શક�?
મોટાભાગના �કસ્સાઓમાં, તમારા GP તમને સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટની ભલામણ કરશે � ગળવાની �ક્રયાને ક�વી ર�તે

િનયંિત્રત કરવી અને તમે કોઇ �ચ�તા અ�ુભવતા હો તો �ું કર�ુ ં તે માટ� તમાર� સાથે, તમારા �ુ�ુંબીજનો અને તમારા

સંભાળકતાર્ઓને વ્યાવહા�રક માગર્દશર્ન સાથે મદદ કર� શક�. ગળવાની તકલીફો માટ� તેઓ તમારો �ુખ્ય સંપકર્ બને તેવી
શ�તા છે અને �યાર� જ�ર જણાય ત્યાર� તમને અન્ય વ્યવસાિયકો પાસે જવાની ભલામણ કર� શક� છે .
સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ એ મ� અને ગળાના કાયર્નાં િનષ્ણાતો છે , �માં ખાવા અને પીવાની તરક�બો તેમજ બોલવાની
�ક્રયા અને સંવાદનો પણ સમાવેશ થાય છે . તમને શ� તેટલી સલામત ર�તે ગળવાની તરક�બો તેઓ શીખવી શક� છે . ગળવાની
�ક્રયાના આકલન બાદ તેઓ ખોરાક અને પીણાંની એવી સાતત્યતા િવશે સલાહ આપી શક� છે � ગળવામાં સલામત હોય.
તમાર� ગળવાની �ક્રયામાં ફ�રફાર થઈ શક� તેમ હોવાથી તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ તમને િનયિમત તપાસે તે જ�ર�
બનશે. તેઓ તમારા પર નજર રાખી શક� છે અને તમે સમસ્યા�ુ ં િનયમન કરવા માટ� �નો ઉપયોગ કરતા હો તેવી કોઈપણ
તરક�બ હ�યે મદદ�પ બની રહ� છે ક� ક�મ તે ન�� કર� શક� છે . જો તમને લાગે ક� તમાર� જ��રયાતો બદલાઈ છે તો
�ુન:આકલન માટ� િવનંતી કરો.
જો તમને ગળવાની �ક્રયા, લાળ, ખાંસી અથવા �ગ
ં ૂ ળામણ િવશે કોઈપણ �ચ�તાઓ હોય તો નીચેના વ્યવસાિયકો પણ સામેલ
થઈ શક� છે :
જનરલ પ્રે�ક્ટશનસર્ (GPs): તેઓ તમારો પ્રથમ સંપકર્ બને તેવી સંભાવના છે . તેઓ તબીબી સલાહ આપે છે , દવાઓ અને
સારવારો � ૂચવે છે , અને તેઓ િવશેષ મદદ અથવા �ચ�કત્સા માટ� અન્ય સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ વ્યવસાિયકો પાસે
જવાની ભલામણ તમને કર� શક� છે .
ડાયે�ટિશયન્સ: તમને પોષણ મળ� શક� તે માટ� ઉ�મ આહાર િવષયક સલાહ આપે છે . આદશર્ ર�તે, તેઓ તમારા સ્પીચ અને
લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ સાથે તાલમેલ �ળવીને કામ કર� છે .
િનષ્ણાત નસર્: લક્ષણો પર દ� ખર� ખ અને સારવારમાં મદદ કરવી, દા.ત. �સન�ક્રયા અને ખાંસીમાં મદદ માટ� િવિશષ્ટ �સન�ક્રયા
સંબિં ધત નસર્.
ફામાર્િસસ્ટ: વ્ય�ક્તગત જ��રયાતોને અ�ુ�ૂળ આવે તેવી શ્રેષ્ઠ પ્રકારની દવાઓ પર માગર્દશર્ન � ૂ�ું પાડ� છે , દા.ત. ઘણી દવાઓ
પ્રવાહ� સ્વ�પમાં આપી શકાય છે , � ગળવી વધાર� સરળ હોઈ શક� છે .
વ્યાવસાિયક �ચ�કત્સકો (OTs): �યાં �ુધી શ� હોય ત્યાં �ુધી ખાવા અને પીવામાં તમને સ્વતંત્ર રહ�વામાં મદદ કરવા માટ�
શર�રની �ુદ્રા (પૉસ્ચર) અને ઉપકરણ �ગે સલાહ આપે છે . આ ગળવાની તકલીફો અને તમારા બા�ઓ
ુ અને હાથમાં તમને થઈ

શક� તેવી કોઇપણ નબળાઈઓનાં િનયંત્રણમાં મદદ કર� શક� છે .

�સન સાથે સંબિં ધત �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ: તમાર� છાતી અને �સનના સ્ના�ુઓની શ�ક્ત �ળવવાની અને તમાર� �સન�ક્રયા
અને ખાંસીની ક્ષમતાને �ુધારવા માટ� ની તરક�બો પર સલાહ. મ્�ુકસ અને ગળફો સાફ કરવા િવષયક મદદ પણ આમાં મળ� શક�
છે .
�ુ ં આમાં �ું કં ઈપણ કર� શ�ું ?
તમને કોઈપણ �ુશ્ક�લીઓ પડ� તો તે� ુ ં િનયમન કરવામાં મદદ માટ� તમાર� સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મ તરફથી તમે
માગર્દશર્ન મેળવો તેવી ભલામણ અમે કર�એ છ�એ. જોક�, નીચેના � ૂચનોથી પણ મદદ મળ� શક� છે :
•

ગળતી વખતે શ� તેટલા ટટ્ટાર બેસો

4

•

ગળતાં પહ�લાં તમાર� હડપચી તમાર� છાતી તરફ નીચે �કાવવાની કોિશશ કરો, �નાથી લાળ, ખોરાક અથવા પી�ુ ં
તમારા �સનમાગર્માં પ્રવેશવા�ુ ં જોખમ ઓ�ં થાય છે

•

જો તમને તમા�ંુ મ� સાફ કરવામાં �ુશ્ક�લી પડતી હોય તો ઘણી વખત �ણી જોઈને ગળવાની �ક્રયા�ુ ં �ુનરાવતર્ન કરો

•

તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટને 'સ્વૉલો �રમાઈન્ડર' િવશે � ૂછો � તમને સામાન્ય કરતા વ�ુ વખત ગળવા માટ�

•

તાક�દ કર� (આ િવઝ�ુઅલ �રમાઈન્ડર અથવા બીપ અવાજ કરતા સાધનથી થઈ શક�)
ખાવા અને પીવાની �ક્રયામાં મદદ માટ� ઉપકરણના અન્ય �ુકડાઓ િવશે તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ અથવા
વ્યવસાિયક �ચ�કત્સકને � ૂછો - દાખલા તર�ક�, જો � ૂસવામાં તકલીફ પડતી હોય તો વાલ્વ સાથેની �ગ
ં ૂ ળ� પ્રવાહ�ને
�ગ
ં ૂ ળ�ની ઉપર રાખીને � ૂસવામાં પડતો શ્રમ ઓછો કર� શક� (�ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� ગળવાની તકલીફો હોય ત્યાર�

•

કોઈપણ પ્રકારની �ગ
ં ૂ ળ�નો ઉપયોગ કરવાથી ઍ�સ્પર� શન�ુ ં જોખમ વધી શક� છે )
�યાર� તમે ઓછો થાક અ�ુભવતા હો ત્યાર� ભોજન લો, �નો અથર્ એવો થઈ શક� છે ક� સાંજને બદલે �દવસ દરિમયાન
વધાર� ખા�ું

•

તમને સૌથી વધાર� �ુ ં અ�ુ�ૂળ આવે છે તે �ણવા માટ� ખોરાક અને પીણાંની અલગ અલગ સાતત્યતા અજમાવી �ુ ઓ
અથવા જ�ર પડ� તો પ્રવાહ�ને વધાર� ગા�ુ ં બનાવતા િથકનસર્ પીઓ - તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ માગર્દશર્ન

•

આપી શક�
મોટા પ્રમાણમાં ભોજન લેવાને બદલે નાના પરં � ુ વધાર� વારં વાર વખત નાસ્તા લો

•

જો ગરદનની નબળાઈને કારણે તમા�ંુ મા�ુ ં �ક� જ�ું હોય તો માથાને ટ� કો આપવા િવશે તમારા વ્યવસાિયક
�ચ�કત્સકને � ૂછો.

ખાવા અને પીવામાં તકલીફ િવશે �ું �ું કર� શ�ું ?
જો તમને ગળવાની સમસ્યાઓ હોય તો તમને ભોજનનો સમય ખાસ િનરાશાજનક લાગી શક� છે . તેમાં ખાવામાં વ�ુ સમય લાગી શક�
છે ઉપરાંત, તમને એ�ુ ં લાગી શક� છે ક� તમને �માં ખર� ખર આનંદ આવતો હોય તેવા ક�ટલાંક ખોરાક અને પીણાં તમે ખાવા અને
પીવામાં �બલ�ુ લ આત્મિવ�ાસ અ�ુભવતા નથી.
શ� તેટલો લાંબો સમય સલામત ર�તે ગળવામાં તમને મદદ કરવા માટ�, તમારા ક�લર�ના પ્રમાણને �ળવવા માટ� તમારા સ્પીચ અને
લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ ખોરાક અને પીણાંની રચના અને સાતત્યતા પર તમને સલાહ આપી શક� છે .
યોગ્ય ખોરાક િવશે સલાહ આપવા ઉપરાંત તમારા ડાય�ટશન તમારા શર�રની પોષણની જ��રયાતો � ૂર� કરવા માટ� � ૂરતી ક�લર� ક� વી
ર�તે મેળવવી તેના િવશે તમને સલાહ આપી શક� છે , �માં ખોરાકના પ્રમાણની આ� ૂિત� કરવા માટ� અને તમારા વજનને �ળવવામાં
મદદ કરવા માટ� ઉચ્ચ ક�લર� ધરાવતા પીણાંનો પણ સમાવેશ થાય છે (આ િપ્ર�સ્ક્રપ્શન પર ઉપલબ્ધ છે � તમારા ડાય�ટશન તમારા
માટ� ભલામણ કર� શક� છે ).
જોક�, ગળવાની �ક્રયામાં સામેલ સ્ના�ુઓ નબળા પડવાની સાથે તમને એવી �ણ કરવામાં આવી શક� છે ક� તમારા પર ઍ�સ્પર� શન�ુ ં
વધાર� જોખમ છે . આ �કસ્સાઓમાં, તમારા ડાય�ટશન તમારા શર�રને જ�ર� પોષણ આપવા માટ� ની વૈક�લ્પક ર�તો �ગે ચચાર્ કર�
શક� છે .

સરળતાથી ગળ� શકાય તેવી વાનગીઓનાં �ુસખાઓ માટ� , �ુ ઓ:
MND ઍસોિસએશન ર� િસિપ કલેક્શન: ગળવામાં સહ�� ું ભોજન
MND ધરાવતા ક�ટલાક લોકો PEG, RIG અથવા PIG ટ� ૂબ તર�ક� ઓળખાતી ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ પસંદ કર� છે . આનાથી તમને
પ્રવાહ�ઓ અને ખાસ તૈયાર કર� લ પ્રવાહ� તમારા પેટમાં ટ� ૂબ દ્વારા સીધાં પહ�ચાડવામાં મદદ મળ� શક� છે . આ ટ� ૂબ નાની
સાંકડ� �ગ
ં ૂ ળ�ના કદની હોય છે અને તે સામાન્ય ર�તે સ્થાિનક એનેસ્થે�ટક હ�ઠળ દાખલ કરવામાં આવે છે .
ફ��ડ�ગ ટ� ૂબ �ફટ કરાવતા પહ�લાં વજન � ૂબ જ ઓ�ં થવાથી ઑપર� શન દરિમયાન અને ત્યારબાદ જોખમો વધે છે , તેથી તમા�ંુ
વજન બ�ુ ઓ�ં થાય તે પહ�લાં તમારા િવકલ્પો િવશે જલદ� િવચાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે . તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ,

ન્� ૂ�ટ્રશન નસર્, ડાય�ટશન અથવા ડૉક્ટર સલાહ આપી શક� છે .
ટ�ુબ ફ��ડ�ગ િવશે વ�ુ મા�હતી માટ� , �ુ ઓ:
મા�હતી પત્રક 7B - ટ�ુબ ફ��ડ�ગ

જો તમે ઇચ્છતા હો અને તમને સલામત લાગે તો ફ��ડ�ગ ટ�ુબ વડ� તમે હ�પણ મ� વાટ� ખાઈ અને પી શકો છો. આ સામાન્ય
ર�તે સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મ તરફથી સલાહ સાથે કરવામાં આવે છે . સં�ક્ુ ત અ�ભગમનો ઉપયોગ કરવાથી તમને
પેટ ભરાયે� ું લાગી શક� છે , પરં � ુ તેનાથી તમે ફ્લેવસર્નો આનંદ લેવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શકશો.
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પ્રથમ તમે તમારા ખોરાક અને પીણાંમાં ઉમેરો કરવા માટ� તમાર� ફ��ડ�ગ ટ� ૂબનો જ ઉપયોગ કરો તેમ બની શક� છે , પરં � ુ જો
જ�ર જણાય તો તમે તમારા બધા પોષકતત્ત્વો અને પ્રવાહ�ઓ મેળવી શકો છો.
ટ� ૂબ ફ��ડ�ગથી તમારા સંભાળકતાર્ને એ બાબતમાં વ�ુ આત્મિવ�ાસ અ�ુભવવામાં પણ મદદ મળ� શક� છે ક� તમે � ૂર�ું પોષણ
મેળવી રહ્યા છો અને તમારા બંને માટ� તણાવ તણાવ ઘટ� શક� છે .
લાળ �ગે ની સમસ્યાઓને �ું કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

2:

MND સાથે તમને એ�ુ ં લાગી શક� છે ક� તમને તમાર� લાળ સાથે સમસ્યાઓ છે . વધારાની લાળ બનવાથી આ�ું થ�ું નથી, પરં � ુ
તેને અસરકારક ર�તે ચાવવાની અક્ષમતા, તમારા મ� વડ� �ાસોચ્છવાસ અથવા �ડહાઇડ્ર�શન દ્વારા આમ થાય છે .
લાળ �ગેની સમસ્યાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શક� છે :
•

પાતળ�, પાણીદાર લાળ આવવી, કારણ ક� તે બરાબર સાફ થઈ રહ� નથી અને મ�માં ભેગી થયા કર� છે

•

જો તમે તમારા હોઠ � ૂર� � ૂરા બંધ કર� ન શકો તો મ�માંથી લાળ ઝરવી

•

જો લાળ ગળાની પાછળ ભેગી થાય તો અસ્વસ્થતા

•

�ડ�, ચીકણી લાળ � મ� અને ગળામાંથી �ૂ ર થવી �ુશ્ક�લ હોય (જો તમને �ડહાઈડ્ર�શન હોય તો આ�ું થઈ શક� છે )

•

�ડહાઈડ્ર�શન, જો તમે � પ્રવાહ�ઓ �ુમાવો તેની આ� ૂિત� ન થાય તો (જો તમે ગળવાની સમસ્યાઓને કારણે ઓ�ં
પ્રવાહ� પીતા હો તો આ �સ્થિત વણસી શક� છે )

�ું પાતળ� પાણી �વી લાળ માટ� �ું કર� શ�ું ?
�ાર� ક લાળનો જથ્થો ભેગો થયો હોય અને મ�માંથી તે ઝરતી હોય તેને સાફ કરવાનો એક માત્ર રસ્તો એ તેને �ટશ્� ૂ વડ�
� ૂછવાનો અથવા નાના પાત્રમાં ભેગી કરવાનો છે . આનાથી તમે � ૂબ સભાનતા અ�ુભવો તેમ બની શક� છે અને તેનાથી �હ�ર
�વનમાં અને સામા�જક પ્રસંગોમાં તમારા આત્મિવ�ાસ પર અસર પડ� શક� છે . જોક�, મદદ માટ� ઘણી પદ્ધિતઓ છે , તેથી
સલાહ માટ� તમાર� સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મને � ૂછો.
જો તમારા મ�માં પાતળ� લાળનો જથ્થો ભેગો થઈ રહ્યો હોય અથવા તમને લાળ પડ� રહ� હોય તો િપ્ર�સ્ક્રપ્શન પર લીધેલી
દવાઓ વડ� આની સારવાર કર� શકાય છે . આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શક� છે :
હાયોસાઈન હાઈડ્રોબ્રોમાઈડ: સામાન્ય ર�તે પ્રવાસ દરિમયાન થતી ઊલટ�ની સમસ્યાઓની સારવાર માટ� વપરાય છે , પરં � ુ તે

મ�ને પણ કો�ંુ કર� શક� છે , તો તેનાથી �ઘ આવવા ��ુ ં લાગી શક� છે . તે ટ�બ�લટ સ્વ�પે, ચામડ�ના પૅચ તર�ક� અને ઈન્�ક્શન
દ્વારા ઉપલબ્ધ છે .
હાયોસાઈન બ્�ુટાઈલબ્રોમાઈડ: સામાન્ય ર�તે �તરડામાં આવતી તાણની સારવાર માટ� તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરં � ુ તે મ�ને

પણ કો�ંુ કર� શક� છે . હાયોસાઇન હાઇડ્રોબ્રોમાઇડ કરતાં તેનાથી �ઘ આવવાની લાગણી થવાની સંભાવના ઓછ� છે . ટ�બ�લટ
સ્વ�પમાં ઉપલબ્ધ છે , પરં � ુ તે ઈન્�ક્શન તર�ક� પણ આપી શકાય છે .
ઍટ્રોિપન: મ�ને કો�ંુ કરવા માટ� તેનો ઉપયોગ થઈ શક� છે . તે ટ�બ�લટ સ્વ�પે ઉપલબ્ધ છે અથવા તબીબી ભલામણ સાથે
પાતળ� લાળ ઓછ� કરવાની �ૂંકા ગાળાની રાહત માટ� �ભ નીચે એટ્રોિપન �ખનાં ટ�પાંનો ઉપયોગ કર� શકાય છે .
ઍિમ�ટ્રપ્ટાઈ�લન: સામાન્ય ર�તે �ડપ્રેશનિવરોધી દવા તર�ક� તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરં � ુ તે મ�ને પણ કો�ંુ કર� શક� છે . તે

ટ�બ�લટ સ્વ�પમાં અથવા મ� વાટ� લઈ શકાતા દ્રાવણ તર�ક� ઉપલબ્ધ છે .
ગ્લાયકોપાયરોિનયમ: સામાન્ય ર�તે વ�ુપડતા પરસેવાનો ઉપચાર કરવા માટ� તેનો ઉપયોગ થાય છે , પરં � ુ તેનાથી મ� પણ
� ૂકાઈ શક� છે . તે પ્રવાહ� સ્વ�પમાં ઉપલબ્ધ છે , પરં � ુ તે ઈન્�ક્શન તર�ક� પણ આપી શકાય છે .
બો�ુ�લિનયમ ટૉ�ક્સન: બોટોક્સ તર�ક� પણ ઓળખાય છે . તેનો ઉપયોગ સામાન્ય ર�તે લાળના િનયંત્રણના તીવ્ર ક�સોમાં જ
થાય છે . તે માત્ર િનષ્ણાત દ્વારા જ આપી શકાય છે અને તે લાળગ્રંિથઓમાં ઈન્�ક્શનથી દાખલ કરવામાં આવે છે . એક ડોઝ
ત્રણ મ�હના �ુધી ચાલી શક� છે . પ્રમાણમાં સલામત ગણાતી હોવા છતાં તે ગળવાની સમસ્યાઓ અને � ૂબ કો�ંુ મ� �વી
આડઅસરો કર� શક� છે
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િવ�કરણો: તેનાથી લાળગ્રંિથઓ�ુ ં કાયર્ દબાઈ શક� છે અને જો સમસ્યા તીવ્ર હોય તો તે મદદ�પ બની શક� છે .
તમારા માટ� �ુ ં યોગ્ય હશે તે તમારા GP અથવા વ્યાપક સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મને � ૂછો. તમને �ુ ં સૌથી વધાર�
અ�ુ�ૂળ આવે છે તે શોધવા માટ� તમાર� િવિવધ દવાઓ અજમાવવાની જ�ર પડ� શક� છે .
િવભાગ 3 પણ �ુ ઓ: ઓરલ સક્શન �ુિનટ ક�વી ર�તે મદદ કર� શક�?
�ડ� લાળ અથવા � ૂકા મ�ની સમસ્યાનો સામનો �ું કઈ ર�તે કર� શ�ું ?
તમને એ�ુ ં લાગી શક� છે ક� તમાર� �સ્થિત પાતળ� લાળથી િવપર�ત �ડ� અને ચીકણી લાળની છે .
મ� દ્વારા �ાસોચ્છવાસને કારણે લાળ � ૂકાવાની �ક્રયા અને તેના બાષ્પીભવનથી �ડ� લાળ, મ્�ુકસ અને ગળફો મ�માં અને

ગળાની પાછળના ભાગે જમા થઈ શક� છે . આ � ૂબ અગવડદાયક લાગી શક� છે . તમા�ંુ મ� પણ બ�ુ કો�ંુ લાગી શક� છે . છાતીનાં

ચેપોને કારણે ગળફા�ુ ં ઉત્પાદન વધવાની શ�તાઓ રહ� છે .
વ્યાવહા�રક �ુસખાઓ મદદ કર� શક� છે :
•

�ડહાઈડ્ર�શન (િન��લકરણ) ટાળવામાં મદદ માટ� �ુષ્કળ પ્રવાહ�ઓ પીઓ. જો તમને તમાર� ગળવાની �ક્રયા �ગે સમસ્યાઓ
હોય તો તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ પીવાની તરક�બો, િથકનસર્ અથવા પ્રવાહ�ઓ મેળવવાની અલગ અલગ ર�તો

•

�ગે સલાહ આપી શક� છે .
જો પાતળા પ્રવાહ�ઓ સાથે ગળવાની �ક્રયા હ�યે સલામત હોય તો આઈસ લૉલી અથવા �સ્ટક પર બરફના �ુ કડા મ�ના
� ૂકાપણામાં રાહત મેળવવામાં મદદ કર� શક� છે .

•

તમે ડ�ર� પેદાશો અને ખાટાં ફળો લેવા�ુ ં ટાળો અથવા તે� ુ ં પ્રમાણ ઓ�ં કરો તે યોગ્ય હોઈ શક� છે , કારણ ક� ક� ટલાક લોકોને
લાગે છે ક� આનાથી લાળ અને ગળફો વધાર� ઘટ્ટ થઈ શક� છે . તમારા ડાય�ટશન સાથે તપાસ કરો, કારણ ક� ડ�ર� પેદાશ�ુ ં

•

પ્રમાણ ઘટાડવાથી વજન ઓ�ં થઈ શક� છે .
અનનાસ અને પપૈયા �વા ફળોના રસો અજમાવી �ુ ઓ, કારણ ક� તે એવો ઉત્સેચક ધરાવે છે � �ડ� લાળ�ુ ં િવભાજન
કરવામાં મદદ કર� છે . આ ઉપરાંત, પાપેઇન અથવા બ્રોમેલેઇન સ�પ્લમેન્ટ્સ મદદ કર� શક� છે .

•

નાસ લેવાથી પણ �ડા સ્ત્રાવો નરમ બનાવવામાં અને ભેજ�ુક્ત કરવામાં મદદ મળ� શક� છે .

•

છાતીના સ્ત્રાવો ઢ�લા કરવામાં મદદ માટ� નેબ્�ુલાઈઝર દ્વારા જ�ુ
ં �ક્ુ ત પાણી આપી શકાય. નેબ્�ુલાઈઝર ફ�ફસાંમાં �ાસ
લેવા માટ� � ૂક્ષ્મ ભેજ�ુક્ત આવરણ બનાવે છે . તેનો ઉપયોગ સામાન્ય ર�તે દવાઓ આપવા માટ� થાય છે અને તમારા ડૉક્ટર

•
•

અથવા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ટ�મ સાથે પરામશર્માં જ તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ.

સલાઈવા �રપ્લેસમેન્ટ �લ અથવા સ્પ્રે મ��ુ ં કોરાપ�ુ ં ઓ�ં કરવામાં અને �ુ ગ�ધ પેદા કરતા બેક્ટ��રયાને અવરોધવામાં મદદ
કર� શક� છે . પાણીના િનયિમત �ટડા
ંૂ
ભરતા રહ�વાથી પણ મ�ના � ૂકાપણામાં રાહત મળ� શક� છે .

જો �ઘના સમયગાળાઓ દરિમયાન મ� � ૂબ � ૂકાય તો - મ�ને '�જવા' માટ� સારા ઑ�લવ ઓઇલ અથવા એકાદ ચમચી

ઘીનો ઉપયોગ કરવાથી સહ�જ વધાર� સમય માટ� રાહત મળ� શક� છે . આ પદ્ધિતના ઉપયોગની વચ્ચે મ�ની સ્વચ્છતા બરાબર
જળવાઈ રહ� તેની ખાતર� કરો.

દર� ક વ્ય�ક્તની જ��રયાતો અને પસંદગીઓ અલગ અલગ હશે, પરં � ુ તમને એ�ુ ં લાગી શક� છે ક� લાળની સમસ્યાઓ સાથે
અ�ુક પ્રકારના ખોરાક ખાવા વધાર� �ુશ્ક�લ અથવા અ�ુ�ચકર છે .
"ચીકણી લાળ અને બ્રોકલી�ુ ં સંયોજન મારા માટ� બ�ુ �મ�ું નથી!"
નીચેની િપ્ર�સ્ક્રપ્શન પર મળતી દવાઓ મદદ�પ થઈ શક�:
કાબ�િસસ્ટ�ન/એિસટાઇલિસસ્ટ�ન: મ્�ુકસને ઓ�ં ��ું અને ઓ�ં ચીક�ુ ં બનાવવા માટ� અને ખાંસી ખાઈને બહાર કાઢવા�ુ ં
સરળ બનાવવા માટ� તેને િવભા�જત કર�ને કામ કર� છે . તે પ્રવાહ� અથવા ક�પ્સ્�ુલ તર�ક� ઉપલબ્ધ છે , તેમજ એવા સ્વ�પમાં પણ
ઉપલબ્ધ છે �ને નેબ્�ુલાઇઝરમાંથી �ાસમાં લઈ શકાય.
બીટા-બ્લૉકસર્: સામાન્ય ર�તે છાતીના �ુખાવા અને ઉચ્ચ રક્તદાબ સ�હતની િવિવધ �સ્થિતઓની સારવાર કરવા માટ� તેનો
ઉપયોગ થતો હોય છે , પરં � ુ તે મ�માં મ્�ુકસને પણ પાત�ં કર� શક� છે .
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વ�ુ ઉપચારો ઉપલબ્ધ હોઈ શક� છે , ખાસ કર�ને જો તમને ગળફા સંબિં ધત સમસ્યાઓ હોય. દવા િવશે યોગ્ય માગર્દશર્ન માટ�
તમાર� સ્વાસ્થ્યસંભાળ ટ�મ�ુ ં માગર્દશર્ન મેળવો.
ઓરલ સક્શન �ુિનટ ક�વી ર�તે મદદ કર� શક�?

3:

ઓરલ સક્શનમાં મ�માંથી લાળ, મ્�ુકસ અથવા ખોરાકના કણો �ૂ ર કરવા માટ� મ�માં સક્શન ટ� ૂબ દાખલ કરવાનો સમાવેશ
થાય છે . જો તમે ગળવાની �ક્રયા દ્વારા તમારા મ�ને સાફ કરવા સક્ષમ ન હો તો તે તમારા માટ� યોગ્ય હોઈ શક� છે .
MND કઈ ર�તે તમને અસર કર� છે તેના આધાર� તમે તમાર� �તે સક્શન �ુિનટનો ઉપયોગ કર� શકો છો, અથવા તમને
સંભાળકતાર્ અથવા સંભાળ કાયર્કતાર્ પાસેથી મદદની જ�ર પડ� શક� છે .
•

જો તમારા ચહ�રામાં કોઈ હાડ�ુ ં � ૂટ�ું હોય

નીચે•ની પ�ર�સ્થિતમાં
સક્શન તમારા માટ� અ�ુ�ૂળ ન હોય તેમ બની શક� છે :
તમે દાંત �ુમઓરલ
ાવ્યા હોય
•

તમને લોહ� ગંઠાવા સાથે સંબિં ધત વ્યાિધઓ હોય

•

તમને ગળા અથવા મ��ુ ં ક�ન્સર હોય

•

તમને �ાસનળ�ની અન્તસ્ત્વચામાં તીવ્ર તાણ (બ્ર�કોસ્પાઝમ) આવતી હોય - � અસ્થમા, �ાસનળ�ની અન્તસ્ત્વચાનો સોજો

•

ઘરઘરાટ� - �યાર� ફ�ફસાંમાં જતી ક� તેમાંથી બહાર આવતી હવાથી �સનનો બ�ુ તીણો અવાજ આવે ક� � સાંકડા બનેલા

(બ્ર�કાઇ�ટસ) અથવા ઍલ��માં દ� ખાઈ શક� છે

અથવા અવરોધાયેલા �સનમાગર્ને કારણે થાય છે

•

ચંચળતા અથવા �ચ�તા.

�ું સક્શન �ુિનટ ક�વી ર�તે મેળવી શ�ું ?
સક્શન �ુિનટ્સ તમારા GP અથવા �જલ્લાની નસર્ મારફતે ઉપલબ્ધ થઈ શક� છે . ક�ટલાક િવસ્તારોમાં સક્શન �ુિનટ માત્ર સ્થાિનક
MND સંભાળ ક� ન્દ્ર અથવા નેટવકર્ દ્વારા જ ઉપલબ્ધ થાય છે .
જો તેઓ �ુિનટ મેળવી ન શક� તો, દાખલા તર�ક� તમારા િવસ્તારમાં ભંડોળના અભાવને કારણે, MND અસોિસએશન પાસેથી ભાડ�
મેળવ�ુ ં શ� હોઈ શક�. 01604 611802 પર સપોટર્ સિવ�સીઝનો સંપકર્ કરવા માટ� તમારા GP અથવા તમાર� સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક
સંભાળ ટ�મના સભ્યને � ૂછો અથવા ઈમેલ કરો: support.services@mndassociation.org
�ું સક્શન �ુિનટનો ક�વી ર�તે ઉપયોગ કર� શ�ું ?
�ુિનટ � ૂ�ું પાડનાર પ્રફ�શનલ વ્ય�ક્ત તમને તેના સલામત ઉપયોગની તાલીમ આપી શકશે. તે તમારા �સન સાથે સંબિં ધત
�ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ, સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ, નસર્ અથવા MND સ્પેિશઆ�લસ્ટ ટ�મના સભ્ય હોઈ શક� છે . જો તાલીમ � ૂર�
પાડવામાં આવી ન હોય તો તમે �ુિનટનો સલામત ર�તે ઉપયોગ કરો છો તેની ખાતર� માટ� તેની િવનંતી કરો.
સક્શન �ુિનટનો ઉપયોગ કરવા દરિમયાન નીચેના માગર્દશર્નને હંમેશાં અ�ુસર�ુ ં જોઈએ:
•

ઓરલ સક્શન �ુિનટનો માત્ર મ�માં જ ઉપયોગ થવો જોઈએ. ગળાની પાછળ, પાછળના દાંતની પાછળ અથવા મ�માં તમે
જોઈ શકો તેના કરતાં વ�ુ �ડ� �ુધી તેનો ઉપયોગ ન કરશો.

•

મ� અથવા ગળાની પાછળથી ઘન પદાથ�, ખોરાક અથવા �ાસમાં ગયેલા બાહ્ય પદાથ� �ૂ ર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો, કારણ
ક� તેનાથી વસ્�ુ �સનમાગર્માં વધાર� ધક�લાઈ શક� છે .

•

પીઠના બળે ચ�ા � ૂ�ુ ં ન�હ. તમારા �સન સાથે સંબિં ધત �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ અથવા નસર્ તમારા શર�રની �સ્થિત પર સલાહ
આપી શક� છે , પરં � ુ જો તમે ટટ્ટાર બેસી ન શકો તો તમાર� એક બા�ુ એ � ૂ�ુ ં જોઈએ.

•

ડાયલ બ�ુ �ચે �ુધી �ુમાવશો ન�હ. નીચા સે�ટ�ગ પર શ�આત કરો અને જ�ર જણાય તો ધીમે ધીમે વધારો. ઉપયોગ

•

એક સમયે 10 સેકંડથી વધાર� સમય માટ� મ�માં સક્શિન�ગની �ક્રયા ન કરશો.

•

�ુકસાન ટાળવા માટ� સક્શન �ટપ ગાલની �દરની બા�ુ એ �ભ અથવા � ૃ�ુ ચામડ� સાથેના સંપકર્ માં ન આવે તે �ુ ઓ. તમે

માટ�ના આદશર્ સે�ટ�ગ િવશે યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય સંભાળ ક્ષેત્રનાં વ્યાવસાિયક તમને સલાહ આપશે.

મ�માં યોગ્ય ભાગોમાં �ટપનો ઉપયોગ કરો તેની ખાતર� કરવા માટ� ઉપકરણ � ૂ�ું પાડનાર પ્રફ�શનલ તરફથી સલાહ મેળવો.
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�ું મારા સક્શન �ુિનટની કાળ� કઈ ર�તે લઈ શ�ું ?
�ુિનટ � ૂ�ું પાડનાર ઉત્પાદક અથવા પ્રફ�શનલ તરફથી તમને આપવામાં આવેલ કોઈપણ માગર્દશર્નને હંમેશાં અ�ુસરો. નીચે� ુ ં
માગર્દશર્ન પણ તમને યોગ્ય ર�તે �ુિનટની �ળવણી કરવામાં મદદ કર� શક� છે :
•

દર� ક ઉપયોગ પહ�લાં અને પછ� નાના પ્રમાણમાં ઠં�ુ,ં સ્વચ્છ પાણી સક્શન કરો. બૅક્ટ��રઆ જમા થતા અટકાવવા માટ�
સક્શન �ટપ અને નળ�ને શ� તેટલી સ્વચ્છ રાખવી જ�ર� છે .

•

જ�ર પડ� તે પ્રમાણે નળાકાર પાત્ર ખાલી કરો.

•

ઉપયોગ બાદ ઉપકરણ સાફ કરવા માટ� ઉત્પાદકની � ૂચનાઓ�ુ ં પાલન કરો.

•

� ૂચના આપ્યા પ્રમાણે બેટર�ને િનયિમત ચા� કરવી જોઈએ.

જો તમને સક્શન �ુિનટની �ળવણી િવશે કોઈપણ પ્ર�ો હોય તો � ૂચના માટ� ની માગર્દશર્ક �ુ�સ્તકા �ુ ઓ અથવા વ�ુ મા�હતી
માટ� ઉત્પાદકનો સંપકર્ કરો.
4:

�ું ખાંસીને કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

જો તમે સ્ના�ુઓની નબળાઈ અ�ુભવો અથવા લાળ પડવાની સમસ્યા અ�ુભવો તો તમને ગળાની પાછળના ભાગમાં
સંવેદનાઓમાં ફ�રફાર થતો હોવા�ુ ં લાગી શક� છે . આનાથી એવી �ચ�તા સ�ર્ઈ શક� છે ક� અચાનક ખાંસીનો �મ
ુ લો આવે તો તે

તમારા �સનને અસર કરશે, પરં � ુ એ યાદ રાખ�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે ક� ખાંસીની તીવ્ર ઘટનાઓ પણ �સનની અચાનક હાિનમાં

પ�રણમતી નથી.
MND ધરાવતા લોકોમાંથી ઓછ� સંખ્યામાં લોકો �ાર� ક ખાંસીની અનપે�ક્ષત અથવા '�ગ
ં ૂ ળામણ'ની ઘટનાઓ અ�ુભવી શક�
છે � ગળાના અ�ડ સ્ના�ુઓમાં તાણને કારણે થાય છે , પરં � ુ આના કારણે �સન�ક્રયાની અચાનક હાિન થતી નથી. જો આમ

થાય તો દવાઓથી તેની અસર ઓછ� થઈ શક� છે , � તમને MND જસ્ટ ઈન ક�સ �કટમાં તમારા માટ� � ૂચવવામાં આવી છે . �કટ
િવશે વ�ુ મા�હતી માટ� આગામી મથા�ં �ુ ઓ.
�યાર� ફ�ફસાં તરફ જતી નળ�ઓમાં બળતરા થાય ત્યાર� �સનમાગર્ને સાફ કરવા માટ� એક �ુદરતી પ્રિતભાવ તર�ક� આપણે
ખાંસીએ છ�એ. જો તમને �સનના સ્ના�ુની કોઇપણ નબળાઈ હોય તો તમે એક સમયે � જોરથી ખ�ખારો ખાઈ શકતા હોય
તેમ ફર�થી ન કર� શકો તે� ુ ં બની શક�.
આનો અથર્ એ થઈ શક� છે ક� તમને ગળામાં થતી બળતરા �ૂ ર કરવા માટ� વધાર� વખત ખાંસવાની જ�ર પડ� શક� છે . જોક�, આ
બળતરાથી �ુ�ક્ત મેળવવા �ટલી જોરથી તમે ખાંસી ન ખાઓ તો તમને છાતીનો ચેપ થવા�ુ ં જોખમ વધે છે . તમારા સ્પીચ અને
લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ અને �સન સંબિં ધત �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ તમને નીચેની �ક્રયાઓ દ્વારા આ�ુ ં િનયમન કરવામાં મદદ કર� શક� છે :
�સન�ક્રયાની �ુ�ક્તઓ: �મ ક� બ્રીધ સ્ટ��ક�ગ (�નાથી ફ�ફસાંમાં પહ�લથ
ે ી હોય તેવી હવા ઉપરાંત વધારાની હવા જમા કરવામાં
આવે છે ) �નાથી તમાર� ખાંસીમાં વધારા�ુ ં બળ ઉમેરાય છે .
તમને ખાંસવામાં મદદ કર� તે� ંુ મશીન: �નો ઉપયોગ ચહ�રા પરના માસ્ક સાથે થાય છે અને તેને ઘણી વખત 'કફ આિસસ્ટ'

કહ�વાય છે . આનાથી �ુદરતી ખાંસી આવે છે અને તે �સનના �ુનરાવત� ચેપો થવા�ુ ં જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કર� શક� છે .

ક�ટલાક લોકોને આની સાથે ટ� વાવામાં �ુશ્ક�લી પડ� છે , પરં � ુ તે લાભદાયી નીવડ� શક� છે . તકલીફના શ�આતના તબ�ાઓમાં
આ તરક�બથી ટ� વાવા�ુ ં સામાન્ય ર�તે વધાર� સરળ હોય છે . આ મશીન �સન સાથે સંબિં ધત �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ દ્વારા તૈયાર
કરવામાં આવે છે અને તેમના દ્વારા નજર રાખવામાં આવે છે .
'કફ આિસસ્ટ' મશીનની જોગવાઈ અથવા ભાડ� મળવા માટ� ની ઉપલબ્ધતા દર� ક િવસ્તાર� િવસ્તાર� અલગ હોઈ શક� છે અને
�ાર� ક તેની સિવ�સ કરાવવી અને �ળવણી કરવી સમસ્યા�પ બની શક� છે . જો તમને મશીન મેળવવામાં ક� તેની સિવ�સ

કરાવવામાં કોઇપણ સમસ્યાઓનો અ�ુભવ થાય તો આ સમસ્યાઓ પર દ� ખર� ખ રાખવામાં અમને મદદ મળે તે માટ� �ૃપા કર�ને

અમાર� હ�લ્પલાઈન MND Connectનો સંપકર્ કરો. સંપકર્ ની િવગતો માટ� �ુ ઓ 'િવભાગ 6: �ુ ં વ�ુ મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવી

શ�ું?'માં વ�ુ મા�હતી.

MND જસ્ટ ઈન ક�સ �કટ �ું છે ?

MND જસ્ટ ઈન ક�સ �કટ એ ના�ુ ં બૉક્સ છે � તમને અ�ુભવાતી �ાસ ચડવાની ક� ગભરાટની કોઇપણ લાગણીઓ �માં ખાંસી
અને �ગ
ં ૂ ળામણને કારણે થતી ઘટનાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે તેમાં રાહત આપવા માટ� ની ચો�સ દવાઓનો સંગ્રહ કર�
શકાય છે .
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તમારા સંભાળકતાર્ અ�ુક �સ્થિતઓમાં આપી શક� તેવી મા�હતી અને � ૂચવેલી દવાઓ �કટમાં હોય છે . તે સ્વાસ્થ્ય
વ્યવસાિયકોના ઉપયોગ માટ� ની મા�હતી અને વધારાની દવા પણ ધરાવે છે , �થી તેઓને કટોકટ�ની �સ્થિતમાં બોલાવવામાં
આવે તો તેઓ તાત્કા�લક અને યોગ્ય કાયર્વાહ� કર� શક�.
ખાલી ખો�ું સી�ુ ં તમારા GPને િવના � ૂલ્યે � ૂ�ું પાડવામાં આવે છે . તેઓ તમને જ�ર� દવાઓ � ૂચવી શક� છે અને ઘર� રાખવા
માટ� તમને સં� ૂણર્ �કટ � ૂર� પાડ� શક� છે .
તમારા સંભાળકતાર્ની �કટની �દર સલાહ અને � ૂચનાઓ � ૂર� પાડવામાં આવે છે , પરં � ુ �યાર� �કટ � ૂર� પાડવામાં આવે છે ત્યાર�
તમને વધારા�ુ ં માગર્દશર્ન આપવામાં આવ�ું જોઈએ � સામાન્ય ર�તે તમારા કમ્�ુિન�ટ નસર્ અથવા તમારા GP દ્વારા આપવામાં
આવે છે . આ�ુ ં કારણ એ છે ક� દવાઓ તમાર� વ્ય�ક્તગત જ��રયાતો પ્રમાણે � ૂચવવામાં આવી હશે. જો �કટની સામગ્રી �ગે
તમને સમ�વવામાં આવ્�ું ન હોય તો સ્પષ્ટ�કરણ માંગો.
મોટાભાગના લોકોને બૉક્સમાંની દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની �ાર� ય જ�ર પડતી ન હોવા છતાં આ દવાઓ હાથવગી
રાખવાથી એક પ્રકારની ધરપત અને રાહતની લાગણી રહ� છે . જો તમને લાગે ક� �કટ ઉપયોગી છે તો તે મેળવી આપવા માટ�
તમારા GPને કહો. તમારા માટ� �કટ મંગાવી આપવા માટ� તેઓ MND Connectનો સંપકર્ કર� શક� છે . સંપકર્ ની િવગતો માટ�

�ુ ઓ 'િવભાગ 6: �ુ ં વ�ુ મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવી શ�ું?'માં વ�ુ મા�હતી.
ખાતી વખતે ખાંસી આવે તો �ું �ું કર� શ�ું ?

�યાર� ગળવાની �ક્રયામાં સામેલ સ્ના�ુઓ પર અસર થાય છે ત્યાર� તમને એ�ુ ં લાગી શક� છે ક� ખાતી અને પીતી વખતે તમને
વધાર� ખાંસી આવે છે . આ �કસ્સામાં તમારા સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ અને ડાય�ટશનની સલાહ લો.
તેઓ તમને શ્રેષ્ઠ તરક�બો �ગે �ણ કરશે, �મ ક�:
•

વધાર� � ૂણર્તાથી ચાવ�ું �થી ખોરાક લાળ સાથે બરાબર ભળે અને ખોરાક ગળવો સરળ બને

•

ખોરાકની િવિવધ સાતત્યતાઓનો ઉપયોગ કરવો અથવા પાતળા પ્રવાહ�ને ઘટ્ટ બનાવ�ુ ં �થી તે સલામત ર�તે
ગળવામાં સરળ પડ� (ક�ટલાક િથકનસર્ િપ્ર�સ્ક્રપ્શનથી મળે છે ).
�ું �ગ
ં ૂ ળામણને કઈ ર�તે િનયંિત્રત કર� શ�ું ?

5:

�યાર� �સનમાગર્ ખોરાક અથવા પ્રવાહ� �વા બાહ્ય પદાથર્ને કારણે અવરોધાય છે ત્યાર� �ગ
ં ૂ ળામણ થાય છે . આ ડરામ�ુ ં લાગી
શક� છે , પરં � ુ વધારાની મદદની જ�ર પડ�ા િવના તે સામાન્ય ર�તે �ૂ ર થઈ �ય છે .
ખાવા દરિમયાન ખાંસી અને �ગ
ં ૂ ળામણ એ માત્ર ગળવાની તકલીફો ધરાવતા લોકોને જ નહ�, પરં � ુ કોઇને પણ થઈ શક� છે . જો
ગળવાની �ક્રયામાં મદદ કરતા તમારા સ્ના�ુઓ નબળાં પડ�ાં હોય તો તમારા પર જોખમ સહ�જ વધે છે .
મોટાભાગની ઘટનાઓ વાજબીપણે હળવી હોય છે , પરં � ુ �ગ
ં ૂ ળામણ એક કટોકટ�ભર� �સ્થિત બને ક� �ના માટ� તાત્કા�લક

ં ૂ ળામણ િવશે માગર્દશર્ન.
પ્રાથિમક સારવારની જ�ર પડ� તેમ થઈ શક� છે . �ુ ઓ આગામી મથા�ં તમારા સંભાળકતાર્ માટ� �ગ
આ ઘટનાઓને અટકાવવામાં અને િનયંિત્રત કરવામાં મદદ માટ� સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ તરફથી સલાહ લેવી અગત્યની છે .
તમને �ગ
ં ૂ ળામણની ગંભીર ઘટના થાય તેવા અસંભવનીય પ્રસંગે �ું કર�ુ ં એ તમાર� આસપાસના લોકોને ખબર હોય તે પણ
અગત્ય�ુ ં છે .
MND ધરાવતા લોકો માટ� �ગ
ં ૂ ળામણની સારવાર અન્ય કોઈપણ �ુખ્ત વ્ય�ક્ત માટ� �ગ
ં ૂ ળામણની સારવાર �વી જ સમાન છે .
�ગ
ં ૂ ળામણ િવશે �ચ�તાની લાગણીઓ ઓછ� કરવા માટ� � પ�ર�સ્થિતઓ ઊભી થઈ શક� તેનો સામનો ક�વી ર�તે કરવો તે િવશે
અગાઉથી ખબર રાખવી મદદ�પ બની શક� છે .
હળવી અને તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ વચ્ચેનો તફાવત �ણવો અગત્યનો છે :
હળવી અથવા �િશક �ગ
ં ૂ ળામણ: જો �સનમાગર્ માત્ર �િશક ર�તે જ અવરોધાયેલો હોય તો આ�ું થાય છે . ખોરાક અથવા
પ્રવાહ� લેવાથી અથવા ફ�ફસાંમાંથી ઉપર તરફ આવતાં સ્ત્રાવથી �ુ�ક્ત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતી વખતે થઈ શક� છે . �ગ
ં ૂ ળામણ
હળવી હોઈ શક� છે , જો વ્ય�ક્ત:
•

પ્ર�નો જવાબ આપી શક� અથવા અવાજ કર� શક� (�યાં બોલવાની �ક્રયા પર MND દ્વારા વધાર� તીવ્રપણે અસર થઈ
નથી)
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•

હ� ખાંસી ખાઈ શક� અને �ાસ લઈ શક�.

તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ: વ્ય�ક્ત બોલવા અથવા અવાજ કરવા માટ� અક્ષમ બનશે. જો વ્ય�ક્ત MNDને કારણે બોલવા માટ� અક્ષમ
હોય તો તેઓ તેમ�ુ ં મા�ું હકારમાં ક� નકારમાં હલાવીને પ્રિતસાદ આપી શક� છે અથવા ઈશારાથી જવાબ આપી શક� છે . જો
તેઓ આ કામ કર� ન શક� તો �ગ
ં ૂ ળામણ તીવ્ર છે તે� ુ ં બતાવતા અન્ય �ચહ્નો હશે. જો �સનમાગર્ સં� ૂણર્પણે અવરોધાયેલો હોય
તો તેઓ િસસોટ� �વા ઝીણા અવાજો જ કર� શકશે અને તેઓ �ાસ લઈ શક� ક� કાઢ� શક� તેમ ન હોવાથી ખાંસવાનો કોઈપણ
પ્રયત્ન કર� તો તેનો અવાજ સંભળાશે ન�હ. તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ એ કટોકટ�ની �સ્થિત છે અને તે માટ� તાક�દનાં પગલાં લેવા
જ�ર� બને છે . વ�ુ મા�હતી માટ� આગામી � ૃષ્ઠ પર �ુ ઓ.
�ગ
ં ૂ ળામણ પર તમારા સંભાળકતાર્ માટ� માગર્દશર્ન
તમારા �ુખ્ય સંભાળકતાર્ એ સાથીદાર, �ુ�ુંબીજન અથવા િમત્ર હોય અથવા તમે સવેતન સંભાળકતાર્ તરફથી સહાયતા મેળવતા
હો, તમે આ મા�હતી એવા લોકો સાથે વહ�ચી શકો છો �ઓ તમને ખાતી અને પીતી વખતે મદદ કર� શક�. તમે અ�ુભવી શકો
તેવી કોઈપણ �ગ
ં ૂ ળામણ િવશે તે તમને અને તમારા સંભાળકતાર્ને �હ�મત આપવામાં મદદ�પ બની શક� છે .
બ�ુ �ચ�તા ન કરવી અને લાગણીઓ પર િનયંત્રણ રાખ�ુ ં જ�ર� છે , કારણ ક� ગભરાટથી પ�ર�સ્થિત વ�ુ બગડ� શક� છે . �ુ ઓ

અગાઉ�ુ ં શીષર્ક, MND જસ્ટ ઈન ક�સ �કટ �ુ ં છે ?

"ગભરા�ુ ં નહ� એ અગત્ય�ુ ં છે ...સંભાળ લેતી વ્ય�ક્ત અને MND ધરાવતી વ્ય�ક્તએ એકબી�ની ક્ષમતાઓમાં િવ�ાસ

રાખે તે જ�ર� છે ."

નીચે માત્ર માગર્દિશ�કાઓ જ છે અને તેને �ગ
ં ૂ ળામણ પરની નૈદાિનક સલાહના િવકલ્પ તર�ક� ન જોવી જોઈએ. જો તમે ગળવાની
, ખાંસી ખાવાની �ક્રયા અથવા �ગ
ં ૂ ળામણ �ગેની કોઇપણ સમસ્યાઓ અ�ુભવી રહ્યા હો તો સલાહ માટ� સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ
ુ સાથે સંબિં ધત �સ્થિતઓનો અ�ુભવ ધરાવતા �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ સાથે વાત
થેરિપસ્ટ અને ડાય�ટશનની �ુલાકાત લો. જ્ઞાનતં�ઓ
કરવી પણ તમને મદદ�પ લાગી શક� છે .
હળવી અથવા �િશક �ગ
ં ૂ ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્ય�ક્તને મદદ કરવી
જો વ્ય�ક્ત હ�યે ખાંસી ખાઈ શકતી હોય, �ાસ લઈ શકતી હોય અથવા અવાજ કર� શકતી હોય તો આ પ્રકારની �ગ
ં ૂ ળામણ
હળવી અથવા �િશક કહ�વાય છે . આ �સ્થિતમાં તેઓ સામાન્ય ર�તે તેમની �તે જ અવરોધ �ૂ ર કર� શક� છે . �સનમાગર્ �યાં
�ુધી �ુલ્લો ન થાય અને આવી લાગણી �ૂ ર ન થાય ત્યાં �ુધી ખાંસી ખાવા�ુ ં ચા�ુ રાખવા તેમને પ્રોત્સા�હત કરો.
હળવી �ગ
ં ૂ ળામણ વ્ય�ક્ત માટ� અને તેની આસપાસના લોકો માટ� ઘણી તણાવદાયક હોઈ શક� છે , પરં � ુ ધીરજ અને સમયની
સાથે અવરોધ છે વટ� �ૂ ર થઈ જશે.
ચેતવણી: હળવી અથવા �િશક �ગ
ં ૂ ળામણ સાથે, વ્ય�ક્ત �ડા �ાસ લેતી હોય ત્યાર� તેને પીઠ પાછળ ધબ્બો ન મારો, કારણ
ક� તેનાથી ખોરાક અથવા પ્રવાહ� �સનમાગર્માં વધાર� નીચે ઊતરશે.
“MND ધરાવતી વ્ય�ક્ત બેઠ�લી હોય તે દરિમયાન તેમને �હ�મત અને િવ�ાસ આપ�ું આ�લ�ગન બા�ુ એથી કરવાથી અને
'બ�ુ ં ઠ�ક થઈ જશે' તેવા આ�ાસન આપતા શબ્દો કહ�વાથી તે વ્ય�ક્તને માનિસક શાંિત મળે છે અને હળવાશની

અસર થવાથી �ગ
ં ૂ ળામણ �ૂ ર કરવામાં મદદ મળે છે ...માત્ર આ �હ�મત આપવાથી �ચ�તા ઓછ� કરવામાં મદદ મળ�
હતી."
જો કોઇપણ સમયે વ્ય�ક્ત અસરકારક ર�તે ખાંસવાની પોતાની ક્ષમતા �ુમાવે તો આનાથી �ગ
ં ૂ ળામણની તીવ્ર ઘટના બની શક�
છે . �ુ ઓ આગામી શીષર્ક તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્ય�ક્તને મદદ કરવી.
તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ ધરાવતી કોઇ વ્ય�ક્તને મદદ કરવી
જો વ્ય�ક્ત ખાંસી ખાઈ શકતી ન હોય, �ાસ લઈ શકતી ન હોય, બોલી શકતી ન હોય અથવા સંભિવતપણે ઝીણા િસસોટ�
�વા અવાજ િસવાય અન્ય કોઈપણ અવાજ કર� શકતી ન�હ હોય તો તે તીવ્ર �ગ
ં ૂ ળામણ છે .

ચેતવણી: આ એક કટોકટ�ની �સ્થિત છે �ના માટ� તાત્કા�લક પગ� ં ુ ભર� ંુ જ�ર� છે .
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આ ઘટનામાં:
•

વ્ય�ક્તની સહ�જ પાછળ એક બા�ુ એ ઊભા રહો (જો તમે જમણેર� હો તો, ડાબી બા�ુ એ ઊભા રહો, જો તમે ડાબેર�
હો તો, જમણી બા�ુ એ ઊભા રહો)

•

એક હાથે તેમની છાતીને ટ� કો આપો અને વ્ય�ક્તને આગળની તરફ નમાવો �થી અવરોધાયેલી ચીજ વધાર� નીચે
જવાને બદલે તેમના મ�માંથી બહાર આવી જશે

•

વ્ય�ક્તના ખભાનાં હાડકાંની વચ્ચે તમારા હાથની એડ� વડ� (એડ� તમારા હાથની હથેળ� અને તમારા કાંડાની વચ્ચે
હોય છે ) જોરથી પાંચ �ુ�ા મારો

•

અવરોધ �ૂ ર થયો છે ક� ક�મ તે જોવા માટ� પાછળ કર� લા દર� ક પ્રહાર પછ� ઊભા રહો.

જો પાછળ માર� લા પાંચ �ુ�ાથી અવરોધ �ૂ ર કરવામાં િનષ્ફળતા મળે તો નીચે પ્રમાણે પેટમાં પાંચ ધ�ાઓ આપો:
•

�ને �ગ
ં ૂ ળામણ થઈ રહ� હોય તે વ્ય�ક્તની પાછળ ઊભા રહો. જો તેઓ �ુરશીમાં અથવા વ્હ�લચેરમાં હોય તો તમાર�
તેમની પાછળ ગોઠવાઈ જવાની જ�ર પડ� શક� છે . જો �ુરશી સમાવેશ ન થઈ શક� એટલી મોટ� હોય તો તમે એક

•

બા�ુ એ ઊભા રહો અને તમે કર� શકો તેટલી ઘિનષ્ઠતાથી આ િવિધને અ�ુસરો.
તેમની કમરની ફરતે તમારા બા�ુઓ � ૂકો અને તેમને આગળ સાર� ર�તે વાળો

•

તમાર� �ુઠ્ઠી વાળો અને તેને વ્ય�ક્તની �ુટ
ં �ની બરાબર ઉપર � ૂકો

•

તમારો બીજો હાથ ઉપરની તરફ � ૂકો અને બંને હાથને સખત, ઉપરના તરફની ગિત સાથે તેમના પેટમાં પાછળની
તરફ ધ�ો મારો

•

અવરોધ તેમના મ�માંથી બહાર ન આવે ત્યાં �ુધી પાંચ વખત આ�ુ ં �ુનરાવતર્ન કરો

•

પ્રત્યેક ધ�ા બાદ અવરોધ �ૂ ર થયો છે ક� ક�મ તે જોવા માટ� અટકો

•

જો અવરોધ હ� પણ ભરાયેલો હોય તો પેટમાં ધ�ા સાથે એકાંતર� પાછળની તરફના પ્રહારો ચા�ુ રાખો.

જો પાછળના પ્રહારો અને પેટમાંના ધ�ાઓના ત્રણ ચક્રો બાદ પણ જો વ્ય�ક્તનો �સનમાગર્ અવરોધાયેલો હોય તો:
•

999 પર કૉલ કરો અથવા બી� કોઇ પાસે આ કરાવો અને તાત્કા�લકપણે ઍમ્બ્�ુલન્સ બોલાવો

•

મદદ આવી ન પહ�ચે ત્યાં �ુધી પાછળના પ્રહારો અને પેટ પરના ધ�ાઓના ચક્રો ચા�ુ રાખો.

જો તમાર� પેટમાં ધ�ાઓ આપવા પડ�ા હોય તો વ્ય�ક્તએ બાદમાં હૉ�સ્પટલ જ�ું જોઈએ.
�ું બેભાન થઈ �� તો �?
ંુ
જો તમે બેભાન થાઓ તો કા�ડ�ઓપલ્મોન�ર �રસિસટ�શન (CPR) (�ાસ ક� ધબકારા બંધ થયા હોય તેવી વ્ય�ક્ત�ુ ં
�વન બચાવવા માટ�ની ટ� કિનક) સામાન્ય ર�તે લા�ુ કરવામાં આવશે, િસવાય ક� અગાઉ એવી સંમિત સધાઈ હોય ક�
આ �ક્રયા કરવામાં આવે તેવી તમાર� ઇચ્છા નથી અને તે તબીબી ર�તે તમારા �હતમાં નથી.
CPRથી ઈ� થઈ શક� છે અને તમારા સંભાળકતાર્ ને તે �ક્રયા કરતા પહ�લાં તેની તાલીમ મળે લી હોવી જોઈએ. આ
�ુઆરએલ પર NHS વેબસાઈટ �ુઓ: www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid
જો તમને �ુનજ�વનના પ્રયાસની ટ�કિનકથી ભાનમાં લાવવામાં આવે તે� ું તમે ઇચ્છતા ન હો તો તમે સારવાર નકારવા
માટ�ના આગોતરા િનણર્ય (ADRT) તર�ક� ઓળખાતા પત્રકમાં અ�ુક સારવાર નકારવા માટ� ના ક� તેને પાછ� ખ�ચી
લેવાના તમારા િનણર્યો લખી શકો છો. આ માત્ર �ગ્લૅન્ડ અને વેલ્સમાં જ કા� ૂની ર�તે બંધનકતાર્ છે , પરં � ુ ઉ�ર
આયલ�ન્ડમાં સ્વાસ્થ્ય અને સામા�જક સંભાળ ક્ષેત્રનાં વ્યવસાિયકોને માગર્દશર્ન આપવા માટ� તેનો ઉપયોગ થઈ શક�
છે .
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ADRT િવશે વ�ુ મા�હતી માટ�, �ુઓ:
મા�હતીપત્રક 14A - સારવાર નકારવાનો આગતરો િનણર્ય (ADRT)
તમાર� સંભાળમાં સામેલ બધા લોકોને તમાર� ADRT, તેમજ અન્ય સંભાળના દસ્તાવેજો િવશે �ણ કરો.આમાં તમારા GP અને કોઈપણ િનષ્ણાત
�ચ�કત્સકોનો સમાવેશ થાય છે .
તમારા GP ને તમારા તબીબી ર� કો�્ ર્ સ માટ� તમાર� ADRT ની નકલ આપો અને � ૂછો ક� સ્થાિનક િસસ્ટમો ક�વી ર�તે કાયર્ કર� છે . ઉદાહરણ તર�ક�, ક�ટલીક
એમ્બ્�ુલન્સ સેવાઓ ADRT ની નકલો ધરાવે છે અથવા MND �વા �વન માટ� જોખમી હોય તેવા રોગોવાળા લોકો માટ� સંભાળ માગર્દશર્નની નકલો
રાખે છે .
શ� હોય ત્યાં, રોગચાળા અને અન્ય કટોકટ�ના સમયમાં જવાબ આપનારા લોકો તબીબી ઇિતહાસને ધ્યાનમાં લે છે , પરં � ુ તેઓ કટોકટ�ના સમયમાં
તમારા ર� કો�્ ર્ સને એક્સેસ કરવામાં સમથર્ હોતા નથી. માન્ય ADRT ફોમર્ જોયા િવના, તેઓએ � સારવાર પ્રદાન કર� છે તે �ગે તેઓએ ઝડપી િનણર્ય લેવો
પડ� શક� છે .

6:

�ું વધાર� મા�હતી કઈ ર�તે મેળવી શ�ું ?

ઉપયોગી સંગઠનો
અમે નીચેનામાંથી કોઇપણ સંગઠનને સમથર્ન આપતા હોઈએ તે જ�ર� નથી, પરં � ુ વ�ુ મા�હતી માટ� ની તમાર� શોધમાં તમને
મદદ કરવા માટ� અમે તેમનો સમાવેશ કય� છે . છાપકામના સમયે સંપકર્ ની િવગતો સાચી હતી, પરં � ુ �ુધારાઓ દરિમયાન તેમાં
ફ�રફાર થઈ શક� છે . જો તમને સંગઠન શોધવામાં મદદની જ�ર હોય તો અમાર� MND Connect હ�લ્પલાઇનનો સંપકર્ કરો

(િવગતો માટ� આ પત્રકના �તે વ�ુ મા�હતીનો િવભાગ �ુ ઓ).
BDA – ઍસોિસએશન ઑફ UK ડાય�ટશન્સ
ડાયે�ટિશયનો�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર�ું અને પોષણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને તેઓ ક�વી ર�તે કામ કર� છે તે �ગેની સલાહ � ૂર�
પાડ�ું સંગઠન.
સરના�ુ:ં
3rd Floor, Interchange Place, 151-165 Edmund Street, Birmingham B3 2TA
ટ� �લફોન:
0121 2008080
ઈમેલ: info@bda.uk.com
વેબસાઈટ: www.bda.uk.com
ધ રોયલ કોલેજ ઑફ ઑ�ુપૅશનલ થેરિપસ્ટ્સ
OT ક�વી ર�તે શોધ�ુ ં તેના પરની મા�હતી સાથે �ુનાઈટ�ડ �ક�ગડમમાં બધાં વ્યાવસાિયક �ચ�કત્સા સ્ટાફ માટ�� ુ ં
વ્યાવસાિયક સંગઠન.
સરના�ુ:ં 106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB
ટ��લફોન: 020 3141 4600

ઈમેલ: membership@rcot.co.uk
વેબસાઈટ: www.rcot.co.uk

ચાટર્ ડર્ સોસાયટ� ઑફ �ફ�ઝયોથેરપી (CSP)
�ફ�ઝયોથેરપીમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા અને તેનો પ્રચાર કરવા માટ� કાયર્રત વ્યાવસાિયક સંસ્થા. તમને સ્થાિનક �ફ�ઝયોથેરિપસ્ટ
શોધવામાં મદદ કરવા માટ� તેઓ સચર્ ઍ�ન્જન ધરાવે છે .

સરના�ુ:ં 14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
ટ��લફોન: 020 7306 6666.
ઈમેલ: વેબસાઈટના સંપકર્ ના પાન દ્વારા
વેબસાઈટ: www.csp.org.uk

હ�લ્થ ઍન્ડ ક�અર પ્રૉફ�શન્સ કાઉ�ન્સલ (HCPC)
િનયામક સંસ્થા ક� � એવાં સ્વાસ્થ્ય વ્યવસાિયકો�ુ ં ર�સ્ટર રાખે છે �ઓ આચરણના ધોરણો � ૂરા કર� છે .
સરના�ુ:ં Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
ટ��લફોન: 0300 500 6184
વેબસાઈટ: www.hpc-uk.org
MND Scotland
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તેઓએ �ફ�ઝયોથેરપીમાંથી શ્રેષ્ઠ સેવા મેળવવા �ગેની પિત્રકા પ્રકાિશત કર� છે .
સરના�ુ:ં 2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ટ��લફોન: 0141 332 3903.
ઈમેલ: info@mndscotland.org.uk
વેબસાઈટ: www.mndscotland.org.uk
NHS વેબસાઇટ
સ્વાસ્થ્ય િવશે વધાર� � ૂ�ચત પસંદગીઓ કરવામાં તમને મદદ કરવા માટ� ઑનલાઈન મા�હતી.
ટ��લફોન: 111
ઈમેલ: વેબસાઈટના સંપકર્ ના પાન દ્વારા
વેબસાઈટ:
www.nhs.uk
NHS ડાયર� ક્ટ વેલ્સ
વેલ્સ માટ� સ્વાસ્થ્યની સલાહ અને મા�હતી સેવા.
ટ��લફોન: 111
વેબસાઈટ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ઉ�ર આયલ�ન્ડ
ઉ�ર આયલ�ન્ડમાં NHS સેવાઓ િવશે મા�હતી. આ એક ઑનલાઈન સેવા છે .
ઈમેલ: વેબસાઈટના સંપકર્ ના પાન દ્વારા
વેબસાઈટ:
www.hscni.net
રૉયલ કૉલેજ ઑફ સ્પીચ ઍન્ડ લૅન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ્સ
સ્પીચ ઍન્ડ લૅન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ્સ માટ�ની �ુખ્ય વ્યાવસાિયક સંસ્થા � તમને લાયક �ચ�કત્સકોનો સંપકર્ કરવામાં મદદ કર� શક�.
સરના�ુ:ં 2 White Hart, London SE1 1NX
ટ��લફોન: 020 7378 1200.
ઈમેલ: વેબસાઈટના સંપકર્ ના પાન દ્વારા
વેબસાઈટ:
www.rcslt.org

સંદભ�

આ મા�હતીના સમથર્ન માટ� ઉપયોગમાં લેવાયેલાં સંદભ� નીચેના સરનામે િવનંતી કરવા પર ઉપલબ્ધ છે :
ઈમેલ:infofeedback@mndassociation.org
અથવા પત્રવ્યવહાર કરો: Information feedback, MND Association,Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton
Park Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ

સ્વી�ૃિતઓ
આ મા�હતી પત્રકમાં પોતાના િનષ્ણાત માગર્દશર્ન માટ� નીચેની વ્ય�ક્તઓનો � ૂબ � ૂબ આભાર:
ડૉ. એમ્મા હસબંડ્સ, કન્સલ્ટન્ટ પૅ�લએ�ટવ મૅ�ડિસન, ગ્લોસ્ટરશાયર હૉ�સ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ
નીના સ્ક્વાયસર્, સ્પીચ અને લેન્ગ્વેજ થેરિપસ્ટ, નો�ટ�ઘમ �ુિનવિસ��ટ હૉ�સ્પટલ્સ ટ્રસ્ટ

વ� ુ મા�હતી
તમને અમારા અન્ય ક�ટલાક મા�હતીપત્રકો આ પત્રકના સંબધ
ં માં ઉપયોગી લાગી શક� છે :
7B - ટ�ુબ ફ��ડ�ગ
8A – �સન�ક્રયાની સમસ્યાઓ માટ� મદદ
14A - સારવાર નકારવાનો આગોતરો િનણર્ય (ADRT)
6A – �ફ�ઝયોથેરપી
અમે નીચેના પ્રકાશનો�ુ ં પણ િનમાર્ણ કર�એ છ�એ:
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ચાલક જ્ઞાનતં� ુ કોિશકા રોગ સાથે �વ�ું – MND અને તેની અસર�ુ ં કઈ ર�તે િનયંત્રણ કર�ું તેના િવશે અમાર�
�ુખ્ય માગર્દિશ�કા,
�માં ખાવા અને પીવા િવશે તથા બોલવા અને સંવાદ િવશેના માગર્દશર્નનો પણ સમાવેશ થાય છે

MND ર� િસિપ કલેક્શન: ગળવામાં સહ�લાં ભોજન
સંભાળ અને MND: તમારા માટ� મદદ – MND સાથે �વતી કોઇ વ્ય�ક્તને મદદ કરતા �ુ�ુંબના સંભાળકતાર્ ઓ
માટ� સં� ૂણર્ મા�હતી

સંભાળ અને MND: તત્કાળ માગર્દિશ�કા – સંભાળકતાર્ ઓ માટ� અમાર� મા�હતી�ુ ં સાર�પ સંસ્કરણ
તમે અમાર� વેબસાઇટ www.mndassociation.org/publications પરથી અમારા મોટાભાગના પ્રકાશનો

ડાઉનલોડ કર� શકો છો અથવા MND Connect પરથી �ુસ્તક સ્વ�પે મંગાવી શકો છો �ઓ વધારાની મા�હતી
અને સહાયતા � ૂરા પાડ� શક� છે :

MND Connect

ટ��લફોન: 0808 802 6262
ઈમેલ: mndconnect@mndassociation.org

MND Association, Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial
Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ
MND ઍસોિસએશન વેબસાઈટ અને ઑનલાઈન ફોરમ
વેબસાઈટ: www.mndassociation.org
ઑનલાઈન ફોરમ: https://forum.mndassociation.org/ અથવા વેબસાઈટ દ્વારા

અમે તમારા અ�ભપ્રાયો� ંુ સ્વાગત કર�એ છ�એ
અમે �ણવા ઈચ્છ�એ છ�એ ક� તમને �ું લાગે છે ક� અમે સા�ું કામ કર� રહ્યા છ�એ અને અમે MND અથવા ક�નેડ� રોગથી પી�ડત અથવા તેનાથી
અસરગ્રસ્ત લોકો માટ� અમાર� મા�હતી વ�ુ �ુધાર� શક�એ છ�એ ક� ક�મ તે �ણવા�ું અમને ગમશે. તમાર� અનામી �ટપ્પણીઓનો ઉપયોગ અમારા
સંસાધનો, અ�ભયાનો અને ભંડોળ માટ� ની એ�પ્લક�શનોની �દર ��ૃિત અને પ્રભાવ વધારવામાં મદદ માટ� થઈ શક� છે .

અમાર� કોઈપણ મા�હતી શીટ્સ પર પ્રિત�ક્રયા આપવા માટ�, અહ� અમારા ઓનલાઇન ફોમર્ એક્સેસ કરો

www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
તમે પત્રકની કાગળ સ્વ�પે િવનંતી કર� શકો છો અથવા ઈમેલ દ્વારા સીધો અ�ભપ્રાય જણાવી શકો છો:

infofeedback@mndassociation.org
અથવા અહ� લખો:

Information feedback, MND Association, Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd,
Moulton Park Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ
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