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சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்காை ஆதரவு
இயக்கு நரம்பணு நநாயுடன் கூடிய அல்லது அந்நநாயால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்காை தகவல்கள்

இயக்கு நரம்பணு நநோய் (MND) வெவ்நெறு ெழிகளில் மனிதர்களளப்

போதிக்கின்றது. நெறு யோநரனும் அனுபெித்த அநத அறிகுறிகள் அநத

ெரிளையில் உங்களுக்கு ஏற்படச் ைோத்தியமில்ளை. ஆனோல் ைிை புள்ளியில்
நீங்கள் சுெோைிக்கும் முளறயில் மோற்றங்களள அனுபெிக்கக்கூடும்.

MND-ஆல் பைெனமளடகின்ற
ீ
உங்கள் சுெோைிக்கும் தளைகள் மீ ண்டும்

அெற்றின் பளழய நிளைளய அளடய இயைோெிட்டோலும், அறிகுறிகளளக்
குளறப்பதற்கு உதெக்கூடிய வதரபிகளும் ைிகிச்ளைகளும் உள்ளன.

MND-உடனோன சுெோைித்தல் குறித்த உங்கள் நகள்ெிகளுக்கு ெிளட வபற
இந்தத் தகெல் தோள் உதெக்கூடும். இது பின்ெரும் பிரிவுகளள
உள்ளடக்குகின்றது:
1:

நான் சுவாசிக்கும்நபாது என்ை நிகழ்கின்றது?

2:

என் சுவாசத்னத MND எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும்?

3:

எைது சுவாசத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கனள நிர்வகிக்க உதவ நான்

என்ை சசய்யநவண்டும்?
4:

எைக்கு சிகிச்னச, சதரபி அல்லது ஆதரவு கினடக்குமா?

5:

இன்னும் கூடுதல் வழிமுனறகனள நான் எவ்வாறு கண்டறிவது?

இந்தத் தகெல்களள ெோைித்த பின்னர் உங்களுக்கு ஏநதனும் நகள்ெிகள்
எழுந்தோல், உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்பு குழுெோல்
உங்களுக்கு உதெமுடியும். சுெோைிப்பதில் உங்களுக்கு ஏநதனும்
1

பிரச்ைளனகள் ஏற்பட்டோல், மதிப்பீடு மற்றும் ஆதரவுக்கோக ைிறப்பு
நிபுணர்களளப் பரிந்துளரக்கும்படி நீங்கள் நகட்டுக்வகோள்ளைோம்.

எங்களின் உதெிளமயக் குழுெோன MND கவனக்ட்ளடயும் நீங்கள் வதோடர்பு
வகோள்ளைோம். வதோடர்பு ெிெரங்களுக்கு, இந்தத் தோளின் இறுதியில் உள்ள

நமைதிகத் தகெல்கள் பகுதிளயப் போர்க்கவும்.

எங்களின் பிற வெளியீடுகளள ைிறப்புப்படுத்திக் கோண்பிக்க இந்தக்

குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இெற்ளற எவ்ெோறு அணுகைோம்
என்பளதக் கோண, இந்தத் தோளின் இறுதியில் உள்ள நமைதிகத்

தகெல்கள் பகுதிளயப் போர்க்கவும்.

MND வகோண்ட அல்ைது MND-யோல் போதிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்து
வபறப்படும் நமற்நகோள்களள

ைிறப்புப்படுத்திக் கோண்பிக்க இந்தக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
இது மூைத்தகெல்களின் வமோழிவபயர்க்கப்பட்ட பதிப்பு என்பளதக்
கெனத்தில் வகோள்ளுங்கள். நற்வபயருளடய வமோழிவபயர்ப்பு
நைளெகளளப் MND கூட்டளமப்பு பயன்படுத்துகின்றது.
இருந்தோலும், வமோழிவபயர்ப்பில் ஏநதனும் பிளழகள் இருந்தோல்
அெற்றிற்கு வபோறுப்நபற்க இயைோது.
ைிகிச்ளை மற்றும் பரோமரிப்பு குறித்த முடிவுகளள எடுக்கும்நபோது,
எப்நபோதுநம உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூக பரோமரிப்புக்
குழுெிடம் ஆநைோைளன நகட்கவும். ைந்திப்பு நியமனங்களில்
உங்களுக்கு உதவுெதற்கோக அெர்கள் ஒரு வமோழிவபயர்ப்போளளர
ஏற்போடு வைய்யக்கூடும்.
நமைதிகத் தகெல்களின் வமோழிவபயர்ப்பு ைோத்தியமோனநத.
ஆயினும் இது ஒரு ெளரயறுக்கப்பட்ட நைளெ ஆகும்.
ெிெரங்களுக்கு எங்கள் உதெிளமயக் குழுெோன MND கவனக்ட்ளட
வதோடர்பு வகோள்ளவும்:
வதோளைநபைி: 0808 802 6262
மின்னஞ்ைல்: mndconnect@mndassociation.org
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நான் சுவாசிக்கும்நபாது என்ை

1:

நிகழ்கின்றது?

சுெோைித்தல் என்பது உங்கள் நுளரயீரல்களுக்கு கோற்ளற எவ்ெோறு
உள்ளிழுத்து, வெளிெிடுகிறீர்கள் என்பளதக் குறிக்கிறது. இந்தக்
கோற்றிைிருந்து ஆக்ஸிஜன் எடுத்துக் வகோள்ளப்பட்டு, உங்கள்

இரத்தக்குழோய்களுக்குள் அனுப்பப்படுகின்றது. நமலும் உங்கள் உடல்
வையல்போட்டிற்கு உதவுெதற்கோக அந்த ஆக்ஸிஜன் உங்கள் உடல்
முழுெதும் எடுத்துச் வைல்ைப்படுகின்றது.

உங்கள் உடைோனது ஒரு கழிவுப் வபோருளோக கோர்பன் ளட ஆக்ளஸளட
உற்பத்தி வைய்கின்றது. நீங்கள் சுெோைத்ளத வெளிநயற்றும்நபோது இது

மீ ண்டும் உங்கள் நுளரயீரல்களுக்குள் வகோண்டு ெரப்படுகின்றது. உங்கள்

இரத்த ஓட்டத்தில் ஆக்ஸிஜளனயும், கோர்பன் ளட ஆக்ளஸளடயும் ைரியோன
ைமநிளையில் ளெத்திருப்பது முக்கியமோனதோகும்.

நீங்கள் சுெோைிக்கும்நபோது பின்ெருென உள்ளிட்ட பை தளைகளளப்
பயன்படுத்துகின்றீர்கள்:
•
•

உதரெிதோனம் – உங்கள் நுளரயீரல்களுக்குக் கீ நழ உள்ள ஒரு வபரிய
தளை

ெிைோ இளடத் தளைகள் – உங்கள் ெிைோ எலும்புகளுக்கிளடயிைோன
தளைகள்.

நீங்கள் சுெோைிக்க உதவும்வபோருட்டு, உங்கள் மோர்பகத்தின் அளளெ

அதிகரிப்பதற்கு இந்தத் தளைகள் இறுக்கமோகின்றன. அச்ைமயத்தில் உங்கள்
நுளரயீரல்களுக்குள் கோற்று தள்ளப்படுகின்றது. இந்தத் தளைகள்
தளர்ச்ைியளடயும்நபோது, கோற்றோனது நுளரயீரல்களிைிருந்து
வெளிநயற்றப்படுகின்றது.
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காற்றுக்குழ
ல்

கழுத்துத்
தனசகள்

நு
னர
உதரவிதா
ைம்

(விலா
எலும்புகளுக்கி
னடநயயுள்ள)

சுவாசித்தலில் சதாடர்புனடய தனசகள்

நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்போக இருந்தோல் அல்ைது உங்கள் சுெோைத் தளைகள்
பைெனமோக
ீ
இருந்தோல், உங்கள் கழுத்து மற்றும் நதோள்பட்ளட தளைகளும்
கூட சுெோைித்தைில் ஈடுபடக்கூடும்.

நான் இருமும்நபாது என்ை நடக்கின்றது?
நீங்கள் இருமும்நபோது, நீங்கள் ஒரு வபரிய சுெோைத்ளத

உள்ளிழுக்கின்றீர்கள். நமலும் உதரெிதோனத்தின் மீ து அழுத்தத்ளத
உருெோக்க, உங்கள் ெயிற்றுத் தளைகள் இறுக்கமளடகின்றன.

இருமுெதற்கோக தளைகள் இறுக்கமளடெதோல், உங்கள் குரல் வபட்டி மற்றும்
வதோண்ளட ஆகியளெ மூடிக்வகோண்டு, பின்னர் உங்கள் நுளரயீரல்களின்
கோற்ளற நீங்கள் வெளிநயற்றும்நபோது திறந்து வகோள்கின்றன.

இந்த ெலுெோன கோற்றின் அழுத்தமோனது, மோர்பு வதோற்றின்நபோது ைளிளய
சுத்தம் வைய்ய உதெக்கூடும். ‘தெறோன ெழியில் கீ நழ வைன்று’ உங்கள்
கோற்றுக் குழலுக்குள் நுளழகின்ற (இது உறிஞ்ைியிழுத்தல் என

அளழக்கப்படுகின்றது) ஏநதனும் உணவு அல்ைது போனத்ளத சுத்தம்
வைய்யவும் இருமல் உதெக்கூடும்.
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என் சுவாசத்னத MND எவ்வாறு

2:

பாதிக்கக்கூடும்?

“முன்வனச்ைரிக்ளக என்பது, முன்நன என்ன இருக்கைோம் என்பளத
முன்னறிெித்தைோகும். முன்நன என்ன உள்ளது என்பளதயும் அளதக்

ளகயோள்ெதற்கோன ெழிகளளயும் அறிந்து வகோள்ெது நல்ைது என்நற
நோன் எப்நபோதும் கருதுகின்நறன், அறியோதளெ எப்நபோதும் மிகவும்
அச்சுறுத்தைோகநெ உள்ளன.”

MND ஆனது தளைகளளப் பைெனமளடயச்
ீ
வைய்கின்றது. அந்தத் தளைகளில்
உங்கள் சுெோைத் தளைகளும் உள்ளடங்கியிருக்கைோம். சுெோைித்தல்

படிப்படியோக பைெனமளடெதுடன்,
ீ
பிற தளைகள் முதைில் பைெனமளடய
ீ
முளனகின்றன. ஆனோல் ைிை ைமயங்களில் MND-இன் முதல் அறிகுறியோக

சுெோைப் பிரச்ைளனகள் உள்ளன. திறம்பட இருமுெதற்கோன உங்கள் திறனும்
கூட பைெனமளடயத்
ீ
வதோடங்கைோம்.

உங்கள் சுெோைத் தளைகள் பைெனமோக
ீ
இருந்தோல், இது நீங்கள்

சுெோைக்கோற்ளற உள்ளிழுத்தளையும் வெளிநயற்றுதளையும் போதிக்கின்றது.

சுெோைித்தல் ஆழமில்ைோததோக ஆகி, நுளரயீரல்களுக்குள் குளறெோன கோற்று
உள்ளிழுக்கப்பட்டு, அதனோல் குளறெோன ஆக்ஸிஜன் உறிஞ்ைப்படுகின்றது.

சுெோைத் தளைகள் பைெனமளடெதன்
ீ
கோரணமோக,கோர்பன் ளட ஆக்ளஸளட
வெளிநயற்றுெதும் கடினமோகிடும்.

இது நீங்கள் தூங்கும் ைமயத்தில் உங்களளப் போதிக்கக்கூடும். சுெோைித்தல்

மிகவும் ைிரமமோக இருக்கும்நபோது, இரத்த ஆக்ஸிஜன் நிளைகள் தோழ்ெோக
இருப்பதோல் அது உங்கள் தூக்கத்திற்கு இளடயூளற ெிளளெிக்கக்கூடும்.

நீங்கள் அடிக்கடி ெிழித்வதழக்கூடும் அல்ைது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க
முடியோமல் நபோகைோம். இதனோல் நீங்கள் தூங்க் எழுந்த பின்னர்

புத்துணர்ச்ைியற்று நைோர்ெோக உணர்ெர்கள்.
ீ
தளைெைியின் கோரணமோகவும்
நீங்கள் எழத் வதோடங்கைோம். இது கோர்பன் ளட ஆக்ளஸடின் நிளைகள்

அதிகரிக்கத் வதோடங்குெதன் கோரணமோக ஏற்படைோம்.இல்ளைவயன்றோல்,

நல்ை இரவுத் தூக்கத்ளதப் வபறமுடியோமல் நபோனதோல் கூட இருக்கைோம்.
நீங்கள் பின்ெரும் நநோய்க்குறிகளளயும் அறிகுறிகளளயும் கெனிக்கக்கூடும்:
•

ஓய்ெோக இருக்கும்நபோது கூட அல்ைது குறிப்போக கிளடமட்டமோக
படுத்திருக்கும்நபோது கூட மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுதல்

•

ஆழமற்ற அல்ைது மிக நெகமோன சுெோைம்
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•

பைெனமோன
ீ
இருமைோல் ைளி அல்ைது கபத்ளத சுத்தம் வைய்ெதில்
ைிரமம்

•

மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஏற்படுகின்ற அல்ைது நோள்பட்ட மோர்புத் வதோற்றுகள்

•

பைெனமோன
ீ
நுகரும்தன்ளம

•

வதோந்தரவுடன் கூடிய தூக்கம் அல்ைது நீங்கள் எழும்நபோது நைோர்ெோக
உணர்தல்

•

வகட்ட கனவுகள் அல்ைது பிரளமகள்

•

கோளைநநரத் தளைெைிகள்

•

பகல் நெளளயின்நபோது மிகவும் நைோர்ெோகவும் தூக்கமோகவும்
உணர்தல்

•

நமோைமோன கெனம், நமோைமோன நிளனெோற்றல் அல்ைது குழப்பமோக
உணர்தல்

•

உங்கள் குரல் பைெனமளடயத்
ீ
வதோடங்குதல்

•

ெயிற்றுப் பைி குளறதல்.

ஆழ்ந்த சுெோைத்ளத உள்ளிழுப்பதற்கு நீங்கள் ைிரமப்படைோம். நமலும்
சுெோைிப்பதற்கு உங்கள் கழுத்து மற்றும் நதோள்பட்ளடத் தளைகளள
அதிகமோகப் பயன்படுத்துெளதயும் நீங்கள்உணர்ெர்கள்.
ீ

சுெோை ைிரமங்களுக்கோக உங்கள் சுகோதோரப் பரோமரிப்பு குழு உங்களள
மதிப்பீடு வைய்து, உங்கள் சுெோைத்ளதத் வதோடர்ந்து கண்கோணிக்க
நெண்டும் என்று MND மீ தோன NICE ெழிகோட்டல்கள் (NG42)

பரிந்துளரக்கின்றன. நமநை பட்டியைிடப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் எளதநயனும்
நீங்கள் கெனித்து, உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்புக் குழு
உங்கள் சுெோைத்ளத ஏற்கனநெ கண்கோணிக்கெில்ளை என்றோல்,

ஆநைோைளனக்கோக அெர்களளத் வதோடர்பு வகோள்ளவும். உங்கள் உள்ளூர்
சுெோை மண்டை நிபுணர் குழுவுக்குப் பரிந்துளர வைய்யக் நகட்டுக்

வகோள்ெதற்கு இது நல்ைநதோர் ைமயம். இதனோல் நீங்கள் மதிப்பீடு

வைய்யப்படவும், ைிகிச்ளை மற்றும் பரோமரிப்பிற்கோன நதர்வுகள் குறித்து
ெிெோதிக்கவும் முடியும்.

“பரோமரிப்புக் குழுெின் முன்வனச்ைரிக்ளகயுடன் கூடிய
அணுகுமுளறயின் மூைம், தங்களின் நிளை குறித்து கடினமோன
சூழளை எதிர்நநோக்குகின்ற MND வகோண்ட நபர் மற்றும் அெரது
பரோமரிப்போளர் மீ தோன அழுத்தம் குளறயக்கூடும்.”
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NICE ெழிகோட்டல்கள் மீ தோன நமைதிகத் தகெல்களுக்கு, இளதப்
போர்க்கவும்:

தகெல் 1A - இயக்கு நரம்பணு நநோய் மீ தோன NICE ெழிகோட்டல்கள்

3:

எைது சுவாசத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கனள
நிர்வகிக்க உதவ நான் என்ை
சசய்யநவண்டும்?

உங்கள் சுெோைத் தளைகள் MND-ஆல் போதிக்கப்பட்டிருந்தோல், நநோயின்

தன்ளம அதிகரிக்க அதிகரிக்க அத்தளைகள் வதோடர்ந்து பைெனமளடயும்.
ீ
இருப்பினும், இந்த மோற்றங்களளக் ளகயோள உதவுெதற்கு உங்களுக்கும்
உங்கள் பரோமரிப்போளர்களுக்குமோன ெழிகள் உள்ளன. பிரிவு 4-ஐயும்
போர்க்க: எனக்க் ைிகிச்ளை, வதரபி அல்ைது ஆதரவு கிளடக்குமோ?
பின்ெரும் பரிந்துளரகள் உங்களுக்கு உதெக்கூடும்:
நினலப்படுத்தல்: நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும்நபோது, நின்று

வகோண்டிருக்கும்நபோது அல்ைது படுத்திருக்கும்நபோது, உங்கள் மோர்பகம்

முடிந்தெளர முழுளமயோக ெிரிெளடந்திருப்பளத உறுதி வைய்திடுங்கள்.
கிளடமட்டமோகப் படுப்பளத ெிட, அமர்ந்திருக்கும்நபோது அல்ைது நின்று

வகோண்டிருக்கும்நபோது எளிதோக சுெோைிக்க முடியைோம். ஏவனனில் நீங்கள்
ஒரு முழுளமயோன சுெோைத்ளத எடுக்க உதவும்வபோருட்டு, உதரெிதோனம்
கீ ழ்நநோக்கி நகர்ெதற்கு புெியீர்ப்பு ெிளை உதவுகின்றது.

ைோய்மோன ெைதி வகோண்ட இருக்ளகயில் அமர்ெதன் மூைம் ெைதியோன
நகோணத்தில் உங்களோல் அமரமுடியும். நநரோன நிளையில் நீங்கள்

படுப்பதற்கு ஏற்ப ைரிவைய்ய முடியக்கூடிய ைிறப்பு படுக்ளககள் உங்களுக்கு
உதெக்கூடும். நமலும் உங்கள் முதுகின் பின்னோலும் புஜங்களின் கீ ழும்

தளையளணகளள ளெத்துக்வகோள்ெதும், மோர்பு ெிரிெளடய உதெக்கூடும்.
இதுகுறித்து உங்கள் பிஸிநயோவதரபிஸ்ட் மற்றும் ஆக்குநபஷனல்
வதரபிஸ்ட்டோல் ஆநைோைளன ெழங்கமுடியும்.

காற்நறாட்டம்: அளறயில் நல்ை கோற்நறோட்டத்ளதப் பரோமரிப்பது

உதெிகரமோனதோக இருக்கும். உதோரணத்திற்கு, ஜன்னல்களளத் திறந்து
ளெத்துக் வகோள்ளுங்கள் அல்ைது மின்ெிைிறிளயப் பயன்படுத்துங்கள்.
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ஈரப்பதம்: கோற்றில் ஈரப்பதத்தின் நிளைளய நமம்படுத்துெதற்கு

ஈரப்பதமூட்டிளயப் பயன்படுத்துெது உதெிகரமோனதோக உள்ளதோக ைிை
நபர்கள் வதரிெித்துள்ளனர்.

ஃப்ளூ மற்றும் நிநமாைியா தடுப்பூசிகள்: இருமல், ைளி அல்ைது ஃப்ளூ
நபோன்றெற்ளறக் வகோண்டுள்ள யோரிடநமனும் வநருக்கமோன வதோடர்பு

வகோள்ெளதக் குறித்து எச்ைரிக்ளகயுடன் இருங்கள். நமலும் வபோருத்தமோன
தடுப்பூைிகள் குறித்து உங்கள் GP-யிடம் நகளுங்கள். இளெ
பின்ெருெனெற்ளறயும் உள்ளடக்கைோம்:
•

ெருடோந்திர ஃப்ளூ தடுப்பூைி (ெழக்கமோக இளையுதிர் கோைத்தில்
ெழங்கப்படும்)

•

ஒருமுளற ெழங்கப்படும் நிநமோனியோ தடுப்பூைி.

உங்கள் முக்கியப் பரோமரிப்போளரும் இந்தத் தடுப்பூைிகளள எடுக்க
நெண்டியிருக்கைோம்.
பதற்றத்னதக் குனறக்கவும்: மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுெதோக உணர்ந்தோல்,

அளமதியோக இருக்க முயலுங்கள். ஏவனனில் பதற்றமளடதநைோ அல்ைது
கெளையளடதநைோ சுெோைிப்பளதப் போதித்து அளத இன்னும்
நமோைமோனதோக்கும். உங்கள் பரோமரிப்போளரின்அளமதியோன,

நம்பிக்ளகயுடன் கூடிய அணுகுமுளறயும் கூட உதெிகரமோனதோக

இருக்கும். உங்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும்நபோது பயன்படுத்திக்
வகோள்ளும் நுட்பங்கள் குறித்து, உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூக

பரோமரிப்புக் குழுெிடம் நகட்கவும். கிளடக்கப்வபற்றோல், உளெியல்ைோர்

ஆதரவும் பதற்றத்ளதக் குளறப்பதில் உங்களுக்கு உதெக்கூடும். நமலும் ைிை
உளெியல்ைோர் நுட்பங்கள் சுெோைத்துடன் வதோடர்புளடய பதற்றத்ளதயும்
கூடக் குளறக்க உதெைோம்.

இத்தளைப்புகளளயும் பின்னர் போர்க்கவும்: நோன் பதற்றமோக உணர்ந்தோல்

என்ன வைய்யைோம்? மற்றும் MND அெைரநிளை உதெித் வதோகுப்பு.
சுவாசப் பயிற்சிகள்: இளெ ைளிளய நிர்ெகிப்பதிலும், மோர்புத்

வதோற்றுகளின் அபோயத்ளதக் குளறப்பதிலும் உங்களுக்கு உதெக்கூடும்.

நுளரயீரல்களள மிக முழுளமயோக ெிரிெளடய உதவும் ெளகயில் நீங்கள்
ஆழமோன சுெோைத்ளத எடுப்பதற்கு சுெோைப் பயிற்ைிகள் உதெக்கூடும். ஒரு
பிஸிநயோவதரபிஸ்ட் அல்ைது சுெோை பிஸிநயோவதரபிஸ்டுக்கோன
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பரிந்துளரக்கோக உங்கள் GP அல்ைது ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்புக்
குழுளெக் நகட்கவும்.

இருமும் நுட்பங்கள்: நீங்கள் இருமும் முளறளய நமம்படுத்துெதற்கு

நீங்களும் உங்கள் பரோமரிப்போளரும் ைிை நுட்பங்களளக் கற்றுக்வகோள்ளைோம்.
உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூக பரோமரிப்புக் குழுெிடம் இதுகுறித்து
நகட்கவும். உணவு அல்ைது போனம் தெறோன ெழியில் கீ நழ வைல்லும்
கோரணத்தோல் நீங்கள் இருமினோல், உங்கள் நபச்சு மற்றும் வமோழி

வதரபிஸ்ட்டிடம் ெிழுங்கும் நுட்பங்கள் குறித்த ெழிகோட்டல்களளக்
நகட்கவும்.

சக்தினய வணடிக்காதீ
ீ
ர்கள்: கடினமோன வையல்போடுகளளத் தெிர்க்கவும்.
அதற்குப் பதிைோக ைிறு ைிறு பணிகளோகப் பிரித்துக்வகோண்டு வையல்படவும்.
நதளெயில்ைோத வையல்களளச் வைய்ெதற்குப் பதிைோக, உங்களுக்கு

உண்ளமயிநைநய நதளெப்படக்கூடிய வையல்போடுகளுக்கோக ஆற்றளை
நைமித்து ளெக்கவும்.

உண்ணுதல்: ஒநர ைமயத்தில் முழு உணளெயும் உண்ணுெதற்குப்

பதிைோக, ைிறிதளவு உணளெ அடிக்கடி உண்பதும் உதெிகரமோனதோக

இருக்கும். ெயிறு நிளறந்திருக்கும்நபோது, அது உதரெிதோனத்தின் வையளைப்
போதிக்கக் கூடும். நமலும் சுெோைிப்பதற்கு நீங்கள் அதிகப்படியோக முயை
நெண்டியிருக்கைோம்.

தடித்த மற்றும் சவளிநயற்றக் கடிைமாை சளி: ைளி மற்றும் கபத்ளத
இளகச்வைய்ெதில் அன்னோைிப் பழச்ைோறு உதெக்கூடும் என்று

கருதப்படுகின்றது. ஆனோல் அதன் கோன்வைன்ட்நரட்ளட பயன்படுத்துெது
உகந்ததல்ை.

4:

எைக்கு சிகிச்னச, சதரபி அல்லது ஆதரவு

கினடக்குமா?

சுெோை ஆதரவு மற்றும் வதரபிகள் ெழக்கமோக சுெோைப் பரோமரிப்பு அல்ைது
சுெோை நமைோண்ளமத் துளறக்குப் பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன.

உங்களிடம் சுெோைப் பிரச்ைளனகளின் அறிகுறி வதன்பட்டோல், சுெோைப்
பரோமரிப்புக் குழுவுக்கு நீங்கள் பரிந்துளரக்கப்படுெர்கள்.
ீ
அவ்ெோறு

பரிந்துளரக்கப்படோெிட்டோல், பரிந்துளர வைய்யும்படி நீங்கநள நகட்கைோம்.
அளனத்துத் நதர்வுகள் குறித்தும், உங்களுக்கு எவ்ெோறு ஆதரெளிக்கப்பட
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முடியும் என்பது குறித்தும் உங்களுக்கு முற்றிலுமோகத் வதரிெிக்கப்படுெளத
உறுதிவைய்ய நெண்டும். இதனோல், ைரியோனதோக உங்களுக்குத் நதோன்றும்
முடிவுகளள ைரியோன நநரத்தில் நீங்கள் எடுக்க உதவும்.

எல்ைோ ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்பு ைிறப்பு நிபுணர்களுக்கும் MND
வகோண்ட நபர்களுடன் பணிபுரியும் அனுபெம் இருக்கோது. ஆனோல்

நதளெப்படுகின்ற பட்ைத்தில், உங்கள் GP அல்ைது ஆநரோக்கிய மற்றும்
ைமூகப் பரோமரிப்பு குழுெின் பிற உறுப்பினர்களோல் உங்களள ைிறப்பு
நிபுணர்களுக்கு பரிந்துளரக்க முடியும்.

MND பரோமரிப்பு ளமயம் அல்ைது அதன் வநட்வெோர்க்குடன்

இளணக்கப்பட்டுள்ள ைிறப்பு நிபுணர்கள் அல்ைது உங்கள் உள்ளூர் நரம்பியல்
நைளெயிடமிருந்து நீங்கள் ஆதரளெப் வபறும் ெோய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

பரந்த ஆதரவுக்கோக உங்களள நநோய்த்தடுப்பு பரோமரிப்பு நைளெகளுக்கும்
உங்கள் GP பரிந்துளர வைய்யைோம். நமலும் மிகச்ைிறந்த ைோத்தியமோன

ெோழ்க்ளகத் தரத்ளத அளடய அளெ உங்களுக்கு முக்கியமோனதோகும்.
நநோய்த்தடுப்புப் பரோமரிப்பின் மீ தோன நமைதிகத் தகெல்களுக்கு,
இளதப் போர்க்கவும்:

தகெல் தோள் 3D – நநோயோளி பரோமரிப்பகம் மற்றும் நநோய்த்தடுப்பு பரோமரிப்பு

சுவாசப் பராமரிப்புக் குழுவால் என்ை சசய்யமுடியும்?
அெர்களோல் இெற்ளறச் வைய்ய முடியும்:
•

உங்கள் சுெோைத்ளத மதிப்பிடுெதற்கு வதோடர் பரிநைோதளனகளள
ெழங்குதல்

•

உங்களுக்கு ஏற்ற வதரபி மற்றும் ைிகிச்ளைத் நதர்வுகளள அளடயோளம்
கோணுதல்

•

உங்கள் ெிருப்பங்களுக்நகற்ப தகெைறிந்த நதர்வுகளள நீங்கள் வைய்ய
உதவுெதற்கு தகெல்களள ெழங்குதல்

•

நீங்கள் ெிரும்புகின்ற ெளகயில் எதிர்கோைப் பரோமரிப்பு அல்ைது
ைிகிச்ளைகள் நமற்வகோள்ளப்படுெளத உறுதிவைய்யும் வபோருட்டு
முன்நனோக்கித் திட்டமிட உங்களுக்கு உதவுதல்.
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உங்கள் சுெோைத்ளத மதிப்பிடுெதற்குரிய பரிநைோதளனகள்
பின்ெருெனெற்றுள் ஒன்று அல்ைது நமற்பட்டெற்ளற
உள்ளடக்கியிருக்கைோம்:

வினசயளிக்கப்பட்ட காற்றுக் சகாள்திறன் (FVC): நீங்கள் சுெோைித்து

வெளிநயற்ற முடியும் கோற்றின் அளளெ அளெிடுெதற்கும், சுெோைிக்கும்
தளைகள் எவ்ெளவு ெலுெோக உள்ளன என்பளதக் குறித்த தகெல்களள
ெழங்குெதற்கும். ைிை ைமயங்களில் இது ஒரு முகமூடியின் மூைமோக
வைய்யப்படும்.

“நோன் MND மருத்துெ ளமயத்திற்கு ெருளக புரியும்நபோது ஒவ்வெோரு

மூன்று மோதங்களுக்கும் எனக்கு கோற்றுக் வகோள்திறன்
பரிநைோதளனயும்,இருமல் பரிநைோதளனயும் வைய்யப்படுகிறது. எனது
நுளரயீரல் திறன் ஒரு கெளையுறும் நிளைக்குக் குளறெது
கெனிக்கப்படுகின்ற ைமயத்தில், எனது பரோமரிப்புக் குழு தகுந்த நடெடிக்ளக
எடுக்கும் என்றும், அெர்கள் எனக்கு அறிவுளரகளளயும் பரிந்துளரகளளயும்
ெழங்குெோர்கள் என்றும் நோன் உறுதியோக நம்புகின்நறன்.”
அதிகபட்ச உள்சுவாச அழுத்தம் (MIP): நீங்கள் உள்சுெோைம் வைய்ெதற்குப்
பயன்படுத்தும் தளைகளின் ெலுளெ அளெிடுெதற்கு.

அதிகபட்ச சவளிசுவாச அழுத்தம் (MEP): நீங்கள் வெளிசுெோைம்

வைய்ெதற்குப் பயன்படுத்தும் தளைகளின் ெலுளெ அளெிடுெதற்கு.
நுகரும் மூக்கு உள்சுவாச அழுத்தம் (SNIP): நீங்கள் எவ்ெளவு ெலுெோக
சுெோைத்ளத உள்ளிழுக்க முடியும் என்பளத அளெிடுெதற்கு. இது ஒரு

அளடப்போனுடன் கூடிய ைிறு குழோளய நோைித் துெோரத்தில் இடுெதன் மூைம்
வைய்யப்படும்.

தமைி அல்லது நுண்குழல் இரத்த வாயுக்கள்: ஒரு தமனி அல்ைது கோது
மடைிைிருந்து எடுக்கப்படும் இரத்த மோதிரிகளளப் பயன்படுத்தி, உங்கள்
இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கோர்பன் ளட ஆக்ளஸடின்

நிளைகளள அளெிடுெதற்கு. குளறந்த ஆக்ஸிஜன் வைறிவு மற்றும் உயர்
கோர்பன் ளட ஆக்ளஸடு வைறிவு ஆகியெற்றோல் சுெோைப் பிரச்ைளனகள்
சுட்டிக்கோட்டப்படுகின்றன.

பல்ஸ் ஆக்ஸிசமட்ரி: உங்கள் ெிரைில் கிளிப் வைய்யக்கூடிய ஒரு
வைன்ைோளரப் பயன்படுத்தி இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் அளளெ
அளப்பதற்கு. இது இரவு முழுெதும் அடிக்கடி வைய்யப்படக்கூடும்.
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நதால் ஊநடயாை கார்பன் னட ஆக்னஸடு அளவடு
ீ (TOSCA): ெழக்கமோக
உங்கள் கோதில் ஒரு கிளிப் நபோட்டு, நதோைின் மீ து ஒரு மோனிட்டளரப்
பயன்படுத்தி கோர்பன் ளட ஆக்ளஸடு அளளெ அளப்பதற்கு. இந்தப்
பரிநைோதளன ெழக்கமோக ஒநர இரெில் வைய்யப்படும்.

உச்சகட்ட சவளிசுவாச இருமல் ஓட்டம் (PECF): இருமும் தளைகளின்
ெைிளமளய அளப்பதற்கு.

எந்த வனகயாை சதரபிகளும் சிகிச்னசகளும்
அளிக்கப்படுவதற்காை சாத்தியம் உள்ளது?

மதிப்பீட்டிற்குப் பின்னர், கிளடக்கப்வபறும் நதர்வுகள் குறித்து உங்கள்
சுெோைப் பரோமரிப்புக் குழு உங்களுக்கு ெிளக்கும்.

உங்கள் நதளெகளளப் வபோறுத்து, இளெ பின்ெருெனெற்றிற்கோன
ஆதரளெ உள்ளடக்கைோம்:
•

உங்கள் சுெோைத்திற்கு

•

ஒரு பைெனமோன
ீ
இருமலுக்கு

•

ைளிளய வெளிநயற்றுெதற்கு, குறிப்போக நீங்கள் மீ ண்டும் மீ ண்டும்
மோர்புத் வதோற்றோல் போதிக்கப்பட்டிருந்தோல்.

இந்தத் நதர்வுகளளக் குறித்து நயோைிப்பதற்கு நநரம் எடுத்துக்வகோள்ள நீங்கள்

ெிரும்பைோம். இதனோல் நீங்கள் ஒரு தகெைறிந்த நதர்ளெச் வைய்யமுடியும்.
உங்கள் எதிர்கோைப் பரோமரிப்பிற்கோக உங்களின் முன்னுரிளமகளளக்

குறித்து நயோைிக்க முயைவும். உங்கள் பரந்த ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப்

பரோமரிப்புக் குழுெோனது நநோய்த்தடுப்புப் பரோமரிப்பு ைிறப்பு நிபுணர்களோல்
இயைக்கூடிய அளவுக்கு முன்நனோக்கித் திட்டமிட உங்களுக்கு
உதெக்கூடும்.

சுெோை ஆதரவு மற்றும் உதெியுடன் கூடிய சுெோைம் ஆகியளெ குறித்த
கூடுதல் தகெல்களுக்கு போர்க்க:

தகெல் தோள்கள் 8B இைிருந்து 8D ெளர
உமிழ்நீர், இருமுதல் மற்றும் திடீர் மூச்ைளடப்பு ஆகியெற்ளறக்
குறித்த ெழிகோட்டல்களுக்கு, போர்க்க:
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தகெல் தோள் 7A – ெிழுங்கும் ைிரமங்கள்
சுெோை ஆதரவு குறித்து நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளள, உங்கள் குடும்பத்தினர்,
பரோமரிப்போளர்கள் மற்றும் உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்புக்

குழு ஆகிநயோருடன் பகிர்ந்து வகோள்ெது நல்ை நயோைளனயோகும். இது நீங்கள்
ெிரும்புெதற்கு ஏற்ப உங்களின் எதிர்கோைப் பரோமரிப்ளபக்

ளகயோள்ெதில்அெர்களுக்கு உதவும். எதிர்கோைத்தில் உங்களளத் வதோடர்பு
வகோள்ள இயைோமல் நபோனோநைோ அல்ைது ஏநதனும் கோரணத்தோல்

சுெோைிக்கும் ஆதரவு குறித்த முடிவுகள் எடுக்க இயைோமல் நபோனோநைோ
அச்ைமயத்தில் இது மிகவும் முக்கியமோனதோக இருக்கும். ைிை ைிகிச்ளை
ெளககளள நீங்கள் எடுக்க ெிருப்பமற்று இருக்கைோம்.

உங்களின் நதளெகளளப் வபோறுத்து, ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப்
பரோமரிப்புக் குழு அல்ைது சுெோைப் பரோமரிப்புக் குழு வபோறுத்து
பின்ெருெனெற்ளற உங்களுக்கு ெழங்கைோம்:

அறிகுறிகனளக் கண்காணித்தல்: ஒரு ைிறப்பு நிபுணர் நநோய்த்தடுப்பு
பரோமரிப்புக் குழுெிற்கு அல்ைது ஒரு சுெோை பிஸிநயோவதரபிஸ்டுக்கு

அல்ைது வைெிைியருக்கு உங்களள பரிந்துளர வைய்யக்கூடும். உங்கள்
அறிகுறிகளளக் ளகயோள்ெதில் GP உடன் இளணந்து அெர்களோல்
பணியோற்ற முடியும்.

மருந்து: ைிை மருந்துகள் வமல்ைிய, நீர்மமோன உமிழ்நீர் மற்றும் அளெ

நபோன்றெற்ளற உைர்த்துெதற்கு பயன்படுத்தப்படைோம். அளெ தடிமனோன
உமிழ்நீளர வமல்ைியதோக்குெதற்கும் அெற்ளற எளிதில்

வெளிநயற்றுெதற்கும் உதெக்கூடும். உங்கள் இருமல் பைெனமோனதோக
ீ
இருந்தோநைோ, ெிழுங்குதல் வதோடர்போன பிரச்ைளனகள் இருந்தோநைோ

அல்ைது உங்கள் சுெோைத்தில் மோற்றங்கள் இருந்தோநைோ, ைளி மற்றும்

உமிழ்நீர் ஆகியெற்ளற வெளிநயற்றுெது ைிரமமோனதோக இருக்கைோம்.
மூச்சுத் திணறல் அல்ைது பதற்றத்ளதக் குளறப்பதற்கு பிற மருந்துகள்
பயன்படுத்தப்படைோம் (இத்தளைப்புகளளயும் பின்னர் போர்க்க: MND

அெைரநிளை உதெித் வதோகுப்பு).

உடற்பயிற்சிகள்: உங்கள் நுளரயீரல் திறளன மிகச்ைிறந்த முளறயில்
பயன்படுத்திக் வகோள்ளும் ெளகயிைோன உடற்பயிற்ைிகள் மீ தோன

ஆநைோைளனளய சுெோை பிஸிநயோவதரபிஸ்ட்டோல் ெழங்க இயலும். நமலும்
அெர் வையல்திறன்மிக்க முளறயில் எப்படி இருமைோம் என்பளத
உங்களுக்கு கற்றுத் தருெோர்.
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மூச்சுக் குவியலிடுதல்: இந்தச் வைய்முளற வதரபி ஆனது MND வகோண்ட
நபர்களுக்கு எப்நபோதும் ஏற்றதல்ை. ஆனோல் இது உங்கள்

அறிகுறிகளுக்நகற்ப பயன்படுத்தப்படைோம். இது உங்கள் நுளரயீரல்களில்

ஏற்வகனநெ உள்ள கோற்றின் நமற்பகுதியில் கூடுதல் கோற்ளற இடுெதற்கு
உதவுகின்றது. இவ்ெோறு வைய்ெது நீங்கள் இருமும்நபோது கூடுதல்

ெிளைளயக் வகோடுக்க இயலும். ைிை ைமயங்களில் முகமூடியுடன் கூடிய
ஊதக்கூடிய ளப பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அந்தப் ளப

சுருங்கியிருக்கும்நபோது, கூடுதல் கோற்று உள்ளிழுக்கப்படுெளத
ஊக்குெிக்கின்றது.

மார்பு சுத்திகரிப்பு மற்றும் இருமலுக்கு உதவி: உங்கள் மோர்பிைிருந்து
ைளிளயச் சுத்தம் வைய்ெதற்கு சுெோைப் பயிற்ைிகள் மற்றும் இருமும்
உத்திகள் ஆகியெற்ளற சுெோை பிஸிநயோவதரபிஸ்ட் உங்களுக்குக்

கோண்பிப்போர். உங்கள் ைளிளய வெளிநயற்றுெதற்கு ஒரு ைிறு இயந்திரம் (
இருமலுக்கு உதவும் ைோதனம்) பயன்படுத்தப்படைோம். ஒரு முகமூடிளயப்
பயன்படுத்தி உங்கள் சுெோைப் போளதயில் ஒரு ெிளரெோன அழுத்த

மோற்றத்ளத இந்த இயந்திரம் உருெோக்குகின்றது. இதனோல் உங்களுக்கு
இயற்ளகயோன இருமல் நபோன்று ஏற்பட்டிடும்.

இருமும் இயந்திரங்கள் UK-யிலுள்ள எல்ைோ இடங்களிலும் கிளடக்கோது
என்பதோல், அளெ வதோடர்போக உங்கள் உள்ளூர் சுெோைப் பரோமரிப்பு

ளமயத்திடம் நகட்கவும். இந்த இயந்திரங்கள் எப்நபோதும் ஏற்றளெ அல்ை.
எனநெ நீங்கள் உங்கள் சுெோைப் பரோமரிப்புக் குழுெிடமிருந்து
ெழிகோட்டல்களளப் வபறநெண்டியிருக்கும்.

உறிஞ்சும் சாதைம்: ெோயிைிருந்து உமிழ்நீர் மற்றும் ைளி ஆகியெற்ளற
வெளிநயற்றப் இந்தச் ைோதனத்ளதப் பயன்படுத்தைோம். இளத எவ்ெோறு

பயன்படுத்துெது என்பளத ஒருமுளற கோண்பித்து ெிட்டோல், நீங்கநளோ
அல்ைது உங்கள் பரோமரிப்போளநரோ இளதச் வைய்ய முடியும். உங்கள்

ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்புக் குழுவுக்கு இந்த உறிஞ்சும் ைோதனம்
கிளடக்கப்வபறோத பட்ைத்தில், எங்களின் ஆதரவு நைளெகள் குழுளெ 0808

802 6262 என்ற வதோளைநபைி எண்ணிநைோ அல்ைது இந்த மின்னஞ்ைைிநைோ
வதோடர்பு வகோள்ளவும்: support.services@mndassociation.org

உறிஞ்சும் ைோதனங்களளப் பற்றிய நமைதிகத் தகெல்களுக்கு, போர்க்க:
தகெல் தோள் 7A – ெிழுங்கும் ைிரமங்கள்
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ஊடுருதல் இல்லாத (நான்-இன்நவசிவ்) சசயற்னக சுவாசக் கருவி (NIV):
நீங்கள் உள்ளிழுக்கும் கோற்றின் அளளெ அதிகரிப்பதன் மூைம் நீங்கநள

சுெோைிப்பதற்கு உதவும் ெளகயில் ஒரு இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படும். இது
உங்கள் மூக்கு அல்ைது மூக்கு மற்றும் ெோய் ஆகியெற்றின் மீ து
வபோருத்தப்படும் ஒரு முகமூடியின் மூைம் வைய்யப்படுகின்றது.

“நோன் வெறுமநன நோவளோன்றுக்கு ஒரு மணிநநரம் NIV-ஐப்
பயன்படுத்தத் வதோடங்கிநனன். பின்னர் வமதுெோக நநரத்ளத
அதிகரித்நதன். அதன் பின்னர் இரவு முழுெதும் அளதப்
பயன்படுத்துெது எனக்கு எளிதோகியது.”
டிரக்கிநயாஸ்நடாமி (நடு மூச்சுக் குழலில் துனளயிடல் சகாண்ட)

சசயற்னக சுவாசக் கருவி: இங்கு கழுத்து மூைமோக கோற்றுக்குழலுக்குள்

உட்வைலுத்தப்படும் குழோய் மூைமோக நீங்கள் சுெோைிப்பதற்கு ஒரு இயந்திரம்
உதவுகின்றது. இந்த ெளகயோன வையற்ளக சுெோைத்ளதநீங்கள்

“ஊடுருதலுடன் கூடிய (இன்நெைிவ்) வையற்ளக சுெோைம்” என்று
நகள்ெிப்பட்டிருக்கைோம்.

NIV ெழக்கமோக முதைில் இரவு முழுெதும் நதளெப்படும். ஆனோல் நநோயின்
தன்ளம அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அளதப் பகல் நெளளயிலும் கூட நீங்கள்

பயன்படுத்த நெண்டியிருக்கைோம். எல்ைோ நநரங்களிலும் நீங்கள் இெற்றில்
ஒருெளக வையற்ளக சுெோைக் கருெியின் உதெிளயப் வபற

நெண்டியிருந்தோல், உங்கள் சுெோைம் வையற்ளக சுெோைக் கருெிளயச்
ைோர்ந்தது என்று அளழக்கப்படுகின்றது. இது NIV அல்ைது நடு

மூச்சுக்குழைில் துளளயிடும் வையற்ளக சுெோைக் கருெி நபோன்றெற்றுடன்
நிகழக்கூடும்.

வையற்ளக சுெோைக் கருெிளயப் பயன்படுத்துெது எல்நைோருக்கும் ஏற்றதோக
இல்ைோமல் நபோகைோம். வபோருத்தமோனது எனில், அது சுெோைப்

பிரச்ைளனகளிைிருந்து ெிடுபடுெதற்கு, உறக்கத்ளத நமம்படுத்துெதற்கு
மற்றும் களளப்ளபக் குளறப்பதற்கு உதெக்கூடும். இருப்பினும், இது

சுெோைித்தலுக்குப் பயன்படும் தளைகள் பைெனமளடதளைத்
ீ
தடுக்கநெோ
அல்ைது நநோயின் தீெிரமோதளைத் தடுக்கநெோ வைய்யோது.

இந்த இரு ெளகயோன வையற்ளக சுெோைக் கருெிகள் குறித்த ெிரிெோன
தகெல்களுக்கு, போர்க்க:

தகெல் தோள் – இயக்கு நரம்பணு நநோய்க்கோன வையற்ளக சுெோைக்

கருெி
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ஆக்ஸிஜன்: MND வகோண்டெர்களுக்கு ெழக்கமோக இது

பரிந்துளரக்கப்படுெதில்ளை. ஏவனனில் இது உங்கள் உடம்பில் உள்ள
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கோர்பன் ளட ஆக்ளஸடுக்கு இளடநயயோன

ைமநிளைளயப் போதிக்கும். இருப்பினும், உங்களுக்கு மோர்புத் வதோற்று

இருந்தோநைோ, நுளரயீரல்களில் நெறு பிரச்ைளனகள் இருந்தோநைோ நீங்கள்
ஆக்ஸிஜன் ைிகிச்ளைளயப் வபற நெண்டியிருக்கும். ெட்டுப்
ீ

பயன்போட்டிற்கோன ஆக்ஸிஜன் குறித்த எந்த ஒரு முடிவுகளுக்கும் உங்கள்
சுெோைப் பரோமரிப்புக் குழுளெக் கைந்தோநைோைித்திடுங்கள்.

ைிை ைமயங்களில் நநோயின் பிந்ளதய நிளைகளிலும், ெோழ்க்ளகப்

பரோமரிப்பின் இறுதி நிளையின் நபோதும் அறிகுறிகளளக் குளறப்பதற்கோக
ஆக்ஸிஜன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

நான் பதற்றமாக உணர்ந்தால் என்ை
சசய்யநவண்டும்?

சுெோைப் பிரச்ைளனகள் பைளரயும் பதற்றமோக உணரச் வைய்கின்றன.
ஆதரவு கிளடக்கப்வபறுகின்றது மற்றும் அது பின்ெருெனெற்றில்
உதெைோம்:
•

உங்கள் பயங்கள் அல்ைது கெளைகளளக் குறித்து உங்களுக்கு

வநருக்கமோன ஒருெருடன், ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்புக்

குழுெின் உறுப்பினருடன் ெிெோதிப்பதற்கு அல்ைது ஒரு கவுன்ைிைர்

அல்ைது உளெியல் நிபுணருக்கோன ஒரு பரிந்துளரளயக் நகோருெதற்கு
•

உங்கள் சுெோைம் குறித்த ஏநதனும் குறிப்பிட்ட கெளைகள் குறித்து
ெிெோதிப்பதற்கு, உங்கள் சுெோைப் பரோமரிப்புக் குழுவுடன் ஒரு
மீ ளோய்ளெக் நகோருெதற்கு

•

ஆசுெோைப்படுத்தும் அல்ைது அளமதிப்படுத்தும் நுட்பங்களளக்
கற்பதற்கு, பயிற்ைி வைய்ெதற்கு

•

கோம்ப்ளிவமன்டரி வதரபி, மியூைிக் வதரபி, ஆர்ட் வதரபி அல்ைது
இதுநபோன்ற பிறெற்ளறப் பயன்படுத்துெளதக் கருத்தில்

வகோள்ெதற்கு. ஏவனனில் ைிை நபர்கள் இளெ தங்களின் பதற்றத்ளதக்

குளறக்க உதெியுள்ளதோகக் கண்டறிந்துள்ளனர் (இளெ நநோய்த்தடுப்பு
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மற்றும் நநோயோளி பரோமரிப்புச் நைளெகள் மூைம் அடிக்கடி
ெழங்கப்படுகின்றன)
•

எப்நபோதோெது ஏற்படும் பீதி, நிளையோன கெளை அல்ைது

மனச்நைோர்ெோக உணர்தல் நபோன்ற பதற்றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த
மருந்துகளளப் பயன்படுத்துெதற்கு (உங்கள் மருத்துெரோல்

பரிந்துளரக்கப்பட்ட படி மருந்துகளள எடுத்துக்வகோள்ளும்நபோது,

உதெியுடன் கூடிய வையற்ளக சுெோைக் கருெிளயப் பயன்படுத்துெது
மிகவும் போதுகோப்போனதோகும், நமலும் இது வபரிய நன்மை்
அளிக்கக்கூடியதோகவும் இருக்கும்).

கோம்ப்ளிவமன்டரி வதரபிகள் மற்றும் நநோய்த்தடுப்பு பரோமரிப்பு
மீ தோன கூடுதல் தகெல்களுக்கு, போர்க்க:

தகெல் தோள் 3D – நநோயோளி பரோமரிப்பகம் மற்றும் நநோய்த்தடுப்பு பரோமரிப்பு
தகெல் தோள் 6B – கோம்ப்ளிவமன்டரி வதரபிகள்

MND அவசரநினல உதவித் சதாகுப்பு
MND அெைரநிளை உதெித் வதோகுப்பு என்பது நீங்கள் உங்கள் ெட்டில்
ீ
ளெத்துக்வகோள்ளக்கூடிய அெைரகோை சூழ்நிளைகளில்

பயன்படுத்துெதற்கோன மருந்துகளளக் வகோண்டுள்ள ஒரு வபட்டி ஆகும்.
இந்தப் வபட்டிளய அருநக ளெத்துக்வகோண்டோல், உங்களுக்கு மூச்சுத்
திணறை் ஏற்படும்நபோது அல்ைது இருமும்நபோது அல்ைது திடீர்

மூச்ைளடப்பு ஏற்படும்நபோது நீங்கள் உடனடியோகப் பயன்படுத்திக்வகோள்ள
முடியும்.

உங்கள் GP-க்கு அெர்களின் நகோரிக்ளகக்நகற்ப இந்த கருெிப் வபட்டிளய
நோங்கள் இைெைமோக ெழங்குகின்நறோம். இந்த வபட்டியில் ளெத்துக்
வகோள்ெதற்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மருந்துகளள உங்கள் GP பரிந்துளர

வைய்கின்றோர். அெைரநிளையில் மருத்துெளரநயோ, வைெிைியளரநயோ

அளழக்கும்நபோது மருந்துகள் ளகயிைிருப்பளத இது உறுதிவைய்கின்றது.
பிற நிபுணர்கள் இம்மருந்துகளளப் பயன்படுத்துெதற்கு அனுமதியளிக்கும்
ெளகயில் உங்கள் GP-யின் ளகவயோப்பமிடப்பட்ட அனுமதிக் கடிதமும்
இந்தப் வபட்டியில் இருக்க நெண்டும்.
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நிபுணர்களுக்கோன எழுத்துப்பூர்ெமோன ெழிகோட்டல்களும் இந்தப் வபட்டியில்
உள்ளது. வபோருத்தமோனது என்று உங்கள் GP கருதினோல், நிபுணர்கள்

மருத்துெ உதெிக்குழு ெரும்ெளர நீங்கள் கோத்திருக்கும் ைமயத்தில் உங்கள்
பரோமரிப்போளர் உங்களுக்கு வகோடுக்க நெண்டிய மருந்துகளும் இதில்
பரிந்துளரக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த கருெிப் வபட்டி குறித்த ஆநைோைளனக்கு, எங்கள் உதெிளமயக்

குழுெோன MND கவனக்ட்ளட உங்கள் GP வதோடர்புவகோள்ள முடியும். பிரிவு 5இல் உள்ள நமைதிகத் தகெல்கள் பகுதிளயப் போர்க்கவும்: இன்னும் கூடுதல்

ெழிமுளறகளள நோன் எவ்ெோறு கண்டறியைோம்? வதோடர்பு
ெிெரங்களுக்கோக.

5:

இன்னும் கூடுதல் வழிமுனறகனள நான்

எவ்வாறு கண்டறிவது?
பயனுள்ள நிறுவைங்கள்

நோங்கள் பின்ெரும் நிறுெனங்களில் எளதயும் அெைியமின்றி

ஆதரிப்பதில்ளை. ஆனோல் நமைதிகத் தகெல்களுக்கோக நீங்கள் நதடத்
வதோடங்குெதற்கு உதவும் வபோருட்டு, நோங்கள் அெற்ளற
உள்ளடக்கியுள்நளோம்.

இது அச்ைிடும் ைமயத்தில் வதோடர்பு ெிெரங்கள் ைரியோனளெயோக உள்ளன.
ஆனோல் திருத்திய பதிப்புகளுக்கிளடநய அளெ மோறியிருக்கைோம். ஒரு

நிறுெனத்ளதத் நதடுெதற்கு உங்களுக்கு உதெி நதளெப்பட்டோல் அல்ைது
உங்களுக்கு நகள்ெிகள் இருந்தோல், எங்களின் MND கவனக்ட் உதெி

ளமயத்ளதத் வதோடர்பு வகோள்ளவும் (ெிெரங்களுக்கு இந்த்த் தோளின்
இறுதியில் உள்ள நமைதிகத் தகெல்கள் பிரிளெப் போர்க்கவும்).

GOV.UK
இங்கிைோந்து அல்ைது நெல்ஸில் ெைிக்கும் மக்களுக்கோக, மோற்றுத்

திறனோளிகளுக்கோன ஆதரவு உள்ளிட்ட ஆதோயங்கள் மற்றும் நைன்களின்
மீ தோன அரைோங்கத்தின் இளணயம் ெோயிைோன அறிவுளர. ெடக்கு
அயர்ைோந்து மக்கள் கீ ழுள்ள NIDirect-ஐப் போர்க்கவும்.
இளணயதளம்:

www.gov.uk
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செல்த் அண்ட் நகர் புசராஃசபஷன் கவுன்சில் (HCPC)

தங்கள் பயிற்ைியின் தரநிளைகளளப் பூர்த்திவைய்யும் மருத்துெ

நிபுணர்களின் பதிநெட்ளடக் வகோண்டிருக்கின்ற ஓர் ஒழுங்குமுளற
ஆளணயம்.
முகெரி:

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

வதோளைநபைி:

இளணயதளம்:

0300 500 6184
www.hpc-uk.org

நவல்ஸில் ஆநராக்கியம்

நெல்ஸில் உள்ள NHS நைளெகள் மற்றும் ஆநரோக்கிய ெோரியங்கள் (NHS
ளடரக்ட் நெல்ஸ்-ஐயும் போர்க்கவும்).
மின்னஞ்ைல்:

இளணயதளம்:

இளணயதளத்தின் வதோடர்புப் பக்கம் மூைமோக
www.wales.nhs.uk

MND ஸ்காட்லாந்து

ஸ்கோட்ைோந்தில் உள்ள MND-ஆல் போதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கோன
பரோமரிப்பு, தகெல்கள் மற்றும் ஆரோய்ச்ைி நிதி.
முகெரி:

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

வதோளைநபைி:
மின்னஞ்ைல்:

இளணயதளம்:

0141 332 3903
info@mndscotland.org.uk
www.mndscotland.org.uk

நநஷைல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபார் செல்த் அண்ட் நகர் எக்ஸசலன்ஸ்
(NICE)
MND-இன் மதிப்பீடு மற்றும் நமைோண்ளம மீ தோன NG42 உள்ளிட்ட

ஆநரோக்கியம் மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்பு ஆகியெற்ளற நமம்படுத்துெதற்கு
நதைிய அளெிைோன ெழிகோட்டல்கள் மற்றும் ஆநைோைளனகளள ெழங்கும்
ஒரு சுயோதீன நிறுெனம்.
முகெரி:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

வதோளைநபைி:
மின்னஞ்ைல்:

இளணயதளம்:

0300 323 0140
nice@nice.org.uk
www.nice.org.uk

NHS UK
NHS-க்கோன முதன்ளம இளணயதளக் குறிப்பு.
இளணயதளம்:

www.nhs.uk
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NHS 111
உங்கள் அெைரத் நதளெக்கோன உதெி ளமயம். ஆனோல் உயிருக்கு
ஆபத்தோன நிளையில் நதளெப்படும் மருத்துெ உதெி அல்ைது

ஆநைோைளனக்கு அல்ை. நோளின் 24 மணிநநரமும், ஆண்டின் 365
நோட்களிலும் கிளடக்கப் வபறுகின்றது.
வதோளைநபைி:

111 (இங்கிைோந்து மற்றும் நெல்ஸில் ைிை பகுதிகள்)

NHS னடரக்ட் நவல்ஸ்

நெல்ஸ்-க்கோன ஆநரோக்கிய ஆநைோைளன மற்றும் தகெல் நைளெகள்.
நோளின் 24 மணிநநரமும், ஆண்டின் 365 நோட்களிலும் கிளடக்கப்
வபறுகின்றது.

வதோளைநபைி:

0845 4647 அல்ைது 111 (உங்கள் பகுதியில்

இளணயதளம்:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

கிளடக்கப்வபறுமோனோல்)

இனணயம் வாயிலாை ஆநராக்கிய மற்றும் சமூகப் பராமரிப்பு (NHS
வடக்கு அயர்லாந்து)

ெடக்கு அயர்ைோந்தில் சுகோதோரம் மற்றும் ைமூகப் பரோமரிப்பு நைளெகள் மீ து
இளணயம் ெோயிைோன தகெல்கள்.
இளணயதளம்:

www.hscni.net

NI னடரக்ட்

ெடக்கு அயர்ைோந்தில் ெைிக்கும் மக்களுக்கோன, மோற்றுத்

திறனோளிகளுக்கோன ஆதரவு உள்ளிட்ட ஆதோயங்கள் மற்றும் நைன்களின்
மீ தோன அரைோங்கத்தின் இளணயம் ெோயிைோன அறிவுளர.
மின்னஞ்ைல்:

இளணயதளம்:

இளணயதளத்தின் வதோடர்புப் பக்கம் மூைமோக
www.nidirect.gov.uk

குறிப்புப் பட்டியல்
இந்தத் தகெல்களுக்கு ஆதரெோகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்புகள்
நகோரிக்ளககளின் நபரில் இங்கு கிளடக்கப் வபறுகின்றது
மின்னஞ்ைல்: infofeedback@mndassociation.org
அல்ைது பின்ெரும் முகெரிக்கு எழுதவும்:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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நன்றிகள்
இந்த உள்ளடக்கத்தின் உருெோக்கம் மற்றும் மீ ளோய்ெில் தங்களின் அன்போன
உதெிளய நல்கிய இெர்களுக்கு எங்கள் நன்றிளயத் வதரிெித்துக் வகோள்ள
ெிரும்புகின்நறோம்:

ைோரோ ஈவ்ல்ஸ், மருத்துெ நிபுணர் பிஸிநயோவதரபிஸ்ட், சுெோை மருத்துெப்

பிரிவு, சுெோை ளமயம், பல்களைக்கழக மருத்துெமளனகள் ைவுத்தோம்ப்டன்
NHS அறக்கட்டளள

கிறிஸ்டினோ ஃபோல், நநோய்நீக்கு மருத்துெ ஆநைோைகர், LOROS, வைய்வைஸ்டர்
லீ நகநைோன், மருத்துெ நிபுணர் சுெோை பிஸிநயோவதரபிஸ்ட், சுெோைப் பிரிவு,
ைைிஸ்பரி அறக்கட்டளள

மோர்ட்டின் ைோத்தம், ைிறப்பு வைெிைியர், உறக்க நைளெ, தூய நஜம்ஸ்
மருத்துெமளன, லீட்ஸ்

ஆன்ட்ரியோ வமரிஸன், நரம்பியல் மருத்துெ ஆநைோைகர் மற்றும்
நரம்புத்தளை நநோய் பிரிெில் ைிறப்பு நிபுணர்

பிரிஸ்டல் MND பரோமரிப்பு ளமயத்தின் இயக்குநர்

நமலதிகத் தகவல்கள்
நோங்கள் இந்தத் தகெல்களுடன் வதோடர்புளடய பின்ெரும் தகெல்
தோள்களளயும் ெழங்குகின்நறோம். அளெ உங்களுக்கு
உதெிகரமோனளெயோக இருக்கக் கூடும்:

1A – இயக்கு நரம்பணு நநோய் மீ தோன NICE ெழிகோட்டல்கள்
3D – நநோயோளிகள் கோப்பகம் மற்றும் வதரபி பரோமரிப்பு
7A – ெிழுங்குெதில் ைிரமங்கள்
8B – இயக்கு நரம்பணு நநோய்க்கோன வையற்ளக சுெோைக் கருெி
8C – MND உடனோன வையற்ளக சுெோைக் கருெிளய நிறுத்துதல்
8D – இயக்கு நரம்பணு நநோய்க்கோன கோற்றுப் பயணம் மற்றும் வையற்ளக

சுெோைக் கருெி

14A – ைிகிச்ளை மறுத்தலுக்கோன நமம்பட்ட முடிவு (ADRT) மற்றும் நமம்பட்ட

பரோமரிப்புத் திட்டமிடல்

21

நோங்கள் பின்ெரும் ெழிகோட்டல்களளயும் ெழங்குகின்நறோம்:
Living with motor neurone disease (ைிெிங் ெித் நமோட்டோர் நியூரோன் டிைீஸ்) –

நநோயின் தோக்கத்ளதக் ளகயோள்ெதில் உங்களுக்கு உதெக்கூடிய எங்கள்
முக்கிய ெழிகோட்டி

Caring and MND: support for you (நகரிங் அண்ட் MND: ைப்நபோர்ட் ஃபோர் யு) – MNDவகோண்ட ஒருெருக்கு ஆதரெளிக்கும் ஊதியம் வபறோத நபர் அல்ைது
குடும்பப் பரோமரிப்போளர்களுக்கோன ெிரிெோன தகெல்கள்

Caring and MND (நகரிங் அண்ட் MND): ெிளரவு ெழிகோட்டி –

பரோமரிப்போளர்களுக்கோன எங்கள் தகெல்களின் ஒரு சுருக்கமோன பதிப்பு

Making the most of life with MND (நமக்கிங் தி நமோஸ்ட் ஆஃப் ளைஃப் ெித் MND) –
ெோழ்க்ளகத் தரம் குறித்த எங்களின் புத்தகம். இது MND-உடனோன உங்கள்
ெிருப்பங்களளப் பரோமரிப்பதற்குரிய ெழிகளளப் பற்றி நீங்கள் நயோைிக்க
உதவுகின்றது

What you should expect from your care (ெோட் யு ஷுட் எக்ஸ்வபக்ட் ஃப்ரம் யுெர்
நகர்) – உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் ைமூக பரோமரிப்புக் குழுவுடன் ஒரு
வெளிப்பளடயோன உளரயோடல்களள நமற்வகோள்ெதற்கு, MND மீ தோன NICE
ெழிகோட்டல்களளப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட எங்களின் ளகயடக்க புத்தகம்
End of life: a guide for people with motor neurone disease (எண்ட் ஆஃப் ளைஃப்: எ

ளகடு ஃபோர் பீப்பிள் ெித் நமோட்டோர் நியூரோன் டிைீஸ்) – உங்கள் எதிர்கோைப்

பரோமரிப்பிற்கோக நீங்கள் முன்நனோக்கித் திட்டமிட உதவுெதற்கு எங்களின்
தகெல்கள்

MND Alert Wristband (MND அவைர்ட் ரிஸ்ட்நபண்ட்) – நீங்கள் ெிரும்பினோல்

எல்ைோ நநரங்களிலும் அணிந்து வகோள்ெதற்கு. இது மருத்துெமளன மற்றும்
அெைரநைளெயில் உள்ள ஊழியர்கள் உங்களுக்கு MND உள்ளது என்பளத
அறிந்து வகோள்ெதற்கும், உங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் வகோடுப்பதோல் ஏற்படும்
அபோயங்கள் குறித்து அறிந்து வகோள்ெதற்கும் பயன்படுகின்றது
வபரும்போைோன எங்கள் பிரசுரங்களள எங்களின் இளணயதளத்திைிருந்து
நீங்கள் பதிெிறக்கிக்வகோள்ள முடியும்:

www.mndassociation.org/publications அல்ைது MND கவனக்ட்
உதெிளமயத்திடமிருந்து அச்சுக்கு ஆர்டர் வைய்யவும். அெர்கள் நமைதிகத்
தகெல்கள் மற்றும் ஆதரளெ ெழங்கக்கூடும்.

MND கவனக்ட் வெளிப்புற நைளெகள் மற்றும் ெழங்குநர்களின் இடங்களளக்
கண்டறிெதற்கும், உங்களது உள்ளூர் கிளள, குழு, கூட்டளமப்பு

ெருளகயோளர் அல்ைது மண்டைப் பரோமரிப்பு ெிரிெோக்க அறிவுளரயோளர்
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நபோன்றளெ உள்ளிட்ட எங்கள் நைளெகளள கிளடக்கப்வபறும் ெளகயில்
உங்களுக்கு அறிமுகம் வைய்ெதற்கும் கூட உதெக்கூடும்.
MND கசைக்ட்

வதோளைநபைி: 0808 802 6262

மின்னஞ்ைல்: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
MND கூட்டனமப்பின் இனணயதளம் மற்றும் இனணய கருத்தரங்கம்
இளணயதளம்: www.mndassociation.org

இளணய கருத்தரங்கம்: Http://forum.mndassociation.org அல்ைது இந்த
இளணய தளம் மூைமோக

உங்கள் கருத்துக்கனள வரநவற்கின்நறாம்
உங்கள் பின்னூட்டம் உண்ளமயில் முக்கியமோனதோகும். ஏவனனில் அது
MND-உடன் ெோழும் மக்கள் மற்றும் அெர்களளப் பரோமரிப்நபோரின்
நைனுக்கோன புதிய ெிஷயங்களள உருெோக்குெதற்கும் ஏற்வகனநெ உள்ள
எங்களின் தகெல்களள நமம்படுத்துெதற்கும் எங்களுக்கு உதவுகின்றது. நிதி
நைகரித்தலுக்கோன எங்கள் ெளங்கள், பிரச்ைோரங்கள் மற்றும்
பயன்போடுகளுக்குள் ெிழிப்புணர்வு மற்றும் தோக்கத்ளத எழுப்ப உங்கள்
அநோமநதயக் கருத்துக்கள் உதெக்கூடும்.
எங்கள் தகெல் தோள்களில் எெற்ளறக் குறித்நதனும் நீங்கள் பின்னூட்டம்
அளிக்க ெிரும்பினோல், ஒரு இளணயதள கருத்தரங்ளக இங்கு நீங்கள்
அணுக முடியும்: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25

இந்தப் படிெத்தின் ஒரு கோகிதப் பதிப்ளப நீங்கள் நகோர முடியும் அல்ைது
இந்த மின்னஞ்ைல் மூைம் நநரடிப் பின்னூட்டத்ளத ெழங்க முடியும்:
infofeedback@mndassociation.org
அல்ைது பின்ெரும் முகெரிக்கு எழுதவும்:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
களடைியோக திருத்தப்பட்டது:
05/19
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