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இயக்கு நரம்பணு நநோய்க்கோன
(MND) செயற்கக சுவோெம்

இயக்கு நரம்பணு நநோயோல் போதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கோன
தகவல்கள்

இயக்கு நரம்பணு நநோயின் (MND) போதிப்போல் உங்கள் சுவோசம்
பலவனமடையத்
ீ
ததோைங்கினோல், நீங்கள் சுவோசிப்பதற்குத்

துடைபுரிவதற்கோக ஒரு இயந்திரத்தின் உதவியுைன் தசயற்டக
சுவோசத்டதப் பயன்படுத்துவடதக் கருதநவண்டும்

இதுநபோன்ற இயந்திர உதவிடயப் பயன்படுத்துவது குறித்து முடிவு

எடுக்கும்நபோது, எடதக் குறித்து சிந்திக்க நவண்டும் என்று இந்தத் தகவல்
தோள் அலசுகிறது. இதில் உள்ளைங்குபடவ:
1:

சுவோெிப்பதற்கு எனக்கு ஏன் உதவி நதகவ?

2:

துகையிடுதல் இல்லோத செயற்கக சுவோெ (NIV) உதவி குறித்து

நோன் நயோெிக்க நவண்டியது என்ன?
3:

நடு மூச்சுக் குழலில் துகையிடும் செயற்கக சுவோெ உதவி குறித்து
நோன் என்ன நயோெிக்க நவண்டியிருக்கும்?

4:

எனது செயற்கக சுவோெ ெோதனத்கத நோன் எவ்வோறு பரோமரிக்க

நவண்டும்?
5:

சுவோெித்தலுக்கு உதவி புரியும் செயற்கக சுவோெத்கத நிறுத்துவது
குறித்து நோன் அறிந்து சகோள்ை நவண்டியது என்ன?

6:

இதுகுறித்த இன்னும் கூடுதல் தகவல்ககை நோன் எவ்வோறு

சபறுவது?
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சுவோெித்தலுக்கு உதவிபுரியும் செயற்கக சுவோெத்கத நிறுத்துவது
குறித்தும், எதிர்கோலப் பரோமரிப்பிற்கோக முன்நனோக்கித் திட்டமிடுவது
குறித்தும் முக்கியத் தகவல்ககை இந்தத் தோள் சகோண்டுள்ைது. இவற்கற
வோெிப்பது மனதுக்கு வருத்தமோக இருந்தோலும், இது எதிர்கோலத்தில்
நீ ங்கள் எடுத்துக் சகோள்ைநவண்டிய ெிகிச்கெ மற்றும் பரோமரிப்பு குறித்து
ெரியோன நநரத்தில் எடுக்க நவண்டிய முடிவுகளுக்கு உங்களுக்கு
உதவிகரமோனதோக இருக்கும்.
வோெிப்பதற்கு நீ ங்கள் தயோரோக இருக்கும்நபோது வோெிக்கவும்.

இந்தக் குறியீடு எங்கைின் பிற சவைியீ டுககை சிறப்புபடுத்திக்

கோட்ைப் பயன்படுகின்றது. இவற்டற எவ்வோறு அணுகுவது என்படதப்
போர்க்க, இந்தத் தோளின் இறுதியில் உள்ள நமலதிகத் தகவல்கள்

பகுதிடயப் போர்க்கவும்.

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோரிைமிருந்து தபறப்படும்

நமற்நகோள்ககை சிறப்புபடுத்திக் கோட்ை இந்தக் குறியீடு

பயன்படுகின்றது.

இது மூலத்தகவல்களின் ஒரு தமோழிதபயர்க்கப்பட்ை பதிப்பு என்படதத்
தயவுதசய்து குறித்துக் தகோள்ளுங்கள். நற்தபயருடைய தமோழிதபயர்ப்பு
நசடவகடளப் MND அந
ோசிநயசன் பயன்படுத்துகின்றது. இருந்தோலும்,
தமோழிதபயர்ப்பில் ஏநதனும் பிடழகள் இருந்தோல் அவற்றிற்கு தபோறுப்நபற்க
இயலோது.
சிகிச்டச மற்றும் பரோமரிப்பு குறித்த முடிவுகடள எடுக்கும்நபோது,
எப்நபோதுநம உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூக பரோமரிப்புக் குழுவிைம்
ஆநலோசடன நகட்கவும். சந்திப்பு நியமனங்களில் உங்களுக்கு
உதவுவதற்கோக அவர்கள் ஒரு தமோழிதபயர்ப்போளடர ஏற்போடு தசய்யக்கூடும்.
நமலதிகத் தகவல்களின் தமோழிதபயர்ப்பு சோத்தியமோனநத ஆயினும் இது
ஒரு வடரயறுக்கப்பட்ை நசடவ ஆகும். விவரங்களுக்கு, எங்கள் உதவி
டமயமோன MND கதனக்ட்-ஐத் ததோைர்பு தகோள்ளவும்:
ததோடலநபசி:
மின்னஞ்சல்:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org
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இந்த வோர்த்கதகைின் சபோருள் என்ன?
உதவியுைனோன தசயற்டக சுவோச சுவோசம் குறித்து நீங்கள் ஆநரோக்கிய

மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு சிறப்பு நிபுைர்களுைன் விவோதிக்கும்நபோது, சில
வோர்த்டதகள் பரிச்சயமோனதோக இருக்கலோம் அல்லது தவவ்நவறு

வோர்த்டதகள் ஒநர விஷயத்டதக் குறிப்படவயோக இருக்கலோம். அது

உங்களுக்குக் குழப்பத்டத ஏற்படுத்திைலோம். பின்வரும் வடரயடறகள்
உங்களுக்கு உதவக்கூடும்:
உதவியுடன் கூடிய

நீங்கள் சுவோசிக்கும்நபோது ஒரு இயந்திரம்

BiPAP:

BiPAP என்பது இருநிடல நநர்மடற

செயற்கக சுவோெம்:

உங்களுக்கு உதவி புரிவது.

கோற்றுப்போடத அழுத்தத்டதக் (Bilevel Positive

Airway Pressure) குறிக்கின்றது. இது ஒருவடக
துடளயிடுதல் இல்லோத தசயற்டக சுவோச
உதவி ஆகும். NIV என்பதற்குப் பதிலோக

இந்தச் தசோல்டல சிலர் பயன்படுத்துவடத
நீங்கள் நகட்டிருக்கலோம்.
ெோர்ந்திருப்நபோர்
(Dependent):

தசயற்டக சுவோசத்டதச் சோர்ந்திருப்நபோர்
என்பது, அதன் உதவியின்றி உங்களோல்
திறம்பை சுவோசிக்க இயலோதடதக்

குறிப்பிடுகின்றது. 24 மைி நநரத்திற்கு

ஒருமுடற 12 மைி நநரத்திற்கு நமல் ஒரு
தசயற்டக சுவோச இயந்திரத்டத நீங்கள்

பயன்படுத்த நவண்டியிருந்தோல், அது நீங்கள்
அந்த இயந்திரத்டத மிகவும் சோர்ந்துள்ள ீர்கள்
என்படதக் குறிப்பிடுகின்றது. இது NIV

அல்லது நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும்
தசயற்டக சுவோசத்தோல் இது ஏற்பைலோம்.
இது “நம்பியுள்நளோர் (reliant)” என்றும்
அடழக்கப்படுவடத நீங்கள்
நகட்டிருக்கலோம்.
வோய்வழியிலோன

இது ஒரு வடகயோன NIV ஆகும்.

உதவி (MPV):

நீங்கள் தசலுத்த விரும்பும்நபோது, இதில்

செயற்கக சுவோெ

நுடரயீரல்களுக்குள் கூடுதல் கோற்டற

உள்ள ஒரு சிறிய குழலின் முடனடய
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வோய்க்குள் டவத்துக்தகோண்டு, உங்கள்
சுவோசத்திற்குத் நதடவயோன கோற்டற

நிரப்பிக்தகோள்ள முடியும். இது உங்களுக்குப்
பயனுள்ளதோக இருக்கும் என்று

எண்ைினோல், உங்கள் சுவோச மண்ைலப்

பரோமரிப்புக் குழுவிைம் ஆநலோசிக்கவும்.
துகையிடுதல்

இது ஒரு வடக உதவிபுரியும் தசயற்டக

சுவோெம் (NIV):

சுற்றிலும் கட்ைப்பட்ை பட்டைகளின் மூலம்

இல்லோத செயற்கக

சுவோசம் ஆகும். இதில் உங்கள் தடலடயச்
தோங்கப்படுகின்ற ஒரு முகமூடி மூலமோக
உங்கள் நுடரயீரல்களுக்குள் தசல்கின்ற

சோதோரை கோற்நறோட்ைத்டத இந்த இயந்திரம்
அதிகரித்திடும்.
நடு மூச்சுக்குழலில்
துகையிடுதல்

உங்கள் கழுத்தின் முன் பகுதியில் ஒரு

திறப்டப ஏற்படுத்தி கோற்றுக் குழலுக்குள்

(டிரோக்கிநயோஸ்நடோமி): ஒரு குழோடய தசலுத்துவதற்குச்

தசய்யப்படும் ஒரு அறுடவ சிகிச்டச

தசயல்முடற ஆகும். பின்னர் தசயற்டக
சுவோச உதவிக்கோக இந்தக் குழல்
பயன்படுத்தப்படும்.
நடு மூச்சுக்குழலில்

இது ஒரு வடக உதவி புரியும் தசயற்டக

சுவோெம்:

துடளயிைப்பட்டுச் தசருகப்பட்ை குழோயின்

துகையிடும் செயற்கக

சுவோசம் ஆகும். இங்கு நடு மூச்சுக் குழலில்
மூலமோக உங்கள் நுடரயீரல்களுக்குள் ஒரு

இயந்திரம் சோதோரை கோற்டறச் தசலுத்திடும்.
இடத ‘துடளயிடுதல் இல்லோத தசயற்டக
சுவோச உதவி’ என்று மக்கள் அடழப்படத
நீங்கள் நகள்விப்பட்டிருக்கலோம்.
சுவோெ மண்டலப்

பரோமரிப்பு அல்லது

சுவோச ஆதரவு மற்றும் ததரபிகள்.

நமலோண்கம:

சுவோெ மண்டலப்

பரோமரிப்புக் குழு:

உங்களுக்கு சுவோசப் பிரச்சடனகள்
ஏற்படும்நபோது மருத்துவரீதியோன
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உதவிகடள உங்களுக்கு அளிக்கும்
பரோமரிப்புக் குழு.
சுரப்புகள்:

சளி மற்றும் உமிழ்நீர்.

1: சுவோெிப்பதற்கு எனக்கு ஏன் உதவி
நதகவ?
MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்கும்நபோது உங்களின் நுடரயீரல்களோல்

வழக்கம்நபோல் கோற்டற சுத்திகரிக்கும் தசயல்முடறகடள நமற்தகோள்ள
முடியும். இருப்பினும், கோற்டற உங்கள் நுடரயீரல்களுக்கு உள்நள

இழுக்கின்ற மற்றும் தவளிநய தள்ளுகின்ற தடசகள் பலவனமடைகின்றன.
ீ
நோட்கள் தசல்லச்தசல்ல இந்தத் தடசகள் நவடலதசய்வடத நிறுத்தி

விடுகின்றன. ஆனோல் பல சுவோசப் பிரச்சடனகடளக் குைப்படுத்தி, நீங்கள்
சுவோசிப்பதில் உதவுவதற்கும், உங்கள் வோழ்நோடள நீட்டிப்பதற்கும் ஒரு
இயந்திரம் உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.

இதுதோன் உதவியுைன் கூடிய தசயற்டக சுவோசம் என்று

அடழக்கப்படுகின்றது. வோசிப்பதற்கு எளிதோக, இந்தத் தோளின் மீ தமுள்ள

பகுதிகளில் ‘உதவியுைன் கூடிய தசயற்டக சுவோசத்டத’ இனி ‘தசயற்டக
சுவோசம்’ என்நற அடழப்நபோம். MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோருக்கு
சுவோசப் பிரச்சடனகள் ஏற்படுடகயில் பயன்படுத்தப்படும் தசயற்டக

சுவோசத்தின் வடககள் குறித்தத் தகவல்கடள இந்தத் தோளின் பிரிவுகள் 2
மற்றும் 3-இல் கோைலோம்.

சுவோசிப்படத MND நநோய் எவ்வோறு போதிக்கின்றது என்பது ததோைர்போன
விரிவோன தகவல்களுக்கு, இடதக் கோைவும்:

தகவல் தோள் 8A – சுவோசப் பிரச்சடனகளுக்கோன ஆதரவு
தபரும்போலோன சமயங்களில், MND நநோய்க்கோன தசயற்டக சுவோசத்தில்

நீங்கள் சுவோசிக்க உதவுவதற்கு சோதோரை கோற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது .
MND நநோய்க்குச் சிகிச்டச அளிக்டகயில் தபோதுவோக கூடுதல் ஆக்
பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுவதில்டல. ஏதனனில் அவ்வோறு
ஆக்

ிஜடனப் பயன்படுத்துவது உங்கள் உைலில் உள்ள ஆக்

கோர்பன் டை ஆக்ட

ிஜன்

ிஜன் மற்றும்

டுக்கு இடையிலோன சமநிடலடயப் போதிக்கக்கூடும்.

இருப்பினும், நீங்கள் மோர்புத் ததோற்றோல் போதிக்கப்பட்டிருந்தோநலோ அல்லது
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உங்கள் நுடரயீரல்கள் போதிக்கப்பட்ை நிடலயில் இருந்தோநலோ, MND
நநோய்க்குச் சிகிச்டச அளிக்டகயில் ஆக்

ிஜன் நதடவப்பைலோம். வோழ்வின்

இறுதிக்கட்ை நிடலயில் தசௌகர்யத்டத வழங்குதற்கும் சுவோசித்தடல
எளிதோக்குவதற்கும் கூை இது சில சமயங்களில் பயன்படுத்தப்கின்றது.

செயற்கக சுவோெ உதவி குறித்து நோன் எப்நபோது
நயோெிக்க நவண்டும்?

“முன்தனச்சரிக்டக என்பது, முன்நன என்ன இருக்கலோம் என்படத

முன்னறிவித்தலோகும். முன்நன என்ன உள்ளது என்படதயும் அடதக்

டகயோள்வதற்கோன வழிகடளயும் அறிந்து தகோள்வது நல்லது என்நற நோன்
எப்நபோதும் கருதுகின்நறன். அறியோதடவ எப்நபோதும் மிகவும்
அச்சுறுத்தலோகநவ உள்ளன.”
தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் பயன்படுத்தலோமோ நவண்ைோமோ என்படத
முடிவு தசய்வது ஒரு சிரமமோன கோரியம். எங்களின் சுவோச மண்ைலப்
பரோமரிப்புக் குழுவினருைன் கீ ழ்க்கண்ைவற்டறப் பற்றி மனந்திறந்து

நநர்டமயோக உடரயோடுவது, நன்கு அறிந்த முடிவுகடள எடுப்பதற்கு
உங்களுக்கு உதவக்கூடும்:
•

தசயற்டக சுவோச உதவிக்கோன உங்கள் நதர்வுகள்

•

ஒவ்தவோரு நதர்விலும் கிடைக்கப்தபறும் நன்டமகளும், அடவ
குறித்து நோம் நயோசிக்க நவண்டிய விஷயங்களும்

•

ஒவ்தவோரு வடக தசயற்டக சுவோச உதவியின் விடளவோக

கோலப்நபோக்கில் நிகழ்வதற்கோன சோத்தியமுள்ள விஷயங்கள்
என்தனன்ன
•

தசயற்டக சுவோச உதவியுைனோன சிகிச்டச ததோைங்கப்பட்ை பின்னர்
என்தனன்ன பரோமரிப்புகள் நதடவப்படும்

•

நீங்கள் நகட்க விரும்பும் பிற நகள்விகள்.

சிகிச்டச குறித்த முடிவு இவற்றின் அடிப்படையிலோனதோக இருக்கும்:
•

உங்கள் நதடவகள்

•

உங்களின் எதிர்கோலப் பரோமரிப்பிற்கோன உங்களது கருத்துக்கள்,
முன்னுரிடமகள் மற்றும் விருப்பங்கள்
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•

அந்தச் சிகிச்டச உங்களுக்கு ஏற்றதோ என்படத உறுதிதசய்ய
நமற்தகோள்ளப்படும் பரிநசோதடனகள்

•

தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச ததோைங்கப்படுவதற்குரிய மிகச்சிறந்த
நநரம்.

நீங்கள் தயோரோன பின்பு தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச குறித்த நதர்வுகடள

உங்களோல் முடிந்த அளவுக்குத் நதடி அறிந்து தகோள்ளுங்கள். சுவோசித்தல்

ததோைர்போன அறிகுறிகள் ஏநதனும் உங்களுக்கு ஏற்படுவதற்கு முன்னநரோ
அல்லது முதன்முதலோக உங்கள் சுவோசத்தில் நீங்கள் ஏநதனும்

மோற்றங்கடளக் கோை நநர்ந்தோநலோ, உங்கள் பரோமரிப்பில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள
அடனவருைனும் இது குறித்து கலந்துடரயோடுவது மிகவும்
முக்கியமோனதோகும்.

இது பின்வருவனவற்றிற்கோன நநரத்டத உங்களுக்கு வழங்கும்:
•

எந்த ஒரு அவசரமுமின்றி உங்கள் முடிவு குறித்து நயோசிக்க

•

இப்நபோதும், எதிர்கோலத்திலும் நீங்கள் நதர்வுதசய்த சிகிச்டச
முடறகள் குறித்துப் புரிந்துதகோள்ள

•

உங்களுக்கு விருப்பமோன சிகிச்டசகள் கிடைக்கப்தபறுவதற்கும்,
விருப்பமற்ற அல்லது திட்ைமிைப்பைோத சிகிச்டசகள் அல்லது

இடையீடுகடளத் தவிர்ப்பதற்கும் உங்களுக்கு உதவும்தபோருட்டு,

உங்களுக்கு தநருக்கமோனவர்களும் உங்களின் ஆநரோக்கிய மற்றும்
சமூகப் பரோமரிப்புக் குழுவினரும் உங்களின் விருப்பங்கடளயும்

முன்னுரிடமகடளயும் குறித்து அறிந்து டவத்துள்ளடத உறுதிதசய்ய
•

தசயற்டக சுவோச சிகிச்டசடயப் பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள்

முடிவுதசய்தோலும் தசய்யோவிட்ைோலும் எதிர்கோலத்தில் உங்களுக்கு
அளிக்கப்படும் சிகிச்டசகளில் தசய்யப்பை நவண்டிய மோற்றங்கள்

குறித்து உங்களுக்கு ஆதரவோக இருக்கும் ஒவ்தவோருவரும் தயோரோக
உள்ளனர் என்படத உறுதிதசய்ய.

“மக்கள் எப்நபோதும் நபோதுமோன அளவுக்கு முன் கூட்டிநய தயோரோக

இருப்பதில்டல அல்லது முன்கூட்டிநய அறிகுறிகடளக்
கண்ைறிவதில்டல என்படத எனது தசோந்த அனுபவத்தில் நோன் அறிந்து
தகோண்நைன். என் கைவரின் விஷயத்தில், துடளயிடுதல் இல்லோத
தசயற்டக சுவோசத்டதப் பயன்படுத்த முடியோத அளவில் அவருக்கு சுவோசப்
பிரச்சடனகள் மிக நமோசமோக இருந்தன.”
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இந்த உடரயோைல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்குமோன நவடல
மற்றும் நிதிநிடலகள் குறித்த நகள்விகடள எழுப்பலோம். இந்த

உடரயோைல்கள் மூலம் உங்களது ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்புக்
குழு உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.

தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச முடறடய நீங்கள் எவ்வோறு பயன்படுத்திக்
தகோள்ள விரும்புகின்றீர்கள் என்பது குறித்து உங்கள் சுவோச மண்ைலப்

பரோமரிப்புக் குழுவுைன் முன்கூட்டிநய திட்ைமிட்டுக் தகோள்வது உங்களின்
சுவோசப் பிரச்சடனகளுக்கு சிறந்த முடறயிலோன சிகிச்டசடயக்

கண்ைறிவதில் உதவக்கூடும். இடவ ததோைக்கத்தில் பகுதிநநர அளவில்

அளிக்கப்படும் தசயற்டக சுவோசத்டதயும் உள்ளைக்குகின்றன. வட்டிலிருந்த
ீ
நிடலயிலும் பரோமரிப்டபப் தபற உங்களுக்கு உதவும் தபோருட்டு,

உங்களுக்கு மட்டுமல்லோது பரோமரிப்டப ஏற்போடு தசய்து ஆதரவளித்து

வருநவோருக்கும் கூை உதவியோக இருக்கும். தசயற்டக சுவோசம் மூலமோன
சிகிச்டச ததோைர்போன அவசரகோல முடிவுகள் இடத மிகவும்
கடினமோனதோக்கி விடுகின்றன.

எனக்கு செயற்கக சுவோெம் மூலமோன ெிகிச்கெ
நதகவப்படுகின்றது என்பதற்கோன ஆரம்பகட்ட
அறிகுறிகள் என்சனன்ன?

“மூன்று மோதங்களுக்கு ஒருமுடற நோன் கிளினிக்கிற்கு வருடக

புரியும்நபோது, ஒவ்தவோரு முடறயும் எனக்கு இன்றியடமயோத் திறன்
பரிநசோதடன மற்றும் இருமல் பரிநசோதடன ஆகியடவ தசய்யப்படுகின்றன.
எனது நுடரயீரல் திறன் கவடலக்கிைமோக குடறந்து தகோண்நை இருப்படதக்
கவனிக்கும் சமயத்தில், எனது பரோமரிப்புக் குழு தகுந்த நைவடிக்டக
எடுக்கும் என்றும் எனக்குரிய அறிவுடரகடளயும் பரிந்துடரகடளயும்
வழங்கும் என்றும் நோன் உறுதியோக நம்புகின்நறன்.”
பின்வரும் அறிகுறிகள் சுவோசத் தடசகளின் பலவனத்டதக்
ீ
குறிக்கலோம்.

அதோவது உங்களுக்கு சுவோசத்திற்கோக தசயற்டக சுவோச உதவிநயோ அல்லது
நவறு ஆதரநவோ நதடவப்படுகின்றது என்று அர்த்தம்:
•

ஓய்வில் இருக்கும்நபோது கூை மூச்சுத்திைறல் ஏற்படுதல்

•

படுத்திருக்கும் சமயத்திலும் கூை ஆழமற்ற சுவோசம்

•

சளி அல்லது கபத்டத தவளிநயற்றுவதில் சிரமம்
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•

பலவனமோன
ீ
இருமல்

•

மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஏற்படுகின்ற அல்லது நீண்ை கோலமோக நீடிக்கின்ற
மோர்புத் ததோற்று

•

பலவனமோன
ீ
நுகரும் தன்டம

•

இடையூறு நிடறந்த தூக்கம்

•

நீங்கள் எழும்நபோது அல்லது பகல் நவடளயின்நபோது நசோர்வோக
உைர்தல்

•

தகட்ை கனவுகள் அல்லது பிரடமகள்

•

கோடலநநர தடலவலிகள்

•

நமோசமோன கவனம், நமோசமோன நிடனவோற்றல் அல்லது குழப்பமோக
உைர்தல்

•

குரல் பலவனமடையத்
ீ
ததோைங்குதல்

•

வயிற்றுப் பசி குடறதல், இது உங்கள் எடை குடறவுக்குக் கோரைமோக
இருக்கக் கூடும்.

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோருக்கோன சுவோசப் பரிநசோதடனகள்

மற்றும் அறிகுறிகள் குறித்த நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, இவற்டறப்

போர்க்கவும்:

தகவல் தோள் 8A – சுவோசப் பிரச்சடனகளுக்கோன ஆதரவு

செயற்கக சுவோெ ெிகிச்கெயுடன் எவ்வோறோன ஆதரவு
நதகவப்படுகின்றது?

தசயற்டக சுவோசத்டதப் பயன்படுத்தோமல் இருக்கும் சிகிச்டசநயோடு
ஒப்பிடும்நபோது தசயற்டக சுவோச உதவியுைன் அளிக்கப்படும் அடனத்து
வடக சிகிச்டசகளும் சுவோசத்திற்கு உதவிபுரிந்து வோழ்நோடள
நீட்டிக்கின்றன. வரலோற்று ரீதியோக, நடு மூச்சுக் குழோயில் துடளயிைப்பட்டு
அளிக்கப்படும் தசயற்டக சுவோச சிகிச்டசயோனது NIV-ஐ விை வோழ்நோடள
நீட்டிப்பதோகக் கருதப்படுகிறது. ஆனோல் தசயற்டக சுவோசத்தோல் MND
நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோருக்கோன வோழ்நோள் நீட்டிக்கப்படுகிறதோ என்பது
குறித்த ஆரோய்ச்சி இன்னும் நடைதபற்று வருகின்றது. அவற்றிலிருந்து
முடிவுகள் கிடைக்கப் தபற்றவுைன், அதுகுறித்த தகவல்கடள இந்தத் தகவல்
தோளில் நோங்கள் புதுப்பித்து விடுநவோம்.
தசயற்டக சுவோசத்தோல் வோழ்நோள் நீடித்தோலும், சுவோசத் தடசகள்
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வலுவிழந்து வருவடதத் தடுக்கநவோ அல்லது நநோயின்

தீவிரத்தன்டமடயக் குடறக்கநவோ அதனோல் இயலோது. அதோவது நீங்கள்

சுவோசிப்பதற்கு உதவி அளிக்கப்பை முடிந்தோலும், கோலப்நபோக்கில் உங்களின்
பிற அறிகுறிகள் நமோசமடைந்து தகோண்நைதோன் இருக்கும். இந்த நநோயின்
தீவிரத்தன்டம அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுக்குக் கூடுதல் உதவி
நதடவப்படும்.

நீங்கள் இதுவடர நபச்சு மற்றும் தமோழி ததரபிஸ்டிைம் (SLT)

பரிந்துடரக்கப்பைவில்டல எனில், அதற்கோன பரிந்துடரடயக் நகட்டுப்

தபறவும். ஏதனனில் பலவனமடையும்
ீ
சுவோசத் தடசகள் நீங்கள் நபசுகின்ற
மற்றும் ததோைர்பு தகோள்கின்ற முடறகடளப் போதிக்கலோம்.

ஒரு புள்ளியில் உங்களோல் நகர முடியோமநலோ அல்லது உதவியின்றி

யோருைனும் ததோைர்பு தகோள்ள முடியோமநலோ நபோய் விைக்கூடும். இவ்வோறு

ஆவதற்கோன கோல அளவு நபருக்கு நபர் மோறுபடுகின்றது. கண் அடசவு

மற்றும் சிறப்பு சுவிட்ச்கள் மூலம் கைினிடய அணுகிஉங்களோல் பிறருைன்
ததோைர்பு தகோள்ள முடியும்.

“இடையத்தில் உலோவுவதற்கும், மின்னஞ்சல்கடளப் படிப்பதற்கும்

எழுதுவதற்கும், ஏன் ஸ்ப்தரட்ஷீட்கடளப் பயன்படுத்துவதற்கும் கூை
நோன் என் கண் அடசவுகள் மூலம் ஒரு கைினிடய இயக்கிப்
பயன்படுத்துகின்நறன்.”
நதடவப்பட்ைோல் எளிய தகவல்ததோைர்பு சோதனங்கடளக் கூை பயன்படுத்த
முடியும். உதோரைமோக, உயர்தர தகவல் ததோைர்புச் சோதனங்கடளப்

பயன்படுத்துவதற்கு சிந்தடனயில் ஏற்படும் மோற்றங்கள் அல்லது கண்
பிரச்சடனகளோல் சிரமம் ஏற்படும்நபோது.

“கண் நகர்வு மூலம் பயன்படுத்தப்படும் சோதனங்கள் குறித்து நோம்

முன்னநர அறிந்திருந்தோல் அது அவருக்கு உதவிகரமோனதோக
இருந்திருக்கக் கூடும். துரதிஷ்ைவசமோக, அவர் இப்நபோது அவற்டறப்
பயன்படுத்தக்கூடிய நிடலயில் இல்டல, மிகவும் நமோசமோன நிடலயில்
இருக்கின்றோர்.”
நபச்சு, தகவல் ததோைர்பு மற்றும் எதிர்கோலத்தில் ஒரு கைினிடயப்

பயன்படுத்தி உங்கள் குரடலப் பதிவுதசய்வது எப்படி என்படதக் குறித்த

தகவல்களுக்கு, இந்தத் தகவல் தோள்கடளப் போர்க்கவும்:
7C – நபச்சு மற்றும் தகவல்ததோைர்பு
7D – குரல் வங்கி
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நீங்கள் உண்ணும், அருந்தும் மற்றும் விழுங்கும் வழிமுடறகடள MND
போதிக்கக்கூடும். தசயற்டக சுவோசத்டதப் பயன்படுத்துவது உைவு
உண்ணுவடதயும் நீர் அருந்துவடதயும் கூை சிரமத்திற்குள்ளோக்கி

விைக்கூடும். நபோதுமோன அளவு ஊட்ைச்சத்து உங்களுக்குக் கிடைக்கப்

தபறுவதற்கு, உைவூட்டும் குழடலப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு விருப்பமோ
இல்டலயோ என்படதக் குறித்து நயோசிப்பது முக்கியமோனது. உங்கள்

குடும்பத்தினர், பரோமரிப்போளர்கள் மற்றும் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப்

பரோமரிப்புக் குழுவினருைன் குழல் மூலம் உைவூட்டுதல் குறித்து மனம்

திறந்து நபசி விடுவதற்கு இது ஒரு நல்ல நநரம் ஆகும். ஏதனனில் உங்களின்
சுவோசத் தடசகள் பலவனமடையத்
ீ
ததோைங்கும்நபோது அவ்வோறோன

உைவூட்டும் குழடலப் பயன்படுத்துவது மிகவும் சிரமமோகிவிைக் கூடும்.
MND நநோயோல் உங்களுக்கு ஏற்படும் விழுங்கும் சிரமங்கடள சமோளிக்க
உதவுவதற்கும், உங்களுக்குப் நபோதுமோன அளவு ஊட்ைச்சத்து

கிடைக்கப்தபறுவடத உறுதிதசய்வதற்கும், நபச்சு மற்றும் தமோழி

ததரபிஸ்ட் (SLT) மற்றும் உைவியலோளர் ஆகிநயோரிைமிருந்து உங்களுக்கு
உதவி நதடவப்பைக்கூடும்.

நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, இவற்டறப் போர்க்கவும்:
தகவல் தோள் 7A – விழுங்குவதில் சிரமங்கள்

தகவல் தோள் 7B – குழல் மூலம் உைவூட்டுதல்

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்டகயில் உைவு உண்ணுதலும் தண்ை ீர்

அருந்துதலும்

MND நநோயோனது நீங்கள் விழுங்கும் முடறடயப் போதிப்பதோல், உைவு, நீர்
மற்றும் உமிழ்நீர் ஆகியடவ ‘தவறோன வழியில் கீ நழ தசல்லும்’ ஒரு

அபோயம் நநரக்கூடும். இருமுவது பலவனமோக
ீ
இருப்பதோல், இவற்டற
தவளிநயற்றுவது சிரமமோகிவிைக்கூடும்.

உைவு, நீர் அல்லது உமிழ்நீர் ஆகியடவ தவறோன வழியில் தசன்று உங்கள்
நுடரயீரல்கடள அடைந்து விட்ைோல், அது ‘உறிஞ்சியிழுத்தல் (Aspiration)’

என்று அடழக்கப்படுகின்றது. இது நைந்தோல், முடிந்தவடர விடரவில் நபச்சு
மற்றும் தமோழி ததரபிஸ்டின் மூலம் மதிப்பீட்டைச் தசய்து நீங்கள்
விழுங்கும் வழிமுடறடயப் போர்த்து உதவி தபற்றிடுங்கள்.
உறிஞ்சியிழுத்தலோனது மோர்புத் ததோற்டற ஏற்படுத்தலோம்.
பின்வருவனவற்டற நீங்கள் கவனிக்கலோம்:
•

மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது சளி அதிகரித்தல்

•

அதிகரித்த மூச்சுத்திைறல்
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•

ததோண்டைப் புண் அல்லது இருமல்

•

கோய்ச்சலுக்கோன அறிகுறிகள் அல்லது தவறுமநன சுகவனமோக
ீ
இருப்படதப் நபோன்று உைர்தல்.

நீங்கள் மோர்புத் ததோற்றோல் போதிக்கப்பட்டிருந்தோல் அதுகுறித்து முடிந்தவடர

விடரவில் உங்கள் GP-யிைம் ததரிவிக்கவும். ஏதனனில் ததோைக்க நிடலயில்
அளிக்கப்படும் ஆன்டிபயோடிக் சிகிச்டச உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.

இருமுவதற்கோன உதவிகடளயும் நீங்கள் தபறமுடியும், இவற்றில்
உள்ளைங்குபடவ:
•

உங்களின் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்புக் குழுவிைமிருந்து
உதவி

•

நீங்களோகநவ கற்றுக்தகோள்ளக்கூடிய நுட்பங்கள்

•

நீங்கள் இருமுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு இயந்திரம்.

வருைோந்திர ஃப்ளூ தடுப்பூசி மற்றும் ஒருமுடற மட்டும் தகோடுக்கப்பை

நவண்டிய நிநமோனியோ தடுப்பூசி ஆகியடவ குறித்து உங்கள் மருத்துவரிைம்

நகட்டுக்தகோள்ளவும். ஏதனனில் இந்தத் ததோற்றுக்களின் அபோயத்டத அடவ
குடறத்திடும். இடவ வழக்கமோக GP அறுடவசிகிச்டசயோளரிைம்

கிடைக்கப்தபறும். உங்களின் முக்கியப் பரோமரிப்போளர் மற்றும் தநருக்கமோன
குடும்ப உறுப்பினர்களும் கூை இந்தத் தடுப்பூசிகடளப் நபோட்டுக்தகோள்ள
முடியும்.

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டு தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் பயன்படுத்தி

நீண்ைகோலம் வோழ்ந்து வந்தோல், கோலப்நபோக்கில் உங்களின் சுவோசத் தடசகள்
பலவனமடைந்து
ீ
விடும். நமலும் நீங்கள் தசயற்டக சுவோசத்தின்

உதவிடயச் சோர்ந்திருக்கும் வோய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. இது எந்த வடகயிலோன
தசயற்டக சுவோச உதவியினோலும் ஏற்பைக்கூடும். ஆனோல் உங்களுக்கு

ஏற்பட்டுள்ள நநோய் அறிகுறிகள் மற்றும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் தசயற்டக
சுவோச உதவி வடக ஆகியவற்டறப் தபோறுத்து இது எடுத்துக்
தகோள்ளக்கூடிய கோலஅளவு மோறுபடும்.

நீங்கள் சோர்ந்திருப்நபோரோக இருந்தோல் நிடலடம சிக்கலோவதற்கு முன்னர்
பரோமரிப்பு நதடவப்படும். கோலப்நபோக்கில், உங்களுக்கு 24 மைி நநரமும்
ஒரு அனுபவம் வோய்ந்த பல்நவறு மருத்துவ சிகிச்டசயோளர்கடளக்
தகோண்ை குழுவிைமிருந்தும், உங்கள் பரோமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள

அடனவரிைமிருந்தும் உங்களுக்கு உதவி நதடவப்பைக்கூடிய நிடல
ஏற்பைக்கூடும்.
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நீங்கள் வட்டிநலநய
ீ
அவ்வோறோன பரோமரிப்டபப் தபற விரும்பினோல்,

உங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியோன ஆதரடவ வழங்குவதற்கு 24 மைி நநரமும்

உங்கள் வட்டிநலநய
ீ
இருக்கக் கூடிய ஒரு குழு உங்களுக்குத் நதடவப்படும்.
வழக்கமோக ஊதியத்துைன் கூடிய பரோமரிப்டப வழங்கும் பைியோளர்கள்

இந்தக் குழுவில் இைம்தபற்றிருப்பர். சில நநரங்களில் உங்களின் குடும்ப

உறுப்பினர்களும் இதில் பங்கு தபற விரும்புவர் அல்லது அதற்குரிய நதடவ
ஏற்பைக்கூடும்.

“நோன் அவருக்கு அருகிநலநய ஒரு படுக்டகயில் தூங்குகின்நறன்,

இதனோல் நடு இரவில் அவருக்கு உறிஞ்சியிழுப்பதற்கோன சோதனத்தின்
உதவி நதடவப்பட்ைோல் என்னோல் அடத விடரவோகக் டகயோள முடிகிறது.
எந்த ஒரு சமயத்திலும் என்னோல் அவடரத் தனியோக அடறயில் விட்டுச்
தசல்ல இயலோது.”
MND நநோயோநலோ அல்லது உங்களின் தசயற்டக சுவோசத்திற்கு உதவும்

சோதனத்தோநலோ, நபச்சு அல்லது தகவல் ததோைர்புத் திறன்
சிரமத்திற்குள்ளோகும்நபோது, உங்களுக்கு உதவி நதடவப்படுடகயில்
அருகில் உள்ளவர்கள் அடத அறிந்து தகோள்ளும் வடகயில் தசயற்டக
சுவோச இயந்திரத்தின் அடமப்புகள் அலோரம் ஒலி எழுப்பும் வசதிடயக்
தகோண்டுள்ளன. இருப்பினும், எல்லோ நநரங்களிலும் கவனித்துக்
தகோள்வதற்கு யோநரனும் ஒருவர் அருநக இருக்க நவண்டும். இது குறித்த

வழிகோட்ைல்களுக்கோக உங்களின் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்புக்
குழுவிைம் ஆநலோசடன தபறவும்.
குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பரோமரிப்போளர்கள் ஆகிநயோருக்கு குறிப்போக

நநோயின் இறுதி நிடலகளில் பயன்படுத்தப்படும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ
வசதி குறித்த சந்நதகங்கடளத் ததளிவுபடுத்துதல், பயிற்சி மற்றும் கூடுதல்
ஆதரவு ஆகியடவ நதடவப்படுகின்றன.

“அவடரக் கவனித்துக் தகோள்வதற்கு வோரம் ஒருமுடற வரும்படி ஒரு

தசவிலியடர நோங்கள் பைியமர்த்தியிருந்நதோம். இதனோல் அவர்
வரும்நபோது நோன் தவளியில் கடைக்குச் தசல்வது அல்லது நவறு
நவடலகடளச் தசய்து முடிப்பது நபோன்றவற்டறச் தசய்துதகோள்ள முடியும்.
மற்ற நநரங்களில் எல்லோம் தபரும்போலும் நோன் வட்டிநலநய
ீ
சிடறப்பட்டிருந்நதன். என்னோல் சலடவ தசய்த துைிகடளக் தகோண்டு
தவளியில் கோயப் நபோைக்கூை முடியோது. ஏதனனில் அப்படிச் தசன்றோல் ஒரு
பிரச்சடனடய சுட்டிக்கோட்டும் ஏநதனும் அலோரம் ஒலிடய என்னோல் நகட்க
இயலோமல் நபோய்விடும்.”
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24 மைிநநர ஆதரவுக்கோன நதடவ என்பது ஒரு பரோமரிப்புத் ததோகுப்டப

ஏற்போடு தசய்வடதக் குறிக்கின்றது. அது ஒரு சிரமமோன கோரியம் ஆகும்.
உங்கள் பகுதியில் உைல்நலப் பரோமரிப்பு நசடவகள் எவ்வோறு
தசயல்படுகின்றன என்படதப் தபோறுத்து, ஒரு நர்

ிங் ந

ோமிற்கு நீங்கள்

தசன்றோல் அங்கு கிடைக்கப்தபறும் சரியோன மருத்துவ ஆதரடவ மட்டுநம

நீங்கள் தபற இயலும். இது ஒவ்தவோரு பகுதிகளிலும் மோறுபடுகின்றது. இது
குறித்து உங்களின் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவுைன்

கலந்துடரயோைவும். உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கப்தபறும் மருத்துவ

உதவிகடளக் கண்ைறிய அவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவோர்கள். நமலும்

உங்கள் சுவோசத்திற்கு ஆதரவளிக்க தசயற்டக சுவோச உதவிடய நீங்கள்

எவ்வோறு பயன்படுத்தலோம் என்படதக் குறித்து திட்ைமிடுவதிலும் அவர்கள்
உங்களுக்கு உதவுவோர்கள்.

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோர் ஒவ்தவோருவருக்கும் தவவ்நவறு விதமோன
அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன. சிலர் அதிகரிக்கும் குடறபோடுகடள
ஏற்றுக்தகோண்டு சோத்தியமோன அளவுக்கு நீண்ைகோலம் தங்கள்

வோழ்க்டகடய நீடித்துக்தகோள்ள விரும்புகின்றனர். நீண்ைகோலம் உயிர்

வோழ்வதற்கு தசயற்டக சுவோசம் உதவுகின்றது. நமலும் பரோமரிப்பு உதவிகள்
மற்றும் துடைபுரியும் மருத்துவ சோதனங்கள் ஆகியடவ ஒன்றிடைந்து

ஒரு நமம்பட்ை தரமோன வோழ்க்டகக்கு உதவமுடியும். இருப்பினும், உங்கள்
முன்னுரிடமகள் அல்லது நம்பிக்டககளின் அடிப்படையில் நீங்கள் நவறு
ஒரு மருத்துவ உதவிடயத் நதர்ந்ததடுத்துக்தகோள்ள விரும்பினோல் அது

உங்கள் உரிடம. அவ்வுரிடம கண்டிப்போக மதிக்கப்பை நவண்டும். கிடைக்கப்
தபறுகின்ற அடனத்து வடகயோன ஆதரவு மற்றும் விருப்பத் நதர்வுகள்
குறித்த கலந்துடரயோைல்கள் உங்களுக்கோன சரியோனநதோர் முடிடவ
எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.

செயற்கக சுவோெ உதவிகய நோன் பயன்படுத்த

நவண்டோம் என்று முடிவு செய்தோல் என்ன நடக்கும்?
“தசயற்டக சுவோச உதவியோனது MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோரின்

வோழ்நோடள அதிகரிக்கக்கூடும் என்படத அறிந்து தகோள்ளநவண்டியது
முக்கியமோகிறது. எனது விஷயத்தில் என் கைவர் தன் வோழ்நோடள நீட்டித்து
தகோள்ள விரும்பவில்டல.”
தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் பயன்படுத்துவதற்கோன அல்லது

பயன்படுத்தோமல் இருப்பதற்கோன முடிவு உங்கள் டகயில்தோன் உள்ளது.
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தசயற்டக சுவோச உதவி நவண்ைோம் என்ற முடிடவ நீங்கள் எடுக்கலோம்

அல்லது அதடனப் பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு சரிப்பட்டு வரோது என்று
நீங்கள் கருதலோம். ஆம் எனில், சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்பு குழு,
பி

ிநயோததரபிஸ்ட் அல்லது நநோய்த் தடுப்பு பரோமரிப்புக் குழு ஆகிநயோர்

உங்கள் அறிகுறிகடளக் குடறக்க பயன்படுத்தக்கூடிய நவறு வழிகடளக்
குறித்து உங்களுக்கு ஆநலோசடன வழங்குவர்.
இடவ பின்வருவனவற்டற உள்ளைக்கலோம்:
•

நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் அல்லது படுத்திருக்கும் நிடலடய மோற்றுதல்

•

சுவோசப் பயிற்சிகள்

•

இருமலுக்கு உதவி

•

மனத்டத அடமதிபடுத்துகிற வழிகடளக் கண்ைறிதல்

•

மூச்சுத்திைறல் மற்றும் பதற்றத்டதக் குடறக்க மருந்துகள்.
பிற சுவோச ததரபிகள் பற்றிய விரிவோன தகவல்களுக்கு, இவற்டறப்
போர்க்கவும்:

தகவல் தோள் 8A – சுவோசப் பிரச்சடனகளுக்கோன ஆதரவு
இந்த ஆதரவோல் அறிகுறிகடளக் குடறப்பதற்கு உதவ முடிந்த நபோதிலும்,
கோலப்நபோக்கில் அந்த அறிகுறிகள் நமோசமோகிடும். நமலும் சுவோச ததரபி

சிகிச்டசகளோல் நநோயின் தீவிரத்டதக் குடறக்க இயலோது. இறுதியில், இது
மரைத்திற்கு வழிவகுக்கும் வோய்ப்பும் உள்ளது. எனினும், உங்கள்

ஆநரோக்கியம் மற்றும் சமூக பரோமரிப்பு குழு, கவடலகடள குடறக்க
உங்களுக்கு மருந்து வழங்கி உதவ முடியும்.

MND அவெரநிகல உதவித் சதோகுப்பு
ஒரு MND அவசரநிடல உதவித் ததோகுப்டப அருகில் டவத்திருப்பது
சுவோசிக்க சிரமங்கள் ஏற்படுடகயில் உங்களுக்குத் டதரியமூட்ை
உதவக்கூடிய வழிகளில் ஒன்றோகும்.

MND அவசரநிடல உதவித் ததோகுப்பு என்பது நீங்கள் உங்கள் வட்டில்
ீ
டவத்துக்தகோள்ளக்கூடிய அவசரகோல சூழ்நிடலகளில்

பயன்படுத்துவதற்கோன மருந்துகடளக் தகோண்டுள்ள ஒரு தபட்டி ஆகும்.
இந்தப் தபட்டிடய அருநக டவத்துக்தகோண்ைோல், உங்களுக்கு மூச்சுத்
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திைறல் ஏற்படும்நபோது அல்லது இருமும்நபோது அல்லது திடீர் மூச்சடைப்பு
ஏற்படும்நபோது நீங்கள் உைனடியோகப் பயன்படுத்திக்தகோள்ள முடியும்.

உங்கள் GP-க்கு அவர்களின் நகோரிக்டகக்நகற்ப இந்த கருவிப் தபட்டிடய

நோங்கள் இலவசமோக வழங்குகின்நறோம். வட்டில்
ீ
இந்த தபட்டியில் டவத்துக்
தகோள்வதற்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மருந்துகடள உங்கள் GP பரிந்துடர

தசய்கின்றோர். அவசரநிடலயில் மருத்துவடரநயோ, தசவிலியடரநயோ

அடழக்கும்நபோது மருந்துகள் டகயிலிருப்படத இது உறுதிதசய்கின்றது.
பிற நிபுைர்கள் இம்மருந்துகடளப் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதியளிக்கும்
வடகயில் உங்கள் GP-யின் டகதயோப்பமிைப்பட்ை அனுமதிக் கடிதமும்
இந்தப் தபட்டியில் இருக்க நவண்டும்.

நிபுைர்களுக்கோன எழுத்துப்பூர்வமோன வழிகோட்ைல்களும் இந்தப் தபட்டியில்
உள்ளது. தபோருத்தமோனது என்று உங்கள் GP கருதினோல், நிபுைர்கள்

மருத்துவ உதவிக்குழு வரும்வடர நீங்கள் கோத்திருக்கும் சமயத்தில் உங்கள்
பரோமரிப்போளர் உங்களுக்கு தகோடுக்க நவண்டிய மருந்துகளும் இதில்
பரிந்துடரக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த கருவிப் தபட்டி குறித்த ஆநலோசடனக்கு, எங்கள் உதவிடமயக்

குழுவோன MND கதனக்ட்டை உங்கள் GP ததோைர்புதகோள்ள முடியும். பிரிவு 6இல் உள்ள நமலதிகத் தகவல்கள் பகுதிடயப் போர்க்கவும்: இன்னும் கூடுதல்

வழிமுடறகடள நோன் எவ்வோறு கண்ைறியலோம்? ததோைர்பு
விவரங்களுக்கோக

2: துகையிடுதல் இல்லோத செயற்கக
சுவோெ (NIV) உதவி குறித்து நோன்
நயோெிக்க நவண்டியது என்ன?
துடளயிடுதல் இல்லோத தசயற்டக சுவோசக் கருவி (NIV) தபோதுவோக MND
நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோருக்கு சுவோசப் பிரச்சடனகள் ஏற்படுடகயில்
உதவிபுரியும் தபோருட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது உங்கள் தடலடயச்
சுற்றிக் கட்ைப்பட்டிருக்கும் ஒரு முகமூடி மூலமோக, உங்கள்
நுடரயீரல்களுக்குள் தசல்கின்ற சோதோரை கோற்றின் ஓட்ைத்டத அதிகரித்து
உங்கள் சுவோசத்திற்கு உதவுகின்றது.
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இந்த முகமூடியுைன் இடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு குழோய் தவன்டிநலட்ைர்
என்றடழக்கப்படும் ஒரு இயந்திரத்துைன் இடைக்கப்படுகின்றது. இந்த
இயந்திரமோனது மின்சோரத்தோநலோ அல்லது மின்கலத்தோநலோ அல்லது

இரண்டின் உதவியுைநனோ இயங்குகின்றது. உங்களது சுவோசத்தோல் இந்த
இயந்திரம் தூண்ைப்பட்டு, நீங்கள் சுவோசிப்பதற்கோக கோற்டற

உள்ளிழுக்கும்நபோது, நீங்கள் திறம்பை சுவோசிப்பதற்கோன கோற்டற அதிக
அளவில் இது வழங்கிடும்.

பல்நவறு வடகயோன முகமூடிகள் கிடைக்கப்தபறுகின்றன. ஆனோல்

வழக்கமோன முகமூடிகள் உங்கள் மூக்டகநயோ அல்லது உங்கள் மூக்கு
மற்றும் வோய் ஆகியவற்டறநயோ மூடும் வடகயில் உள்ளன. இந்த

முகமூடிகடளப் பயன்படுத்துவது சிரமமோனதோக இருந்தோல், நோசித்

தடலயடைகடளப் பயன்படுத்த நவண்டியிருக்கும். அடவ உங்கள் நோசித்
துவோரங்களுக்கிடைநய டவக்கப்படுகின்ற இரு சிறு குழோய்கள் மூலமோக
கோற்டற அளிக்கின்றன. நமலும் அடவ உங்கள் தடலடயச் சுற்றிலும்
கட்ைப்படும் பட்டைகளோல் நோசித்துவோரங்களுக்கிடைநய

டவக்கப்படுகின்றன (இவற்டற சிலர் ‘நோசிக் குழல்கள்' (Nasal prongs) என்று
அடழப்படதயும் நீங்கள் நகட்டிருக்கலோம்).

தவன்டிநலட்ைரின் அடமப்புகள், முகமூடி மற்றும் பிற போகங்கள் ஆகியடவ
உங்களுக்கு ஏற்ற முடறயில் சரியோக அடமக்கப்படும். இது வழக்கமோக

மருத்துவமடனயில் ஒரு தவளிநநோயோளியோக நீங்கள் தசன்றிருக்டகயில்
நமற்தகோள்ளப்படுகின்றது. ஆனோல் சில சமயங்களில் நீங்கள் சற்றுநநரம்

அங்நக இருக்க நவண்டியிருக்கலோம். இருப்பினும், நீங்கள் பயைம் தசய்ய
இயலோத சூழ்நிடலயில் இருக்கும்நபோது, இந்த நசடவகள் உங்கள்
வட்டிற்நக
ீ
நநரடியோகக் கிடைக்கப் தபறலோம்.

தற்நபோது கிடைக்கப்தபறும் தசயற்டக சுவோசம் அளிக்கும் சோதன மோதிரிகள்
நீங்கள் மருத்துவமடனயில் இருந்து தவகுததோடலவில் வசித்துக்
தகோண்டிருந்தோலும் கூை, உங்கள் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்

குழுவினரோல் ததோடலவிலிருந்த படிநய சரியோக அடமத்துக் தகோள்ளும்

வடகயில் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கப்தபறும்
சிகிச்டச முடற நதர்வுகள் குறித்து உங்களின் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப்
பரோமரிப்புக் குழுவிைம் ஆநலோசடன தபறவும்.

“எனது NHS NIV பம்ப் ஆனது எனது தசயற்டக சுவோசத்டதப் பரோமரிக்கும்

குழுவிற்கு பகுப்போய்விற்கோன தரவுகடள அனுப்புகின்றது.
அத்தரவுகளின் அடிப்படையில், கோற்டற எவ்வளவு ஈரப்பதமோக்கச் தசய்வது
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உள்ளிட்ை அடனத்து அடமப்புகடளயும் உங்களுக்கு ஏற்றவோறு அடமத்துத்
தர இயலும்.”
MND நநோய் (NG42) மீ தோன நநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபோர் த
நகர் எக்

ல்த் அண்ட்

தலன்ஸ் (NICE) வழிகோட்ைல்களில் மூச்சுத்திைறல்களுக்கோன

சிகிச்டசக்கு NIV பரிந்துடரக்கப்படுகின்றது. அவ்வோறோன நிடலகளில்

வோழ்கின்ற நபர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்டச மற்றும் போரோமரிப்பு குறிந்த
பரிந்துடரகடள ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு சிறப்பு
நிபுைர்களுக்கு NICE வழிகோட்ைல்கள் வழங்குகின்றன.

NICE வழிகோட்ைல்கள் மீ தோன நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, இடதப்
போர்க்கவும்:

தகவல்தோள் 1A - இயக்கு நரம்பணு நநோய் மீ தோன NICE வழிகோட்ைல்கள்
மற்றும் சிறப்பு நிபுைர்களுைனோன உடரயோைல்கடளத்
ததோைங்குவதன் மீ தோன எங்களின் டகயைக்க புத்தகம்:

உங்கள் பரோமரிப்புக் குழுவிைமிருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்போர்க்க
நவண்டும்.

NIV-ஐ பயன்படுத்துவதன்

ெோத்தியமோன நன்கமகள்
“எனது [NIV] தவன்டிநலட்ைடர
நோளின் 24 மைிநநரமும்

அைிந்து தகோண்டிருப்பது ஒரு
‘சோதோரை’ வோழ்க்டகடய அனுபவிக்க
என்டன அனுமதிக்கின்றது, நமலும்
நோன் விரும்புகின்ற எடதயும்
தசய்வதற்கு இதனோல் எந்த ஒரு
தடையும் ஏற்படுவதில்டல.”
• மூச்சுத்திைறல், இடையூறு
நிடறந்த தூக்கம், பகல்

நவடளயில் தூக்கக் கலக்கம்
அல்லது கடளப்பு மற்றும்

NIV-ஐப் பயன்படுத்துவது
குறித்து நயோெிக்க

நவண்டிய விஷயங்கள்
• அவ்வோறு பயைிப்பது

முகமூடிடயச் சுற்றிலும்
கோற்நறோட்ைக் கசிடவ

உண்ைோக்கி கண்களுக்கு
எரிச்சடல ஏற்படுத்தி
அதசௌகரியத்டத

விடளவிக்கக்கூடும்.
• நதோல் மீ து முகமூடி

அழுத்துவதோல் புண்கள்
ஏற்பைக்கூடும்

• ஒரு முகமூடிடய அைிந்து

அதிகோடல நநரத் தடலவலிகள்

தகோண்டிருப்பது

தடசகளோல் ஏற்படுகின்ற

(மூடிய இைம் குறித்த பீதி)

நபோன்ற பலவனமோன
ீ
சுவோசத்

கிளோஸ்ட்நரோஃநபோபியோடவ
விடளவிக்கக் கூடும். இது சில
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அறிகுறிகடளக் குடறக்க முடியும்

நிகழ்வுகளில் பதற்றம் அல்லது

உங்கடள நலமுைன் இருக்கச்

ஏற்படுத்தக்கூடும்

(இது பகல் நவடளயின்நபோது
தசய்யும். நமலும் நீங்கள்

விரும்பியவற்டறச் தசய்வதற்கு
உங்களுக்குக் கூடுதல் ஆற்றல்
கிடைக்கும்).

• இதனோல் வோழ்நோடள அதிகரிக்க
முடியும்

• இது எங்கும் எளிதோக எடுத்துச்
தசல்லக் கூடிய வடகயில்

உள்ளது. இது மின்கலத்தோல்

தசயல்பட்டுக் தகோண்டிருந்தோல்,
இடத வட்டில்
ீ
மட்டுமல்லோது
தசல்லும் இைங்கள் எல்லோம்

எடுத்துச் தசன்று பயன்படுத்திக்
தகோள்ள முடியும்.

• NIV-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு

அறுடவ சிகிச்டச நதடவயில்டல

• கோலப்நபோக்கில் உங்களுக்கு
அதிகப்படியோன உதவி

நதடவப்பட்ைோலும் கூை, MND
நநோயின் ஆரம்ப நிடலகளில்

டகயோள்வதற்கு NIV பரோமரிப்பு
சற்று எளிதோனது.

• பல்நவறு வடகயோன முகமூடிகள்
கிடைக்கப் தபறுகின்றன, நீங்கள்

உங்களுக்கு எது சிறந்த முடறயில்
ஏற்றநதோ அடத முயற்சிக்கலோம்.
• உங்கள் குரலின் ஒலியளவு

பலவனமோக
ீ
இருந்தோல், NIV-ஐப்
பயன்படுத்துவது அதடன
அதிகரிக்கும்.

தசயற்டக சுவோச சோதனத்டதப்
பயன்படுத்தும்நபோது விமோனப்

பீதியோன மனநிடலடய

• இது மூக்கடைப்பு, மூக்கு

ஒழுகுதல் அல்லது வோய்
வறண்டு நபோதல்
நபோன்றவற்டற

விடளவிக்கக்கூடும்
• இந்தச் சோதனத்டதப்

பயன்படுத்துடகயில் உைவு
உண்பதற்நகோ அல்லது நீர்

அருந்துவதற்நகோ உங்களுக்கு
உதவி நதடவப்பைலோம்.

ஏதனனில் கோற்நறோட்ைமோனது
உைவு அல்லது நீர் ஆனது
‘தவறோன வழியில் கீ ழ்ச்
தசல்லும்’ அபோயத்டத

(உறிஞ்சியிழுத்தல் என்று
அடழக்கப்படுகின்றது)
விடளவிக்கக்கூடும்

• இதில் நீங்கள் வழக்கத்டத விை
அதிகமோன கோற்டற

உள்ளிழுக்கின்றீர்கள், இது
உங்கள் வயிற்டற

நிடறந்திருக்கச் தசய்து

அதசௌகர்யத்டத ஏற்படுத்தும்.

இதனோல் நீங்கள் சுவோசிப்பதற்கு
அதிக முயற்சி தசய்ய
நவண்டியிருக்கும்
• சோதனத்டதயும்

கோற்நறோட்ைத்டதயும்

பழகிக்தகோள்ள சிறிது நநரம்
ஆகலோம்

• நநோயின் இறுதி நிடலகளில் NIVஐப் பயன்படுத்தும்நபோது

நதடவப்படும் பரோமரிப்பு
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பயைம் தசய்வது பற்றிய

தகவல்களுக்கு, இடதப் போர்க்கவும்:
தகவல் தோள் 8D – இயக்கு நரம்பணு

நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோருக்கோன
விமோனப் பயைம் மற்றும் தசயற்டக
சுவோசக் கருவி

சிக்கலோனதோக இருக்கக்கூடும்
• இயல்போன நபச்சின் லயத்திற்கு
கோற்நறோட்ைத்தோல் இடையூறு
ஏற்பைக்கூடும்.

• NIV இயந்திரங்கள் தபோதுவோக

தபரும்சத்தம் ஏதும் எழுப்போது
என்றோலும், அது எழுப்புகின்ற

ஒலிடயப் பழகிக்தகோள்ள சிறிது
கோலம் நதடவப்பைலோம்.
நமலும் பயன்படுத்தத்

ததோைங்கும்நபோது, இரவு
நநரத்தில் உங்கள்

உறக்கத்டதயும், உங்கள்
உைனிருப்பவரின்

உறக்கத்டதயும் தகடுத்து

விழித்திருக்கச் தசய்யலோம்.

NIV-ஐ பயன்படுத்துவதுடன் நதகவப்படக்கூடிய
பின்நபணுகக என்ன?

உபகரைத்டதப் பயன்படுத்தும்நபோது நீங்கள் நநரடியோக ஏநதனும்
அதசௌகர்யத்டத உைர்ந்தோல், உங்களின் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்
குழுவும், பரந்த அளவிலோன ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு சிறப்பு
நிபுைர்களும் உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.
NIV-ஐ பயன்படுத்துவதுைனோன பின்நபணுடக நபருக்கு நபர் மோறுபைலோம்.
ஆனோல் அடவ இவற்டற உள்ளைக்கலோம்:
•

முகமூடி தசௌகர்யமோக இருப்படத உறுதிதசய்தல். உதோரைமோக
உங்கள் முகமூடியின் நிடலடய மற்றும் பட்டைகளின் இறுக்கத்டதச்
சரிதசய்தல் அல்லது சுழற்சி முடறயில் தவவ்நவறு முகமூடிகடளப்
பயன்படுதுதல் (உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்புக்
குழுவோல் அறிவுறுத்தப்படும் டிதரஸ்
ிங் மற்றும் சருமப் பரோமரிப்பு
தயோரிப்புகளும் கூை உதவக்கூடும்).

•

சளி மற்றும் உமிழ்நீடர தவளிநயற்றும் தபோருட்டு இரும உதவுதல்
(இடதத் தோனோகநவ தசய்துதகோள்ளக் கூடிய நுட்பங்கடளயும் நீங்கள்
கற்றுக்தகோள்ளலோம் அல்லது உங்களது சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்
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குழு அல்லது இருமல் இயந்திரம் நபோன்ற இதற்தகன்நற சிறப்போன
முடறயில் வடிவடமக்கப்பட்ை உபகரைங்கள் நபோன்றவற்றின்
உதவிடய நோைலோம்).
•

முகமூடியிலிருந்து கோற்றுக் கசிந்து கண்களுக்குச் தசன்றோல், கண்
மசகுப் தபோருட்கடளப் பயன்படுத்துதல் (முகமூடி தபோருத்தும்
நிடலடயச் சரிதசய்வதும் இதற்கு உதவக்கூடும்).

•

ஈரப்பதத்டத உண்ைோக்குவதற்கு, தசயற்டக சுவோசத்துைன் ஒரு
ஈரப்பதமூட்டிடய இடைத்தல் (வோய் உலர்ந்து நபோதல், மூக்கு
ஒழுகுதல் அல்லது மூக்கடைப்பு நபோன்றவற்றோல் நீங்கள்
சிரமப்படுடகயில் இது உதவக்கூடும்)

•

NIV-ஐப் பயன்படுத்தும்நபோது, உைவு உண்ணுதடலயும் நீர்
அருந்துதடலயும் டகயோளுதடலக் குறித்து உங்களின் சுவோச
மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழு மற்றும் நபச்சு மற்றும் தமோழி ததரபிஸ்ட்
ஆகிநயோருைன் இடைந்து திட்ைமிடுதல்

•

உங்கள் வோய் வறண்டு நபோவது, தடிமனோன அல்லது
ஒட்டிக்தகோள்கின்ற உமிழ்நீர் மற்றும் மலச்சிக்கல் நபோன்றவற்றின்
போதிப்பிலிருந்து விடுபை அதிக அளவிலோன போனங்கடள அருந்துவது
உங்களுக்கு உதவக்கூடும் (சிலர் அன்னோசிப் பழச்சோற்டற அருந்துவது
தடிமனோன உமிழ்நீடரத் தடுக்கின்றது என்று கண்ைறிந்துள்ளனர்)

•

தகவல் ததோைர்பு சிரமங்களில் உதவிடயப் தபறுவதற்கும் தகவல்
ததோைர்புக்கோன மோற்று வழிகடளக் கோண்பதற்கும் ஒரு நபச்சு மற்றும்
தமோழி ததரபிஸ்டிைம் இருந்து உதவிடயப் தபறுதல்

•

உங்களின் NIV உபகரைத்தில் கோற்று சிக்கிக் தகோள்ளும் அபோயத்டதக்
குடறக்கும் தபோருட்டு, அடதச் சரிதசய்து தகோள்ள நவண்டியிருந்தோல்
அடதக் குறித்து உங்களின் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவிைம்
நகட்ைல்

•

நகர்ந்து தகோண்நை இருத்தல் அல்லது நகர்வதற்கு உதவிடயப்
தபற்றுக் தகோண்டிருத்தல், இதனோல் சிக்கிக்தகோண்ை கோற்றோனது
உங்கள் அடமப்பு மூலமோக தவளிநயறிவிடும் (சிலர் புதினோ நீடர
அருந்துதலும் இதற்கு உதவக்கூடும் என்று கண்ைறிந்துள்ளனர்)

•

பதற்றம் அல்லது பீதி நபோன்ற ஏநதனும் உைர்ச்சிகள் ஏற்படுமோயின்
அவற்டறக் குடறக்கும் தபோருட்டு உங்களின் ஆநரோக்கிய மற்றும்
சமூகப் பரோமரிப்புக் குழுவிைமிருந்து உதவிடயப் தபறுதல் (பிரிவு 1இல் MND அவசரநிடல உதவித் ததோகுப்டபப் போர்க்கவும்).
நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, இவற்டறப் போர்க்கவும்:
தகவல் தோள் 7A – விழுங்குவதில் சிரமங்கள்

தகவல்தோள் 7C – நபச்சு மற்றும் தகவல்ததோைர்பு ஆதரவு
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பின்வரும் பிரிவு இந்த நநோயோனது எவ்வோறு தீவிரமகடகின்றது

என்பகதக் குறித்த தகவல்ககை உள்ைடக்கியுள்ைது. இவற்கறக்

குறித்து வோெிப்பது மனதுக்கு வருத்தமோக இருக்கலோம், ஆனோல் இது
செயற்கக சுவோெ உதவி குறித்த சதரிவிக்கப்பட்ட முடிவுககை

எடுக்க உதவிகரமோனதோக இருக்கும். வோெிப்பதற்கு நீங்கள் தயோரோக
இருக்கும்நபோது வோெிக்கவும்.

NIV-ஐப் பயன்படுத்திக் சகோண்டிருக்கும்நபோது
கோலப்நபோக்கில் என்ன நிகழ்கின்றது?

உங்கள் சுவோசத்டதயும் உறக்கத்தின் தரத்டதயும் நமம்படுத்த உதவுவதற்கு,
முதலில், இரவில் மட்டுநம நீங்கள் NIV-ஐப் பயன்படுத்த நவண்டியிருக்கும்.
நநோய் தீவிரமடைடகயில், உங்களுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிகளிைமிருந்து
விடுபடுவதற்கு, அடத நீங்கள் பகல் நவடளகளிலும் கூை பயன்படுத்த
நவண்டியிருக்கலோம்.

“நோன் NIV-ஐ தினமும் ஒரு மைி நநரத்திற்கு மட்டுநம பயன்படுத்தத்

ததோைங்கிநனன். பின்பு தமதுவோக அதன் பயன்போட்டை நோன்

அதிகரித்துக் தகோண்நைன். இதனோல் இரவு முழுவதும் அடதப் பயன்படுத்த
நவண்டிய நதடவ ஏற்படுடகயில் எனக்கு அது எளிதோக இருந்தது.”
கோலப்நபோக்கில் நீங்கள் NIV-ஐச் சோர்ந்திருப்நபோர் ஆகிவிைலோம்.
அச்சமயத்தில் நீங்கள் ததோைர்ச்சியோக அடதப் பயன்படுத்த

நவண்டியிருக்கும். நமலும் அதன் உதவி இல்லோமல் உங்களோல் சுயமோக

சுவோசிக்க இயலோது. அவ்வோறோன சூழலில், மின்கலத்தோல் இயங்கக்கூடிய

ஒரு மோற்று இயந்திரத்டத நீங்கள் டவத்திருக்க நவண்டும் (பிரிவு 4-ஐப்
போர்க்கவும்: எனது தசயற்டக சுவோச சோதனத்டத நோன் எவ்வோறு பரோமரிக்க
நவண்டும்? மின்தடை ஏற்படும் சூழ்நிடலயில் என்ன தசய்யநவண்டும்
என்பது குறித்த தகவல்களுக்கோக). உங்கள் பரோமரிப்பிற்கோன நதடவகள்
சிக்கலோனடவயோக மோறக்கூடும் என்பதோல், கூடுதலோன பரோமரிப்பு உதவி
நதடவப்படும் நிடலயில் உள்ள ீர்கள். இது இரவு முழுதுமோன
பரோமரிப்டபயும் உள்ளைக்கலோம்.
NIV-ஐச் சோர்ந்திருப்நபோரோக ஒருவர் ஆவதற்கு எடுத்துக் தகோள்ளும் கோலம்

நபருக்கு நபர் நவறுபடுகின்றது. இவ்வோறு ஆவதற்கு சிலருக்கு மோதங்கநளோ
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ஆண்டுகநளோ ஆகலோம், நவறு சிலருக்கு மிகவும் விடரவில் அவ்வோறோன
நதடவ ஏற்பைக்கூடும்.

உங்கள் சுவோசத் தடசகள் பலவனமடைந்து
ீ
விட்ைதோல், உங்கள்

சுவோசமோனது இயந்திரத்டத மிகவும் குடறவோன இடைதவளிகளில்
தூண்டுகின்றது. இருப்பினும், அடமக்கப்பட்டுள்ள கோல அளவுக்கு

தவன்டிநலட்ைடரத் தூண்டுவதற்குப் நபோதுமோன அளவு வலுவில்லோததோக
உங்கள் சுவோசம் இருக்கும்நபோது, முகமூடியின் மூலம் தவன்டிநலட்ைரோல்
கோற்டற வழங்க முடியும் உங்களின் சுவோசம் அடனத்டதயும் இயந்திரநம
வழங்கி, நீங்கள் அடதத் தூண்ை நவண்டியநத இல்டல எனும்நபோது, அது
‘முழுடமயோன தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் தபறுதல்’ என்று
அடழக்கப்படுகின்றது.

NIV-ஐப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் வோழ்நோடள நீடித்துக்

தகோண்டிருப்பதோல், உங்களின் பிற அறிகுறிகள் ததோைர்ந்து நமோசமடைந்து
தகோண்நை வரும். பலகீ னமோன இருமலோல், உங்களுக்கு சுரப்புகள் உங்கள்
நுடரயீரல்களுக்குள் தசன்று விடும் அபோயம் உள்ளது. இது

உறிஞ்சியிழுத்தல் என்று அடழக்கப்படுகின்றது. இது உறிஞ்சியிழுக்கும்
நிநமோனியோ (Aspiration pneumonia) என்றடழக்கப்படும் ஒரு மோர்புத்

ததோற்றுக்கு வழி வகுக்கும். அதற்கு சிகிச்டச அளிக்கோவிடில் உயிருக்நக
ஆபத்தோனதோக முடியும். இருமுவதற்கு உதவி தபறுவதன் மூலம்
உறிஞ்சியிழுத்தலின் அபோயத்டதக் குடறக்கலோம். நமலும்
ததோற்றுக்களுக்கு சிகிச்டசயளிக்க ஆன்டிபயோடிக்குகடளப்

பயன்படுத்தலோம். ஆனோல் இவற்றோல் எந்த ஒரு பயனும் ஏற்பைோத
கோலமும் வரக்கூடும்.

3: நடு மூச்சுக் குழலில் துகையிடும்

செயற்கக சுவோெ உதவி குறித்து நோன்
என்ன நயோெிக்க நவண்டியிருக்கும்?

MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்கும்நபோது, உங்கள் கழுத்தின் முன்பகுதில்
ஒரு துடளயிட்டு உங்கள் கோற்றுக் குழலுக்குள் தசலுத்தப்படும் ஒரு

குழடலப் பயன்படுத்தி நடுமூச்சுக் குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோசம்
உங்கள் சுவோசத்தில் உதவுகின்றது. தவன்டிநலட்ைர் இயந்திரத்துைன் இந்த
குழல் இடைக்கப்படுகின்றது. அது மின்சோரத்தோநலோ அல்லது

மின்கலத்தோநலோ அல்லது இரண்டின் உதவியுைநனோ இயங்கிடும்.
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உங்கள் கழுத்துப் பகுதியில் ஒரு துடளடய ஏற்படுத்துவதற்குச்

தசய்யப்படும் அறுடவ சிகிச்டச முடறயோனது நடு மூச்சுக்குழலில்

துடளயிடுதல் (Tracheostomy) என்றடழக்கப்படுகின்றது. இந்தக் குழலோனது

வழக்கமோக தபோது மயக்க மருந்தின் கீ ழ் உட்தசலுத்தப்படுகின்றது (அதோவது
அறுடவசிகிச்டச தசய்யப்படும்நபோது நீங்கள் உறக்கத்தில் இருப்பீர்கள்).
இந்தக் குழல் நீங்கள் சுவோசிப்பதற்கு உதவுவநதோடு மட்டுமல்லோது,

சுரப்புகடள உறிஞ்சியிழுக்கும் கோற்றுப் போடதயோகவும் பயன்படுகின்றது
(இத்தடலப்டபப் பின்னர் போர்க்கவும், நடுமூச்சுக் குழலில் துடளயிடும்

தசயற்டக சுவோச உதவி சிகிச்டசக்குப் பின்நபணுடக என்ன
நதடவப்படுகின்றது?).

UK-வில் MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்ை நபர்களுக்கு நடு மூச்சுக்குழலில்

துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச உதவி எப்நபோதும் வழங்கப்படுவதில்டல. நடு
மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டச

உங்களுக்கோன சரியோன நதர்வோக இருக்டகயில் அடதக்குறித்து நீங்கள்
கலந்துடரயோை விரும்பினோல், உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கப்தபறும்

நதர்வுகள் மற்றும் ஆதரவு பற்றி உங்கள் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்
குழுவிைம் ஆநலோசிக்கவும்

பின்வரும் சூழ்நிடலகளில், தபரும்போலும் நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும்
தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசக்கு உங்கள் சுவோச மண்ைலப்
பரோமரிப்புக் குழு உங்கடளப் பரிந்துடர தசய்யலோம்:
•

உங்களுக்கு NIV அதசௌகர்யமோனதோக இருந்தோநலோ அல்லது
உங்களின் NIV-ஐப் பயன்படுத்தும் நிடலடய விை MND நநோய்
தீவிரமோனதோக இருந்தோநலோ

•

வோய் மற்றும் ததோண்டைத் தடசகள் பலவனமடைந்து
ீ
சுரப்புகள்
அதிகமோக இருந்தோல், ஏதனனில் இடத நிர்வகிப்பதில் நடு

மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டச
உதவக்கூடும்.
•

தீவிர மோர்புத் ததோற்றின் நபோது அதிகப்படியோன உறிஞ்சுதல்

நதடவப்பட்ைோல்.

ஒரு அவசரகோல சிகிச்டசயில் உங்கள் சுவோசத்டதக் கட்டுக்குள்

தகோண்டுவருவதற்கும்கூை சில சமயங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது

(MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்கும்நபோது நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும்
தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடய நீங்கள் தபறத் ததோைங்கிவிட்ைோல்
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அடத நிறுத்துவது கடினமோனதோக இருக்கும் என்றோலும், அடத நிறுத்த

நவண்டும் என்ற முடிடவ நீங்கள் எடுக்க விரும்பினோல், இந்தத் தடலப்டபப்
பின்னர் கோணுங்கள் அவசரகோல சூழ்நிடலகள்).

நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடுதடலத் ததோைர்ந்து, உங்களுக்கு ஏற்போடு
தசய்யப்பட்டுள்ள பரோமரிப்புத் ததோகுப்புக் கோலஅளவு வடர நீங்கள்

மருத்துவமடனயில் தங்கியிருக்க நவண்டும். இந்த சமயத்தில் சுவோச
மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழு மருத்துவமடனயில் டவத்து உங்கடளக்

கவனித்துக் தகோள்ளும். பரோமரிப்புத் ததோகுப்டப ஏற்போடு தசய்வதற்கு சில
சமயங்களில் மோதக்கைக்கில் ஆகலோம். ஏதனனில் நடு மூச்சுக் குழலில்

துடளயிடும் சிகிச்டசக்கோன பரோமரிப்பிற்கோக நபர்கள் அைங்கிய குழுடவத்

நதடுவது அல்லது அவர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்பது என்பது(வழக்கமோக ஒரு
பரோமரிப்பு முடகடம மூலமோக) சிரமமோனது. இருப்பினும், இது

பிரோந்தியங்களுக்நகற்ப மோறுபடுகின்றது. இது குறித்து உங்களின் சுவோச
மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவினருைன் கலந்துடரயோடிடுங்கள். உங்கள்

பகுதியில் உள்ள சூழ்நிடல குறித்து அவர்கள் உங்களுக்கு ஆநலோசடன
வழங்குவோர்.

துடளயிைலுைன் கூடிய தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டச குறித்த
தபோதுவோன எச்சரிக்டக இருந்த நபோதிலும், எனது
குடும்பத்தினருைனோன ஆழ்ந்த விவோதங்களுக்குப் பின்னரும் ஆரோய்ச்சித்
தோள்கடள ஆழ்ந்து வோசித்த பின்னரும் நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடும்
தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடயப் தபறுவதற்கு நோன் முடிவு
தசய்நதன்.”
நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டச
குறித்து உங்கள் குடும்பத்தினர், பரோமரிப்போளர்கள் மற்றும் ஆநரோக்கிய

மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்புக் குழு ஆகிநயோருைன் உடரயோடிய பின்பு எந்த
முடிவுகடளயும் எடுப்பது என்பது முக்கியமோனதோகும்.
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நடு மூச்சுக் குழலில்

நடு மூச்சுக் குழலில்

சுவோெ மருத்துவ

சுவோெ மருத்துவ

துகையிடும் செயற்கக
ெிகிச்கெகயப்

பயன்படுத்துவன் மூலம்
கிகடக்கப்சபறும்

ெோத்தியமோன நன்கமகள்
“சில சங்கைங்கள் மற்றும்

அதசௌகர்யங்கள் இருந்த
நபோதிலும் (நடு மூச்சுக் குழலில்
துடளயிடும் மருத்துவ
சிகிச்டசடயவிை படுத்த படுக்டகயோல்
இருந்து சமோளிப்பதில் இடவ அதிகம்),
நோன் என் வோழ்க்டகடய நன்றோக
அனுபவித்துள்நளன், நமலும் எனது
அல்லது என் குடும்பத்தினரின்
முடிடவக் குறித்து நோன் ஒருநபோதும்
வருத்தப்பைப் நபோவதில்டல.”

• இது மூச்சுத்திைறல்,

துகையிடும் செயற்கக
ெிகிச்கெ குறித்து

நயோெிக்க நவண்டிய
விஷயங்கள்

“எங்கள் விஷயத்தில், எனது

கைவருக்கு நடு மூச்சுக்
குழலில் துடளயிட்ைநபோது,
அவரோல் நபசுவநதோ, உண்ணுவநதோ
அல்லது அருந்துவநதோ
சோத்தியமில்லோததோக ஆகிவிட்ைது.”
• ஏநதனும் அறுடவச் சிகிச்டச
தசயல்முடறடயப் நபோன்று,
நடு மூச்சுக் குழலில்

துடளயிடுதலும் ததோற்று

இடையூறுைன் கூடிய உறக்கம்,

மற்றும் பின்நபணுடகயுைன்

கலக்கம் அல்லது கடளப்பு

அபோயங்கடளக் தகோண்டுள்ளது.

ஏற்படும் தடலவலிகள் நபோன்ற

நமற்தகோள்ளப்படுவதற்கு முன்பு

தடசகளோல் ஏற்படும்

விளக்கப்படும். நமலும்

(இது பகல் நவடளயின்நபோது

இடத எளிதில் டகயோண்டிடும்

பகல் நவடளயில் தூக்கக்

ததோைர்புடைய சில

மற்றும் அதிகோடலயில்

அறுடவசிகிச்டசடய

பலவனமோன
ீ
சுவோசத்

இதுகுறித்து உங்களுக்கு

அறிகுறிகடளக் குடறத்திடும்

தபரும்போலோன சூழல்களில்

உங்கடள நலமுைன் இருப்பதோக

வடகயில்தோன் இருக்கும்..

உைரச் தசய்யும் நமலும்
உங்களுக்குக் கூடுதல்

ஆற்றடலயும் அளிக்கும்)
• இதனோல் வோழ்நோடள அதிகரிக்க
முடியும்

• NIV ஆனது தவற்றிகரமோக

• கழுத்தில் நடு மூச்சுக் குழோயில்
குழடல

உள்நுடழத்திருப்பதோல், அது
அதசௌகர்யம் மற்றும்

நீண்ைகோலத்தில் கோற்றுக்

குழோய்க்கு நசதம் நபோன்ற சில
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உதவிபுரியோத நபோது உங்கள்

அபோயங்கடளயும்

இதடனப் பயன்படுத்தலோம்

இது தபோதுவோன அபோயம்

சுவோசத்திற்கு ஆதரவளிக்க
• உயிருக்கு அபோயத்டத
விடளவிக்கக் கூடிய

உறிஞ்சியிழுத்தலிலிருந்து
கோற்றுக் குழடலப்

போதுகோப்பதும், நுடரயீரல்
ததோற்றுகளுக்கோன

அபோயத்டதக் குடறப்பதும், நடு
மூச்சுக் குழலில்

ஏற்படுத்தப்படும் துடளயில்
தசருகப்படும் குழோயின்

வடகடயப் தபோறுத்து இருக்கும்.
(நடு மூச்சுக் குழலில்

ஏற்படுத்தப்படும் துடளயின் உள்
தசலுத்தப்படும் குழலின்

வடககள் குறித்து உங்களின்

சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்

குழுவிைம் கலந்துடரயோடுக)
• சுரப்புகடளக் கட்டுப்படுத்த
உதவுவதற்கும் இடதப்
பயன்படுத்தலோம்..
• இதில் முகமூடி

பயன்படுத்தப்படுவதில்டல
என்பதோல்

கிளோஸ்ட்நரோஃநபோபியோ நபோன்ற
முகமூடி ததோைர்போன

பிரச்சடனகடளத் தவிர்க்கலோம்.
• அது ஒரு மின்கலத்தோல்

இயக்கப்பட்ைோல், நீங்கள் ஒரு
சக்கர நோற்கோலிடயப்

பயன்படுத்தும்நபோது உங்கடளச்
சுற்றி நகரக்கூடும்.

தகோண்டுள்ளது. இருப்பினும்
ஆகும்.

• இந்த அறுடவ சிகிச்டசக்குப்
பின்னர், உங்களுக்கோன ஒரு

பரோமரிப்புக் குழுடவ ஏற்போடு
தசய்யும் வடர, நீங்கள்
மருத்துவமடனயில்

நீண்ைகோலம் தங்கியிருக்க
நவண்டியிருக்கலோம்.
• சில சூழல்களில், நர்
ந

ிங்

ோமில் பரோமரிப்பு மட்டுநம

வழங்கப்பை

நவண்டியிருக்கலோம் (உங்கள்

பகுதியில் உைல்நலப் பரோமரிப்பு
ஆதரவு எவ்வோறு உள்ளது

என்படதக் குறித்து உங்கள்

சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக்
குழுவிைம் நகட்ைறியவும்)
• நடு மூச்சுக் குழலில்

துடளயிடும் சிகிச்டசடயப்
தபறுவது குறித்து

நயோசிக்கும்நபோது, உங்கடளப்
பரோமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள

உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும்
நண்பர்கடளயும் கருதுவது

முக்கியமோனதோகும். ஏதனனில்
அவர்கள் உங்கள் பரோமரிப்பில்
ஈடுபடுவதற்கோன சோத்தியம்
அதிகம்.

• உங்கள் சுவோச மண்ைலப்

பரோமரிப்புக் குழுவினரோல்

அறிவுறுத்தப்பட்ைபடி, நீங்கள்
வழக்கமோன முடறயில்

குழடல மோற்றிக் தகோண்நை

இருத்தல் நவண்டும், அவ்வோறு
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தசயற்டக சுவோச

சோதனத்டதப் பயன்படுத்தும்

நபோது விமோனப் பயைம் தசய்வது
பற்றிய தகவல்களுக்கு, இடதப்
போர்க்கவும்:

தகவல் தோள் 8D – விமோனப் பயைம்

மற்றும் தசயற்டக சுவோச உதவி
“நோன் மிகவும்

சுறுசுறுப்போனவனோகவும்
நிடறய நவடல
தசய்யக்கூடியவனோகவும்
இருந்நதன். துடளயுைன் கூடிய
தசயற்டக சுவோச உதவியுைன், நோன்
மிகவும் வித்தியோசமோன ஒரு
வோழ்க்டக முடறடய ஏற்றுக்
தகோள்ள நவண்டியிருந்தது. அந்த
வோழ்க்டக முடற குடும்பத்தினர்
மற்றும் நண்பர்களின்
கவனத்திலிருந்து ததோடலவில்
என்டன இருக்கச் தசய்தது மற்றும்
என்டன மிகவும் சிந்திப்பவனோகவும்
ஆக்கியது. நோன்
திடரப்பைங்களிலும் ஒரு
நிபுைனோக ஆகி விட்நைன்!”

தசய்வது சிலருக்கு

அதசௌகர்யமோனதோக

இருக்கலோம் (இது வழக்கமோக
ஒவ்தவோரு மோதமும்

தசய்யப்படும், ஆனோல் உங்கள்
நதடவகளின் அடிப்படையில்
குடறந்த கோலத்திலும் கூை
அடிக்கடி மோற்றப்பைலோம்)

• நடு மூச்சுக் குழலில் இைப்பட்ை
குழலின் வடகயின்

அடிப்படையில், நீங்கள் நபசும்,
உண்ணும் மற்றும் அருந்தும்
திறன்கள் ஏற்தகனநவ MND
நநோயோல்

போதிக்கப்பட்டிருந்தோல், அடவ
நமலும் போதிப்படையக்கூடும்.
நவறு வழிகளில் தகவல்

ததோைர்டபச் தசய்வதற்கு
உங்களுக்கு உதவி

நதடவப்பைலோம். உங்கள்

உைவு மூலம் நபோதுமோன
அளவு ஊட்ைச்சத்து

உங்களுக்குக் கிடைப்படத
உறுதிதசய்வதற்கு ஒரு
உைவூட்டும் குழல்

பயன்படுத்தப்பைலோம்.
• இது சுரப்புகடளக் கைிசமோன
அளவுக்கு அதிகரிக்கக்கூடும்.
நமலும் அடதச் சுவோசப்

போடதயில் இருந்து வழக்கமோன
முடறயில் அகற்றிை

நவண்டியிருக்கும் (சிலர் இடத
அதசௌகர்யமோனதோக

உைர்வோர்கள். ஏதனனில் இது

தசய்யப்படும்நபோது தசயற்டக
சுவோசம் நிறுத்தப்படும்)

• உபகரைத்துைன் இருக்கும்
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உைர்டவப் பழகிக்

தகோள்வதற்கு சில கோலம்
எடுக்கலோம்.

உைவு ஊட்டுவதற்கோன
மோற்று வழிகள் மீ தோன

நமலதிகத் தகவல்களுக்கு,
இவற்டறப் போர்க்கவும்:

தகவல் தோள் 7B – குழல் மூலம்

உைவூட்டுதல்

பின்வரும் பிரிவு இந்த நநோயோனது எவ்வோறு தீவிரமகடகின்றது

என்பகதக் குறித்த தகவல்ககை உள்ைடக்கியுள்ைது. இவற்கறக்

குறித்து வோெிப்பது மனதுக்கு வருத்தமோக இருக்கலோம், ஆனோல் இது
செயற்கக சுவோெ உதவி குறித்த சதரிவிக்கப்பட்ட முடிவுககை

எடுக்க உதவிகரமோனதோக இருக்கும். வோெிப்பதற்கு நீங்கள் தயோரோக
இருக்கும்நபோது வோெிக்கவும்.

நடு மூச்சுக் குழலில் துகையிடப்பட்டு அைிக்கப்படும்
செயற்கக சுவோெ மருத்துவ ெிகிச்கெகயப் சபறும்
நபோது கோலப்நபோக்கில் என்ன நிகழ்கின்றது?

“ஏழு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைது. எங்கள் குழந்டதகள் தபரியவர்களோக

ஆனடதயும், திருமைம் தசய்து தகோண்ைடதயும் போர்த்துவிட்நைோம்.
நமலும் இரு அழகிய குழந்டதகளின் தோத்தோ போட்டியோகவும் நோங்கள்

ஆகிவிட்நைோம். எனநவ அவர் நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிைப்படும்
தசயற்டக சுவோச சிகிச்டசடயப் தபறும் நவடளயில் சில அற்புதமோன
விஷயங்கள் நைந்நதறியுள்ளன. ஆனோலும் அவற்றிற்கிடையில்
உண்டமயில் கடினமோன பல நோட்களும் இருந்துள்ளன.”

உங்கள் சுவோசத் தடசகடள MND நநோய் பலவனமடையச்
ீ
தசய்தோல், நடு
மூச்சுக் குழலில் துடளயிைப்படும் தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச

ததோைங்கப்படுவதிலிருந்து நீங்கள் அடதச் சோர்ந்திருப்நபோர் ஆகிவிடுவர்கள்.
ீ
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இயந்திரம் உங்களுக்கோகச் தசய்யும் சுவோசத்திற்கோன உதவிகடள நீங்கள்
பழகிக்தகோள்ளவில்டல எனில், நீங்கள் சுயமோக சுவோசிக்கும் நிடலக்குத்
திரும்பும் வோய்ப்பு மிகக் குடறவு. இருப்பினும், நீங்கள் விரும்பினோல்

தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் பயன்படுத்துவடத நிறுத்திக் தகோள்வது

உங்களின் உரிடமயோகும். பிரிவு 5-ஐப் போர்க்கவும்: சுவோசித்தலுக்கு உதவி

புரியும் தசயற்டக சுவோச உதவிடய நிறுத்துவது குறித்து நோன் அறிந்து
தகோள்ள நவண்டியது யோது?
உங்கள் சுவோசத் தடசகள் பலவனமடைந்து
ீ
விட்ைதோல், உங்கள்

சுவோசமோனது இயந்திரத்டத மிகவும் குடறவோன இடைதவளிகளில்
தூண்டுகின்றது. இருப்பினும், அடமக்கப்பட்டுள்ள கோல அளவுக்கு

தவன்டிநலட்ைடரத் தூண்டுவதற்குப் நபோதுமோன அளவு வலுவில்லோததோக
உங்கள் சுவோசம் இருக்கும்நபோது, தசயற்டக சுவோசத்தோல் கோற்டற வழங்க
முடியும் உங்களின் சுவோசம் அடனத்டதயும் இயந்திரநம வழங்கி, நீங்கள்
அடதத் தூண்ை நவண்டியநத இல்டல எனும்நபோது, அது ‘முழுடமயோன
தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் தபறுதல்’ என்று அடழக்கப்படுகின்றது.
மின்கலத்தின் உதவியுைன் இயங்குகின்ற ஒரு தவன்டிநலட்ைடரப்
பயன்படுத்துவடதயும், மின்கலமோனது முற்றிலும் மின்நனற்றம்
தசய்யப்பட்டுள்ளடதயும் நீங்கள் உறுதிதசய்வது மிகவும்

முக்கியமோனதோகும். நீங்கள் பயன்படுத்தும் இயந்திரமோனது பழுதடையும்
சூழ்நிடலயில், நீங்கள் ஒரு மோற்று இயந்திரத்டதயும் தகோண்டிருத்தல்

நவண்டும் (பிரிவு 4-ஐப் போர்க்கவும்: எனது தசயற்டக சுவோச சோதனத்டத

நோன் எவ்வோறு பரோமரிக்க நவண்டும்? மின்தடை ஏற்படும் சூழ்நிடலயில்
நோன் என்ன தசய்ய நவண்டும் என்படதக் குறித்த தகவல்களுக்கோக).

நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச உதவிடயப்
பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் வோழ்நோடள நீடித்துக் தகோண்டிருப்பதோல்,
உங்களின் பிற அறிகுறிகள் ததோைர்ந்து நமோசமடைந்து தகோண்நை வரும்.
உங்களுக்கு மீ ண்டும் மீ ண்டும் ததோற்றுக்கள் ஏற்பைக்கூடும், அடவ
உயிருக்கு ஆபத்தோனடவயோகவும் இருக்கக்கூடும்.
பரோமரிப்பு மற்றும் சிகிச்டசக்கோன உங்களின் விருப்பங்கள் மற்றும்
முன்னுரிடமகள் ஆகியவற்டறப் பதிவுதசய்யும் வழிகளுக்கு, இவற்டறப்
போர்க்கவும்: நோன் எவ்வோறு முன்நனோக்கித் திட்ைமிைலோம்? பிரிவு 5-இல்:
சுவோசித்தலுக்கு உதவி புரியும் தசயற்டக சுவோசத்டத நிறுத்துவது குறித்து
நோன் அறிந்து தகோள்ள நவண்டியது என்ன?
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அவெரகோலச் சூழ்நிகலகள்
அவசரகோலச் சூழ்நிடலகளில், உங்களின் முன் ஒப்புதல் இன்றி நடு

மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச சிகிச்டசடய உைல்நலப்
பரோமரிப்பு சிறப்பு நிபுைர்கள் அறிமுகம் தசய்வர்.

உதோரைமோக, ஒரு நபர் அவசரகோல சூழ்நிடலயில் மீ ளுயிர்ப்பு

தசய்யப்படும்நபோது, மீ ட்தைடுக்கும்நபோது சில சமயங்களில் நடு
மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச உதவி

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இருப்பினும், MND நநோயோல்

போதிக்கப்பட்டிருக்கும்நபோது, இவ்வோறோன தசயற்டக சுவோச உதவி

ததோைங்கப்பட்ை பின்னர் அடத நிறுத்துவது சிரமமோனதோக இருக்கக்கூடும்.
ஏதனனில் அநதசமயத்தில் சுவோசத் தடசகள் பலவனமடைந்திருக்கலோம்.
ீ
அதன்பின்னர் நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச

சிகிச்டசடயத் ததோைர்வதோ அல்லது நிறுத்திக் தகோள்வதோ என்பது குறித்து
நீங்கள் முடிதவடுக்க நவண்டும்.

“தீவிர மோர்புத் ததோற்றின் கோரைமோக அவருக்கு சுவோசத்தில் சிரமங்கள்

ஏற்பட்ைதோல் மருத்துவமடனக்கு அவசரமோகக் தகோண்டு
தசல்லப்ப்ட்ைோர். அவருக்கு நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் மருத்துவ
சிகிச்டச நமற்தகோள்ளப்பட்ைது. ஏதனனில் அவ்வோறு தசய்வது அவரது சுய
சுவோசத்திற்கு உதவியளிக்கும் என்று நம்பப்பட்ைது. ஆனோல் இந்நிகழ்வில்
அவருக்கு இதுவடர தசயற்டக சுவோச உதவி வழங்கப்பைவில்டல.”
நடு மூச்சுக்குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச என்பது எந்த
ஒரு சூழ்நிடலயிலும் நீங்கள் நிச்சயமோகத் ததோைங்க விரும்போத ஒரு
சிகிச்டசயோகநவ உள்ளது. நீங்கள் உங்கள் பரோமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள
அடனவருைனும் இதுகுறித்துத் ததளிவுபடுத்திக் தகோள்ளநவண்டும்.

எதிர்கோலத்தில் எந்த ஒரு கோரைத்தோலும் தசயற்டக சுவோச சிகிச்டச

குறித்து உங்களோல் முடிவுகடள எடுக்க முடியோமல் நபோனோநலோ அல்லது
அடவ குறித்து தகவல் ததோைர்பு தகோள்ள முடியோமல் நபோனோநலோ,

உங்கடளச் சுற்றியுள்ள நபர்களுக்கு வழிகோட்டும் தபோருட்டு உங்களின்

விருப்பங்கடளப் பதிவுதசய்வதன் மூலம் நீங்கள் இடதச் தசய்யமுடியும்.
சில நிகழ்வுகளில், இந்த வழிகோட்ைல்கள் சட்ைப்பூர்வமோகப்

பிடைக்கப்பைலோம். எனது எதிர்கோலப் பரோமரிப்பிற்கோக நோன் எவ்வோறு

முன்நனோக்கித் திட்ைமிைலோம்? என்படதப் பிரிவு 5-இல் போர்க்கவும்:
சுவோசித்தலுக்கு உதவி புரியும் தசயற்டக சுவோசத்டத நிறுத்துவது குறித்து
நோன் அறிந்து தகோள்ள நவண்டியது என்ன?
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நடு மூச்சுக் குழலில் துகையிடப்படும் செயற்கக

சுவோெ மருத்துவ ெிகிச்கெப் பின்னர் நதகவப்படும்
பின்நபணுகக என்ன?
நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிைப்படும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ
சிகிச்டசக்குப் பின்னர் உங்கள் போதுகோப்பிற்கும் நலவோழ்வுக்கும்
ததோைர்ச்சியோன பின்நபணுடக அவசியமோனதோகும்.

நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிைப்படும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ
சிகிச்டசக்கோன பின்நபணுடகயோனது, உங்களின் நதடவகள் மற்றும்
உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
நபருக்கு நபர் மோறுபைக்கூடும். ஆனோல் அது பின்வருவனவற்டற
உள்ளைக்குகின்றது:
•

குழலுக்குல் கோற்று தசலுத்தப்படும்நபோது, தவன்டிநலட்ைருைன்

இடைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இயந்திரத்தோல் அடதத் ததோைர்ச்சியோக
தவப்பமூட்டுவதும் ஈரப்பதமூட்டுவதும் நடைதபறும்.
•

சுவோசப் போடதயிலிருந்து சுரப்புகடள வழக்கமோன முடறயில்

தவளிநயற்றுவதும் உறிஞ்சியிழுப்பதும் (இது நடு மூச்சுக் குழலில்

துடளயிைப்படும் தசயற்டக சுவோச இயந்திரம் தபோருத்தப்பட்ை ஆரம்ப
நோட்களில் அதசௌகர்யமோக இருக்கலோம். இது பழக்கமோவதற்கு
சிறிதுகோலம் எடுக்கும்).
•

சுரப்புகடள தவளிநயற்றும் தபோருட்டு இருமுவதற்கு உதவுதல்
(இடதச் தசய்வதற்குரிய நுட்பங்கடள உங்கள் குடும்பத்தினரும்
பரோமரிப்போளர்களும் கற்றுக்தகோள்ள இயலும் அல்லது உங்களின்
சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவிைமிருந்து அல்லது ஒரு இருமும்
இயந்திரம் நபோன்ற சிறப்போன முடறயில் வடிவடமக்கப்பட்ை
இயந்திரத்திைமிருந்து உங்களுக்கு உதவி நதடவப்பைலோம்)

•

கிருமிநீக்கம் தசய்யப்பட்ை உப்புநீடர (சடலன்) உங்கள் சுவோசப்
போடதயில் தசலுத்துவதற்கு தசயற்டக சுவோச உதவியுைன்
தநபுடல

•

டரப் பயன்படுத்துவது சளிடய தவளிநயற்ற உதவிடும்.

அடைப்புகள், ததோற்றுகள், குழடலச் சுற்றிலுமுள்ள சருமத்தில்

ஏற்படும் கோயங்கள் ஆகியவற்டறத் தடுப்பதற்கு குழலின் வழக்கமோன
பரோமரிப்பு மற்றும் தினசரி பரோமரிப்பு
•

நபச்சு மற்றும் தகவல் ததோைர்பு சிரமங்கடளக் டகயோள்வதில்
உதவிக்கோகவும் உைவூட்டுவதற்கோன மோற்றுவழிகள் மீ தோன

அறிவுடரக்கோகவும் நபச்சு மற்றும் தமோழி ததரபிஸ்டிைம் இருந்து
உதவிடயப் தபறுதல் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் உைவிலிருந்து
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நபோதுமோன அளவு ஊட்ைச்சத்து கிடைக்கப் தபறுவடத

உறுதிதசய்வதற்கு, உைவியலோளரிைமிருந்து உதவி தபறுவதும் கூை
முக்கியமோனதோகும்.

நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவச்

சிகிச்டசயின் பின்நபணுடகயில், சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவோனது
உங்களின் நதடவகளுக்கு ஏற்றவோறு உங்களுக்கு ஆதரடவயும்
வழிகோட்ைடலயும் வழங்கும்.

நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, தகவல் தோள்கடளப் போர்க்கவும்:
7A – விழுங்குவதில் சிரமங்கள்
7B – குழல் மூலம் உைவூட்டுதல்

7C – நபச்சு மற்றும் தகவல்ததோைர்பு சிரமங்கள்

எனது செயற்கக சுவோெ ெோதனத்கத நோன்
எவ்வோறு பரோமரிக்க நவண்டும்?
4:

உங்களின் மோறுகின்ற நதடவகளுக்கு ஏற்ப, உங்களின் தவன்டிநலட்ைர்

பயன்போடு வழக்கமோன முடறயில் மீ ளோய்வு தசய்யப்படும். சோதனத்டதப்
பரோமரித்தல் சுத்தம் தசய்தல் மற்றும் நதடவப்பட்ைோல் நவடல

நநரத்திற்குப் பின்னர் நதடவப்படும் அவசரநிடல உதவி நபோன்றடவ
குறித்த ஆநலோசடனடய வழங்குதல் உள்ளிட்ை உதவிகடள சுவோச
மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுவோல் ததோைர்ந்து வழங்க முடியும்.

மின்தகட ஏற்படும்நபோது என்ன நிகழும்?
“நீங்கள் ஒரு உறிஞ்சும் இயந்திரத்டதப் பயன்படுத்திக்
தகோண்டிருந்தோல், மின்தடை ஏற்படும் சூழலில் எந்த இயந்திரம்

கண்டிப்போக மின்கலத்தோல் இயங்கக்கூடியோதோக இருத்தல் நவண்டும்!”
உங்கள் பகுதியில் மின்தடை ஏற்படுமோனோல் ஒரு மோற்று மின்கலம் மற்றும்
மோற்று தவன்டிநலட்ைர் அவசியமோனதோகும். தசயற்டக சுவோச

சோதனங்களுக்கோக மற்றும் உறிஞ்சு பம்புகள் நபோன்ற மின்கலத்தோல்
இயங்கும் நவறு இயந்திரங்களுக்கோக மின்கலங்கடள எப்நபோதும்
மின்நனற்றம் தசய்து டவத்திருக்கவும்.
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“மின்தடை ஏற்படும் சமயங்களில் அவசர உதவிக்கோக மின்னோற்றல்

வழங்குநரின் தீவிரப் பரோமரிப்புப் பட்டியலில் நோங்கள்

பதிவுதசய்துள்நளோம்.”

முன்னுரிடம நசடவகள் பதிநவட்டில் முன்னுரிடமப் பயனரோகப்

பதிவுதசய்வதன் மூலம் உங்களுக்குக் கிடைக்கப்தபறும் உதவி என்ன
என்பது குறித்து உங்களுக்கு மின்னோற்றல் வழங்குநடரத் ததோைர்பு
தகோள்ளவும். ஒரு முன்னுரிடமப் பயனரோக, உங்கள் பகுதியில்

திட்ைமிைப்படும் மின்தடைகடளக் குறித்து உங்களுக்குத் ததரிவிக்கப்படும்.
நீங்கள் உங்கள் தவன்டிநலட்ைடரச் சோர்ந்திருக்கும் சமயத்தில், நீண்ை நநர

மின்தடை திட்ைமிைப்படுமோனோல், அச்சமயத்தில் பயன்படுத்திக் தகோள்ளும்
வடகயில் உங்களுக்கு ஒரு தஜனநரட்ைடர அவர்களோல் ஏற்போடு

தசய்யமுடியுமோ என்பது குறித்து மின்னோற்றல் வழங்குநடரக் நகட்கவும்
அல்லது உங்களுக்கோக நீங்கநள ஒரு தஜனநரட்ைடர ஏற்போடு தசய்து
தகோள்ளவும்.

இருப்பினும், நீங்கள் உங்கள் தவன்டிநலட்ைடரச் சோர்ந்திருக்கும் சமயத்தில்,
மின்தடை பல நோட்கள் நீடிக்கும் சோத்தியம் இருந்தோல், மின்சோரம் மீ ண்டும்
வழங்கப்படும் வடர நீங்கள் மின்சோரம் கிடைக்கப்தபறும் நவறு ஒரு

இைத்தில் தங்கியிருக்க நவண்டும். நீங்கள் தசயற்டக சுவோச உதவிடய
பகுதி நநரத்தில் மட்டுநம பயன்படுத்திக் தகோண்டிருந்தோலும், இது
பரிந்துடரக்கப்படுகின்றது.

உங்களுக்கு நபச்சு மற்றும் தகவல் ததோைர்பு சிரங்கள் இருந்து உங்கள்
உயிருக்கு அபோயம் இருந்தோல், ததோடலநபசியில் அடழப்பதற்குப்
பதிலோக நீங்கநளோ அல்லது உங்களின் பரோமரிப்போளநரோ அவசரகோல
நசடவகடள ததோடலநபசியில் அடழப்பதற்குப் பதிலோக,
தகவலனுப்பலோம்.
இடதச் தசய்வதற்கு, தநக்ஸ்ட் தஜனநரஷன் தைக்ஸ்ட் சர்வ ீ
Generation Text Service) நீங்கள் உங்கள் ததோடலநபசி எண்டை
இங்குபதிவுதசய்து தகோள்ள நவண்டும்:
www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

ுைன் (Next

34

உபகரணத்கதப் பழுது போர்க்க நவண்டியிருக்குமோ?
ஆம். உபகரைத்டத உங்களுக்கு வழங்கியவர், அடதப் பழுதுபோர்க்கும்
நசடவடயயும் வழங்குவோர்.

உபகரணத்கதப் பரோமரிப்பதற்கு வட்டில்
ீ
என்னசவல்லோம் செய்ய முடியும்?
எந்த வடகயிலோன தசயற்டக சுவோச இயந்திரத்டத வட்டில்
ீ

டவத்திருந்தோலும், எல்லோ நநரங்களிலும் நீங்கள் பல வடகயோன
உபகரைங்கடள உங்கள் அருகில் டவத்துக் தகோண்டிருக்க
நவண்டியிருக்கும், உதோரைமோக:
•

உறிஞ்சும் சோதனம்

•

மோற்று தவன்டிநலட்ைர்

•

மின்நனற்றம் தசய்யப்பட்ை மோற்று மின்கலங்கள்

•

இருமும் இயந்திரம்

•

ஈரப்பதமூட்டி

•

மோற்றுக் குழல்கள், ஒருமுடற மட்டுநம பயன்படுத்தப்பைக் கூடிய

தபோருட்கள் முதலியன (நடு மூச்சுக் குழலில் துடளயிடும் தசயற்டக
சுவோச உதவிக்கோக).

உபகரைத்டத வழக்கமோன முடறயில் பரோமரிப்பது, அடத நல்ல நிடலயில்
டவத்திருக்க உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.
மருத்துவமடனயில் டவத்து சோதனம் உங்களுக்குப் தபோருத்தப்படும்
சமயத்தில், உங்களுக்கும், உங்களின் பரோமரிப்போளர்களுக்கும், உங்கள்
குடும்பத்தினருக்கும் அடதப் பரோமரிப்படதக் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
உங்களுக்கு ஏநதனும் புரியோவிட்ைோநலோ அல்லது உங்களுக்கு ஏநதனும்
சந்நதகங்கள் இருந்தோநலோ அது குறித்து விளக்கும்படி உங்கள் சுவோச
மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழுடவநயோ அல்லது உபகரை வழங்குநடரநயோ
நகட்கவும்.
துகையிடுதல் இல்லோத செயற்கக சுவோெம் (NIV): வழக்கமோன பரோமரிப்பு
என்பது இவற்டற உள்ளைக்குகின்றது:
• முகமூடிடயச் சுத்தம் தசய்தல்
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•

வடிகட்டிகடள மோற்றுதல்

•

பட்டைகடள சரிபோர்த்தல் அல்லது முகமூடியிலுள்ள குஷன் பகுதிகள்
நதய்ந்துள்ளனவோ என்படத சரிபோர்த்தல், ஏதனனில் இடவ கசிவுகடள
விடளவிக்கக் கூடும்.

நடு மூச்சுக்குழலில் துகையிடும் செயற்கக சுவோெம்: வழக்கமோன
பரோமரிப்பு என்பது இவற்டற உள்ளைக்குகின்றது:
•

தமோத்தக் குழடலயும் (வடிகுழோய் என்றும் அடழக்கப்படுகின்றது)

மோற்றுதல், வழக்கமோக ஒரு மோதத்திற்கு ஒருமுடற. இது ஒரு சிறிய

தசயல்முடறதோன் என்றோலும், சிறிது அபோயமும் உள்ளது. இதடனச்
தசய்யும்நபோது, சிலர் அதசௌகர்யத்டத உைருகின்றனர் அல்லது
கவடலயுறுகின்றனர். ஏதனனில் குழல் மோற்றப்படும்நபோது

உங்களுக்கு தசயற்டக சுவோசம் நிறுத்தப்படுகின்றது (முழுக்

குழடலயும் மோற்றுதவதற்கு, வழக்கமோக ஊதியம் தபறும் பரோமரிப்பு
ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஆனோல் உங்களின் சுவோச

மண்ைலப் பரோமரிப்பு, கோது, மூக்கு மற்றும் ததோண்டைப் பரோமரிப்புக்

குழு ஆகியடவயும் இவ்வோறோன சூழலில் உங்களுக்கு உதவக்கூடும்)
•

உட்புறக் குழடல (உட்புற வடிகுழோய்) மோற்றுதல், இடதச் தசய்வதற்கு
உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் பரோமரிப்போளர்களுக்குப்
பயிற்சியளிக்கப்பைக்கூடும்.

•

அடைப்புகள், ததோற்றுகள் மற்றும் குழடலச் சுற்றிலும் சருமத்தில்

ஏற்படும் கோயம் ஆகியவற்டறத் தடுப்பதற்கு தினசரி அல்லது மிகவும்
அடிக்கடி தசய்யப்படும் பரோமரிப்பு.

ஏநதனும் ததோழில்நுட்பப் பிரச்சடனகள் ஏற்பட்ைோல் உதவிக்கோகத் ததோைர்பு
தகோள்வதற்குரிய ததோைர்பு விவரங்கடள உபகரைத்டத வழங்குநவோர்
வழங்குவோர். இது நவடல நநரத்திற்குப் பின்னர் நீங்கள் ததோைர்புதகோள்ள
நவண்டிய விவரங்கடள உள்ளைக்கும். உங்களின் சுவோச மண்ைலப்
பரோமரிப்புக் குழுவின் விவரங்கள் உள்ளிட்ை ததோைர்பு விவரங்கடள எளிதில்
கிடைக்கப்தபறும் வடகயில் ஒரு இைத்தில் டவத்திருக்கவும்.

பின்வரும் பிரிவு செயற்கக சுவோெ மருத்துவ உதவிகய நிறுத்துதல்
மற்றும் வோழ்வின் முடிவு ஆகியவற்கறக் குறித்த தகவல்ககைக்
சகோண்டுள்ைது. வோெிப்பதற்கு நீங்கள் தயோரோக இருக்கும்நபோது
வோெிக்கவும்.
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5:

சுவோெித்தலுக்கு உதவி புரியும் செயற்கக
சுவோெத்கத நிறுத்துவது குறித்து நோன்
அறிந்து சகோள்ை நவண்டியது என்ன?

செயற்கக சுவோெத்கதப் பயன்படுத்துவகத நோன்
நிறுத்த முடியுமோ?

ஆம். எந்த ஒரு சமயத்திலும் தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடய
நிறுத்திக் தகோள்வது உங்களின் சட்ைப்பூர்வமோன உரிடமயோகும். இது
தபரும்போலும் ‘சிகிச்டசடய நிறுத்திக் தகோள்ளுதல்’

என்றடழக்கப்படுகின்றது. தசயற்டக சுவோச மருத்துவ உதவி உங்களுக்கு
உதவிகரமோனதோக இல்டல என்று நீங்கள் உைர்ந்தோநலோ அல்லது அது

உங்களுக்கு ஒரு சுடமயோக மோறினோநலோ அடத நிறுத்திக் தகோள்வதற்கு
நீங்கள் விருப்பம் ததரிவிக்கலோம்.

இது உங்கள் வோழ்டவ முடித்துக் தகோள்வதற்கு பிறரது உதவிடய நீங்கள்
நோடுகின்ற, உதவியுைன் கூடிய தற்தகோடல நபோன்றதல்ல.

சிறிது கோலத்திற்கு தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடயப் தபற்றுக்

தகோண்டு, சிறிது கோல இடைதவளிக்குப் பின்னர் இயந்திரத்டத மீ ண்டும்

பயன்படுத்தும் விருப்பத் நதர்டவ நீங்கள் எடுக்க முடியோது. உங்களுக்கு
ஏற்படுகின்ற அறிகுறிகடளக் டகயோள்வதற்கு உதவி நதடவப்பைலோம்.

எனநவ தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடய நீங்கள் எவ்வோறு நிறுத்திக்
தகோள்வர்கள்
ீ
என்பது குறித்து உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப்
பரோமரிப்புக் குழுவினருைன் இடைந்து திட்ைமிடுவது மிகவும்
முக்கியமோனதோகும்.

தசயற்டக சுவோச உதவியின்றி உங்களோல் சுயமோக சுவோசிக்க

முடியோவிட்ைோல், தவன்டிநலட்ைர் விலக்கிக் தகோள்ளப்பட்ை பின்னர் சிறிது
நநரத்திநலநய மரைத்டதத் தழுவிடும் வோய்ப்பு உள்ளது. கவனமோன

திட்ைமிடுதடலத் ததோைர்ந்து இதன் வோயிலோக உங்கள் பரோமரிப்புக் குழு

உங்களுக்குத் ததோைர்ந்து உதவியளிக்கும். இருப்பினும், அவ்வோறு தசயற்டக
சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடய நிறுத்துதல் உங்கள் உயிருக்கு ஒரு

அபோயத்டத விடளவிக்கும் என்படதத் ததளிவோன முடறயில் புரிந்து

தகோண்ை பின்னநர அவ்வோறோன சிகிச்டசடய நிறுத்துவதற்கோன உங்கள்
முடிவு எடுக்கப்பை நவண்டும்.

37

இதுகுறித்து உங்களின் சுவோச மண்ைலப் பரோமரிப்புக் குழு அல்லது நநோய்த்
தடுப்பு பரோமரிப்புச் சிறப்பு நிபுைர்களுைன் கலந்துடரயோைவும். அவர்களோல்
பின்வருவனவற்டறச் தசய்ய முடியும்:
•

தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டச நிறுத்தப்படும்நபோது உங்கடள
அடமதியோக இருக்கச் தசய்வதற்கும் கவடலயிலிருந்து
விடுபடுவதற்கும் மருந்துகள் எவ்வோறு உதவக்கூடும் என்பது குறித்து
விளக்குதல்

•

நநோயோல் ஏற்படும் அறிகுறிகடளக் டகயோள்வது எப்படி மற்றும்
உங்கள் குடும்பத்தினர் எவ்வோறு உதவிபுரிவர் என்படவ உள்ளிட்ை,
தசயற்டக சுவோச மருத்துவ சிகிச்டசடய நிறுத்துதல் ததோைர்போக
நீங்கள் எழுப்பும் ஏநதனும் நகள்விகளுக்கு விடையளித்தல்.
தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் தபறுவடத நிறுத்துவது ததோைர்போன
நமலும் விரிவோன தகவல்களுக்கு, இவற்டறப் போர்க்கவும்:

தகவல் தோள் 8C – MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்டகயில் தபறுகின்ற

தசயற்டக சுவோசக் கருவிடய நிறுத்துதல்

நோன் எவ்வோறு முன்நனோக்கித் திட்டமிடலோம்?
தசயற்டக சுவோச உதவிடயப் பயன்படுத்துவதோல், MND நநோய்

தீவிரமடையும் தன்டம குறித்த நகள்விகடளயும் பயத்டதயும்

எழுப்பக்கூடும். எதிர்கோலப் பரோமரிப்பிற்கோன உங்கள் விருப்பங்கள் மற்றும்

முன்னுரிடமகள் குறித்து உங்கள் குடும்பத்தினருைனும் ஆநரோக்கிய மற்றும்
சமூகப் பரோமரிப்புக் குழுவுைன் உடரயோைடலத் ததோைங்குவதற்கு இதுநவ
முக்கியமோன நநரம் ஆகும்.

கலந்துடரயோைடலச் தசய்ய பின்வரும் விஷயங்கள்உதவிைலோம்:
•

MND நநோயின் இறுதி நிடலகளில் என்ன நிகழும். ஏதனனில்
உண்டமகடள அறிந்து தகோள்ளுதல் பயத்டதக் குடறத்து

முன்நனோக்கித் திட்ைமிைடளத் திறம்பைச் தசய்வதற்கு உதவக்கூடும்
•

நவறு வடிவிலோன தகவல்ததோைர்பு சிரமமோகும் நபோது பிறருைன்

ததோைர்ந்து ததோைர்பு தகோள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவக்கூடிய புதிய
நுட்பங்கடள முயற்சிப்பதற்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்குத் திறந்த
மனதுைன் உள்ள ீர்கள்
•

உங்களின் விருப்பங்கள் மற்றும் முன்னுரிடமகளுக்கு (துடை புரியும்
தசயற்டக சுவோச உதவி அல்லது ஒரு உைவூட்டும் குழல்

நபோன்றடவ) ஏற்ப உங்கள் வோழ்நோடள நீட்டிக்கும் சோத்தியமுள்ள
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மருத்துவக் குறுக்கீ டுகடளத் (interventions) நதர்வுதசய்வதில் உள்ள
நன்டமகள் மற்றும் தீடமகள் யோடவ
•

வோழ்வின் இறுதிக்கட்ைப் பரோமரிப்புக்கோன உங்களின் நதர்வுகள்

•

தசயற்டக சுவோச உதவிடய நிறுத்திக் தகோள்வதற்கோன உங்களின்
விருப்பத் நதர்வுகள்

•

எதிர்கோலப் பரோமரிப்பு மற்றும் முன்கூட்டிநய எடுக்கப்படும்

முடிவுகளுக்கோன திட்ைமிைல் குறித்த உங்களின் விருப்பங்கடளப்
பதிவுதசய்வது எப்படி.

இது நபோன்ற உடரயோைல்கடளத் ததோைங்குவது குறித்து எண்ணுவது

பயத்டத ஏற்படுத்தலோம். இருப்பினும், உங்களோல் கலந்துடரயோைடலச்

தசய்ய இயலும்நபோநத, சோத்தியமோன அளவுக்கு முன்கூட்டிநய உங்களின்
எதிர்கோலப் பரோமரிப்பு குறித்து கலந்துடரயோடுவது முக்கியமோனதோகும்.

சிக்கலோன உடரயோைல்கடளச் தசய்வது மிகவும் கடினமோக இருக்கலோம்.
ஏதனனில் MND நநோயோனது பின்வருவனவற்டற விடளவிக்கக்கூடும்:
•

நபச்சு மற்றும் தகவல் ததோைர்பில் ஏற்பட்டுள்ள சிரமம்

•

கடளப்பு அல்லது அதிகப்படியோன நசோர்வு

•

சிந்திப்பதிலும் நைத்டதயிலும் மோற்றங்கள், வழக்கமோக இடவ
மிதமோனடவயோக இருக்கின்றன, ஆனோல் மிகவும்

தீவிரமோனடவயோகவும் இருக்கக்கூடும். MND நநோயோல்

போதிக்கப்பட்டுள்நளோரில் போதிநபர் வடரயில் இது போதிப்டப

ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றோலும் கூை, நநோயின் இறுதி நிடலகளில் இது
அதிகரிக்கலோம்.

இதுகுறித்த முடிவுகடள எடுப்பதும் அவற்டறப் பதிவுதசய்து டவப்பதும்
முன்கூட்டிநய தசய்யப்படும் பரோமரிப்புத் திட்ைமிைல்
என்றடழக்கப்படுகின்றது. பரோமரிப்பு மற்றும் சிகிச்டச குறித்த உங்களின்
விருப்பங்கடளப் பதிவுதசய்வதற்கு குறிப்பிட்ை சில ஆவைங்கடளப் நீங்கள்

பயன்படுத்திக் தகோள்ளமுடியும். உதோரைமோக தசயற்டக சுவோச உதவிடயப்
தபறும் சிகிச்டசடய நிறுத்திக் தகோள்ளும் முடிவு நபோன்றடவ.

எதிர்கோலத்தில் இது குறித்த குறிப்பிட்ை முடிவுகடள உங்களோல் எடுக்க

முடியோமல் நபோனோநலோ, உங்களோல் தகவல்ததோைர்டபச் தசய்ய இயலோமல்

நபோனோநலோ உங்கடளப் பரோமரிக்கும் பைியில் ஈடுபட்டுள்நளோருக்கு இடவ
வழிகோட்ை முடியும். நீங்கள் எவ்வோறோன ஆதரடவ விரும்புகிறீர்கள்

என்படதப் புரிந்துதகோள்வதில் சிறப்பு நிபுைர்கள், உங்கள் குடும்பத்தினர்
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மற்றும் பரோமரிப்போளர்களுக்கு உதவுகின்றது. நமலும் இது ஏற்போடு

தசய்யப்பை நவண்டிய எதிர்கோல சிகிச்டசகள், இடையீடுகள் மற்றும்
பரோமரிப்பு ஆகியவற்டறக் குறித்த உங்களின் விருப்பங்களுக்நகற்ப
ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு சிறப்பு நிபுைர்கள்

வழிகோட்டுகின்றனர் என்படதயும் உறுதிதசய்கின்றது. இது நீங்கள்

விரும்போத சிகிச்டசகடள நிறுத்துதல் அல்லது ததோைங்கோதிருத்தல்
நபோன்றவற்டறயும் உள்ளைக்குகின்றது. சில நிகழ்வுகளில், இந்த
வழிகோட்ைல்கள் சட்ைப்பூர்வமோகப் பிடைக்கப்பைலோம்.

அறிகுறிகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களின் விருப்பங்கள் மோறக்கூடும்.

முன்கூட்டிநய தசய்யப்படும் பரோமரிப்புத் திட்ைமிைல் ஆவைங்கடள நீங்கள்
எந்த ஒரு சமயத்திலும் மீ ளோய்வு தசய்து மோற்றிக் தகோள்ள முடியும்.

நமலதிகத் தகவல்களுக்கு, எங்களின் முன்நனோக்கித் திட்ைமிைல்
வளங்கடளப் போர்க்கவும்:

வோழ்வின் முடிவு: இயக்கு நரம்பணு நநோயோல் போதிக்கப்பட்ை
நபர்களுக்கோன ஒரு வழிகோட்டி
• எனது நதடவகடளப் புரிந்து தகோள்ளுதல்
•

•
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மற்றும் நமம்பட்ை பரோமரிப்புத் திட்ைமிைல்

எங்களது MND கதனக்ட் உதவிடமயத்தோல் எதிர்கோலத் திட்ைமிைலுக்கோன
தசயல்முடற வழிகோட்ைடலயும் கூை வழங்க முடியும். ததோைர்பு

விவரங்களுக்கோக, பிரிவு 6-இல் நமலதிகத் தகவல்கடளப் போர்க்கவும்: இது

குறித்த இன்னும் கூடுதல் தகவல்கடள நோன் எவ்வோறு தபற முடியும்?

இகவ தவிர நோன் நவறு எகதக் குறித்து நயோெிக்க
நவண்டியுள்ைது?
தசயற்டக சுவோசத்துைன் கூடிய சிகிச்டசடய நிறுத்த நவண்ைோம் என்ற
முடிடவயும் நீங்கள் எடுக்கலோம். அவ்வோறோன சமயத்தில் அது உங்களின்
சுவோசத்திற்கு அது ததோைர்ந்து உதவியளித்துக் தகோண்டிருக்கும்.
இருப்பினும், உங்களுக்கு மீ ண்டும் மீ ண்டும் மோர்புத் ததோற்று ஏற்பட்டுக்
தகோண்டிருந்தோல், எந்த வடக தசயற்டக சுவோச உதவியுைன் கூடிய
சிகிச்டசடய எடுத்துக் தகோண்ைோலும் உங்களுக்கு அது
அபோயகரமோனதோகநவ இருக்கும். அது உங்கள் உயிருக்நக அச்சுறுத்தல்
அளிக்கக் கூடியதோக இருக்கும்.
40

சிகிச்டசயில் உங்களுக்கு உதவும் குழுவோனது உங்களின் எதிர்கோலப்

பரோமரிப்பு குறித்த முடிவுகடள எடுக்கவும், அடவ குறித்து
தகவல்ததோைர்டபச் தசய்யவும் உங்களுக்கு உதவ ஒவ்தவோரு
முயற்சிடயயும் நமற்தகோள்ளும். இருப்பினும், நீங்கள் இடதச் தசய்ய
முடியோத நிடல ஏற்பைோநலோ அல்லது தகவல்ததோைர்டபச் தசய்ய
முடியோமல் நபோனோநலோ, உங்களின் சோர்போக அவர்கள் முடிவுகடள எடுக்க
நவண்டியிருக்கும்.
பின்வருவனவற்றின் மூலம் அவர்களின் முடிவுகளுக்கு நீங்கள்
முன்கூட்டிநய வழிகோட்ை முடியும்:
•

எதிர்கோலப் பரமரிப்பிற்கோன உங்களின் முன்னுரிடமகடளக் குறித்து
அவர்களிைம் கலந்துடரயோடுதல்

•

முன்கூட்டிநய தசய்யப்படும் ஒரு பரோமரிப்பு திட்ைமிைல் ஆவைத்தில்
சிகிச்டசடய மறுத்தல் ததோைர்போன முன்கூட்டிநய தசய்யப்படும்
முடிவு (Advance Decision to Refuse Treatment - ADRT) நபோன்ற உங்களின்
முடிவுகடளயும் முன்னுரிடமகடளயும் பதிவுதசய்து டவத்தல்.

•

நீங்கள் நதர்வு தசய்யும் ஒரு நம்பிக்டகக்குரிய நண்பர் அல்லது குடும்ப
உறுப்பினருக்கு நீடித்திருக்கும் அதிகோரப் பத்திரத்டத (LPA) அளித்தல்

எதிர்கோலப் பரோமரிப்பு அல்லது சிகிச்டச குறித்த எந்த ஒரு முடிவுகளிலும்
சம்பந்தப்பட்டுள்ள நன்டமகடளயும் தீடமகடளயும் உங்கள் சுகோதோரப்
பரோமரிப்புக் குழு கருத்தில் தகோள்ளும். நமலும் அது உங்களின்
குடும்பத்தினர் நபோன்ற உங்களின் முன்னுரிடமகடள அறிந்து டவத்துள்ள
நபர்களிைம் ஆநலோசடன நைத்தும்.
தசயற்டக சுவோச உதவியுைன் சிகிச்டசடயத் ததோைர்வதில் உங்களுக்கு
விருப்பமில்டல எனில், இதுகுறித்த எந்த ஒரு முடிவுகளும் இலகுவோக
எடுத்துக்தகோள்ளப்பைோது. இருப்பினும், ஒரு புள்ளியில் தசயற்டக சுவோச
உதவிடய அளிப்பது உங்களுக்குத் தீங்கிடழப்பதோக இருந்தோநலோ அல்லது
உங்களது முந்டதய முடிவுகளின்படி அது உங்கள் விருப்பத்திற்கு மோறோக
இருந்தோநலோ, அது நிறுத்திக் தகோள்ளப்படும். உங்கடள தசௌகர்யமோக
டவத்திருப்பதற்கும், கவடலக்குரிய அறிகுறிகடளத் தவிர்ப்பதற்கும்
உங்களுக்கு மருந்துகள் வழங்கப்படும். தபரும்போலோன நிகழ்வுகளில்,
தசயற்டக சுவோச உதவியுைன் சரியோன பரோமரிப்பு மற்றும் சிகிச்டச
அளிக்கும்நபோது இறப்பு அடமதியோன முடறயில் நிகழ்கின்றது.
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இடதப் போர்க்கவும்:
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6: இதுகுறித்த இன்னும் கூடுதல்
தகவல்ககை நோன் எவ்வோறு சபறுவது?
பயனுள்ை நிறுவனங்கள்
நோங்கள் பின்வரும் நிறுவனங்கள் எடதயும் அவசியத்துைன்
ஆதரிப்பதில்டல. ஆனோல் நமலதிகத் தகவல்களுக்கோக நீங்கள் நதடுதடலத்
ததோைங்க உதவும் தபோருட்டு நோங்கள் அவற்டற உள்ளைக்கியுள்நளோம்.
இது அச்சிடும் சமயத்தில் ததோைர்பு விவரங்கள் சரியோனடவயோக உள்ளன.
ஆனோல் திருத்திய பதிப்புகளுக்கிடைநய அடவ மோறியிருக்கலோம். ஒரு
நிறுவனத்டதத் நதடுவதற்கு உங்களுக்கு உதவி நதடவப்பட்ைோல் அல்லது
உங்களுக்கு நகள்விகள் இருந்தோல், எங்களின் MND கதனக்ட் உதவி
டமயத்டதத் ததோைர்பு தகோள்ளவும் (விவரங்களுக்கு இந்த்த் தோளின்
இறுதியில் உள்ள நமலதிகத் தகவல்கள் பிரிடவப் போர்க்கவும்).
அவெரகோல உதவி SMS (சநக்ஸ்ட் செனநரஷன் சடக்ஸ்ட் ெர்வஸ்)
ீ
உங்களுக்கு நபச்சு மற்றும் தகவல்ததோைர்பு பிரச்சடனகள் இருந்தோல்,
அதுகுறித்த தகவடல நீங்கள் அவசரகோல நசடவக்கு அனுப்ப முடியும்.
பின்வரும் இடையதள முகவரிடயப் பயன்படுத்தி தநக்ஸ்ட் தஜனநரஷன்
தைக்ஸ்ட் சர்வ ீ ிைம் நீங்கள் உங்கள் ததோடலநபசி எண்டைப் பதிவுதசய்து
தகோள்ள நவண்டும்.
இடையதளம்:

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

GOV.UK
இங்கிலோந்து மற்றும் நவல்
ில் வசிக்கும் மக்களுக்கோன, மோற்றுத்
திறனோளிகளுக்கோன ஆதரவு உள்ளிட்ை ஆதோயங்கள் மற்றும் நலன்களின்
மீ தோன அரசோங்கத்தின் இடையம் வோயிலோன அறிவுடர.
இடையதளம்:

www.gov.uk

செல்த் அண்ட் நகர் புசரோஃசபஷன்ஸ் கவுன்ெில் (HCPC)
தங்கள் பயிற்சியின் தரநிடலகடளப் பூர்த்திதசய்யும் மருத்துவ
நிபுைர்களின் பதிநவட்டைக் தகோண்டிருக்கின்ற ஓர் ஒழுங்குமுடற
ஆடையம்.
முகவரி:

Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU
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ததோடலநபசி:
இடையதளம்:

0300 500 6184
www.hpc-uk.org

நவல்ஸில் ஆநரோக்கியம்
நவல்
ில் உள்ள NHS நசடவகள் மற்றும் ஆநரோக்கிய வோரியங்கள் (NHS
டைரக்ட் நவல்ஸ்-ஐயும் போர்க்கவும்).
மின்னஞ்சல்:
இடையதளம்:

இடையதளத்தின் ததோைர்புப் பக்கம் மூலமோக
www.wales.nhs.uk

MND ஸ்கோட்லோந்து
ஸ்கோட்லோந்தில் உள்ள MND-ஆல் போதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கோன
பரோமரிப்பு, தகவல்கள் மற்றும் ஆரோய்ச்சி நிதி.
முகவரி: 2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ததோடலநபசி:
0141 332 3903
மின்னஞ்சல்:
info@mndscotland.org.uk
இடையதளம்: www.mndscotland.org.uk
நநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபோர் செல்த் அண்ட் நகர் எக்ஸசலன்ஸ்
(NICE)
MND-இன் மதிப்பீடு மற்றும் நமலோண்டம மீ தோன NG42 உள்ளிட்ை
ஆநரோக்கியம் மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு ஆகியவற்டற நமம்படுத்துவதற்கு
நதசிய அளவிலோன வழிகோட்ைல்கள் மற்றும் ஆநலோசடனகடள வழங்கும்
ஒரு சுயோதீன நிறுவனம். இந்த வழிகோட்ைல் ஆனது NIV மீ தோன ஒரு
பிரிடவயும் தகோண்டுள்ளது.
முகவரி: 10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
ததோடலநபசி:
0300 323 0140
மின்னஞ்சல்:
nice@nice.org.uk
இடையதளம்: www.nice.org.uk
NHS UK
உைல்நலப் பரோமரிப்டபத் ததோைர்வது குறித்த தகவல்கள் உள்ளிட்ை NHSக்கோன முக்கிய இடையதளக் குறிப்பு.
இடையதளம்:

www.nhs.uk

NHS 111
உங்கள் அவசரத் நதடவக்கோன உதவி டமயம். ஆனோல் உயிருக்கு
ஆபத்தோன நிடலயில் நதடவப்படும் மருத்துவ உதவி அல்லது
ஆநலோசடனக்கு அல்ல. நோளின் 24 மைிநநரமும், ஆண்டின் 365
நோட்களிலும் கிடைக்கப் தபறுகின்றது.
ததோடலநபசி:

111 (இங்கிலோந்து மற்றும் நவல்

ில் சில பகுதிகள்)

NHS கடரக்ட் நவல்ஸ்
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நவல்ஸ்-க்கோன ஆநரோக்கிய ஆநலோசடன மற்றும் தகவல் நசடவகள்.
நோளின் 24 மைிநநரமும், ஆண்டின் 365 நோட்களிலும் கிடைக்கப்
தபறுகின்றது.
ததோடலநபசி:
தபற்றோல்)
இடையதளம்:

0845 4647 அல்லது 111 (உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கப்
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ஆநரோக்கிய மற்றும் ெமூகப் பரோமரிப்பு வடக்கு அயர்லோந்து (NHS வடக்கு
அயர்லோந்து)
வைக்கு அயர்லோந்தில் கிடைக்கப் தபறுகின்ற ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூகப்
பரோமரிப்பு நசடவகடளக் குறித்து இடையதளத்தில் கிடைக்கப்தபறும்
தகவல்கள்.
இடையதளம்:

http://online.hscni.net/

NI கடரக்ட்
வைக்கு அயர்லோந்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கோன, மோற்றுத்
திறனோளிகளுக்கோன ஆதரவு உள்ளிட்ை ஆதோயங்கள் மற்றும் நலன்களின்
மீ தோன அரசோங்கத்தின் இடையம் வோயிலோன அறிவுடர.
மின்னஞ்சல்:
இடையதளம்:

இடையதளத்தின் ததோைர்புப் பக்கம் மூலமோக
www.nidirect.gov.uk

குறிப்புப் பட்டியல்
இந்தத் தகவல்களுக்கு ஆதரவோகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்புகள்
நகோரிக்டககளின் நபரில் இங்கு கிடைக்கப் தபறுகின்றது:
மின்னஞ்சல்: infofeedback@mndassociation.org
அல்லது பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதவும்:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

நன்றிகள்
இந்த உள்ளைக்கத்தின் மீ ளோய்வில் தங்களின் அன்போன உதவிடய நல்கிய
இவர்களுக்கு எங்கள் நன்றிடயத் ததரிவித்துக் தகோள்ள விரும்புகின்நறோம்:
ஏலி
ன் ஆம்ஸ்ட்ரோங் (Alison Armstrong), தசவிலியர் ஆநலோசகர், வை
கிழக்குப் பகுதிக்கோன தசயற்டக சுவோச உதவி நசடவ, நியூநக
ில் அப்ஆன்
டைன்
ோஸ்பிைல்ஸ் NHS ஃபவுண்நைஷன் டிரஸ்ட்
கிறிஸ்டினோ ஃபோல் (Christina Faull), நநோய்நீக்கு மருத்துவ ஆநலோசகர், LOROS,
தலய்தசஸ்ைர்
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மோர்ட்டின் லோத்தம், சிறப்பு தசவிலியர், உறக்க நசடவ, தசயின்ட் நஜம்ஸ்
மருத்துவமடன, லீட்ஸ்
ஆன்ட்ரியோ தமரி
ன் (Andria Merrison), நரம்பியல் மருத்துவ ஆநலோசகர்
மற்றும் நரம்புத்தடச நநோய் பிரிவில் சிறப்பு நிபுைர், பிரிஸ்ைல் MND நகர்
தசன்ைரின் இயக்குநர்
தபன் தமஸ்த
ர் (Ben Messer), தீவிரப் பரோமரிப்பு மற்றும் வட்டில்
ீ
வழங்கப்பைக்கூடிய தசயற்டக சுவோச உதவிக்கோன ஆநலோசகர், வை
கிழக்குப் பகுதிக்கோன தசயற்டக சுவோச உதவி நசடவ, நியூநக
ில் அப்ஆன்
டைன்
ோஸ்பிைல்ஸ் NHS ஃபவுண்நைஷன் டிரஸ்ட்
நஜோனோத்தோன் போல்தமர் (Jonathan Palmer), வட்டில்
ீ
வழங்கப்பைக்கூடிய
தசயற்டக சுவோச உதவிக்கோன தசவிலியர் ஆநலோசகர், ப்டளமவுத்
ோஸ்பிைல்ஸ் டிரஸ்ட்

நமலதிகத் தகவல்கள்
நோங்கள் இந்தத் தகவல்களுைன் ததோைர்புடைய பின்வரும் தகவல்
தோள்கடளயும் வழங்குகின்நறோம், அடவ உங்களுக்கு
உதவிகரமோனடவயோக இருக்கக்கூடும்:
1A – இயக்கு நரம்பணு நநோய் மீ தோன NICE வழிகோட்ைல்கள்
3D – நநோயோளிகள் கோப்பகம் மற்றும் ததரபி பரோமரிப்பு
7A – விழுங்குவதில் சிரமங்கள்
7B – குழல் மூலம் உைவூட்டுதல்
7C – நபச்சு மற்றும் தகவல்ததோைர்பு ஆதரவு
8A – சுவோசப் பிரச்சடனகளுக்கோன ஆதரவு
8C – MND நநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருக்டகயில் தபறுகின்ற தசயற்டக சுவோச

உதவிடய நிறுத்துதல்

8D – இயக்கு நரம்பணு நநோயோல் போதிக்கப்பட்நைோரின் விமோனப் பயைம்

மற்றும் தசயற்டக சுவோச உதவி

10A-G – எங்களின் நிதிரீதியோன ஆதரவு மற்றும் சமூகப் பரோமரிப்பு குறித்த

தகவல் தோள்கள்

14A - சிகிச்டசடய ஏற்றுக்தகோள்ள மறுப்பதற்கு முன்கூட்டிநய
தசய்யப்படுசிகிச்டச மறுத்தலுக்கோன நமம்பட்ை முடிவு (ADRT) மற்றும்

நமம்பட்ை பரோமரிப்புத் திட்ைமிைல்

நோங்கள் பின்வரும் வழிகோட்ைல்கடளயும் கருவிகடளயும்
வழங்குகின்நறோம்:
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What you should expect from your care (வோட் யு ஷுட் எக்ஸ்தபக்ட் ஃப்ரம் யுவர்
நகர்) – உங்கள் ஆநரோக்கிய மற்றும் சமூக பரோமரிப்புக் குழுவுைன் ஒரு
தவளிப்படையோன உடரயோைல்கடள நமற்தகோள்வதற்கு, MND மீ தோன NICE
வழிகோட்ைல்கடளப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ை எங்களின் டகயைக்க புத்தகம்
Living with motor neurone disease (லிவிங் வித் நமோட்ைோர் நியூரோன் டிசீஸ்) –
நநோயின் தோக்கத்டதக் டகயோள்வதில் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய எங்கள்
முக்கிய வழிகோட்டி
Caring and MND: support for you (நகரிங் அண்ட் MND: சப்நபோர்ட் ஃபோர் யு) – MNDதகோண்ை ஒருவருக்கு ஆதரவளிக்கும் ஊதியம் தபறோத நபர் அல்லது
குடும்பப் பரோமரிப்போளர்களுக்கோன விரிவோன தகவல்கள்
Caring and MND (நகரிங் அண்ட் MND): விடரவு வழிகோட்டி –
பரோமரிப்போளர்களுக்கோன எங்கள் தகவல்களின் ஒரு சுருக்கமோன பதிப்பு
End of life: a guide for people with motor neurone disease (எண்ட் ஆஃப் டலஃப்: எ
டகடு ஃபோர் பீப்பிள் வித் நமோட்ைோர் நியூரோன் டிசீஸ்) – உங்கள் எதிர்கோலப்
பரோமரிப்பிற்கோக நீங்கள் முன்நனோக்கித் திட்ைமிை உதவுவதற்கு எங்களின்
தகவல்கள்
Understanding my needs (அண்ைர்ஸ்ைோண்டிங் டம நீட்ஸ்)– உங்களின்
நதடவகள் மற்றும் நீங்கள் மருத்துவமடனயில் அல்லது நநோயோளிக்
கோப்பகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ைோல், எவ்வோறு உங்கடளப் பரோமரிப்பது
ஆகியடவ குறித்த அடிப்படைக் குறிப்புகடளப் பதிவுதசய்வதற்கு உங்ளுக்கு
உதவும் ஒரு எழுது கருவியோகும்.
தபரும்போலோன எங்கள் பிரசுரங்கடள எங்களின் இடையதளத்திலிருந்து
நீங்கள் பதிவிறக்கிக்தகோள்ள முடியும்:
www.mndassociation.org/publications அல்லது MND கதனக்ட் உதவி
டமயத்திைமிருந்து அச்சுக்கு ஆர்ைர் தசய்யவும். அவர்கள் நமலதிகத்
தகவல்கள் மற்றும் உதவிடய வழங்கக் கூடும்:
MND கசனக்ட்
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ததோடலநபசி: 0808 802 6262
மின்னஞ்சல்: mndconnect@mndassociation.org
MND அநஸோெிநயென் இகணயதைம் மற்றும் இகணய கருத்தரங்கம்
இடையதளம்: www.mndassociation.org
இடைய கருத்தரங்கம்: orghttp://forum.mndassociation. அல்லது இந்த
இடைய தளம் மூலமோக
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உங்கைின் கருத்துக்ககை வரநவற்கின்நறோம்
உங்களின் பின்னூட்ைம் உண்டமயில் முக்கியமோனதோகும். ஏதனனில் அது
MND-உைன் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் அவர்கடளப் பரோமரிப்நபோரின்
நலனுக்கோக புதிய தபோருட்கூறுகடள உருவோக்குவதிலும், ஏற்கனநவ உள்ள
எங்களின் தகவல்கடள நமம்படுத்துவதிலும் எங்களுக்கு உதவுகின்றது. நிதி
நசகரித்தலுக்கோன எங்கள் வளங்கள், பிரச்சோரங்கள் மற்றும்
பயன்போடுகளுக்குள் விழிப்புைர்வு மற்றும் தோக்கத்டத எழுப்ப உங்கள்
அநோமநதயக் கருத்துக்கள் உதவக்கூடும்.
எங்கள் தகவல் தோள்களில் எவற்டறக் குறித்நதனும் நீங்கள் பின்னூட்ைம்
அளிக்க விரும்பினோல், ஒரு இடையதள கருத்தரங்டக இங்கு நீங்கள் அணுக
முடியும்: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
படிவத்தின் ஒரு கோதிக பதிப்டப நீங்கள் நகோர முடியும் அல்லது இந்த
மின்னஞ்சல் மூலம் நநரடி பின்னூட்ைத்டத வழங்க முடியும்:
infofeedback@mndassociation.org
அல்லது பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதவும்:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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