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سانس لین یک پریشانیوں ےک ضمن می تعاون
موٹر نیورون بیماری واےل یا اس ےس متاثر لوگوں ےک لی معلومات

موٹر نیورون بیماری ( )MNDلوگوں کو مختلف طریقہ ےس متاثر کرت ےہ۔ کیس اور شخص یک طرح آپ می بالکل انہی
عالمات کا ایس ترتیب می پائ جان کا امکان کم ےہ ،لیکن کچھ مواقع پر ایسا ہوسکتا ےہ کہ آپ کو اپن سانس لین ےک طریقہ
می تبدیلیوں کا تجربہ ہو۔
گرچہ  MNDےس آپ ےک سانس لین ےک عضالت یک کمزوری واپس نہی جاسکت ےہ ،لیکن کچھ تھریپی اور عالج موجود ہی
جو ان عالمات کو کم کرئ می مدد کرسکت ہی۔
یہ پرچۂ معلومات  MNDمی سانس لین ےس متعلق سوالوں کا جواب دین می آپ کا مددگار ہوسکتا ےہ۔ اس می درج ذیل
سیکشن شامل ہی:
:1

جب می سانس لیتا ہوں تو کیا ہوتا ےہ؟

:2

 MNDمیے سانس لین ےک عمل کو کیےس متاثر کرسکت ےہ؟

:3

می اپن سانس لین ےک عمل می در آئ تبدیلیوں پر کیےس قابو پا سکتا ہوں؟

:4

کیا می عالج ،تھریت یا تعاون حاصل کر سکتا ہوں؟

:5

ی
مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟

اس معلومات کو پڑھت ےک بعد اگر آپ ےک پاس کچھ استفسارات ہی ،تو آپ یک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم آپ یک مدد
کرسکت ےہ۔ اگر آپ کو سانس لین می کچھ دقتی آریہ ہی تو آپ تشخیص اور تعاون ےک لت کیس اسپیشلسٹ ےک پاس
ریفر کرئ کا مطالبہ کر سکت ہی۔
آپ ہماری ہیلپ الئن ٹیم  MNDکنیکٹ ےس بیھ رابطہ کر سکت ہی۔ رابطہ یک تفاصیل ےک لت اس پرچہ ےک اخی می مزید
معلومات دیکھی۔

یہ عالمت ہماری دیگر اشاعتوں کو نمایاں کرئ ےک لت استعمال یک جات ےہ۔ یہ معلوم کرئ ےک لت کہ ان تک کس
طرح رسات حاصل کریں ،اس پرچہ ےک اخی می مزید معلومات دیکھی۔
یہ عالمت  MNDواےل یا اس ےس متاثر دیگر لوگوں یک طرف ےس اقتباسات کو نمایاں کرئ ےک لت استعمال یک جات ےہ۔
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برائ مہربات یاد رکھی کہ یہ اصل معلومات کا ایک ترجمہ شدہ نسخہ ےہ۔  MNDایسویس ایشن ترجمہ یک
معروف خدمات کا استعمال کرت ےہ ،لیکن ترجمہ می کیس طرح یک غلطیوں یک ذمہ داری نہی ےل سکت۔
عالج اور نگہداشت ےس متعلق فیصےل لین وقت ہمیشہ اپت طت اور سماج نگہداشت ٹیم ےس صالح لی۔
وہ اپوائنٹمنٹس می مدد دین ےک لت کیس میجم کا انتظام کر سکت ہی۔
مزید معلومات کا ترجمہ ممکن ہو سکتا ےہ ،لیکن یہ ایک محدود خدمت ےہ۔
تفصیالت ےک لت ہماری ہیلپ الئن  MNDکنیکٹ ےس رابطہ کریں:
ٹیلیفون0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :

جب می سانس لیتا ہوں تو کیا ہوتا ےہ؟

1:

سانس لین ےک عمل ےس یہ پتہ چلتا ےہ کہ آپ اپن پھیپھڑے ےک اندر ہوا کیےس ےل جان ہی اور اےس پھیپھڑے ےس باہر کیےس
نکالت ہی۔ اس ہوا ےس آپ ےک خون ےک بہاؤ می آکسیجن پہنچتا ےہ اور آپ ےک عمل کرئ می مدد ےک لت آپ ےک پورے جسم
می پہنچایا جاتا ےہ۔
آپ کا جسم فضلہ یک شکل می کاربن ڈات آکسائڈ تیار کرتا ےہ۔ اےس دوبارہ آپ ےک پھیپھڑوں تک ےل جایا جاتا ےہ اور سانس ےک
ذریعہ باہر خارج کیا جاتا ےہ۔ خون ےک بہاؤ می آکسیجن اور کاربن ڈات آکسائڈ کا درست توازن قائم رکھنا اہم ےہ۔
رہ ہوئ ہی ،بشمول:
جب آپ سانس لین ہی تو آپ بہت ےس عضالت کو استعمال کر ے



نیچ ایک بڑا سا عضلہ
ڈایافرام  -آپ ےک پھیپھڑے ےک ے
ر
انیکوسٹلس  -پسلیوں ےک درمیان ےک عضالت۔

آپ کو سانس لین می مدد دین ےک لت یہ عضالت آپ ےک سین ےک حجم کو بڑھان ےک لت کساؤ پیدا کرئ ہی ،جو آپ ےک
پھیپھڑوں می ہوا کو کھینچتا ےہ۔ جب یہ عضالت ڈھیےل پڑ جان ہی ،تو ہوا پھیپھڑوں ےس باہر نکل جات ےہ۔

نرخرہ

گردن کے عضالت

پھیپھڑا
انٹرکوسٹل عضالت
(پسلیوں کے درمیان)

ڈایافرام

سانس لین می کردار ادا کرن واےل عضالت
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جب آپ بہت زیادہ فعال ہوچےک ہوئ ہی یا آپ ےک سانس لین واےل عضالت کمزور ہوچےک ہوں تو اییس صورت می آپ ےک
گردن اور کندےھ ےک عضالت بیھ سانس لین ےک عمل می شامل ہوسکت ہی۔

جب می کھانستا ہوں تو کیا ہوتا ےہ؟
جب آپ کھانست ہی تو آپ اندر یک طرف ایک لمت سانس کھینچن ہی اور آپ ےک پیٹ ےک عضالت ڈایافرام پر دباؤ ڈالت ےک
لت کساؤ پیدا کرئ ہی۔ کھانست ےک لت عضالت جوں یہ کساؤ پیدا کرئ ہی آپ یک آواز کا باکس اور حلق بند ہوجان ہی اور
پھر جیےس یہ آپ پھیپھڑوں ےس ہوا کو باہر نکالت ہی یہ کھل جان ہی۔
ہوا کا یہ پر زور دباؤ سینہ می انفیکشن ےک دوران پائ جان واےل مخاط کو صاف کرئ می مددگار ثابت ہوسکتا ےہ۔ وہ
ر
مشوب یا غذا جو اندر غلط راہ پر چےل جان ہی اور آپ ےک نرخرے (جےس 'آسپییشن' ےک طور پر جانا جاتا ےہ) می داخل
ہوجان ہی کھانیس انہی صاف کرئ می بیھ مدد کرسکت ےہ۔

:2

 MNDمیے سانس لین ےک عمل کو کیےس متاثر کرسکت ےہ؟
ہ اور اس
ہ ،آگ کیا ہوئ واال ے
ہ ویہ درپیش ہوئ واےل مسائل ےس نمٹت ےک لت تیار ہوتا ے
"جو پہےل ےس چوکنا ہوتا ے
ےس کیےس نمٹا جان ،می ہمیشہ ےس اس بارے می جانکاری رکھنا بہی سمجھتا ہوں ،نامعلوم ہمیشہ زیادہ خوفناک
ہ۔"
ہوتا ے

 MNDےس عضالت کمزور ہوجان ہی ،جس می آپ ےک سانس ےک عضالت بیھ شامل ہو سکت ہی۔ دیگر عضالت پہےل
کمزور ہوئ ہی ،اور سانس لین ےک ساتھ رفتہ رفتہ کمزور تر ہوئ رہن ہی ،لیکن سانس ےک مسائل کبیھ کبھار  MNDیک
اولی عالمت ہوئ ہی۔ مؤثر انداز می کھانست یک آپ یک صالحیت بیھ کمزور تر ہوسکت ےہ۔
اگر آپ ےک سانس ےک عضالت کمزور ہی تو اس ےس آپ کا سانس اندر لینا اور باہر نکالنا دونوں عمل متاثر ہوئ ہی۔
سانس لین یک سطح ہلیک ہوجات ےہ جس ےس پھیپھڑوں می ہوا کم داخل ہوت ےہ اور اس ےک نتیجہ می آکسیجن کم جذب
ہوپاتا ےہ۔ سانس ےک عضالت یک کمزوری ےس کاربن ڈات آکسائڈ ےس نجات حاصل کرئ ےک لت سانس کو باہر نکالت می بیھ
کاف دقت آت ےہ۔
یہ سوئ ےک دوران آپ کو متاثر کر سکت ےہ ،جب سانس لینا کاف دشوار ہوتا ےہ ،خون می آکسیجن یک سطح می کیم نیند
کو خراب کرسکت ےہ۔ اکی آپ یک نیند اچاٹ ہو سکت ےہ یا آپ گہری نیند نہی سوسکت ،جس یک وجہ ےس آپ تازہ دم
ر
محسوس کرئ ےک بجان تھکا ہوا محسوس کرسکت ہی۔ یہ بیھ ہوسکتا ےہ کہ نیند ےس آپ یک بیداری س درد ےک ساتھ سوع
ہو ،جس کا سبب کاربن ڈات آکسائڈ یک سطح کا بڑھنا ہو سکتا ےہ ،لیکن اس کا سبب رات می اچیھ نیند نا ےل پانا بیھ
ہوسکتا ےہ۔
آپ درج ذیل عالمات یا نشانیاں نوٹس کرسکت ہی:


سانس کا پھولنا ،حت کہ آرام کرئ وقت یا خاص طور ےس چت لیٹن وقت



ہلیک یا تی سانس لینا



کمزور کھانیس یک وجہ ےس مخاط یا بلغم کو صاف کرئ می دقت



سین می بار بار یا لمت عرصہ تک انفیکشن کا ہونا



سونگھن کا کمزور عمل
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خلل زدہ نیند یا بیدار ہوئ ےک بعد تھکا ہوا محسوس کرنا



ڈراؤئ خواب یا واہےم



صبح سویرے س درد



دن می بہت زیادہ تھکا ہوا یا خواب آلودہ محسوس کرنا



کمزور ارتکاز توجہ ،خراب حافظہ یا کشمکش محسوس کرنا



آپ یک آواز کا کمزور ہونا



کھان یک طلب کا کم ہونا۔

گہری سانس لین می بیھ آپ کو پریشات ہوسکت ےہ اور آپ کو محسوس ہوسکتا ےہ کہ آپ اپت گردن اور کندےھ ےک
عضالت کو سانس لین ےک لت زیادہ استعمال کرئ ہی۔
 MNDےک بارے می  NICEگائڈ الئن ( )NG42سفارش کرت ےہ کہ آپ یک ہیلتھ کیی ٹیم کو چاہن کہ آپ ےک سانس لین ےک
عمل یک دشواریوں یک جانچ کرے اور آپ ےک سانس لین ےک عمل یک مسلسل نگرات کرے۔ اوپر مذکور عالمات می ےس اگر
کیس بیھ عالمت کو آپ محسوس کرئ ہی ،اور آپ یک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم آپ ےک سانس لین ےک عمل یک نگرات نہی
ر
ریسپائرییی ٹیم کو ریفر کت جان کا مطالبہ کرئ کا یہ ایک بہی
کر ریہ ےہ تو آپ صالح ےک لت ان ےس رابطہ کریں۔ اپت مقایم
موقع بیھ ےہ ،تاکہ آپ یک تشخیص یک جا سےک اورعالج و نگہداشت ےک اختیارات پر گفتگو کر سکی۔

رہ شخص اور اس ےک نگہدار ،جو اس یک حالت ےک
"کیی ٹیم یک جانب ےس ایک فعال رسات MND ،ےس جوجھ ے
ر
ہ۔"
رہ ہی ،ےک پریش کو ختم کر سکت ے
بابت دقتوں کا سامنا کر ے
 NICEیک گائڈ الئن ےک بارے می مزید معلومات ےک لت ،دیکھی:
معلومات  – 1Aموٹر نیورون بیماری ےس متعلق  NICEیک رہنما ہدایات

:3

می اپن سانس لین ےک عمل می در آئ تبدیلیوں پر کیےس قابو پا سکتا
ہوں؟

اگر آپ ےک سانس ےک عضالت  MNDےس متاثر ہی ،تو بیماری جیےس جیےس بڑےھ یک ویےس ویےس یہ عضالت کمزور ہوئ جائی
ےک۔ تاہم ،کچھ ایےس طریق ہی جن ےک ذریعہ آپ اور آپ ےک نگہدار ان تبدیلیوں پر قابو پا سکت ہی۔ سیکشن  4کو بیھ
دیکھی :کیا می عالج ،تھریت یا تعاون حاصل کر سکتا ہوں؟
درج ذیل تجاویز ےس مدد مل سکت ےہ:
انداز :یہ یقیت بنائی کہ بیٹھن ،کھڑے ہوئ یا لیٹن یک حالت می آپ کا سینہ جتنا ممکن ہو پوری طرح پھیل سےک۔ چت لیٹن
نیچ منتقل ہوئ
ےک مقابےل می کھڑے یا بیٹھے ہوئ یک صورت می سانس لینا زیادہ آسان ہو سکتا ےہ ،کیونکہ کشش ثقل ے
می ڈایافرام یک مدد کرت ےہ اس ےس آپ کو مکمل سانس لین می مدد مل سکت ےہ۔
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رائزر ریکالئی کریس آرام دہ انداز می بیٹھن می آپ یک مدد کرسکت ےہ۔ آپ کو مزید سیدےھ پوزیشن می سوئ ےک قابل بنان
نیچ لگ تکین سین کو پھیالن می
ےک لت اسپشلسٹ بیڈ کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ےہ اور آپ ےک پیچھے اور آپ ےک بازوؤں ےک ے
آپ یک مدد کر سکت ہی۔ آپ ےک فزیوتھریپسٹ اور آکوپیشنل تھریپسٹ آپ کو صالح دے سکت ہی۔
ہوا کا بہاؤ :کمرے می ہوا ےک اچھے بہاؤ کا الیام مددگار ہو سکتا ےہ۔ اس می کھیل ہوت کھڑکیاں یا پنکھے کا استعمال بیھ
شامل ہو سکتا ےہ۔
رطوبت :کچھ لوگ ہوا می نیم یک سطح کو بہی بنان ےک لت ہیومیڈی فائر ےک استعمال کو معاون پائ ہی۔
فلو اور نمونیا ےک ٹیےک :جو لوگ کھانیس ،سدی یا فلو ےک شکار ہی ان ےس قریت رابطہ بنان وقت ہوشیار رہی اور اپن ج ت
ےس مناسب ٹیکوں ےک لت کہی۔ ان می شامل ہو سکت ہی:


فلو کا ساالنہ ٹیکہ (عام طور ےس موسم خزاں می دیا جاتا ےہ)



نمونیا کا ایک ٹیکہ۔

آپ کا اصل نگہدار بیھ یہ ٹیےک لگوا سکتا ےہ۔
تشویش کو کم کریں :اگر آپ یک سانس پھوےل تو آپ پرسکون رہن یک کوشش کریں ،کیونکہ ن چیت یا فکرمندی آپ ےک
سانس لین ےک عمل کو متاثر کر سکت ےہ اور اےس بدتر بنا سکت ےہ۔ آپ ےک نگہدار یک جانب ےس پرسکون اور پر اعتماد رسات
بیھ معاون ہوسکت ےہ۔ اپن ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم ےس سانس پھولن وقت استعمال کرئ ےک لت معاون تکنیکوں ےک بارے
می دریافت کریں۔ اگر دستیاب ہو تو ،نفسیات سپورٹ آپ کو کم فکر مند محسوس کرئ می معاون ہو سکت ےہ اور کچھ
نفسیات تکنیکی بیھ سانس لین ےس متعلق تشویش کو کم کرسکت ہی۔

ہ؟ اور  MNDجسٹ
بعد می ان سخیوں کو بیھ دیکھی اگر می ن چیت محسوس کروں تو ایےس وقت می کیا کیا جاسکتا ے
ان کیس کٹ۔
سانس لین یک مشقی :یہ مشقی مخاط پر قابو پائ می آپ یک معاون ہو سکت ہی اور سینہ می انفکشن ےک خطرات کو کم
کرسکت ہی۔ مشقی آپ کو گہری سانس لین ےک قابل بنات ہی ،اس ےس پھیپھڑوں کو مکمل پھیلن می مدد ملت ےہ۔ اپن ج
ت یا ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم ےس فزیوتھریپسٹ یا ریسپ ر
ائرییی فزیوتھریپسٹ ےک پاس ریفر کرئ ےک لت کہی۔
کھانسی یک تکنیکی :آپ اور آپ کا نگہدار کھانست ےک طریق کو بہی بنان یک تکنیک سیکھ سکت ہی۔ اپت ہیلتھ اور سوشل
کیی ٹیم ےس صالح مانگی۔ اگر آپ کو کھانیس غذا یا ر
مشوب ےک غلط راہ پر جان یک وجہ ےس آریہ ےہ تو آپ اپن اسپیچ اور
لینگوی ج تھریپسٹ ےس نگلت یک تکنیک یک بابت رہنمات طلب کریں۔
توانائ کو بچائی :خود کو بہت زیادہ مشکل می نا ڈالی ،کیس بیھ سگریم کو مرحلہ وار انجام دیں اور اس ےک بجان خود
کو آگ بڑھان رہی۔ وہ کام انجام دین ےک لت توانات کو بچا کر رکھی جنہی آپ سچ مچ کرنا چاہن ہی ،بجان ان کاموں ےک
جو واقیع می ضوری نہی ہی۔
کھانا :اس ےس ،زیادہ کھانا کھان ےک بجان کم مقدار می بار بار کھانا کھان می آپ کو مدد مل سکت ےہ۔ جب پیٹ بھرا ہو،
تو یہ ڈایافرام ےک عمل کو متاثر کر سکتا ےہ اور آپ محسوس کر سکت ہی کہ اییس صورت می سانس لین می زیادہ محنت
کرت پڑت ےہ۔
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دبی اور صاف کرن می مشکل مخاط :یہ خیال کیا جاتا ےہ کہ انناس کا جوس ،جو عام طور پر مرتکز نہ ہو ،لعاب اور بلغم
کو مالئم کرئ می مدد گار ثابت ہوتا ےہ۔

:4

کیا می عالج ،تھریت یا تعاون حاصل کر سکتا ہوں؟

ر
ر
ریسپائرییی مینجمنٹ ےک طور پر جانا جاتا ےہ۔
ریسپائرییی کیی یا
سانس لین ےس متعلق مدد اور تھریت کو عام طور ےس
ر
ریسپائرییی ٹیم کو ریفر کیا جان گا۔ اگر ایسا
اگر آپ ےک یہاں سانس یک پریشات ےس متعلق عالمات ظاہر ہوت ہی تو آپ کو
نہی ہوتا ےہ تو آپ ریفر کت جان کا مطالبہ کر سکت ہی۔ یہ یقیت بنانا ضوری ےہ کہ آپ تمام اختیارات ےس اور اس ےس کہ
آپ یک مدد کیےس یک جاسکت ےہ ،مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ اس ےس آپ اس قابل ہوں ےک کہ وقت پر درست فیصلہ ےل سکی۔
سارے ہیلتھ اور سوشل کیی پروفیشنل کو  MNDےک ساتھ کام کرئ کا تجربہ نہی ہوگا ،لیکن ضورت ےک مطابق آپ کا ج
ت یا آپ ےک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم ےک دیگر ارکان آپ کو اسپیشلسٹ ےک پاس ریفر کرسکت ہی۔
یہ بیھ ممکن ہ کہ  MNDکیی ر
سنی یا نیٹورک ےس جڑے پیشہ وران ،یا آپ ےک مقایم نیورولوجیکل سوس ےس بیھ آپ کو
ے
مدد مل جان۔
آپ کا ج ت آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ ےک لت اہم ہی ان کو ممکنہ بہی زندیک ےک حصول می مدد کرئ ےک لت وسیع
پیمان پر تعاون دین ےک لت آپ کو پیلیئیٹیو کیی سوسی ےک پاس ریفر کرسکتا ےہ۔
پیلیئیٹیو کیی ےس متعلق مزید معلومات ےک لت دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 3Dہاسپائس اور پیلیئیٹیو کیی

ر
ریسپائرییی ٹیم کیا کر سکت ےہ؟
وہ:


آپ یک سانس ےس متعلق پریشات یک تشخیص ےک لت کت سارے ٹیسٹ یک پیشکش کر سکت ہی۔



آپ ےک لت عالج ےک مناسب اختیارات اور تھریت یک تشخیص کرسکت ہی



آپ یک خواہش ےک مطابق آپ کو باخی انتخاب کرئ می تعاون کرئ ےک لت آپ کو معلومات فراہم کر سکت ہی



آگ یک منصوبہ بندی می آپ یک مدد کرسکت ہی تاکہ مستقبل می نگہداشت یا آپ ےک مطابق عالج کو یقیت بنایا
جاسےک۔

آپ یک سانس یک تشخیص ےک ٹیسٹ می درج ذیل می ےس ایک یا ایک ےس زائد چییں شامل ہو سکت ہی:
ر
کیپاست ( :)FVCاس می ہوا ےک حجم کو ناپن ےک لت آپ سانس کو باہر نکال سکت ہی ،اس ےس یہ معلومات
فورسڈ وائٹل
حاصل ہوں یک کہ سانس ےک عضالت کتت قوی ہی۔ بعض اوقات یہ فیس ماسک ےک ذریعہ انجام دیا جاتا ےہ۔
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"جب می ہر تی مہین پر  MNDکلینک می جاتا ہوں تو می قوات استطاعت یک جانچ اور کھانیس ےس متعلق
ہ کہ میی کیی ٹیم مداخلت کرے یک اور مجھے اس وقت صالح اور سفارشات
ایک جانچ کراتا ہوں۔ مجھے یقی ے
فراہم کرے یک جب وہ میے پھیپھڑے یک صالحیت فکرمندی یک سطح تک کم ہوئ ہوئ دیکھے یک۔"
ر
انسپائرییی پریش ( :)MIPان عضالت یک قوت کو ناپن ےک لت جنہی آپ اندر یک طرف سانس لین ےک لت استعمال
میکسمم
کرئ ہی۔
ر
اکسپائرییی پریش ( :)MEPان عضالت یک قوت کو ناپن ےک لت جنہی آپ سانس باہر نکالت ےک لت استعمال کرئ
میکسمم
ہی۔
ر
انسپائرییی پریش ( :)SNIPیہ ناپن ےک لت کہ آپ کتت قوت ےس سانس کو اندر ےل سکت ہی۔ اےس ایک ڈاٹ لیک
اسنیف نزل
ر
چھوت پائپ کو نتھن می رکھ کر انجام دیا جاتا ےہ۔
ہوت
آرٹییل یا کیپلری بلڈ گیس :رسیان یا کان یک لو ےس لت گت خون ےک نموئ کو استعمال کرےک آپ ےک خون می موجود آکسیجن
اور کاربن ڈات آکسائڈ یک سطح کو ناپن ےک لت۔ آکسیجن ےک کم ارتکاز اور کاربن ڈات آکسائڈ ےک اعیل ارتکاز ےک ذریعہ سانس یک
پریشانیوں کو دکھایا جاتا ےہ۔
ر
اوکسیمییی :ایک سنش کو آپ یک انگیل می لگا کر آپ ےک خون می موجود آکسیجن یک سطح کو ناپن ےک لت۔ یہ اکی
پلس
رات می انجام دیا جاتا ےہ۔
ر
مانیی ،عام طور ےس آپ ےک کان پر ایک کلپ
ٹرانسکوٹینیس کاربن ڈائ آکسائڈ میرمنٹ ( :)TOSCAآپ یک جلد پر ایک
استعمال کرےک آپ ےک کاربن ڈات آکسائڈ یک سطح کو ناپن ےک لت۔ یہ ٹیسٹ عام طور ےس رات می کیا جاتا ےہ۔
ر
اکسپائرییی کف فلو ( :)PECFکھانیس ےک عضالت یک قوت کو ناپن ےک لت۔
پیک

کون یس تھریت اور عالج پیش کی جا سکی ہی؟
ر
ریسپائرییی ٹیم دستیاب اختیارات یک وضاحت کرے یک۔
جانچ ےک بعد ،آپ یک
آپ یک ضورت ےک مطابق ،یہ درج ذیل ےک تعلق ےس تعاون کو شامل ہو سکت ہی:


آپ ےک سانس لین کا عمل



کمزور کھانیس



مخاط کو صاف کرئ می ،خاص طور ےس جب آپ بار بار سینہ می ہوئ واےل انفکشن ےک شکار ہوں۔

ان اختیارات پر غور و فکر کرئ ےک لت ہو سکتا ےہ آپ کو وقت درکار ہو ،تاکہ آپ ایک معلوم شدہ انتخاب کر سکی۔
مستقبل یک اپت نگہداشت ےک لت آپ اپت ترجیحات پر غور و فکر کرئ یک کوشش کریں۔ آپ یک وسیع ہیلتھ اور سوشل کیی
ٹیم آگ یک منصوبہ بندی می آپ یک مدد کر سکت ےہ ،جیسا کہ پیلیئیٹیو کیی پروفیشنلز کر سکت ہی۔
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سانس ےس متعلق مدد اور امدادی وینٹیلیشن ےک بارے می مزید معلومات ےک لت دیکھی:
پرچۂ معلومات  8Bتا 8D
لعاب ،کھانیس اور دم گھٹت ےس متعلق رہنمات ےک لت دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 7Aنگلت ےس متعلق پریشانیاں
سانس ےس متعلق مدد ےک بارے می جب آپ کوت فیصلہ لی تو اچھا ےہ کہ آپ اےس اپت فیمیل ،نگہداران نی ہیلتھ اور
سوشل کیی ٹیم کو بتائی۔ اس ےس انہی آپ یک خواہش ےک مطابق مستقبل می آپ یک نگہداشت کا بند و بست کرئ می
مدد مےل یک۔ یہ اس صورت می اہم ےہ کہ اگر آپ کبیھ مستقبل می کیس بیھ سبب ےس سانس ےس متعلق مدد ےک بارے می
بات کرئ یا فیصلہ لین ےک ناقابل ہوں۔ ہوسکتا ےہ عالج یک کچھ اییس شکلی ہوں جنہی آپ ناپسند کرئ ہوں۔
ر
ریسپائرییی ٹیم آپ یک ضورت ےک مطابق آپ کو درج ذیل چیوں یک پیشکش کر سکت
آپ یک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم یا
ےہ:
ر
ریسپائرییی فزیوتھریپسٹ یا نرس ےک پاس ریفر کیا جا سکتا ےہ ،جو
عالمت یک نگرائ :آپ کو کیس ماہر پیلیئیٹیو کیی ٹیم یا
آپ یک عالمات ےک نظم می مدد کرئ ےک لت آپ ےک ج ت ےک ساتھ کام کرسکی۔
ادویات :کچھ ادویات پتےل اور پات جیےس لعاب کو سکھان ےک لت استعمال یک جا سکت ہی ،اور دوسی بعض ادویات گاڑےھ
لعاب کو پتال کرئ اور اےس صاف کرئ می معاون ثابت ہوسکت ہی۔ اگر آپ یک کھانیس کمزور ےہ ،نگلت می مشکالت ہی یا
آپ ےک سانس لین ےک عمل می تبدیلیاں ہی تو مخاط اور لعاب کو صاف کرئ می دقت پیش آسکت ےہ۔ دیگر ادویات
سانس پھولن یا ن چیت ےک مسئلہ کو ہلکا کرئ ےک لت استعمال یک جا سکت ہی ( MNDجسٹ ان کیس کٹ سج کو بیھ
دیکھی)۔
ر
مشقی:
ریسپائرییی فزیوتھریپسٹ کچھ اییس مشقوں کا مشورہ دے سکتا ےہ جس ےس آپ ےک پھیپھڑے یک صالحیت کو بہی
بنایا جاسےک اور آپ کو یہ سکھان می مدد مل سےک کہ مزید موثر طریق ےس کیےس کھانسا جان۔
بریتھ اسٹیکنگ (سانس روےک رکھنا) MND :می مبتال اشخاص ےک لت یہ عمیل تھریت ہمیشہ مناسب نہی ہوت ،لیکن
استعمال یک جا سکت ےہ ،یہ آپ ےک اندر موجود عالمات پر مبت ےہ۔ آپ ےک پھیپھڑے می پہےل ےس موجود ہوا ےک اوپر اضاف
ہوا رکھن می آپ کواس ےس مدد ملت ےہ ،جس ےس آپ یک کھانیس می مزید زور کا اضافہ ہو سکتا ےہ۔ بعض اوقات ماسک
ےک ساتھ ایک ایسا بیگ مدد ےک لت استعمال کیا جاتا ےہ جس می ہوا بھرا جانا ممکن ہوتا ےہ۔ جب بیگ کو نچوڑا جاتا ےہ،
تو یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوا سانس ےک ذریعہ اندر لین ےک لت حوصلہ افزات کرتا ےہ۔
ر
سینہ یک صفائ اور کھانیس می مدد:
ریسپائرییی فزیوتھریپسٹ ےک ذریعہ آپ کو سانس لین یک مشقی اور کھانست یک
ر
تکنیک دکھات جا سکت ہی تاکہ آپ اپن سین ےس مخاط کو صاف کرسکی۔ ایک چھوت یس مشی بیھ مخاط کو صاف کرئ
می آپ یک مدد کر سکت ےہ (کھانیس می معاون ایک آلہ)۔ مشی ایک فیس ماسک کا استعمال کرت ےہ اور ایک تی رفتار
دباو آپ ےک ہوا ےک راست یک طرف منتقل کرت ےہ جو فطری کھانیس یک طرح کام کرتا ےہ۔
ریسپائرییی ر
ر
سنی می کھانیس یک مشینوں ےک بارے می پوچھی ،کیونکہ وہ بریطانیہ می ہر جگہ نہی مل
اپن مقایم
ر
سکتی۔ یہ مشینی ہمیشہ مناسب نہی ہوت ہی لہذا آپ کو اپن ریسپائرییی ٹیم ےس رہنمات یک ضورت پڑے یک۔
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سکشن یونٹ :اس آلہ کو منہ ےس لعاب اور بلغم صاف کرئ ےک لت استعمال کیا جا سکتا ےہ۔ اگر ایک بار اس ےک استعمال
ےک طریق کو دکھا دیا جان تو آپ یا آپ کا نگہدار اےس کرسکتا ےہ۔ اگر آپ یک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم سکشن یونٹ کو
سمجھن می جد و جہد کر ریہ ےہ ،تو ہماری سپورٹ سوس ٹیم ےس  0808 802 6262پر رابطہ کریں یا ایمیل کریں:
support.services@mndassociation.org
سکشن یونٹ ےک بارے می مزید معلومات ےک لت دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 7Aنگلت ےس متعلق پریشانیاں
غی جراحت وینٹیلیشن ( :)NIVییہ وہ موقع ےہ جب ایک مشی آپ ےک ذریعہ یل جا ریہ ہوا یک مقدار کو بڑھا کرآپ ےک
خود یک سانس می مدد کرت ےہ۔ اس کو آپ یک ناک ،یا ناک اور منہ پر دونوں پر ماسک ےک ذریعہ کیا جاتا ےہ۔

"می ن ہر روز ضف ایک گھنٹہ ےک لت  NIVاستعمال کرنا رسوع کیا تھا اور دھیے دھیے بڑھایا تھا اور اس لت
جب می ن اےس پوری رات استعمال کیا تھا تو یہ میے لت آسان تھا۔"
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن :ییہ وہ موقع ےہ جہاں ایک مشی آپ ےک سانس لین می مدد کرت ےہ ایک اییس پائپ ےک ذریعہ
جو گردن می ہوا یک نایل می داخل یک جات ےہ۔ آپ سنت ہوں ےک اس طرح یک پائپ کو "انویسو وینٹیلیشن" کہن ہی۔
 NIVیک ضورت عام طور ےس سب ےس پہےل رات ےک دوران پڑت ےہ ،لیکن جیےس جیےس بیماری بڑھت ےہ آپ کو دن ےک دوران
بیھ اس یک ضورت پڑ سکت ےہ۔ اگر آپ کو دونوں می ےس کیس ایک وینٹیلیشن یک ضورت ہمیشہ پڑت ےہ تو اےس کہن ہی
کہ ایس پر منحص ہونا۔ یہ  NIVیا پھر ٹری چ وینٹیلیشن ےک ساتھ ہو سکتا ےہ۔
معاون وینٹیلیشن کا استعمال ہر ایک ےک لت مناسب نہی ہوسکتا۔ اگر مناسب ہو تو ،اس ےس سانس لین ےک مسائل ےس
راحت دالن می ،نیند کو بہی بنان اور تھکاوٹ کو کم کرئ می مدد مل سکت ےہ۔ لیکن اس ےس نا تو سانس لین ےک لت
استعمال ہوئ واےل عضالت یک کمزوری دور ہویک اور نہ یہ بیماری می بڑھوتری رےک یک۔
وینٹیلیشن یک دونوں قسموں ےک بارے می تفصییل معلومات ےک لت دیکھی:

معلومات شیٹ  – 8Bموٹر نیورون بیماری ےک لت وینٹیلیشن
آکسیجن MND :ےک ساتھ عام طور ےس اس یک سفارش نہی یک جات ےہ ،کیونکہ اس ےس آپ ےک جسم می موجود آکسیجن
اور کاربن ڈات آکسائڈ ےک درمیان توازن گڑبڑ ہوسکتا ےہ۔ بہرحال ،اگر آپ کو سینہ می انفکشن ےہ یا پھیپھڑے می کوت اور
پریشات ےہ تو آپ کو آکسیجن یک ضورت پڑسکت ےہ۔ گھر پر آکسیجن ےک استعمال ےک لت فیصلہ لین ےک بارے می آپ اپت

ر
ریسپائرییی ٹیم ےس بات چیت ضور کریں۔

بعض اوقات آکسیجن بیماری ےک آخری مرحلوں اور زندیک یک آخری نگہداشت می راحت پہنچان یا عالمات کو سہل بنان
ےک لت استعمال کیا جاتا ےہ۔

اگر می ب چیت محسوس کروں تو ایےس وقت می کیا کیا جاسکتا ےہ؟
سانس می پریشات بہت سارے لوگوں یک ن چیت کا سبب ہوت ےہ۔
تعاون موجود ےہ اور یہ یوں مددگار ہوسکتا ےہ:
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● آپ اپت پریشانیوں اور اندیشوں کو کیس ایےس شخص ےس ذکر کریں جو آپ ےس قریب ہو ،آپ یک ہیلتھ اور سوشل
کیی ٹیم کا ممی ہو یا کیس کونسلر یا سائیکولوجسٹ کو ریفر کرئ ےک لت کہی
ر
ریسپائرییی ٹیم ےس مراجعہ ےک لت کہی
● سانس ےس متعلق کیس خاص خدشات پر بات چیت ےک لت آپ اپت
●

راحت یا پرسکون رہن ےک کچھ ہی سیکھی اور مشق کریں

● تکمییل تھریت ،موسیق تھریت ،آرٹ تھریت یا ایس طرح یک سگرمیوں ےک استعمال پر غور کریں ،کیونکہ کچھ لوگوں
ےک مطابق تشویش کوکم کرئ می ان ےس مدد ملت ےہ (یہ اکی پیلیئیٹیو اور ہاسپائس یک خدمات ےک ذریعہ فراہم یک
جات ہی)
ر
چاہ گھیاہٹ کا احساس وقت ہو ،مستقل فکر مندی ہو،
● تشویش کو کنیول کرئ ےک لت ادویات کا استعمال کریں ،ے
یا ڈپریشن ےک احساسات (ایس وقت لی جس وقت آپ ےک ر
ڈاکی یک ذریعہ تجویز یک گت ہو ،یہ وینٹیلیشن ےک ساتھ
بیھ استعمال کرئ می کاف محفوظ ےہ ،اور اس ےک بہت فائدے ہو سکت ہی)۔
تکمییل تھریت اور پیلیئیٹیو کیی ےس متعلق مزید معلومات ےک لت دیکھی:

پرچۂ معلومات  – 3Dہاسپائس اور پیلیئیٹیو کیی
معلومات شیٹ  – 6Bتکمییل تھریت

 MNDجسٹ ان کیس کٹ
" MNDجسٹ ان کیس کٹ" ایک باکس ےہ جےس آپ اپن گھر پر رکھ سکت ہی ،جس می ایمرجنیس می استعمال ےک لت
دوائی ہوت ہی۔
اگر آپ یک سانس پھولن لگ یا آپ کو کھانیس یا اختناق کا سامنا ہو تو اس کٹ کو اپن پاس رکھنا تسیل بخش ہو سکتا ےہ۔
ہم آپ ےک ج ت یک درخواست پر ،انہی یہ کٹ بکس بال معاوضہ سپالت کرئ ہی۔ پھر آپ کا ج ت اس بکس می رکھن یک
ر
ر
رہ ،اگر
خاطر آپ ےک لت مناسب دوا تجویز کرتا ےہ۔ یہ یقیت بناتا ےہ کہ کیس بیھ ڈاکی یا کمیونت نرس ےک لت دوا دستیاب ے
وہ اوقات کار ےک عالوہ وقت می بالن جان ہی۔
آپ ےک ج ت کو دیگر پیشہ ور افراد ےک لت یہ دوا استعمال کرئ یک خاطر ایک دستخط شدہ منظوری شامل کرئ یک ضورت
ہو سکت ےہ۔
اس بکس می پیشہ ور افراد ےک لت تحریری رہنمات بیھ شامل ہوت ےہ۔ اگر آپ کا ج ت محسوس کرتا ےہ کہ یہ موزوں ےہ
تو وہ آپ کو اس وقت دین یک خاطر آپ ےک نگہدار ےک لت بیھ دوا تجویز کر سکتا ےہ جس وقت آپ پیشہ ور طت مدد ےک
رہ ہوں۔
پہنچن کا انتظار کر ے
کٹ ےک بارے می صالح ےک لت آپ کا ج ت ہماری ہیلپ الئن MND ،کنیکٹ ،ےس رابطہ کر سکتا ےہ۔ رابطہ یک تفصیالت
ےک لت سیکشن  5می مزید معلومات دیکھی :مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟
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ی
مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟

مفید تنظیمی
ہم ضوری طور پر درج ذیل تنظیموں می ےس کیس یک توثیق نہی کرئ ہی ،بلکہ ہم ن انہی مزید معلومات ےک لت آپ یک
تالش رسوع کرئ می آپ یک مدد کرئ ےک لت شامل کیا ےہ۔
طباعت ےک وقت رابطہ یک تفصیالت درست ہی ،لیکن نظر ثات ےک وقت بدل سکت ہی۔ اگر کوت تنظیم تالش کرئ می آپ
کو مدد یک ضورت ہو یا کچھ سواالت ہوں تو ہماری  MNDکنیکٹ ہیلپ الئن ےس رابطہ کریں (تفصیالت ےک لت اس پرچہ
ےک اخی می مزید معلومات دیکھی)۔
GOV.UK
انگلینڈ اور ویلز می رہن واےل لوگوں ےک لت ،معذوریوں ےک لت تعاون سمیت ،بینیفٹس اور ویلفیی ےس متعلق آن الئن حکومت
نیچ  NIDirectدیکھی۔
صالح۔ نارتھ آئرلینڈ ےک لت ے
ویب سائٹ:

www.gov.uk

ہیلتھ اینڈ کیی پروفیشی کونسل ()HCPC
ر
ایک ضابطہ جات جمعیت جو ان طت پیشہ ور لوگوں کا ایک رجسی رکھت ےہ جو ان ےک پریکٹس ےک معیار پر پورے اترئ
ہی۔
پتہ:
ٹیلیفون:
ویب سائٹ:

Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU
0300 500 6184
www.hpc-uk.org

ہیلتھ ان ویلز
ویلز می  NHSیک خدمات اور طت بورڈوں ےک بارے می آن الئن مدد (نی دیکھی  NHSڈائریکٹ ویلز)۔
ای میل:
ویب سائٹ:

ویب سائٹ ےک رابطہ ےک صفحہ ےک واسطہ ےس
www.wales.nhs.uk

 MNDاسکاٹ لینڈ
ان لوگوں ےک لت نگہداشت ،معلومات اور تحقیق ےک لت رقم یک فراہیم جو اسکاٹ لینڈ می  MNDےس متاثر ہی۔
پتہ:
2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ٹیلیفون:
0141 332 3903
ای میل:
info@mndscotland.org.uk
ویب سائٹ:
www.mndscotland.org.uk
دی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیی ایکسیلینس ()NICE
ایک خود مختار تنظیم جو MND ،یک تشخیص اور اس پر قابو پائ ےس متعلق  NG42سمیت ،صحت اور سماج نگہداشت
کو بہی بنان ےک لت قویم رہنما اصول اور صالح فراہم کرت ےہ۔
پتہ:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
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ٹیلیفون:
ای میل:
ویب سائٹ:

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

NHS UK
 NHSےک لت اصل آن الئن حوالہ۔
ویب سائٹ:

www.nhs.uk

NHS 111
ر
 NHSیک ہیلپ الئن ،اگر آپ کو فوری ،لیکن غی مہلک ،طت مدد یا صالح یک ضورت ےہ۔ روزانہ  24گھنت ،سال می 365
دن دستیاب۔
ٹیلیفون:

( 111انگلینڈ اور ویلز می کچھ عالق)

 NHSڈائریکٹ ویلز
ر
ویلز ےک لت طت صالح اور معلومات یک خدمت۔ روزانہ  24گھنت ،سال می  365دن دستیاب۔
ٹیلیفون:
ویب سائٹ:

 0845 4647یا ( 111اگر آپ ےک عالقہ می دستیاب ہو)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ہیلتھ اینڈ سوشل کیی آن الئن ( NHSناردرن آئرلینڈ)
ناردرن آئرلینڈ می صحت اور سماج نگہداشت یک خدمات ےس متعلق آن الئن معلومات۔
ویب سائٹ:

www.hscni.net

 NIڈائریکٹ
ناردرن آئرلینڈ می رہن واےل لوگوں ےک لت ،معذوریوں ےک لت تعاون سمیت ،بینیفٹس اور ویلفیی ےس متعلق آن الئن حکومت
صالح۔
ای میل:
ویب سائٹ:

ویب سائٹ ےک رابطہ ےک صفحہ ےک واسطہ ےس
www.nidirect.gov.uk

حوالہ جائ فہرست
اس معلومات یک تائید ےک لت استعمال کت جان واےل حوالہ جات درخواست کرئ پر درج ذیل ےس دستیاب ہی
ای میلinfofeedback@mndassociation.org :
یا درج ذیل پر لکھی:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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اظہار تشکر
ہم اس مواد یک تیاری اور نظرثات ےک ضمن می ان ےک تعاون ےک لت درج ذیل لوگوں کا شکریہ ادا کرئ ہی:
ریسپائرییی ر
ر
ر
ر
ر
ساؤتھمپی  NHSٹرسٹ
یونیورست ہاسپٹلز
سنی،
ریسپائرییی میڈیسن،
سارا ایلویس ،کلینکل اسپیشلسٹ فزیوتھریپسٹ ان
ر
لیسی
کرسٹینا فاول ،پیلیئیٹیو میڈیسی کنسلٹینٹ،LOROS ،
ر
ر
ریسپائرییی ڈپارٹمنٹ ،سیلسیی فاؤنڈیشن ٹرسٹ
ریسپائرییی فزیوتھریپسٹ،
لیہ گیلن ،کلینکل اسپیشلسٹ
مارٹن لیتھم ،اسپیشلسٹ نرس ،سلیپ سوس ،سینٹ جیمس ہاسپٹل ،لیڈز
انڈریا مییسن ،نیورومسکولر بیماری می خصویص دلچست ےک ساتھ صالح کار نیورولوجسٹ،
ڈائریکی آف برسٹول  MNDکیی ر
ر
سنی

مزید معلومات
پرچ فراہم کرئ ہی جو معاون ہو سکت ہی:
ہم اس معلومات ےس متعلق درج ذیل معلومات ے

 – 1Aموٹر نیورون بیماری ےس متعلق  NICEیک رہنما ہدایت
 – 3Dہاسپائس اور پیلیئیٹیو کیی
 – 7Aنگلت ےس متعلق پریشانیاں
 – 8Bموٹر نیورون بیماری ےک لت وینٹیلیشن
 MND – 8Cےک ضمن می وینٹیلیشن نکال لینا
 – 8Dموٹر نیورون بیماری ےک لت ایی ٹریول اور وینٹیلیشن
 – 14Aایڈوانس ڈسین ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ ( )ADRTاور نگہداشت ےس متعلق پیشگ منصوبہ بندی

ہم درج ذیل ہدایت ناےم بیھ مہیا کرئ ہی:
موٹر نیورون بیماری ےک ساتھ زندیک گزارنا – بیماری ےک اثر پر قابو پائ می آپ یک مدد ےک لت ہمارا اصل ہدایت نامہ
کیینگ اینڈ  :MNDآپ ےک لت تعاون – غی ادائیگ واےل یا خاندان ےک ان نگہداران ےک لت جامع معلومات ،جو  MNDےک ساتھ
زندیک گزارئ واےل کیس فرد کا تعاون کرئ ہی
کیینگ اینڈ  :MNDفوری ہدایت نامہ – ہماری معلومات برائ نگہداران کا ملخص نسخہ
 MNDےک ساتھ زندیک کا زیادہ تر حصہ گزارنا – ہمارا معیار زندیک ےس متعلق کتابچہ جو  MNDےس متعلق آپ ےک مفادات کو
برقرار رکھن ےک طریقوں ےک بارے می سوچن می آپ یک مدد کرتا ےہ
آپ کو اپت نگہداشت ےس کس چی یک توقع کرت چاہن – آپ یک ہیلتھ اور سوشل کیی ٹیم ےس بات چیت رسوع کرئ ےک لت  MNDےس
متعلق  NICEےک رہنما اصول کا استعمال کرئ ہوئ ہمارا جیت سائز کا کتابچہ

زندیک کا خاتمہ :موٹر نیورون بیماری واےل لوگوں ےک لت ایک ہدایت نامہ – مستقبل یک اپت نگہداشت یک پیشگ منصوبہ بندی
ےک لت ہماری معلومات
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 MNDالرٹ رسٹ بینڈ – اگر آپ چاہی تو ہمہ وقت پہنی ،اسپتال اور ایمرجنیس اسٹاف کو یہ بتان ےک لت کہ آپ MND
ےس متاثر ہی اور آپ کو آکسیجن کا خطرہ ہوسکتا ےہ
آپ درج ذیل پر ہماری ویب سائٹ ےس ہماری زیادہ تر اشاعتوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکت ہی:
 www.mndassociation.org/publicationsیا  MNDکنیکٹ ہیلپ الئن ےس مطبوعہ شکل می آرڈر کریں ،جو مزید
معلومات اور تعاون فراہم کر سکت ہی.
 MNDکنیکٹ بیوت خدمات اور مہیا کنندگان کو تالش کرئ می بیھ مدد کرسکتا ےہ ،اور ہماری دستیاب خدمات بشمول
آپ یک مقایم شاخ ،گروپ ،ایسویس ایشن ر
وزیی یا ریجنل کیی ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ےک بارے می آپ کو بتا سکتا ےہ۔
 MNDکنیکٹ
ٹیلیفون0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
 MNDایسویس ایشن ویب سائٹ اور ان الئن فورم
ویب سائٹwww.mndassociation.org :
آن الئن فورم http://forum.mndassociation.org :یا ویب سائٹ ےک ذریعہ

ہم آپ یک آراء کا خی مقدم کرن ہی
آپ کا تاثر یقینا اہم ےہ ،کیوں کہ اس ےس  MNDےک ساتھ زندیک گزارئ واےل لوگوں اور ان یک دیکھ بھال کرئ واےل لوگوں ےک
فائدہ ےک لت نت مواد تیار کرئ اور ہماری موجودہ معلومات کو بہی بنان می مدد ملت ےہ۔ آپ ےک گمنام تبصے آگایہ پیدا
کرئ می مدد دین اور ہمارے وسائل ،مہمات اور رقم یک فراہیم یک درخواستوں می اثر انداز ہوئ ےک لت بیھ استعمال کت
جا سکت ہی۔
اگر آپ ہمارے پرچۂ معلومات می ےس کیس ےک بارے می تاثر فراہم کرنا چاہن ہی تو آپ درج ذیل پر ایک آن الئن فارم تک
رسات حاصل کر سکت ہیwww.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25 :
آپ اس فارم کا ایک کاغذی نسخہ طلب کر سکت ہی یا ای میل ےک ذریعہ براہ راست تاثر فراہم کر سکت ہی:
infofeedback@mndassociation.org
یا درج ذیل پر لکھی:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

ر
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