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ম োটর নিউরি মরোগের জিয মেনিগেশি
(MND)
ম োটর নিউরি নিনিি বো মরোগ থোকো বো তোর দ্বোরো প্রভোনবত হওয়ো বযনিদের িিয তথয
যনে ম োটর নিউরি নিনিি (MND)-এর ফদে আপিোর নিিঃশ্বোদের প্রনিয়ো ি শ েুববে হদত শুরু কদর, তোহদে
আপনি েহোয়ক মভনিদেশি বযবহোর করদত চোি নকিো মেটো নিদয় ভোবো গুরুত্বপূর্ব নবষয়, মযখোদি একটি ম নশি
আপিোর নিিঃশ্বোে নিয়োয় েহোয়তো করদত েোহোযয কদর।
এই েহোয়কটি বযবহোর করোর নবষদয় নেদ্ধোন্ত মিওয়োর ে য় কী নবষদয় ভোবদত হদব তো এই তথযপত্রটি খুুঁদি মেদখ।
এটির দযয অন্তভুব ি আদে:
1:

আ োর নিিঃশ্বোস প্রনিয়োয় সহোয়গের প্রগয়োজি মেি হগে পোগর?

2:

িি-ইিগেনসে মেনিগেশি (NIV) সম্বগে আ োর েী েোবো প্রগয়োজি?

3:

ট্রোনেওস্টন মেনিগেশি সম্বগে আ োর েী েোবো প্রগয়োজি?

4:

আ োর মেনিগেশগির যগে আ োগে েী মেখগে হগব?

5:

সহেোরী মেনিগেশি বে েরোর সম্বগে আ োর েী জোিো প্রগয়োজি?

6:

আন আগরো েথ্য নেেোগব জোিগবো?

এই েথ্যপত্রটিগে মেনিগেশি বে েরো এবং েনবষ্যগের পনরচযয ো সম্বগে আেো পনরেল্পিো
সম্বগে শুরু মথ্গে সংগবেিশীে েথ্য মেওয়ো আগে। এটি পডোর স য় অস্বনিগবোধ হগেও,
েনবষ্যগে নচনেৎসো এবং পনরচযয ো সম্বগে আপিোগে স য় গেো নসদ্ধোন্ত নিগে সোহোযয েরগে
পোগর।
যখি প্রস্তুে আগেি বগে গি েরগবি েখিই এটি পড়ুি।
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এই নচহ্নটি আ োগের অিযোিয প্রেোশিোগুনেগে তু দে যরোর িিয বযবহৃত। এগুনে নকভোদব অনযগত
করদত হদব তো িোিোর িিয, এই তথযপদত্রর মশদষ অনতনরি তথয মেখুি।
এই নচহ্নটি MND থোকো বযনিদের অথবো তোদত প্রভোনবত হওয়ো বযনিদের মথদক মিওয়ো উদ্ধৃনেগুনে তু দে যরোর িিয
বযবহৃত।

অিুগ্রহ কদর দি রোখদবি এটি ূে তদথযর একটি অিূনেত েংস্করর্। MND অযোদেোনেদয়শি িো করো
অিুবোে পনরদষবো বযবহোর কদর, তদব অিুবোদে হওয়ো মকোিও ত্রুটির েোনয়ত্ব নিদত পোরদব িো।
নচনকৎেো এবং পনরচযবো নিদয় নেদ্ধোন্তগুনে মিওয়োর মেদত্র, েবে য় আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক
পনরচযবো েেদক পরো দশবর িিয নিজ্ঞোেো করুি। তোরো হয়দতো অযোপদয়িদ িগুনেদত েহোয়তোর িিয
মকোিও অিুবোেদকর বযবস্থ্ো করদত পোরদব।
অনতনরি তদথযর অিুবোে েম্ভব হদত পোদর, তদব এটি একটি েীন ত পনরদষবো। নবস্তোনরত িোিদত
আ োদের MND Connect-এর মহল্পেোইদি মযোগোদযোগ করুি:
মটনেদফোি: 0808 802 6262
ইদ ে: mndconnect@mndassociation.org

শব্দগুনের েী অথ্য ?
যখি আপনি স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর মপশোেোরী বযনিদের েদে েহোয়ক মভনিদেশি নিদয় আদেোচিো কদরি,
তখি নকেু শব্দ পনরনচত দি হদত পোদর অথবো আেোেো শব্দগুনের অদথবর োদি একই হদত পোদর। এটি নবভ্রোনন্ত ততনর
করদত পোদর। নিম্ননেনখত বযোখযোগুনে েোহোযয করদত পোদর:
সহোয়ে মেনিগেশি:

মযখোদি একটি ম নশি আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োদক েহোয়তো প্রেোি কদর।

BiPAP:

BiPAP বেদত মবোঝোয় বোইদেদবে পনিটিভ এয়োরওদয় মপ্রেোর (নদ্ব-স্তরীয়
ইনতবোচক বোয়বীয় চোপ) এবং এটি একযরদর্র িি-ইিদভনেভ মভনিদেশি।
আপনি নকেু বযনির কোদে NIV-র বেদে এই শব্দটি বযবহোর শুদি থোকদত
পোদরি।

নিেযরশীে:

মভনিদেশদি নিভব রশীে হওয়োর অথব হে আপনি আর মেটি েোডো নিিঃশ্বোে
নিদত পোদরি িো। যনে আপিোর মকোিও মভনিদেশি ম নশি প্রনত 24 ঘিোয়
12 ঘিোর মবনশ ে দয়র িিয বযবহোর করোর প্রদয়োিি পদর, তোহদে তোর
স্বোভোনবক অথব হে আপনি মেটির ওপর আরও মবনশ নিভব রশীে যোদেি।
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এটি NIV অথবো ট্রোনকওস্টন মভনিদেশদির েদে হদত পোদর। আপনি
এটিদক 'মরনেদয়ি' (আস্থ্োশীে) িোদ ও শুদি থোকদত পোদরি।
োউথ্নপস মেনিগেিশ
(MPV):

NIV-র একটি যরর্ যো আপিোর ফু েফু দে আপিোর অনতনরি বোতোদের
প্রদয়োিি হদে আপিোর ুদখ স্ট্রদয়র ত িে ঢু নকদয় আপিোদক আপিোর
নিিঃশ্বোে প্রনিয়ো পনরপূর্ব' কদর নিদত মেয়। যনে আপিোর দি হয় এটি
েরকোরী তোহদে আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েেদক এটির েম্পদকব নিজ্ঞোেো
করুি।

িি-ইিগেনসে

একযরদর্র েহোয়ক মভনিদেশি, মযখোদি েোযোরর্ত স্ট্রযোপ বো নফদত নেদয়

মেনিগেশি (NIV):

আপিোর োথোর চোরপোদশ বোযো েোযোরর্ত: একটি ুদখোদশর োযযদ একটি
ম নশি আপিোর ফু েফু দে স্বোভোনবক বোতোদের প্রবোদহ েোহোযয কদর।

ট্রোনেওস্টন :

আপিোর ঘোদডর েম্মুখভোগটি ুি করোর িিয একটি অদরোপচোদরর পদ্ধনত,
যোর োযযদ একটি টিউব শ্বোেিোেীদত মঢোকোদিো যোয়। এটি তোরপর
মভনিদেশদির িিয বযবহোর করো মযদত পোদর।

ট্রোনেওস্টন মেনিগেশি:

একযরদর্র েহোয়ক মভনিদেশি, মযখোদি ম নশি একটি ট্রোনকওস্টন
টিউদবর োযযদ আপিোর ফু েফু দে স্বোভোনবক বোতোে চোনেত কদর। আপনি
মেোদকদের ুদখ এটিদক 'ইিদভনেভ মভনিদেশি' িোদ ও শুদি থোকদত
পোদরি।

শ্বসি-সম্পনেযে পনরচযয ো
অথ্বো বযবস্থোপিো

নিিঃশ্বোে প্রনিয়োর েহোয়তো এবং মথরোনপে ূহ।

(Respiratory care or
management):
শ্বসি-সম্পনেযে েে

পনরচযবোর েে মযটি আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োর ে েযোগুনের েহোয়তোর

(Respiratory team):

িিয নিযুি থোদক।

নিিঃসরণ প্রনিয়ো

মেষ্মো এবং ুদখর েোেো।

(Secretions):
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1: আ োর নিিঃশ্বোস প্রনিয়োয় সহোয়গের প্রগয়োজি মেি হগে
পোগর?
MND থোকদেও, আপিোর ফু েফু দে েোযোরর্ত বোয়ু চেোচে করদত পোরদব। তদব, ময মপশীগুনে ফু েফু দে বোতোে
টোদি এবং তোর মথদক বোতোে তযোগ কদর মেগুনে েহ অিযোিয মপশীগুনে েুববে হদয় যোয়। নকেু ে য় পদর, এই
মপশীগুনে কোি করো বন্ধ কদর মেয়, নকন্তু নিিঃশ্বোদের ে েযোর নবনভন্ন উপেগবগুনেদত আরো মেওয়োর িিয এবং
েীঘবকোে মবুঁদচ থোকোর িিয একটি ম নশি আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েহোয়ক নহেোদব েোহোযয করদত পোদর।
এটিদক েহোয়ক মভনিদেশি বেো হয়। পডোর েুনবযোর িিয, আ রো 'েহোয়ক মভনিদেশি'-মক এই তথযপদত্রর বোনক
অংদশ 'মভনিদেশি' নহেোদব েংদেদপ উদেখ করব। MND েহ নিিঃশ্বোে প্রনিয়োর েহোয়তোয় বযবহৃত মভনিদেশদির
যরর্গুনে েম্বদন্ধ তদথযর িিয এই তথযপদত্রর নবভোগ 2 এবং 3 মেখুি।
নকভোদব MND নিিঃশ্বোে প্রনিয়োদক প্রভোনবত কদর মেই েম্বদন্ধ নবস্তোনরত তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 8A – নিিঃশ্বোদের ে েযোর িিয েহোয়তো
মবনশরভোগ মেত্রগুনেদত, MND-র িিয মভনিদেশি আপিোদক নিিঃশ্বোদে েোহোযয করোর িিয স্বোভোনবক বোতোে
বযবহোর কদর। েোযোরর্ত MND-র মেদত্র অনতনরি অনিদিদির পরো শব মেওয়ো হয় িো, মযদহতু তো আপিোর
শরীদর অনিদিি এবং কোববি িোই অিোইদির ভোরেো য িষ্ট করদত পোদর। তদব, MND-এর মেদত্র অনিদিদির
প্রদয়োিি হদত পোদর যনে আপিোর বুদকর েংি র্ থোদক অথবো অিয এ ি মকোিও পনরনস্থ্নত থোদক যো আপিোর
ফু েফু েগুনেদক প্রভোনবত কদর। এেোডোও এটি কখিও কখিও িীবদির মশষ পযবোদয় আরো ও স্বনস্ত মেওয়োর িিয
বযবহোর করো হয়।

মেনিগেশি সম্বগে আ োর েখি েোবো প্রগয়োজি?
"আগো েতকব তো হে ভনবষযদত কী হদত পোদর মেই েম্পদকব আগো প্রস্তুনত। আ োর েবে ই দি হয়

ভনবষযদত কী হদত চদেদে এবং তোর েদে নকভোদব ম োকোনবেো করদত হদব মে েম্বদন্ধ মিদি রোখো ভোদেো।
অিোিো নবষয় েবে য়ই মবনশ আতনিত কদর।"
মভনিদেশি বযবহোর করদবি নকিো মে নিদয় নেদ্ধোন্ত মিওয়ো কঠিি হদত পোদর। আপিোর অবগত নেদ্ধোন্তগুনে
মিওয়োর মেদত্র আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েদের েদে নিম্ননেনখত নবষয় নিদয় মখোেোখুনে এবং েতয আদেোচিো েোহোযয
করদত পোদর:
•

মভনিদেশদির িিয আপিোর নবকল্পে ূহ

•

প্রনতটি নবকদল্পর িিয েুনবযোনে এবং ভোববোর নবষয়ে ূহ

•

ে দয়র েোদথ েোদথ প্রনতটি যরদর্র মভনিদেশদির মেদত্র কী হওয়োর েম্ভোবিো থোদক
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•

মভনিদেশি শুরু হওয়োর পদর নক যরদর্র পনরচযবো মেওয়ো হয়

•

আপিোর অিয মকোদিো প্রশ্ন যনে থোদক।

এই নেদ্ধোন্ত নিম্ননেনখত নবষয়গুনের ওপদরও নিভব র করদব:
•

আপিোর প্রদয়োিিীয়তো

•

আপিোর ভনবষযদতর পনরচযবো েম্বদন্ধ আপিোর েৃনষ্টভেী, পেন্দ এবং ইেো

•

আপিোর িিয নচনকৎেোটি উপযুি নকিো মেখোর িিয ূেযোয়ি

•

মভনিদেশি চোেু করোর মেরো ে য়।

আপনি যত তোডোতোনড নিদিদক প্রস্তুত করদত পোরদবি তত তোডোতোনড মভনিদেশদির নবকল্প খুুঁিদত পোরদবি।
আপিোর মকোিও রক নিিঃশ্বোদের উপেগব নবকোশ হওয়োর আদগ অথবো নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় মকোিও পনরবতব দির প্রথ
েের্ মেখো মেওয়োর ে য় আপিোর পনরচযবোর েদে যুি েবোর েদে মেই নবষদয় আদেোচিো করোটো খুবই গুরুত্বপূর্ব।
এটি আপিোদক নিম্ননেনখত নবষয়গুনের িিয ে য় মেদব:
•

মকোিও তোডোহুদডো িো কদর, আপিোর নেদ্ধোন্তগুনে নিদয় ভোববোর ে য়

•

বতব োদি এবং ভনবষযদত, আপিোর পেন্দগুনের অথব কী তো মবোঝোর মেদত্র

•

আপনি ময নচনকৎেো চোি তো অনযগত করোর মেদত্র েোহোদযযর িিয এবং অপ্রতযোনশত অথবো অপনরকনল্পত
নচনকৎেো বো ইিোরদভিশিগুনে (হস্তদেপ) এডোদিোর িিয আপিোর কোেোকোনে থোকো োিুষদের নিশ্চয়তো
মেয় আর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর েে আপিোর ইেো এবং কোযবকেোপগুনে েম্বদন্ধ িোদি

•

নিনশ্চত কদর ময মভনিদেশি বযবহোর করদত চোি অথবো িো চোি, আপিোর েহোয়ক েবোই ে স্ত রক
পনরবতব ি েম্পদকব আগো প্রস্তুত আদে
"আ োর নিদির অনভজ্ঞতোয় মেদখনে ময মেোদকরো আদগ মথদক যদথষ্ট প্রস্তুত থোদকি িো। নকংবো উপেগবগুনে

যদথষ্ট তোডোতোনড যরো পদর িো। আ োর স্বো ীর মেদত্র, তোর নিিঃশ্বোদের ে েযো এদতোটোই বোরোবোনর হদয়
মগনেে ময ওিোর পদে িি-ইিদভনেভ মভনিদেশি কোযবকরভোদব বযবহোর করো েম্ভবই নেে িো।"
এই কদথোপকথিগুনে আপিোর এবং আপিোর পনরবোদরর কোি এবং আনথবক েংস্থ্োি েম্বদন্ধ প্রশ্ন তু েদত
পোদর। আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর েে এই কদথোপকথি কোদে আপিোদক েহোয়তো করদব।
নকভোদব আপনি মভনিদেশি বযবহোর করদত চোি মেই েম্বদন্ধ আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েদের েদে আশু
পনরকল্পিো আপিোদক আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েহোয়তো প্রেোদি মেরো উপোয় মখোুঁিোর মেদত্র েোহোযয
করদত পোদর, যোর

দযয প্রথদ

পোটব-টোইদ

বযবহোর অন্তভুু্ ব ি হদত পোদর। এটি আপিোর পনরচযবোর
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বযবস্থ্োপিো েংগঠিত করোর িিয আপিোদক এবং আপিোদক েহোয়তো করদেি যোরো তোদের েবোইদকও
েোহোযয করদত পোদর, ফদে আপনি এটির েোহোদযয বোনডদত পনরচযবোয় থোকদত পোরদবি। মভনিদেশি
েম্বদন্ধ আপৎকোেীি নেদ্ধোন্তগুনে এটিদক আরও কঠিি কদর মতোদে।

মেোি প্রোরনিে েক্ষণগুনের েোরগণ আ োর মেনিগেশগির প্রগয়োজি হগে
পোগর?
"যখি আন MND নিনিদক প্রনত নতি োে অন্তর েোেোদত যোই তখি আ োরর একটো ভোইটোে কযোপোনেটি

(গুরুত্বপূর্ব েেদর্র ে তো) পরীেো এবং কোনশর পরীেো হয়। আন নিনশ্চত আ োর পনরচযবো েে যখিই

আ োর ফু েফু দের ে তো নচন্তো করোর স্তদরর নিদচ মিদ যোদে বদে েেয করদব তখিই তোরো এনগদয় আেদব এবং
আ োদক পরো শব এবং প্রস্তোবগুনে মেদব।"
নিম্ননেনখতগুনে নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে েুববে হদয় যোওয়োর েের্ হদত পোদর, যোর অথব হদত পোদর আপিোর নিিঃশ্বোে
প্রনিয়োর িিয মভনিদেশি অথবো অিয মকোিও েহোয়তোর প্রদয়োিি:
•

শ্বোেরূদ্ধ মবোয, এ িনক নবশ্রো করোর ে দয়ও

•

অগভীর নিিঃশ্বোে প্রনিয়ো, মেোিো হদয় শুদয় থোকোকোেীি অবস্থ্োদতও

•

মেষ্মো অথবো কফ মবর করদত ে েযো

•

েুববে কোনশ

•

বোরবোর ঘটো অথবো েীঘবস্থ্োয়ী হওয়ো বুদকর েংি র্

•

েুববেভোদব নিিঃশ্বোে টোিো

•

ঘুদ র বযোঘোত

•

ঘু মথদক ওঠোর ে য় অথবো েোরোনেি িোনন্তভোব

•

েুিঃস্বপ্ন অথবো মচোদখ ভু ে মেখো

•

েকোদের োথোবযথো

•

দিোদযোদগর অভোব, খোরোপ স্মৃনতশনি অথবো নবভ্রোনন্তদবোয

•

বোকশনি ি শ েুববে হদয় পডদে

•

খোওয়োর ইেো ক , যোর ফদে আপিোর ওিি কদ মযদত পোদর।

নিিঃশ্বোে প্রনিয়োর পরীেোগুনে এবং MND-র উপেগবগুনে েম্পদকব আরও তদথযর িিয মেখুি:
তথযপত্র 8A – নিিঃশ্বোদের ে েযোর িিয েহোয়তো
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মেনিগেশগির সগে েেটো সহোয়েো প্রগয়োজি?
নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েহোয়তোর িিয মভনিদেশি বযবহোর িো করোর বেদে েু' যরদর্র মভনিদেশদির মযদকোি একটি
বযবহোর করদেই েীঘবস্থ্োয়ী িীবিকোে পোওয়ো মযদত পোদর। ঐনতহোনেকভোদব, ট্রোনক তথো শ্বোেিোেীরটি েবে য়ই
NIV-এ তু েিোয় েীঘবস্থ্োয়ী িীবিকোে নেদয়দে বদে দি করো হয়, তদব MND-এর মেদত্র মভনিদেশদির ে য়
িীবিকোদের বযোনি নিদয় গদবষর্ো চেদে। তথযগুনে যত স্পষ্ট হওয়োর েোদথ েোদথ, আ রো এটি তথযপত্রটি আপদিট
করব।
মভনিদেশদির মেদত্র েীঘবস্থ্োয়ী িীবিকোে হদেও, নিিঃশ্বোে মিওয়োর মপশীগুনের িদ েুববে হদয় যোওয়ো অথবো
মরোদগর বযোপক অগ্রগনতদক যীর হওয়োর ত কোিগুনেদক এটি থো োদত পোদর িো। এর অথব হে আপিোর নিিঃশ্বোে
প্রনিয়োয় েহোয়তো থোকদব, নকন্তু আপিোর অিযোিয উপেগবগুনে ে দয়র েোদথ েোদথ ি শ আরও খোরোপ হদত
থোকদব। মরোগটি ি বৃনদ্ধর েোদথ আপিোর আরও েহোয়তোর প্রদয়োিি হদব।
যনে আপিোদক এখিও মকোদিো বোচি এবং ভোষোর মথরোনপস্ট (speech and language therapist (SLT)-এর
কোদে মরফোর করো িো হদয় থোদক, তোহদে একটি মরফোদরদের িিয অিুদরোয করি, মযদহতু েুববে নিিঃশ্বোদের
মপশীগুনে আপিোর কথো বেোর ভনে এবং কদথোপকথিদক প্রভোনবত করদত পোদর।
আপনি মেই পযবোদয় মপ ুঁদে মযদত পোদরি মযখোদি আপনি মকোিও েোহোযয েোডো চেোদফরো করদত অথবো কদথোপকথি
চোেোদত পোরদবি িো। এই ে য়টো বযনি মথদক বযনিদত পনরবনতব ত হয়। মচোদখর গনতনবনযর যয নেদয় অনযগত করো
কনম্পউটোরগুনে এবং গৃহীত েুইচগুনে কদথোপকথদির েহোয়তো প্রেোি কদর।
"আন ওদয়ব েোফব , ইদ ে পডো এবং মেখো আর এ িনক মেিনশট বযবহোর করোর িিযও একটি কনম্পউটোর

বযবহোর কনর মযটি আ োর মচোদখর গনতনবনয দ্বোরো নিয়নিত।"
েহি কদথোপকথদির েহোয়তোগুনেও প্রদয়োিদি বযবহোর করো মযদত পোদর, উেোহরর্স্বরূপ, মযখোদি ভোবোর কথো
পনরবনতব ত হদে অথবো মচোদখর ে েযো হোই-মটক কন উনিদকশদির েহোয়তো বযবহোদর কঠিি কদর তু েদে।
"আ োর দি হয় যনে আ রো আদগ মচোদখর-গনতনবনযর েহোয়তো েম্বদন্ধ িোিতো তোহদে মবোয হয় ওিোর

পদে ভোে হদতো। েুভবোগযবশত, উনি এখি এতটোই অেুস্থ্ ময এগুেুন ও বযবহোর করদত পোরদবি িো।"
বোচি, কদথোপকথি এবং ভনবষযদত কনম্পউিোরিোত েংস্করদর্র িিয নকভোদব আপিোর আওয়োি মরকিব
করদবি তোর েম্পদকব আরও তদথযর িিয মেখুি তথযপত্র:
7C – বোচিভনে এবং কদথোপকথি
7D – ভদয়ে বযোনিং
MND আপিোদক খোওয়ো, পোি করো এবং মগেোর মেদত্রও প্রভোনবত করদত পোদর। মভনিদেশি বযবহোর করোর ফদে
খোওয়ো এবং তরে পেোথব পোি করোও কষ্টকর হদয় উঠদত পোদর। আপিোর খোেযোভযোদে পযবোি পনর োদর্ পুনষ্ট নেদয়
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েোহোদযযর িিয আপনি মকোিও খোওয়োর িে বযবহোর করদত চোি নকিো মে নবষদয় নেদ্ধোন্ত মিওয়োটো িরুনর।
খোওয়োর িে নিদয় আপিোর পনরবোর, পনরচযবোকোরী এবং স্বোস্থ্য ও েো োনিক পনরচযবোর েদের েদে কথো বেোর
এখিই ভোে ে য়, মযদহতু নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে েুববে হদয় পডদে এটি মঢোকোদিো ি শ কঠিি হদয় পরদব।
MND-র কোরদর্ নগদে খোওয়োর ে েযোগুনে েো েোদত েোহোদযযর িিয এবং আপনি পযবোি পনর োদর্ পুনষ্ট পোদেি
নকিো নিনশ্চত করোর িিয আপিোর বোচি এবং ভোষোর মথরোনপস্ট (SLT) এবং খোেযনবদের মথদক েহোয়তোর
প্রদয়োিি।
আরও তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 7A – নগদে খোওয়োর মেদত্র অেুনবযোগুনে
তথযপত্র 7B – টিউদবর োযযদ আহোর

ম োটর নিউরি নিনিদির েোদথ খোওয়ো এবং পোি করো
কোরর্ আপনি নকভোদব খোবোর, পোিীয় নগেদেি তো MND প্রভোনবত করদত পোদর এবং ুদখর েোেোর 'গেো নেদয় ভু ে
পদথ নিদচ যোওয়োর' ঝুুঁ নক থোকদত পোদর। েুববে কোনশ হওয়োয়, এটি মবর করো কষ্টকর হদত পোদর।
যখি খোবোর, তরে পেোথব অথবো ুদখর েোেো আপিোর ফু েফু দে চদে যোয়, তখি মেটিদক বদে 'শ্বোেোঘোত'
(aspiration)। এটি আপিোর হদে, আপিোর মগেোর ভনে মেখোর িিয এবং েহোয়তো প্রেোদির িিয যত তোডোতোনড
েম্ভব বোচি এবং ভোষোর মথরোনপস্টদক নেদয় ূেযোয়ি করোি।
শ্বোেোঘোদতর ফদে বুদকর েংি র্ হদত পোদর। আপনি েেয করদত পোদরি:
•

িোক নেদয় িে পরদে অথবো মেষ্মো মবদড যোদে

•

শ্বোেরূদ্ধভোব বৃনদ্ধ মপদয়দে

•

গেো বযথো অথবো কোনশ

•

জ্বদরর উপেগব অথবো এ িই ভোে েোগদে িো।

আপিোর যনে দি হয় আপিোর বুদকর েংি র্ হদয়দে তোহদে আপিোর GP-র েদে যত তোডোতোনড েম্ভব
মযোগোদযোগ করুি, কোরর্ আগো অযোনিবোদয়োটিক মথরোনপ েহোয়ক হদত পোদর। আপনি কোনশর িিযও েোহোযয মপদত
পোদরি, যোর দযয রদয়দে:
•

আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো েদের কোে মথদক েহোয়তো

•

নিদির মথদক নশখদত পোদরি এ ি মক শে

•

একটি ম নশি মযটি আপিোদক কোশদত েোহোযয করদত পোদর।
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আপিোর িোিোরদক বোনষবক ফ্লু এবং এককোেীি নিউদ োনিয়োর টিকোর েম্বদন্ধ নিজ্ঞোেো করুি, কোরর্ এই টিকোগুনে
এই েংি র্গুনে হওয়োর ঝুুঁ নক ক োয়। এগুনে েোযোরর্ত আপিোর GP-র েোিবোনরদত উপেভয। আপিোর প্রযোি
পনরচযবোকোরী এবং পনরবোদরর নিকট েেেযও এই টিকোকরর্গুনে করোদত পোদরি।
কোরর্ মভনিদেশি বযবহোর কদর MND নিদয় আপনি েীঘবকোে মবুঁদচ থোকদত পোদরি, নকন্তু ে দয়র েোদথ েোদথ
আপিোর নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে েুববে হদয় যোদব এবং আপিোর এটির ওপর নিভব রশীে হদয় পরোর েম্ভোবিো থোদক। এটি
েু' যরদর্র মভনিদেশদির মযদকোিও একটির েদেই হদত পোদর, তদব আপিোর উপেগব এবং আপনি মকোি মভনিদেশি
বযবহোর করদেি তোর ওপর নিভব র কদর ে দয়র পোথবকয হয়।
আপনি নিভব রশীে হদয় পরদে পনরচযবোর প্রদয়োিি ি শ িটিে হদয় পদর। নিনেব ষ্ট ে য়কোে পদর, আপিোর মকোিও
অনভজ্ঞ বহুষয়ক েে এবং আপিোর পনরচযবোর েদে িনডত েবোর মথদক 24 ঘিোর েহোয়তো মিওয়োর েম্ভোবিো
আবশযক হদয় পডদব।
যনে আপনি বোনডদত পনরচযবোয় থোকদত চোি, তোহদে আপিোর এ ি নকেু বযনি নিদয় একটি েদের প্রদয়োিি হদত
পোদর যোরো 24 ঘিো েহোয়তো প্রেোি করদব। েোযোরর্ত এরো মবতিদভোগী পনরচযবো ক ী হি, তদব কখিও কখিও
পনরবোদরর েেেযরোও এখোদি অংশগ্রহদর্র ইেো প্রকোশ করদত পোদরি অথবো তোদের প্রদয়োিি হদত পোদর।
"আন ওর পোদশই নেদির মবদি শুদয় থোনক যোদত োঝরোদত ওর থুতু বো মেষ্মো মফেোর েরকোর পরদে আন
তোডোতোনড েোহোযয করদত পোনর। আন মকোিও ে য়ই ওদক ঘদর একো মরদখ মযদত পোনর িো।

যনে MND অথবো আপিোর মভনিদেশদির যি কথো বেোর অথবো ভোব নবনি দয়র মেদত্র অেুনবযো েৃনষ্ট কদর,
মেদেদত্র মভনিদেশি বযবস্থ্ো অযোেোদ বর েদে পোওয়ো যোয় যো আপিোর েোহোদযযর প্রদয়োিি হদে মেোকিিদক িোিোদব।
যনেও, প্রনতনিয়ো িোিোদিোর িিয কোউদক েবে য় মেখোদি থোকদত হদব। আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর
েেদক পথ নিদেব দশর িিয নিজ্ঞোেো করুি।
পনরবোদরর েেেযবৃন্দ এবং পনরচযবোকোরীদের মযদকোি যরদর্র মভনিদেশদির িিয পুিিঃনিশ্চয়তো, প্রনশের্ এবং
অনতনরি েহোয়তোর প্রদয়োিি হদত পোদর, নবদশষ কদর মরোদগর পদরর নেদক।
"আ োদের একিি িোেব আদেি নযনি ওর েদে থোকোর িিয েিোদহ একনেি আদেি, যোদত আন বোইদর নগদয়
মকিোকোটো করদত পোনর নকংবো মকোিও অযোপদয়িদ দি মযদত পোনর। বোনক ে য়টো আন প্রোয় বোনডদতই বনন্দ

থোনক। এ িনক আন িো োকোপড বোইদর শুকদত নেদত মযদত পোনর িো কোরর্ আন মকোিও ে েযো নচনহ্নত করোর
ওর ই োদিব নি অযোেো ব শুিদত পোদবো িো।"
24 ঘিো েহোয়তোর প্রদয়োিি বেদত পনরচযবোর এ ি একটি পযোদকিদক মবোঝোয় যো বদন্দোবস্ত করো কঠিি হদত পোদর।
আপিোর এেোকোয় নকরক স্বোস্থ্য পনরদষবোর েহোয়তো কোি কদর তোর ওপর নিভব র কদর, আপনি হয়দতো এক োত্র
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িোনেবংদহোদ মগদেই েঠিক স্তদরর েহোয়তো পোদবি। অঞ্চেগুনের দযয এটির পোথবকয মেখো যোয়। আপিোর শ্বেিেম্পনকব ত েদের েদে আদেোচিো করুি, যোরো আপিোর এেোকোয় নবকল্পগুনে মখোুঁদিি এবং আপিোর নিিঃশ্বোে
প্রনিয়োর েহোয়তোয় আপনি নকভোদব মভনিদেশি বযবহোর করদবি তোর পনরকল্পিোয় আপিোদক েোহোযয করদত
পোদর।
MND থোকো প্রদতযদকরই আেোেো অনভজ্ঞতো আদে। নকেু বযনি ি বদ্ধব োি অে তোর েদে োনিদয় মিয় এবং
যতটো েম্ভব িীবদির ম য়োে বোডোদত চোয়। মভনিদেশি েীঘবদ য়োদে মবুঁদচ থোকোর মেদত্র েোহোযয করদত পোদর এবং
েোদথ পনরচযবোর েহোয়তো আর েহকোরী েোহোদযযর একটি ময থ ে ন্বয় নেদয় িীবিযোপদির গুর্ োি উন্নত করদত
েোহোযয করদত পোদর। তদব, যনে আপনি আপিোর পেন্দ অথবো নবশ্বোদের ওপর নভনি কদর আেোেো নবকল্প পেন্দ
করদত চোি, মেটো করোর অনযকোর আপিোর আদে এবং মেটো অবশযই েম্মোি পোদব। ে স্ত উপেব্ধ েহোয়তো এবং
নবকল্পগুনের আদেোচিো আপিোদক আপিোর িিয েঠিক নেদ্ধোন্ত নিদত েোহোযয করদত পোদর।

আন মেনিগেশি িো বযবহোর েরোর নসদ্ধোন্ত নিগে েী হগব?
"এটি মিদি রোখো গুরুত্বপূর্ব ময মভনিদেশি MND থোকো বযনিদের িীবদির ম য়োে বোডোদত পোদর, নকন্তু

আ োদের মেদত্র, আ োর স্বো ী তোর িীবি বোডোদত চোি নি।"
মভনিদেশি বযবহোর করদবি, িোনক করদবি িো, মে নবষদয় নেদ্ধোন্ত আপিোর। আপনি নেদ্ধোন্ত নিদতই পোদরি আপনি
মভনিদেশি বযবহোর করদবি িো অথবো মেখদেি ময আপনি এটির বযবহোর করোর পদ্ধনতর েদে োনিদয় নিদত
পোরদেি িো। যনে মেটো হয়, তোহদে উপেগবগুনে েোঘব কদর েোহোদযযর িিয আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে,
নফনিওদথরোনপস্ট অথবো প্রশ ি ূেক পনরচযবোর েে অিযোিয উপোয়গুনের েম্বদন্ধ পরো শব নেদত পোদর।
এর দযয থোকদত পোদর:
•

আপিোর মেহভনে বো মকোথোও স্থ্োি গ্রহদর্র ভনে ো পনরবতব ি

•

নিিঃশ্বোদের বযোয়ো

•

কোশদত েহোয়তো

•

আরো করোর িিয উপোয় মখোুঁিো

•

শ্বোেরূদ্ধ ভোব এবং উদদ্বগ ক োদিোর িিয ওষুয।
নিিঃশ্বোে েম্পনকব ত অিযোিয মথরোনপগুনে েম্বদন্ধ নবস্তোনরত তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 8A – নিিঃশ্বোদের ে েযোর িিয েহোয়তো
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এই েহোয়তো উপেগবগুনেদত আরো নেদত েোহোযয করদেও, মেগুনে ে দয়র েোদথ েোদথ আরও খোরোপ হদয় যোদব এবং
নিিঃশ্বোদের মথরোনপগুনে মরোদগর অগ্রগনত ক োদত পোদর িো। ি শ, এটি েম্ভবত: ৃতুযর নেদক মঠলে মেদব । তদব,
আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর েে এই উদদ্বগ েোঘব করদত আপিোদক েোহোযয করদত পোদর।

MND-র জোস্ট ইি মেস নেট
নবনভন্ন উপোয়গুনের দযয একটি উপোয় মযটির োযযদ আপনি নিিঃশ্বোদের ে েযোগুনে মথদক শোনন্ত পোদেি বদে দি
হদত পোদর, মেটি হে MND-র িোস্ট ইি মকে নকট কোেোকোনে রোখো।
িোস্ট ইি মকে নকট হে একটি বোি যো আপনি আপিোর বোনডদত রোখদত পোদরি এবং যোদত আপৎকোেীি
পনরনস্থ্নতদত বযবহোদরর িিয ওষুযপত্র থোদক। কোেোকোনে বযোগটি থোকদে মেটি আপিোর শ্বোেরূদ্ধ অবস্থ্োয় অথবো
কোনশ নকংবো গেোয় নকেু আটদক মগদে আপিোদক ভরেো মেয়।
আ রো আপিোর GP-মক তোদের অিুদরোয েোদপদে নবিো ূদেয এই নকট বিটি েরবরোহ কনর। তোরপর আপিোর
GP বোনডদত আপিোর বোদি রোখোর িিয আপিোর উপযুি ওষুযগুনে আপিোদক মপ্রেনিপশদি নেদখ মেদবি। এই
নিনশ্চত কদর িোিোর বো ক যু নিটি িোেবদক তোদের কোদির ে দয়র পদর মিদক আদিি তোহদে তোদের হোদতর কোদে
ওষুয রদয়দে।
অিযোিয মপশোেোর বযনিদের ওষুযগুনে বযবহোদরর অিু নত মেওয়োর িিয আপিোর GP-মক একটি স্বোেনরত
অিু নত নেদত হদত পোদর।
এই বোিটিদত মপশোেোর বযনিদের িিয একটি নেনখত নিদেব শোবেীও থোদক। যনে আপিোর GP উপযুি বদে দি
করদে, মপশোেোরী নচনকৎেোগত েহোয়ক আেোর িিয অদপেোকোেীি ে দয় আপিোদক মেওয়োর িিয তোরো আপিোর
পনরচযবোকোরীদক ওষুদযর নিেোি নেদত পোদরি।
আপিোর GP আ োদের মহল্পেোইি MND Connect-এ এই নকট েম্পদকব পরো দশবর িিয মযোগোদযোগ করদত পোদরি।
নবভোগ 6-এ অনতনরি তথয মেখুি: আন আদরো তথয নকভোদব িোিদবো? মযোগোদযোদগর তদথযর িিয।

2: িি-ইিগেনসে মেনিগেশি (NIV) সম্বগে আ োর েী
েোবো প্রগয়োজি?
িি-ইিদভনেভ মভনিদেশি (NIV) েোযোরর্ভোদব MND থোকো মরোগীদের নিিঃশ্বোদের ে েযোগুনেদত েহোয়তোর িিয
বযবহৃত হয়। স্ট্রযোপ বো নফদত নেদয় আপিোর োথোর চোরপোদশ বোযো একটি ুদখোদশর োযযদ আপিোর ফু েফু দে
স্বোভোনবক বোতোদের প্রবোদহ েোহোযয কদর, এটি আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েহোয়তো প্রেোি কদর।
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ুদখোশটি একটি টিউদবর দ্বোরো মভনিদেটর িো ক একটি ম নশদির েদে যুি থোদক। ম নশিটিদক নবেুযৎ বো বযোটোনর
অথবো উভয় নেদয় শনি প্রেোি করো হয়। আপিোর নিিঃশ্বোদের েন্দ ম নশদি মেখো যোয়, ফদে যখি দি হয় আপিোর
বড শ্বোে নিদেি, তখি আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়ো েনিয়ভোদব চোেোদত েোহোযয করোর িিয এটি অনতনরি পনর োর্
বোতোদের েহোয়তো মেয়।
নবনভন্ন োদপর ুদখোশ পোওয়ো যোয়, তদব এগুনে েোযোরর্ত আপিোর িোক অথবো আপিোর িোক এবং ুখ ঢোদক। যনে
ুদখোশগুনে বযবহোর করো কষ্টকর হয়, িোদকর বোনেশগুনে (nasal pillows) পোওয়ো মযদত পোদর, মযগুনে েুটি মেোট
টিউদবর যয নেদয় বোতোে েরবরোহ কদর ময েুটি িোদকর েুপোদশ থোদক এবং স্ট্রযোপ নেদয় আপিোর োথোর চোরপোদশ
বোুঁযো থোদক (আপনি কোরও কোদে এটির িো 'মিিোে প্রেে'ও শুদি থোকদত পোদরি)।
মভনিদেটদরর মেটিংে, ুদখোশ এবং অিযোিয অংশগুনে আপিোর উপযুি কদর মতোেোর িিয নিয়ির্ করো হদব। এটি
হোেপোতোদে বনহনববভোগীয় মরোগী নহেোদব েোযোরর্ত পনরগনর্ত হয়, তদব স্বল্প ে দয়র িিয থোকোরও প্রদয়োিি হদত
পোদর। তদব, আপিোর যোতোয়োত করো কঠিি হদয় পডদে মেখদে, এই পনরদষবোগুনের কদয়কটি আপনি বোনডদত মপদত
পোদরি।
আপনি হোেপোতোে মথদক অদিক েূদর থোকদেও, আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েদের পদে মভনিদেশদির যদির আযুনিক
দিেগুনে েূরবতী অবস্থ্োদি মথদক আপিোর িিয নিয়ির্ করো েম্ভব হদত পোদর। আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক
পনরচযবোর েেদক আপিোর এেোকোয় নবকল্পগুনে মখোুঁিোর িিয অিুদরোয করুি।
"আ োর NHS NIV পোম্প আ োর মভনিদেশি টি দক ে
ূ যোয়দির িিয মিটো পোঠোয়। তথযগুনের ওপর

নিভব র কদর, ওরো মযদকোিও মেটিংে নিয়ির্ করদত পোদর -- বোতোদের আর্দ্বতো কতটো মেটোও অবনয পোদর!"
NIV নিিঃশ্বোদের ে েযোগুনের িিয িযোশিোে ইিনস্টটিউট ফর মহেথ অযোন্ড মকয়োর এনিদেি (The National
Institute for Health and Care Excellence, NICE)-এর MND-র ওপর নিদেব নশকোয় (NG42) একটি
েুপোনরশকৃ ত নচনকৎেো। NICE নিদেব নশকো নিনেব ষ্ট পনরনস্থ্নতদত মবুঁদচ থোকো োিুষদের নচনকৎেো এবং পনরচযবোর ওপর
স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর মপশোেোর বযনিদের িিয েুপোনরশগুনে মঘোষর্ো কদরদে।
NICE নিদেব নশকো েম্বদন্ধ আদরো তথয িোিদত, মেখুি:
তথয 1A – ম োটর নিউরি নিনিদির ওপর NICE-এর নিদেব নশকো
আর মপশোেোর বযনিদের েদে কদথোপকথদির ওপর আ োদের পদকদট রোখোর ত পুনস্তকো:

আপিোর পনরচযবোর মথদক আপিোর কী প্রতযোশো করো উনচত
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NIV বযবহোগরর সিোবয স়ুনবধোনে

NIV থ্োেগে েোবোর ে গেো
নবষ্য়স ূহ

“আ োর [NIV] মভনিদেটরটো নেদি 24 ঘিো

থোকোর ফদে আন এ ি একটো িোয়গোয় মযদত
মপদরনেেো যোদক আন বেব একটো 'স্বোভোনবক িীবি'
আর আন যো করদত চোই তো করদত এটো আ োদক বোযো
মেয়নি।”

•

ুদখোদশর চোরপোদশর ফোটে নেদয় বোয়ু প্রবোহ
মচোদখর দযয নবরনিভোব ততরী কদর এটি অস্বনস্ত
েৃনষ্ট করদত পোদর

• ত্বদকর ওপর ুদখোদশর চোদপর ফদে বযথো হদত
পোদর

• এটি নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে েুববে হদয় যোওয়োর কোরদর্
হওয়ো উপেগবগুনেদক ক োয়, ময ি নিিঃশ্বোদের
েুববেতো, ঘুদ র বযোঘোত, নেদির মবেো ঘু ভোব অথবো
অবেোে এবং েকোদের োথোবযোথো (এটি বযবহোর
করদে নেদিরদবেো আপিোর আরও মবনশ ভোে েোগদব
এবং আপনি ময কোি করদত চোি তো করোর আরও
মবনশ শনি পোদবি)
• এটি আয়ু বোডোদত পোদর
• এটি বহিদযোগয এবং বযোটোনরদত চোেু হদে বোনড এবং
যোতোয়োদতর পথ েহ অদিক স্থ্োদি বযবহোর করো যোয়

•

ুদখোশ পদর থোকদে ে বন্ধ দি হওয়োর ভয় হদত
পোদর (িদস্টোদফোনবয়ো), যো নকেু মেদত্র উদদ্বগ বো
আতি েৃনষ্ট কদর

• এর ফদে িোক বন্ধ হদত, িোক নেদয় িে পরদত
অথবো ুখ শুনকদয় মযদত পোদর
• যি বযবহোরকোেীি ে য় আপিোর খোওয়ো এবং
পোি করোর িিয েহোয়ত প্রদয়োিি হদত পোদর,
মযদহতু বোতোে প্রবোদহর কোরদর্ খোবোর অথবো
পোিীয় 'গেো নেদয় ভু ে পদথ নিদচ িো োর' ঝুুঁ নক
মবদড যোয় (শ্বোেোঘোত িোদ পনরনচত)

• NIV-এর িিয অদরোপচোদরর প্রদয়োিি হয় িো

• এই কোরদর্ আপনি স্বোভোনবদকর তু েিোয় আরও

• ে দয়র েোদথ েোদথ আপিোর আরও েহোয়তোর

মবনশ বোতোে নগদে মফেদত পোদরি, যোর ফদে

প্রদয়োিি হওয়োর েম্ভোবিো থোকদেও, MND-এর

আপিোর মপট ভনতব এবং অস্বনস্তকর দি হদব,

প্রোরনম্ভক স্তরগুনেদত NIV পনরচযবো েো েোদিো

অথবোৎ শ্বোে নিদত আরও মবনশ কষ্ট হদত পোদর

েোযোরর্ত মবশ েহি
• একটি নবস্তর পনরেদরর ুদখোশ উপেব্ধতোর অথব হে
আপিোর িিয মযটি উপযুি মেটিই আপনি মচষ্টো
কদর মেখদত পোদরি
• আপিোর গেোর আওয়োি েুববে হদয় মগদে NIV-এর
বযবহোর মেটি নফনরদয় আিদত পোদর।

• যিটির েংেগব এবং বোতোে প্রবোহদরর মবোযটির
েদে োনিদয় নিদত নকেু নেি ে য় েোগদত পোদর
• এই মরোদগর পরবতী স্তরগুনেদত NIV বযবহোর
করোর ে য় পনরচযবোর প্রদয়োিিীয়তো িটিে হদত
পোদর
• বোতোদের প্রবোহ স্বোভোনবক কথো বেোর েন্দদক
বযোহত করদত পোদর

মভনিদেশদির যি বযবহোর কদর আকোশপদথ
যোত্রোর নবষদয় আরও তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 8D – ম োটর নিউরি নিনিদির মেদত্র
আকোশপদথ ভ্র র্ এবং মভনিদেশি

• NIV ম নশিগুনে েোযোরর্ত শোন্ত হদেও, ময
আওয়োিটো হয় তোর েদে োনিদয় নিদত কোরও
কোরও একটু ে য় মেদগ মযদত পোদর এবং
প্রথ নেদক আপিোদক এবং আপিোর েদে ঘদর
থোকো বযনিদক রোদত িোনগদয় রোখদত পোদর।
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NIV-এর স য় েী ধরগণর পরবেী পনরচযয োর প্রগয়োজি?
যি নিদয় আপিোর মকোিও েরোেনর অস্বনস্ত হদে আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে এবং নবস্তোনরত স্বোস্থ্য এবং েো োনিক
পনরচযবোর মপশোেোরী বযনিবৃন্দ আপিোদক েহোয়তো করদত পোদর।
NIV নিদয় পরবতী পনরচযবো বযনিদভদে আেোেো হদত পোদর, তদব এর দযয থোকদত পোদর:
•

দু খোশটি ঠিকঠোক আদে নকিো নিনশ্চত করো, অথবোৎ আপিোর ুদখ ুদখোশটির অবস্থ্োি এিং স্ট্রযোপগুনের
েৃঢ়তো নিয়ির্ কদর, অথবো নবনভন্ন ুদখোদশর একটি আবতব দির বযবহোর (মেনেং এবং ত্বদকর পনরচযবোর
পর্যগুনের পরো শব মেওয়োর িিয আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর েে েোহোযয করদত পোদর)

•

কোশদত, মেষ্মো বো ুদখর েোেো পনরষ্কোর করদত েোহোযয (আপনি নিদি এটি করোর মক শেগুনে নশদখ নিদত
পোদরি অথবো আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে নকংবো কোনশর ম নশদির ত নবদশষোনয়ত যদির মথদক
আপিোর েহোয়তো মপদত পোদরি)

•

দু খোদশর নের্দ্ মথদক আপিোর মচোদখ বোতোে েোগদে মগদে মচোদখর েুনিদকি বো ততেোিকরর্ পেোদথবর
বযবহোর ( ুদখোশটি নিয়ির্ও েোহোযয করদত পোদর)

•

বোয়ু প্রবোদহ আর্দ্বতো মযোগ করোর িিয নেদস্টদ নহউন নিফোরোয় মযোগ করো (আপিোর খ
ু শুনকদয় মগদে,
িোক নেদয় িে পডদে অথবো িোক বন্ধ হদয় মগদে এটি েোহোযয করদত পোদর)

•

নকভোদব NIV নিদয় খোবোর খোওয়ো এবং পোি করোর নবষয়টি েো েোদিো যোয় মে নবষদয় আপিোর শ্বেিেম্পনকব ত েে এবং একিি বোচি এবং ভোষো মথরোনপদস্টর েদে পনরকল্পিো করো

•

আরও তরে পেোথব পোি করো, যো আপিোর শুষ্ক ুদখ, গোঢ় অথবো আঠোদেো থুতু এবং মকোষ্ঠকোঠিিযদত
েোহোযয করদব (নকেু বযনির দত গোঢ় থুতুদত আিোরদের রে েোহোযয কদর)

•

ভোব নবনি দয়র ে েযোগুনেদত েোহোদযযর িিয এবং কদথোপকথদির নবকল্প উপোয়গুনে নিদয় পরো শব মপদত
একিি বোচি ও ভোষো মথরোনপদস্টর মথদক েহোয়তো পোওয়ো

•

আটদক থোকো বোতোদের ঝুুঁ নক ক োদত আপিোর NIV-এর যিটি নিয়ির্ করো যোয় নকিো মে নবষদয় আপিোর
শ্বেি-েম্পনকব ত েেদক নিজ্ঞোেো করুি

•

চোরপোদশ মঘোরোদফরো অথবো চেোদফরোর িিয েহোয়তো, যোদত আটদক থোকো বোতোে আপিোর নেস্টদ র যয
নেদয় মযদত পোদর (নকেু বযনির দত মপপোরন ি মেওয়ো িে মখদেও েোহোযয হয়)

•

মকোিও রক উদদ্বগ বো আতিদবোয ক োদত েোহোদযযর িিয আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো েদের
মথদক েহোয়তো (এেোডোও নবভোগ 1-এর MND-র িোস্ট ইি মকে নকট অংশটি মেখুি)
আরও তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 7A – নগদে খোওয়োর মেদত্র অেুনবযোগুনে
তথযপত্র 7C – কথো বেো এবং ভোব নবনি দয় েহোয়তো

মরোেটির অগ্রেনে মে ি হগব মসই নবষ্য়ে েথ্য নিম্ননেনখে নবেোেটিগে রগয়গে। এটি পডোর
স য় অস্বনিগবোধ হগে পোগর, েগব মেনিগেশি সম্বগে আপিোগে অবনহে নসদ্ধোন্ত নিগে সোহোযয
েরগে পোগর। যখি প্রস্তুে আগেি বগে গি েরগবি েখিই এটি পড়ুি।
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গয়র সোগথ্ সোগথ্ NIV থ্োেো অবস্থোয় েী হয়?
প্রথদ , আপিোর নিিঃশ্বোে এবং ঘু োদিোর গুর্ োি বোডোদিোয় েোহোদযযর িিয আপিোর শুযু োত্র রোদত NIV বযবহোদরর
প্রদয়োিি হদত পোদর। মরোগ বোডদত থোকদে, আপিোর উপেগবগুনে উপশদ েোহোদযযর িিয আপিোদক হয়দতো এটি
নেদির মবেোও বযবহোর করদত হদব।
"আন প্রনতনেি োত্র এক ঘিোর িিয NIV বযবহোর করো শুরু কদরনেেো এবং যীদর যীদর আ োর বযবহোর

বোডোই, আর তোদত মেখেো েোরোরোত বযবহোর করোর ে য় বযোপোরটো েহি হদয় মগে।"
নিনেব ষ্ট ে দয়র পদর, আপনি NIV-এর ওপর নিভব র হদয় পডদত পোদরি। এই ে য়ই আপিোদক এটি ি োগত বযবহোর
করদত হদব এবং এটি েোডো শ্বোে নিদত পোরদবি িো। যনে এই রক পনরনস্থ্নত হয়, আপিোর একটি বযোক-আপ

ম নশি রোখো উনচত মযটি বযোটোনর নেদয় চোেোদিো যোয় (মেখুি নবভোগ 4: আ োর মভনিদেশদির যদি আ োর কী মেদখ
নিদত হদব? নবেুযৎ িো থোকদে নক করদত হদব তো নিদয় তথয)। আপিোর বনযবত পনরচযবোর েহোয়তো প্রদয়োিি হওয়োর
েম্ভোবিো আদে, মযদহতু প্রদয়োিিগুনে ি শ িটিে হদয় ওঠদত পোদর। এটির দযয েোরোরোদতর পনরচযবো অন্তভুব ি হদত
পোদর।
NIV-মত নিভব রশীে হওয়োর িিয কোরও কতটো ে য় েোগদব মেটো বযনিদভদে আেোেো হয়। নকেু বযনির িিয
এটিদত কদয়ক োে মথদক কদয়ক বেরও মেদগ মযদত পোদর, আবোর কোরও মেদত্র এটি আরও দ্রুত হদত পোদর।
আপিোর নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে যতটো েুববে হদব, আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়ো ম নশদি ততটো ক ঘিঘি প্রেনশবত হদব।
তদব, আপিোর নিিঃশ্বোে নিযবোনরত ে দয়র িিয প্রেনশবত হওয়োর ত শনিশোেী িো হদে মভনিদেটর ুদখোদশর
োযযদ বোতোে েরবরোহ করদত পোদর। যখি ম নশিটি আপিোদক আপিোর নিিঃশ্বোে-প্রশ্বোে েম্পূর্বভোদব প্রেোি করদে
এবং আপনি মেটি প্রেনশবত করদত পোরদেি িো, তখি তোদক বদে 'েম্পূর্বভোদব মভনিদেটদরর অযীি' (fully
ventilated)।
কোরর্ আপনি NIV নিদয় আয়ু বোডোদত পোদরি, তদব আপিোর অিযোিয উপেগবগুনে বোডদত থোকদব। েুববে কোনশ
থোকোয়, মেষ্মো বো ুদখর েোেো আপিোর ফু েফু দে চদে যোওয়োর ঝুুঁ নক থোকদত পোদর, যো শ্বোেোঘোত িোদ পনরনচত।
এটির ফদে অযোেনপদরশি নিউদ োনিয়ো িো ক বুদকর েংি র্ হদত পোদর, মযটির নচনকৎেো িো করো হদে প্রোর্ঘোতী
হদত পোদর। কোশদে এই শ্বোেোঘোদতর ঝুুঁ নক ক োদত পোদর এবং অযোনিবোদয়োটিকগুনে েংি দর্র নচনকৎেোয় েোহোযয
করদত পোদর, তদব একটো ে য় আেদত পোদর যখি এগুনে আর মকোিও কোি করদব িো।
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3: ট্রোনেওস্টন মেনিগেশি সম্বগে আ োর েী েোবো
প্রগয়োজি?
MND ট্রোনকওস্টন মভনিদেশি নেদয় আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েোহোযয করোর িিয একটি টিউব আপিোর ঘোদডর
েো দির নেদক একটি নের্দ্ কদর তোর নভতর নেদয় আপিোর শ্বোেিোনেদত প্রদবশ করোদিো হয়। এই টিউবটি একটি
মভনিদেটর ম নশদির েোদথ েংযুি করো থোদক, ময ম নশিটিদত নবেুযৎ বো একটি বযোটোনর, বো উভদয়র োযযদ শনি
েরবরোহ করো হয়।
আপিোর ঘোদড নের্দ্টি করোর েোনিবকোে পদ্ধনতটিদক বেো হয় একটি মট্রনকওদস্টোন । টিউবটি েোযোরর্ত স্বোভোনবক
অযোদিদস্থ্নেয়ো কদর প্রদবশ করোদিো হয় ( োদি পদ্ধনতটির ে য় আপনি ঘুন দয় থোকদবি)। মেইেোদথ আপিোর
শ্বোেপ্রশ্বোদেও েহোয়তো করদব, উপরন্তু টিউবটি শ্বোেিোেীর নিিঃেরর্ মশোষর্ করদতও বযবহৃত হয় (পদরর শীষবক
মেখুি, মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশদির িিয কী পরবতী পনরচযবো প্রদয়োিি?)।
UK-র েকে MND আিোন্ত বযনিদের মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি করোর কথো বেো হয় িো। আপিোর িিয
মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি েঠিক নবকল্প নকিো তো আদেোচিো করদত চোইদে, আপিোর অঞ্চদে উপেভয নবকল্প এবং
েহোয়তোর িিয আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েেদক নিজ্ঞোেো করুি।
নিম্ননেনখত পনরনস্থ্নতদত আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে খুব েম্ভবত মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশদির পরো শব মেদব:
•

আপিোর যনে NIV অস্বনস্তকর দি হয়, বো আপিোর MND এত নবস্তোরেোভ কদরদে ময NIV আর কোি
করদব িো

•

যনে ুদখর এবং গেোর মপশীগুনে েুববে হয় এবং খুব মবনশ েোেো ঝদর, কোরর্ মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি এই
মরোগ েো েোদত েহোয়তো করদত পোদর

•

বুদকর একটি গুরুতর েংি দর্র ে য় আরও বযোপক েোিোনিং প্রদয়োিি হদে।

একটি িরুনর পনরনস্থ্নতদত আপিোর শ্বোেপ্রশ্বোে নিয়িদর্র িিযও কখিও কখিও এটি বযবহৃত হয় (যনেও, MND
আিোন্ত বযনিদের মেদত্র মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি বযবহোর বন্ধ করো কঠিি হদত পোদর, আপিোর এই নেদ্ধোদন্তর
উপর আপনি নিয়ির্ রোখদত চোইদবি, পদর আপৎকোেীি পনরনস্থ্নতে ূহ শীষবকটি মেখুি)।
মট্রনকওদস্টোন র পদর, আপিোদক হোেপোতোদে থোকদত হদব এবং আপিোদক মেদড মেওয়োর ে য় পনরচযবোর একটি
পযোদকদির বযবস্থ্ো করো হদব। এই ে য় শ্বেি-েম্পনকব ত েে আপিোদক েহোয়তো করদব। একটি পনরচযবোর পযোদকদির
বদন্দোবস্ত করদত কখিও কখিও কদয়ক োে েোগদত পোদর, কোরর্ মট্রনকওদস্টোন র িিয পনরচযবোর নবষয়টি
মেখোশুিো করোর িিয বযনিবগবদক খুুঁদি মবর করো এবং প্রনশের্ মেওয়ো (েোযোরর্ত একটি পনরচযবো প্রেোিকোরী
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েংস্থ্োর োযযদ ) কঠিি হদত পোদর। যনেও, এটি অঞ্চে অিুযোয়ী নভন্ন হয়। আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েদের েোদথ এটি
আদেোচিো করুি, যোরো আপিোর অঞ্চদের পনরনস্থ্নত অিুযোয়ী পরো শব নেদত পোরদব।
“ইিদভনেভ মভনিদেশি েম্পদকব েোযোরর্ েতকব তো েদত্বও, আ োর পনরবোদরর েোদথ আদেোচিো কদর এবং

গদবষর্োপত্রগুনে পুঙ্খিোপুঙ্খভোদব পডোর পদর আন মট্রনকওদস্টোন মিওয়োর িিঃনস্থ্র কদরনে।”
আপনি মকোদিো নেদ্ধোন্ত মিওয়োর আদগ আপিোর পনরবোর, পনরচযবোকোরীগর্, এবং স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো
েদের েোদথ মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি েম্পদকব আদেোচিো কদর মিওয়োটো িরুনর।

ট্রোনেওস্টন মেনিগেশি বযবহোগরর মট্রনচওগস্টোন মেনিগেশি মিওয়ো
সিোবয স়ুনবধোনে
"নকেু অেুনবযো এবং অস্বেন্দয েদত্বও
(মট্রনকওদস্টোন র বেদে শযযোশোয়ী থোকোদক
ম দি মিওয়ো), আন িীবিদক উপদভোগ কদরনে, আন

বো আ োর পনরবোদরর এই নেদ্ধোদন্তর িিয মকোদিো
আফদেোে হয়নি।"

• এটি হোুঁনপদয় যোওয়ো, ঘুদ বযোঘোত, নেদির মবেোয়
ঘু পোওয়ো বো িোনন্ত এবং েকোদের প্রথ নেদক
োথো যির্োর দতো নিিঃশ্বোদের মপশীগুনের েুববে
হদয় যোওয়োর িিয হওয়ো উপেগবগুনেদক নিরো য়
করদত পোদর (এটি আপিোদক নেদির মবেোয়
আরও েুস্থ্ মবোয করদত এবং আরও এিোনিব মপদত
েহোয়তো করদব)
• এটি আয়ু বোডোদত পোদর
• NIV মযখোদি েফেভোদব েহোয়তো করদত পোরদে
িো মেখোদি এটি বযবহোর করো মযদত পোদর
• বযবহৃত শ্বোেিোেীর যরদর্র উপর নভনি কদর,
এটি শ্বোেিোেীদত শ্বোেপ্রশ্বোদের ে েযো প্রনতদরোয
করদত েহোয়তো করদত পোদর এবং ফু েফু দের
েংি দর্র ঝুুঁ নক, মযটি প্রোর্ঘোতী হদত পোদর,
মেটিদক হ্রোে করদত পোদর (শ্বোেিোেীর টিউব
েম্পদকব আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েদের েোদথ
আদেোচিো করুি)
• এটি েোেো ঝরো নিয়িি করদত েহোয়তো করোর

সম্পগেয েোববোর নবষ্য়স ূহ
“আ োদের মেদত্র, আ োর স্বো ীর যখি

মট্রনকওদস্টোন নেে তখি কথো বেো, খোওয়ো
এবং পোি করো অেম্ভব হদয় উদঠনেে।”
• ময মকোদিো েোনিবকোে পদ্ধনতর দতো, একটি
মট্রনকওদস্টোন র েোদথ েংি র্ এবং পরবতী
পনরচযবোর নকেু ঝুুঁ নক মথদক যোয়। পদ্ধনতটির
আদগ মেটি আপিোদক বযোখযো কদর মেওয়ো হদব,
এবং মবনশরভোগ মেদত্র েহদিই েো েোদিো যোদব
• ঘোদড একটি শ্বোে মিওয়োর টিউব েোনগদয় ঘুদর
মবডোদিোর ফদে অস্বনস্ত এবং শ্বোেিোেীর
েীঘবকোেীি েনত, যনেও েবোর মেদত্র ময হদব তো
িয়
• অদরোপচোদরর পদর, আপিোর পনরচযবো েেদক
েংগঠিত করোর ে য়, আপিোদক হোেপোতোদে
মবনশনেি থোকদত হদত পোদর
• নকেু মেদত্র, পনরচযবো শুযু োত্র একটি িোনেবং মহোদ
প্রেোি করো হদত পোদর (আপিোর এেোকোয়
স্বোস্থ্যদেবো েহোয়তো নকভোদব কোি কদর তো
আপিোর শ্বেি েম্পনকব ত েেদক নিজ্ঞোেো করুি)
• যখি একটি মট্রনকওদস্টোন মিওয়োর কথো
ভোবদেি তখি আপিোর পনরচযবোর েোদথ পনরবোর
এবং বন্ধুদের িনডত করো গুরুত্বপূর্ব, মযদহতু
আপিোর পনরচযবোয় তোদের অংশগ্রহদর্র েম্ভোবিো
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িিযও বযবহোর করো মযদত পোদর

খুব মবনশ

• একটি ুদখোশ বযবহোর করো হয় িো, তোই

• আপিোর শ্বেি েম্পনকব ত েে আপিোদক মযভোদব

িোদস্ট্রোদফোনবয়োর দতো ুদখোশ েম্পনকব ত

গোইি করদবি মেই অিুযোয়ী আপিোদক টিউবটি

ে েযোগুনে এডোদিো যোদব

প্রনতনেি পনরবতব ি করদত হদব, মযটি নকেু বযনি

• এটি আপিোর েোদথ েোদথ বহি কদর নিদয় যোওয়ো
যোদব, বযোটোনর েোগোদিো থোকদে একটি হুইেদচয়োর
বযবহোদরর ে দয়ও।

অস্বনস্তকর দি কদরি (েোযোরর্ত এটি প্রনত োদে
করো হয়, নকন্তু আরও মবনশ বযবযোদি, আপিোর
প্রদয়োিদির উপর নিভব র কদর)
• বযবহৃত শ্বোেিোেীটির যরদর্র উপর নিভব র কদর,

মভনিদেশি বযবহোর কদর আকোশপদথ যোত্রোর

এটি আপিোর কথো বেো, খোওয়ো এবং পোি করোর

নবষদয় আরও তদথযর িিয, মেখুি:

ে তোদক প্রভোনবত করদত পোদর যনে িো এগুনে

তথযপত্র 8D – আকোশপদথ ভ্র র্ এবং

MND দ্বোরো ইনত দযয প্রভোনবত িো হদয় থোদক।

মভনিদেশি
“আন অতযন্ত েনিয় এবং বযস্ত োিুষ নেেো ।
ইিদভনেভ মভনিদেশি নিদয়, পনরবোর এবং

বন্ধুদের প্রনত আরও মবনশ দিোদযোগী হওয়ো েহ
আ োদক একে আেোেো িীবিযোরো অদভযে করদত
হদয়দে, এবং আরও নচন্তোশীে হদত হদয়দে। আন
নফদেও একিি নবদশষজ্ঞ হদয় উদঠনে!”

আপিোর অিয উপোদয় দিোভোব বযি করোর
েহোয়তোর, এবং আপিোর খোদেয পযবোি পনর োর্
পুনষ্ট নিরোপদে প্রদবশ করোদিোর িিয একটি
খোওয়োদিোর িে বযবহোর করোর প্রদয়োিি হদত
পোদর
• এটি নিিঃেরর্ উদেখদযোগয পনর োদর্ বৃনদ্ধ করদত
পোদর, যোর িিয শ্বোেিোেী নিয়ন তভোদব
পনরস্কোর করদত হদব (নকেু বযনি এটিদক
অস্বনস্তকর দি করদত পোদরি মযদহতু
মভনিদেশি খুদে এটি করো হয়)
• যিটির েোদথ োনিদয় মিওয়োর িিয নকেু ের্
ে য় েোগদত পোদর।
খোওয়োদিোর নবকল্প পদ্ধনত েম্পদকব আরও
তদথযর িিয, মেখুি:
তথযপত্র 7B – টিউদবর োযযদ আহোর

মরোেটির অগ্রেনে মে ি হগব মসই নবষ্য়ে েথ্য নিম্ননেনখে নবেোেটিগে রগয়গে। এটি পডোর
স য় অস্বনিগবোধ হগে পোগর, েগব মেনিগেশি সম্বগে আপিোগে অবনহে নসদ্ধোন্ত নিগে সোহোযয
েরগে পোগর। যখি প্রস্তুে আগেি বগে গি েরগবি েখিই এটি পড়ুি।
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স গয়র সোগথ্ সোগথ্ মট্রনেওগস্টোন মেনিগেশগি েী হয়?
“একেোদথ রদয়দে, েোত বের যদর, আ রো আ োদের বোচ্চোদের নকদশোদর পনরর্ত হদত মেখেো , নবদয় করে

এবং আ রো েুটি েুন্দর নশশুর ঠোকুেব ো ঠোকু ো হদয় মগনে। তোই মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশদি থোকোর ফদে
তোদের নকেু ভোদেো ে য় মকদটদে, নকন্তু এরই দযয এ ি অদিক ে য় মগদে যো েনতযই খুব কঠিি ে য় নেে”।
MND আপিোর নিিঃশ্বোদের মপশীগুনেদক েুববে কদর মফেদে, তোহদে মট্রনকওদস্টোন মভনিদেশি েোগোবোর েদে েদে
আপিোর মেটির উপর নিভব রশীে হদয় পডোর েম্ভোবিো রদয়দে। এর অথব ম নশিটি মযভোদব উপেনব্ধ কদর আপনি
মেভোদব খোপ খোইদয় নিদত িো পোরদে, এই েহোয়তো েোডো আপিোর স্বোভোনবক শ্বোেপ্রশ্বোদে নফদর আেদত েে
হওয়োর েম্ভোবিো মিই। যনেও আপনি চোইদে মভনিদেশি বযবহোর বন্ধ করো অনযকোর আপিোর আদে। এেোডোও
নবভোগ 5 মেখুি: েহকোরী মভনিদেশি বন্ধ করোর েম্বদন্ধ আ োর কী িোিো প্রদয়োিি? আদরো তদথযর িিয।
আপিোর নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে যতটো েুববে হদব, আপিোর নিিঃশ্বোে প্রনিয়ো ম নশদি ততটো ক ঘিঘি প্রেনশবত হদব।
তদব আপিোর নিিঃশ্বোে একটি নিযবোনরত ে দয়র িিয প্রেনশবত হওয়োর ত যদথষ্ট শনিশোেী িো হদে মভনিদেটর
বোতোে েরবরোহ করদত পোদর। যখি ম নশিটি আপিোদক আপিোর নিিঃশ্বোে-প্রশ্বোে েম্পূর্বভোদব প্রেোি করদে এবং
আপনি মেটি প্রেনশবত করদত পোরদেি িো, তখি তোদক বদে 'েম্পূর্বভোদব মভনিদেটদরর অযীি' (fully
ventilated)।
বযোটোনরর পোওয়োদর চেদব এ ি একটি মভনিদেটর আপিোর আদে এবং বযোটোনরটি পুদরো চোিব হদয় আদে, মেটি
নিনশ্চত করো অতযন্ত িরুনর। আপনি মযটি বযবহোর করদেি মেটি খোরোপ হদয় মগদে আরও একটি বোডনত আপিোদক
রোখদত হদব (নবভোগ 4 মেখুি: আ োর মভনিদেশদির যদি আ োর কী মেদখ নিদত হদব? নবেুযৎ িো থোকদে নক করদত
হদব তো নিদয় তদথযর িিয)।

কোরর্ আপনি ট্রোনকওস্টন নিদয় আয়ু বোডোদত পোদরি, তদব আপিোর অিযোিয উপেগবগুনে বোডদত থোকদব।
আপিোর বোরংবোর েংি র্ হদত পোদর, যোর ফদে িীবিহোনির আশিো হদত পোদর।
আপিোর পনরচযবো এবং নচনকৎেোপ্রর্োেীর িিয আপিোর ইেো এবং পেন্দগুনে মরকিব করোর উপোয়গুনের িিয,
মেখুি: আন আগো নকভোদব পনরকল্পিো করব? নবভোগ 5-এ: েহকোরী মভনিদেশি বন্ধ করোর েম্বদন্ধ আ োর কী
িোিো প্রদয়োিি?
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আপৎেোেীি পনরনস্থনেস ূহ
আপৎকোেীি পনরনস্থ্নতগুনেদত, স্বোস্থ্য পনরদষবোর মপশোেোর বযনিরো আপিোর মথদক আগো েম্মনত িো নিদয়
ট্রোনকওস্টন মভনিদেশি চোেু করদত পোদরি।
উেোহরর্স্বরূপ, মকোিও আপৎকোেীি অবস্থ্োয় একিি বযনির জ্ঞোি নফনরদয় আিো হয়, তখি স্বোভোনবক অবস্থ্োয়
নফনরদয় আিোর ে য় ট্রোনকওস্টন মভনিদেশি বযবহোর করো হয়। তদব, MND থোকো মরোগীদের এই যরদর্র
মভনিদেশি একবোর চোেু হদে মেটি বন্ধ করো কঠিি হদত পোদর, কোরর্ এই ে দয়র দযয নিিঃশ্বোদের মপশীগুনে খুবই
েুববে হদয় পরদত পোদর। আপনি ট্রোনকওস্টন মভনিদেশি অনবরত রোখদবিো িোনক প্রতযোহোর করদবি মে েম্পদকব
আপিোদক তখি নেদ্ধোন্ত নিদত হদত পোদর।
"ওদক েু দট হোেপোতোদে নিদয় যোওয়ো হয় কোরর্ গুরুতর বুদকর েংি দর্র কোরদর্ ওর নিিঃশ্বোে নিদত

ে েযো হনেে। ওর একটো ট্রোনকওস্টন নেে, কোরর্ আশো নেে ও নিদি নিিঃশ্বোে নিদত পোরদব, নকন্তু মেটো
হে িো আর তখি মথদক ও মভনিদেশদিই রদয়দে।"
যনে ট্রোনকওস্টন মভনিদেশি এ ি নবকল্প হয় যো আপনি মকোিও পনরনস্থ্নতদতই চোেু করদত চোি িো, তোহদে
আপিোর পনরচযবোর েদে িনডত েবোর কোদে এই নবষয়টি স্পষ্ট কদর বেো আপিোর প্রদয়োিি। যনে ভনবষযদত মকোিও
কোরর্বশত মভনিদেশি েম্বদন্ধ আপনি নেদ্ধোন্ত নিদত িো পোদরি অথবো কোউদক মবোঝোদত িো পোদরি, তোর িিয
আপনি আপিোর ইেোগুনে মরকিব কদর রোখদত পোদরি। নকেু মেদত্র, এই নিদেব নশকো আইিোিুগ শতব েোদপে হদত পোদর।
মেখুি আন আ োর ভনবদষযর পনরচযবোর িিয নকভোদব আগো পনরকল্পিো করব? নবভোগ 5-এ: েহকোরী

মভনিদেশি বন্ধ করোর েম্বদন্ধ আ োর কী িোিো প্রদয়োিি?

ট্রোনেওস্টন মেনিগেশগির মক্ষগত্র েী ধরগণর পরবেী পনরচযয োর প্রগয়োজি?
ট্রোনকওস্টন মভনিদেশদি চে োি পরবতী পনরচযবোর মেদত্র আপিোর নিরোপিো এবং েুস্থ্তো আবনশযক।
ট্রোনকওস্টন মভনিদেশদি পরবতী পনরচযবো আপিোর প্রদয়োিিীয়তো এবং উপেগবগুনের ওপর নিভব র কদর বযনিদভদে
আেোেো হদত পোদর, তদব এর দযয অন্তভুব ি হদত পোদর:
•

বোতোেদক ি োগত উষ্ণ করো অথবো আর্দ্ব করো (েযোুঁত েযোুঁদত করো) মযদহতু এই বোতোে টিউদবর দযয
প্রবোনহত হয়, যো আপিোর মভনিদেটদরর েদে েংযুি ম নশদির দ্বোরো েরবরোহ করো হয়

•

নিয়ন ত এয়োরওদয় মথদক মেষ্মো এবং ুদখর েোেো মবর করো ও পনরষ্কোর করো (এটি ট্রোনকওস্টন
মভনিদেশি েোগোদিোর পদর প্রথ নেদক অস্বনস্তকর হদত পোদর এবং এটি অিুভব করোর িিয এবং োনিদয়
মিওয়োর িিয আপিোর ে য় েোগদত পোদর)

•

কোশদত, মেষ্মো বো ুদখর েোেো পনরষ্কোর করদত েোহোযয (আপিোর পনরবোদরর মেোকিি এবং
পনরচযবোকোরীরো এটি করোর মক শেগুনে নশদখ নিদত পোদরি অথবো আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে নকংবো
কোনশর ম নশদির ত নবদশষোনয়ত যি মথদক আপিোর েহোয়তোর প্রদয়োিি হদত পোদর)
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•

আপিোর ফু েফু দে নিবীনিত েযোেোইদির র্দ্বদর্র (েবর্োি িে) েূক্ষ্ম মযোয়ো পোওয়োর িিয মভনিদেশি
বযবস্থ্োর েদে মিবুেোইিোদরর বযবহোর, যো মেষ্মো পনরষ্কোর করোর মেদত্র েোহোযয করদত পোদর

•

টিউদবর নিয়ন ত রের্োদবের্ এবং টিউদবর চোরপোদশ ব্লদকি, েংি র্ অথবো চো ড খদে পডো মরোয
করোর িিয নিয়ন ত পনরচযবো

•

কথো বেো এবং ভোব নবনি দয়র ে েযোগুনে েো েোদিোর মেদত্র েোহোদযযর িিয এবং খোবোর খোওয়োর নবকল্প
উপোগুনে নিদয় পরো শব মপদত একিি বোচি ও ভোষো মথরোনপদস্টর মথদক েহোয়তো। আপনি আপিোর
খোেযোভযোে মথদক পযবোি পনর োর্ পুনষ্ট পোদেি নকিো নিনশ্চত করোর িিয একিি খোেযনবদের মথদক েহোয়তো
পোওয়োটোও গুরুত্বপূর্ব।

আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে আপিোদক ট্রোনকওস্টন মভনিদেশদির পদর আপিোর প্রদয়োিিীয়তোর েদে োিোিেই
পরবতী পনরচযবো েম্পদকব নিদেব নশকো প্রেোি করদব এবং েহোয়তো মেদব।

আরও তদথযর িিয, মেখুি তথযপত্র:
7A – নগদে খোওয়োর মেদত্র অেুনবযোগুনে
7B – টিউদবর োযযদ আহোর
7C – বোচিভনে এবং কদথোপকথদির ে েযোে ূহ

4:

আ োর মেনিগেশগির যগে আ োগে েী মেখগে হগব?

আপিোর প্রদয়োিিীয়তোর পনরবতব ি হদত পোদর এই কথো োথোয় মরদখ আপনি ময মভনিদেটর বযবহোর করদবি মেটি
নিয়ন তভোদব পযবোদেোচিো করো হদব। শ্বেি-েম্পনকব ত েে প্রদয়োিি হদে, যি রের্োদবের্ এবং পনরস্কোর, এবং
কোদির ে দয়র বোইদর আপৎকোেীি েহোয়তো েদ ত চে োি েহোয়তো প্রেোি করদত পোদর।

নবে়ুযৎ চগে মেগে েী হগব?
"আপনি মকোিও েোকশোি ম নশি বযবহোর করদে, নবেুযৎ িো থোকোকোেীি ে দয়র িিয একটি বযোটোনরচোনেত ম নশি রোখো আবনশযক!"
আপিোর বেবোদের এেোকোয় নবেুযৎ চদে যোওয়োর প্রচেি থোকদে একটি বোডনত বযোটোনর এবং বযোক-আপ
মভনিদেটর রোখো আবনশযক। মযদকোিও মভনিদেশি নিভোইে এবং েোকশি পোদম্পর দতো বযোটোনরদত চোনেত
অিযোিয েহোয়তোগুনের বযোটোনরগুনেদক চোিব নেদয় রোখুি।
"নবেুযৎ িো থোকোকোেীি পনরনস্থ্নতগুনেদত িরুনর প্রনতনিয়োর িিয আ রো আপৎকোেীি েোপ্লোয়োদরর

েংকটকোেীি পনরচযবোর তোনেকোয় নেেো ।"
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অগ্রোনযকোরপ্রোি পনরদষবোনের মরনিস্টোর (Priority Services Register)-এ অগ্রোনযকোরপ্রোি বযবহোরকোরী
নহেোদব িো িনথভু ি করোর ফদে আপনি মকোি েহোয়তো মপদত পোদরি মেই েম্বদন্ধ িোিদত আপিোর আপৎকোেীি
পনরদষবো প্রেোিকোরীর েদে মযোগোদযোগ করুি। একিি অগ্রোনযকোরপ্রোি বযবহোরকোরী নহেোদব, মযদকোিও
পনরকনল্পত নবেুযৎ িো থোকোকোেীি পনরনস্থ্নত েম্বদন্ধ আপিোদক িোিোদিো উনচত। েীঘবের্ নবেুযৎ িো থোকোর
পনরকল্পিো থোকদে এবং আপনি আপিোর মভনিদেটদরর ওপর নিভব রশীে হদে, মেই ে দয়র িিয আপিোদক মকোিও
বযোক-আপ মিিোদরটর পনরদষবো নেদত পোরদব িোনক আপিোদক নিদিই মেটির বযবস্থ্ো করদত হদব মেই নবষদয় তোদের
নিজ্ঞোেো করুি।
তদব, কদয়ক নেদির িিয নবেুযৎ িো থোকদে এবং আপনি মভনিদেশদির ওপর নিভব রশীে হদে, নবেুযৎ আবোর িো
আেো পযবন্ত আপিোদক অিয মকোিও স্থ্োদি নগদয় বোে করদত হদত পোদর। আপনি মভনিদেশি মকবে োত্র পোটব-টোইদ
বযবহোর করদেও এটি করোর পরো শব মেওয়ো হয়।

যনে আপিোর বোচি এবং কদথোপকথদির ে েযো হয় এবং আপিোর িীবি েংকদট থোদক, আপনি অথবো
আপিোর পনরচযবোকোরী আপৎকোেীি পনরদষবোনেদত মফোি করোর বেদে মটিট করদত পোদরি।
এটি করোর িিয, আপিোদক আপিোর ম োবোইে মফোিটি অিেোইদি মিিট মিিোদরশি মটিট েোনভব ে (Next
Generation Text Service)-এর ওদয়বেোইদট মরনিস্টোর করোদত হদব:
www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

যেগুনের নে সোনেযনসং েরোর প্রগয়োজি হগব?
হযোুঁ। ময-ই আপিোদক যিগুনে েরবরোহ করুক িো মকি মে আপিোদক নবেয োি েোনভব নেং প্রেোি করদব।

বোনডগে যে রক্ষণোগবক্ষগণ সোহোযয পোওয়োর জিয েী েরো মযগে পোগর?
বোনডদত মযদকোিও যরদর্র মভনিদেশি বযবহোর করোর অথবই হে েবে য়ই অদিক যরদর্র যিপোনত আপিোর
কোেোকোনে আপিোদক রোখদত হদব, ময ি:
•

েোকশি ম নশি

•

অনতনরি মভনিদেটর

•

চোিব মেওয়ো অনতনরি বযোটোনর

•

কোনশর ম নশি

•

নহউন নিফোয়োর

•

প্রনতস্থ্োপদির টিউবগুনে, নিেদপোদেবে বো বিবয মফেোর েো গ্রী ইতযোনে (ট্রোনকওস্টন মভনিদেশদির িিয)।
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যদির নিয়ন ত রের্োদবের্ করদে তো মেটিদত ভোে অবস্থ্োয় থোকদত েোহোযয কদর।
আপিোর যিটি হোেপোতোদে েোনগদয় মেওয়োর ে য় আপিোদক, আপিোর পনরচযবোকোরীদের এবং পনরবোদরর
েেেযদের মেটির রের্োদবের্ েম্বদন্ধ প্রনশনেত করো হদব। যনে মকোিও নবষয় আপনি িো বুদঝ থোদকি অথবো
আপিোর মকোিও নচন্তো থোদক তোহদে মে নবষদয় আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে অথবো যি প্রেোিকোরীদক বযোখযো করোর
িিয বেুি।
িি-ইিগেনসে মেনিগেশি (NIV): নিয়ন ত রের্োদবেদর্র দযয অন্তভুব ি থোকদত পোদর:
•

ুদখোশটি পনরষ্কোর করো

•

নফল্টোরগুনে প্রনতস্থ্োপি করো

•

স্ট্রযোপগুনে পরীেো করো অথবো ুদখোদশর ওপর থোকো ির িোয়গোগুনে নেুঁদড মগদে নকিো মেটি মেখো, কোরর্
এগুনে ফু দটো হদয় মযদত পোদর।

ট্রোনেওস্টন মেনিগেশি: নিয়ন ত রের্োদবেদর্র দযয অন্তভুব ি থোকদত পোদর:
•

েম্পূর্ব টিউবটির প্রনতস্থ্োপি (কযোিুদয়েো িোদ ও পনরনচত), েোযোরর্ত োদে একবোর, এটি একটি মেোট
প্রনিয়ো হদেও েো োিয ঝুুঁ নক মথদকই যোয়। মভনিদেশদি বন্ধ থোকো অবস্থ্োয় টিউব পনরবতব ি করো হদয়
থোকদে নকেু বযনির কোদে মেটি অস্বনস্তকর অথবো নচন্তোর নবষয় হদয় পদর (মবতিদভোগী পনরচযবোর ক ীরো
েোযোরর্ত েম্পূর্ব টিউব পনরবতব ি করোর িিয প্রনশনেত হি, নকন্তু আপিোর শ্বু্েি অথবো কোি, িোক এবং
গেো-েম্পনকব ত েেও এদেদত্র আপিোদক েহোয়তো করদত পোদর)

•

নভতদরর টিউব (ইিোর কযোিুদয়ে) পনরষ্কোর করো অথবো প্রনতস্থ্োপি করো, মযটি করোর িিয আপিোর
পনরবোদরর েেেয অথবো পনরচযবোকোরীদের প্রনশনেত করো মযদত পোদর।

•

টিউব েোগোদিো িোয়গোর আদশপোদশ ব্লদকি, েংি র্ এবং চো ডো খেো মরোয করোর িিয নিয়ন ত অথবো
খুব ঘিঘি পনরচযবো।

ময-ই যি প্রেোি করুক িো মকি মযদকোিও প্রদয নিক ে েযোয় েোহোদযযর িিয মযোগোদযোদগর নবশে তথয প্রেোি
করদব। এর দযয কোদির ে দয়র বোইদর মযোগোদযোগ করোর একিদির তথযও অন্তভুব ি থোকদব। আপিোর শ্বেিেম্পনকব ত েদের নবশে তথয েদ ত মযোগোদযোদগর নবশে তথযগুনে এ ি স্থ্োদি রোখুি মযখোি মথদক হোদত পোওয়ো
েহি।

নিম্ননেনখে নবেোগে রগয়গে মেনিগেশি বে েরো এবং জীবগির স োনি সম্পনেযে েথ্য। যখি
প্রস্তুে আগেি বগে গি েরগবি েখিই এটি পড়ুি।
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সহেোরী মেনিগেশি বে েরোর সম্বগে আ োর েী জোিো
প্রগয়োজি?

5:

আন নে মেনিগেশগির বযবহোর বে েরগে পোনর?
হযোুঁ। মযদকোিও ে য় মভনিদেশি বন্ধ করদত বেোর অিুদরোয করো আপিোর আইিত অনযকোর। এটিদক প্রোয়ই
'প্রতযোহোর' (উইথেয়োে) বদে। মভনিদেশি আর আপিোদক মকোিও েোহোযয করদে িো অথবো এটি আপিোর একটি
মবোঝো হদয় মগদে বদে দি হদে আপনি এটি বন্ধ করদত চোইদত পোদরি।
এর অথব এই িয় ময আপনি কোউদক আপিোর িীবি মশষ কদর মেওয়োর িিয েোহোযয করদত বেদেি, মযটি
আত্মহতযোয় েহোয়তো িোদ পনরনচত।
আপনি েো োিয নকেু ে দয়র িিয মভনিদেশি বযবহোর কদর থোকদে, বযবহোদর নকেু ে দয়র বযবযোি পদর আবোর
আপনি ম নশিটি েোগোদত পোদরি। আপিোর উপেগবগুনে েো েোদিোর িিয আপিোর েহোয়তো প্রদয়োিি হওয়োর
েম্ভোবিো থোকদবই, তোই নকভোদব আপনি মভনিদেশি প্রতযোহোর করদবি মেই নবষদয় আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক
পনরচযবো েদের েদে পনরকল্পিো করোটো খুবই গুরুত্বপূর্ব।
যনে আপনি নিদি মভনিদেশি েোডো আর নিিঃশ্বোে নিদত িো পোদরি, তোহদে মভনিদেশি প্রতযোহোর করোর খুব অল্প
ে দয়র দযয ৃতুয হওয়োর েম্ভোবিো থোদক। এই অবস্থ্োয় েতকব পনরকল্পিোর অিুেরর্ কদর আপিোর পনরচযবোর েে
আপিোদক েহোয়তো করদব। তদব, বন্ধ করোর নবষদয় আপিোর নেদ্ধোন্ত অবশযই এটি স্পষ্টভোদব বুদঝ নিদত হদব ময এই
নেদ্ধোদন্তর ফদে আপিোর জীবি গুরুের ঝুঁ়ু নের সম্ম়ুখীি হগে পোগর।
আপিোর শ্বেি-েম্পনকব ত েে অথবো প্রশ ি ূেক পনরচযবোর মপশোেোর বযনিদের েদে এই নবষদয় আদেোচিো করুি,
যোরো:
•

বযখযো করদত পোরদবি নকভোদব মভনিদেশি প্রতযোহোদরর পদর ওষুয আপিোদক শোন্ত মবোয এবং চোপ ুি
করোদত েোহোযয করদত পোদর

•

নকভোদব উপেগবগুনে েো েোদত হদব এবং নকভোদব আপিোর পনরবোদরর েেেযরো েহোয়তো করদব েহ
মভনিদেশি বন্ধ করোর নবষদয় আপিোর থোকো মকোিও প্রদশ্নর িবোব নেদত পোরদবি
েহোয়ক মভনিদেশি বন্ধ করোর নবষদয় আরও নবস্তোনরত িোিদত, মেখুি:
তথযপত্র 8C – MND মভনিদেশি প্রতযোহোর
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আন আেো নেেোগব পনরেল্পিো েরব?
মভনিদেশি বযবহোর করদে MND নকভোদব এদগোদব মে নবষদয় প্রশ্ন এবং ভদয়র উদর্দ্ক হদত পোদর। আপিোর ইেো
এবং আপিোর ভনবষযদতর পনরচযবোর িিয কোযবকেোপগুনে নিদয় মখোেোখুনে আপিোর পনরবোর এবং আপিোর স্বোস্থ্য
এবং েো োনিক পনরচযবোর েদের েদে কথোবোতব ো বেোর এটো একটো গুরুত্বপূর্ব ে য়।
আপনি নিম্ননেনখত নবষয়গুনে নিদয় আদেোচিো উপকোরী বদে দি করদত পোদরি:
•

MND-এর পরবতী স্তরগুনেদত কী হদব কোরর্ িোিো তথযগুনে ভয় ক োদত এবং আপিোদক আরও
কোযবকরীভোদব আগো পনরকল্পিো করদত েোহোযয কদর

•

িতু ি প্রযুনিগুনে মচষ্টো কদর মেখোর নবষদয় আপনি কতটো েহৃেয়, কদথোপকথদির অিযোিয যরর্গুনে
কষ্টেোযয হদয় মগদে মযগুনে আপিোদক অিযোিযদের েদে কথোবোতব ো চোেোদত েোহোযয করদত পোদর

•

আপিোর িীবি প্রশস্ত করোর িিয উপযুি বদে দি হওয়ো ইিোরদভিশিগুনে নিববোচি করোর মেদত্র কী কী
েুনবযো এবং অেুনবযো রদয়দে (ময ি েহোয়ক মভনিদেশি অথবো খোওয়োদিোর টিউব)

•

িীবি ে োনির পনরচযবোর িিয আপিোর নবকল্পগুনে

•

মভনিদেশি প্রতযোহোদরর িিয আপিোর নবকল্পে ূহ

•

ভনবষযদতর পনরচযবো এবং আগো নেদ্ধোন্তগুনের পনরকল্পিোর িিয নকভোদব আপিোর ইেোগুনে মরকিব
করদত হদব।

এই কথোবোতব োগুনের ভোবিোদতই ি খোরোপ হদত পোদর। তদব, আপিোর ভনবষযদতর পনরচযবো েম্বদন্ধ আপনি যখিই
আদেোচিো করদত পোরদবি বদে দি হয় তখিই দ্রুত আদেোচিো করো িরুনর। িটিে কথোবোতব ো আরও কঠিি হদয়
মযদত পোদর, কোরর্ MND-এর ফদে:
•

কথো বেো এবং ভোব নবনি য় করো কঠিি হদত পোদর

•

অবেোে অথবো অতযন্ত িোনন্তভোব আেদত পোদর

•

ভোবিো এবং আচরদর্ পনরবতব ি হদত পোদর, যো েোযোরর্ত েো োিয, তদব গুরুতরও হদত পোদর। এটি MND
নিদয় মবুঁদচ থোকো অদযবক মরোগীদক প্রভোনবত করদত পোদর, তদব এটি মরোদগর মশষ পযবোয়দত বোডদত পোদর।

এই আদেোচিোগুনে করো এবং তোর মরকিব করোদকই আগো পনরচযবোর পনরকল্পিো বদে। আপনি আপিোর পনরচযবো
এবং নচনকৎেো েম্বদন্ধ আপিোর ইেো মরকিব করোর িিয নিনেব ষ্ট নকেু িনথপত্র বযবহোর করদত পোদরি, ময ি
মভনিদেশি প্রতযোহোর করো।
এগুনে আপিোর পনরচযবোর েদে িনডত থোকো বযনিদের পথ নিদেব শ করদত পোরদব যনে আপনি এই েম্পদকব ভনবষযদত
নিনেব ষ্ট নেদ্ধোন্তগুনে নিদত অথবো বেদত িো পোদরি। আপনি নকভোদব েহোয়তো মপদত চোি মে নবষদয় এটি মপশোেোর
বযনিবৃন্দ এবং আপিোর পনরবোর আর পনরচযবোকোরীদের বুঝদত েোহোযয কদর। এেোডোও আপনি ভনবষযদত নকভোদব
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নচনকৎেো, ইিোরদভিশি এবং পনরচপযোর বযবস্থ্োপিো চোি মেই নবষদয় এটি স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবোর
মপশোেোর বযনিদের নিদেব নশত কদর। এর দযয রদয়দে আপনি চোি িো এ ি নচনকৎেোগুনে বন্ধ করো অথবো চোেু িো
করো। নকেু মেদত্র, এই নিদেব নশকো আইিোিুগ শতব েোদপে হদত পোদর।
আপিোর উপেগবগুনে বৃনদ্ধর েোদথ েোদথ আপিোর ইেোগুনে পনরবনতব ত হদত পোদর। আপনি মযদকোিও ে য় আপিোর
আগো পনরচযবো পনরকল্পিোর িনথগুনে পযবোদেোচিো এবং পনরবতব ি করদত পোদরি।
আরও তদথযর িিয, মেখুি আ োদের আগো পনরকল্পিোর েংস্থ্োিে ূহ:
•

িীবদির ে োনি: ম োটর নিউরি নিনিি থোকো বযনিদের িিয একটি নিদেব নশকো

•

আ োর প্রদয়োিিগুনের উপেনব্ধ

•

তথযপত্র 14A – নচনকৎেো প্রতযোখযোি করোর আগো নেদ্ধোন্ত (Advance Decision to Refuse
Treatment, ADRT) এবং আগো পনরচযবোর পনরকল্পিো

আ োদের MND Connect মহল্পেোইিও ভনবষযদতর পনরকল্পিো েম্বদন্ধ বোস্তবেম্মত পথনিদেব শ নেদত পোদর। নবভোগ
6-এ অনতনরি তথয মেখুি: আন নকভোদব আরও অিুেন্ধোি করব? মযোগোদযোদগর তদথযর িিয।

আর েী নবষ্গয় আ োর েোবো প্রগয়োজি?
আপনি মভনিদেশি প্রতযোহোর করদত চোি িো বদে আপনি নেদ্ধোন্ত নিদত পোদরি। এর অথব হে এটি ি োগত আপিোর
নিিঃশ্বোে প্রনিয়োয় েহোয়তো নেদয় যোদব। তদব, মযদকোিও একটি যরদর্র মভনিদেশি নিদয়ও আপিোর বোরবোর বুদকর
েংি র্ হদে আপনি ঝুুঁ নকপূর্ব অবস্থ্োয় থোকদত পোদরি, এটি প্রোর্ঘোতী হদত পোদর।
আপিোর েহোয়ক েে েববেো থব নেদয় আপিোদক আপিোর ভনবষযদতর পনরচযবো েম্বদন্ধ নেদ্ধোন্ত মিওয়োর এবং তো নিদয়
কথোবোতব ো বেোর মেদত্র েোহোযয করোর িিয মচষ্টো করদব। তদব, আপনি নেদ্ধোন্ত নিদত িো পোরদে অথবো তো বেদত িো
পোরদে, আপিোর হদয় তোরো নেদ্ধোন্ত নিদত পোদরি।
আপনি আগো তোদের নেদ্ধোন্তগুনেদক নিদেব নশত করদত পোদরি, নিম্ন উপোদয়:
•

তোদের েদে ভনবষযদতর পনরচযবো নবষদয় আপিোর পেন্দ আদেোচিো কদর

•

আগো পনরচযবোর পনরকল্পিোর িনথ আপিোর নেদ্ধোন্ত এবং পেন্দগুনে মরকিব কদর, ময ি নচনকৎেো
প্রতযোহোর করোর আগো নেদ্ধোন্ত (ADRT)

•

আপিোর পেদন্দর মকোিও নবশ্বস্ত বন্ধু অথবো পনরবোদরর েেেযদক েীঘবস্থ্োয়ী পোওয়োর অফ অযোদটোনিব
(Lasting Power of Attorney, LPA) নেদয়
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ভনবষযদতর পনরচযবো অথবো নচনকৎেো েম্বদন্ধ মকোিও নেদ্ধোন্ত নিদয়, আপিোর স্বোস্থ্য পনরচযবো েে নচনকৎেোর েুনবযো
এবং েনত নবদবচিো কদর মেখদব, এবং আপিোর পনরবোদরর েেেযদের ত এ ি মকোিও বযনির েদে আদেোচিো
করদব নযনি আপিোর পেন্দগুনে িোিদত পোদরি।
যনে মভনিদেশি চোনেদয় যোওয়োর ফদে আপনি েবদথদক ভোে েুনবযো িো পোি, তোহদে এই নবষদয় মিওয়ো মকোিও
নেদ্ধোন্তদক হোেকোভোদব মিওয়ো হদব িো। তদব, যনে এ ি একটি অবস্থ্োয় মপ ুঁদে যোয় যখি মথদক মভনিদেশি
আপিোদক েনত করদে অথবো আপিোর অতীদতর ইেো অিুেোদর চেদে িো, তোহদে মেটি প্রতযোহোর করোর েম্ভোবিো
থোদক। আপিোদক আরো মেওয়োর িিয এবং চু ডোন্ত কদষ্টর উপেগবগুনে এডোদিোর িিয ওষুয মেওয়ো হদব।
মবনশরভোগ ঘটিোয় মভনিদেশি নিদয় িীবদির ে োনি েঠিক পনরচযবো এবং নচনকৎেো েহ শোনন্তপূর্বভোদব হয়।
ADRT এবং LPA েম্বদন্ধ আদরো তথয িোিদত, মেখুি:

তথযপত্র 14A – নচনকৎেো প্রতযোখযোি করোর আগো নেদ্ধোন্ত এবং আগো পনরচযবোর পনরকল্পিো

6: আন আগরো েথ্য নেেোগব জোিগবো?
উপগযোেী সংস্থোস ূহ
আ রো আবনশযকভোদব নিম্ননেনখত মকোিও েংস্থ্োগুনেদকই অিুদ োেি কনর িো, তদব অনতনরি তদথযর িিয আপিোর
অিুেন্ধোি শুরু করোর মেদত্র আপিোদক েোহোযয করদত এগুনেদক অন্তভুব ি করনে।
মযোগোদযোদগর তথযগুনে ুর্দ্দর্র ে য় পযবন্ত েঠিক নেে, তদব েংস্করদর্র ে য় তোর পনরবতব ি হদত পোদর। যনে
মকোিও েংস্থ্ো মখোুঁিোর িিয আপিোর েোহোদযযর প্রদয়োিি হয় অথবো নকেু প্রশ্ন থোদক তোহদে আ োদের MND
Connect মহল্পেোইদি মযোগোদযোগ করুি (নবস্তোনরত িোিদত এই তথযপদত্রর মশদষ অনতনরি তথয মেখুি)।
আপৎেোেীি SMS (মিক্সট মজিোগরশি মটক্সট সোনেযস)
আপিোর বোচি এবং কদথোপকথদির ে েযো থোকদে, আপনি আপৎকোেীি পনরদষবোনেদত মটিট করদত পোদরি।
আপিোদক নিম্ননেনখত ওদয়ব ঠিকোিোটি বযবহোর কদর মিিট মিিোদরশি মটিট েোনভব ে-এর েদে আপিোর মফোিটি
মরনিস্টোর করদত হদব।
ওদয়বেোইট:

www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

GOV.UK
ইংেযোন্ড এবং ওদয়েদে বেবোেকোরী োিুষদের িিয, প্রনতবন্ধকতোর িিয েহোয়তো েহ, েুনবযোনে এবং কেযোর্
েম্পদকব অিেোইদি েরকোনর উপদেশ।
ওদয়বেোইট:

www.gov.uk

মহল্থ্ অযোন্ড মেয়োর মপ্রোগেশন্স েোউনন্সে (Health and Care Professions Council, HCPC)
একটি নিয়িক েন নত মযটি স্বোস্থ্য মেদত্র মেই মপশোেোরী বযনিদের একটি মরনিস্টোর প্রনতপোেি কদর, যোরো তোদের
অিুশীেদির োিেণ্ড পূরর্ কদর।
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ঠিকোিো:
মটনেদফোি:
ওদয়বেোইট:

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

মহল্থ্ ইি ওগয়েস (Health in Wales)
NHS পনরদষবোনে এবং ওদয়দসের স্বোস্থ্য েম্পনকব ত মবোিবগুনের অিেোইি েহোয়ক (এেোডোও NHS িোয়দরক্ট
ওদয়েে মেখুি)।
ইদ ে: ওদয়বেোইদটর মযোগোদযোদগর পৃষ্ঠোর োযযদ ওদয়বেোইট:

www.wales.nhs.uk

MND Scotland
পনরচযবো, তথয এবং স্কটেযোদন্ড MND-মত আিোন্ত বযনিবদগবর িিয গদবষর্োর অথব েরবরোহ।
ঠিকোিো:
মটনেদফোি:
ইদ ে:
ওদয়বেোইট:

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
0141 332 3903
info@mndscotland.org.uk
www.mndscotland.org.uk

েয িযোশিোে ইিনস্টটিউট ের মহেথ্ অযোন্ড মেয়োর এনক্সগেন্স (The National Institute for Health
and Care Excellence, NICE)
ূেযোয়দি NG42 এবং MND বযবস্থ্োপিো েহ, স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো উন্নত করদত িোতীয় নিদেব নশকো এবং
পরো শব প্রেোিকোরী একটি স্বোযীি েংস্থ্ো। নিদেব নশকোটি NIV-এর ওপর একটি নবভোগ অন্তভুব ি কদরদে।
ঠিকোিো:
মটনেদফোি:
ইদ ে:
ওদয়বেোইট:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
0300 323 0140
nice@nice.org.uk
www.nice.org.uk

NHS UK
অবযোহত থোকো স্বোস্থ্য পনরচযবোর ওপর তথয েদ ত NHS-এর িিয ে
ূ অিেোইি মরফোদরি।
ওদয়বেোইট:

www.nhs.uk

NHS 111
আপিোর িরুনর প্রদয়োিি হদে NHS মহল্পেোইি, নকন্তু িীবিহোনির েম্ভোবিোযুি নচনকৎেো েম্পনকব ত েহোয়তো বো
পরো দশবর িিয িয়। বেদর 365 নেি, নেদি 24 ঘণ্টো উপেভয।
মটনেদফোি:

111 (ইংেযোন্ড এবং ওদয়েদের নকেু অঞ্চে)

NHS Direct Wales
ওদয়েদের িিয স্বোস্থ্য েম্পনকব ত পরো শব এবং তথয পনরদষবো। বেদর 365 নেি, নেদি 24 ঘণ্টো উপেভয।
মটনেদফোি:
ওদয়বেোইট:

0845 4647 বো 111 (আপিোর এেোকোয় উপেভয হদে)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk
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Health and Social Care Northern Ireland (NHS উত্তর আয়োরেযোন্ড)
উির আয়োরেযোদন্ড স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো পনরদষবো েম্পদকব অিেোইি তথয।
ওদয়বেোইট:

http://online.hscni.net/

NI Direct
উির আয়োরেযোদন্ড বেবোেকোরী োিুষদের িিয, প্রনতবন্ধকতোর িিয েহোয়তো েহ, েুনবযোনে এবং কেযোর্ েম্পদকব
অিেোইদি েরকোনর উপদেশ।
ইদ ে:
ওদয়বেোইট:

ওদয়বেোইদটর মযোগোদযোদগর পৃষ্ঠোর োযযদ
www.nidirect.gov.uk

সূগত্রর েোনেেো
এই তদথযর ে থবদি বযবহৃত েূত্রে ূহ অিুদরোয েোদপদে এখোি মথদক পোওয়ো যোদব:
ইদ ে: infofeedback@mndassociation.org
অথবো এই ঠিকোিোয় নেদখ িোিোদত পোদরি:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

স্বীেৃনে
এই নবষয়বস্তুটি পযবোদেোচিো করদত তোদের েহৃেয় েহোয়তোর িিয আ রো এই েংস্থ্োগুনেদক যিযবোে িোিোই:
অযোনেেি আ বস্ট্রং (Alison Armstrong), িোেব কিেোেদটি, িথব-ইস্ট অযোনেদস্টি মভনিদেশি েোনভব ে,
নিউকযোদেে আপি টোইি হেনপটোসে NHS ফোউদন্ডশি ট্রোস্ট (Nurse Consultant, North-East Assisted
Ventilation Service, Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust)
নিনস্টিো ফউে (Christina Faull), পোনেদয়টিভ ম নিনেি কিেোেদটি (Palliative Medicine Consultant),
LOROS, মেইদচেস্টোর (Leicester)
োটিবি েোথো , মস্পশোনেষ্ট িোেব, নিপ েোনভব ে, মেি মি ে হেনপটোে, েীিে (Martin Latham, Specialist
Nurse, Sleep Service, St James Hospital, Leeds)
অযোনিয়ো ম নরেি, নিউদরো োেকুেোর মরোদগর নবদশষ আগ্রহযুি কিেোেদটি নিউদরোেনিস্ট (Andria Merrison,
Consultant Neurologist with Specialist Interest in Neuromuscular), িোয়দরক্টর অফ নিস্টে MND
মকয়োর মেিোর (Director of Bristol MND Care Centre)
মবি ম েোর (Ben Messer), গুরুতর পনরচযবো এবং বোনডদত মভনিদেশদির কিেোেদটি (Consultant in
Critical Care and Home Ventilation), িথব-ইস্ট অযোনেদস্টি মভনিদেশি েোনভব ে, নিউকযোদেে আপি টোইি
হেনপটোসে NHS ফোউদন্ডশি ট্রোস্ট (Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust)
িিোথি পো োর (Jonathan Palmer), িন নেনেয়োনর মভনিদেশদি িোেব কিেোেদটি (Nurse Consultant in
Domiciliary Ventilation) প্লোই োউথ হেনপটোসে ট্রোস্ট (Plymouth Hospitals Trust)
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অনেনরক্ত েথ্য
আ রো এই তথয েম্পনকব ত নিম্ননেনখত তথযপত্র প্রেোি কনর যো েহোয়ক হদত পোদর:
1A – ম োটর নিউরি নিনিদির ওপর NICE-এর নিদেব নশকো
3D – অিোথোেয় এবং প্রশ ি ূেক পনরচযবো
7A – নগদে খোওয়োর মেদত্র অেুনবযোগুনে
7B – টিউদবর োযযদ আহোর
7C – কথো বেো এবং ভোব নবনি দয় েহোয়তো
8A – নিিঃশ্বোদের ে েযোগুনের িিয েহোয়তো
8C – MND মভনিদেশি খুদে মিওয়ো
8D – ম োটর নিউরি নিনিদির মেদত্র আকোশপদথ ভ্র র্ এবং মভনিদেশি
10A-G – আ োদের আনথবক েহোয়তো এবং েো োনিক পনরচযবোর পনরেদরর তথযপত্রে হূ
14A – নচনকৎেো প্রতযোখযোি করোর আগো নেদ্ধোন্ত (Advance Decision to Refuse Treatment, ADRT)

এবং আগো পনরচযবোর পনরকল্পিো

আ রো নিম্ননেনখত নিদেব নশকো এবং যিগুনেও প্রেোি কনর:
আপিোর পনরচযবো মথদক আপিোর কী প্রতযোশো করো উনচত - আপিোর স্বোস্থ্য এবং েো োনিক পনরচযবো েদের েোদথ
কদথোপকথি শুরু করদত MND নবষদয় NICE নিদেব নশকোটি বযবহোর কদর, পদকদট রোখো যোদব এ ি আকোদরর
আ োদের পুনস্তকো
ম োটর নিউরি নিনিি নিদয় মবুঁদচ থোকো – MND েম্বদন্ধ আ োদের প্রযোি নিদেব নশকো এবং নকভোদব এটির প্রভোব
েো েোদত হদব

পনরচযবো করো এবং MND: আপিোর িিয েহোয়তো –MND মত আিোন্ত কোউদক িীবিযোপদি েহোয়তো করদেি,
এ ি নবিো ূদেযর বো পোনরবোনরক পনরচযবোকোরীদের িিয নবস্তোনরত তথয

পনরচযবো করো এবং MND: এক ঝেদক নিদেব নশকো – পনরচযবোকোরীদের িিয আ োদের তদথযর েংনেি েংস্করর্
িীবদির ে োনি: ম োটর নিউরি নিনিি থোকো বযনিদের িিয একটি নিদেব নশকো – আগো পনরচযবোর পনরকল্পিো
এবং আগো নেদ্ধোন্ত েহ ভনবষযদতর পনরচযবো এবং মশষ পযবোদয়র MND েম্বদন্ধ নেদ্ধোন্তগুনে মিওয়োর নবষদয়
আ োদের নবস্তোনরত নিদেব নশকো

আ োর প্রদয়োিিগুনের উপেনব্ধ – আপিোর প্রদয়োিিগুনের প্রোথন ক টিকো এবং হোেপোতোে বো অিোথোেদয় ভনতব
হদে আপনি কী নবষদয় যত্ন নিদত চোি তো মরকিব করোর মেদত্র আপিোদক েোহোযয করোর িিয একটি মেখোর টু ে।
আপনি আ োদের মবনশরভোগ প্রকোশিো আ োদের নিদচর ওদয়বেোইট মথদক িোউিদেোি করদত পোদরি:
www.mndassociation.org/publicationsঅথবো MND Connect টিদ র মথদক ুনর্দ্ত আকোদর
পোওয়োর িিয অিবোর নেদত পোদরি, যোরো আপিোদক আরও তথয এবং েহোয়তো প্রেোি করদত পোরদব:
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MND Connect
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
মটনেদফোি: 0808 802 6262
ইদ ে: mndconnect@mndassociation.org
MND অযোগসোনসগয়শি ওগয়বসোইট এবং অিেোইি মেোরো
ওদয়বেোইট: www.mndassociation.org
অিেোইি মফোরো : orghttp://forum.mndassociation. অথবো ওদয়বেোইদটর োযযদ

আ রো আপিোর েো েগে স্বোেে জোিোই
আপিোর তো ত েনতযই অতযন্ত গুরুত্বপূর্ব, মযদহতু এটি MND নিদয় মবুঁদচ থোকো বযনিবগব এবং তোদের যোরো
পনরচযবো করদেি, তোদের েুনবযোর িিয আ োদের িতু ি উপকরর্ গদড তু েদত এবং আ োদের নবেয োি তথযদক
উন্নত করদত েহোয়তো করদব। আপিোর িো নবহীি ন্তবযগুনে েদচতিতো বৃনদ্ধদত এবং আ োদের েংস্থ্োিগুনের দযয
প্রভোব, প্রচোরোনভযোি এবং অথব েোহোদযযর আদবেদি েহোয়তো করোর িিযও বযবহোর করো মযদত পোদর।
আ োদের ময মকোদিো তথয পদত্র আপনি তো ত প্রেোি করদত চোইদে, আপনি নিম্ননেনখত ওদয়বেোইটগুনেদত একটি
অিেোইি ফদ ব অনযগত করদত পোদরি: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
আপনি ফদ বর একটি কোগুদি েংস্করদর্র িিয অিুদরোয িোিোদত পোদরি বো নিদচর ইদ ে ঠিকোিোয় ইদ দের োযযদ
েরোেনর তো ত প্রেোি করদত পোদরি:
infofeedback@mndassociation.org
অথবো এই ঠিকোিোয় নেদখ িোিোদত পোদরি:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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