
 

 ைவக்கவும். 
பாதுகாப்பான உண்ணுதல் மற்றும் 
விழுங்குகலுக்கான ேயாசைனகள்: 
•  முழு விழிப்புடன் இருக்கும்ெபாழுது 
 மட்டுேம உண்ணவும் குடிக்கவும். 
•  நாற்காலி அல்லது படுக்ைகயில் ேநராக 
 உட்காரவும். 
•  யாராவது உண்ணேவ அருந்தேவா 
 கஷ்டப்படுவைத கண்டால் 
 ேவைலயாள டம் ெசால்லவும். 
•  ெபாய் பல்கட்டு, காதுேகட்கும் கருவி 
 மற்றும் கண்ணாடி அைனத்து உணவு 
 ேவைலகளிலும் அணியப்பட்டுள்ளதா என 
 உறுதிப்படுத்தவும். 
•  உணவு ேவைலக்குமுன் வாய் 
 சுத்தமாகவும் விலக்குயும் உள்ளதா என 
 உறுதிப்படுத்தவும். 
•  சிறு கடிகள் மற்றும் ெகாஞ்சமாக 
 அருந்துவைத உற்சாகப்படுத்தவும். 
•  ெமதுவான ஓய்வான உண்ணும் அனுபம் 
 ெபற முயர்ச்சியுங்கள். 
•  மதல் கடி அல்லது அருந்தல் 
 விழுங்கப்பட்டதா என நிச்சயித்தப்பின்ேன 
 அடுத்து ெகாடுக்கவும். 
•  ெதாண்ைட அைசைவ நன்கு ஊர்ந்து 
 கவனியுங்கள் ஒருவர் விழுங்கிய 
 அறிகுறிக்கு. 
•  உணவு ேவைலக்குப்பின் வாய் 
 சுத்தமாகவும் விலக்குயும் உள்ளதா என 
 உறுதிப்படுத்தவும். 
•  உண்றப்பின் 20-30 நிமிடங்களுக்கு ேநராக 
 உட்கார்ந்தபாடு இருங்கள். 
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பக்கவாதத்திற்குபின் 
விழுங்கும் 
பிரச்சிைனகள்: 

நீங்கள் அறிந்துக்ெகாள்ள 
ேவண்டியைவ என்ன 

மற்றும் எப்படி உதவுவது 

(Swallowing Problems after Stroke – Tamil) 

இருக்குமா என்பைத குடும்பத்தினர் 
பு ந்துக்ெகாள்வது முக்கியமாகும். 
விழுங்கும் பிரச்சைன 
உள்ளவர்களுக்கு உதவி அளிப்பது: 
⇒ விழுங்கத் தந்திரங்கள்: ேபச்சு-ெமாழி 
 ேநாய் இயல்பு நிபுனைர விழுங்கும் 
 திரைன ேமம்படுத்த கீழ்கண்ட 
 ெசயல்முைறகைளவுப் ப ந்துைரக்கலாம்: 

•  முகவாய்க்கட்ைடைய ெசருனார்ேபால் 
 ைவப்பது (மார்பு வைர 
 முகவாய்க்கட்ைடைய கீழாக ெசருகுவது) 
 மூச்சுக்குழாய் வழியாக உணேவா 
 பானேமா ேபாகாமல் தடுக்க. 
•  மீண்டும் மீண்டும் விழுங்கள் (ஒரு 
 முைறக்குேமல் ஒவ்ெவாரு வாய்க்கும் 
 விழுங்குதல்) ெதாண்ைடயில் 
 அைடத்திருக்கக் டிய உணைவேயா 
 திரவத்ைதேயா விலக்க. 
•  தைலைய இடேதா வலேதா திருப்பதல் 
உணைவேயா திரவத்ைதேயா வலமான 
பக்கமாக ெசல்ல உதவிட. 

⇒ நிைலப்படுத்தல்: 
•  நபைர ேநராக தைலைய சற்ேற 
 முன்ேனாக்கி உட்கார ைவக்கவும். 
 உணவு ேநைலகளில் தைலயைணகைள 
 உபேயாகித்து நிைலப்படுத்தவும். 
•  தாேம உண்ண இயலாகவர்களுக்கு 
 ஊட்ட அவர்கல் கண் மட்டத்துக்கு 
 உட்காரவும். நீங்கள் எப்ெபாழதும் 
 ஊட்டுபவைர ேநாக்கியிருக்கேவண்டும். 

⇒ ழ்நிைல மற்றும் தயார்படுத்தல்: 
•  உண்ணும் இடத்தில் கவணமிழக்க 
 ைவக்கக் டியைவைய குைறக்கவும். 
•  வாெனால் மற்றும் ெதாைலகாட்சி 
 ெபட்டிைய நிறுத்தவும். 
•  உண்ணும் ேவைலயில் ேபசும் நபர்கைள 
 கட்டுப்படுத்தவும். 
•  தம்ைம தாேம ஊட்டிக்ெகாள்ள 
 உதவுமாறு உணவு, ேகாப்ைபகள் 
 மற்றும் பாத்திரங்கைள அருேக 



பக்கவாதத்திற்குபின் விழுங்கும் 
பிரச்சிைனகள் 
பக்கவாதம் நாம் உண்ண மற்றும் விழுங்க 
உபேயாகிக்கும் தைசகைள பாதிக்கலாம் 
மற்றும் விழுங்க கஷ்டமாக்கலாம். 
இைவ உதடுகள், நாக்கு ேபான்றைவ 
உட்பட்ட தைசகலாக இருக்கலாம். எச்சில் 
ஒழுகுவது, இரும்பல் அல்லது மூச்சு 
தினறுவது ேபான்ற சில விழுங்கும் 
பிரச்சிைனகள் ெவள்ப்பைடயாகத் 
ெத யலாம் ஆனால் மற்றைவ 
கண்டுபிடிக்க கடினமாக இருக்கலாம் 
(உதாரணமாக ெதாண்ைடயில் உணவு 
சிக்கிக்ெகாள்ளுவது). 
பக்கவாதத்திற்குபின் 
உண்ணும்ெபாழுதும் 
அருந்தும்ெபாழுதும் கீழ்கண்டைவ 
ேபான்ற ெபாதுவான கஷ்டங்களுக்கு 
விழிப்புடன் இருங்கள்: 
• உண்ணும்ெபாழுதும் 
 குடிக்கும்ெபாழுதும் தும்முவது, 
 ெதாண்ைடைய கரகரப்பது அல்லது 
 மூச்சைடப்பது 
•  ஒவ்ெவாரு வாய் உணவுக்கும் 
 பலமுைற விழுங்குவது 
•  உண்ணும்ெபாழுதும் 
 குடிக்கும்ெபாழுதும் உணவு 
 ெதாண்ைடயில் அைடப்பதாக புகார் 
•  விழுங்கியப்பின் உணைவ 
 கண்ணத்திேலா வாயின் ன்புரத்திேலா 
 ைவத்திருப்பது Ð அடிக்கடி ஒருவ ன் 
 பலவனீமான பக்கத்தில் 
• மிக ேவகமாகேவா அல்லது மிகவும் 
 ெமதுவாகேவா உண்ணுவது 
•  உண்று முடிக்க ெநடு ேநரம் எடுப்பது 
•  மீண்டும் மீண்டும் நியுேமானியா 
 அல்லது மார் ெதாற்றுேநாய் 
• தாேன உண்ணும் திரனில் மாற்றங்கள் 
 

விழுங்கும் பிரச்சைனகள் 
எவ்விதத்தில் அபாயமானைவ? 
ஒருவர் உண்ண அல்லது விழுங்க 
கஷ்டப்படும் அறிகுறி காட்டினால், 
விழுங்குவதற்கான ேசாதைன ெசய்வது 
முக்கியமாகும். உடல்நலகாப்பு அளிப்பவ டம் 
விழுங்கும் மதிப்படு ேகட்கவும். ஒரு 
ேபச்சு-ெமாழி ேநாய் இயல்பு நிபுனர் 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 
ஒருவருக்கு உண்ண அல்லது விழுங்க 
பிச்சனாகள் இருந்தால் கஷ்டப்பட்டால், 
உணவு அல்லது பானம் உணவுக்குழாயுக்கு 
பதிலாத தவறாக மூச்சுக்குழாயில் ேபாகும் 
அபாயம் உண்டு. இது சில சமயம் மார் 
ெதாற்றுேநாய் அல்லது நியுேமானியா 
ஏப்படுத்தலாம். 
விழுங்க கஷ்டப்படுேவார் சில சமயங்களில் 
ேபாதிய உணவு அல்லது பானம் 
உட்ெகாள்ளுவதில்ைல. இது இைட 
குைறவு அல்லது வரண்டுேபாவைத 
(தாகம்) ஏற்படுத்தலாம். விழுங்கவது 
பாதுகாப்பாகவும் எலிதாக்கவும் ஒருவ ன் 
உணவு அல்லது பானத்ைத மாற்றுவது சில 
சமயம் உதவலாம். 

விழுங்கும் பிரச்சைன 
உள்ளவர்களுக்கு உதவி அளிப்பது: 
குடும்பங்கள் விழுங்கும் பிரச்சைன 

உள்லவர்களுக்கு உதவ சில வழிகள் 
உள்ளன. நீங்கள் ெசய்யக் டியது: 
⇒ ேபச்சு-ெமாழி ேநாய் இயல்பு 

நிபுனைர ஊட்டும் மற்றும் விழுங்கும் 
சிபா சுகைள விளக்கிக் றச் 
ெசால்லுங்கள். இைவ உட்படக் டியைவ: 

⇒ ெகட்டியாக்கியப் பானங்கள்: மில்க் 
ேஷக் மற்றும் ெநக்டர் பழரசங்கள் 
ேபான்றைவயானது ெகட்டியாக்கியப் 
பானங்கள். நீர், ேதநீர், காப்பி, 
பழச்சாறு அல்லது ப் ேபான்ற 
ெமல்லிய பானங்கள் மிக விைரவாக 
ெசல்லக் டியதால் விழுங்க கடினமாக 
இருக்கலாம். இந்தத்திரவியங்கள் 
மூச்சுக்குைழயில் நுைழேயக் டும். 
இப்பானங்கள் விழுங்க எலிதாக்க 
ெகட்டிப்படுத்தப்படலாம் (அதாவது ஐ  
கி ம் அல்லது ெஜல்ேலா) 

⇒ உணவு ெமன்ைம மாற்றங்கள்: நாம் 
தினமும் ெவவ்ேவறு விதமான உணவு 
ெமன்ைமகைள உண்ணுகிேறாம், 
அைவயாவன: 
•  குைழத்து (உதாரணமாக மசித்த 
 உருைளக்கிழங்கு) 
•  ெகாந்திய (உதாரணமாக மாகேரானி) 
•  மிருதுவான (உதாரணமாக னா 
 சாந்ட்விச்) 
•  சாதாரண (e.g., ெகாட்ைடகள்) 

ஒருவருக்கு விழங்கும் பிரச்சைனகள் 
இருந்தால் எல்லாவித உணவு 
ெமன்ைமகைளயும் உண்ணமுடியாமல் 
இருக்கலாம். ஒரு விழுங்குக் டும் 
என்கிற மதிப்படு எவ்வித ெமன்ைமகைள 
அபாயமின்றி என்று கணிக்க உதவலாம். 
ஏெனன்றால் நாம் அைனவரும் பல விதமான 
உணவு ெமன்ைமகைள விரும்புகிேறாம். 
இந்க உணவு மற்றும் பான ெமன்ைமைய 
மாற்றுவது மக்களுக்கு மிகவும் உதவியாக 


