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ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੋਟਰ ਸਿਉਰੋਿ (motor neurone) ਸਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ (MND) ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਤਰਹਾਂ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਉਸੇ ਤਰਤੀਿ ਨਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਿਾ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਪਰ ਨਕਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਵੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਮਨਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਨਕ MND ਿਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱ ਚ ਿਹੀਂ
ਨਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਇਲਾਜ-ਨਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਿ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਇਹ ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ MND ਿਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱ ਚ
ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ:
1:

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦਾ/ਲੈਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

2:

MND ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

3:

ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਲ ਿਸਜੱ ਠਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ

ਹਾਂ?
4:

ਕੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ, ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

5:

ਮੈਿੁੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਵੇਂ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
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ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ਼ਿ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਟੀਮ, MND ਕਿੈਕਟ ਿਾਲ ਵੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ
ਅਖੀਰ ਨਵਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਨਚੂੰ ਿਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਿੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ
ਇਹਿਾਂ ਤੱ ਕ ਨਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ।ੋ
ਇਹ ਨਚੂੰ ਿਹ MND ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋਰਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਂ ਿੂੰ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹੈ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੇ ਨਕ ਇਹ ਪੁਸਨਤਕਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁਵਾਦ ਹੈ। MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਖ ਵਾਲੀਆਂ
ਅਿੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਿੁਵਾਦ ਨਵਚ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸਲਾਹ
ਕਰੋ। ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਅਿੁਵਾਦਕ ਦਾ ਪਰਿੂੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁਵਾਦ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਿ MND
ਕਿੈਕਟ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਿ: 0808 802 6262
ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

1:

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦਾ/ਲੈਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਇਹ ਵਰਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਨਕਵੇਂ ਨਲਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਵਾ ਨਵੱ ਚੋਂ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਿੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨਵੱ ਚ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਿੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੱ ਨਸਆਂ ਨਵੱ ਚ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਾਇਆ ਉਤਪਾਦ ਵੱ ਜੋਂ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ
ਨਵੱ ਚ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੁਆਰਾ ਕੱ ਢ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨਵੱ ਚ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਅਤੇ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਹੀ ਸੂੰ ਤੁਲਿ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਜਿਹਾਂ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

ਡਾਇਆਫਰਾਮ - ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ

•

ਇੂੰ ਟਰਕੋਸਟਲਜ਼ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ।

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਘੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਿ, ਜੋ ਹਵਾ ਿੂੰ ਨਖੱ ਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨਵੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਢੱ ਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ,
ਤਾਂ ਹਵਾ ਿੂੰ ਦਿਾਅ ਿਾਲ ਫੇਫਨੜਆਂ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਕੱ ਨਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਿਾਲੀ

ਗਰਦਿ ਦੀਆਂ

ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ
ਫੇਫੜਾ

ਡਾਇਆਫਰਾਮ

ਪ੍ੇਟ-ਪ੍ੜਦਾ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਗਰਦਿ ਅਤੇ ਮੋਨਢਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁੰ ਘਦਾ/ਖੁੰ ਘਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਖੂੰ ਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਗਨਹਰਾ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ
ਡਾਇਆਫਰਾਮ 'ਤੇ ਦਿਾਅ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਘੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਖੂੰ ਘਣ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਘੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੂੰ ਘ ਅਤੇ ਗਲਾ ਿੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਤੋਂ ਦਿਾਅ ਿਾਲ ਹਵਾ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਹ ਖੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।
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ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੌਰਾਿ ਹਵਾ ਦਾ ਇਸ ਦਿਾਅਪਰਿ ਢੂੰ ਗ ਿਾਲ ਧੱ ਨਕਆ ਜਾਣਾ ਿਲਗਮ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂੰ ਘ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਭੋਜਿ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ ਿੂੰ ਵੀ ਕੱ ਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਲੀ ਨਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਿੂੰ ‘ਐਸਨਪਰੇਸ਼ਿ' ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

MND ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

2:

"ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾਲ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲ ਿਨਜੱ ਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਿੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਹਤਰ ਮਨਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਿ,

ਅਣਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।"

MND ਕਾਰਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਿਾਲ, ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ
ਹਿ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ MND ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਅਸਰਦਾਰ ਢੂੰ ਗ ਿਾਲ ਖੂੰ ਘਣ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿ, ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਹ ਅੂੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ।
ਸਾਹ ਘੱ ਟ ਗਨਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਹਵਾ ਨਲਜਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਘੱ ਟ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਿਾਲ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹ ਿਾਹਰ
ਕੱ ਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਿ ਨਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਦੇ
ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਿਾਲ ਿੀਂਦ ਨਵੱ ਚ ਨਵਘਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਨਹਰੀ ਿੀਂਦ ਨਵੱ ਚ ਿਹੀਂ
ਰਨਹਣ ਨਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿ ਦੀ ਿਜਾਏ ਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਮਨਹਸਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਦਰਦ ਿਾਲ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ
ਕਾਰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਿੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਿੀਂਦ ਿਾ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੂੰ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਚੂੰ ਿਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਮਨਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ:
•

ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸੱ ਧੇ ਲੇ ਟੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਹਿ ਵਰਗਾ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿਾ

•

ਘੱ ਟ ਗਨਹਰੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਣੇ

•

ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੂੰ ਘ ਕਾਰਿ ਿਲਗਮ ਜਾਂ ਕੱ ਫ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣ ਨਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋਣੀ
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•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲੂੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੋਣੀਆਂ

•

ਸੁੂੰ ਘਣ ਨਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

•

ਨਵਘਿ ਵਾਲੀ ਿੀਂਦ ਜਾਂ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿਾ

•

ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਿੇ ਜਾਂ ਮਿੋ-ਭਰਮ

•

ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ-ਦਰਦ

•

ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਿਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿੂੰਦਰਾਏ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿਾ

•

ਮਾੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਾੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਨਵੱ ਚ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣੀ

•

ਭੋਜਿ ਲਈ ਘੱ ਟ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ।

ਤੁਹਾਿੂੰ ਗਨਹਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਆਪਣੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਿ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
MND ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧਾਂ (NG42) ਇਹ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਟੀਮ ਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਵੱ ਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਨਦੱ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਾਿਕ ਸਾਹ-ਸਿੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਹਣ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੂੰ ਚ MND ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਿਾਂ

ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਿਾਰੇ ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਨਹਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦਿਾਅ ਿੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
NICE ਸੇਧਾਂ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ 1A - ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਿੀਮਾਰੀ ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧ
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ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਲ ਿਸਜੱ ਠਣ ਸਵੱ ਚ

3:

ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
MND ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਦਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ, ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇਹਿਾਂ
ਤਿਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਿ ਪਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸੈਕਸ਼ਿ 4 ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ, ਿੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹੇਠਾਂ ਨਦੱ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ:
ਸਸਥਤੀ: ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਓ ਨਕ ਿੈਠਣ, ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੇ ਟਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨਜੂੰ ਿਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ
ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸੱ ਧਾ ਲੇ ਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਿੈਠੇ ਜਾਂ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਆਸਾਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਪਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ ਜਾਣ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਨਪੱ ਛੇ ਿੂੰ ਝੁਕੀ ਕੁਰਸੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਵਸਿਾ ਨਵੱ ਚ ਿੈਠਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਿੈਡਾਂ ਿੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਆਦੀ ਨਸੱ ਧੀ ਅਵਸਿਾ ਨਵੱ ਚ ਸੌ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱ ਠ
ਨਪੱ ਛੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਂਹਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਸਰਹਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡਾ
ਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪਸਟ ਅਤੇ ਆਨਕਊਪੇਸ਼ਿਲ ਿੈਰੇਨਪਸਟ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਓ: ਕਮਰੇ ਨਵੱ ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਵਾਹ ਿੂੰ ਿਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱ ਚ
ਨਖੜਕੀਆਂ ਿੂੰ ਖੋਲਹਣਾ ਜਾਂ ਪੱ ਖਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਿਮੀ: ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਹਵਾ ਨਵੱ ਚ ਿਮੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਨਹਊਮਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗਦੀ
ਹੈ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਿਮੋਿੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਿ: ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਿ ਰਹੋ
ਨਜਸ ਿੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ GP ਿੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਹਿਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ:
•

ਸਾਲਾਿਾ ਫਲ ਵੈਕਸੀਿ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਝੜ ਨਵੱ ਚ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

•

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਮਿੀਆ ਦਾ ਵੈਕਸੀਿ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਚੁੰ ਤਾ ਘਟਾਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਚੜਹਦਾ ਮਨਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਨਚੂੰ ਤਾ ਜਾਂ ਤੌਖਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿੂੰ
ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੂੰ ਨਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸਪਰਿ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਿੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ
ਿਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਚੜਹਦਾ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇ, ਮਿੋਨਵਨਗਆਿਕ ਸਮਰਿਿ ਤੁਹਾਿੂੰ ਘੱ ਟ ਨਚੂੰ ਤਤ
ਮਨਹਸਸ ਕਰਿ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੋਨਵਨਗਆਿਕ ਤਕਿੀਕਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿੂੰ
ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
ਿਾਅਦ ਦੇ ਨਸਰਲੇ ਖ ਜੇ ਮੈਂ ਿੇਚੈਿ ਮਨਹਸਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ ਵੀ ਦੇਖੋ।
MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ.
ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ: ਇਹ ਿਲਗਮ ਿਾਲ ਿਨਜੱ ਠਣ ਨਵੱ ਚ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਕਸਰਤਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਫਨੜਆਂ ਿੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਨਹਰੇ ਸਾਹ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੂੰ ਆਖੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਨਫਜ਼ੀਓਿੇਰੇਨਪਸਟ ਜਾਂ
ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਨਫਜ਼ੀਓਿੇਰੇਨਪਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੇ।
ਖੁੰ ਘਣ ਦੀਆਂ ਤਕਿੀਕਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂੰ ਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਲਈ
ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੂੰ ਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂੰ ਘ ਭੋਜਿ ਜਾਂ ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿੈਰੇਨਪਸਟ ਤੋਂ
ਨਿਗਲਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਤਕਿੀਕਾਂ ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਮੂੰ ਗੋ।
ਊਰਜਾ ਿਚਾਓ: ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਿਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਤੀਨਵਧੀ ਿੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਿਜਾਏ ਖੁਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਉਹ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨਵੱ ਚ
ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਾਏ ਉਹਿਾਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਣਾ: ਵੱ ਡੇ ਭੋਜਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿਜਾਏ, ਿੋੜਹੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਭੋਜਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੀ ਨਕਨਰਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾੜਹੀ ਅਤੇ ਕੱ ਢਣ ਸਵੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ ਿਲਗਮ: ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਿਾਿਾਸ ਜਸ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾੜਹਾ
ਿਹੀਂ, ਿੁੱ ਕ ਅਤੇ ਿਲਗਮ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ, ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

4:

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿੈਰੇਪੀਆਂ ਿੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਪਰਿੂੰਧਿ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਦਖਾਈ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਨਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸਮੇਂ-ਸਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਿ।
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ MND ਸਿੂੰ ਧੀ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ GP
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਿਰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਤੁਹਾਿੂੰ MND ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟਵਰਕ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਾਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੇਵਾ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਿਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ GP ਵਧੇਰੇ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਭਵ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਨਿਹਤਰੀਿ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਿ ਨਵਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 3D – ਹੋਸਨਪਸ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਨਟਵ ਕੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)

ਸਾਹ ਸਿੁੰ ਧੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਹ:
•

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹਿ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਿਕ ਸਨਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਿ
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•

ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ
ਭਨਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਨਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਨਲਨਖਆਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਿ:
ਫੋਰਸਡ ਵਾਇਟਲ ਕੈਪ੍ੇਸਸਟੀ (Forced Vital Capacity (FVC)): ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ
ਿਾਲ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਕੂੰ ਿੀਆਂ ਮਜ਼ਿਤ ਹਿ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ
ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਨਤੂੰ ਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਿਾਅਦ MND ਕਨਲਨਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਇਟਲ ਕੈਪੇਨਸਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ

ਖੂੰ ਘ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਿੂੰ ਯਕੀਿ ਹੈ ਨਕ ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ
ਦੇ ਨਚੂੰ ਤਾਜਿਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਿੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ।"
ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੁੰਸਸਪ੍ਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ (Maximum Inspiratory Pressure) (MIP): ਉਹਿਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੂੰ ਦਰ ਨਖੱ ਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਪ੍ਾਇਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (Maximum Expiratory Pressure) (MEP): ਉਹਿਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਸਿਫ ਿੇਜ਼ਲ ਇੁੰਸਪ੍ੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (Sniff Nasal Inspiratory Pressure) (SNIP): ਇਹ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਿ
ਲਈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੂੰ ਿੀ ਤਾਕਤ ਿਾਲ ਸਾਹ ਅੂੰ ਦਰ ਨਖੱ ਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਾਸਹ ਨਵੱ ਚ ਡਾਟ ਿਾਲ ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਨਟਊਿ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੇਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੈਸਪ੍ਲਰੀ ਿਲੱਡ ਗੈਸਜ਼ (Arterial or Capillary Blood Gases): ਤੁਹਾਡੇ ਖਿ ਨਵੱ ਚ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਅਤੇ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ, ਲਹ-ਿਾੜੀ ਜਾਂ ਕੂੰ ਿ ਦੀ ਲੌ ਲ ਤੋਂ ਲਏ
ਖਿ ਦੇ ਿਮਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਿੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਘਣਤਾ ਅਤੇ
ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵੱ ਧ ਸੂੰ ਘਣਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਲਸ ਆਕਜ਼ੀਸਮਟਰੀ (Pulse Oximetry): ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ
ਖਿ ਨਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੌਰਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਸਕਊਟੇਿੀਅਸ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਮਈਅਰਮੈਂਟ (Transcutaneous Carbon Dioxide
Measurement) (TOSCA): ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਮੋਿੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਿ 'ਤੇ
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ਕਨਲੱਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਸਖਰਲਾ ਖੁੰ ਘ ਿਾਲ ਸਾਹ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (PECF): ਖੂੰ ਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿੂੰ ਮਾਪਣ
ਲਈ।

ਸਕਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਿਾ ਹੈ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਉਪਲਿਧ ਨਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਦਆਂ, ਇਹਿਾਂ ਨਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ

•

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਖੂੰ ਘ

•

ਿਲਗਮ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਨਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਭਨਵੱ ਖ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਆਪਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਿ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨਸਸਟ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 8B ਤੋਂ 8D
ਲਾਰ, ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7A - ਨਿਗਲਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਾ ਇੱ ਕ ਚੂੰ ਗਾ ਨਵਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ
ਮੁਤਾਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਨਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਿੂੰਧਿ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇ ਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਭਨਵੱ ਖ ਨਵੱ ਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਗੱ ਲਿਾਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਿਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਜਹੇ ਰਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਿੂੰ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਿਗਰਾਿੀ: ਤੁਹਾਿੂੰ ਮਾਹਰਾਿਾ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ, ਨਫ਼ਜ਼ੀਓਿੇਰੇਨਪਸਟ ਜਾਂ ਿਰਸ ਕੋਲ
ਭੇਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਿ ਪਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ GP ਿਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪਤਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲਾਰ ਿੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਦਜੀਆਂ
ਮੋਟੀ ਿੁੱ ਕ ਿੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਿ ਲਈ ਆਸਾਿ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂੰ ਘ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਿਗਲਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਹਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ
ਿਲਗਮ ਅਤੇ ਲਾਰ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਹ ਚੜਹਿ ਜਾਂ ਨਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ (ਨਸਰਲੇ ਖ: MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ ਵੀ ਦੇਖ)ੋ । MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ).
ਕਸਰਤਾਂ: ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਦੀ ਨਿਹਤਰੀਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ ਗ ਿਾਲ ਖੂੰ ਘਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਸੱ ਖਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਕਸਰਤਾਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹ ਭਰਿਾ: ਇਹ ਨਵਹਾਰਕ ਿੈਰੇਪੀ MND ਵਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਂ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ,
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨਵੱ ਚ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜਦ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਾਧ ਹਵਾ ਭਰਿ
ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂੰ ਘ ਲਈ ਵਾਧ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਾਲ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਿੈਗ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੈਗ ਿੂੰ ਘੁੱ ਨਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਰਮੀ
ਿਾਲ ਸਾਹ ਿਾਲ ਅੂੰ ਦਰ ਨਖੱ ਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੀ ਰਕਾਵਟ ਦਰ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਖੁੰ ਘਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ
ਿਲਗਮ ਿੂੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੂੰ ਘਣ ਦੀਆਂ ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਦਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਿਲਗਮ
ਿੂੰ ਕੱ ਢਣ ਨਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਿ (ਖੂੰ ਘ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਨਡਵਾਈਸ) ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਿ
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਾਰਗ ਲਈ ਦਿਾਅ ਨਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਤਿਦੀਲੀ ਨਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਕੁਦਰਤੀ ਖੂੰ ਘ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਂਸੀ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਿਕ ਸਾਹ ਸਿੂੰ ਧੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਯਕੇ ਨਵੱ ਚ ਹਰ ਜਗਹਾ 'ਤੇ
ਉਪਲਿਧ ਿਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਚਤ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

11

ਚਸਣ ਵਾਲੀ ਯਸਿਟ: ਇਸ ਉਪਕਰਿ ਿੂੰ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਅਤੇ ਿਲਗਮ ਿੂੰ ਸਾਫ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੇ ਨਦਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇਸ ਿੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੂੰ ਸਕਸ਼ਿ ਯਨਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੀਮ ਿਾਲ 0808 802 6262 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
support.services@mndassociation.org
ਚਸਣ ਵਾਲੀ ਯਨਿਟਾਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7A - ਨਿਗਲਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
ਿੌਿ-ਇਿਵੇਸਸਵ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (Non-invasive ventilation) (NIV): ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਮਸ਼ੀਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੂੰ ਦਰ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਕ
'ਤੇ, ਜਾਂ ਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਘੂੰ ਟੇ ਲਈ NIV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਨਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਿੂੰ

ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਿੂੰ ਇਸ ਿੂੰ ਪਰੀ ਰਾਤ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਿ ਲੱਗਾ।"

ਟਰੈਸਕਓਸਟੌਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ: ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਨਟਊਿ ਿੂੰ ਗਰਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਨਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੂੰ 'ਸਰੀਰ ਅੂੰ ਦਰ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਹਵਾਦਾਰੀ' ਿਾਮ ਿਾਲ ਸੁਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
NIV ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਰਾਤ ਦੌਰਾਿ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿਾਲ ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਵੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਿਾਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਿੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ NIV ਜਾਂ ਟਰੈੈੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਨਚਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ
ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਿੀਂਦਰ ਨਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਕਾਵਟ ਿੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਿੂੰ ਿਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਨਵਸਤਾਰ ਨਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 8B – ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ MND ਿਾਲ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਵੱ ਚ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਅਤੇ ਕਾਰਿਿ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਵਚਾਲੇ ਸੂੰ ਤੁਲਿ ਿੂੰ ਨਵਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ
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ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱ ਨਸਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਨਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਿਾਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਿੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਿੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱ ਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ
ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿੇਚੈਿ ਮਸਹਸਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਹ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਮਨਹਸਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣਦੀਆਂ ਹਿ।

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਿਾਂ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਨਵਅਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਡਰ
ਜਾਂ ਨਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਮਿੋਨਵਨਗਆਿੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ

•

ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਿਾਰੇ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਨਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸਮੀਨਖਆ ਦੀ
ਮੂੰ ਗ ਕਰੋ

•

ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਚੇਤਤਾ ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਸੱ ਖੋ ਅਤੇ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ

•

ਪਰਕ ਿੈਰੇਪੀਆਂ, ਸੂੰ ਗੀਤ ਿੈਰੇਪੀ, ਆਰਟ ਿੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ 'ਤੇ
ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨਚੂੰ ਤਾ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਦਆਂ ਹਿ (ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਾਹਤ
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਨਪਸ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ)

•

ਨਚੂੰ ਤਾ ਿੂੰ ਨਿਯੂੰ ਨਤਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਨਹਸ਼ਤ, ਨਿਰੂੰ ਤਰ ਨਚੂੰ ਤਾ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਿਾਵਾਂ ਹੋਵੇ (ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਿੁਸਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ
ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਪਰਕ ਿੇਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 3D – ਹੋਸਨਪਸ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਨਟਵ ਕੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)

ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 6B – ਪਰਕ ਿੇਰੇਪੀਆਂ
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MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਸਕਟ
MND ਦੀ ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ ਇੱ ਕ ਅਨਜਹਾ ਿਾਕਸ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸਨਿਤੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂੰ ਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱ ਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਟ ਦਾ ਿੇੜੇ ਹੋਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਦੀ ਿੇਿਤੀ 'ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਨਕਟ ਿਾਕਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ GP ਿਾਕਸ ਨਵੱ ਚ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿੁਸਖ਼ਾ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਿਰਸ ਿੂੰ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ।
ਦਵਾਈ ਿੂੰ ਹੋਰਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ GP ਿੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੱ ਿੇ ਨਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਲਖਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਢੁੱ ਕਵਾਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਤੁਹਾਡਾ GP, ਨਕਟ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ MND ਕਿੈਕਟ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਪਰਕ

ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਿ 5: ਮੈਿੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਵੇਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

5:

ਮੈਿੁੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਵੇਂ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲਾਹੇਵੁੰਦ ਸੁੰ ਗਠਿ
ਜ਼ਰਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਗਠਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ
ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਪਰੂੰ ਟ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਿ, ਪਰ ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਿਾਂ ਦਰਨਮਆਿ ਇਹ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਸੂੰ ਗਠਿ
ਿੂੰ ਲੱਭਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ ਹਿ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ MND ਕਿੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ (ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।
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GOV.UK
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਨਵੱ ਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਸਮਰਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿੈਨਿਨਫਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ। ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਲਈ ਹੇਠਾਂ NIDirect ਦੇਖ।ੋ
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.gov.uk

ਂ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਫ
ਹੈਲਥ ਐਡ
ੋ ੈਸ਼ਿਲ ਕਾਉਂਸਸਲ (HCPC)
ਇੱ ਕ ਨਿਯੂੰ ਤਰਕ ਸੂੰ ਸਿਾ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿ ਦੇ ਨਮਆਰਾਂ ਿੂੰ ਪਰਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰ ਰੱ ਖਦੀ
ਹੈ।
ਪਤਾ:

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

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0300 500 6184

ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.hpc-uk.org

ਹੈਲਥ ਇਿ ਵੇਲਜ਼
NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਨਵੱ ਚ ਨਸਹਤ ਿੋਰਡਾਂ ਿਾਰੇ ਔਿਲਾਈਿ ਮਦਦ (NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਲਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ)।
ਈਮੇਲ: ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪੂੰ ਿੇ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.wales.nhs.uk

MND ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ
ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਨਵੱ ਚ MND ਤੋਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੂੰ ਨਡੂੰ ਗ।
ਪਤਾ:

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

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0141 332 3903

ਈਮੇਲ: info@mndscotland.org.uk
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.mndscotland.org.uk

ਂ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ (NICE)
ਿੈਸ਼ਿਲ ਇੁੰਸਟੀਸਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
MND ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿੂੰਧਿ ਿਾਰੇ NG42 ਸਮੇਤ, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿੂੰ ਨਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸੂੰ ਸਿਾ।
ਪਤਾ:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0300 323 0140

ਈਮੇਲ: nice@nice.org.uk
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nice.org.uk
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NHS ਯਕੇ
NHS ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਔਿਲਾਈਿ ਹਵਾਲਾ।
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nhs.uk

NHS 111
NHS ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਅਨਜਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਿ ਿੂੰ ਖ਼ਤਰੇ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਨਦਿ ਉਪਲਿਧ।
ਟੈਲੀਫੋਿ:

111 (ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ)

NHS Direct Wales
ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਨਸਹਤ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਨਦਿ ਉਪਲਿਧ।
ਟੈਲੀਫੋਿ:

0845 4647 ਜਾਂ 111 (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ)

ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਔਿਲਾਈਿ (NHS ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ)
ਹੈਲਥ ਐਡ
ਿੋਰਦਰਿ ਆਇਲੈਂ ਡ ਨਵੱ ਚ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨਮਤੀ ਿੂੰ ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.hscni.net

NI ਡਾਇਰੈਕਟ
ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨਵੱ ਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਸਮਰਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿੈਨਿਨਫਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ।
ਈਮੇਲ: ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪੂੰ ਿੇ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nidirect.gov.uk

ਹਵਾਲਾ ਸਚੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਿਿ ਨਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਿਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ
ਈਮੇਲ: infofeedback@mndassociation.org
ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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ਆਭਾਰ
ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰ ਿਵਾਦ ਕਰਿਾ
ਚਾਹਾਂਗੇ:
ਸਾਰਾਹ ਐਵਲਜ਼ (Sarah Ewles), ਰੈਸਨਪਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿ ਨਵੱ ਚ ਕਨਲਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ ਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪਸਟ,
ਰੈਸਨਪਰੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਯਿੀਵਰਨਸਟੀ ਹੋਸਨਪਟਲਜ਼ ਸਾਊਿੂੰ ਪਟਿ NHS ਟਰੱ ਸਟ
ਨਕਰਸਟੀਿਾ ਫੌਲ (Christina Faull), ਪੈਲੀਏਨਟਵ ਮੈਡੀਸਿ ਕਿਸਲਟੈਂਟ, LOROS, ਨਲਸੈਸਟਰ
ਲੀਹ ਗੈਲੋਿ (Leah Gallon), ਕਨਲਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ ਰੈਸਨਪਰੇਟਰੀ ਨਫਨਜ਼ਓਿੈਰੇਨਪਸਟ, ਰੈਸਨਪਰੇਟਰੀ
ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੈਨਲਸਿਰੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਟਰੱ ਸਟ
ਮਾਰਨਟਿ ਲੈ ਿਮ (Martin Latham), ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ ਿਰਸ, ਸਲੀਪ ਸਰਨਵਸ, ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਸਨਪਟਲ, ਲੀਡਜ਼
ਂ ਰੀਆ ਮੈਰੀਸਿ (Andria Merrison), ਨਿਊਰੋਮਸਕੁਲਰ ਨਿਮਾਰੀ ਨਵੱ ਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਦਲਚਸਪੀ ਿਾਲ ਕਿਸਲਟੈਂਟ
ਐਡ
ਨਿਊਰੋਲੋਨਜਸਟ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਿਰਸਟਲ MND ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਨਧਤ ਹੇਠ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:
1A - ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਿੀਮਾਰੀ ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧ
3D – ਹੋਸਨਪਸ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਨਟਵ ਕੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)
7A – ਨਿਗਲਣ ਸਿੂੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
8B – ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ
8C - MND ਦੇ ਿਾਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਿੂੰ ਦ ਕਰਿਾ
8D - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ
14A - ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਫੈਸਲੇ (ADRT) ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾਿੂੰ ਦੀ
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ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੌਿ ਰੋਗ ਿਾਲ ਜੀਵਿ ਨਿਤਾਉਣਾ – ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਿੂੰ ਕਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਗਾਈਡ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਨਿਿਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵਆਪਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ MND ਿਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਜਲਦ ਗਾਈਡ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਸੂੰ ਸਕਰਣ
MND ਿਾਲ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣਾ - ਸਾਡੀ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਰੇ ਪੁਸਤਕ, ਜੋ MND ਿਾਲ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਦਲਚਸਪੀਆਂ ਿੂੰ ਿਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਗੱ ਲਿਾਤ
ਖੋਲਹਣ ਲਈ MND ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜੇਿ ਦੀ ਅਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸਨਤਕਾ

ਜੀਵਿ ਦਾ ਅੂੰ ਤ: ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੇਧ – ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਵੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
MND ਅਲਰਟ ਗੁੱ ਟ ਦਾ ਿੈਂਡ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਨਹਿਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀਿ ਸਟਾਫ਼ ਿੂੰ ਇਹ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ MND ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਿਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਿੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਿਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.mndassociation.org/publications ਜਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰਪ ਲਈ MND ਕਿੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਤੋਂ
ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MND ਕਿੈਕਟ ਿਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਿਧ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਿਹਾਂ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਾਿਕ ਿਰਾਂਚ, ਗਰੁੱ ਪ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਨਵਨਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਨਵਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
MND ਕਿੈਕਟ
ਟੈਲੀਫੋਿ: 0808 802 6262
ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
MND ਐਸੋਸਸਏਸ਼ਿ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ
ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ: www.mndassociation.org
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ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ: http://forum.mndassociation.org ਜਾਂ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ

ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੈਕ ਸਚਮੁਚ ਿਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਿ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਿੂੰ ਿਵੀਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਮੌਜਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰ ਨਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇ ਗੀ ਨਜਸ ਿਾਲ MND ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਗਆਤ ਨਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੁਨਹੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੂੰ ਡਾਂ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਿੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਚਿਾ ਸ਼ੀਟ ਿਾਰੇ ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ
ਫਾਰਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਪ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸੱ ਧੀ ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਨਚੱ ਠੀ ਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 05/19

ਰਨਜਸਟਰਡ ਚੈਨਰਟੀ ਿੂੰਿਰ 294354

ਅਗਲੀ ਸਮੀਨਖਆ: 05/22

ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕੂੰ ਪਿੀ ਿੂੰਿਰ 2007023
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