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ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ (MND) ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ
ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ (motor neurone) ਨਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ (MND) ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ
ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਿੂੁੰ ਰਤਣ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
1:

ਮੈਿੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਕਉਂ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

2:

ਗੈਰ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਹਵਾਦਾਰੀ (NIV) ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?

3:

ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?

4:

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਕਰਣ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਕਵੇਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

5:

ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਿੂੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?

6:

ਮੈਿੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਵੇਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਵਾਸਤੇ
ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਵੇਦਿਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਪ੍ੜਹਿਾ ਮਸ਼ਨਕਲ ਮਨਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਿਾਲ ਤਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ੜਹੋ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਇਹ ਨਚੁੰ ਿਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਿੂੁੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਲਈ ਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ
ਇਹਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਨਕ ੇਂ ਪਹੁੁੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ।ੋ
ਇਹ ਨਚੁੰ ਿਹ MND ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਹੋਰਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨਲਆਂ ਿੂੁੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਲਈ ਰਨਤਆ ਨਗਆ
ਹੈ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੇ ਨਕ ਇਹ ਪੁਸਨਤਕਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ। MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਚੁੰ ਗੀ
ਸਾਖ ਾਲੀਆਂ ਅਿੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਿੁ ਾਦ ਨ ਚ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਹ
ਨਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਅਿੁ ਾਦਕ ਦਾ ਪਰਿੁੰਧ ਕਰ
ਸਕਣ।

ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਸੁੰ ਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਸੇ ਾ ਹੈ। ੇਰ ੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ
ਲਾਈਿ MND ਕਿੈਕਟ ਿਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਿ:

0808 802 6262

ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org

ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੁੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਦ ਇਿੱ ਕੋ ਨਜਹੇ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱ ਕੋ ਨਜਹਾ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ
ਭਨਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:
ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਵਾਦਾਰੀ: ਨਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
BiPAP:

BiPAP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਾਇਲੈ ਲ ਪਾਨਜ਼ਨਟ ਏਅਰ ੇਅ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਇਹ
ਿਗੈਰ-ਸਰੀਰਕ ਦਾਖਲੇ (ਸਰੀਰ ਅੁੰ ਦਰ ਨਕਸੇ ਯੁੰ ਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਿਗੈਰ) ਾਲੀ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ NIV ਦੀ ਿਜਾਏ ਇਿਹਾਂ
ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਰਭਰ ਨਵਅਕਤੀ:

ਹ ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਗੈਰ
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਸਾਹ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਹਰੇਕ 24 ਘੁੰ ਨਟਆਂ
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ਨ ਿੱ ਚ 12 ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹ ਾਦਾਰੀ ਮਸ਼ੀਿ ਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ NIV ਜਾਂ ਨਫਰ ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ‘ਨਿਰਭਰ’ ਹੋਣ ਿੱ ਜੋਂ ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਊਥਪ੍ੀਸ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ

NIV ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੁੰ ਹ ਨ ਿੱ ਚ ਸਟਰਾਅ ਰਗੀ ਿੋਜ਼ਲ

(MPV):

ਿੂੁੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ‘ ਾਧਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫਨੜਆਂ
ਨ ਿੱ ਚ ਾਧੂ ਹ ਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ (ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੁੰ ਧੀ) ਟੀਮ ਤੋਂ
ਪੁਿੱ ਛੋ।

ਿੌਿ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ

ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਮ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਮਸ਼ੀਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ

(Non-invasive
ventilation) (NIV):

ਨ ਿੱ ਚ ਹ ਾ ਦੇ ਆਮ ਹਾਓ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਰ

ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ:

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਿ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਨ ਿੱ ਚ ਸੂਰਾਖ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ

ਦੁਆਲੇ ਤਣੀਆਂ ਿਾਲ ਿੁੰ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ-ਪਰਨਕਨਰਆ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੁੰ ਡਪਾਇਪ (ਸਾਹ-ਿਲੀ) ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਟਊਿ
ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੁੰ ਫੇਰ ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੈਨਕਓਸਟੌਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ:

ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਮ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਮਸ਼ੀਿ ਟਰੈਨਕਓਸਟੋਮੀ
ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਆਮ ਹ ਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਇਸ
ਿੂੁੰ ‘ਿਗੈਰ ਸਰੀਰਕ ਦਾਖਲੇ ਾਲੀ ਹ ਾਦਾਰੀ’ ਕਨਹੁੰ ਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੈਸਪ੍ੀਰੇਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ।

ਪ੍ਰਿੂੰਿਿ:
ਰੈਸਪ੍ੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ:

ਸਾਹ ਸਿੁੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ।

ਨਰਸਾਵ:

ਕਫ ਅਤੇ ਥੁਿੱ ਕ।
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1: ਮੈਿੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਕਉਂ ਪ੍ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ?

MND ਿਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਅਜੇ ੀ ਹ ਾ ਿੂੁੰ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨ ਿੱ ਚ ਨਲਆ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਿ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਫੇਫਨੜਆਂ ਅੁੰ ਦਰ ਹ ਾ ਨਖਿੱ ਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਢਦੀਆਂ ਹਿ।
ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਿਾ ਿੁੰ ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ, ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਕਈ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ
ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਲੁੰਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿੂੁੰ ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਹਿ ਾਸਤੇ ਆਸਾਿੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਿਾਕੀ ਨਹਿੱ ਸੇ ਲਈ
‘ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ’ ਿੂੁੰ ‘ਹ ਾਦਾਰੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁੰ ਖੇਪ ਕਰਾਂਗੇ। MND ਿਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ 2 ਅਤੇ 3 ਭਾਗ ਦੇਖੋ।
MND ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਕ ੇਂ ਪਰਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਨ ਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, MND ਲਈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਹ ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ
ਹੈ। MND ਿਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਾਧੂ ਆਕਸੀਜਿ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੱ ਚ
ਆਕਸੀਜਿ ਅਤੇ ਕਾਰਿਿ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੁੰ ਤੁਲਿ ਿੂੁੰ ਨ ਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਹੈ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾ ਪਾਉਣ ਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸਹਤ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਹੈ ਤਾਂ MND ਿਾਲ ਆਕਸੀਜਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੁੰ ਕਈ ਾਰੀ ਜੀ ਿ ਸਮਾਪਤੀ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਿ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ੀ
ਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਿੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
“ਪੂਰ -ਨਚਤਾ ਿੀ ਇਸ ਿਾਰੇ ਅਗਾਊਂ-ਨਤਆਰੀ ਹੈ ਨਕ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮਨਹਸੂਸ

ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾ ਨਿਹਤਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੂੁੰ ਿਨਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਕਹੜੇ ਹਿ। ਅਣਜਾਣਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ
ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਿਦਾਰੀ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
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•

ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਕਲਪ

•

ਹਰੇਕ ਨ ਕਲਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਨ ਚਾਰ ਕਰਿ ਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ

•

ਹਰੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹ ਾਦਰੀ ਿਾਲ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ

•

ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਿ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਫੈਸਲਾ ਇਿਹਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ:
•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਚਾਰ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ

•

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਕ ਕੀ ਨਦ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕ ਾਂ ਹੈ

•

ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕ ਾਂ ਸਮਾਂ।

ਨਜ ੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਨ ਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਨਜੁੰ ਿਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਇਸ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਿਾਲ ਸੁੰ ਿੁੰ ਨਧਤ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦਾ
ਪਨਹਲਾ ਨਚੁੰ ਿਹ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਕਰਿੇ ਸਹਾਈ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਮਲੇ ਗਾ:
•

ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਦੇ ਨਿਿਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ

•

ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਨਕ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

•

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੂੁੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਛਾ ਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰਿ ਾਸਤੇ
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਿੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਯੋਜਤ ਇਲਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦਖਲਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰਿ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਾਲਾ ਹਰੇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਅਿੱ ਗੇ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ
ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹੇ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਹੀਂ।
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“ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਨਿਆਂ ਿੇ ਇਹ ਨਦਖਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਲੋ ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਨਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ। ਜਾਂ

ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਲੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ਪਨਹਲਾਂ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ਿੱ ਚ, ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸਾਹ
ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਐਿੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਿੱ ਧ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਿ ਨਕ ਿੌਿ-ਇਿ ੇਨਸ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ
ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਾਰਤਾਲਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਨ ਿੱ ਤਾਂ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਇਹਿਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂਿਾਤਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਆਰੁੰ ਭਕ ਯੋਜਿਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਕ ੇਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਹਤਰੀਿ ਤਰੀਕਾ ਲਿੱਭਣ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਾਲੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਿੂੁੰ ਨ

ਸਨਥਤ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਣੇ

ਰਨਹਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਿੂੁੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਅਨਜਹੇ ਆਰੂੰ ਭਕ ਸੂੰ ਕੇਤ ਕੀ ਹਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਨਤੁੰ ਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਿਾਅਦ MND ਕਨਲਨਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਾਇਟਲ ਕੈਪੇਨਸਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੁੰ ਘ

ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਿੁੰ ੂ ਯਕੀਿ ਹੈ ਨਕ ਨਜ ੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੂੁੰ ਮੇਰੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ
ਨਚੁੰ ਤਾਜਿਕ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਿੁੰ ੂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ।"
ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਲਿੱਛਣ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ
ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ੀ ਸਾਹ ਚੜਹਿਾ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਿੱ ਧੇ ਲੇ ਟੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ

•

ਕਫ ਜਾਂ ਿਲਗਮ ਸਾਫ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋਣੀ

•

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਫ

•

ਾਰ- ਾਰ ਜਾਂ ਲੁੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੋਣੀਆਂ

•

ਸੁੁੰ ਘਣ ਨ ਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

•

ਿੀਂਦ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਘਿ
6

•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿੀ

•

ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਿੇ ਜਾਂ ਮਿੋ-ਭਰਮ

•

ਸ ੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ-ਦਰਦ

•

ਮਾੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਾੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿਾ

•

ਆ ਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਿੱਗਣੀ

•

ਭੋਜਿ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱਗਣੀ, ਨਜਸ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਿੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ MND ਿਾਲ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਨਕੂੰ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ?
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ੀ ਨਕਸਮ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਨ ਿੱ ਚ
ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੈਕੀ ਿਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਇਹ NIV ਦੇ
ਮੁਕਾਿਲੇ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ MND ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਨਜਉਣ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ਿਾਰੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ
ਹੈ। ਜਾਂਚ-ਿਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੱ ਤਰ ਿੂੁੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਨਕ ਹ ਾਦਾਰੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿੂੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਨਿਮਾਰੀ ਿੂੁੰ ਨ ਆਪਕ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਧਣ ਿੂੁੰ ਿਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲਿੱਛਣ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਨ ਗੜਿਗੇ। ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਧਣ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਅਜੇ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਥੈਰੇਨਪਸਟ (SLT) ਕੋਲ ਿਹੀਂ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ,
ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਿਗੈਰ ਨਹਿੱ ਲ-ਜੁਿੱ ਲ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਿਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਨ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨ ਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਖ ਦੀ
ਹਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰ ਨਪਊਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਅਤੇ ਅਿੁਕੂਨਲਤ ਿਣਾਏ ਸਨ ਿੱ ਚ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
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“ਮੈਂ ੈੈੱਿ ਸਰਫ ਕਰਿ ਲਈ, ਈਮੇਲਾਂ ਪੜਹਿ ਅਤੇ ਨਲਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਨਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਰਤਣ ਲਈ

ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁੰ ਨਤਰਤ ਕੁੰ ਨਪਊਟਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰਲ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਿਾਂ ਦੀ ੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਨਜਿੱ ਥੇ ਸੋਚ ਨ ਿੱ ਚ
ਤਿਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਉੱਚ-ਤਕਿਾਲੋ ਜੀ ਾਲੇ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਿਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲ
ਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ।
“ਕਾਸ਼ ਸਾਿੂੁੰ ਅਿੱ ਖ ਦੀ ਹਰਕਤ ਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਿਾਂ ਿਾਰੇ ਪਨਹਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੁੰ ਦੇ।

ਿਦਨਕਸਮਤੀ ਿਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਐਿਾ ਨਿਮਾਰ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ”

ਿੋਲੀ, ਸੁੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਨ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁੰ ਨਪਊਟਰੀਨਕਰਤ ਪਰਾਰੂਪ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆ ਾਜ਼ ਿੂੁੰ
ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਸੂਚਿਾ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇਖੋ:
7C – ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ
7D - ਾਇਸ (ਆ ਾਜ਼) ਿੈਨਕੁੰ ਗ
MND ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿੂੁੰ
ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਿ ਨ ਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱ ਤ
ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਭੋਜਿ ਿਲੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਿਲੀ (ਨਟਊਿ) ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਿ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਨਰ ਾਰ,
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਿ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨਚਤ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੂੁੰ MND ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾਲਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ
ਲਈ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਥੈਰੇਨਪਸਟ (SLT) ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਿ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱ ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਜ਼ਆਦਾ ੇਰ ੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7A - ਨਿਗਲਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7B – ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਿ

ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਿਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ
ਨਕਉਂਨਕ MND ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਿ, ਪੇਯ ਅਤੇ ਥੁਿੱ ਕ ਦੇ ‘ਹੇਠਾਂ ਗਲਤ
ਪਾਸੇ ਿੱ ਲ ਜਾਣ’ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਫ ਿਾਲ ਇਸ ਿੂੁੰ ਸਾਫ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਭੋਜਿ, ਤਰਲ ਜਾਂ ਥੁਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ‘ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ’ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਾਲ ਅਨਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਨ ਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਪੀਚ
ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾਓ।
ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਧਆਿ ਨ ਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:
•

ਿਿੱਕ ਦਾ ਨਹਣਾ ਜਾਂ ਕਫ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੋਣਾ

•

ਸਾਹ ਚੜਹਿ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ

•

ਦੁਖਦਾ ਗਿੱ ਲ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ

•

ਿੁਖਾਰ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਜਾਂ ਮਨਹਜ਼ ਨਿਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ GP ਿਾਲ
ਂ ੀਿਾਇਓਨਟਕ ਦੀ ਆਰੁੰ ਭਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਐਟ
ਹੋ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਉਹ ਤਕਿੀਕਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਜੋ ਖੁੰ ਘਣ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿੂੁੰ ਸਲਾਿਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਲਿੱਗਣ ਾਲੇ ਿਮੋਿੀਏ ਦੇ ਟੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਕਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਇਹ
ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੁੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ GP ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਿਧ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿੇੜਲਾ ਪਨਰ ਾਰ ੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ MND ਿਾਲ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ
ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਣਿ ਦੀ
ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ੀ ਨਕਸਮ ਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਗੁੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ, ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਿਹੁ-ਨ ਨਸ਼ਆਂ
ਾਲੀ ਮਹਾਰਤੀ ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 24 ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨ ਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਨਦਿ ਨ ਿੱ ਚ 24 ਘੁੰ ਟੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ੇਤਿ-ਪਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਾਰੀ ਪਨਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ੀ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਛੁਿੱ ਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਨਜਹਾ
ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
“ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਡੇਅ-ਿੈੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ/ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਰੀ ਨਤਆਰ ਹੋ ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੂੁੰ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਿੂੁੰ

ਆਪਣੇ ਨਰਸਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਸਾਫ ਕਰਿ (ਕਿੱ ਢਣ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿੂੁੰ ਕਮਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਇਕਿੱ ਲਾ ਿਹੀਂ ਛਿੱ ਡ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ।”
ਜੇ MND ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਿੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰ ਚਾਰ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ ਾਦਾਰੀ
ਨਸਸਟਮ ਅਲਾਰਮ ਿਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਪਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੁੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਮੁੰ ਗੋ।
ਪਨਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਤਸਿੱ ਲੀ, ਨਸਖਲਾਈ
ਅਤੇ ਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਆਂ ਨ ਿੱ ਚ।
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਿਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਰਨਹਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ

ਖ਼ਰੀਦਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ੀ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕਾਂ। ਿਾਕੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਨ ਿੱ ਚ ਸੀਮਤ
ਰਨਹੁੰ ਦਾ/ਰਨਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਿਾਹਰ ਕਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ੀ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਨਕਉਂਨਕ ਮੈਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਦਾ ਸੁੰ ਕੇਤ ਕਰਿ ਾਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮਾਂ ਿੂੁੰ ਿਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗਾ/ਸਕਾਂਗੀ।”
24 ਘੁੰ ਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਗਿੱ ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਨਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕ ੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਿੱ ਧਰ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਰਨਸੁੰ ਗ ਹੋਮ ਨ ਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੀ
ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਹੜੇ ਨ ਕਲਪ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ੀ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨਕ ੇਂ ਰਤੋਂ ਕਰੋਗ।ੇ
ਹਰੇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਦਾ MND ਿਾਲ ਿੱ ਖਰਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨ ਅਕਤੀ ਿੱ ਧ ਰਹੀ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਮੁਤਾਿਕ ਢਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਿ ਅਤੇ ਨਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸੁੰ ਭ ਹੋ ੇ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਹ ਾਦਾਰੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਧਿ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨ ਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਨ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱ ਖਰੀ
ਚੋਣ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਪਲਿਧ
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ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨ ਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਨਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
“ਇਹ ਜਾਣਿਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਹ ਾਦਾਰੀ MND ਿਾਲ ਨਜਊਣ ਦੀ ਆਸ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ

ਮਾਮਲੇ ਨ ਿੱ ਚ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਹੋਰ ਿਹੀਂ ਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਸਿ।”
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਹ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਮੁਤਾਿਕ ਢਲ ਿਹੀਂ
ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ, ਨਫ਼ਨਜ਼ਓਥੈਰੇਨਪਸਟ ਜਾਂ ਪੈਲੀਏਨਟ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰਿਾਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਇਹਿਾਂ ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ:
•

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ-ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ (ਿੈਠਣ ਆਨਦ ਦੀ) ਸਨਥਤੀ

•

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ

•

ਖੁੰ ਘਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ

•

ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱਭਣੇ

•

ਸਾਹ ਚੜਹਿ ਅਤੇ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਦ ਾਈ।
ਸਾਹ ਸਿੁੰ ਧੀ ਹੋਰਿਾਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਿਾਰੇ ਨ ਸਤਾਰ ਨ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਿਦਤਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਾਧੇ ਿੂੁੰ ਰੋਕ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਨ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣਿ ਦੀ
ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ
ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਤਸਿੱ ਲੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ
MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਿੱ ਟ ਿੂੁੰ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਟ ਇਿੱ ਕ ਅਨਜਹਾ ਿਾਕਸ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨ ਿੱ ਚ
ਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸਾਹ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੰ ਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਨਕਟ ਦਾ ਿੇੜੇ ਹੋਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਦੀ ਿੇਿਤੀ 'ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੁੰ ਨਕਟ ਿਾਕਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ GP ਘਰ ਨ ਖੇ ਿਾਕਸ
ਨ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਢੁਕ ੀਂ ਦ ਾਈ ਦਾ ਿੁਸਖ਼ਾ ਨਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਿਰਸ ਿੂੁੰ ਕੁੰ ਮਕਾਜੀ ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ।
ਦ ਾਈ ਿੂੁੰ ਹੋਰਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ GP ਿੂੁੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿੱ ਿੇ ਨ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਲਖਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਢੁਿੱ ਕ ਾਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਨਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਿ ਾਲੇ ਲਈ ਦ ਾਈ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਤੁਹਾਡਾ GP, ਨਕਟ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ MND ਕਿੈਕਟ ਿਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਿ
6 ਨ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ: ਮੈਿੁੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ੇਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁੰ ਪਰਕ ੇਰਨ ਆਂ ਲਈ।

2: ਗੈਰ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਹਵਾਦਾਰੀ (NIV) ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ
ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?

ਿਾਿ-ਇਿ ੇਨਸ

ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (NIV) ਿੂੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ MND ਿਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਆਮ ਹ ਾ ਦੇ ਹਾਓ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਜਹਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਰ ਦੁਆਲੇ ਤਣੀਆਂ ਿਾਲ
ਿੁੰ ਨਿਹਆ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਸਕ ਿੂੁੰ ਇਿੱ ਕ ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ੀਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੁੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਨਿਜਲੀ ਿਾਲ ਜਾਂ ਫੇਰ ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ, ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ-ਲੈ ਣਾ ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਹ ਾ ਦੇ ਾਧੇ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਉਪਲਿਧ ਹਿ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੁੰ ਹ ਦੋ ਾਂ ਿੂੁੰ ਢਕਦੇ
ਹਿ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਰਤਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਿੇਜ਼ਲ ਨਪਿੱ ਲੋ ਉਪਲਿਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਿਲੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਹ ਾ ਨਦੁੰ ਦੇ ਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਸਹਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਰ ਦੁਆਲੇ ਤਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਿਹਾਂ ਿੂੁੰ
ਿੁੰ ਨਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਇਿਹਾਂ ਿੂੁੰ ‘ਿੇਜ਼ਲ ਪਰਾਂਗਜ਼’ ਕਨਹੁੰ ਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ)।
ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਟੁੰ ਗ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੁਸਾਰ ਅਿੁਕੂਲ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਿੂੁੰ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਾਸਤੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਠਨਹਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਿ।
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੇ ਰਤਮਾਿ ਮਾਡਲਾਂ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨ

ਸਨਥਤ ਕਰਿਾ

ਸੁੰ ਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਿਹੁਤ ਦੂਰ ਰਨਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
“ਮੇਰੇ NHS NIV ਪੁੰ ਪ ਨ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ ਟੀਮ ਿੂੁੰ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਿ। ਜਾਂਚ-ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ, ਉਹ ਨਕਸੇ ੀ ਸੈਨਟੁੰ ਗਾਂ ਿੂੁੰ ਨ

ਸਨਥਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ - ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਇਹ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਹ ਾ ਨ ਿੱ ਚ ਿਮੀ

ਨਕੁੰ ਝ ਹੈ!”
ਂ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ (NICE) ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ
MND (NG42) ਿਾਰੇ ਿੈਸ਼ਿਲ ਇੁੰ ਸਟੀਨਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਲਈ NIV ਇਿੱ ਕ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। NICE ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਮਾਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਲਈ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ
ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਿ।
NICE ਸੇਧਾਂ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 1A - ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਿੀਮਾਰੀ ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜੇਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਾਲੀ ਪੁਸਨਤਕਾ:

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਨਕਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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NIV ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ
“ਨਦਿ ਨ ਿੱ ਚ 24 ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ [NIV]

ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਿੂੁੰ ਪਨਹਿਣਾ ਅਨਜਹੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨਿਤਾਉਣ

ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਨਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਮੈਂ ‘ਆਮ’ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਕਨਹੁੰ ਦਾ/ਕਨਹੁੰ ਦੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਿੁੰ ੂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।”

• ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ
ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਸਾਹ
ਚੜਹਿਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਿੀਂਦ, ਨਦਿ ਸਮੇਂ ਨਿੁੰਦਰਾਇਆਪਣ ਜਾਂ
ਥਕਾ ਟ ਅਤੇ ਸ ੇਰ ਸਮੇ ਨਸਰਦਰਦ (ਇਹ ਤੁਹਾਿੂੁੰ
ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਨਿਹਤਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ)
• ਇਹ ਨਜਊਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਇਹ ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਚੁਿੱ ਕੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ
ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਘਰ ਅਤੇ ਸਫਰ
ਸਮੇਤ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ
• NIV ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
• ਹਾਲਾਂਨਕ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ, ਪਰ MND ਦੇ ਆਰੁੰ ਭਕ
ਪੜਾਆਂ ਨ ਿੱ ਚ NIV ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਿੁੰਧ ਕਰਿਾ ਕਾਫੀ
ਆਸਾਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ
•

ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਿਹਤਰੀਿ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ

• NIV ਦੀ ਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਾਜ਼ ਿੂੁੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।

NIV ਿਾਲ ਸੋਚਣ ਿਾਰੇ ਗਿੱ ਲਾਂ
• ਮਾਸਕ ਦੁਆਲੇ ਹ ਾ ਦੇ ਹਾਓ ਦੀ ਨਰਸਾ ਕਾਰਿ
ਿੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਜਲਿ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਦਿਾਅ ਜ਼ਖਮ ਿਣਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ
• ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣਾ ਕਲਸਟਰੋਫੋਿੀਆ (ਿੁੰ ਦ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ), ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਿ
ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਿਿੱਕ ਿੁੰ ਦ ਹੋਣ, ਿਿੱਕ ਨਹਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੁੰ ਹ ਦਾ
ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਖਾਣ ਜਾਂ
ਪੀਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ
ਹ ਾ ਦਾ ਹਾਓ ਭੋਜਿ ਜਾਂ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਦੇ ‘ਗਲਤ
ਰਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ’ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਜਸ
ਿੂੁੰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
• ਇਹ ਆਮ ਿਾਲੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹ ਾ ਅੁੰ ਦਰ ਨਖਿੱ ਚਣ ਦਾ
ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ
ਭਨਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿੇਆਰਾਮੀ ਾਲਾ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਅਤੇ ਹ ਾ ਦੇ ਹਾਓ ਿੂੁੰ ਮਨਹਸੂਸ
ਕਰਿ ਲਈ ਆਦੀ ਹੋਣ ਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਆਂ ਨ ਿੱ ਚ NIV ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਗੁੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਿ
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ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ
ਉਡਾਣ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 8D - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹ ਾਈ

• ਹ ਾ ਦਾ ਹਾਓ ਸੁਭਾਨ ਕ ਿੋਲੀ ਦੀ ਲਯ ਨ ਿੱ ਚ
ਨ ਘਿ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਹਾਲਾਂਨਕ NIV ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ

ਸਫਰ ਅਤੇ ਹ ਾਦਾਰੀ

ਹਿ,ਅਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਨ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨ ਿੱ ਚ ਇਹ ਤਹਾਿੂੁੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਮਰੇ ਨ ਿੱ ਛ ਸੌਣ ਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੁੰ ਰਾਤ ੇਲੇ
ਜਗਾਏ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NIV ਿਾਲ ਿਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਕਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਨਸਿੱ ਧੀ ਿੇਆਰਾਮੀ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨ ਆਪਕ
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

NIV ਿਾਲ ਿਾਅਦ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਰੇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਲਈ ਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਇਹ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:
•

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਨਕ ਮਾਸਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ੇ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਿੂੁੰ
ਨ

ਸਨਥਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਣੀਆਂ ਿੂੁੰ ਕਿੱ ਸ ਕੇ, ਜਾਂ ਾਰੀ- ਾਰੀ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਮਾਸਕ ਰਤ ਕੇ (ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ

ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੱ ਲੋਂ ਦਿੱ ਸੇ ਡਰੈਨਸੁੰ ਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ)
•

ਖੁੰ ਘਣ ਲਈ, ਕਫ ਅਤੇ ਥੁਿੱ ਕ ਸਾਫ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ (ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿ ਲਈ ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਸਿੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਫ ਮਸ਼ੀਿ ਰਗੇ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ੀਨਕਰਤ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ)

•

ਹ ਾ ਦੇ ਨਰਸ ਕੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਲੁਿਰੀਕੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ (ਮਾਸਕ ਦੀ ਨਫਨਟੁੰ ਗ ਿੂੁੰ
ਅਿੁਕੂਨਲਤ ਿਣਾਉਣ ਿਾਲ ੀ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਨਸਸਟਮ ਿਾਲ ਨਹਊਮੀਡੀਫਾਇਰ ਿੂੁੰ ਜੋੜਿਾ, ਹ ਾ ਦੇ ਹਾਓ ਨ ਿੱ ਚ ਿਮੀ ਿੂੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ (ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਖੁਸ਼ਕ
ਮੂੁੰ ਹ, ਿਿੱਕ ਨਹਣ ਜਾਂ ਿਿੱਕ ਨ ਿੱ ਚ ਰੁਕਾ ਟ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣੀ ਨਕ
NIV ਿਾਲ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ ਨਕ ੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ

•

ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ ਪੀਣੇ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੁੰ ਹ, ਗਾੜਹੇ ਜਾਂ ਨਚਪਕ ੇਂ ਥੁਿੱ ਕ ਅਤੇ ਕਿਜ਼ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
(ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਿਾਿਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਗਾੜਹੇ ਥੁਿੱ ਕ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)

15

•

ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਦੇ ਿਦਲ ੇਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ
ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ

•

ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿੂੁੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ NIV ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਿੂੁੰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹ ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਿੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨ

•

ਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹ ਾ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਸਟਮ ਨ ਿੱ ਚੋਂ ਲੁੰਘਣ
ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕੇ (ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪੁਦੀਿੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਾਲ ੀ ਮਦਦ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ)

•

ਨ ਆਕੁਲਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ ੀ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਣ (ਭਾਗ 1 ਨ ਿੱ ਚ MND ਜਸਟ ਇਿ ਕੇਸ ਨਕਿੱ ਟ ੀ ਦੇਖੋ)।
ਹੋਰ ੇਰਨ ਆਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7A - ਨਿਗਲਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 7C – ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਭਾਗ ਨਵਿੱ ਚ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਿਮਾਰੀ ਨਕਵੇਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੇਗੀ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਪ੍ੜਹਿਾ
ਮਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਿਾਲ ਤਹਾਿੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਸਨਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ੜਹੋ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ 'ਤੇ NIV ਿਾਲ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਸਰਫ ਰਾਤ ਸਮੇਂ
NIV ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਾਧੇ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਇਸ ਿੂੁੰ ਰਤਣ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਘੁੰ ਟੇ ਲਈ NIV ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰਤੋਂ ਿੂੁੰ

ਧਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਿੁੰ ੂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਿੁੰ ੂ ਇਸ ਆਸਾਿ ਲਿੱਗਾ।"
ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ NIV 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਨਜਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਸ ਿੂੁੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਤਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗ।ੇ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈੈੱਕ-ਅਿੱ ਪ
(ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੂਜੀ) ਮਸ਼ੀਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ 4: ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਹ ਾਦਾਰੀ ਉਕਰਣ ਦਾ ਨਧਆਿ ਨਕ ੇਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕ ਨਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ
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ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ)। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਧੀ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਲੋ ੜਾਂ
ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NIV ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੁੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਨ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨ ਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਿੱ ਖੋਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਮਹੀਿੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਹੋਰਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ ੇਂ-ਨਜ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੁੰ ਘਿੱ ਟ ਾਰ ਚਾਲੂ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਇਸ ਿੂੁੰ ਇਿੱ ਕ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਿੂਤ ਿਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ
ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਹ ਾ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿੂੁੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਹੋਣਾ’ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ NIV ਿਾਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਨਜਉਂਦੇ ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲਿੱਛਣ ਅਿੱ ਗੇ ਧਣੇ ਜਾਰੀ
ਰਨਹਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਫ ਿਾਲ, ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਨਰਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ
ਨਿਮੋਿੀਆ ਿਾਮਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੁੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਂ ੀਿਾਇਓਨਟਕਾਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਐਟ
ਹਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

3: ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
MND ਿਾਲ, ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਿ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਾਖ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੁੰ ਡਪਾਇਪ
ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਟਊਿ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਟਊਿ ਿੂੁੰ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਮਸ਼ੀਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਨਿਜਲੀ ਜਾਂ ਿੈਟਰੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਿ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਨਕਨਰਆ ਿੂੁੰ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਟਊਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਰਲ ਐਿਸਥੈਨਟਕ ਤਨਹਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਕਾਰਜ-ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਿੱ ਤੇ ਹੋ ੋਗੇ)। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਨਟਊਿ ਿੂੁੰ ਾਯੂ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਰਸਾ ਾਂ ਿੂੁੰ (ਨਖਿੱ ਚ ਕੇ) ਸਾਫ ਕਰਿ
ਲਈ ੀ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਾਅਦ ਾਲਾ ਨਸਰਲੇ ਖ, ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਿਾਅਦ ਾਲੀ ਨਕਸ ਦੇਖਭਾਲ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ)ੋ ।
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UK ਨ ਿੱ ਚ MND ਤੋਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕੀ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨ ਿੱ ਚ
ਉਪਲਿਧ ਨ ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ।
ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿੱ ਲੋਂ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ NIV ਅਸੁਨ ਧਾਜਿਕ ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਡੀ MND ਐਿੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ ਨਕ ਇਹ
NIV ਲਈ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਿਹੀਂ ਹੈ

•

ਜੇ ਮੂੁੰ ਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿ ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਸਾ ਹਿ, ਤਾਂ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ
ਿੂੁੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੁੰ ਭੀਰ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੌਰਾਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨ ਆਪਕ ਨਖਚਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਸ ਿੂੁੰ ਕਈ ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਰੇ ਨਿਯੁੰ ਤਰਣ ਕਰਿ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨ ਿੱ ਚ ੀ ਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਨਕ,
ਨਕਉਂਨਕ MND ਿਾਲ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ
ਨਿਯੁੰ ਤਰਣ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਇਛੁਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਅਦ ਾਲਾ ਨਸਰਲੇ ਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੇਖੋ)।
ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਠਨਹਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ ਜਦਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰ ਾਿਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਿੂੁੰ ਨ

ਸਨਥਤ ਕਰਨਦਆਂ ਕਈ ਾਰੀ ਮਹੀਿੇ ਲਿੱਗੇ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਕਉਂਨਕ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਲਈ

ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਰ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿੂੁੰ ਲਿੱਭਣਾ ਜਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੁੰ ਸੀ ਰਾਹੀਂ)
ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੌਰਾਿ ਇਹ ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਸਨਥਤੀ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਸਰੀਰਕ ਦਾਖਲੇ ਾਲੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਆਮ ਨਚਤਾ ਿੀ ਦੇ ਿਾ ਜੂਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਨਰ ਾਰ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ

ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਿੂੁੰ ਨ ਆਪਕ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਪੜਹਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਿਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਨਰ ਾਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਿਾਲ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਿਾਰੇ ਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਿੇ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹਿ।
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ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੇ

ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ

ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ

ਗਿੱ ਲਾਂ

“ਕੁਝ ਔਨਖਆਈਆਂ ਅਤੇ ਿੇਆਰਾਮੀ (ਜੋ

ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਔਨਖਆਈ ਅਤੇ

ਿੇਆਰਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਨਿਸਤਰ ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰਨਹਣ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਿਾ ਜੂਦ, ਮੈਂ

ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਿੁੰਦ ਮਾਨਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ੀ ਿਾ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਨਰ ਾਰ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੇਦ ਪਰਗਟ
ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

• ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ
ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਸਾਹ ਚੜਹਿਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਿੀਂਦ, ਨਦਿ ਸਮੇਂ
ਨਿੁੰਦਰਾਇਆਪਣ ਜਾਂ ਥਕਾ ਟ ਅਤੇ ਸ ੇਰ ਸਮੇ
ਨਸਰਦਰਦ (ਇਹ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਨਦਿ ਦੌਰਾਿ ਨਿਹਤਰ
ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਇਹ ਨਜਊਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੂੁੰ ਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਇਸ ਿੂੁੰ ਉੱਥੇ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਿੱ ਥੇ NIV
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਕ ਮਦਦ
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
•

ਰਤੀ ਗਈ ਟਰੈਕੀ ਦੀ ਨਕਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਨਦਆਂ, ਇਹ ਾਯੂ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਿ ਤੋਂ
ਿਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ
ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੁੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਿ (ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਟਰੈਕੀ ਨਟਊਿ
ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਿਾਰੇ ਨ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ)

“ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ

ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਲਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ
ਪੀਣਾ ਅਸੁੰ ਭ ਹੋ ਨਗਆ ਸੀ।”
• ਨਕਸੇ ੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਤਰਹਾਂ,
ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਾਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਕਾਰਜਪਰਨਕਨਰਆ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਿਹਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਨਸਆ
ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਅਸਾਿੀ
ਿਾਲ ਇਿਹਾਂ ਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਗਰਦਿ ਨ ਿੱ ਚ ਟਰੈਕੀ ਨਟਊਿ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ
ਿੇਆਰਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨ ੁੰ ਡਪਾਇਪ ਿੂੁੰ ਲੁੰਿੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਕਸਾਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਆਮ
ਗਿੱ ਲ ਿਹੀਂ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਿੂੁੰ ਨ

ਸਨਥਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ,

ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਲੁੰਿੇ
ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਠਨਹਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਕੁਝ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਿਰਨਸੁੰ ਗ ਹੋਮ ਨ ਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਆਪਣੀ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ
ਨਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕ ੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ)
• ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਕਰ ਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਿੂੁੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ
ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੂੁੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ
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• ਇਸ ਿੂੁੰ ਨਰਸਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁੰ ਤਰਣ ਕਰਿ ਾਸਤੇ ਮਦਦ

• ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੇਧ

ਲਈ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੁਤਾਿਕ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਟਊਿ ਿਦਲਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ, ਜੋ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਿੇਆਰਾਮੀ ਾਲੀ

• ਮਾਸਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ

ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ (ਅਨਜਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਿੇ

ਮਾਸਕ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਨਦਆਂ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਕਲਸਟਰੋਫੋਿੀਆ,

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਸ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਿੂੁੰ ਿੈਟਰੀ
ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਦਆਂ ਘਿੱ ਟ ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
•

ਰਤੀ ਗਈ ਟਰੈਕੀ ਦੀ ਨਕਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਨਦਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਲਣ, ਖਾਣ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ
ਇਹ MND ਕਰਕੇ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਏ

ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਉਡਾਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਹਿ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਹੋਰਿਾਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਦੇ

ਦੇਖ:ੋ

ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ

ਸੂਚਿਾ ਪਿੱ ਤਰ 8D - ਹ ਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ

ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਿ ਨ ਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱ ਤ

ਹ ਾਦਾਰੀ
“ਮੈਂ ਿਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨ ਅਸਤ ਆਦਮੀ

ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਦਾਖਲੇ ਾਲੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ, ਮੈਿੁੰ ੂ

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੋਜਿ ਿਲੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਾ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਧਾ ਹੋ

ਨਜਊਣ ਦੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਿੂੁੰ ਅਿੁਕੂਨਲਤ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਲਈ ਾਯੂ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਿਯਨਮਤ

ਿਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਧਆਿ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ

ਿੇਆਰਾਮੀ ਭਨਰਆ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਿੂੁੰ ਉਸ

ਿਣਾਉਣਾ ਨਪਆ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਰਤੀ
ਨ ਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਫਲਮਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ੀ ਮਾਹਰ
ਹੋ ਨਗਆ ਹਾਂ!”

ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ (ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਇਹ
ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਿਹੀਂ
ਹੁੁੰ ਦੇ)
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਿੂੁੰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ ਲਈ ਆਦੀ ਹੋਣ
ਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਿਦਲ ੇਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ 7B – ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਿ
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ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਭਾਗ ਨਵਿੱ ਚ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਿਮਾਰੀ ਨਕਵੇਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੇਗੀ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਪ੍ੜਹਿਾ
ਮਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਿਾਲ ਤਹਾਿੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਸਨਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ੜਹੋ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ 'ਤੇ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
“ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਮਲ ਕੇ, ਸਿੱ ਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਨਚਆਂ ਿੂੁੰ ਿੌਜ ਾਿ ਿਾਲਗਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਿੱ ਡੇ ਹੁੁੰ ਦੇ, ਨ ਆਹ ਕਰ ਾਉਂਦੇ

ਦੇਨਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਖ਼ੂਿਸੂਰਤ ਿਿੱ ਨਚਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਿਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ
ਹ ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਦੇਖੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਨਮਆਿ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਜਹੇ
ਨਦਿ ੀ ਰਹੇ ਹਿ ਜੋ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਿਹੁਤ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਿ।”
ਜੇ MND ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਿ ਦੇ ਮਨਹਸੂਸ
ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਦੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ
ਿਗੈਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਰਤਣਾ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਿ 5 ਦੇਖੋ: ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਿਾਰੇ ਮੈਿੁੰ ੂ ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੈ?ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਨਜ ੇਂ-ਨਜ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੁੰ ਘਿੱ ਟ ਾਰ ਚਾਲੂ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਹ ਾ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਐਿੇ ਮਜਿੂਤ ਿਹੀਂ ਹਿ ਨਕ ਇਹ ਤੈਅ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਹੋਣਾ’ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਜਹਾ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚਿੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਨਕ ਿੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰੇਕ ਡਾਊਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੂੁੰ
ਅਲਨਹਦਾ ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ 4: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹ ਾਦਾਰੀ ਉਕਰਣ ਦਾ ਨਧਆਿ ਨਕ ੇਂ ਰਿੱ ਖ

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ)।
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ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲਿੱਛਣ ਅਿੱ ਗੇ ਧਣੇ ਜਾਰੀ
ਰਨਹਣਗੇ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਾਰ- ਾਰ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੂੁੰ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਦੀ ਤਰੀਨਕਆਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ: ਮੈਂ

ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਨਕ ੇਂ ਿਣਾ ਾਂ? ਸੈਕਸ਼ਿ 5 ਨ ਿੱ ਚ: ਸਹਾਇਕ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਮੈਿੁੰ ੂ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਨਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਿਗੈਰ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੁੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਪੁਿਰ-ਜੀ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਿ
ਦੌਰਾਿ ਕਈ ਾਰੀ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ MND ਿਾਲ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੂੁੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਫੇਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
“ਉਸ ਿੂੁੰ ਤੁਰੁੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਿੂੁੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੁੰ ਭੀਰ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਕਰਕੇ ਸਾਹ

ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿ। ਉਸ ਿੇ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਕਰ ਾਈ ਸੀ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ
ਤਿੱ ਕ ਉਹ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ 'ਤੇ ਹੈ।”

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ੀ ਹਾਲਾਤ ਨ ਿੱ ਚ ਯਕੀਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਿੂੁੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ੀ ਕਾਰਿ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸੇਧ ਕਾਿੂੁੰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁੰ ਧਿਕਾਰੀ
ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕ ੇਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾ ਾਂ? ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਿ 5 ਨ ਿੱ ਚ: ਸਹਾਇਕ

ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਮੈਿੁੰ ੂ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ?

22

ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਿਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਕਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਿਾਅਦ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਤੁੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕੀਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਿਾਅਦ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਰੇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਲਈ ਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ
ਲਿੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਹ ਾ ਦੇ ਨਟਊਿ ਨ ਿੱ ਚ ਭਰਿ ਸਮੇਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੈੱਘਾ ਅਤੇ ਿਮੀਦਾਰ (ਨਹਊਨਮਡੀਫਾਇੁੰ ਗ) ਕਰਿਾ, ਨਜਸ ਿੂੁੰ
ਤੁਹਾਡੇ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਿਾਲ ਜੁੜੀ ਮਸ਼ੀਿ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਾਯੂ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਿਯਨਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਰਸਾ ਾਂ ਦੀ ਨਖਿੱ ਚ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ (ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਨਫਿੱ ਟ ਕਰਿ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ ਆਰੁੰ ਭਕ ਨਦਿਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਇਹ ਅਸੁਨ ਧਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਸ ਿੂੁੰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ ਲਈ
ਮੁਆਫ਼ਕ ਿਣਿ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਕਫ ਲਈ, ਨਰਸਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ (ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇਸ ਿੂੁੰ ਕਰਿ ਲਈ
ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਫ ਮਸ਼ੀਿ ਰਗੇ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ੀਨਕਰਤ ਸਾਜ਼ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਮਕੀਿ ਘੋਲ (ਿਮਕੀਿ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਿ ਫੁਹਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਨਸਸਟਮ ਿਾਲ ਨਿਿੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ, ਜੋ ਿਲਗਮ ਿੂੁੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ

•

ਰੁਕਾ ਟਾਂ, ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਟਊਿ ਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਮੜੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਨਟਊਿ ਦੀ
ਨਿਯਨਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੇਖਭਾਲ

•

ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿੁੰਧਿ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨ ਕਲਨਪਕ ਤਰੀਨਕਆਂ
ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਥੈਰੇਨਪਸਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਿ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ੀ
ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਿ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱ ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਸਿੁੰ ਧੀ ਿਾਅਦ ਾਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਸੂਚਿਾ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇਖੋ:
7A – ਨਿਗਲਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
7B – ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਿ ਦੇਣਾ
7C – ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਨ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
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ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਕਰਣ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਕਵੇਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ

4:
ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਦਲਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਸਾਹ ਸੁੰ ਿੁੰ ਧੀ ਟੀਮ ਨਿਰੁੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਿਾਰੇ
ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁੰ ਮਕਾਜੀ ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਨਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੱ ਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ?
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ਼ਿ (ਨਖਚਾਅ ਾਲੀ) ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ

ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ!”

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਨਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿੱ ਟ ਲਿੱਗਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਅਲਨਹਦਾ ਿੈਟਰੀ ਅਤੇ ਿੈਕ-ਅਿੱ ਪ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ
ੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਾਲੇ ਉਪਕਰਿਾਂ ਅਤੇ ਿੈਟਰੀ ਿਾਲ ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਰਿੱ ਖੋ ਨਜ ੇਂ ਨਕ
ਸਕਸ਼ਿ ਪੁੰ ਪ।
“ਅਸੀਂ ਨਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸੀ।”
ਤਰਜੀਹੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਰਤੋਂਕਾਰ ਿੱ ਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪਰਦਾਤਾ
ਿਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰਜੀਹੀ ਰਤੋਂਕਾਰ ਿੱ ਜੋਂ, ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ
ਨਕਸੇ ੀ ਨਿਯੋਨਜਤ ਨਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਨਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੁੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਿਾ
ਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ
ਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਿੈਕਅਿੱ ਪ ਜੈਿਰੇਟਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਸ ਿੂੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ
ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਪਰ, ਜੇਕਰ ਨਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਨਦਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਦੁਿਾਰਾ ਨਿਜਲੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਸਰਫ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਿੂ ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰ ਚਾਰ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਇਿੱ ਥੇ ਿੈਕਸਟ ਜੈਿਰੇਸ਼ਿ ਟੈਕਸਟ ਸਰਨ ਸ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਿਾਇਲ ਫ਼ੋਿ ਆਿਲਾਈਿ
ਰਨਜਸਟਰ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ:
www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

ਕੀ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਰਨਵਸ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹਾਂ। ਨਜਸ ਨਕਸੇ ਿੇ ੀ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੁੰ ਤਰ ਸਰਨ ਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਏਗਾ।

ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਘਰ ਨ ਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ
ਿਜ਼ਦੀਕ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ:
•

ਸਕਸ਼ਿ ਮਸ਼ੀਿ

•

ਅਲਨਹਦਾ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ

•

ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਨਹਦਾ ਿੈਟਰੀਆਂ

•

ਕਫ ਮਸ਼ੀਿ

•

ਨਹਊਨਮਡੀਫਾਇਰ

•

ਿਦਲ ੀਆਂ ਨਟਊਿਾਂ, ਨਡਸਪੋਜ਼ੇਿਲ ਆਨਦ (ਟਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਲਈ)।

ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਇਸ ਿੂੁੰ ਧੀਆ ਸਨਥਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਿਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੂੁੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿੂੁੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਿ
ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਨਫਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ ਸਮਝ ਿਹੀਂ
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ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਕੋਈ ਨਚੁੰ ਤਾ ਾਂ ਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਿੂੁੰ ਇਸ ਿੂੁੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ।
ਿੌਿ-ਇਿਵੇਨਸਵ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (Non-invasive ventilation) (NIV): ਨਿਯਨਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿੀ

•

ਨਫਲਟਰਾਂ ਿੂੁੰ ਿਦਲਿਾ

•

ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਗਿੱ ਦੇਦਾਰ ਨਹਿੱ ਸੇ ਿਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਕ ਉਹ ਘਸੇ ਿਾ ਹੋਣ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਨਰਸਾ ਾਂ ਦਾ
ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਟਰੈਨਕਓਸਟੌਮੀ ਹਵਾਦਾਰੀ: ਨਿਯਨਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਨਟਊਿ (ਜੋ ਕੈਿੂਲਾ ਿੱ ਜੋਂ ੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਿੂੁੰ ਿਦਲਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਿੇ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ
ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਨਕਨਰਆ ਹੈ ਪਰ ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਇਹ ਿੇਆਰਾਮੀ ਭਨਰਆ ਜਾਂ
ਨਚੁੰ ਤਾਜਿਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਨਟਊਿ ਿੂੁੰ ਉਸ ੇਲੇ ਿਦਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ
( ੇਤਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਨਟਊਿ ਿੂੁੰ ਿਦਲਣ ਲਈ ਨਸਿੱ ਨਖਅਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਜਾਂ ਕੁੰ ਿ, ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਅੁੰ ਦਰੂਿੀ ਨਟਊਿ (ਅੁੰ ਦਰੂਿੀ ਕੈਿੂਲਾ) ਿੂੁੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਦਲਣ, ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਨਟਊਿ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾ ਟਾਂ, ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਫਟਣ ਿੂੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਾਰ
ਦੇਖਭਾਲ।

ਜੋ ਕੋਈ ੀ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸੇ ੀ ਤਕਿੀਕੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਾਸਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ੇਰ ੇ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਕੁੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਨਮਤ ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਾਲਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗਾ। ਸੁੰ ਪਰਕ
ੇਰਨ ਆਂ ਿੂੁੰ ਅਨਜਹੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਨਜਿੱ ਥੇ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰਿ ਆਸਾਿ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ੇਰ ੇ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਭਾਗ ਨਵਿੱ ਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਪ੍ੜਹੋ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਮਨਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ਿੂੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਮੈਿੂੰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿ

5:

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿੂੁੰਿੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੁੰ ‘ ਾਪਸੀ’ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਹੁਣ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿੋਝ ਿਣ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਿੁੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮੁੰ ਗਣ ਰਗਾ ਿਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ, ਨਜਸ ਿੂੁੰ ਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਨਤਆ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਤੋਂ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਿਾਅਦ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੁੰ ਦੁਿਾਰਾ ਿਾ
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਾਪਸੀ (ਿਾ ਰਤਣ) ਿਾਰੇ ਯੋਜਿਾ
ਿਣਾਉਣੀ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਿਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਿਾਅਦ
ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿੱ ਲੋਂ ਨਧਆਿਪੂਰ ਕ ਯੋਜਿਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸ ਿੂੁੰ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਿਾਲ ਕਰਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਤਹਾਡੀ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਿਹਤ ਵਿੱ ਡਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੈਲੀਏਨਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਜੋ:
•

ਇਸ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਹ ਾਦਾਰੀ ਾਪਸ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਨਕ ੇਂ ਦ ਾਈ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ੀ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਲਿੱਛਣਾਂ
ਿੂੁੰ ਨਕ ੇਂ ਿਨਜਿੱ ਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਦੀ ਨਕ ੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਿਾਰੇ ਨ ਸਥਾਰ ਨ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 8C - MND ਦੇ ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿਾ
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ਮੈਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਨਕਵੇਂ ਿਣਾਵਾਂ?
ਹ ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ MND ਦੇ ਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਿ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਨਰ ਾਰ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹੀ
ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਸਮਾਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ ਸਹਾਇਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

MND ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ, ਨਕਉਂਨਕ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿੂੁੰ ਜਾਣਿ ਿਾਲ ਡਰ ਘਿੱ ਟਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਧੇਰੇ
ਪਰਭਾ ੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਿ ੀਆਂ ਤਕਿਾਲੋ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕੁੰ ਿੇ ਿੇਿਾਕ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰਿਾਂ ਿਾਲ
ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜਦੋਂ ਸੁੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਕਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਿ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਿਕ, ਉਿਹਾਂ ਦਖਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਿੁਕਸਾਿ ਹਿ ਜੋ
ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਰੂਪ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਿ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਸਹਾਇਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹ ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਭੋਜਿ ਿਲੀ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ

•

ਹ ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਪਿੱ ਛੇ ਹਿੱ ਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਕਲਪ

•

ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਨਕ ੇਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿਾ
ਹੈ।

ਅਨਜਹੀਆਂ ਗਿੱ ਲਿਾਤਾਂ ਕਰਿ ਦੇ ਨ ਚਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਾਲੇ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਰ, ਨਜੁੰ ਿੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ
ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਿੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿੀ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਾ
ਾਰਤਾਲਾਪ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਕਉਂਨਕ MND:
•

ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਦੇ ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਨ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਥਕਾ ਟ ਜਾਂ ਿਹੇਦ ਥਕੇ ੇਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਨ

ਹਾਰ ਨ ਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਪਰ

ਿਹੁਤ ਤੀਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ MND ਿਾਲ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਨਿਤਾ ਰਹੇ ਅਿੱ ਧੇ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਨਕ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ ਨ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇਿਹਾਂ ਨ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਨਰਆਂ ਿੂੁੰ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿਾ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਮਸਾਲ
ਲਈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਿਾਰੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਨ ਿੱ ਖ ਨ ਿੱ ਚ ਇਸ ਿਾਰੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਿਹਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਿਹਾਂ ਿੂੁੰ ਸੇਧ ਿੱ ਜੋਂ ਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਤੇ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ
ਗਿੱ ਲ ਿੂੁੰ ੀ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਿੂੁੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੇਧ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ
ਤੁਸੀਂ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ, ਦਖਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਨਕ ੇਂ ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਿਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਿੂੁੰ
ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਾ ਕਰਿਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸੇਧ ਕਾਿੂੁੰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿੁੰ ਧਿਕਾਰੀ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਧਣ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਯੋਜਿਾ ਾਲੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਅਤੇ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਿਾ ਾਲੇ ਸਰੋਤ ਦੇਖ:ੋ
• ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੇਧ
•

ਮੇਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂੁੰ ਸਮਝਣਾ

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 14A - ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਫੈਸਲੇ (ADRT) ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ ਦੇਖਭਾਲ

ਯੋਜਿਾਿੁੰ ਦੀ
ਸਾਡੀ MND ਕਿੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਲਈ ਨ

ਹਾਰਕ ਸੇਧ ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਿ 6

ਨ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ: ਮੈਿੁੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ੇਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਮੈਿੂੰ ਹੋਰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਨਕ ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਪਰ, ਨਕਸੇ ੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਨ ਿੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਾਰ- ਾਰ ਛਾਤੀ
ਦੀਆਂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਫੇਰ ੀ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੂੁੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇੁੰ ਝ ਕਰਕੇ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਉਿਹਾਂ ਿਾਲ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ

•

ਐਡ ਾਂਸ ਨਡਸੀਜ਼ਿ ਟੂ ਨਰਨਫ਼ਊਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਫੈਸਲਾ) (ADRT)
ਰਗੇ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਯੋਜਿਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ
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ਭਰੋਸਮੁੰ ਦ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੁੰ ਦ ਦੇ ਪਨਰ ਾਰ ਮੈਂਿਰ ਿੂੁੰ ਨਚਰਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਨਤਆਰਿਾਮਾ (LPA) ਦੇ ਕੇ।

ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ ਨਕਸੇ ੀ ਫੈਸਲੇ ਿਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ
ਿੁਕਸਾਿ ਿਾਰੇ ਨ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਿ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿਾਲ।
ਜੇ ਹ ਾਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹਤਰੀਿ ਨਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਨਕਸੇ ੀ ਫੈਸਲੇ ਿੂੁੰ ਹਲਕੇ ਢੁੰ ਗ ਿਾਲ
ਿਹੀਂ ਨਲਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹ ਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਨਪਛਲੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਮੁਤਾਿਕ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੁੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਸੇ
ੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਦ ਾਈ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ
ਨ ਿੱ ਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿਾਲ ਨਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿੂੁੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADRT ਅਤੇ LPA ਿਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 14A - ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾਿੁੰ ਦੀ
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6: ਮੈਿੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਵੇਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਸੂੰ ਗਠਿ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਨਕਸੇ ੀ ਸੁੰ ਗਠਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਿੂੁੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਪਰੁੰ ਟ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਸੁੰ ਪਰਕ ੇਰ ੇ ਸਹੀ ਹਿ, ਪਰ ਸੁੰ ਸ਼ੋਧਿਾਂ ਦਰਨਮਆਿ ਇਹ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਨਕਸੇ ਸੁੰ ਗਠਿ
ਿੂੁੰ ਲਿੱਭਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ ਹਿ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ MND ਕਿੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ ( ੇਰਨ ਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰ ਨ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ SMS (ਿੈਕਸਟ ਜੈਿਰੇਸ਼ਿ ਟੈਕਸਟ ਸਰਨਵਸ)
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰ ਚਾਰ ਸਿੁੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੂੁੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿੂੁੰ

ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ੈੈੱਿ ਪਤੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਿੈਕਸਟ ਜੈਿਰੇਸ਼ਿ ਟੈਕਸਟ ਸਰਨ ਸ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਿ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

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

GOV.UK
ਇੁੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ੇਲਜ਼ ਨ ਿੱ ਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿੈਨਿਨਫਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ।
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.gov.uk

ਂ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਫ
ਹੈਲਥ ਐਡ
ੋ ੈਸ਼ਿਲ ਕਾਉਂਨਸਲ (HCPC)
ਇਿੱ ਕ ਨਿਯੁੰ ਤਰਕ ਸੁੰ ਸਥਾ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਿ ਦੇ ਨਮਆਰਾਂ ਿੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਾਲੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰ ਰਿੱ ਖਦੀ
ਹੈ।
ਪਤਾ:

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

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0300 500 6184

ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.hpc-uk.org

ਹੈਲਥ ਇਿ ਵੇਲਜ਼
NHS ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲ
ੇ ਜ਼ ਨ ਿੱ ਚ ਨਸਹਤ ਿੋਰਡਾਂ ਿਾਰੇ ਔਿਲਾਈਿ ਮਦਦ (NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ੇਲਜ਼ ੀ ਦੇਖੋ)।
ਈਮੇਲ:

ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਸੁੰ ਪਰਕ ਪੁੰ ਿੇ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ

ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.wales.nhs.uk
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MND ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ
ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਨ ਿੱ ਚ MND ਤੋਂ ਪਰਭਾਨ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੁੰ ਨਡੁੰ ਗ।
ਪਤਾ:

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

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0141 332 3903

ਈਮੇਲ: info@mndscotland.org.uk
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.mndscotland.org.uk

ਂ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ (NICE)
ਿੈਸ਼ਿਲ ਇੂੰਸਟੀਨਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ

MND ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿੁੰਧਿ ਿਾਰੇ NG42 ਸਮੇਤ, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿੂੁੰ ਨਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਤੁੰਤਰ ਸੁੰ ਸਥਾ। ਸੇਧ ਨ ਿੱ ਚ NIV 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਿੁਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ।
ਪਤਾ:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

ਟੈਲੀਫੋਿ:

0300 323 0140

ਈਮੇਲ: nice@nice.org.uk
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nice.org.uk

NHS ਯਕੇ
NHS ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਔਿਲਾਈਿ ਹ ਾਲਾ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਨਿਰੁੰ ਤਰ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nhs.uk

NHS 111
NHS ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਅਨਜਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਿ ਿੂੁੰ ਖ਼ਤਰੇ
ਪਾਉਣ ਾਲੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੁੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਨਦਿ ਉਪਲਿਧ।
ਟੈਲੀਫੋਿ:

111 (ਇੁੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ)

NHS Direct Wales
ੇਲਜ਼ ਲਈ ਨਸਹਤ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇ ਾ। ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੁੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਨਦਿ ਉਪਲਿਧ।
ਟੈਲੀਫੋਿ:
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

0845 4647 ਜਾਂ 111 (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਿੋਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ (NHS ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ)
ਹੈਲਥ ਐਡ

ਿੋਰਦਰਿ ਆਇਲੈਂ ਡ ਨ ਿੱ ਚ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਇਸ ਨਮਤੀ ਿੂੁੰ ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

http://online.hscni.net/

NI ਡਾਇਰੈਕਟ

ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨ ਿੱ ਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿੈਨਿਨਫਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ।
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ਈਮੇਲ:

ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਸੁੰ ਪਰਕ ਪੁੰ ਿੇ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ

ੈੈੱਿਸਾਈਟ:

www.nidirect.gov.uk

ਹਵਾਲਾ ਸਚੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਨ ਚ ਰਤੇ ਗਏ ਹ ਾਲੇ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ:
ਈਮੇਲ: infofeedback@mndassociation.org
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਨਚਿੱ ਠੀ ਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

ਆਭਾਰ
ਇਸ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁੰ ਿ ਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਹਾਂਗੇ:
ਐਲੀਸਿ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ, ਿਰਸ ਕਿਸਲਟੈਂਟ, ਿੌਰਥ-ਈਸਟ ਅਨਸਸਟਡ ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ ਸਰਨ ਸ, ਨਿਊਕੈਸਲ ਅਪੋਿ ਟਾਈਿ
ਹਾਸਨਪਟਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਟਰਿੱ ਸਟ

ਨਕਰਸਟੀਿਾ ਫੌਲ (Christina Faull), ਪੈਲੀਏਨਟ ਮੈਡੀਸਿ ਕਿਸਲਟੈਂਟ, LOROS, ਨਲਸੈਸਟਰ
ਮਾਰਨਟਿ ਲੈ ਥਮ (Martin Latham), ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ ਿਰਸ, ਸਲੀਪ ਸਰਨ ਸ, ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਸਨਪਟਲ, ਲੀਡਜ਼
ਂ ਰੀਆ ਮੈਰੀਸਿ (Andria Merrison), ਨਿਊਰੋਮਸਕੁਲਰ ਨਿਮਾਰੀ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ ਨਦਲਚਸਪੀ ਿਾਲ ਕਿਸਲਟੈਂਟ
ਐਡ
ਨਿਊਰੋਲੋਨਜਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਿਰਸਟਲ MND ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ
ਂ ਹੋਮ ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ (ਗੁੰ ਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹ ਾਦਾਰੀ) ਨ ਿੱ ਚ ਕਿਸਲਟੈਂਟ, ਿੌਰਥਿੇਿ ਮੈੈੱਸਰ, ਨਕਰਨਟਕਲ ਕੇਅਰ ਐਡ
ਈਸਟ ਅਨਸਸਟਡ ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ ਸਰਨ ਸ, ਨਿਊਕੈਸਲ ਅਪੋਿ ਟਾਈਿ ਹਾਸਨਪਟਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਟਰਿੱ ਸਟ
ਜੋਿਾਥਿ ਪਾਮਰ, ਿਰਸ ਕਿਸਲਟੈਂਟ ਇਿ ਡੋਮੀਨਸਨਲਰੀ ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਿ ਪਲੇ ਮਾਊਥ ਹਾਸਨਪਟ ਟਰਿੱ ਸਟ

ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਸੁੰ ਿੁੰ ਨਧਤ ਹੇਠ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:
1A - ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਿ ਿੀਮਾਰੀ ਿਾਰੇ NICE ਸੇਧ
3D – ਹੋਸਨਪਸ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਨਟ ਕੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)
7A – ਨਿਗਲਣ ਸਿੁੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ
7B – ਨਟਊਿ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਿ ਦੇਣਾ
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7C – ਿੋਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
8A – ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
8C - MND ਦੇ ਿਾਲ ਹ ਾਦਾਰੀ ਿੂੁੰ ਿੁੰ ਦ ਕਰਿਾ
8D - ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹ ਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹ ਾਦਾਰੀ
10A-G - ਸਾਡੀ ਨ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸੂਚਿਾ ਪਿੱ ਤਰ
14A - ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਫੈਸਲੇ (ADRT) ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾਿੁੰ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਿ ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

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

ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਿਾਲ ਨਜਉਣਾ – MND ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਕਾਿੂ ਪਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੁਿੱ ਖ ਗਾਈਡ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਨਿਿਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਾਲੇ ਜਾਂ ਪਨਰ ਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ ਨ ਆਪਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ MND ਿਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND: ਜਲਦ ਗਾਈਡ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁੰ ਖੇਪ ਸੁੰ ਸਕਰਣ
ਜੀ ਿ ਦਾ ਅੁੰ ਤ: ਮੋਟਰ ਨਿਉਰੋਿ ਨਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਗਾਈਡ – ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ
ਫੈਸਨਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ MND ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨ ਆਪਕ ਗਾਈਡ

ਮੇਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂੁੰ ਸਮਝਣਾ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਨਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੂੁੰ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ
ਇਿੱ ਕ ਨਲਖਣ ਾਲਾ ਸਾਧਿ ਨਕ ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੁੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੌਸਨਪਸ ਨ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕ ੇਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗ।ੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਿੂੁੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਿਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.mndassociation.org/publications ਜਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਲਈ MND ਕਿੈਕਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ,
ਜੋ ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
MND ਕਿੈਕਟ
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ਟੈਲੀਫੋਿ: 0808 802 6262
ਈਮੇਲ: mndconnect@mndassociation.org
MND ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਿ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ
ੈੈੱਿਸਾਈਟ: www.mndassociation.org
ਔਿਲਾਈਿ ਫੋਰਮ: orghttp://forum.mndassociation. ਜਾਂ ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਿਾਲ
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ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੈਕ ਸਚਮੁਚ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਿੂੁੰ ਿ ੀਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਾਡੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੁੰ ਨਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਨ ਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇ ਗੀ ਨਜਸ ਿਾਲ MND ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਾਲੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਿ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੁੰ ਲਾਭ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਗਆਤ ਨਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੁਨਹੁੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੁੰ ਡਾਂ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਿੂੁੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ੀ ਸੂਚਿਾ ਸ਼ੀਟ ਿਾਰੇ ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ
ਫਾਰਮ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25

ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸਿੱ ਧੀ ਫੀਡਿੈਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
infofeedback@mndassociation.org
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਨਚਿੱ ਠੀ ਨਲਖੋ:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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