
 
 

سٹروک يعنی 
رعشےکےدورےکے بعد 

 نگلنےکےمسائل غذا

 جاننےکی ضرورت آپ کوکيا
  ہے اور مددکيسےکرنی ہے

غذا جسے لوگ کهاتے ہيں اسے محدود کرنا 
طرح کی بنی مشکل ہےکيونکہ ہم سب مختلف 

ہوئی غذاکها کر لطف اندوز ہوتے ہيں۔ گهرکے 
افرادکيلئے یہ سمجهناضروری ہےکہ کهانوں اور 
مشروبات بنانےکے طریقوں کو تبدیل کرنا ایسے 

 لوگوں کيلئے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
 

غذا نگلنےکی مشکالت والے لوگوں کی مدد 
 :کرنا

 _سپيچ  :نگلنےکی حکمت عملياں غذا 
نگوئج پيتهالوجسٹ غذانگلنےکو بہتر لي

بنانےکے لئے مندرجہ طریقوں کا مشورہ بهی 
  :سکتاہے/دے سکتی

ٹهوڑی کو ( ٹهوڑی نيچے کو تہہ کرنا •
غذا یا مشروب کو ) نيچے سينے تک تہہ کرنا

  سانس کی نالی ميں جانے سے روکنے کيلئے۔
ہر لقمے کو ایک سے زیادہ ( بار بار نگلنا •

یا مائع جو گلے ميں چپکا ہو غذا ) مرتبہ نگلنا
 سکتا ہے اسے صاف کرنے ميں مدد کيلئے۔

غذا یا  سر کو دائيں يا بائيں طرف موڑنا •
مشروب کو توانا حصےکی طرف بهيجنے 

 ميں مدد کيلئے۔
 

 اند ا ز 
فرد کا سر ہلکا سا آگےکی طرف کرتے ہوئے  •

سيدها بٹهائيں۔ کهانوں کے دوران مضبوط 
 ل کریں۔سہارےکيلئے تکيے استعما

وہ لوگوں جو خود سےکهانا نہيں کهاسکتے،  •
انہيں کهانا کهالنے کيلئے ان کی آنکهوں کی 

سطح کے برابر بيٹهيں۔ آپ کو ہميشہ اس 
فردکی طرف منہ کرنا چاہئيے جسے آپ 

 کهاناکهال رہے ہوں۔
 :ماحول اورگردوپيش 

کهاناکهانے والے حصے ميں مخل ہونے والی  •
  چيزوں کو کم کریں۔

  و اور ٹيلی ویژن بندکردیں۔ریڈی •
 

کهانے کے اوقات کے دوران باتيں کرنے والے  •
 لوگوں کی تعدادکو محدودکریں۔

کسی فردکو خود سےکهانا کهانے ميں اس کی مدد  •
کيلئےکهانا، کپ، اور برتن اسکےکافی قریب 

 رکهيں۔
 

بحفاظت کهانا کهانے اور اسے 
 :نگلنےکےطريقے

پ مکمل طور صرف اس وقت کهائيں اور پيئيں جب آ •
 پر بيدار ہوں۔  

  کرسی یابستر پر سيدهےہوکربيٹهيں۔ •
اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکهتے ہيں جسے  •

کهانے یا پينے ميں مشکل پيش آرہی ہو تو عملےکو 
 مطلع کریں۔

اس بات کا خيال رکهيں کہ مصنوعی دانت، سننے  •
والے آالت اور عينکيں تمام کهانوں کے دوران 

 پہنائےجاتے ہيں۔ 
س بات کو یقينی بنائيں کہ کهانوں سے پہلے منہ ا •

 صاف اور خالی ہے۔
چهوٹے لقموں اورگهونٹوں کيلئے حوصلہ افزائی  •

 کریں۔
 آہستہ، پرسکون کهاناکهانےکی کوشش کریں۔ •
اس سے پہلےکہ اگال لقمہ دیاجائے اس بات کو یقينی  •

   بنائيں کہ پہال لقمہ یا گهونٹ نگال جا چکاہے۔
سامنے حصےکے ابهارپر نظر کنٹه یعنی گلےکے  •

رکهيں یہ دیکهنے کيلئےکہ اس شخص نے لقمہ نگل 
  ليا ہے۔

اس بات کو یقينی بنائيں کہ ہرکهانےکے بعد منہ غذا  •
 سے صاف اور خالی ہے۔

 منٹوں کيلئے سيدهے بيٹهے 30-20بعد ے کهانےک •
 رہيں۔
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(Swallowing Problems after Stroke – Urdu) 



 

 
رعشے کے دورے کے بعد غذا نگلنےکی 

 مشکالت
 رعشہ کا دورہ ان پٹهوں پر اثرانداز ہوسکتاہے
جو ہم کهاناکهانے اور نگلنےکے لئے استعمال 
کرتے ہيں اور یہ غذا کے نگلنےکو مشکل بنا 

سکتاہے۔ ان پٹهوں ميں ہونٹ، زبان، وغيرہ 
شامل ہوسکتے ہيں۔ نگلنےکےکچه مسائل نمایاں 
طور پرظاہر ہوسکتے ہيں جيسےکہ رال ٹپکنا، 

کهانسی یادم گهٹناليکن ہوسکتاہےکہ دوسرے 
مثًال، غذا (کرنامشکل ہو مسائل کو شناخت 

 ۔)کوگلے ميں پهنسا ہوا محسوس کرنا
 

رعشےکے دورے کے بعد جب کها اور  
پی رہے ہوں تو مندرجہ ذيل عام سی 

 :مشکالت پر نظر رکهيں
کهانے اور پينےکے دوران کهانسنا،  •

 کهنگارنا یا دم گهٹتاہوا محسوس ہونا

 ہر لقمےکو کئی مرتبہ نگلنا •

تو گلے ميں غذا جب کها یا پی رہے ہوں  •

 کے چپکنےکی شکایات 

نگلنےکے بعد غذا کوگال ميں یامنہ کے  •

 اکثر --پچهلے حصے ميں روکنا 

 فردکےکمزور حصےکی جانب

 بہت تيزی سے یا بہت آہستہ کهانا •

 کهانا ختم کرنے ميں زیادہ وقت لگانا •

باربارنمونيا یا چهاتی کے وبائی امراض  •

 الحق ہونا
 
  

 خود سےکهانا کهانےکی قابليت ميں تبدیلياں •
 ادویات نگلنے ميں مشکل •

 

 ک کيوں ہيں؟ غذا نگلنےکے مسائل خطرنا
 اگرکسی فرد ميں غذا کهانے یا اسے نگلنے ميں مشکل

پيش آنے کی نشانياں ہوں، تو یہ ضروری ہےکہ نگلنے کا 
ٹيسٹ کروایا جائے۔  نگلنےکی تشخيص کروانے 

اشت فراہم کرنے والے سے کيلئےکسی صحت کی نگہد
 لينگوئج پيتهالوجسٹ یہ تشخيص _پوچهيں۔ کوئی سپيچ  

 سکتا ہے۔/کرسکتی
 

جب کسی فرد کو نگلنے کا مسئلہ ہو، تو اس بات کا 

خطرہ ہےکہ خوراک یا مشروب غلط طور پرکهانےکی 

نالی ميں جانے کے بجائے سانس کی نالی ميں جا سکتا 

کشن یا نمونيا کا ہے۔  یہ بعض اوقات سينے کی انفي

 سبب بن سکتا ہے۔ 
 

ایسے لوگ جنہيں غذا نگلنے ميں مشکالت کا سامنا ہو 
وہ مناسب مقدار ميں غذا یا مشروب اپنے اندر نہيں 

کا )پياس(ليجاتے۔ یہ وزن ميں کمی یا پانی کی کمی 
سبب بن سکتا ہے۔ بعض اوقات نگلنےکو محفوظ اور 

ميں تبدیلی کرنا آسان بنانےکيلئے فردکی غذا یا مشروب 
 ان کيلئےمدد گار ثابت ہوتاہے۔

غذا نگلنےکی مشکالت  والے لوگوں کی 
 مددکرنا

ایسےطریقے موجود ہيں جن پر عمل کرنے 
سےگهر والے ان لوگوں کی مدد کرسکتے ہيں 

 آپجنہيں غذا نگلنے ميں مشکالت در پيش ہيں۔ 
 :مندرجہ ذیل طریقے اختيار کر سکتے ہيں

ور اسے نگلنےکی کهانا کهالنے ا 
 لينگوئج _سپيچ  تجاویزکی تشریح کرنےکيلئےکسی 

پيتهالوجسٹ سے پوچهيں۔ جن ميں مندرجہ ذیل شامل 
 :ہو سکتی ہيں

 

  گاڑهے کئےگئے : مشروباتگئےگاڑهےکئے •
مشروبات ملک شيکس اور پهلوں کے جوسوں 
جيسےہوتے ہيں۔ مشروبات یاپتلے مائعات بمع 

پ نگلنے ميں پانی، چائے، کافی، جوس یا سو
مشکل ہوسکتے ہيں کيونکہ وہ بہت تيزی سے 

۔ یہ مائعات سانس کی نالی ميں داخل بہتے ہيں
ہوسکتے ہيں۔ یہ مشروبات نگلے جانے کو 

آسان بنانےکيلئے گاڑهے کئے جاسکتے ہيں 
 ۔)مثًال  آئسکریم یا جيلو(

ہم روزانہ  :غذا تيارکرنے ميں تبديلياں  •
هاتے ہيں، مختلف طرح کی بنی ہوئی غذا ک

  :کہجيسے
o مثًال (سبزیوں وغيرہ کے گودے کامليدہ

 ) کچلےہوئے آلو 
o ○  مثًال ميکرونی(قيمہ(  
o ○ مثًال  ٹيونا سينڈوچ(نرم(  
o  مثًال  بادام، اخروٹ (معمول کے مطابق

  )وغيرہ
جب کسی فرد کو غذا نگلنے ميں مشکالت در پيش 

ہوتی ہيں تو ہو سکتا ہےکہ وہ تمام طریقوں سے بنی 
وئی غذاکهانےکے قابل نہ ہوں۔ نگلنےکی تشخيص ہ

اس بات کا جائزہ لينے کيلئےکارآمد ہو سکتی ہےکہ 
کس طرح کی بنی ہوئی غذا حفاظت کے ساته نگلی 
جا سکتی ہے۔ صرف اسی طرح کی بنی ہوئی غذا 

 کهائيں جو محفوظ اور آسان ہو۔

 )حلق(حلقوم
)نرخرہ(حنجرہ

 )نس لينےکی نالیسا(نالی سانس

غذا ليجانے والی (غذائی نالی
)نال


