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શ્વસનની સમસ્યાઓ માટે આધાર
મોટર ન્યરુ ૉન ડિઝીઝ (રોગ) ધરાવતા અથવા તેનાથી પીિીત લોકો માટે માડિતી

મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ (MND) લોકોને અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે . તમને અન્ય કોઈને હોય બિલકુલ
તેવા જ લક્ષણો તે જ ક્રમમાાં થવાની શક્યતા નથી, પરાં ત ુ કોઈ એક સમયે તમે જે રીતે શ્વાસ લો છે તેમાાં
ફેરફારોનો અનુભવ થઈ શકે.
MNDથી તમારા શ્વસન સ્નાયુઓનુ ાં નિળાં થવુ ાં પાછાં ફેરવી શકાય તેમ નથી, છતાાં પણ, એવા ઉપચારો
અને સારવારો છે જે લક્ષણોમાાં રાહત પુરી પાિવામાાં મદદ કરી શકે.
આ માડહતી પ ૃષ્ઠ MND હોય ત્યારે શ્વસન અંગેના તમારા પ્રશ્નોના જવાિ આપવામાાં મદદ કરી શકે. તેમાાં
નનમ્નબલબિત નવભાગો સામેલ છે :
1:

હુું શ્વાસ લઉં છું ત્યારે શુંુ થાય છે ?

2:

MND મારા શ્વસનને કેવી રીતે અસર કરી શકે?

3:

મારા શ્વસનમાું કોઈ ફેરફારોને કાબ ૂમાું રાખવામાું મદદ માટે હુું શુંુ કરી શકુું છું?

4:

શુંુ મને સારવાર, ઉપચાર અથવા આધાર મળી શકે?

5:

હુું વધારે જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકુું ?

જો આ માડહતી વાાંચ્યા પછી તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો, તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ મદદ
કરી શકે છે . જો તમારા શ્વસન સાંિનાં િત કોઈ સમસ્યાઓ હોય તો તમે મ ૂલયાાંકન અને આિાર માટે તમને
નનષ્ણાતો પાસે મોકલાવવામાાં આવે તે માટે કહી શકો છો.
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તમે અમારી હેલપલાઇન ટીમ, MND કનેક્ટનો સાંપકક પણ કરી શકો છો. સાંપકક નવગતો માટે આ પાનાના
અંતે વધુ માડહતી જુઓ.

આ બચહ્ન અમારા અન્ય પ્રકાશનોને ધ્યાનમાાં આણવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાય છે . તેમના સુિી
કેવી રીતે પહોંચવુ ાં તે જાણવા માટે, આ પાનાના અંતે વધુ માડહતી જુઓ.

આ બચહ્ન

િરાવતા અથવા તેનાથી ગ્રસ્ત અન્ય લોકો તરફથી અવતરણોને ધ્યાનમાાં

આણવા માટે ઉપયોગમાાં લેવા છે .
કૃપા કરીને નોંિો કે આ સ્ત્રોત માડહતીનુ ાં ભાષાાંતર કરે લ ુાં સાંસ્કરણ છે . MND સાંગઠન ખ્યાતનામ
ભાષાાંતર સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે , પરાં ત ુ ભાષાાંતરમાાં કોઈ ભ ૂલોની જવાિદારી લઈ શકત ુ ાં
નથી.

જ્યારે સારવાર અને કાળજી નવશે નનણકયો લઈ રહ્યા હોવ ત્યારે તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક

કાળજી ટીમની સલાહ હાંમશ
ે ા લો. તેઓ આયોજજત મુલાકાતો વિતે એક અનુવાદકની ગોઠવણી
કરવા સમથક હોઈ શકે.

વધુ માડહતીનુ ાં ભાષાાંતર શક્ય હોઈ શકે, પરાં ત ુ આ એક મયાકડદત સેવા છે . નવગતો માટે અમારી
હેલપલાઇન MND કનેક્ટનો સાંપકક કરો:
ટેબલફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org

1:

હુંુ શ્વાસ લઉં છું ત્યારે શુંુ થાય છે ?

શ્વસન તમે તમારા ફેફસાાંમાાં કેવી રીતે હવા અંદર લો છો અને િહાર કાઢો છો તેન ુાં વણકન કરે છે . આ
હવામાાંથી ઑક્ક્સજન તમારા રક્ત પ્રવાહમાાં લેવામાાં આવે છે અને તમને કામ કરવામાાં મદદ કરવા માટે
તમારા શરીરમાાં લઈ જવામાાં આવે છે .
તમારુાં શરીર ઉત્સગક દ્રવ્ય તરીકે કાિકન િાયોક્સાઇિ િનાવે છે . તેને તમારા ફેફસાાં સુિી પાછો લઈ
જવામાાં આવે છે ઉચ્છવાસ દ્વારા િહાર કરાય છે . તમારા રક્ત પ્રવાહમાાં ઑક્ક્સજન અને કાિકન
ુ ન જાળવવુ ાં અગત્યનુ ાં છે .
િાયોક્સાઇિનુાં યોગ્ય સાંતલ
તમે જ્યારે શ્વાસ લો છો ત્યારે અનેક સ્નાયુઓનો ઉપયોગ કરો છો, જેમાાં આ સામેલ છે :
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•

િાયફ્રૅમ - તમારા ફેફસાાં નીચેનો એક મોટો સ્નાયુ

•

ઇન્ટરકોસ્ટલસ - તમારી પાાંસળીઓ વચ્ચેના સ્નાયુઓ.

તમને શ્વાસ લેવામાાં મદદ કરવા માટે, આ સ્નાયુઓ તમારી છાતીના કદને વિારવા માટે તાંગ થાય છે , જે
તમારા ફેફસાાંમાાં હવા િેંચી લાવે છે . જ્યારે આ સ્નાયુઓ નશનથલ થાય છે , ત્યારે હવા હવા ફેફસાાંમાાંથી
િહાર િકેલાય છે .

શ્વાસનળી

ુ
િોકના સ્નાયઓ

ફેફસાું

ુ
ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્નાયઓ

િાયફ્રૅમ (છાતી

(પાુંસળીઓની વચ્ચે)

ુ
શ્વસનમાું સુંકળાયેલા સ્નાયઓ
જો તમે ઘણા પ્રવ ૃત્ત રહ્યાાં હોવ, અથવા તમારા શ્વસન સ્નાયુઓ નિળાાં થઈ ગયા હોય, તો તમારી િોક
અને િભાના સ્નાયુઓ પણ શ્વસનમાાં ભાગ લે તેવ ુ ાં િને.
હુું ઉધરસ (ખાુંસી) ખાઉં છું ત્યારે શ ુંુ થાય છે ?

જ્યારે તમે ઉિરસ િાવ છો, તમે એક મોટો શ્વાસ અંદર લો છો અને તમારા પેટના સ્નાયુઓ િાયફ્રેમ ઉપર
દિાણ િનાવવા માટે તાંગ થાય છે . તમારી સ્વરપેટી અને ગળાં િાંિ થાય છે કારણ કે સ્નાયુઓ ઉિરસ
િાવા માટે તાંગ થાય છે , પછી જ્યારે તમે તમારા ફેફસાાંમાાંથી હવા િહાર િકેલો છો ત્યારે તે ખ ૂલે છે .
આ હવાને જોરથી િકેલવુાં છાતીનો ચેપ હોય ત્યારે લીંટને દૂ ર કરવામાાં મદદ કરી શકે છે . ઉિરસ િાવી
તમને ‘િોટા માગે નીચે ગયેલા’ અને તમારી શ્વસનનળીમાાં પ્રવેશી રહેલા કોઈ િોરાક અથવા પીણાાંને દૂ ર
ુ ાં
કરવામાાં પણ મદદ કરી શકે છે (‘શ્વાસ િેંચાવા’ તરીકે ઓળિાત).
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MND મારા શ્વસનને કેવી રીતે અસર કરી શકે?

2:

"અગમચેતી મળવી એ આગળ શુાં થવા જઈ રહ્ુાં છે તેને માટે પહેલાાંથી સજ્જ કરે છે , આગળ શુાં

થવા જઈ રહ્ુાં છે અને તેનો સામનો કરવા નવશે જાણવુાં મને હાંમેશા એ વધુ સારાંુ લાગે છે , અજાણયુાં

હાંમેશા વધુ િરાવણુાં હોય છે ."

MND સ્નાયુઓને નિળા િનાવી દે છે , જેમાાં તમારા શ્વસનના સ્નાયુઓનો સમાવેશ પણ થઈ શકે. અન્ય
સ્નાયુઓ પહેલાાં નિળાાં થવાની વ ૃનત્ત િરાવે છે , જ્યાાં શ્વસન સ્નાયુઓ િીરે િીર નિળાાં પિે છે , પરાં ત ુ
કેટલીક વિત શ્વસન સમસ્યાઓ MNDનુાં પહેલ ુાં બચહ્ન હોય છે . તમારી અસરકારક રીતે ઉઘરસ િાવાની
ક્ષમતા પણ નિળી પિી શકે છે .
જો તમારા શ્વસનના સ્નાયુઓ નિળા હોય, તો આ શ્વાસ લેવા અને ઉચ્છવાસ િહાર કાઢવા, િાંને ઉપર
અસર કરે છે .
શ્વાસન વધુ ઝિપી િને છે , ફેફસાાંમાાં ઓછીહવા િેંચાય છે , આથી ઓછો ઑક્ક્સજન શોષાય છે . શ્વસનના
સ્નાયુની નિળાઈ કાિકન િાયોક્સાઇિ િહાર ફેંકવા માટે ઉચ્છવાસ કાઢવાને પણ વધુ મુશ્કેલ િનાવે છે .
આ તમે સ ૂતા હોવ ત્યારે , જ્યારે શ્વસન સૌથી મુશ્કેલ હોય છે તે સમયે તમને અસર કરી શકે છે , જ્યાાં
ઑક્ક્સજનના સ્તરમાાં ઘટાિો ઊંઘને િોરવી શકે છે . તમે ઘણી વિત જાગી જાવ તેવ ુ ાં અથવા ગાઢ નનિંદ્રામાાં
રહેવામાાં નનષ્ફળ રહ્યા, જે તમને તાજગીભયાક હોવાને િદલે થાકેલા હોવાનો અનુભવ કરાવે. તમે જાગો
ત્યારે માથાનો દુ:િાવો અનુભવો તેવ ુાં શરુ થઈ શકે, જે કાિકન િાયોક્સાઇટના ઊંચા સ્તરોને કારણે િનત ુ ાં
હોઈ શકે પરાં ત ુ તે રાતના પુરતી ઊંઘ ન લઈ શક્યા હોવાને કારણે પણ થઈ શકે.
નનમ્નબલબિત બચહ્નો અને લક્ષણો પણ તમારા ધ્યાનમાાં આવી શકે:
•

શ્વાસ ચિવો, જ્યારે તમે આરામ કરી રહ્યાાં હોવ ત્યારે પણ અથવા િાસ કરીને સપાટ સ ૂતાાં હોવ
ત્યારે

•

ટૂાંકા અથવા ઝિપી શ્વાસ

•

નિળી ઉિરસને કારણે લીંટ અથવા ગળફો દૂ ર કરવામાાં મુશ્કેલી

•

વારાં વારના અને લાાંિો સમય રહેતા છાતીના ચેપ

•

નિળી થયેલી સઘવાની
ાં ૂ
શક્ક્ત

•

અવ્યવક્સ્થત ઊંઘ અથવા જ્યારે તમે જાગો ત્યારે થાકેલા હોવાનુાં અનુભવો
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•

દુ:સ્વપ્નો અને આભાસ

•

સવારના સમયે માથાનો દુિાવો

•

ડદવસ દરમ્યાન અત્યાંત થાકેલા લાગવુ ાં અને ઊંઘ આવવી

•

નિળી એકાગ્રતા, નિળી યાદશક્ક્ત અથવા વ્યગ્રતા અનુભવવી

•

તમારો સ્વર નિળો પિતો જવો

•

આહાર માટે ઓછી ભ ૂિ લાગવી.

તમને ઊંિો શ્વાસ લેવામાાં પણ મુશ્કેલી થઈ શકે અને તમને ખ્યાલ આવે કે તમે િોક અને િભાના સ્નાયુનો
ઉપયોગ વિારે પ્રમાણમાાં શ્વસનમાાં મદદ માટે કરો છો.
MND (NG42) માટેની NICE માગકદનશિકા ભલામણ કરે છે કે તમારી સ્વાસ્્ય કાળજી ટીી્મ તમારા
શ્વસનની મુશ્કેલીઓનુાં મ ૂલયાાંકન કરે અને તમારા શ્વસન માટે સતત ચાલતી દે િરે િ પુરી પાિે. જો તમે
ઉપર સ ૂબચમાાં જણાવેલા લક્ષણોમાાંથી કોઈપણ જુઓ, અને તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ
પહેલેથી જ તમારા શ્વસનની દે િરે િ નથી રાિી રહી, તો સલાહ માટે તેમનો સાંપકક કરો. તમારી સ્થાનનક
શ્વસન ટીમને તિીિી સલાહ માટે પ ૂછવાનો આ યોગ્ય સમય છે , જેથી કરીને તમારુાં મ ૂલયાાંકન થઈ શકે
અને સારવાર તથા કાળજી માટેના નવક્લપો ચચાકઇ શકે.
“કાળજી રાિનારી ટીમનો સડક્રય અબભગમ MND િરાવતા વ્યક્ક્ત અને તેમની ક્સ્થનત નવશે એક

મુશ્કેલ પાસાનો સામનો કરી રહેલા તેમના કાળજી રાિનારા ઉપરથી દિાણ ઓછાં કરી દે છે ."
NICE માગકદનશિકા નવશે વધુ માડહતી માટે , જુઓ:
માડહતી 1A - મોટર ન્યુરૉન રોગ નવશે NICE માગકદનશિકા

3:

મારા શ્વસનમાું કોઈ ફેરફારોને કાબ ૂમાું રાખવામાું મદદ માટે હુંુ શુંુ
કરી શકુું છું?

જો તમારા શ્વસન સ્નાયુઓ પર MNDની અસર થઈ હોય, તેઓ જેમ જેમ રોગ આગળ વિે તેમ નિળાાં
થવાનુાં ચાલુ રહેશે. જો કે, તમે અને તમારી કાળજી રાિનારાઓ આ ફેરફારોને કાબ ૂમાાં રાિવામાાં મદદ
કરી શકે તેવા ઉપાયો છે . નવભાગ 4 પણ જુઓ: શુાં મને સારવાર, ઉપચાર અથવા આિાર મળી શકે?
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નનમ્નબલબિત સ ૂચનો મદદ કરી શકે:
અંગવવન્યાસ: જ્યારે િેસો, ઊભા રહો અથવા સ ૂતા હોવ ત્યારે તમારી છાતી શક્ય તેટલી પુરી નવસ્તરી શકે
તે સુનનનિત કરો. સપાટ સ ૂતાાં હોવ તેના કરતાાં જ્યારે િેઠાાં અથવા ઊભા હોવ ત્યારે શ્વાસ લેવાનુ ાં સરળ
હોઈ શકે, કારણ કે ગુરુત્વાકષકણ િાયફ્રૅમને નીચે તરફ આવવામાાં સહાય કરે છે જેનાથી પુરો શ્વાસ લેવામાાં
મદદ મળે છે .
રાઇઝર ડરક્લાઇનર (િદલાઇ શકે તેવા ટે કા વાળી) ખુરશી પણ એક આરામદાયક ખ ૂણે િેસવામાાં તમને
મદદ કરી શકે. નવશેષ રીતે તૈયાર કરે લા પલાંગ તમને વધુ ઊભી ક્સ્થનતમાાં સ ૂવામાાં મદદ માટે ગોઠવી
શકાય છે તથા તમારી પીઠ પાછળ અને તમારા હાથ નીચે ઓશીકાાં તમારી છાતીને નવસ્તારવામાાં તમને
મદદ કરી શકે છે . તમારા ડફબઝયોથેરનપસ્ટ અને ઑક્યુપેશનલ થેરનપસ્ટ સલાહ આપી શકે છે .
િવાનો પ્રવાિ: ઓરિામાાં હવાનો સારો પ્રવાહ જાળવી રાિવો મદદરુપ થઈ શકે. આમાાં િારીઓ ખુલલી
રાિવાનો અથવા પાંિાનો ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થઈ શકે.
ભેજ: થોિા લોકોને એવુ ાં લાગે કે હવામાાં ભેજનુાં સ્તર સુિારવા માટે હ્ુનમડિફાયરનો ઉપયોગ મદદરુપ થાય
છે .
ફ્લ ુ અને ન્ય ૂમોવનઆ રસીઓ: જેને િાાંસી, શરદી અથવા ફ્લુ થયા હોય તેવી કોઈપણ વ્યક્ક્તના વધુ
સાંપકક માાં આવવા નવશે સાવચેત રહો અને તમારા Gpને યોગ્ય રસીઓ નવશે પ ૂછો. તેમાાં આમનો સમાવેશ
થઈ શકે:
•

ફ્લુની વાનષિક રસી (સામાન્ય રીતે પાનિરમાાં અપાતી)

•

ન્ય ૂમોનનઆ માટેની એક જ વિતની રસી.

તમારા પ્રમુિ કાળજી રાિનાર પણ આ રસીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે.
અસ્વસ્થતા ઘટાિો: જો તમને શ્વાસ ચઢે તો શાાંત રહેવાની કોનશશ કરો, કારણ અસ્વસ્થતા અને બચિંતા
શ્વસનને અસર કરી શકે છે અને તેને વધુ િરાિ િનાવી શકે છે . તમારા કાળજી રાિનારનો શાાંત અને
નવશ્વાસપ ૂણક અબભગમ પણ મદદરુપ છે . તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમને જ્યારે તમને શ્વાસ
ચઢયો હોય ત્યારે ઉપયોગમાાં લેવા માટેની મદદરુપ રીતો નવશે પ ૂછો. જો ઉપલબ્િ હોય તો,
માનસશાસ્ત્રીય મદદ અસ્વસ્થતા ઓછી અનુભવાય તે માટે મદદ કરી શકે અને અમુક માનસશાસ્ત્રીય રીતો
શ્વસનને સાંિનાં િત અસ્વસ્થતા પણ ઘટાિી શકે.
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આગળનુાં શીષકક જો મને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થાય તો શુાં કરી શકાય? અને MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ
પણ જુઓ.
શ્વસનની કસરતો: આ તમને લીંટને કાબ ૂમાાં રાિવામાાં અને છાતીના ચેપના જોિમને ઘટાિવામાાં મદદ
કરી શકે છે . કસરતો તમને ફેફસાાંઓને પુરી રીતે નવસ્તારવામાાં મદદ કરવા માટે ઊંિા શ્વાસ લેવા સમથક
િનાવી શકે. તમારા GP અથવા સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમને એક ડફબઝયોથેરનપસ્ટ અથવા
શ્વસનતાંત્રના ડફબઝયોથેરનપસ્ટ પાસે મોકલવા માટે કહો.
ઉધરસ કરવાની રીતો: તમે અને તમને કાળજી આપનાર તમે જે રીતે ઉિરસ િાવ છો તે સુિારવાની
રીતો શીિી શકો છો. તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમને સલાહ માટે પ ૂછો. જો તમે િોરાક
અથવા પીણુાં િોટા માગે નીચે જતુ ાં હોવાને લીિે ઉિરસ િાતા હોવ, તો તમારા વાચા અને ભાષા
થેરનપસ્ટને ગળવાની રીતો નવશે માગકદશકન માટે પ ૂછો.
શક્તત બચાવો: પોતાને ખ ૂિ વધુ શ્રમ ન કરાવો, પ્રવ ૃનત્તઓને તિક્કાઓમાાં કરો અને તેને િદલે પોતાને
લયમાાં લાવો. તમારે જે િાિતો િરે િર કરવી જ છે તેને માટે શક્ક્ત િચાવો, નડહ કે એવા કામો જે
િરે િર જરૂરી નથી.
આિાર લેવો: મોટી માત્રામાાં આહાર લેવાને િદલે નાની માત્રાઓમાાં વધુ વિત આહાર લેવો મદદ કરી
શકે. જ્યારે પેટ ભરે લ ુાં હોય ત્યારે તે િાયફ્રૅમના કામને અવરોિી શકે છે અને તમને એવુાં લાગી શકે કે શ્વાસ
લેવામાાં વધુ પ્રયત્ન કરવો પિે છે .
ઘટ્ટ અને દૂ ર કરવામાું મશ્ુ કેલી પિે તેવી લીંટ: એવુાં મનાય છે કે અનાનસનો રસ, આદશક રીતે ઘટ્ટ િનાવ્યો
હોય તે નસવાય, ગળફો અને કફ ઢીલો કરવામાાં મદદ કરી શકે છે .

4:

શુંુ મને સારવાર, ઉપચાર અથવા આધાર મળી શકે?

શ્વસન આિાર અને ઉપચારોને સામાન્યપણે શ્વસન કાળજી અથવા શ્વસન સાંચાલન તરીકે સાંદભકવામાાં
આવે છે .
જો તમારામાાં શ્વસન સમસ્યાના બચહ્નો દે િાય, તો તમને શ્વસન ટીમ પાસે મોકલવામાાં આવશે. જો આવુ ાં ન
થાય તો, તમે તજજ્ઞ પાસે મોકલાવા નવશે પ ૂછી શકો છો. તમે તમામ નવકલપો અને તમને કેવી રીતે ટે કો
આપી શકાય તે નવશે સાંપ ૂણકપણે જાણકાર હોવ તે સુનનનિત કરવા માટે અગત્યનુ ાં છે . આ તમારા માટે
યોગ્ય લાગતા હોય તેવા સમયસરના નનણકયો લેવામાાં તમને સમથક િનાવશે.
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તમામ સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી વ્યવસાનયકો MND પર કામ કરવાનો અનુભવ નડહ િરાવતા
હોય, પરાં ત ુ તમારા GP અથવા તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમના અન્ય સભ્યો તમને જરૂર
પિે તેમ નનષ્ણાતોનો સાંદભક આપી શકે છે .
તમને એક MND કાળજી કેન્દ્ર અથવા નેટવકક સાથે જોિાયેલા વ્યવસાનયકો અથવા તમારા સ્થાનનક
ન્યુરોલોજજકલ સેવા તરફથી આિાર મેળવો તેવી પણ સાંભાવના છે .
તમારા GP પણ તમને આિાર આપતા િહોળા આિાર માટે અને તમારે શક્ય તેટલી ઉત્તમ જીવન
ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે અગત્યની હોય તેવી ઉપશામક કાળજી સેવાઓનો સાંદભક આપી શકે.
ઉપશામક (દરદનુ ાં જોર ઓછાં કરતી) કાળજી નવશે વધુ જાણવા, જુઓ:
માડહતી પાનુ ાં 3D - રુગ્ણાલય અને ઉપશામક કાળજી

શ્વસન આરોગ્ય સુંબવું ધત ટીમ શ ુંુ કરી શકે?
તેઓ આ કરી શકે:
•

તમારા શ્વસનના મ ૂલયાાંકન કરવા માટે શ્રેણીિદ્ધ તપાસો રજૂ કરી શકે

•

તમને અનુકુળ હોય તેવા ઉપચાર અને સારવાર નવકલપોની ઓળિ કરે

•

તમારી ઇચ્છાઓ અનુસાર જાણકાર પસાંદગીઓ કરવામાાં તમને મદદ કરવા માટે માડહતી પુરી
પાિે

•

તમે ઇચ્છતા હોવ તે રીતે ભનવષ્યની કાળજી અથવા સારવારો થાય તે સુનનનિત કરવા માટે તમને
આગળનુાં આયોજન કરવામાાં મદદ કરે .

તમારા શ્વસનના મ ૂલયાાંકનની તપાસોમાાં નનમ્નબલબિતમાાંથી એક અથવા વધુનો સમાવેશ થઈ શકે:
ફોસ્િડ વાઇટલ કપેવસટી (FVC): તમે ઉચ્છવાસમાાં િહાર કાઢી શકો તે હવાનુાં કદ માપવા માટે અને શ્વસન
સ્નાયુઓ કેટલા મજબ ૂત છે તે માડહતી પુરી પાિે છે . ક્યારે ક આવુાં એક ફેસમાસ્ક (મહોરા) થકી કરવામાાં
આવે છે .
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"જ્યારે હુ ાં દર ત્રણ મડહને MND ક્ક્લનનકની મુલાકાત લઉં છાં ત્યારે મારી વાઇટલ કપેનસડટ તપાસ

અને ઉિરસની તપાસ થાય છે . મને િાતરી છે કે જ્યારે પણ મારા ફેફસાાંની ક્ષમતા બચિંતાકારક

સ્તરે ઘટી રહી છે તેવ ુાં અવલોકન કરશે ત્યારે મારી ટીમ આગળ આવશે અને મને સલાહ આપશે

અને ભલામણો કરશે."

મિત્તમ ઇન્સન્સ્પરે ટડર દબાણ (MIP): તમે શ્વાસ અંદર લેવા માટે ઉપયોગમાાં લેતાાં હોવ તે સ્નાયુઓની
શક્ક્ત માપવા માટે.
મિત્તમ એન્સતસ્પરે ટડર દબાણ (MEP): તમે ઉચ્છવાસ િહાર કાઢવા માટે ઉપયોગમાાં લેતાાં હોવ તે
સ્નાયુઓની શક્ક્ત માપવા માટે .
ક્સ્નફ નેઝલ ઇન્સન્સ્પરે ટડર પ્રેશર (SNIP): તમે કેટલા જોરથી શ્વાસ અંદર લઈ શકો છો તે માપવુ.ાં નાકના
નછદ્રમાાં દાટા સાથેની એક નાની નળી મ ૂકીને કરવામાાં આવે છે .
ુ : િમની અથવા કાનની બ ૂટમાાંથી લીિેલા રક્ત નમ ૂનાનો
ધમનીના અથવા રતતવાડિનીના રતત વાયઓ
ઉપયોગ કરીને, તમારા રક્તમાાં ઑક્ક્સજન અને કાિકન િાયોક્સાઇિના સ્તરોને માપવા. ઑક્ક્સજનનુ ાં
ઓછાં પ્રમાણ અને કાિકન િાયોક્સાઇિનુ ાં ઊંચુ ાં પ્રમાણ શ્વસનની સમસ્યાઓના સ ૂચક છે .
પલ્સ ઑન્સતઝમેડિ: તમારી આંગળી પર જોિેલા એક સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને તમારા રક્તમાાંના
ઑક્ક્સજનના સ્તરને માપવા માટે. આ ઘણી વિત રાનત્ર દરમ્યાન કરી શકાય છે .
િાન્સક્યુટેનસ કાબડન િાયોતસાઇિ માપણી (TOSCA): તમારી ત્વચા ઉપર એક મોનનટરનો ઉપયોગ
કરીને, સામાન્યપણે તમારા કાન ઉપર એક ક્ક્લપ વિે, તમારા કાિકન િાયોક્સાઇિના સ્તરને માપવા
માટે . આ તપાસ સામાન્યપણે રાનત્ર દરમ્યાન કરવામાાં આવે છે .
ઊચ્ચતમ ઉચ્છવાસ ઉધરસ પ્રવાિ (PECF): તમારા ઉિરસના સ્નાયુઓની મજબ ૂતાઇ માપવા માટે.

કયા ઉપચારો અને સારવારો ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવવાની શક્યતા છે ?
મ ૂલયાાંકન પછી, તમારી શ્વસન ટીમ ઉપલબ્િ નવકલપો સમજાવશે.
તમારી જરૂડરયાતો ઉપર આિાડરત, તેમાાં આ િાિતો માટે ના ટેકાનો સમાવેશ થઈ શકે:
•

તમારુાં શ્વસન
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•

નિળી ઉિરસ

•

લીંટ દૂ ર કરવી, િાસ કરીને જો તમને વારાં વાર છાતીના ચેપ થતા હોય.

તમને આ નવકલપો નવશે નવચારવા માટે સમયની જરૂર હોઈ શકે, જેથી કરીને તમે એક જાણકાર પસાંદ કરી
શકો. તમારી ભનવષ્યની કાળજી માટે તમારી પ્રાથનમકતાઓ નવશે નવચારવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારી િહોળી
સ્વાસ્્ય અને કાળજી ટીમ તમને આગળ આયોજન કરવામાાં મદદ કરી શકે છે , તથા ઉપશામક કાળજી
વ્યવસાનયકો પણ.
શ્વસન માટે ટેકા અને સહાય થકી સાંવાતન નવશે વધુ નવગત માટે, જુઓ:

માડહતી પ ૃષ્ઠો 8B થી 8D
લાળ, ઉિરસ અને રુાંિામણ નવશે વધુ માગકદશકન માટે, જુઓ:

માડહતી પાનુ ાં 7A - ગળવામાાં મુશ્કેલીઓ
તમે શ્વસન આિાર નવશે કોઈ નનણકયો લો તેને તમારા પડરવાર, કાળજી રાિનારા અને તમારી સ્વાસ્્ય
અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે વહેંચવા એક સારો નવચાર છે . આનાથી તમારી ભનવષ્યની કાળજી
તમારી ઇચ્છાઓ અનુસાર સાંચાબલત કરવામાાં તેમને મદદ મળશે. ભનવષ્યમાાં તમે કોઈ કારણસર શ્વસન
આિાર નવશે જણાવવામાાં અથવા નનણકયો લેવામાાં અસમથક િનો તેવા ડકસ્સામાાં આ અગત્યનુ ાં છે .
સારવારના અમુક પ્રકારો એવા છે જે તમે ન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાિો.
તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ અથવા તમારી શ્વસન ટીમ તમારી જરૂડરયાતો ઉપર આિાર
રાિીને, નનમ્નબલબિતની રજૂઆત કરી શકે:
લક્ષણોની દે ખરે ખ: તમને એક નનષ્ણાત ઉપશામક કાળજી ટીમ અથવા શ્વસન ડફબઝયોથેરનપસ્ટ અથવા
નસકનો સાંદભક આપવામાાં આવી શકે, જે તમારા GP સાથે કામ કરીને તમારા લક્ષણોને કાબ ૂમાાં રાિવા
મદદ કરી શકે.
દવાઓ: પાતળી, પાણી જેવી લાળને સ ૂકવી દે વા માટે અમુક દવાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને
અન્યો ઘટ્ટ લાળને પાતળી િનાવવા અને સરળતાથી સાફ કરવામાાં મદદ કરી શકે છે . જો તમારી ઉિરસ
નિળી થઈ હોય, ગળવામાાં સમસ્યાઓ હોય અથવા તમારા શ્વસનમાાં ફેરફારો થયા હોય તો લીંટ અને
લાળને દૂ ર કરવા મુશ્કેલ િની શકે. અન્ય દવાઓ હાાંફ ચિયો હોય અથવા અસ્વસ્થતામાાં રાહત માટે
ઉપયોગમાાં લઈ શકાય (આ શીષકક પણ જુઓ: MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ).
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કસરતો: એક શ્વસન ડફબઝયોથેરનપસ્ટ તમારા ફેફસાાંની ક્ષમતાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે અને તમને
વધુ અસરકારક રીતે ઉિરસ િાતા શીિવામાાં મદદ કરવા માટે કસરતોની સલાહ આપી શકે.
ૂ
શ્વાસની એક ઉપર એક ગોઠવણી: આ વ્યાવહાડરક ઉપચાર MNDથી ગ્રનસત લોકો માટે હાંમેશા અનુકળ
નથી હોતો પરાં ત ુ તમારા લક્ષણો ઉપર આિાર રાિીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. તે તમારા ફેફસાાંમાાં
પહેલેથી જે હવા હોય તેની ઉપર વિારાની હવા મ ૂકવામાાં મદદ કરે છે , જે તમારી ઉિરસમાાં વિારાની
તાકાત ઉમેરી શકે છે . ઘણી વિત એક ફૂલાવી શકાય તેવી મહોરા સાથેની કોથળી મદદ માટે ઉપયોગમાાં
લેવાય છે . જ્યારે િેગને દવાવવામાાં આવે છે , તે હળવેકથી વધુ હવા શ્વાસમાાં લેવાને પ્રોત્સાહન આપે છે .
છાતી ખલ્ુ લી કરવી અને ઉધરસમાું સિાય: એક શ્વસન ડફબઝયોથેરનપસ્ટ દ્વારા તમને તમારી છાતીમાાંથી
લીંટ દૂ ર કરવા માટે શ્વસન કસરતો અને ઉિરસની રીતો િતાવવામાાં આવી શકે છે . એક નાનુ ાં યાંત્ર જે
તમને લીંટ દૂ ર કરવામાાં પણ મદદ કરી શકે છે (ઉિરસમાાં સહાયક સાિન). આ યાંત્ર એક ફેસ માસ્ક
(મહોરા)નો ઉપયોગ કરે છે અને તમારા હવાના માગકમાાં દિાણનુ ાં ઝિપી સ્થળાાંતર કરે છે જે નૈસબગિક
ઉિરસ જેવુાં કામ કરે છે .
તમારા સ્થાનનક શ્વસન કેન્દ્રને ઉિરસ માટેના યાંત્ર નવશે પ ૂછો, કારણકે તે UKમાાં તમામ જગ્યાઓએ
ૂ નથી હોતા, આથી તમને તમારી શ્વસન ટીમ તરફથી
ઉપલબ્િ ન પણ હોઈ શકે. આ યાંત્રો હાંમેશા અનુકળ
માગકદશકનની જરૂર પિશે.
શોષક યુંત્ર: આ સાિન મોઢામાાંથી લાળ અને લીંટ દૂ ર કરવા માટે ઉપયોગમાાં લઈ શકાય છે . તેનો
ઉપયોગમાાં કેવી રીતે કરવો તે એક વિત િતાવ્યા પછી તમે અથવા તમને કાળજી આપનારા આ કરી
શકો છો. જો તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ એક શોષક યાંત્ર મેળવવામાાં તકલીફનો સામનો
કરી રહ્યાાં હોવ, તો અમારી આિાર સેવાઓ ટીમનો 0808 802 6262 અથવા ઇમેલ પર સાંપકક કરો:
support.services@mndassociation.org
શોષક યાંત્રો નવશે વધુ નવગતો માટે, જુઓ:
માડહતી પાનુ ાં 7A - ગળવામાાં મુશ્કેલીઓ
નૉન-ઇન્વેઝઝવ વેન્ન્ટલેશન (NIV): અહીં એક યાંત્ર તમે અંદર લો તે હવાની માત્રામાાં વિારો કરીને તમારા
પોતાના શ્વસનને આિાર આપે છે . આ તમારા નાક, અથવા નાક અને મોઢાાં ઉપર એક મહોરા થકી
કરવામાાં આવે છે .
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"મેં દરરોજ માત્ર એક કલાક માટે NIVનો ઉપયોગ કરવાથી શરુઆત કરી અને િીમેિીમે વિારો

કયો અને આથી જ્યારે મેં આિી રાત તેનો ઉપયોગ કયો ત્યારે તે સરળ લાગ્યુ.ાં "

િેડકઓસ્ટોવમ સુંવાતન: અહીં એક યાંત્ર િોકમાાંથી શ્વાસનળીમાાં દાિલ કરે લી એક નળી થકી તમારા
શ્વસનને આિાર આપે છે . તમે આ પ્રકારના સાંવાતનને ‘ઇન્વેબઝવ સાંવાતન’ તરીકે ઓળિાતા સાાંભળી
શકો.
NIVની સામાન્યપણે પહેલાાં રાનત્ર દરમ્યાન જરૂર પિે છે , પણ જેમ રોગ આગળ વિે તેમ,ે તમને ડદવસ
દરમ્યાન પણ તેની જરૂર પિી શકે છે . જો તમને આમાાંથી કોઈપણ પ્રકારના સાંવાતનની કાયમને માટે
જરૂર પિે, તો તેને તેના ઉપર અવલાંબિત થઈ જવુ ાં કહેવાય છે . આ NIV અથવા ટ્રેક સાંવાતન સાથે થઈ
શકે છે .
ૂ ન હોઈ શકે. જો યોગ્ય હોય તો, તે
આિાડરત સાંવાતનનો ઉપયોગ કરવો દરે ક વ્યક્ક્ત માટે અનુકળ
શ્વસનની સમસ્યાઓથી રાહતમાાં, ઊંઘમાાં સુિારામાાં અને થાક ઘટાિવામાાં મદદ કરી શકે. જો કે,તે શ્વસન
માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા સ્નાયુઓનુ ાં નિળાં પિવુ ાં અટકાવી નડહ શકે, અથવા રોગને આગળ વિતો
અટકાવી નડહ શકે.
િાંને પ્રકારના સાંવાતનો નવશે નવગતવાર માડહતી માટે, જુઓ:

માડહતી પાનુ ાં 8B મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ માટે સાંવાતન
ઑક્તસજન (પ્રાણવાય)ુ : સામાન્યપણે આની MNDમાાં ભલામણ કરાતી નથી, કારણ કે તે તમારા શરીરમાાં
ઑક્ક્સજન અને કાિકન િાયોક્સાઇિ વચ્ચેના સાંત ુલનને િોરવી શકે છે . જો કે, તમારી છાતીમાાં કોઈ ચેપ
હોય અથવા ફેફસાાં અંગે કોઈ િીજી સમસ્યા હોય તો તમને ઑક્ક્સજન પુરો પાિવાની જરૂર હોઈ શકે. ઘરે
પ્રયોગ માટે ઑક્ક્સજન અંગે કોઈપણ નનણકયો તમારી શ્વસન ટીમ સાથે ચચાકવા જોઈએ.

ઘણી વિત ઑક્ક્સજન રોગના પાછલા તિક્કાઓમાાં અને જીવનના અંત વિતની કાળજીમાાં આરામ
અને લક્ષણોમાાં રાહત પુરા પાિવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાય છે .
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ુ વ થાય તો શ ું ુ કરી શકાય?
જો મને અસ્વસ્થતાનો અનભ
શ્વસનની સમસ્યાઓ ઘણા લોકોને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરાવી શકે છે .
આિાર ઉપલબ્િ છે અને તે આમાાં મદદ કરી શકે:
•

તમારા િર અને બચિંતાઓને તમારી નજીકના કોઈક, તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી
ટીમના સભ્ય સાથે ચચાક કરવામાાં અથવા કોઈ સલાહકાર અથવા મનોબચડકત્સક પાસે મોકલાવા
માટે પ ૂછવા માટે

•

તમારા શ્વસન નવશે કોઈ ચોક્કસ બચિંતાઓની ચચાક કરવા માટે તમારી શ્વસન ટીમ પાસેથી સમીક્ષા
માાંગવામાાં

•

થોિી નવશ્રાાંનત અથવા મનોજાગૃનત રીતો શીિવા અને અમલમાાં મ ૂકવામાાં

•

પ ૂરક ઉપચારો, સાંગીતોપચાર, કળા ઉપચાર અથવા આવી પ્રવ ૃનત્તઓનો ઉપયોગ કરવા નવશે
નવચારવામાાં, કારણ કે અમુક લોકોને આ અસ્વસ્થતા ઘટાિવામાાં મદદ કરતા હોવાનુ ાં જણાયુ ાં છે
(આમને ઘણી વિત ઉપશામક અને રુગ્ણાલય કાળજી સેવાઓ થકી પુરી પિાય છે )

•

અસ્વસ્થતાને નનયાંત્રણમાાં રાિવા માટે દવાઓના ઉપયોગમાાં, તે પછી ક્યારે ક અનુભવાતી િીક,
સતત િર અથવા હતાશાની ભાવના હોય (જ્યારે તમારા તિીિ દ્વારા સ ૂચવાયા પ્રમાણે લેવામાાં
આવે, ત્યારે સાંવાતનના ટેકા સાથે ઉપયોગ કરવો ઘણો સલામત છે અને તે ઘણો સારો લાભ કરી
શકે છે ).
પ ૂરક સારવારો અમે ઉપશામક કાળજી નવશે વધુ માડહતી માટે, જુઓ:
માડહતી પાનુ ાં 3D - રુગ્ણાલય અને ઉપશામક કાળજી

માડહતી પાનુાં 6B - પ ૂરક ઉપચારો

MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ
MND જસ્ટ ઇન કેસ ડકટ, એક િૉક્સ છે જે તમે તમારા ઘરે રાિી શકો છો, જે આપાતકાલીન સાંજોગોમાાં
ઉપયોગમાાં લેવા માટેની દવાઓ િરાવે છે .
ડકટ આસપાસ હોય તે તમને હાાંફ ચિે અથવા ઉિરસ અથવા રુાંિામણ થાય ત્યારે ડહિંમત આપનારુાં િની
રહે છે .
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અમે તમારા GPને, તેમની નવનાંતી પર, ડકટ િૉક્સ નવના મ ૂલયે પુરુાં પાિીએ છીએ. તમારા GP પછી
ૂ દવાઓ સ ૂચવે છે . આ એ સુનનનિત કરે છે કે એક તિીિ
તમારા માટે આ િૉક્સમાાં રાિવા માટે અનુકળ
અથવા સામુદાનયક નસક માટે , જો તેમને અણિાયાક સમયે િોલાવવામાાં આવે તો, દવાઓ હાથવગી હોય.
તમારા GP એ દવાનો અન્ય વ્યવસાનયકો દ્વારા ઉપયોગ માટે એક સહી કરે લ પરવાનગી સમાવવી જરૂરી
રહેશે.
આ િૉસમાાં વ્યવસાનયકો માટે લેબિત માગકદશકન પણ સમાવેલ ુાં છે . જો તમારા GP યોગ્ય માન તો, તેઓ
તમારા કાળજી રાિનાર તમને વ્યવસાનયક તિીિી સહાય પહોંચે તેની રાહ જોતી વિતે આપવા માટે
દવા પણ સ ૂચવી શકે છે .
ડકટ નવશે સલાહ માટે તમારા GP અમારી હેલપલાઇન, MND કનેક્ટનો સાંપકક કરી શકે છે . નવભાગ 5 માાં

વધુ માડહતી: હુ ાં વિારે જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકુાં? માાં સાંપકક નવગતો જુઓ.

5:

હુંુ વધારે જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકુું ?

ઉપયોગી સુંસ્થાઓ
અમે નનમ્નબલબિત સાંસ્થાઓને પુષ્ષ્ટ આપીએ છીએ એવુ ાં નથી, પરાં ત ુ વધુ માડહતી માટે તમારી શોિ શરુ
કરાવવા માટે તમને મદદ કરવા તેમને સમાવેલા છે .
સાંપકક નવગતો આ નપ્રન્ટ કરતી વિતે સાચી છે , પરાં ત ુ તેઓ સાંસ્કરણો વચ્ચે િદલાઇ શકે છે . જો તમને કોઈ
સાંસ્થા શોિવામાાં મદદની જરૂર હોય અથવા કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો અમારી MND કનેક્ટ હેલપલાઇનનો સાંપકક
કરો (નવગતો માટે આ પાનાના અંતે વધુ માડહતી જુઓ).
GOV.UK
લાભો અને કલયાણ નવશે અક્ષમતાઓ માટે ટે કા સડહતની ઑન લાઇન સરકારી સલાહ, ઇંગ્લૅન્િ અથવા
વૅલસમાાં રહેતા લોકો માટે . ઉત્તર આયલેન્િ માટે નીચે NIDirect જુઓ.
વેિસાઇટ:

www.gov.uk
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સ્વાસ્્ય અને કાળજી વ્યવસાવયકો સવમવત (HCPC)
એક નનયામક સાંસ્થા, જે તેમના કામગીરીના માનકોને પુરા કરતાાં હોય તેવા સ્વાસ્્ય વ્યાવસાનયકોની
નોંિણી જાળવે છે .
સરનામુ:ાં

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

ટેબલફોન:

0300 500 6184

વેિસાઇટ:

www.hpc-uk.org

વૅલ્સમાું સ્વાસ્્ય
વૅલસમાાં NHS સેવાઓ અને સ્વાસ્્ય િૉર્ી્ ક સ નવશે ઑન લાઇન મદદ (NHS િાયરે ક્ટ વૅલસ પણ જુઓ).
ઇમેલ: વેિસાઇટના સાંપકક પાના થકી
વેિસાઇટ:

www.wales.nhs.uk

MND સ્કૉટલૅન્િ
સ્કૉટલૅન્િમાાં MND વિે ગ્રનસત લોકો માટે કાળજી, માડહતી અને સાંશોિન ભાંિોળ.
સરનામુ:ાં

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

ટેબલફોન:

0141 332 3903

ઇમેલ: info@mndscotland.org.uk
વેિસાઇટ:

www.mndscotland.org.uk

સ્વાસ્્ય અને કાળજીમાું ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્િીય સુંસ્થા (NICE)
સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી સુિારવા માટે MNDના મ ૂલયાાંકન અને સાંચાલન નવશે NG42 સડહતની
રાષ્ટ્રીય માગકદનશિકાઓ અને સલાહ પુરાાં પાિતી એક સ્વતાંત્ર સાંસ્થા.
સરનામુ:ાં

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

ટેબલફોન:

0300 323 0140

ઇમેલ: nice@nice.org.uk
વેિસાઇટ:

www.nice.org.uk

NHS UK
NHS માટે મુખ્ય ઑન લાઇન સાંદભક.
વેિસાઇટ:

www.nhs.uk
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NHS 111
NHS હેલપલાઇન જો તમને તાત્કાબલક પરાં ત ુ જીવન જોિમમાાં ન હોય તેવી તિીિી મદદ અથવા
સલાહની જરૂર હોય. ડદવસના 24 કલાક, વષકના 365 ડદવસો ઉપલબ્િ
ટેબલફોન:

111 (ઇંગ્લૅન્િ તથા વૅલસના થોિા નવસ્તારો)

NHS િાયરે તટ વૅલ્સ
વૅલસ માટે સ્વાસ્્ય સલાહ અને માડહતી સેવા. ડદવસના 24 કલાક, વષકના 365 ડદવસો ઉપલબ્િ
ટેબલફોન:

0845 4647 અથવા 111 (જો તમારા નવસ્તારમાાં ઉપલબ્િ હોય)

વેિસાઇટ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ઑન લાઇન (NHS ઉત્તર આયલૅન્િ)
ઉત્તર આયલૅન્િમાાં સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી સેવા નવશે ઑન લાઇન માડહતી.
વેિસાઇટ:

www.hscni.net

NI િાયરે તટ
ઉત્તર આયલૅન્િમાાં રહેતા લોકો માટે અક્ષમતા આિાર સડહતના લાભો અને કલયાણ નવશે ઑન લાઇન
સરકારી સલાહ.
ઇમેલ: વેિસાઇટના સાંપકક પાના થકી
વેિસાઇટ:

www.nidirect.gov.uk

સુંદભડ સ ૂઝચ
આ માડહતીને ટેકો આપવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાયેલા સાંદભો અહીં નવનાંતી કરવાથી ઉપલબ્િ છે
ઇમેલ: infofeedback@mndassociation.org
અથવા અહીં લિો:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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સ્વીકૃવતઓ
અમે નનમ્નબલબિતનો આ સામગ્રીને નવકસાવવા અને તેની સમીક્ષામાાં તેમના માયાળ ટેકા માટે આભાર
માનવા માાંગીએ છીએ:
Sarah Ewles, શ્વસન ઔષનિમાાં ક્ક્લનનકલ નનષ્ણાત ડફબઝયોથેરનપસ્ટ, રે ક્સ્પરે ટરી સેન્ટર, યુનનવનસિટી
હોક્સ્પટલસ સાઉથેમ્પ્ટન NHS ટ્રસ્ટ
Christina Faull, ઉપશામક ઔષિ સલાહકાર, LOROS, બલસ્ટર
Leah Gallon, ક્ક્લનનકલ નનષ્ણાત શ્વસન ડફબઝયોથેરનપસ્ટ, શ્વસન નવભાગ, સેબલસ્િરી ફાઉન્િેશન ટ્રસ્ટ
Martin Latham, નનષ્ણાત નસક, નનિંદ્રા સેવા, સેન્ટ જેમ્સ હોક્સ્પટલ, લીડ્સ
Andria Merrison, ન્યુરૉમસ્ક્યુલર રોગમાાં નવશેષતા સાથે ન્યુરૉલોજજસ્ટ સલાહકાર,
બિસ્ટલ MND કાળજી કેન્દ્રના નનદે શક

વધ ુ માડિતી
અમે આ માડહતીને સાંિનાં િત નનમ્નબલબિત માડહતી પાનાઓ પુરા પાિીએ છીએ જે મદદરુપ હોઈ શકે છે :
1A - મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ પર NICE માગકદનશિકા
3D - રુગ્ણાયલ અને ઉપશામક કાળજી
7A - ગળવામાાં મુશ્કેલીઓ
8B - મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ માટે સાંવાતન (હવાની અવરજવર)
8C - MND સાથે સાંવાતનને પાછાં િેંચવુાં
8D - મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ માટે હવાઇ યાત્રા અને સાંવાતન
14A - સારવાર મનાઇના આગોતરા નનણકય (ADRT) અને કાળજીનાાં અગોતરા આયોજન
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અમે નનમ્નબલબિત માગકદનશિકાઓ પણ પુરી પાિીએ છીએ:

મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ સાથે જીવવુાં - તમને રોગના પ્રભાવને સાંચાબલત કરવામા તમને મદદ કરવા
અમારી મુખ્ય માગકદનશિકા
કાળજી પુરી પાિવી અને MND: તમારા માટે આિાર - ચુકવણી ન મેળવતા અથવા પાડરવાડરક કાળજી
રાિનારાઓ માટે સવકગ્રાહી માડહતી, જેઓ MND િરાવતા કોઈકને આિાર આપે છે

કાળજી પુરી પાિવી અને MND ટૂાંકી માગકદનશિકા - કાળજી રાિનારાઓ માટે અમારી માડહતીનુાં સારાાંશ
સાંસ્કરણ
MND સાથે જીવનને ભરપુર જીવવુાં - અમારી જીવનની ગુણવત્તા નવશેની પુક્સ્તકા, જે તમને MND હોય
ત્યારે પણ તમારી અબભરુબચને જાળવી રાિવા નવશે નવચારવામાાં મદદ કરે છે
તમારી કાળજી તરફથી તમે શુ ાં અપેક્ષા રાિી શકો - MND નવશે NICE માગકદનશિકાનો ઉપયોગ કરીને

િનાવેલી અમારી િીસાાંના કદની પુક્સ્તકા, તમારી સ્વાસ્્ય અને સામાજજક કાળજી ટીમ સાથે વાતચીતની
શરુઆત કરવા માટે

જીવનનો અંત: મોટર ન્યુરૉન ડિઝીઝ િરાવતા લોકો માટે એક માગકદનશિકા - અમારી માડહતી તમને
તમારી ભનવષ્યની કાળજીઓનુ ાં અગાઉથી આયોજન કરવામાાં મદદ કરશે
MND ઍલટક ડરસ્ટિૅન્િ - તમે ઇચ્છો તેટલો સમય પહેરી રાિી શકો, હોક્સ્પટલ અને આપાતકાલીન
કમકચારીઓને તે જણાવે છે કે તમને MND છે અને ઑક્ક્સજન અંગેન ુાં જોિમ િરાવી શકો છો
તમે અમારી વેિસાઇટ પરથી અમારા મોટાભાગના પ્રકાશનો અહીંથી િાઉનલોિ કરી શકો છો:
www.mndassociation.org/publications અથવા MND કનેક્ટ હેલપલાઇન પરથી નકલનો ઑિક ર
આપી શકો છો, જેઓ વધુ માડહતી અને ટે કો પુરો પાિી શકે છે .
MND કનેક્ટ િાહ્ય સેવાઓ અને પ્રદાતાઓને શોિવામાાં પણ મદદ કરી શકે, અને તમને અમારી
ઉપલબ્િ હોય તેવી તમારી સ્થાનનક શાિા, જૂથ, સાંગઠન મુલાકાતી અથવા ક્ષેત્રીય કાળજી નવકાસ
સલાહકાર સડહતની સેવાઓનો પડરચય કરાવી શકે.
MND કનેતટ
ટેબલફોન: 0808 802 6262
ઇમેલ: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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MND સુંગઠન વેબસાઇટ અને ઑન લાઇન મુંચ
વેિસાઇટ: www.mndassociation.org
ઑન લાઇન માંચ: http://forum.mndassociation.orgઅથવા વેિસાઇટ થકી

અમે તમારા મુંતવ્યોન ુંુ સ્વાગત કરીએ છીએ
તમારો પ્રનતસાદ િરે િર અગત્યનો છે , કારણ કે તે અમને MNDથી પીિાતા લોકો અને તેમની કાળજી
રાિનારાઓના લાભ માટે નવી સામગ્રીઓ નવકસાવવામાાં અને અમારી હાલની માડહતીને સુિારવામાાં
મદદ કરે છે . તમારી અનામ ડટપ્પણીઓ પણ અમારા સાંસાિનો ,ઝાંિેશો અને ભાંિોળ માટે ની અરજીઓમાાં
જાગૃનત અને પ્રભાવ વિારવા માટે ઉપયોગમાાં લઈ શકાય.

જો તમે અમારી કોઈપણ માડહતીના પાનાઓ નવશે પ્રનતસાદ આપવા ઇચ્છો, તો તમે એક ઑન લાઇન
પત્રક પર અહીં પહોંચી શકો છો: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
તમે પત્રકના કાગળ વાળા રુપ માટે નવનાંતી કરી શકો છો અથવા ઇમેલ વિે સીિો પ્રનતસાદ પુરો પાિી
શકો છો.
infofeedback@mndassociation.org
અથવા અહીં લિો:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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