7A

ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ�
ਮੋਟਰ ਿਨਉਰੋਨ (motor neurone) ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
MND ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਖ�ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨ� ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦਾ ਤੁਸ� ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕ�
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜ�

ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ�
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1.

MND ਿਨਗਲਣ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ?

2.

ਮ� ਲਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� 'ਤੇ ਿਕਵ� ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

3.

ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

4.

ਮ� ਖੰ ਘ ਤੇ ਕਾਬੂ ਿਕਵ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

5.

ਮ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਿਕਵ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

6.

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਿਚੰ ਨ� ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹਨ�
ਤੱ ਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਿਚੰ ਨ� MND ਤ� ਪੀੜਤ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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MND ਿਨਗਲਣ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ?

1:

ਿਨਗਲਣਾ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਸਾਡੇ ਇੱ ਿਛਤ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਤਿਹਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਸਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਆਮ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ 'ਤੇ, ਜਬਾੜਾ, ਬੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਜੀਭ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਤਰਲ-

ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਲਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਿਬਨ� ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਹਰਕਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਪੇਟ
ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

MND ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ, ਬੁੱ ਲ��, ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੁਨ�ਹੇ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਲਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹਨ� ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੂੰ ਿਡਸਫੇਜੀਆ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨ� ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MND ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 7C – ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MND ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ�ੋਗਰੈਿਸਵ ਬਲਬਰ ਪਾਲਸੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ

ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� MND ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਿਕਸਮ� ਨਾਲ ਵੀ

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਿਚੰ ਨ� ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਚਮੁਚ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨ� ਪਿਹਲ� ਹੀ

ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਜ� ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤ� ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਧਆਨ
ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ GP ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ

ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਿਚੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਸਮ� ਖੰ ਘਣਾ

•

ਭੋਜਨ, ਤਰਲ� ਜ� ਲਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਿਨਗਲਣਾ
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•

ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜ� ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਭੋਜਨ, ਤਰਲ� ਜ� ਲਾਰ ਨਾਲ ਗਲਾ ਜ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ

•

ਤਰਲ ਜ� ਗਰਾਰੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼

•

ਚਬਾਉਣ ਜ� ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮ� ਜ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣੀ

•

ਮੂੰ ਹ ਤ� ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ� ਦਾ ਿਰਸਾਵ ਹੋਣਾ

•

ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ

•

ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ

•

ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਭੋਜਨ ਜ� ਦਵਾਈ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ 'ਅਟਕ' ਗਈ ਹੈ।

ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਆਨੰਦ ਿਮਲਣਾ

•

ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਲੱਗਣਾ

•

ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ� ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਿਹਣਾ

•

ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ

•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼, ਗਾੜ�ੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਲਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਿਚੰ ਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ

•

ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਜ� ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਿਨਮੋਨੀਆ।

ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ

ਿਜਹਾ ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਲ� ਿਦਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੇ ਟੈਸਟ� ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ�
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਂ ੋਸਕੋਿਪਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨ�ਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵੈਲੋਇੰਗ (FEES): ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ�
ਫਾਇਬਰਆਪਿਟਕ ਐਡ

ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓਫਲੋ ਰੋਸਕੋਪੀ (VF): ਜਦ� ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਨੂੰ ਿਨਗਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਸਕੈਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ

ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਪਦਾਰਥ ਿਮਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
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ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਥ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਫੇਫਿੜਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

ਮ� ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ� 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਿਕਵ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵ� ਲੱਛਣ, ਆਮ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਜ� ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਮ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅਗ�ਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਿਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤ� ਜ� ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ

ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ।”

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਬਨ�, ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱ ਕ
ਕੁਚੱਕਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨ� ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਅਤੇ
ਇਹਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਸਰਲੇ ਖ, ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ

ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਹਨ ਤ� ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ।

MND ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ

ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨ�ੜਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ,

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱ ਠ�ਗੇ, ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ MND ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ

ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ�

ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਸਰਫ ਚੰ ਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਬਹੁਤ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੰ ਭਕ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ
ਸਬੰ ਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਸਾਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਕ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਾਹਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਖੰ ਘ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰ ਘ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਬਨ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੰ ਘ ਜ� ਗਲਾ ਘੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਖਾਮੋਸ਼ ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਜ� ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਿਨਮੋਨੀਆ ਨਾਮਕ ਿਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਇੱ ਕ

ਿਕਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਫੇਫੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਨਹ� ਸਕਦੇ। ਜੇ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ
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ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਆਪਣੇ
GP ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਅਸ� MND ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਲੂ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬ��ਕਾਇਟਸ ਅਤੇ ਿਨਮੋਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ MND ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ�

ਤੁਸ� ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ 'ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਜ� ਪੰ ਜ-ਸਾਲਾ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਹਨ ਤ� ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ GP ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਹਾਰਕ ਸੇਧ� ਨਾਲ
ਿਕ ਿਨਗਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਅਤੇ
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਕਨੀਕ� ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੰ ਘਣਤਾਵ� ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।

ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ

ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ� ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ�
ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਮੁੜ-ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਲਣ, ਲਾਰ, ਖ�ਸੀ ਜ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ (GPs): ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ,

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ (ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ): ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਿਸ਼ਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਭੋਜਨ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਨ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਹਰ ਨਰਸ�: ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਨਰਸ�।

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ: ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜ� ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਮਸਾਲ
ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਿਨਗਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਿਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ (OTs): ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤਕ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬ�ਹਵ� ਅਤੇ ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ: ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ

ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਸਾਫ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�?
ਅਸ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ�, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ

ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਿਮਲੀਆਂ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਿਨਗਲਦੇ ਸਮ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਸੱ ਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ�

•

ਿਨਗਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਠ�ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਵੱ ਲ ਹੇਠ� ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲਾਰ, ਭੋਜਨ ਜ�
ਤਰਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਾਰਗ� ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱ ਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਓ

•

ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੂੰ ‘ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਿਰਮ�ਇਡਰ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ

ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਿਦ�ਸ਼ਾਤਮਕ ਿਰਮ�ਇਡਰ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)

•

ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜ� ਆਿਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤ� ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਣ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਚੂਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤ� ਵਾਲਵ ਵਾਲਾ ਸਟ�ਾਅ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਟ�ਾਅ ਦੇ ਉਪਰਲੇ
ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ
ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਟ�ਾਅ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ)

•

ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਘੱ ਟ ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ
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•

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਾੜ�ੇਪਣ, ਜ� ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤਰਲ ਨੂੰ ਗਾੜ�ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਤ�

ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁਆਫਕ ਕੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ

•

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱ ਡੇ ਭੋਜਨ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ�ਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਗਰਦਨ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਿਡੱ ਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਿਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ
ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਮ� ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ
ਨਾ ਿਸਰਫ ਖਾਣ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਕੁਝ
ਭੋਜਨ� ਅਤੇ ਤਰਲ� ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਐਨਾ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਤੁਸ� ਸਚਮੁਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਘਣਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ
ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਸਕੋ।

ਢੁਕਵ� ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ �ਚ-ਕੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਇਹ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ
ਪਰਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

ਪਰ, ਿਕ�ਿਕ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਲੋ ੜ�ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਆਸਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਲਈ, ਦੇਖੋ:

MND ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਿਗ�ਹ - ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

MND ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ PEG, RIG ਜ� PIG ਿਟਊਬ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਿਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ

ਪੇਟ ਅੰ ਦਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਊਬ ਛੋਟੇ ਿਜਹੀ ਤੰ ਗ ਸਟ�ਾਅ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਲੋ ਕਲ ਅਨ�ਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ�

ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਨਰਸ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
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ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ 7B – ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ
ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝੋ, ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਯੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸੁਆਦ� ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ
ਤੁਸ� ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱ ਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੇ
ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵ� ਲਈ ਤਣਾਅ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ� ਲਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� 'ਤੇ ਿਕਵ� ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

2:

MND ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਪਤਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲਾਰ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਹੋਣਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲ�� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ� ਲਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਤ� ਬਾਹਰ ਟਪਕ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਲਾਰ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮ� ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਗਾੜ�ੀ, ਿਚਪਕਵ� ਲਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਤ� ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ (ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)

•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਤਰਲ ਦੀ ਥ� ਲੈ ਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤਰਲ ਨਹ� ਆਂਦਾ (ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਕਾਰਨ ਘੱ ਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ)।

ਮ� ਪਤਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲਾਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟ�?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਜਮ� ਹੋਣ ਜ� ਿਰਸਣ ਵਾਲੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ

ਕਰਨਾ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਸੰ ਕੋਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਜਮ� ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ� ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
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ਹਾਇਓਸੀਨ ਹਾਈਡ�ੋਬ�ੋਮਾਇਡ (Hyoscine hydrobromide): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਮ� ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�ਦਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਪੱ ਟੀ ਵੱ ਜ� ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਾਇਓਸੀਨ ਬੂਟਾਇਲਬ�ੋਮਾਇਡ (Hyoscine butylbromide): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱ ਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਓਸੀਨ ਹਾਈਡ�ੋਬ�ੋਮਾਇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ�ਦਰਾਪਣ
ਹੋਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਟ�ੋਪਾਈਨ: ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ�, ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ,
ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਟ�ੋਪਾਇਨ ਅੱ ਖ� ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਨੂੰ ਜੀਭ ਹੇਠ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮੀਿਟ�ਪਟਾਈਲਾਈਨ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਡਪ�ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱ ਜ� ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਗਲਾਈਕੋਪਾਈਰੋਨੀਅਮ (Glycopyrronium): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ� ਵੱ ਧ ਪਸੀਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ

ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਟੁਿਲਨਮ ਟੌਕਿਸਨ (Botulinum toxin): ਬੋਟੋਕਸ ਵੱ ਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਰਫ ਲਾਰ 'ਤੇ

ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਮਾਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਕਿਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਚਲ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�
ਿਕ ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਹ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ: ਇਹ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਤ� ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ GP ਜ� ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕਵ� ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵੀ ਦੇਖੋ: ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮ� ਗਾੜ�ੀ ਲਾਰ ਜ� ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟ�?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਲੀ ਲਾਰ ਤ� ਉਲਟ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਗਾੜ�ੀ ਅਤੇ ਿਚਪਕਵ�
ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾੜ�ੀ ਲਾਰ, ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਕਫ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਗਲੇ
ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਜਮ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਬੇਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਕਾਰਨ ਕਫ ਦੇ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
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•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤ� ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਗਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ�, ਗਾੜ�ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਜ� ਤਰਲ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਪਤਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਤ� ਆਈਸ ਲੌ ਲੀਆਂ ਜ� ਡੰ ਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਸ ਿਕਊਬ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਹ
ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤਰਾ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਜ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ�
ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਰ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਗਾੜ�ੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ
ਡੇਅਰੀ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਅਨਾਨਾਸ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਵਰਗੇ ਜੂਸ� ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਐਨਜ਼ਾਇਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾੜ�ੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਪੇਨ (papain) ਜ� ਬ�ੋਮੀਲੇ ਨ (bromelaine) ਸਪਲੀਮ�ਟ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

•

ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਾਫ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਗਾੜ�ੇ ਿਰਸਾਵ� ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਨਮਦਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਰਸਾਵ� ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਨਬੁਲਾਈਜ਼ਰ ਰਾਹ� ਸਟਾਰਾਇਲ ਵਾਟਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਬੁਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਰੀਕ ਫੁਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਲਾਰ ਦੀ ਬਦਲ ਜੈ�ਲ ਜ� ਸਪਰੇਅ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਹ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰ ਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਜੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਿਮਆਦ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ – ਤ� ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਿਗੱ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
(ਓਲਾਈਵ ਆਇਲ) ਜ� ਿਘਓ ਦਾ ਚਮਚ ਥੋੜ�ੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�
ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਜ� ਚੰ ਗੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

“ਿਚਪਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਰ ਅਤੇ ਬ�ੋਕਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹ� ਹੈ!”
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕਾਰਬੋਿਸਸਟੀਨ (Carbocisteine)/ਐਿਸਟਾਇਲਿਸਸਟੀਨ (Acetylcysteine): ਲੇ ਸ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਗਾੜ�ਾ ਅਤੇ ਿਚਪਕਵ�
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਰਾਹ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਜ�

ਕੈਪਸੂਲ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨ�ਬੁਲਾਇਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਟਾ-ਬਲੌ ਕਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਜਾਇਨਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ, ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਸ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵ�ਆਂ ਸੇਧ�
ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।
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ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

3:

ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ� ਲਾਰ, ਬਲਗਮ ਜ� ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੂਸਣ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ MND ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸ� ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਚੂਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੱ ਡੀਆਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਿਢੱ ਲੇ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਖੂਨ ਜੰ ਮਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਰ ਹਨ

•

ਗਲੇ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ

•

ਗੰ ਭੀਰ ਬ��ਕੋਸਪਾਜ਼ਮ ਹੈ – ਜੋ ਦਮੇ, ਬ��ਕਾਇਿਟਸ ਜ� ਐਲਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਘਰਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ – ਜਦ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਜ� ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਨਾਲ �ਚਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭੀੜੀ ਜ� ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
•

ਬੇਆਰਾਮੀ ਜ� ਬੇਚੈਨੀ।

ਮੈਨੰ ੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗੀ?
ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਰਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਮਲੇ ਗੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ, ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਿਨਟ� ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ
ਸਥਾਨਕ MND ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਜ� ਨ�ਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹ� ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਿਨਟ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤ� ਇਸਨੂੰ MND

ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਤ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ
ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ 01604 611802 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ, ਜ� ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ:
support.services@mndassociation.org

ਮ� ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਿਕਵ� ਵਰਤ�?
ਯੂਿਨਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ�
ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਨਰਸ, ਜ� MND ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ
ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਮ�, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇਧ� ਦੀ ਹਮੇਸ਼� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
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•

ਮੂੰ ਹ ਲਈ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਿਪਛਲੇ
ਦੰ ਦ� ਤ� ਅੱ ਗੇ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਨਾ ਵਰਤ� ਿਜੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ� ਗਲੇ ਤ� ਠ�ਸ ਚੀਜ਼�, ਭੋਜਨ ਜ� ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ
ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਸਾਹ ਨਲੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਆਪਣੀ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਭਾਰ ਿਸੱ ਧੇ ਨਾ ਲੇ ਟੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜ� ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸੱ ਧੇ ਨਹ� ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਡਾਇਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ �ਚੀ ਨਾ ਰੱ ਖੋ। ਨੀਵ� ਸੈਿਟੰ ਗ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ। ਢੁਕਵ�
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਿਟੰ ਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

•

ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਚੂਸਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮ� 'ਤੇ 10 ਿਮੰ ਟ� ਤ� ਵੱ ਧ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਿਸਰੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਜ� ਗੱ ਲ�� ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਮ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਾ

ਿਲਆਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਸਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸਹੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ�
ਮਦਦ ਲਵੋ ਿਜਸ ਨ� ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮ� ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਿਕਵ� ਿਧਆਨ ਰੱ ਖ�?
ਿਨਰਮਾਤਾ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਿਨਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਸੇਧ� ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਠੰਡਾ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਚੂਸਣਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੂਸਣ
ਵਾਲੇ ਿਸਰੇ ਅਤੇ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਫ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

•

ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਿਨਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।

•

ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਵਾਲਾ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੇਖੋ

ਜ� ਿਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

4:

ਮ� ਖੰ ਘ ਤੇ ਕਾਬੂ ਿਕਵ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਲਾਰ ਇਕੱ ਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰ ਵੇਦਨਾਵ� ਿਵੱ ਚ

ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਖੰ ਘ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ

'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਗੰ ਭੀਰ ਖੰ ਘ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਵੀ ਸਾਹ ਅਚਾਨਕ
ਬੰ ਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

MND ਤ� ਪੀੜਤ ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਹਟ ਕਰਕੇ ਅਣਿਕਆਸੇ ਖ�ਸੀ
ਜ� 'ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ' ਦੇ ਦੌਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤ�

ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੀ MND Just in Case Kit (ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਿਵੱ ਚ

ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੱ ਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇਖੋ।
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ਜਦ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਿਵੱ ਚ ਉਤੇਜਨਾ ਜ� ਜਲਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਸਾਹ ਨਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ

ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਵੱ ਜ� ਖੰ ਘਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾ
ਖੰ ਘ ਸਕੋ ਿਜੰ ਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਣ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰ ਘਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਖ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਜਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹ� ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਇਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਖੰ ਘ ਨਾਲ
ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ�: ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਭਰਨਾ (ਜੋ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਹਵਾ �ਪਰ ਵਾਧੂ ਹਵਾ ਭਰਦਾ ਹੈ) ਤ� ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੰ ਘ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੰ ਘਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ: ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ‘ਖੰ ਘਣ ਿਵੱ ਚ

ਸਹਾਇਕ’ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਭਾਿਵਕ ਖੰ ਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਦੇ ਜੋਖਮ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਆਰੰ ਭਕ ਪੜਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

‘ਖੰ ਘਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ’ ਮਸ਼ੀਨ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ
ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜ� ਸਰਿਵਸ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ

ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ , ਤ� ਇਹਨ� ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ, MND ਕਨ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਿਵੱ ਚ ਦੇਖੋ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

MND ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਿਕਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
MND ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਿਕਟ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਡੱ ਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ�ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੈਅ ਦੀ

ਿਕਸੇ ਭਾਵਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖੰ ਘਣ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤ� ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ
ਦਵਾਈਆਂ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਕੱ ਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨ�
ਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਖਾਲੀ ਡੱ ਬਾ ਿਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਿਲਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਿਕੱ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਿਕੱ ਟ ਅੰ ਦਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕੱ ਟ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਨਰਸ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ GP ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੇਧ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ
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ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਕੱ ਟ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰ ਗੋ।

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨ� ਦਾ ਨ�ੜੇ ਹੋਣਾ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਆਪਣੇ GP ਤ� ਿਕੱ ਟ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕੱ ਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ MND ਕਨ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ
6 ਿਵੱ ਚ ਦੇਖੋ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਖਾਣ ਸਮ� ਖੰ ਘਣ ਬਾਰੇ ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਜਦ� ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਸਮ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਖੰ ਘਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ:
•

ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਚਬਾਉਣਾ ਤ� ਜੋ ਿਨਗਲਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਾਰ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਰਲ ਸਕੇ

•

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਘਣਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਜ� ਪਤਲੇ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥ� ਨੂੰ ਗਾੜ�ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਕੁਝ ਗਾੜ�ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ)।

5:

ਮ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਿਕਵ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਦਮ ਉਦ� ਘੁਟਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਹਮਾਰਗ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ।
ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਬਨ� ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮ� ਖ�ਸੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਿਸਰਫ ਿਨਗਲਣ ਦੀਆਂ ਿਦੱ ਕਤ� ਵਾਲ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ

ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵ� ਕਾਫੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਦਮ

ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ� ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤ� ਸਲਾਹ ਇਹਨ� ਘਟਨਾਵ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਅਸੰ ਭਾਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

MND ਤ� ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਮ
ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਣਾ ਹੈ।
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ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
ਮਾਮੂਲੀ ਜ� ਅੰ ਸ਼ਕ ਦਮ-ਘੁੱ ਟਣਾ: ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਹ-ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ

ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਰਾਹ�, ਜ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਸਾਵ� ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਮ ਦਾ ਘੁੱ ਟਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ:
•

ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਆਵਾਜ਼ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜੱ ਥੇ MND ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ)

•

ਅਜੇ ਵੀ ਖੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ: ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕੇਗਾ ਜ� ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਕੱ ਢ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ MND ਕਰਕੇ ਬੋਲ
ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ �ਪਰ-ਨੀਚੇ ਜ� ਸੱ ਜੇ-ਖੱ ਬੇ ਿਹਲਾ ਕੇ, ਜ� ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ-ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬੰ ਦ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ

ਿਸਰਫ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਸ�-ਸ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖ�ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਹ

ਅੰ ਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਇੱਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ�
ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ ਜੋ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ

ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘੱ ਟ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਪੱ ਛੇ
ਆਇਆ ਿਸਰਲੇ ਖ, MND ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਿਕਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ

“ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ…ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ MND ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ

ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਿਸਰਫ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ�

ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਲਣ, ਖੰ ਘਣ ਜ� ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਸਲਾਹ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਿਮਲੋ । ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਕਲ (ਤੰ ਤੂਆਂ ਸਬੰ ਧੀ) ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਮੂਲੀ ਜ� ਅੰ ਸ਼ਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਹਲਕਾ ਜ� ਅੰ ਸ਼ਕ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ
ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਖੰ ਘਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸਾਹ-ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਅਿਹਸਾਸ ਘੱ ਟ ਨਹ� ਜ�ਦਾ।
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ਮਾਮੂਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਰ ਅਤੇ
ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਚਤਾਵਨੀ: ਮਾਮੂਲੀ ਜ� ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਸਮ�, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਪੱ ਠ ਨਾ ਥਾਪੜੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਸਾਹਮਾਰਗ� ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਹੇਠ� ਤੱ ਕ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

“ਮ� ਦੇਿਖਆ ਿਕ MND ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਠ� ਹੋਣ ਸਮ� ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤ� ਜੱ ਫੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ

ਕਿਹਣਾ ਿਕ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’, ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦਮ
ਘੁੱ ਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੀ…ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਚੰ ਤਾ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੀ।”

ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵਅਕਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੰ ਘ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਗੁਆ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ

ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ।

ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਖੰ ਘ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ�, ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਘਰਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ
ਿਬਨਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਹੈ।

ਿਚਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ:
•

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਥੋੜ�ਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਖੜ�ੇ ਹੋਵੋ (ਜੇ ਤੁਸ� ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵੋ,
ਜੇ ਤੁਸ� ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵੋ)

•

ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਲ ਝੁਕਾ ਿਦਓ ਤ� ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ ਹੇਠ� ਜਾਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਉਭਰਵ� ਿਹੱ ਸੇ (ਉਭਰਵ� ਿਹੱ ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱ ਟ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਮੌਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੰ ਜ ਤਕ ਮੁੱ ਕੇ ਮਾਰੋ

•

ਿਪੱ ਠ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱ ਕੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਿਕ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਿਪੱ ਠ 'ਤੇ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਫੇਰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਵਾਲੀ ਧੱ ਕੋ:
•

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਿਜਸ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱ ਟ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜ� ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਲਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਐਨੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੇ ਤ�
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਨ�ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੀਆਂ ਬ�ਹਵ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਲ ਝੁਕਾਓ

•

ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਉਪਰ ਰੱ ਖੋ
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•

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਹੱ ਥ ਦੇ �ਪਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਉਪਰ ਵੱ ਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਿਦਆਂ ਦੋਵ� ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ
ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕੋ

•

ਇਸ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਆ ਜ�ਦੀ

•

ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਧੱ ਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਿਕ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

•

ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਤ� ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਿਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਧੱ ਕਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਜੇ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਿਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਧੱ ਕਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਚੱ ਕਰ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ-ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾ
ਫੇਰ:

•

ਂ ਲ
999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਤ� ਕਾਲ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਬ
ੂ � ਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ

•

ਜਦ� ਤੱ ਕ ਮਦਦ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਮੁੱ ਿਕਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਧੱ ਕਣ ਦੇ ਚੱ ਕਰ� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਬਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਤ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮ� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵ� ਤ�?
ਜੇ ਤੁਸ� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਪਲਮਨਰੀ ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (CPR) (ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਅਮਲ
ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਿਹੱ ਤ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੈ।

CPR ਕਾਰਨ ਸੱ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ। ਦੇਖੋ NHS ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid

ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਗਾ� ਫੈਸਲਾ (ADRT) ਫਾਰਮ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ� ਨੂੰ ਮਨ�� ਕਰਨ ਜ� ਇਲਾਜ� ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਫੈਸਲਾ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੰ ਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨ�ਰਦਰਨ
ਆਇਰਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADRT ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:

ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ 14A - ਇਲਾਜ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾ� ਫੈਸਲਾ (ADRT)

ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ADRT ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਇਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀ ਪੀ (GP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ADRT ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ

ਸਥਾਨਕ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਂਬੁਲ�ਸਾਂ ADRT ਜਾਂ ਜੀਵਨ-ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ADRT ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮ� ਿਵਚ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮ� ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਵੈਧ
ADRT ਫਾਰਮ ਦੇਖੇ ਿਬਨਾਂ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਰੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

6:

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰ ਗਠਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਅਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਸਮ� ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ� ਦਰਿਮਆਨ ਇਹ

ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਸਾਡੀ MND ਕਨ�ਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।

BDA - ਯੂਕੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ� ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ� ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਆਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ:

ਟ◌ੈਲੀਫੋਨ:

ਈਮੇਲ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

3rd Floor, Interchange Place, 151-165 Edmund Street,
Birmingham B3 2TA

0121 2008080

info@bda.uk.com
www.bda.uk.com

ਿਦ ਰੌਇਅਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਿਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟਸ

OT ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰ ਗਡਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਆਿਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਫ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਸਥਾ।
ਪਤਾ:

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

ਈਮੇਲ:

membership@rcot.co.uk

ਟੈਲੀਫੋਨ: 020 3141 4600

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

www.rcot.co.uk

ਚਾਰਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਿਫ਼ਿਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ (CSP)

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱ ਚ �ਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਸਥਾ। ਇਹਨ� ਕੋਲ
ਸਥਾਨਕ ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਚ ਇੰ ਜਣ ਹੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਫੋਨ:
ਈਮੇਲ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
020 7306 6666
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀ ਂ
www.csp.org.uk
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ਂ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾ�ਿਸਲ (HCPC)
ਹੈਲਥ ਐਡ

ਇੱ ਕ ਿਨਯੰ ਤ�ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ:

ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

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

0300 500 6184
www.hpc-uk.org

MND ਸਕੌ ਟਲ� ਡ

ਇਹਨ� ਨ� ਿਫ਼ਿਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਤ� ਿਬਹਤਰੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ (Getting the Best from Physiotherapy) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਿਕਤਾਬਚਾ
ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ:

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

ਈਮੇਲ:

info@mndscotland.org.uk

ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

0141 332 3903
www.mndscotland.org.uk

NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਈਮੇਲ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

111
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ�
www.nhs.uk

NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਲਜ਼

ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ।
ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ� ਡ

ਨ�ਰਦਰਨ ਆਇਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ NHS ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ ਪੰ ਨ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ�
www.hscni.net

ਂ ਲ� ਗਵੇਜ ਥੈਰੇਿਪਸਟਸ
ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਡ

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ� ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਸਥਾ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਥੈਰੇਿਪਸਟ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਤਾ:

2 White Hart, London SE1 1NX

ਈਮੇਲ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀ ਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ:
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:

020 7378 1200
www.rcslt.org
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ਹਵਾਲੇ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਥ� ਤ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਈਮੇਲ:infofeedback@mndassociation.org
ਜ�, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਚੱ ਠੀ ਿਲਖੋ: Information feedback, MND Association, Francis Crick House,

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

ਆਭਾਰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿਵਚ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸ� ਹੇਠਲੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�:
ਡਾ. ਏਮਾ ਹਸਬ�ਡਸ (Emma Husbands), ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਮੈਿਡਿਸਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਲਾਉਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਹੌਸਿਪਟਲਜ਼ NHS

ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱ ਸਟ

ਨੀਨਾ ਸਕਵਾਇਰਸ (Nina Squires), ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਨੌਿਟੰ ਘਮ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਹੋਸਿਪਟਲਸ ਟਰੱ ਸਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ� ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
7B –ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ
8A –ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
14A –ਇਲਾਜ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾ� ਫੈਸਲਾ (ADRT)
6A –ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�:

ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ – MND ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੇਧ� ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ

MND ਸਬੰ ਧੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਿਗ�ਹ - ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ – ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ MND
ਤ� ਪੀੜਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਝਟਪਟ ਗਾਈਡ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਸੰ ਸਕਰਣ
ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.mndassociation.org/publications ਤ� ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� MND ਕਨ�ਕਟ ਟੀਮ ਤ� ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ:
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MND ਕਨ�ਕਟ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0808 802 6262

ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

MND Association, Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial

Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ
MND ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.mndassociation.org

ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ: https://forum.mndassociation.org/ ਜ� ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�
ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ MND ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀ'ਜ਼ ਿਡਸੀਜ਼
ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੁ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਗੁ ੰਮਨਾਮ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਸੀਿਲਆਂ,
ਮੁਿਹੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਿਡੰ ਗ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ:
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

ਤੁਸ� ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜ� ਤੁਸ� ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਚੱ ਠੀ ਿਲਖੋ:
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