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விழுங்குவதில் ஏற்படும் சிரமங்கள்

ேமாட்டார் நியூரான் ேநாயுள்ளவர்களுக்கான அல்லது இந்ேநாய் பாதித்தவர்களுக்கான தகவல்கள்

MND ேநாயில், உங்களுக்கு விழுங்கும் விதத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது ெதரியலாம். உங்களது உமிழ்நீைர சமாளிப்பதில் பிரச்சிைனகள்
இருப்பைதயும், இருமுவதற்கான திறன் பலவீனமைடந்திருப்பைதயும் நீங்கள் காணலாம்.
இந்தத் தகவல் தாள், நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சிைனகைளயும், அைவ ஏன் ஏற்படுகின்றன என்பைதயும், அவற்றுக்கு உதவ என்ன
ெசய்யலாம் என்பது குறித்த ஆேலாசைனேயாடு உள்ளது. இதில், கவனித்துக் ெகாள்பவர்கள், இேலசான அல்லது கடுைமயான அைடப்பு
ஏற்படுகிற ெதாடர் நிகழ்வு ஒன்றின் ேபாது உதவ ேவண்டியதிருந்தால், அவர்கள் அதிக நம்பிக்ைகயுைடயவர்களாக உணர உதவுவதற்காக
வழிகாட்டுதல்களும் அடங்கியுள்ளன.

இதிலுள்ள விஷயங்களில் பின்வரும் பிரிவுகள் அடங்குகின்றன:
1.

MND எப்படி விழுங்குவைதப் பாதிக்கிறது?

2.

உமிழ்நீரால் எழும் பிரச்சிைனகைளச் சமாளிக்க நான் என்ன ெசய்யலாம்?

3.

உறிஞ்சும் அைமப்பு ஒன்று எவ்விதமாக உதவ முடியும்?

4.

இருமல் வருவைத நான் எவ்விதமாகச் சமாளிக்க முடியும்?

5.

அைடப்பு ஏற்படுவைத நான் எவ்விதமாகச் சமாளிக்க முடியும்?

6.

நான் எவ்விதமாக இது குறித்து இன்னும் அதிகம் ெதரிந்து ெகாள்வது?

இந்த அைடயாளத்ைத, எங்களது மற்ற பிரசுரங்கைள சிறப்பம்சப்படுத்திக் காண்பதற்ேக உபேயாகிக்கிேறாம். இவற்ைற
எவ்விதம் அணுகிப் பார்ப்பது என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்வதற்கு, இந்தத் தாளின் கைடசியில் உள்ள 'ேமலும் தகவல்கள்'
என்பைதப் பாருங்கள்.
இந்த அைடயாளத்ைத, MND ேநாயுள்ள அல்லது இந்ேநாய் பாதித்த மற்றவர்கள் ெசான்ன கருத்துக்கைள சிறப்பம்சப்படுத்திக்
காண்பிக்கேவ உபேயாகிக்கிேறாம்.
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1:

MND எப்படி விழுங்குவைதப் பாதிக்கிறது?

விழுங்குவது என்பது ஒரு சிக்கலான நைடமுைறயாகும், இதில் ஒரு பகுதி நமது இச்ைசக் கட்டுப்பாட்டின் கீழாக நைடெபறுகிறது, அதன்
இன்ெனாரு பகுதி தானாகேவ நைடெபறுகிறது. சாதாரணமாக விழுங்குைகயில், தாைட, உதடுகள் மற்றும் நாக்கு ஆகியைவ தான் உணவு,
திரவங்கள் மற்றும் உமிழ்நீர் ஆகியவற்ைற ெமல்வதற்காகவும், விழுங்கத் தயார் ெசய்வதற்காகவும் உங்கள் வாயில் ைவத்துக்
ெகாள்கின்றன. அதன் பின்னர், தானாக ஏற்படுகிறேதார் எதிர்க்களிப்பு வாயிலாக, வாயிலுள்ள உணவுப்ெபாருட்கள் வயிற்றுக்குக்
கீழிறங்கிச் ெசல்கின்றன.

MND ேநாய் உங்களது தாைட, உதடுகள், ெதாண்ைட முகம் மற்றும் நாக்கில் உள்ள தைசகளுக்குச் ெசய்திகைள எடுத்துச் ெசல்கிற
நரம்புகைளப் பாதித்து, அத்தைசகைளப் பலவீனமைடயச் ெசய்து விட முடியும். இது, திறம்பட விழுங்குவைதயும், உங்கள் வாயில்
ஊறுகிற உமிழ்நீைரக் ைகயாளுவைதயும் அதிகச் சிரமமானதாக்கி விடுகிறது. சுகாதாரம் மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்பு நிபுணர்கள்
இத்தைகய விழுங்குவதில் இருக்கிற சிரமங்கைள டிஸ்ஃேபஜியா என்று ெசால்கிறார்கள்.

இத்தைகய தைசகளில் ஏற்படுகிற பலவீனம், நீங்கள் ேபசும் விதத்ைதயும் பாதித்து விடலாம்.
MND ேநாயில் ஏற்படுகிற ேபச்சு மற்றும் தகவல்ெதாடர்பு குறித்த இன்னும் அதிக விவரங்களுக்கு, பாருங்கள்:
தகவல் தாள் 7C – ேபச்சு மற்றும் தகவல்ெதாடர்பு ஆதரவு
உங்களுக்கு ‘புராக்ெரஸ்சிவ் பல்பார் பால்சி’ எனச் ெசால்லப்படுகிற ஒருவைக MND ேநாய் இருக்கிற பட்சத்தில், விழுங்குவதில்
ஏற்படுகிற சிரங்கள் இந்ேநாயில் ஓரளவிற்கு மிக ஆரம்ப கட்டத்திேலேய ஆரம்பித்து விடலாம். இத்தைகய பிரச்சிைனகள், மற்றவைக
MND ேநாயிலும் ஏற்படலாம், ஆனால் வழக்கமாகப் பின்ெனாரு கட்டத்திேலேய ஏற்படுகின்றன.

விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற சிரமங்களின் அைடயாளங்கள் என்ெனன்ன?
சில அைடயாளங்கள் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிபைவயாகும், ஆனால் சிலேவா அவ்வாறு அதிகம் ெதரிவதில்ைல. உண்ைமயில் அைவ
இருப்பது உங்கள் கண்ணில் படாமேலேய நீங்கள் ஏற்ெகனேவ சகஜமாகியிருக்கலாம் அேதாடு சில ேநரங்களில் அைவ உங்கள் கண்ணில்
படுவதற்கு முன்ேப உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் அல்லது மற்றவர்களுகுப் புலப்படலாம்.
கூடிய மட்டும் சீக்கிரமாகேவ அைடயாளங்கைளத் ெதரிந்து ைவத்துக் ெகாள்வது, அறிகுறிகைளச் சமாளித்து, ேதான்றக் கூடிய மார்பு
ேநாய்த்ெதாற்று ேபான்ற அதிகக் கடுைமயான பிரச்சிைனகைளத் தவிர்த்து விடுவதற்கு உதவிெசய்ய முடியும். விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற
பிரச்சிைனகள் எதுவும் இருப்பது உங்களுக்குத் ெதரிகிற பட்சத்தில் நீங்கள் உங்கள் ெபாது மருத்துவரிடமிருந்தும், உங்களது ேபச்சு மற்றும்
ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணரிடமிருந்தும் ஆேலாசைன ெபற்றுக் ெகாள்வது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

நீங்கள் விழுங்கும் விதம் நாள் முழுவதும் மாறி, படிப்படியாக பலவீனமைடவைத நீங்கள் உணரலாம். விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற
சிரமங்களின் ெபாதுவான அைடயாளங்களில் பின்வருபைவ அடங்கலாம்:
•

சாப்பிடும் ேபாது அல்லது அருந்தும் ேபாது இருமுவது

•

உணவு, திரவங்கள் அல்லது உமிழ்நீைர விழுங்கி முடிப்பதற்காக அதிகமாக அடிக்கடி விழுங்குவது

•

வாைய அல்லது ெதாண்ைடயிலுள்ள ெபாருட்கைளக் காலி ெசய்ய இயலாமல் இருப்பதாக உணர்தல்

•

உணவு, திரவங்கள் அல்லது உமிழ்நீரில் வாயைடத்தல் அல்லது ெதாண்ைடயைடத்தல்

•

ஓர் ஈரமான அல்லது கலகலெவன்று ஒலிக்கிற குரல்

•

ெமல்லுவதற்கு அல்லது விழுங்குவதற்குக் கூடுதலாக ேநரம் அல்லது முயற்சி ேதைவயாகுதல்

•

வாயிலிருந்து உணவு அல்லது திரவம் கசிதல்

•

உமிழ்நீர் வடிதல்

•

ெதாண்ைடயில் அைடத்துக் ெகாண்ட உணர்வு
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•

ெதாண்ைடயில் உணேவா அல்லது மருந்ேதா ‘சிக்கி’ இருப்பது ேபான்ற உணர்வு.

விழுங்குவதில் இருக்கிற சிரமங்கள் என்ைன எவ்விதமாகப் பாதிக்கின்றன?
விழுங்குவதில் இருக்கிற சிரமங்கள் பின்வருவனவற்ைற ஏற்படச் ெசய்யலாம்:
•

சாப்பிடுவதில் அல்லது அருந்துவதில் குைறவான மகிழ்ச்சிேய கிைடப்பது

•

சாப்பிடுவதற்கும், அருந்துவதற்கும் அதிக ேநரெமடுப்பது

•

சாப்பிடுவது அல்லது அருந்துவது ஆகியவற்றில் ஈடுபடுகிறேபாது சமூகச் சூழல்களில் சங்கடமாக உணர்ந்தல் அல்லது
தனிைமயாக இருத்தல்

•

எைடயிழப்பு

•

நீரிழப்பு, இதனால் மலச்சிக்கல் ஏற்படவும், உமிழ்நீர் ெகட்டியாகி வறண்டு ேபாகவும், மற்ற பிரச்சிைனகள் ஏற்படவும்
ெசய்யலாம்

•

பதற்றம், குறிப்பாகத் ெதாண்ைடயில் அைடத்து விடுவது குறித்து நீங்கள் கவைலயைடகிற பட்சத்தில், இது ஏற்படலாம்

•

உணவு அல்லது பானம் நுைரயீரல்களுக்குச் ெசன்று விடுவதிலிருந்து ஏற்படுகிற மார்புத் ேநாய்த்ெதாற்றுக்கள் அல்லது
மூச்சுக்குழாயில் உறிஞ்சி விடுவதால் ஏற்படுகிற நிேமானியா.

விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகைளக் கண்டறிவதற்கு என்ெனன்ன பரிேசாதைனகைள
உபேயாகிக்கிறார்கள்?
என்ன நடந்து ெகாண்டிருக்கிறது என்பைதயும், அது ஏற்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிற தாக்கத்ைதயும் புரிந்து ெகாள்வதற்காக, உங்களுக்கு
விழுங்குவதில் இருக்கிற சிரமங்கைள, உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிச்சிகிச்ைச நிபுணர் உங்கேளாடு கலந்தாேலாசிப்பார். அவர்,
உங்களது வாைய ஆய்வு ெசய்து, சிறு அளவில் வாய் நிைறய உணவு அல்லது பானத்ைத நீங்கள் உட்ெகாள்வைதக் கவனிப்பார். இதனால்,
எந்ெதந்தத் தைசகள் பாதிப்பைடந்துள்ளன என்பைதக் கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவிபுரிய முடியும். அவசியமானால், ேமற்ெகாண்டு
பரிேசாதைனகைளச் ெசய்து வருமாறு உங்கைள சிபாரிசு ெசய்து அனுப்பி ைவக்கலாம். அவற்றில் அடங்குபைவ:

ஃைபபர்ஆப்டிக் எண்ேடாஸ்ேகாப்பிக் எக்ஸாமிேனஷன் ஆஃப் ஸ்வாேலாயிங் (Fibreoptic Endoscopic Examination of Swallowing
(FEES)): இது, முைனயில் விளக்கு ஒன்றுடன் கூடியேதார் சிறிய வைளந்து ெநகிழக் கூடியேதார் குழாைய, நாக்கின் பின்பகுதி வாயிலாக
உணவும் திரவமும் கடந்து ெசல்ைகயில் அதைனக் கண்காணிப்பதற்காக, ெதாண்ைடயின் பின்பக்கத்திற்குள் மூக்கு வழியாக
ெசருகுகிறார்கள்.
வீடிேயாஃப்ளூேராஸ்ேகாப்பி (VF): இந்த ஸ்ேகன், நீங்கள் உணைவயும், திரவங்கைளயும் விழுங்குைகயில், அவற்ைறப் பதிவு
ெசய்வதற்காக வீடிேயாைவ உபேயாகிக்கிறது. இவ்வுணவு அல்லது திரவத்தில், எக்ஸ்-கதிர் ஒன்றில் ெதளிவாகத் ெதரிகிற
ேவதிப்ெபாருள் ஒன்ைறக் கலக்குகிறார்கள். இது, விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகைள மிகத் துல்லியமாகவும் அைவ எங்ேக
ஏற்படுகின்றன என்பைதயும் கண்டுபிடித்து, நுைரயீரல்களுக்குள் எதுவும் ெசல்கின்றனவா என்பைதயும் காண்பித்து விடுகின்றது.

உணர்ச்சிப்பூர்வமாக ஏற்படுகிற தாக்கத்ைத நான் எவ்விதமாகச் சமாளிக்க முடியும்?
புதிதாக ஏற்படுகிற அறிகுறிகள், ெபாதுவான கவைலகள் அல்லது பதற்றம் எதுவும், உங்களுக்கு ஐயங்கைள உண்டாக்கலாம் அேதாடு
அதற்குப் பழகிக் ெகாள்ள உங்களுக்குக் சில காலமாகலாம். கைளப்பாகவும், மனம்
பாரமைடந்தும் இருப்பதாக உணர்வது,
விழுங்குவைத இன்னும் அதிக சிரமமானதாக ஆக்கி விடலாம்.
“இது - குறிப்பாக நண்பர்கேளாேடா அல்லது உறவினர்கேளாேடா - விவாதிப்பதற்குக் கடினமானேதார் விஷயமாகும்,
ஏெனன்றால் இதில், நம்மில் யாருேம சிந்தித்துக் கூடப் பார்க்க விரும்பாத ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது.”
ஆதரவு கிைடக்காமல், விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகளும், பதற்றமும் ஒன்ைறெயான்று ேமாசமைடயச் ெசய்து, ஒரு ெகாடிய
சூழற்சியாகேவ ஆகிவிட முடியும். உங்களது சுகாதாரம் மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடமிருந்து ெபறும் உதவி ெகாண்டு,
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இத்தைகய பிரச்சிைனகைளச் சமாளித்து, அவற்றுக்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்கான வழிகள் கிைடக்கலாம். இந்தப் பிரிவில் பிற்பாடு வரும்,
எனக்கு விழுங்குவதில் சிரமங்கள் இருந்தால் யாரால் எனக்கு உதவ முடியும்? என்ற தைலப்ைபப் பாருங்கள்
MND ேநாயால் ஏற்படுகிற உணர்ச்சிப் பூர்வமான சவால்கைளச் சமாளித்து வாழ்வது குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு
எங்களுைடய வழிகாட்டும் குறிப்புகைளப் பாருங்கள்: உணர்ச்சிகள் மற்றும் உளவியல் உதவி

உங்களுக்கு ெநருக்கமானவர்கேளாடு திறந்த மனதுடன் உைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்வது உபேயாகமானதாக இருப்பதாகவும் காணலாம்,
குறிப்பாக இல்வாழ்க்ைகத் துைண, குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நண்பர் ஒருவேர உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்ளும்
முதன்ைமயானவராக இருந்தால். எந்த சிரமங்கைளயும் நீங்கள் எவ்விதம் அணுகுவீர்கள் என்பது குறித்து முன்னதாகேவ ஒப்புக்
ெகாள்வது, நீங்கள் உணரக்கூடிய பதற்ற உணர்ைவக் குைறப்பதற்கு உதவியாக இருக்க முடியும்.
"MND ேநாயுள்ளேதார் நபைரக் கவனித்துக் ெகாள்பவர்கேளாடு இந்தத் தகவல் தாைளப் படித்துப் பகிர்ந்து ெகாள்வது,
அவருக்கு மிகவும் ெதம்பூட்டுவதாக இருக்க முடியும் என்ேற நான் நிைனக்கிேறன் - பதற்ற உணர்ைவக் குைறக்க உங்களால்
எடுக்க முடிகிற எந்த நடவடிக்ைகயுேம, ேநர்மைறயானதாகேவ இருக்க முடியும்."
விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகள் மிகவும் நுட்பமானைவயாக இருந்துவிட முடியும். முதலில், பிரச்சிைன ஒன்று இருக்கத் தான்
ெசய்கிறது என்பைத ஏற்றுக் ெகாள்வதற்கு உங்களுக்குக் கடினமாக இருப்பைத நீங்கள் காணலாம், ஆனால் ஆரம்பகட்ட அைடயாளங்கள்
அதிகரிப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. உரிய ெதாழில் நிபுணர் ஒருவரிடமிருந்து கிைடக்கிற ஆேலாசைனயானது, முதலில் எளிதானதாக
இருக்காமல் ேபாகலாம், ஆனாலும், அது தான் உங்களுக்கும், உங்கைள ஆதரிக்கிறவர்களுக்கும் உதவுவதற்கு உயிராதாரமானதாகும்.

மார்பு ேநாய்த்ெதாற்று ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து ஏன் இருக்கின்றது?
நமது சுவாசப் பாைதகளுக்குள் எதுவும் ெசன்று விடாதபடித் தடுக்கிற உடலின் எதிர்விைனேய இருமுவதாகும். தைசகள்
பலவீனமைடந்து, உங்களால் திறம்பட இரும முடியவில்ைல என்றால், உணேவா அல்லது திரவங்கேளா நுைரயீரல்களில் நுைழந்து
விடலாம். இைதத் தான் சுவாசத்தில் உறிஞ்சி விடுதல் என்றறிகிேறாம். இது, இருமல் அல்லது வாயைடத்தல் ேபான்ற எவ்வித
எதிர்விைனயும் இல்லாமல் ஏற்படுகிற பட்சத்தில், அைத ஓைசயின்றி மூச்சில் உறிஞ்சி விடுதல் என்கிேறாம்.

உணவு அல்லது திரவத்ைத மூச்சில் உறிஞ்சி விடுவது அல்லது ஓைசயின்றி மூச்சில் உறிஞ்சி விடுவது, மார்பு ேநாய்த்ெதாற்றுக்கள் அல்லது
மூச்சில் உறிஞ்சுவதால் ஏற்படுகிற நிேமானியா ஏற்படுவதற்ேக ெகாண்டு ெசல்கின்றன, ஏெனன்றால் ேதைவயில்லாத உணவு அல்லது
பானத்ைத நுைரயீரல்களால் மிக எளிதாகக் காலி ெசய்து சுத்தமாக்கி விட முடிவதில்ைல. விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகள்
எதுவும் இருப்பது உங்களுக்குத் ெதரிகிற பட்சத்தில் அல்லது திரும்பத் திரும்ப உஉங்களுக்கு மார்பு ேநாய்த்ெதாற்றுக்கள் ஏற்படுகிற
பட்சத்தில், உங்கள் ெபாது மருத்துவரிடமிருந்தும், உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணரிடமிருந்தும் ஆேலாசைன ெபற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள்.

நான் ஒரு ஃப்ளூ ேஜப் (தடுப்பூசி) ேபாட்டுக் ெகாள்ள ேவண்டுமா?
நீங்கள் காய்ச்சல் வருவதற்கான ஆபத்திலுள்ளவர் எனத் தகுதியைடவதால், MND ேநாயுள்ள அைனத்து ேநாயாளிகளும் "ஃப்ளூ ேஜப்"
தடுப்பூசிையப் ேபாட்டுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ேற சிபாரிசு ெசய்கிேறாம். ஃப்ளூ காயச்சல் என்பது, பிராங்ைகட்டிஸ் மற்றும்
நிேமானியா உள்ளிட்ட அதிகக் கடுைமயான சுகவீனங்களுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லலாம், எனேவ அந்த ஊசிையப் ேபாட்டுக் ெகாள்வது
பயனுள்ளேத. அந்த "ஃப்ளூ ேஜப்" தடுப்பூசி 12 மணி ேநரங்களுக்கு உங்கைளப் பாதுகாக்கும் அேதாடு இது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
அக்ேடாபர் மாத ஆரம்பத்தில் இருந்து வழக்கமாகக் கிைடக்கிறது. MND ேநாயுள்ள யாராவது ஒருவைர நீங்கள் கவனித்துக் ெகாள்கிற
பட்சத்திலும் நீங்கள் தடுப்பூசி ேபாட்டுக் ெகாள்வதற்குத் தகுதியைடயலாம், நீங்கள் சுகவீனமைடந்தால் அவர்கள் ேநாய்த்ெதாற்று
ஆபத்தில் இருக்கலாம்.

கடுைமயான நிேமானியா ேநாய்த்ெதாற்றுக்களிலிருந்து உங்கைளப் பாதுகாப்பதற்கான தடுப்பூசிகளும் கிைடக்கின்றன. உங்களது
உடல்நலம் மற்றும் வயைதப் ெபாருத்து, உங்களுக்கு ஒருமுைற ேபாடுகிற ஒற்ைறத் தடுப்பூசிேயா அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுைற ேபாட்டுக் ெகாள்கிற தடுப்பூசிகேளா அவசியமாகலாம்.
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தடுப்பூசிகள் குறித்து விவாதிக்க ேநரெமான்ைறக் குறித்துக் ெகாள்ள, உங்களது ெபாது மருத்துவரின் சிகிச்ைச ைமயத்ைதத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளுங்கள்.

எனக்கு விழுங்குவதில் சிரமங்கள் இருந்தால் யாரால் எனக்கு உதவ முடியும்?
ெபரும்பாலான நிைலகளில், உங்கள் ெபாது மருத்துவர் (GP) உங்கைளப் ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணரிடம் சிபாரிசு ெசய்து
அனுப்பி ைவப்பார், அவர் விழுங்குவைதயும், நீங்கள் உணரக்கூடிய பதற்றம் எைதயும் எவ்விதம் சமாளிப்பது என்பது குறித்த
ெசயல்முைற வழிகாட்டுதேலாடு, உங்கேளாடும், உங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவர்களுக்கும் உதவி
புரிவார். அவர்கேள, விழுங்குவதில் ஏற்படும் சிரமங்களுக்கான உங்களது முதன்ைமயான ெதாடர்பாளர்களாக இருந்து, ேதைவயாகிற
ேபாது உங்கைள மற்ற நிபுணர்களிடம் சிபாரிசுச் ெசய்து அனுப்பி ைவக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.

ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர்கள், சாப்பிடும் மற்றும் அருந்தும் யுக்திகளிலும், அேத ேபால ேபச்சு மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு
உட்பட, வாய் மற்றும் ெதாண்ைடச் ெசயல்பாட்டில் சிறப்பு நிபுணர்களாவர். நீங்கள் கூடிய மட்டும் பாதுகாப்பாக விழுங்கிக்ெகாள்ள
உதவுவதற்கான யுக்திகைள அவர்களால் கற்றுக் ெகாடுக்க முடியும். விழுங்கு மதிப்பீடு ஒன்ைறச் ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து, அவர்களால்,
விழுங்குவதற்குப் பாதுகாப்பான வைகயில் எந்த அளவு ெகட்டியான உணவு மற்றும் பானத்ைத உட்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது குறித்து
ஆேலாசைனயளிக்க முடியும்.

நீங்கள் விழுங்குவது நாளாக நாளாக மாறலாம் என்பதால், உங்கைள ெதாடர்ந்து உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் பார்க்க
ேவண்டியுள்ளது. அவர்களால் உங்கைளக் கண்காணித்து, பிரச்சிைனையச் சமாளிப்பதற்கு நீங்கள் உபேயாகிக்கிற யுக்திகள் எதுவும்
இன்னமும் உதவிக் ெகாண்டிருக்கின்றனவா என்பைதத் தீர்மானிக்க முடியும். உங்களது ேதைவகள் மாறிவிட்டன என்பதாக நீங்கள்
நிைனக்கிற பட்சத்தில், மறு மதிப்பீட்ைடச் ெசய்யுமாறு ேகட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்.

விழுங்குவது, உமிழ்நீர், இருமுதல் அல்லது அைடத்துக் ெகாள்வது குறித்து உங்களிடம் கவைலகள் இருந்தால், பின்வரும் நிபுணர்களும்
ஈடுபட வாய்ப்பிருக்கிறது:
ெபாது மருத்துவர்கள் (GPs): நீங்கள் இவர்கைளேய முதலில் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. அவர்கள் மருத்துவ
ஆேலாசைனையக் ெகாடுத்து, மருந்துகைளயும், சிகிச்ைசகைளயும் பரிந்துைரக்கிறார்கள், அேதாடு சிறப்பு நிபுணர்களின் ஆதரவு மற்றும்
சிகிச்ைச முைறக்காக உங்கைள அவர்கள் மற்ற சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்பு நிபுணர்களிடம் சிபாரிசு ெசய்து அனுப்பி
ைவக்கலாம்.
உணவியல் வல்லுநர்கள்: இவர்கள், உங்கைளத் ெதாடர்ந்து ஊட்டம் ெபற்றவர்களாக இருக்க ைவக்க உதவுவதற்கான மிகச் சிறந்த
உணவுகள் குறித்து ஆேலாசைனயளிக்கிறார்கள். உகந்த அளவில், அவர்கள் உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர்கேளாடு
ெநருங்கி உைழப்பார்கள்.
சிறப்புச் ெசவிலியர்கள்: இவர்கள் அறிகுறிகைளக் கண்காணித்துச் சிகிச்ைசயளிப்பதில் உதவுகிறார்கள், உ.ம்., சுவாசித்தல் மற்றும்
இருமுவதில் துைண புரிகிற ‘பிரத்திேயக சுவாசச் ெசவிலியர்கள்’.
மருந்தாளுநர்கள்: இவர்கள், அவரவரது ேதைவகளுக்குப் ெபாருந்துகிற மிகச் சிறந்த மருந்து வைககள் குறித்த வழிகாட்டுதைல
வழங்குகிறார்கள், உ.ம்., அேநக மருந்துகைள திரவ வடிவில் ெகாடுத்தனுப்பி விட முடியும், இது விழுங்குவதற்கு எளிதானதாக
இருக்கலாம்.
ஆக்குேபஷனல் ெதரபிஸ்டுகள் (OTs): இவர்கள், கூடிய மட்டும் நீண்ட காலத்திற்கு, நீங்கள் சாப்பிடுவது மற்றும் அருந்துவதில் யாைரயும்
சாராமல் இருந்து ெகாள்ள உதவுவதற்கான உடல் அைமவு நிைல மற்றும் சாதனம் குறித்து ஆேலாசைனயளிக்கிறார்கள். இது,
விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற சிரமங்கைளயும், உங்களது புயங்கள் மற்றும் ைககளில் உங்களுக்குத் ேதான்றுகிற பலவீனம் எைதயும்
சமாளிப்பதில் உதவ முடியும்.

5

சுவாசமண்டல ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட்டுகள்: இவர்கள், உங்களது மார்பு மற்றும் சுவாசத் தைச பலத்ைதப் பராமரித்துக் ெகாள்வதற்கான
யுக்திகள் குறித்தும், உங்களது சுவாசிக்கும் மற்றும் இருமும் திறைன ேமம்படுத்துவது குறித்தும் ஆேலாசைனயளிக்கிறார்கள். இது,
சளிையயும், ேகாைழையயும் அகற்றுவதில் உதவ முடியும்.

நான் ெசய்ய முடிகிற ஏேதனும் இருக்கின்றதா?
நீங்கள் எதிர்ெகாள்ளக்கூடிய சிரமங்கள் எைதயும் சமாளிப்பதற்கு, உங்களது சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடமிருந்து
ெபறுகிற வழிகாட்டுதைலப் பின்பற்ற ேவண்டுெமன்ேற உங்களுக்கு சிபாரிசு ெசய்கிேறாம். ஆயினும், பின்வரும் ஆேலாசைனகளும்
உபேயாகமானைவயாக இருக்கலாம்:
•

விழுங்கும் ேபாது கூடுமான மட்டும் ேநராக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ெகாள்ளுங்கள்

•

விழுங்குவதற்கு முன்பாக உங்களது கழுத்திைன உங்கள் மார்பு ேநாக்கிக் குனிய முயற்சியுங்கள், இது உமிழ்நீர், உணவு அல்லது
பானம், ஆகியன உங்கள் சுவாசப் பாைதக்குள் நுைழவைதக் குைறக்கிறது

•

உங்கள் வாையக் காலி ெசய்வதில் உங்களுக்குச் சிரமம் இருந்தால், பல முைற ேவண்டுெமன்ேற விழுங்க முயற்சியுங்கள்

•

‘விழுங்குதல் நிைனவூட்டி’ ஒன்று குறித்து உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணரிடம் ேகளுங்கள், இது இயல்ைப
விட அதிகமாக அடிக்கடி விழுங்குவதற்கு உங்கைளத் தூண்டுகிறது (இதைன ஒரு பார்ைவயில் படுகிற நிைனவூட்டி அல்லது
பீப் ஒலி எழுப்புகிறேதார் கருவி ெகாண்டு ெசய்யலாம்)

•

சாப்பிடுவதிலும், அருந்துவதிலும் உதவியாக இருக்கிற மற்ற சாதன வைககள் குறித்து உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி
நிபுணரிடமும், ஆக்குேபஷனல் ெதரபிஸ்ட் அவர்களிடமும் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள் - உதாரணமாக, உறிஞ்சுவது
சிரமமாக இருந்தால், வால்வு அைமந்துள்ளேதார் உறிஞ்சு குழல், திரவத்ைத உறிஞ்சு குழலின் முைனயிேலேய ைவத்துக்
ெகாள்வதற்குத் ேதைவயாகிற முயற்சிையக் குைறக்க முடியும் (விழுங்குவதில் சிரமம் இருக்ைகயில், எந்த வைகயான உறிஞ்சு
குழைல உபேயாகிப்பதும், மூச்சில் உறிஞ்சு விடுவதன் ஆபத்ைத அதிகரிக்கச் ெசய்து விடலாம் என்பைதத் தயவுெசய்து
குறித்துக்ெகாள்ளுங்கள்)

•

நீங்கள் குைறந்தளவு கைளப்பைடந்தவராக உணரும் ேபாது சாப்பாடுகைளச் சாப்பிடுங்கள், இதன் ெபாருள் இரவில்
சாப்பிடுவைத விட பகலிேலேய அதிகம் சாப்பிடுவது என்பேதயாகும்

•

உணவு மற்றும் பானத்தின் ெவவ்ேவறு பதங்கைள உண்டு பார்க்க முயற்சியுங்கள், அல்லது உங்களுக்கு எது மிகச் சிறப்பாகப்
ெபாருந்துகிறது எனப் பார்ப்பதற்கு, அவசியமானால் ெகட்டியாக்கும் ெபாருட்கைள அருந்துங்கள் - உங்களது ேபச்சு மற்றும்
ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் ஆேலாசைனயளிக்க முடியும்

•

அதிக அளவில் சாப்பாடுகைளச் சாப்பிடுவைத விட, சிறியளவில், ஆனால் ெகாஞ்சம் அடிக்கடி, ெநாறுக்குத் தீனிகைள எடுத்துக்
ெகாள்ளுங்கள்

•

கழுத்து பலவீனமாக இருப்பது உங்களது தைலையத் ெதாங்கச் ெசய்கிறெதன்றால், கழுத்ைதத் தாங்கிப் பிடித்துக் ெகாள்வது
குறித்து உங்களது ஆக்குேபஷனல் ெதரபிஸ்ட் அவர்களிடம் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.

சாப்பிடுவதிலும், அருந்துவதிலும் சிரமம் இருப்பது குறித்து நான் என்ன ெசய்ய முடியும்?
உங்களுக்கு விழுங்குவதில் பிரச்சிைனகள் இருந்தால், குறிப்பாகச் சாப்பாட்டு ேவைளகள் உங்களுக்கு ெவறுப்பூட்டுவதாக இருப்பைத
நீங்கள் காணலாம். சாப்பிடுவதற்கு அதிக ேநரம் எடுப்பேதாடு மட்டுமல்லாமல், உங்களுக்கு உண்ைமயிேலேய பிடிக்கிற சில உணவு
வைகையச் சாப்பிடுவதற்கும், பானங்கைள அருந்துவதற்கும் உங்களுக்கு நம்பிக்ைக இல்லாமேலேய ேபாய்விடுவைத நீங்கள் காணலாம்.
நீங்கள் உட்ெகாள்ளும் கேலாரி அளைவப் பராமரிக்க, கூடுமான காலம் வைரக்கும் உங்களால் ெதாடர்ந்து பாதுகாப்பான வைகயில்
விழுங்க உங்களுக்கு உதவி ெசய்யும் வைகயில், உணவு மற்றும் பானங்களின் அைமப்பு மற்றும் பதம் குறித்து உங்களது ேபச்சு மற்றும்
ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிக்க இயலும்.
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உங்களது உணவியல் வல்லுநர், ெபாருத்தமான உணவுகள் குறித்து ஆேலாசைனயளிப்பேதாடு, உணவு உட்ெகாள்வதற்கு இைணயாகவும்,
உங்களது உடல் எைடையப் பராமரிக்கவும் அதிக-கேலாரி ெகாண்ட பானங்கைள (இைவ பரிந்துைரச் சீட்டின் ேபரில் கிைடக்கின்றன,
இவற்ைற உங்களது உணவியல் வல்லுநர் உங்களுக்குப் பரிந்துைரக்கலாம்) ஆேலாசைனயளிப்பது உட்பட, உங்களது உடலின்
ஊட்டச்சத்துத் ேதைவகைள நிவிர்த்தி ெசய்வதற்குப் ேபாதுமான அளவு கேலாரிகைள எவ்விதம் ெபறுவது என்பதிலும்
ஆேலாசைனயளிக்க முடியும்.

ஆயினும், விழுங்குவதில் ஈடுபடுகிற தைசகள் பலவீனமாகிக் ெகாண்ேட ேபாைகயில், உங்களது மூச்சில் உணவு ெசன்று விடுவதற்கான
அதிக ஆபத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதாக உங்களிடம் ஆேலாசைனயளிக்கலாம். இந்நிைலகளில், உங்கள் உடலுக்குத்
ேதைவப்படுகிற ஊட்டச்சத்திைனத் தருவதற்கான மாற்று வழிகைள உங்கள் உணவியல் வல்லுநர் கலந்தாேலாசிக்கலாம்.
விழுங்குவதற்கு எளிதாக இருக்கிற உணவு சம்பந்தமான ேயாசைனகளுக்கு, பாருங்கள்:
MND சங்க உணவு வைகச் ேசகரிப்பு: விழுங்க எளிதான சாப்பாடுகள்
MND ேநாயுள்ள சிலர், PEG, RIG அல்லது PIG குழாய் என்றறிகிற உணவூட்டும் குழாய்கைள ைவத்துக் ெகாள்ளேவ ெதரிவு
ெசய்கிறார்கள். இது, உங்களது அடிவயிற்றில் அைமத்துள்ளேதார் குழாய் வழியாகத் திரவங்கைளயும், பிரத்திேயகமாகத் தயார் ெசய்த
திரவத்ைதயும், ேநரடியாக உங்களது வயிற்றிேலேய ெபற்றுக் ெகாள்ள உதவ முடியும். இந்தக் குழாய் ஒரு சிறிய குறுகலான உறிஞ்சு
குழலின் அளவிேலேய இருக்கிறது, அேதாடு, இைத வழக்கமாகேவ பகுதி-மயக்க மருந்து தருவதன் கீேழேய ெசருகுகிறார்கள்.
உங்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு எைடக் குைறவு ஏற்படுவதற்கு முன்ேப உங்களுக்கான வழிவைககைளப் பரிசீலித்துக்
ெகாள்வேத சிறப்பானதாக இருக்கும் வைகயில், உணவளிக்கும் குழாய் ஒன்றிைனப் ெபாருத்திக் ெகாள்வதற்கு முன் கடுைமயான எைடக்
குைறவு ஏற்படுவது, அறுைவச் சிகிச்ைசயின் ேபாதும் அறுைவச் சிகிச்ைசக்குப் பிறகும் ஏற்படுகிற ஆபத்துக்கைள அதிகரிக்கச் ெசய்து
விடலாம். இது குறித்து, உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர், ஊட்டச்சத்துச் ெசவிலியர், உணவியல் வல்லுநர் அல்லது
மருத்துவர் ஒருவர் உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிக்க முடியும்.

குழாய் மூலமாக உணவளித்தல் குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு, பாருங்கள்:
தகவல் தாள் 7B – குழாய் மூலமாக உணவளித்தல்
உணவளிக்கும் குழாய் இருக்ைகயிேலேய அப்ேபாதும், நீங்கள் வாய்வழியாகச் சாப்பிட விரும்பி, அது பாதுகாப்பானது தான் எனவும்
நிைனக்கலாம். இைத, வழக்கமாகேவ உங்களது சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடமிருந்து ஆேலாசைன ெபற்ேற
ெசய்கிறீர்கள். பல வழிகைளயும் ஒன்று ேசர்த்தேதார் அணுகுமுைறைய உபேயாகிப்பது, உங்கைள முழுைமயாக உணர உதவலாம்,
ஆனாலும் ெதாடர்ந்து சுைவகைளச் சுைவத்து மகிழ இயலும் வைகயில் பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

முதலில், உங்களது உணைவயும், பானத்ைதயும் கூடுதலாகச் ேசர்த்துக் ெகாள்ள மட்டுேம உங்களது உணவுக் குழைல நீங்கள்
உபேயாகித்துக் ெகாள்ளலாம், ஆனாலும், அவசியமானால், உங்களது ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் திரவங்கள் அைனத்ைதயும் நீங்கள்
அக்குழலின் வழியாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
குழாய் வழியாக உணவளிப்பது, நீங்கள் ேபாதுமான அளவிற்கு ஊட்டச்சத்துக்கைளப் ெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதாக
உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவர் அதிக நம்பிக்ைகேயாடு இருக்க உதவி, உங்கள் இருவருக்கும் மன பாரத்ைதக் குைறக்கலாம்.

2:

உமிழ்நீரால் எழும் பிரச்சிைனகைள நான் எவ்வாறு சமாளிக்க முடியும்?

MND ேநாயில், நீங்கள் உங்களது உமிழ் நீரில் உங்களுக்குப் பிரச்சிைனகள் இருப்பதாகக் காணலாம். இது, நீங்கள் கூடுதலாக உமிழ்நீைரச்
சுரப்பதால் உண்டாவதில்ைல, ஆனால், அைதத் திறம்பட விழுங்கிக் ெகாள்வதற்கான திறனில்லாமல் ேபாவதாேலா, வாய்வழியாக மூச்சு
விடுவதாேலா அல்லது நீரிழப்பினாேலா தான் ஏற்படுகிறது.
உமிழ்நீரினால் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகளில் பின்வருபைவ அடங்கலாம்:
•

வாயிலிருந்து உமிழ்நீைரக் காலி ெசய்யாமல், அது அங்ேகேயேசமிக்கப்படுவதால் ெமல்லிய, நீர் ேபான்ற உமிழ்நீர்
கட்டிவிடுகிறது
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•

உங்களால் உங்கள் உதடுகைள முழுைமயாக மூட இயலவில்ைல என்றால், வாயிலிருந்து உமிழ்நீர் ெசாட்டு ெசாட்டாக
வடிகிறது

•

ெதாண்ைடயின் பின்பக்கத்தில் உமிழ்நீர் ேசகர்க்கப்படுவதால் ஏற்படுகிற அெசௗகரியம்

•

காலி ெசய்யக் கடினமானதாக இருக்கிற, உங்கள் வாயிலும், ெதாண்ைடயிலும் இருந்து வருகிற ெகட்டியான, பிசுபிசுப்பான
உமிழ்நீர் (இது, நீங்கள் நீரிழப்ைப அைடந்திருக்கிற பட்சத்தில் ேநரலாம்)

•

நீரிழப்பு, நீங்கள் இழக்கிற திரவங்களுக்குத் தக்கபடி திரவங்கைளச் ேசர்க்கவில்ைல என்றால் (விழுங்குவதில் ஏற்படுகிற
சிரமங்கள் காரணமாக நீங்கள் குைறவாகேவ அருந்துகிறீர்கள் என்றால் இது ேமாசமாகிவிட முடியும்).

ெமன்ைமயான, நீர்த்த நிைலயில் இருக்கிற உமிழ்நீைர நான் எவ்விதம் சமாளிப்பது?
சில ேநரங்களில், வாயில் உமிழ்நீர் கட்டி, அது வாயிலிருந்து ெவளிேய கசிவைதச் சுத்தம் ெசய்வதற்கான ஒேர வழி திசுக் காகிதம் ஒன்ைறக்
ெகாண்டு அதைனத் துைடத்துக் ெகாள்வது அல்லது ஒரு ெகாள்கலனில் துப்பிக் ெகாள்வேத ஆகும். இது உங்கைள சுயஉணர்வுள்ளவராக்கி, ெபாது மற்றும் சமுதாயச் சூழல்களில் உங்களது நம்பிக்ைகையப் பாதிக்கக்கூடும். ஆயினும், உதவி புரிவதற்கு அேநக
எண்ணிக்ைகயிலான முைறகள் இருக்கின்றன, ஆகேவ ஆேலாசைனக்கு உங்களது சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடம்
ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.

நீர் ேபான்ற உமிழ்நீர் வாயில் கட்டுவதால், வாய்நீர் வடிவதால் ஏற்படுகிற பிரச்சிைனகள் உங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில், இதற்குப்
பல்ேவறு விதமான பரிந்துைர மருந்துகைள உபேயாகித்துச் சிகிச்ைசயளித்துவிட முடியும். அவற்றில் பின்வருபைவ அடங்கலாம்:
ைஹேயாசீன் ைஹட்ேராபுேராைமடு: இதைனச் சாதாரணமாக பயணக் கைளப்பிற்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்காக உபேயாகிக்கிறார்கள்,
ஆனால் இது உங்களுக்குத் தூக்கக் கலக்கத்ைத உண்டுபண்ணலாம் என்கிற ேபாதிலும், இது வாய் வறட்சிையயும் உண்டாக்கக் கூடும்.
இது மாத்திைர வடிவிலும், ேதாலில் ஒட்டிக் ெகாள்ளும் ஒன்றாகவும், ஊசியாகவும் கிைடக்கிறது.
ைஹேயாசீன் பியூட்ைடல்புேராைமடு: சாதாரணமாக இதைன வயிற்றுப் பிடிப்புகளுக்கு சிகிச்ைசயளிக்கேவ உபேயாகிக்கிறார்கள், ஆனால்
இது வாய் வறட்சிைய உண்டாக்கவும் கூடும். இது ைஹேயாசீன் ைஹட்ேராபுேராைமடு மருந்ைத விடக் குைறந்த அளவிற்ேக தூக்கக்
கலக்கத்ைத ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இது மாத்திைர வடிவில் கிைடக்கிறது, ஆனால் இதைன ஒரு ஊசியாகவும் ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்.
அட்ேராப்பீன்: சாதாரணமாக இதைன கிளாக்ேகாமா எனச் ெசால்கிற கண் ேநாய் நிைலைமக்குச் சிகிச்ைசயளிக்கேவ உபேயாகிக்கிறார்கள்,
ஆனால் இது வாய் வறட்சிைய உண்டாக்கவும் கூடும். இது மாத்திைர வடிவில் அல்லது, மருத்துவ சிபாரிசில் கிைடக்கிறது, நீர் ேபான்ற
உமிழ்நீர் சுரப்பைதக் குைறக்கிற குறுகிய கால நிவாரணத்திற்கு இக்கண் ெசாட்டு மருந்திைன நாக்கின் அடியில் ெசாட்டுச் ெசாட்டாக
விடலாம்.
அமிட்ரிப்டிலீன்: சாதாரணமாக இதைன ஒரு மன அழுத்தக் குைறப்பு மருந்தாகேவ உபேயாகிக்கிறார்கள், ஆனால் இது வாய்
வறட்சிையயும் உண்டாக்கக் கூடும். இது மாத்திைர வடிவிேலா, அல்லது வாய்வழியாக உட்ெகாள்ளும் ஒரு கைரசலாகேவா கிைடக்கிறது.
கிைளக்ேகாப்ைபர்ேரானியம்: சாதாரணமாக இதைன அளவிற்கதிகமாக வியர்த்துக் ெகாட்டுவதற்குச் சிகிச்ைசயளிக்கேவ
உபேயாகிக்கிறார்கள், ஆனால் இது வாய் வறட்சிையயும் உண்டாக்கக் கூடும். இது திரவ வடிவில் கிைடக்கிறது, ஆனால் இதைன ஒரு
ஊசியாகவும் ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்.
ெபாட்டுலினம் டாக்ஸின்: இைத, ேபாட்ேடாக்ஸ் என்றும் அறிகிேறாம். இைத வழக்கமாகக் கடுைமயான நிைலகளில் மட்டுேம, உமிழ்நீர்
கட்டுப்பாட்டிற்காக உபேயாகிக்கிறார்கள். இதைன, சிறப்பு மருத்துவர் ஒருவர் தான் ெகாடுக்க முடியும் அேதாடு இைத உமிழ்நீர்
சுரப்பிகளுக்குள்ேளேய ஊசி மூலம் ெசலுத்துகிறார்கள். ஒருமுைற ஊசி ேபாட்டுக் ெகாள்வதன் விைளவு மூன்று மாதங்கள் வைர நீடிக்கக்
கூடும். ஓரளவிற்குப் பாதுகாப்பானது தான் எனக் கருதுகிற ேபாதிலும், இது விழுங்குவதில் பிரச்சிைனகள் மற்றும் வாய் மிகவும் வறண்டு
ேபாதல் ேபான்ற பக்க விைளவுகைளயும் உண்டாக்கக்கூடும்.

கதிரியக்கம்: இது, உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகைள அடக்கி ைவத்துவிட முடியும், அதனால் இது பிரச்சிைன கடுைமயாக இருக்கிற பட்சத்தில்
உதவிகரமாக இருக்கிறது.
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உங்களது ெபாது மருத்துவர் அல்லது பரவலான சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடம் உங்களுக்கு எது ெபாருத்தமானதாக
இருக்கும் என்பைதக் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எது மிகச் சிறப்பாகப் ெபாருந்துகிறது என்பைதக் காண, நீங்கள்
ெவவ்ேவறு விதமான மருந்துகைள முயற்சித்துப் பார்க்க ேவண்டியிருக்கலாம்.
பிரிவு 3ஐயும் பாருங்கள்: வாய்வழியாக உறிஞ்சும் அைமப்பு ஒன்று எவ்விதமாக உதவ முடியும்?

ெகட்டியாக வருகிற உமிழ்நீர் அல்லது வாய் வறட்சிைய நான் எவ்விதம் சமாளிப்பது?
நீர் ேபான்ற உமிழ் நீருக்கு எதிரான வைகயில் உமிழ்நீர் இருப்பைதயும் நீங்கள் காணலாம், அதில் உங்களது உமிழ்நீர் ெகட்டியாகவும்,
பிசுபிசுப்பாகவும் ஆகிவிடுகிறது.
நீரிழப்பு, வாய்வழியாக சுவாசிப்பதால் உமிழ்நீர் ஆவியாகிக் காய்ந்து ேபாதல் ஆகியைவ உமிழ்நீர் ெகட்டியாவைதயும், வாயிலும்,
ெதாண்ைடயின் பின்பக்கத்திலும் சளியும், ேகாைழயும் ேதங்குவைதயும் உண்டாக்கலாம். இது மிகவும் அெசௗகரியமானேதார் உணர்ைவ
உண்டாக்கலாம். உங்களது வாய் மிகவும் வறட்சியாக இருப்பதாக உணரலாம். மார்பு ேநாய்த்ெதாற்றுக்கள், ேகாைழ உற்பத்தியாவைத
அதிகரிக்கச் ெசய்து விடுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.

நைடமுைறயிலான உதவிக்குறிப்புகள் பின்வருவனவற்றுகு உதவலாம்:
•

நிைறய திரவங்கைள அருந்துவது நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படுவைதத் தவிர்க்க உதவலாம். உங்களுக்கு விழுங்குவதில்
பிரச்சிைனகள் இருந்தால், குடிக்கும் யுக்திகள், ெகட்டியாக்கிகள் அல்லது திரவங்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான ெவவ்ேவறு
வழிகள் குறித்து உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிக்க முடியும்.

•

நீர் ேபான்ற திரவங்கைளக் குடிப்பது இப்ேபாதும் பாதுகாப்பானதாக இருக்கிற பட்சத்தில், வாய் வறட்சிக்கு நிவாரணமளிக்க
ஐஸ் லாலிகள் அல்லது குச்சிகளில் உள்ள ஐஸ் கட்டிகள் உதவ முடியும்.

•

நீங்கள் பால் ெபாருட்கள் மற்றும் புளிப்புள்ள பழங்கள் உட்ெகாள்வைதத் தவிர்ப்பது அல்லது குைறத்துக் ெகாள்வது
பயனுள்ளதாக இருக்கலாம், ஏெனன்றால் இைவ உமிழ்நீர் மற்றும் ேகாைழையக் ெகட்டியாக்கி விட முடியும் என்பதாகச் சிலர்
காண்கிறார்கள். உங்களது உணவியல் வல்லுநரிடம் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள், ஏெனன்றால் பால் ெபாருட்கள்
உட்ெகாள்வைதக் குைறப்பது உடல் எைடக் குைறவு ஏற்படுவதற்குக் ெகாண்டு ெசன்று விடலாம்.

•

அன்னாசி மற்றும் பப்பாளி ேபான்ற பழ ரசங்கள் குடிக்க முயற்சியுங்கள், ஏெனன்றால் இவற்றில் ெகட்டியான உமிழ்நீைரச்
சிைதக்க உதவுகிறேதார் ெநாதி இருக்கின்றது. அேதாடு, பப்பாயின் அல்லது புேராெமெலய்ன் இைணயுணவுகளும் உதவியாக
இருக்கலாம்.

•

மூச்சில் நீராவிைய உள்ளிழுப்பது, ெகட்டியான சுரப்புகைள நீர்த்துப் ேபாகச் ெசய்து, ஈரப்பதமாக்க உதவலாம்.

•

மார்புச் சுரப்புகளின் இறுக்கத்ைதத் தளர்த்த ெநபுைலசர் ஒன்றின் வழியாக கிருமிநீக்கிய தண்ணீைரக் ெகாடுக்கலாம்.
ெநபுைலசர் கருவி, மூச்சு வழியாக நுைரயீரல்களுக்குள் உறிஞ்சிக் ெகாள்வதற்காக ெமல்லிய பனித்துளிகைள உருவாக்குகிறது.
வழக்கமாக இைத மருந்துகைளக் ெகாடுப்பதற்காகேவ உபேயாகிக்கிறார்கள், அேதாடு இதைன உங்களது மருத்துவர் அல்லது
சுகாதாரம் மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழுவினரிடம் ஆேலாசைன ெபற்று மட்டுேம உபேயாகிக்க ேவண்டும்.

•

உமிழ்நீருக்குப் பதிலான ெஜல் அல்லது ஸ்பிேர, வாய் வறட்சிக்கு நிவாரணமளிக்கவும், வாய் நாற்றத்ைத உண்டாக்கும்
பாக்டீரியாைவத் தணிக்கவும் உதவ முடியும். ெதாடர்ந்து அவ்வப்ேபாது தண்ணீர் குடித்துக் ெகாள்வதும் வாய் வறட்சிக்கு
நிவாரணமளிக்க முடியும்.

•

தூங்கும் ேநரங்களின் ேபாது வாய் மிகவும் வறண்டு ேபாய் விடுகிற பட்சத்தில் - வாயில் ‘பிசுபிசுப்பு’ உண்டாக்குவதற்காக
நல்லேதார் ஆலிவ் எண்ைண அல்லது ஒரு சிறு கரண்டி அளவு ெநய் (ெவண்ெணயிலிருந்து எடுத்தது) சற்று நீண்ட ேநரத்திற்கு
நிவாரணமளிக்கலாம். இந்த முைறைய உபேயாகிப்பதற்கு இைடேய, நல்ல வாய்ச் சுத்தத்ைதப் பராமரியுங்கள்.

ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெவவ்ேவறு விதமான ேதைவகளும், விருப்ப முன்னுரிைமகளும் இருக்கும், ஆனால் ஒருசில உணவு வைககள்
உண்பதற்கு மிகவும் சிரமமானதாகவும், உமிழ் நீர்ப் பிரச்சிைனயில் உண்ணத் ேதான்றாததாகவும் இருப்பைத நீங்கள் காணலாம்.
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“உமிழ் நீர் பிசுபிசுப்பாக இருக்ைகயில், புேராக்ேகாலி உண்பது என்ைனப் ெபாருத்த வைரயில் நல்லேதார் ேசர்மானத்ைத
உருவாக்குவதில்ைல!”
பின்வரும் பரிந்துைர மருந்துகள் உதவியாக இருக்கலாம்:
கார்ேபாசிஸ்டீன்/அெசட்ைடல்சிஸ்டீன்: சளிையக் குைறவான அளவிற்குக் ெகட்டியாகவும், குைறந்த பிசுபிசுப்புத்த்தன்ைமயுள்ளதாகவும்
ஆக்கி, இருமுவைத எளிதானதாக ஆக்குவதற்காக அதைனச் சிைதப்பதன் மூலமாக ேவைல ெசய்கிறது. இது திரவ வடிவிேலா அல்லது
ேகப்ஸ்யூல்களாகேவா கிைடக்கிறது, அேத ேபால இது ெநபுைலசரில் ைவத்து மூச்சில் உறிஞ்சிக் ெகாள்ளக்கூடியேதார் வடிவிலும்
கிைடக்கிறது.

பீட்டா-பிளாக்கர்கள்: சாதாரணமாக இதைன, மார்பு வலி மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்ேவறு விதமான
நிைலைமகளுக்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்காக உபேயாகிக்கிறார்கள், ஆனால் இது வாயில் உள்ள சளிையயும் நீர்த்துப் ேபாகச் ெசய்ய முடியும்.
ேமற்ெகாண்டும் நிவாரணங்கள் கிைடக்கத் தான் ெசய்கின்றன, குறிப்பாக உங்களுக்குக் ேகாைழ சுரப்பதில் பிரச்சிைனகள் இருந்தால்.
மருத்துவம் குறித்த உரிய வழிகாட்டுதலுக்கு உங்கள் சுகாதாரக் கவனிப்புக் குழுவினரிடம் ஆேலாசைன ெபறுங்கள்.

வாய்வழியாக உறிஞ்சும் அைமப்பு ஒன்று எவ்விதமாக உதவ முடியும்?

3:

வாய்வழியாக உறிஞ்சுதல் அைமப்பு, உமிழ்நீைர, சளிைய அல்லது உணவுத் துகள்கைள அகற்றி எடுப்பதற்காக வாயில் ஒரு உறிஞ்சு
குழாையப் ெபாருத்துவதில் ஈடுபடுகிறது. உங்களால் விழுங்குவதன் வாயிலாக உங்களது வாையச் சுத்தம் ெசய்ய இயலவில்ைல என்றால்
இது உங்களுக்குப் ெபாருத்தமானதாக இருக்கலாம்.

MND ேநாய் எவ்விதமாக உங்கைளப் பாதிக்கிறது என்பைதப் ெபாருத்து, நீங்கேள இந்த உறிஞ்சும் அைமப்ைப உபேயாகித்துக் ெகாள்ள
இயலலாம், அல்லது உங்களுக்கு, உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்ளும் ஒருவரிடமிருந்து அல்லது கவனித்துக் ெகாள்ளும் ேவைலயாள்
ஒருவரிடமிருந்து உதவி ேதைவயாகலாம்.
உங்களுக்குப் பின்வருபைவ இருந்தால் வாய்வழியாகப் ெபாருத்துகிற உறிஞ்சு அைமப்பு உங்களுக்குப் ெபாருத்தமானதாக இல்லாமல்
ேபாகலாம்:
•

உங்களது முகத்தில் எலும்புகள் எதுவும் உைடந்திருப்பது

•

பல் ஆடிக் ெகாண்டிருப்பது

•

இரத்த உைறவுக் ேகாளாறுகள்

•

ெதாண்ைட அல்லது வாயில் புற்றுேநாய்

•

கடுைமயான பிராங்ேகாஸ்ேபசம் – இது, ஆஸ்துமா, பிராங்ைகட்டிஸ் அல்லது ஒவ்வைமகளில் ெவளித்ெதரியலாம்

•

ஸ்டிைரடர் – காற்று நுைரயீரல்களுக்குச் ெசன்று வரும் ேபாது அது ஒருவித உச்ச நிைல சுவாச ஒலிைய உண்டாக்குகிறது, இது
சுவாசப் பாைத குறுகியிருப்பதாேலா அல்லது அைடத்திருப்பதாேலா ஏற்படுகிறது

•

நிம்மதியின்ைம அல்லது பதற்றம்.

நான் எவ்விதமாக உறிஞ்சு அைமப்பு ஒன்ைறப் ெபற்றுக் ெகாள்வது?
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உறிஞ்சு அைமப்புகைள, உங்களது ெபாது மருத்துவர் அல்லது மாவட்டச் ெசவிலியர் ஒருவர் வாயிலாகேவ கிைடக்கப் ெபற ேவண்டும்.
சில பகுதிகளில், உறிஞ்சு அைமப்புகைள, அவ்வப்பகுதி MND ேநாய்க் கவனிப்பு ைமயம் அல்லது வைலயைமப்பு வாயிலாக மட்டுேம
கிைடக்கப் ெபறுகிறார்கள்.
அவர்களால் அவ்வைமப்பு ஒன்ைறப் ெபற இயலவில்ைல என்றால், உதாரணமாக உங்களது பகுதியில் நிதியுதவி குைறவாகக்
கிைடப்பதால், அவர்களால் MND சங்கத்தில் இருந்து ஒன்ைறக் கடனாகப் ெபற்றுத் தர முடியும். உங்களது ெபாது மருத்துவர் அல்லது
சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்புக் குழு உறுப்பினரிடம், 01604 611802 என்ற எண்ணில், ஆதரவுச் ேசைவகைளத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளுமாறு அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்புமாறு ேகட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்: support.services@mndassociation.org

நான் எவ்விதமாக உறிஞ்சு அைமப்ைப உபேயாகிப்பது?
இவ்வைமப்ைப வழங்குகிற நிபுணரானவேர, இைத எவ்விதம் பாதுகாப்பாக உபேயாகிப்பது என்பதில் பயிற்சி ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இவர், உங்களது சுவாசமண்டல ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட் ஆகேவா, ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணராகேவா, ெசவிலியராகேவா,
அல்லது MND ேநாய்ச் சிறப்பு நிபுணர் குழு உறுப்பினர் ஒருவராகேவா இருக்கலாம். பயிற்சிைய வழங்கவில்ைல என்றால், நீங்கள்
இவ்வைமப்ைபப் பாதுகாப்பாக உபேயாகித்துக் ெகாள்கிற வைகயில் பயிற்சி தருமாறு ேவண்டிக் ெகாள்ளுங்கள்.

உறிஞ்சு அைமப்பு ஒன்ைற உபேயாகிக்கும் ேபாது, பின்வரும் வழிகாட்டுதைல எப்ேபாதுேம பின்பற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டும்:
•

வாய்வழி உறிஞ்சு அைமப்பு ஒன்ைற, வாயில் மட்டுேம உபேயாகிக்க ேவண்டும். அைதத் ெதாண்ைடயின் அடிப்பாகத்திேலா,
பற்களின் உள்ேள ஆழமாகேவா அல்லது வாயிற்குள் நீங்கள் பார்க்க முடிகிற பகுதிைய விட இன்னும் கீழாகேவா
உபேயாகிக்காதீர்கள்.

•

திடப் ெபாருட்கள், உணவு அல்லது மூச்சில் உள்ளிழுத்துவிட்ட அயல் ெபாருள் ஒன்ைறேயா, வாயின் அல்லது
ெதாண்ைடயின் உட்பகுதியிலிருந்து அகற்ற முயற்சிக்காதீர்கள், ஏெனன்றால் இப்படிச் ெசய்வது அப்ெபாருைள
சுவாசப்பாைதயின் உள்ேள இன்னும் ஆழத்திற்குத் தள்ளி விடலாம்.

•

குப்புறப் படுக்காதீர்கள். எவ்விதமாகப் படுக்க ேவண்டும் என்பது குறித்து உங்களது சுவாச மண்டல ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட்
அல்லது ெசவிலியர் உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிக்க முடியும், ஆனாலும் உங்களால் நிமிர்ந்து உட்கார முடியவில்ைல
என்றால், நீங்கள் ஒருபக்கம் சாய்ந்து படுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

•

உறிஞ்சு அைமப்பின் திருகிைய அதிக அளவு திருகி விடாதீர்கள். குைறந்த அளவு அைமவில் ஆரம்பித்து, ேதைவயானால்
ெமதுவாக அதிகரித்துக் ெகாள்ளுங்கள். உபேயாகிப்பதற்கானச் மிகச் சரியான அைமப்பு குறித்து உரிய சுகாதாரக் கவனிப்பு
நிபுணர் உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிப்பார்.

•

ஒரு ேநரத்தில், 10 ெநாடிகளுக்கும் அதிகமான ேநரம் வாயில் உறிஞ்சும் ெசயைலச் ெசய்யாதீர்கள்.

•

ேசதேமற்படுவைதத் தவிர்க்கும் வண்ணமாக, உறிஞ்சு குழாயின் முைனைய நாக்கில் படேவா அல்லது கன்னத்தின்
உட்புறமுள்ள ெமல்லிய ேதாலில் படேவா ெசய்யாதீர்கள். உறிஞ்சு குழாயின் முைனைய நீங்கள் வாயின் சரியான
பகுதிகளிேலேய உபேயாகிக்கிறீர்கள் என்பைதப் பார்த்துக் ெகாள்வதற்கு, அக்கருவிைய வழங்கிய நிபுணரிடமிருந்ேத
ஆேலாசைன ெபற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்.

உறிஞ்சு அைமப்ைப நான் எவ்விதம் பராமரிப்பது?
அக்கருவியின் உற்பத்தியாளர் அல்லது அைத உங்களுக்கு வழங்கிய நிபுணர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற வழிகாட்டுதல் எைதயும்
எப்ேபாதும் பின்பற்றிக் ெகாள்ளுங்கள். பின்வரும் வழிகாட்டுதலும், அவ்வைமப்ைபச் சரியாகப் பராமரிப்பதில் உங்களுக்கு உதவலாம்:
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•

ஒவ்ெவாருமுைற உபேயாகிப்பதற்கு முன்னும், உபேயாகித்த பின்னும், குளிர்ந்த, சுத்தமான தண்ணீர் ெகாஞ்சத்ைத
உறிஞ்சுவது. பாக்டீரியா ேசகரமாகி விடுவைதத் தவிர்ப்பதற்கு, கூடுமான மட்டும் உறிஞ்சு குழாையயும், அதன்
முைனையயும் சுத்தமாக ைவத்துக் ெகாள்வது முக்கியமானதாகும்.

•

ேதைவயாகிறபடி ேசகரிப்புக் கலைனக் காலி ெசய்து விடுங்கள்.

•

உபேயாகித்த பின்பு, இக்கருவிையச் சுத்தம் ெசய்வதற்கான உற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்தல்கைளப் பின்பற்றுங்கள்.

•

அறிவுறுத்தியுள்ளபடி ேபட்டரிையத் ெதாடர்ச்சியாக மின்னூட்டம் ெசய்ய ேவண்டும்.

உறிஞ்சு அைமப்ைபப் பராமரிப்பது குறித்து உங்களிடம் ேகள்விகள் எதுவுமிருந்தால், அறிவுறுத்தல் ைகேயட்ைடப் பாருங்கள் அல்லது
இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு உற்பத்தியாளைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.

4:

இருமல் வருவைத நான் எவ்விதமாக சமாளிக்க முடியும்?

உங்களுக்கு தைச பலவீனம் அல்லது உமிழ் நீர் ேதங்குவது ஏற்படுகிற பட்சத்தில், நீங்கள் ெதாண்ைடயின் அடியில் உணர்வுகள்
மாறுவைதக் காணலாம். திடீெரன ஏற்படும் இருமல் வலிப்பு உங்கள் சுவாசத்ைதப் பாதித்து விடும் என்ற பதற்றத்ைத இது உண்டாக்கி
விட முடியும், ஆனால் ெதாடர்ந்து மிகக் கடுைமயாக இருமல் ஏற்படுவது கூட, திடீெரன்று மூச்சு நின்று ேபாவதில் ேபாய் முடிவதில்ைல
என்பைத ஞாபகம் ைவத்துக் ெகாள்வது முக்கியமானதாகும்.

MND ேநாயுள்ள சிறிய எண்ணிக்ைகயிலானவர்கள், எப்ேபாதாவது எதிர்பாராத வைகயில் ெதாண்ைடத் தைசகளில் ஏற்படுகிற சுளுக்கு
ெகாண்டு வருகிற ெதாடர் இருமல் அல்லது 'அைடப்பு' ஏற்படுவைத அனுபவிக்கிறார்கள், ஆனால் இதுவும் திடீெரன்று மூச்சு நின்று
ேபாய் விடுவதில் ேபாய் முடிவதில்ைல. இப்படி ஏற்பட்டு விடுகிற நிைலயில் அதன் தாக்கத்ைத மருத்துவம் குைறத்துவிட முடியும்,
அதைன MND ஜஸ்ட் இன் ேகஸ் கிட்-இல் உங்களுக்கு சிபாரிசு ெசய்து விட முடியும். அந்த கிட் குறித்த ேமலும் தகவல்கைள அடுத்தத்
தைலப்பில் பாருங்கள்.

நுைரயீரல்களுக்குச் ெசல்கிற குழாய்கள் உறுத்தலைடயும் ேபாது, நாம் சுவாசப் பாைதையச் சுத்தம் ெசய்வதற்கானேதார் இயற்ைகயான
பதில் விைனயாக இருமுகிேறாம். உங்களுக்கு சுவாசத் தைசப் பலவீனம் இருந்தால், முன்னர் உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு வலுவாக
தற்ேபாது உங்களால் இரும இயலாமல் ேபாய் விடலாம்.
இதற்கு, ெதாண்ைடயில் ஏற்படும் கரகரப்ைபச் சரி ெசய்வதற்காக நீங்கள் அதிகம் இரும ேவண்டியிருக்கும் என்ேற ெபாருளாகலாம்.
ஆயினும், உங்களது இருமல் மிக வலுவாக இருந்து, அவ்வுறுத்தைலச் சரி ெசய்யப் ேபாதுமானதாக இல்ைல என்றால், உங்களுக்கு மார்பு
ேநாய்த்ெதாற்று ஏற்படுவதற்கான அதிகரித்த ஆபத்து இருக்கலாம். உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிச் சிகிச்ைச சிறப்பு நிபுணர்
மற்றும்/அல்லது ஒரு சுவாசமண்டல ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட், இதைனப் பின்வருவனவற்றின் மூலம் நீங்கள் சமாளித்துக் ெகாள்ள முடியும்:

சுவாசிக்கும் யுக்திகள்: உங்கள் இருமலுக்குக் கூடுதல் வலு ேசர்க்கும் வைகயில் சுவாச அதிகரிப்பு (Breath stacking) (இது
நுைரயீரல்களில் ஏற்ெகனேவ இருக்கிற காற்ேறாடு கூடுதல் காற்ைறக் ெகாண்டு ேபாய் ைவக்கிறது).
நீங்கள் இரும உதவுவதற்கானேதார் எந்திரம்: இதைன ஒரு முகமூடி ெகாண்டு உபேயாகிக்கிறார்கள்; அேதாடு இதைனப் ெபரும்பாலும்
‘இருமல் உதவி’ என்ேற குறிப்பிடுகிறார்கள். இது, இயற்ைகயானேதார் இருமைலத் தூண்டி விடுகிறது அேதாடு இது திரும்பத் திரும்ப
மார்பு ேநாய்த்ெதாற்றுக்கள் ஏற்படுவதன் ஆபத்ைதக் குைறக்கிறது. சிலர் இதற்கு சகஜமாகிக் ெகாள்வது சிரமமாக இருப்பதாகேவ
காண்கிறார்கள், ஆனால் இது பலன் தருவதாக இருக்க முடியும். இது சிரமத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களில் அந்த யுக்திக்குப் பழகிக் ெகாள்வது
வழக்கமாகேவ எளிதானதாகேவ இருக்கிறது. இவ்ெவந்திரத்ைத வழக்கமாகேவ ஒரு சுவாசமண்டல ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட் ஒருவேர
அைமத்துக் கண்காணிக்கிறார்.

‘இருமல் உதவி’ எந்திரங்கைளக் கடன் ெகாடுப்பது பிராந்தியத்திற்குப் பிராந்தியம் ேவறுபடலாம் அேதாடு சில ேநரங்களில் அவற்ைறப்
பழுது பார்த்துப் பராமரிப்பது பிரச்சிைனக்குறியதாக இருந்துவிட முடியும். அவற்ைற அணுகிப் ெபறுவதில் அல்லது பழுது பார்ப்பதில்
உங்களுக்குப் பிரச்சிைன எதுவும் இருந்தால், இப்பிரச்சிைனகைள நாங்கள் கண்காணித்துக் ெகாள்ள எங்களுக்கு உதவுவதற்காக,
தயவுெசய்து MND கெனக்ட் என்ற எங்களது ெதாைலேபசி உதவிையத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள். பிரிவு 6-ல் இருக்கிற ேமலும் தகவல்கள்
என்ற பகுதிையப் பாருங்கள்: நான் எவ்விதமாக இது குறித்து இன்னும் அதிகம் ெதரிந்து ெகாள்வது? ெதாடர்பு விவரங்களுக்கு.
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MND ஜஸ்ட் இன் ேகஸ் கிட் என்றால் என்ன?
MND ஜஸ்ட் இன் ேகஸ் கிட் என்பது ஒரு சிறிய ெபட்டியாகும், இதில் இருமல் மற்றும் அைடப்பு காரணமாக ஏற்படுபைவ உள்ளிட்ட,
மூச்சைடத்துப் ேபாகும் உணர்வு எைதயும், நீங்கள் உணரக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ேபரவலத்ைதயும் ேபாக்குவதற்கான குறிப்பிட்ட
மருந்துகைள இருப்பு ைவத்துக் ெகாள்ள முடியும்.
இந்தக் கிட்-இல், உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவருக்கு ஒரு சில சூழ்நிைலகளில் மருந்திைனச் ெசலுத்துவதற்கான தகவல்களும்,
பரிந்துைரத்துள்ள மருந்துகளும் இருக்கின்றன. இது சுகாதார நிபுணர்களுக்கான தகவல்கைளயும், அவசர நிைல ஒன்றில் அவர்கைள
அைழக்கிற பட்சத்தில், அவர்களால் உடனடியான, உரிய நடவடிக்ைகைய எடுக்க முடிகிற வைகயில், அவர்கள் உபேயாகிப்பதற்கான
கூடுதல் மருந்துகைளயும் ைவத்துக் ெகாள்கிறது.

காலிப் ெபட்டியானது இலவசமாகேவ ேநரடியாக உங்களது ெபாது மருத்துவருக்கு அனுப்பி ைவத்து விடுகிேறாம். அதன்பின் அவர்கள்
ேதைவயான மருந்துகைளப் பரிந்துைரத்து, உங்களுக்கு முழுைமயான கிட் ெபட்டிைய வழங்க முடியும்.
உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவருக்கான ஆேலாசைனயும், அறிவுறுத்தல்களும் இந்தக் கிட்-டுக்குள்ளாகேவ வழங்கியிருக்கிேறாம்,
ஆனால் இந்தக் கிட்-ஐ உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேபாது கூடுதல் வழிகாட்டுதைலயும், வழக்கமாக உங்களது சமுதாயச் ெசவிலியர்
அல்லது உங்கள் ெபாது மருத்துவர் உங்களுக்கும், உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவருக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும். இது ஏெனன்றால்,
உங்களது தனிப்பட்டத் ேதைவகளுக்கு ஏற்பேவ மருந்துகைளப் பரிந்துைரக்க ேவண்டியிருக்கும். இந்தக் கிட்டில் உள்ள ெபாருட்கைள
விளக்கிச் ெசால்லவில்ைல என்றால், விளக்கிச் ெசால்லுமாறு ேகளுங்கள்.

ெபரும்பாலானவர்கள் ெபட்டியிலுள்ள மருந்துகைள ஒருேபாதும் உபேயாகிக்க ேவண்டியிருக்காது என்கிற ேபாதிலும், இம்மருந்துகைள
ைகக்கருகில் ைவத்துக் ெகாள்வது நம்பிக்ைகையயும், மன உறுதிையயும் தரும். இந்த கிட் உங்களுக்கு உபேயாகமானதாக இருக்கும் என
நீங்கள் நிைனத்தால், அப்படிெயான்ைறப் ெபறுவது குறித்து உங்கள் ெபாது மருத்துவரிடம் ேகளுங்கள். உங்களுக்கு கிட் ஒன்ைற ஆர்டர்
ெசய்து தருவதற்கு, அவர்கள் MND கெனக்ட் வசதிையத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். பிரிவு 6-ல் இருக்கிற ேமலும் தகவல்கள் என்ற
பகுதிையப் பாருங்கள்: நான் எவ்விதமாக இது குறித்து இன்னும் அதிகம் ெதரிந்து ெகாள்வது? ெதாடர்பு விவரங்களுக்கு.

சாப்பிடும் ேபாது இருமுவது குறித்து நான் என்ன ெசய்ய முடியும்?
விழுங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள தைசகள் பாதிப்பைடயும் ேபாது, சாப்பிடும் ேபாது அல்லது அருந்தும் ேபாது நீங்கள் அதிகமாக
இருமுவைதக் காணலாம். இந்த நிைலயில், உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் மற்றும் உணவியல் வல்லுநரிடமிருந்து
ஆேலாசைனையப் ெபற நாடுங்கள்.
அவர்கள் பின்வருபைவ ேபான்ற மிகச் சிறந்த யுக்திகள் குறித்து உங்களுக்கு ஆேலாசைனயளிப்பார்கள்:

5:

•

விழுங்குவைத எளிதானதாக ஆக்கும் வைகயில், உணவானது உமிழ் நீருடன் நன்கு கலக்கும் வைகயில் நன்கு முழுைமயாக
ெமல்லுதல்

•

ெவவ்ேவறு பதங்களில் இருக்கிற உணவு வைககைள உபேயாகிப்பது அல்லது நீர்த்த திரவங்கைளக் ெகட்டியாக்குவது,
அவர்கள் பாதுகாப்பாக விழுங்குவைத எளிதாக்கலாம் (சில ெகட்டியாக்கிகள் பரிந்துைரச் சீட்டின் ேபரில் கிைடக்கின்றன).

அைடப்பு ஏற்படுவைத நான் எவ்விதமாகச் சமாளிக்க முடியும்?

சுவாசப் பாைதகள், உணவு அல்லது திரவம் ேபான்ற அயல் ெபாருள் ஒன்றினால் அைடபடும் ேபாேத அவற்றில் அைடப்பு ஏற்படுகிறது.
இப்படி அைடப்பு ஏற்படும் ேபாது அது அச்சுறுத்துவதாக இருக்கலாம், ஆனாலும் இது கூடுதல் உதவியின்றி சரியாகி விடுகின்றது.
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விழுங்குவதில் சிரமங்கள் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், சாப்பிடுகிற ேபாது இருமுதலும், அைடத்துக்
ெகாள்ளுதலும் ேநர முடியும். உங்களது விழுங்கும் தைசகள் பலவீனமைடந்திருக்கிற பட்சத்தில், நீங்கள் ெகாஞ்சம் அதிக ஆபத்தில் தான்
இருக்கிறீர்கள்.
ெபரும்பாலான நிகழ்வுகள் ஓரளவிற்கு சிறிய அளவிலானைவயாகேவ இருக்கின்றன, ஆனால் உடனடி முதலுதவி ேதைவப்படுகிற
அளவிற்கு, அைடத்துக் ெகாள்வது ஓர் அவசர நிைலயாக ஆகிவிட முடிகிறேதார் ஆபத்தும் இருக்கத் தான் ெசய்கிறது. உங்கைளக்
கவனித்துக் ெகாள்பவருக்கான அைடத்துக் ெகாள்வது குறித்த வழிகாட்டுதல் என்ற அடுத்தத் தைலப்ைபப் பாருங்கள். இந்த விஷயத்தில்
உங்களது ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி சிறப்பு நிபுணரிடமிருந்து ஆேலாசைன ெபறுவது, இத்தைகய நிகழ்வுகள் ஏற்படாமல்
தவிர்க்கவும், அவற்ைறச் சமாளிக்கவும் முக்கியமானைவயாகும். உங்களுக்குக் கடுைமயான ெதாடர் அைடப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறேதார்,
ஏற்பட வாய்ப்பில்லாதேதார் நிகழ்வில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத உங்கைளச் சுற்றியுள்ளவர்கள் ெதரிந்து ைவத்துக் ெகாள்வதும்
முக்கியமானதாகும்.

MND ேநாயுள்ளவர்களுக்கு அைடப்பதற்கான சிகிச்ைசயானது மிகச்சரியாக மற்ற வயது நிரம்பியவர்களுக்குத் தருகிற அைடப்பதற்கான
சிகிச்ைசையப் ேபான்றேதயாகும். அைடத்துக் ெகாள்வது குறித்த பதற்ற உணர்ைவக் குைறப்பதற்கு, எழக்கூடிய சூழ்நிைலகைளக்
ைகயாளுவதற்கு முன்னதாகேவ ெதரிந்து ைவத்துக் ெகாள்வது உதவிகரமாக இருக்கிறது.
இேலசான மற்றும் கடுைமயான அைடப்பிற்கிைடேய உள்ள வித்தியாசத்ைதத் ெதரிந்து ெகாள்வது முக்கியமானதாகும்:
இேலசான அல்லது பாதியளவு அைடப்பு: இது, சுவாசப் பாைத பாதி மட்டுேம அைடபட்டுள்ளது என்கிற பட்சத்திேலேய ஏற்படுகிறது.
இது உணவு அல்லது திரவத்ைத உட்ெகாள்வதன் வாயிலாக இருக்கலாம், அல்லது நுைரயீரல்களில் இருந்து வருகிற சுரப்புகைள
ெவளிேயற்ற முயன்றதால் இருக்கலாம். பின்வரும் நிைலயில் அைடப்பு இேலசானதாக இருக்கலாம், அந்நபரால்:
•

ேகள்விெயான்றுக்குப் பதிலளிக்க முடிகிறது அல்லது சப்தம் ஒன்ைற எழுப்ப முடிகிறது (MND ேநாய் ேபச்ைசக் கடுைமயாகப்
பாதித்திருக்காத ேநரங்களில்)

•

இப்ேபாதும் இருமவும், சுவாசிக்கவும் முடிகிறது.

கடுைமயான அைடப்பு: அவரால் ேபசேவா அல்லது ஒலி எழுப்பேவா இயலாமல் இருக்கும். அந்நபரால் MND ேநாயின் காரணமாக ேபச
இயலாமல் இருந்தால், அவர்களால் தைலயைசத்ேதா அல்லது அவர்களது தைலைய ஆட்டிேயா, அல்லது ைசைக மூலமாகேவா
பதிலளிக்க இயலலாம். அவர்களால் இதைனச் ெசய்ய இயலவில்ைல என்றால், அந்த அைடப்பு கடுைமயானதாக இருக்கிறது
என்பதற்கான மற்ற அைடயாளங்கள் இருக்கும். சுவாசப் பாைத முழுைமயாகேவ அைடபட்டுப் ேபாய்விட்டது என்றால், அவர்களால்
சிறு மூச்சிைறக்கும் ஒலிகைள மட்டுேம எழுப்ப இயலலாம் அேதாடு இருமுவதற்கு எடுக்கும் முயற்சி எதுவும் அைமதியானதாகேவ
இருக்கும் ஏெனன்றால் அவர்களால் மூச்ைச உள்ேள இழுக்கேவா அல்லது ெவளிேய விடேவா இயலாது. கடுைமயான அைடப்பு என்பது
ஒரு அவசர நிைலயாகும் அேதாடு அதற்கு உடனடியாக நடவடிக்ைக எடுப்பது அவசியமாகிறது. கூடுதல் தகவல்களுக்கு அடுத்த
பக்கத்திைனக் காணவும்.

உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவருக்கான அைடத்துக் ெகாள்வது குறித்த வழிகாட்டுதல்
உங்களது முதன்ைமக் கவனிப்பாளர் ஓர் துைணவேரா, குடும்ப உறுப்பினேரா அல்லது நண்பேரா, அல்லது சம்பளம் ெபறுகிற கவனித்துக்
ெகாள்பவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ஆதரவிைனப் ெபறுகிறீர்கேளா, எப்படி இருப்பினும், நீங்கள் சாப்பிடும் ேபாது அல்லது அருந்தும்
ேபாது, உங்கைள ஆதரிக்கிறவர்கேளாடு நீங்கள் இந்தத் தகவல்கைளப் பகிர்ந்து ெகாள்ள விரும்பலாம். நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய
அைடப்பு எைதயும் குறித்து உங்கைளயும், உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவைரயும் ைதரியப்படுத்துவது உதவியாக இருக்கலாம்.
பதற்றம் ஏற்படுவது சூழ்நிைலைய ேமாசமாக்கி விடக்கூடும் என்பதால், பதற்றத்ைதக் குைறத்து, அதிகக் கட்டுப்பாட்ைடக் ெகாள்வது
முக்கியமானதாகும். MND ஜஸ்ட் இன் ேகஸ் கிட் என்றால் என்ன?, என்ற முந்ைதய தைலப்ைபப் பாருங்கள்.
“திகிலைடயாமல்

இருப்பது முக்கியமானதாகும்...கவனித்துக் ெகாள்கிற நபரும், MND ேநாயுள்ள நபரும் ஒருவர்
இன்ெனாருவரது திறைமகளில் நம்பிக்ைக ைவக்க ேவண்டும்.

பின்வருபைவ வழிகாட்டுதல்கள் மட்டுேம அேதாடு, இவற்ைற அைடப்பு குறித்த மருத்துவ ஆேலாசைனக்குப் பதிலானதாகப் பார்க்கக்
கூடாது. விழுங்குதல், இருமுதல் அல்லது அைடத்துக் ெகாள்ளுதல் சம்பந்தமாகப் பிரச்சிைனகள் எைதயும் நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள்
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என்றால், நீங்கள் ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர் ஒருவைரப் பாருங்கள். நரம்பியல் நிைலைமகள் குறித்த அனுபவத்ேதாடு கூடிய
ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட் ஒருவருடன் கலந்தாேலாசிப்பதும் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பைத நீங்கள் காணலாம்.

இேலசான அல்லது பாதி அைடப்ேபாடு கூடிய ஒருவருக்கு உதவுவதல்
ஒருவர் இப்ேபாதும் இருமவும், மூச்சு விடவும், ஒலி எழுப்பவும் முடிகிறெதன்றால், இது இேலசான அல்லது பாதியளவு ஏற்பட்டுள்ள
அைடப்பாகும். இந்தச் சூழ்நிைலயில் அைடப்ைப அவர்கேள சுயமாக சரி ெசய்து ெகாள்ள முடியும். சுவாசப் பாைத சரியாகி, அந்த
உணர்வு குைறகிற வைர ெதாடர்ந்து இருமுமாறு அவர்கைள ஊக்குவியுங்கள்.
இேலசான அைடப்பு, அந்த நபருக்கும், அவர்கைளச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் அவலமுண்டாக்குவதாக இருந்துவிட முடியும், ஆனால்
ெபாறுைமயினாலும், ேபாதுமான அவகாசத்ைத எடுத்துக் ெகாள்வதாலும், முடிவில் அைடப்பு சரியாகிவிடும்.
எச்சரிக்ைக: இேலசான அல்லது பாதியளவு அைடப்பில், அந்த நபரின் முதுகில் தட்டாதீர்கள் ஏெனன்றால் அவர்கள் இன்னும் ஆழமாக
மூச்ைச உள்ேள இழுத்து, உணவு அல்லது திரவத்ைதச் சுவாசப் பாைதயில் இன்னும் உள்ேள ெசல்லச் ெசய்து விடலாம்.

“MND ேநாயுள்ளவர் உட்கார்ந்திருக்கும் ேவைளயில், ‘எல்லாேம சரியாகிவிடப் ேபாகிறது’ எனச் ெசால்லிக் ெகாண்ேட,
பக்கவாட்டில் இருந்து ெகாண்டு அவர்கைளத் ைதரியப்படுத்த அைணத்துக் ெகாள்வது, ஆசுவாசப்படுத்திக் ெகாள்கிற,

அப்படிேய தளரச் ெசய்கிறேதார் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துகிறது, இது அைடப்ைப சரி ெசய்ய உதவியது...இவ்வாறு ைதரியத்ைதக்
ெகாடுத்தேத, பதற்றத்ைதக் குைறக்க உதவியது.”
எந்த ேநரத்திலும், அந்நபர் திறம்பட இருமுவதற்கான தனது திறைன இழந்து ேபாகிற ேநரத்தில், அப்ேபாது அது கடுைமயாகத்
ெதாடர்ந்து அைடப்பு ஏற்படுகிற நிகழ்வாக ஆகிவிட முடியும். கடுைமயான அைடப்ேபாடு கூடிய ஒருவருக்கு உதவுவதல் என்ற அடுத்தத்
தைலப்ைபப் பாருங்கள்.

கடுைமயான அைடப்ேபாடு கூடிய ஒருவருக்கு உதவுவதல்
அவரால் இருமேவா, மூச்சு விடேவா, ேபசேவா அல்லது கூடுமான மட்டும் ஒரு இைறப்பு ஒலிையத் தவிர்த்து ஏேதனும் ஒலிைய
எழுப்பேவா இயலவில்ைல என்றால், அது கடுைமயான அைடப்பாகும்.

எச்ச�க்ைக: இ� உடன� நடவ�க்ைக அவசியமாகிறேதார் அவசர நிைலயா�ம்.

இந்நிைலயில்:
•

அந்நபருக்கு சற்றுப் பின்னால் ஒரு பக்கமாக நின்று ெகாள்ளுங்கள் (நீங்கள் வலது ைகப்பழக்கம் உைடயவராக இருந்தால்,
இடது பக்கமாக நின்று ெகாள்ளுங்கள், நீங்கள் இடது ைகப்பழக்கம் உைடயவராக இருந்தால் வலது பக்கமாக நின்று
ெகாள்ளுங்கள்)

•

ஒரு ைகயால் மார்ைபத் தாங்கிப் பிடித்துக் ெகாண்டு, அந்த அைடப்பு இன்னும் ஆழமாக உள்ேள ெசல்வைத விட, அவர்கள்
வாய் வழியாக ெவளிவரும் வைகயில் அவைர முன்ேனாக்கிச் சாயுங்கள்

•

அந்த நபரின் ேதாள்பட்ைடகளுக்கு இைடேய நறுக்ெகன்று ஐந்து முைற வைர உங்கள் குதிக்ைகைய ைவத்துக் குத்துங்கள்
(குதிக்ைக என்பது உங்கள் உள்ளங்ைகக்கும், மணிக்கட்டுக்கும் இைடேய உள்ள பகுதியாகும்)

•

அந்த அைடப்பு நீங்கி விட்டதா என்பைதப் பார்க்க ஒவ்ெவாரு குத்துக்குப் பிறகும் நிறுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்.
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குதிக்ைகயால் ஐந்து முைற குத்தியும் அைடப்பு சரியாகவில்ைல என்றால், பின்வரும் வைகயில் ஐந்து முைற
அடிவயிற்றில் அமுத்துங்கள்:
•

அைடப்பு ஏற்பட்டுள்ள நபருக்குப் பின்னாக நின்று ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் ஒரு நாற்காலியிேலா அல்லது சர்க்கர
நாற்காலியிேலா உட்கார்ந்து இருந்தால், நீங்கள் அதற்குத் தக்கபடி நின்று ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கலாம். அந்த நாற்காலிக்குப்
பின்னால் நின்று ெகாள்ள முடியாமல் அது மிகவும் ெபரியதாக இருந்தால், உங்கைள ஒரு பக்கத்தில் நிறுத்திக் ெகாண்டு,
உங்களால் முடிந்த மட்டும் பின்வரும் நைடமுைறையப் பின்பற்றுங்கள்.

•

உங்கள் புயங்கைள இடுப்ைபச் சுற்றி ைவத்துக் ெகாண்டு, அவர்கைள நன்கு முன்ேனாக்கி வைளயுங்கள்

•

உங்கள் முஷ்டிைய மடித்துக் ெகாண்டு, அந்த நபரது ெதாப்புளின் ேநர்ேமேல ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்

•

உங்களது இன்ெனாரு ைகைய அதன் ேமேல ைவத்துக் ெகாண்டு, இரு ைககைளயும் ஒரு கடுைமயான ேமல்ேநாக்கிய
அைசேவாடு, பின்ேனாக்கி அவர்களது வயிற்றுக்குள் தள்ளுங்கள்

•

அந்த அைடப்பு அவர்களது வாய் வழியாக ெவளிேய வரும் வைர, இதைன ஐந்து முைற திரும்பத் திரும்பச் ெசய்யுங்கள்

•

அைடப்பு சரியாகி விட்டதா எனப் பார்த்துக் ெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவாரு முைற அழுத்திய பிறகும் நிறுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்

•

அந்த அைடப்பு இன்னமும் அைடத்துக் ெகாண்ேட இருந்தால், ேதாள்பட்ைடயில் குத்துவைதயும், அடிவயிற்றில்
அமுக்குவைதயும் மாறிமாறித் ெதாடர்ந்து ெசய்யுங்கள்.

மூன்று சுழற்சிகள் ேதாள்பட்ைடயில் குத்துவைதயும், அடிவயிற்றில் அமுக்குவைதயும் ெசய்த பிறகு, அந்ந நபரின் சுவாசப் பாைத
இன்னமும் அைடபட்ேட இருந்தால், அப்ேபாது:
•

999 ஐ அைழயுங்கள் அல்லது அதைனச் ெசய்வதற்காக ேவறு யாராவது ஒருவைர வரச்ெசய்து, உடனடியாக அவசர ஊர்தி
ேவண்டுெமனக் ேகளுங்கள்

•

உதவி வந்து ேசரும் வைர ெதாடர்ந்து ேதாள்பட்ைடயில் குத்துவைதயும், அடிவயிற்றில் அமுக்குவைதயும் பல சுழற்சிகள்
ெசய்யுங்கள்.

நீங்கள் அடிவயிற்றில் அமுக்கிவிட ேவண்டியிருந்தால், அதற்குப் பிறகு அந்நபர் மருத்துவமைனக்குச் ெசன்றுவிட ேவண்டும்.

நான் சுயநிைனவிழந்து விட்டால் என்ன ெசய்வது?
உங்களுக்குச் சுயநிைனவில்லாமல் ேபாய் விடுகிறது என்றால், இதய உயிரூட்டல் உங்களது விருப்பம் அல்ல என்பதாக முன்னதாகேவ
ஒப்புக் ெகாண்டிருந்து, இது மருத்துவ ரீதியாக உங்களுக்குச் சிறந்ததல்ல என்றால் ஒழிய, சாதாரணமாக கார்டிேயா பல்மனரி
ெரசஸ்சிட்ேடஷன் (CPR) முைற ெசயல்படுத்தப்படும்.
CPR ெசய்வது காயமுண்டாக்கலாம், அேதாடு அைத ேமற்ெகாள்வதற்கு முன்பாக உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்பவர் பயிற்சி ெபற
ேவண்டும். NHS இைணயதளத்ைத இதில் பாருங்கள்: www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aid
உங்களுக்கு இதய உயிரூட்டல் ெசயல்பாட்டில் விருப்பமில்ைல என்றால், நீங்கள் அதைன “சிகிச்ைசைய மறுப்பதற்கான முன் முடிவு”
(Advanced Decision to Refuse Treatment (ADRT)) என்றேதார் படிவத்தில் அக்குறிப்பான சிகிச்ைசகைள மறுப்பதற்கு அல்லது
விலக்கிக் ெகாள்வதற்கான உங்களது முடிைவ எழுதி ைவக்கலாம். இது இங்கிலாந்திலும், ேவல்ஸ் மாகாணத்திலும் மட்டுேம
சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டுப்படுத்துவதாகும், ஆனாலும், வடக்கு அயர்லாந்தில் இருக்கிற சுகாதார மற்றும் சமுதாயக் கவனிப்பு
நிபுணர்கைள வழிகாட்டுவதற்கும் இதைன உபேயாகிக்கலாம்.

ADRT குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு, பாருங்கள்:
தகவல் தாள் 14A – சிகிச்ைசைய மறுப்பதற்கான முன் முடிவு (Advanced Decision to Refuse Treatment (ADRT))
உங்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்வதில் ெதாடர்புைடய அைனவரிடமும் உங்களுைடய ADRT மற்றும் கவனத்திற்கான பிற ஆவணங்கள்
குறித்துத் ெதரிவிக்கவும். இதில் உங்களுைடய ெபாது மருத்துவர் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்களும் அடங்குவர்.
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உங்கள் ெபாது மருத்துவரிடம் உங்களுைடய ADRT நகல் ஒன்றிைன, உங்கைளப் பற்றிய மருத்துவ ஆவணமாக ைவத்திட வழங்கவும்.
அங்ேக எப்படி இயங்குகின்றனர் என்பைதக் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளவும்.
எடுத்துக் காட்டாக, சில அவசர உதவி வாகன ேசைவகளில், MND ேபான்ற உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் தரும் ேநாய்கள் உள்ள மக்களுக்காக்
ADRT நகல்கள் அல்லது கவனம் எடுத்துக் ெகாள்ள வழிகாட்டும் நைடமுைறகைள ைவத்திருப்பார்கள்.
எங்ெகல்லாம் இயலுேமா, அங்கு மருத்துவ உதவி அலுவலர்கள் மற்றும் பிற அவசர உதவி வழங்குபவர்கள், முந்ைதய மருத்துவ
சிகிச்ைச ஆவணங்கைள கருத்தில் ெகாள்வார்கள். ஆனால், அவசர சூழ்நிைலயில் உங்கைளப் பற்றிய ஆவணங்கைளப் ெபற இயலாத
நிைலயில் இருக்கலாம். முைறயான ADRT படிவத்திைனப் பார்க்காமல், அவர்கள் அளிக்கும் சிகிச்ைச குறித்து மிக விைரவாக
மருத்துவரீதியான முடிவு எடுக்க ேவண்டியிருக்கலாம்.

6:

நான் எவ்விதமாக இது குறித்து இன்னும் அதிகம் ெதரிந்து ெகாள்வது?

உபேயாகமான நிறுவனங்கள்
பின்வரும் நிறுவனங்கைள நாங்கள் சான்றளிக்க ேவண்டிய அவசியமில்ைல, ஆனால் ேமலும் தகவல்களுக்கான உங்களது
ேதடைல ஆரம்பிக்க உதவுவதற்காகேவ அவற்ைறச் ேசர்த்துள்ேளாம். அச்சிடும் ேநரத்தில் ெதாடர்புத் தகவல்கள் சரியாகேவ இருக்கின்றன,
ஆனால் திருத்தங்களுக்கு இைடேய அைவ மாறலாம். ஒரு ஸ்தாபனத்ைதத் ேதடிப்பிடிப்பதில் உங்களுக்கு உதவி ேதைவ என்றால்,
எங்களது MND கெனக்ட் ெதாைலேபசி உதவி ைமயத்ைதத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள் (விவரங்களுக்கு இந்தத் தாளின் இறுதியில் உள்ள
ேமலும் தகவல்கள் என்பைதப் பாருங்கள்).
BDA ‒ இங்கிலாந்து உணவியல் வல்லுநர்கள் சங்கம்
உணவியல் வல்லுநர்களுக்குப் பிரதிநிதியாக இருக்கிறதும், ஊட்டச்சத்தில் பணியாற்றுகிறவர்களுக்கு அவர்கள் எவ்விதம் பணியாற்ற
ேவண்டும்என்கிற ஆேலாசைனைய வழங்குகிறதுமானேதார் நிறுவனம்.
முகவரி:

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

ெதாைலேபசி:

0121 2008080

மின்னஞ்சல்:

info@bda.uk.com

இைணயதளம்:

www.bda.uk.com

தி ராயல் காேலஜ் ஆஃப் ஆக்குேபஷனல் ெதரபிஸ்ட்ஸ்
OTஐ ஒருவர் எவ்விதம் கண்டுபிடிப்பது என்ற தகவல்கேளாடு கூடிய, இங்கிலாந்தில் உள்ள அைனத்து ஆக்குேபஷனல்
ெதரபி ஊழியர்களுக்கானேதார் ெதாழில்முைறயிலான அைமப்பு.
முகவரி:

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

ெதாைலேபசி:

020 3141 4600

மின்னஞ்சல்:

membership@rcot.co.uk

இைணயதளம்:

www.rcot.co.uk

சார்ட்டர்டு ெசாைசட்டி ஆஃப் ஃபிசிேயாெதரபி (CSP)
இது, ஃபிசிேயாெதரபியில் உன்னத நிைலைய அைடந்து, அதைன ேமம்படுத்துவதற்காக, ெதாழில்முைறயிலான அைமப்பாகும்.
அவர்களிடம், நீங்கள் உங்கள் பகுதி ஃபிசிேயாெதரபிஸ்ட் ஒருவைரக் கண்டுெகாள்ளும் வைகயில் ேதடல் எந்திரம் இருக்கிறது.
முகவரி:

14 Bedford Row, London, WC1R 4ED

ெதாைலேபசி:

020 7306 6666

மின்னஞ்சல்:

இைணய தளம் வழிேய தகவல் பக்கத்ைதக் காணவும்.

இைணயதளம்:

www.csp.org.uk

ெஹல்த் அண்டு ேகர் புெராஃெபஷனல் கவுன்சில் (HCPC)
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தங்களது ெதாழில்புரியும் நியதிகைளச் சந்திக்கிற சுகாதாரத் ெதாழில்நிபுணர்கள் குறித்த பதிேவட்ைட ைவத்திருக்கிறேதார் ஒழுங்குமுைற
அைமப்பு.
முகவரி: Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
ெதாைலேபசி:

0300 500 6184

இைணயதளம்:

www.hpc-uk.org

MND ஸ்காட்லாந்து
இவர்கள், “ெகட்டிங் தி ெபஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபிசிேயாெதரபி” என்றேதார் ைகயிதைழப் பிரசுரித்திருக்கிறார்கள்.
முகவரி:

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

ெதாைலேபசி:

0141 332 3903

மின்னஞ்சல்:

info@mndscotland.org.uk

இைணயதளம்:

www.mndscotland.org.uk

NHS இைணய தளம்
சுகாதாரம் குறித்து நீங்கள் தகவலளித்த வாய்ப்புகைளத் ெதரிவு ெசய்து ெகாள்ள உதவுவதற்காகன இைணய தகவல்.
ெதாைலேபசி:

111

மின்னஞ்சல்:

இைணயதளத் ெதாடர்புப் பக்கம் வாயிலாக

இைணயதளம்:

www.nhs.uk

NHS ைடரக்ட் ேவல்ஸ்.
ேவல்ஸ் பகுதிக்கான சுகாதார ஆேலாசைன மற்றும் தகவல்கள் ேசைவ.
ெதாைலேபசி:

111

இைணயதளம்:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

NHS வடக்கு அயர்லாந்து
வடக்கு அயர்லாந்தில் உள்ள NHS ேசைவகள் குறித்த தகவல். இது ஓர் இைணய ேசைவயாகும்.
மின்னஞ்சல்:

இைணயதளத் ெதாடர்புப் பக்கம் வாயிலாக

இைணயதளம்:

www.hscni.net

ராயல் காேலஜ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்டு ேலங்குேவஜ் ெதரபிஸ்ட்ஸ்
ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர்களுக்கான முதன்ைமயான ெதாழில்முைற அைமப்பு, இவர்கள் தகுதிவாய்ந்த
பயிற்சியாளர்கைளத் ெதாடர்புெகாள்ள உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
முகவரி:

2 White Hart, London SE1 1NX

ெதாைலேபசி:

020 7378 1200

மின்னஞ்சல்:

இைணய தளம் வழிேய தகவல் பக்கத்ைதக் காணவும்.

இைணயதளம்:

www.rcslt.org

உசாத்துைணகள்
இந்தத் தகவைல ஆதரிப்பதற்கான பார்ைவக் குறிப்புகள், ேவண்டுேகாளின் ேபரில் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் கிைடக்கின்றன:
மின்னஞ்சல்: infofeedback@mndassociation.org
அல்லது பின்வரும் முகவரிக்குக் கடிதம் எழுதி அனுப்புங்கள்: MND Association, Francis Crick House,

6

Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial Estate, Moulton Park, Northampton NN3 6BJ
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ஏற்புைரகள்
இந்தத் தகவைலத் ேதாற்றுவிப்பதில் தங்களது நிபுணத்துவ வழிகாட்டுதைலத் தந்துதவிய பின்வரும் நபர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள்
பல:
மரு. எம்மா ஹஸ்பண்ட்ஸ், அறிகுறி தணிக்கிற மருத்துவ ஆேலாசகர், குெளௗெசஸ்ெடர்ைஷயர் மருத்துவமைன, NHS
ஃபவுண்ேடஷன் அறக்கட்டைள
நினா ஸ்ெகாயர்ஸ், ேபச்சு மற்றும் ெமாழிப் பயிற்சி நிபுணர், நாட்டிங்ஹாம் பல்கைலக்கழக மருத்துவமைனகள் அறக்கட்டைள

ேமலதிகத் தகவல்கள்
இந்தத் தாள் ெதாடர்பில், எங்களது மற்ற தகவல் தாள்களில் சில உங்களுக்கு உபேயாகமாக இருப்பைத நீங்கள் காணலாம்:
7B – குழாய் மூலமாக உணவளித்தல்
8A – சுவாசப் பிரச்சிைனகளுக்கான ஆதரவு
14A – சிகிச்ைசைய மறுப்பதற்கான நவீன முடிவு (Advanced Decision to Refuse Treatment (ADRT))
6A –ஃபிசிேயாெதரபி
பின்வரும் பிரசுரங்கைளயும் நாங்கள் தயாரிக்கிேறாம்:
ேமாட்டார் நியூரான் ேநாயுடன் வாழ்தல் - MND ேநாய் மற்றும் அதன் தாக்கங்கைள எவ்விதம் சமாளிப்பது என்பதற்கான எங்களது
வழிகாட்டி, அருந்துதல், மற்றும் ேபச்சு மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு குறித்த வழிகாட்டுதல் உட்பட
MND ேநாய் உணவு வைகச் ேசகரிப்பு: விழுங்க எளிதான சாப்பாடுகள்
கவனிப்பு ெகாடுத்தலும் MND ேநாயும் ‒ MND ேநாயுள்ள யாராவது ஒருவைர ஆதரிக்கிற, குடும்ப
கவனித்துக் ெகாள்பவர்களுக்கான விரிவான தகவல்கள்
கவனிப்பு ெகாடுத்தலும் MND ேநாயும்: துரிதக் ைகேயடு ‒ கவனித்துக் ெகாள்பவர்களுக்கான எங்களது தகவல்களின் ஓர் சுருக்கப்
பதிப்பு

நீங்கள் எங்களது ெபரும்பாலான பிரசுரங்கைள www.mndassociation.org/publications என்ற எங்களது இைணயதளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளலாம் அல்லது அவற்ைற MND கெனக்ட் ெதாைலேபசி உதவி ைமயத்திலிருந்து அச்சிட்ட வடிவத்தில்
ேகட்டுப் ெபறலாம், அவர்களால் ேமற்ெகாண்டு தகவல்கைளயும், ஆதரைவயும் வழங்க முடியும்:
MND கெனக்ட்
ெதாைலேபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, , Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial Estate, Moulton Park,
Northampton NN3 6BJ
MND சங்க இைணயதளம் மற்றும் ஆன்ைலன் மன்றம்
இைணயதளம்: www.mndassociation.org
ஆன்ைலன் மன்றம்: https://forum.mndassociation.org/ அல்லது இைணயதளம் வாயிலாக

உங்களது கருத்துக்கைள நாங்கள் வரேவற்கிேறாம்
MND ேநாய் அல்லது ெகன்னடி வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக, நாங்கள் எப்படி நல்லவிதமாகச் ெசயல்படுகிேறாம்
என்பது குறித்த தங்கள் எண்ணங்கைளத் ெதரிந்து ெகாள்ள நாங்கள் மிகவும் அன்புடன் விரும்புகிேறாம். உங்களுைடய ெபயர்
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குறிப்பிடாத குறிப்புகள் புரிதைல உருவாக்கவும் உதவலாம்; மற்றும் எங்களுைடய உள்ளார்ந்த வழிமுைறகள், பரப்புைரகள் மற்றும்
நிதி ேகட்கும் விண்ணப்பங்களில் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தலாம்.
எங்களது தகவல் தாள்கள் எது குறித்தும் நீங்கள் பின்னூட்டக் கருத்திைன வழங்க விரும்புகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் இந்த இைணய
முகவரியில் ஆன்ைலன் படிவத்ைத அணுகிப் ெபறலாம்: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
இந்தப் படிவத்தின் காகித நகைலயும் நீங்கள் ேவண்டிப் ெபறலாம் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாக பின்னூட்டக் கருத்திைனப் ெபறலாம்:
infofeedback@mndassociation.org
அல்லது பின்வரும் முகவரிக்குக் கடிதம் எழுதி அனுப்புங்கள்:
Information feedback, MND Association, Francis Crick House, 6 Summerhouse Rd, Moulton Park Industrial Estate,
Moulton Park, Northampton NN3 6BJ

உருவாக்கியது: 09/20
அடுத்த மறுஆய்வு: 09/23
பதிப்பு : 1
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