દયદીઓ ભાટે ભાગગદળગક ત્રિકા

ળગ્રેન્સ ત્રસન્રભના વ્માત્રધભાં સ ૂકી ચાભડી
ળગ્રેન્સ ત્રસન્રભ (SS)ના દયદીઓની યગ-પ્રત્રતકાય વ્મલસ્થા ખયલામ છે અને બેજના
અબાલે લા, તેર અને યસેલાની ગ્રંત્રથઓ નાળ ાભે છે . ળગ્રેન્સ ત્રસન્રભ (SS)ના
દયદીઓનીળગ્રે
ચાભડીન્સ
રારાળ
અને તતડી
જતી
અનુબ
છે . કયી ડલાથી
ૂકી ચાભડી
ત્રસંરડતી
ભ (SS)ના
વ્માત્ર
ધભાં
સલામ

ખ ૂફ ખંજલા આલે છે અને ઘણાં દયદીઓને ળયીય ઉય ચકાભાં ડી જામ છે .

. અને કભયના બાગભાં ચાભડીની ખાસ
ત્રળમાાભાં તકરીપ લધી જામ છે . હાથ, ગ
કાજી રેલી જઇએ.



 ૂયતુ ં ાણી ીલાનુ ં યાખળ : તેનાથી ળયીયને જઇત બેજ ભે છે .



ં ૂ ાા ાણીથી સ્નાન કયળ. ગયભ ાણીથી ળયીય યનુ ં તૈરી ડ સુકાઇ
દદલસભાં ભાિ એક કે ફે લાય જ થડા હપ
જલાથી ચાભડી લધુ સ ૂકી ડી જામ છે .



નહાલા ભાટે હલા, બેજલાા સાબુ જેભકે ગ્રીસયીન, કક ફટય અથલા આરલેયાયુક્ત સાબુન ઉમગ કયલાથી
ચાભડી તદ્દન સુકાઇ જતી નથી.



નહાલાભાં ચણાન રટ, ઓટ્સ અથલા પેત્રળમર સ્રફન ઉમગ ટાળ.



નાહ્યા છી હલા હાથે ળયીય યથી ાણી લ ૂછી રેવ ુ ં અને તયત ભઇસ્ચયાઇઝયનુ ં આછું ડ રગાલળ. ઘસલાથી કે
ભારીળ કયલાથી ચાભડીને નુકસાન થામ છે .



ઉનાાભાં ચાભડીન બેજ જાલી યાખલા ભાટે ભગપીનુ ં કે નાળમેયનુ ં તેર ભઇસ્ચયાઇઝય તયીકે લાયી ળક.
ત્રળમાાભાં ેટ્રરીઅભ જેરી, તર કે કાત્રસમાનુ ં તેર કે એયં દડયુ ં લધુ અસયકાયક યહે છે .



ફજાયભાં ભતાં ભઇસ્ચયાઇઝંગ રીભ અથલા રળન ણ લાયી ળકામ.



સ્લીભંગ કમાગ છી ળાલય રેલાનુ ં અને છી તયત ભઇસ્ચયાઇઝય રગાલલાનુ ં યાખળ.



હંભેળા રાંફી ફાંમનાં સુતયાઉ કડાં હેયજ. ત્રળમાાભાં ઠંડીથી ફચલા એક ઉય એક એલાં ફે-િણ જડી સુતયાઉ
ં ૂ ભે છે .
કડાં હેયલાથી સાયી હપ



સ ૂસલતા લનથી ચાભડીને ફચાલલા ળયીયને સં ૂણગ યીતે ઢાંકીને જ ઘયની ફહાય જળ.



ઊનનુ ં કે ત્રસન્થેટીક બ્રેન્કેટ સુતયાઉ અથલા સાટીનની ખ ચડાલીને લાયળ; નહં ત, સુતયાઉ ચાદય ઓઢીને
બ્રેન્કેટ તેની ઉય ઓઢી ળકામ.



ફહુ ઠંડી હમ કે લન ફૂંકાત હમ ત ઘયભાં ફંધ ફાયણે જ યહેળ.



સલાયન સ ૂયજન પ્રકાળ ચાભડી ઉય ડલાથી ળયીયભાં ત્રલટાભીન ‘ડી’નુ ં ઉત્ાદન લધે છે, જે રાબદામી છે .



હાઇરક્સીક્રયક્લીન જેલી દલાઓ રેલાને કાયણે કેટરાક દયદીઓની ચાભડી કાી ડી જામ છે . દલાઓ ફંધ
કયલાથી એ કાાળ દૂ ય થઇ ળકે છે .



ત્રળમાાભાં ઘણાં દયદીઓની આંગીઓનાં ટેયલાં લાયાપયતી સપેદ, ભ ૂયાં અને રાર ડતાં દે ખામ છે . આલા સંજગભાં
હાથ-ગને ગયભાલ આલા ઊની ભજાં હેયી ળકામ અથલા ગયભ ળેક રઇ ળકામ.



ઘણાં દયદીઓને ળયીય ઉય, ખાસ કયીને ગની ચાભડી ઉય, રાર ચકાભાં ડી જામ છે, સજા ણ આલે અને
દુખાલ ણ થામ છે . એકધાયું રાંફ સભમ સુધી ઊબા ગે યહેલાનુ ં ટાળ અને ગ રટકતા યાખલાને ફદરે
રાંફા કયીને ફેસલાની ટેલ ાડળ. તકરીપભાં યાહત ન ભે ત ડૉક્ટયન સંકગ કયળ.



કડાંને મુરામભ ફનાલનાયાં ‘પેળિક સફ્ટનય’ ન લાયળ.



કૂરય, એયકન્ડીળનય, ગયભાલા ભાટે હીટય કે સગડીન ઉમગ કયીને 30-35 ડીગ્રી તાભાન જલામ ત
ચાભડીનુ ં સ્લાસ્્મ જલાઇ યહે છે .



લાતાનુકળૂ રત (એય-કન્ડીળન્ડ) રૂભભાં બેજ સાચલલા ભાટે ફજાયભાં ભતા હ્યુભીડીપામયન ઉમગ કયલ અથલા
રૂભની અંદય એક હા લાસણભાં ાણી બયી યાખળ.



પળગ ઠંડી હલાથી ત્રળમાાભાં સુતયાઉ ળેતયં જી કે ચટાઇન ઉમગ કયળ.



ફાયી ભાટે કાચને ફદરે રાકડાની અને પળગ રાકડાની અથલા ી.લી.સી.ની હમ ત તેનાથી ત્રળમાાભાં ચાભડીન બેજ
જલાઇ યહે છે .

આ ત્રિકાની નકર ળગ્રેન્સ ત્રસન્રભ (SS)ના દયદીઓને આળ.
ળગ્રેન્સ-ત્રસન્રભ (SS) ત્રલળે લધુ ભાદહતી આ લેફસાઇટ ય ભળે : www.sjogrensindia.org

ળગ્રેન્સ ઇન્ન્ડમાના આજે જ સભ્મ ફન.
ળગ્રેન્સ ઇંદડમાના સંકગ ભાટે ઇ-ભેઇર : sspatientgroup.india@gmail.com
: સયનામુ ં :
701 લત્સયાજ, શ્રદ્ધા સ્કૂરની સાભે , જધુય ગાભ યડ, અભદાલાદ 380 015. પન : 079 26922254 / +91 9510170002
પેસબ ૂક ય ળગ્રેન્સ ઇન્ન્ડમાના ેજ ય ફીજા દયદીઓ સાથે સંકગ યાખી ળક.
——————————————————————————————————————————————————————
આ ત્રિકાના ત્રનભાગણ ભાટે ળગ્રેન્સ ત્રસન્રભ પાઉન્ડેળન (યુ.એસ.એ.) અને ડૉ. ત્રતત્રભય લામ. ભહેતા (કંસલ્ટન્ટ
ડેભાગટરજીસ્ટ, સભગણ, સેન્ટય પય ટ્રીટભેન્ટ ઑપ સ્કીન દડઝીઝ, એસટીડી એન્ડ રેપ્રસી, ભડાસા)ના આબાયી છીએ.

