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দাবীতয্াগঃএই তথয্প�িট েকবল িশ�ামলূক উে�েশয্ ৈতির করা হেয়েছ। ইংেরিজ েথেক সিঠক অনবুাদ করার জনয্ সবর্াত্মক েচ�া চালােনা হেলও 

ভাষার অনবুাদ একিট খুবই জিটল কাজ, আর তাই পৃথক পৃথক অনবুােদ ভুল থাকেতই পাের। আপনার স�ােনর জনয্ এই তথয্িট উপেযাগী িকনা তা 

যাচাই এর জনয্ অন�ুহ কের আপনার ডা�ার িকংবা অনয্ানয্ েপশাদার �া�য্কম�েদর সােথ পরামশর্ করন।  

বাই-েলেভল েভনিটেলশন 
Bi-level ventilation
বাই-েলেভল েভনিটেলশন কী? 
What is Bi-Level Ventilation? 

বাই-েলেভল েথরািপ (িকংবা BiPAP) �াস��াস সচল রাখার একিট 
�ি�য়া যা আপনার স�ানেক �াস েনওয়ায় সহায়তা করেব। এই 

�ি�য়ায় একিট মা� এবং বাই- েলেভল েমিশন বয্বহৃত হয়। মাে�র 
মাধয্েম এই বাই-েলেভল েমিশন �াসনালী ও ফুসফুেস চাপ �েয়াগ 
কের। এিট �াসনালীেক উ��ু কের �াস��াস �াভািবক রােখ।  

�াভািবক �াস��াস গর�পূণর্ কারণ এিট অি�েজন �হেণ এবং 
কাবর্ন ডাই অ�াইড তয্ােগ সহায়তা কের।    বাই-েলেভল 
েথরািপেত চাপ সরবরাহ করা হয় দইু �ের – �াস�হণ সং�া� (�াস 
েনওয়া) এবং �াসতয্াগ সং�া� (�াস েফলা) চাপ।      

 
 

েকন আপনার িশশর বাই-েলেভল েভনিটেলশন 
�েয়াজন?  
Why does your child need Bi-Level Ventilation? 

আপনার ডা�ার আপনােক বেলেছ েয আপনার িশশর েস�াল ি�প 
অয্াপিনয়া (Central Sleep Apnoea - CSA) িকংবা 
হাইেপােভি�েলশন নামক �াস��াসজিনত বয্ািধ আেছ। CSA হেল 
ঘুম� অব�ায় িকছু সমেয়র জনয্ শরীর �াস-��াস েনওয়ার 
বয্াপারিট “ভুেল যায়”। হাইেপােভি�েলশন ঘেট যখন আপনার িশশ 

পযর্া� পিরমােন �াস েনয় না।  

 

CSA এবং হাইেপােভি�েলশন েকবল তখনই একিট সমসয্া িহেসেব 
েদখা েদয় যখন আপনার িশশ ঘুমায়। একারেণ ঘুম� অব�ায় 

আপনার িশশর বাই-েলেভল বয্বহােরর �েয়াজন হেব। বাই-েলেভল 
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ঘুম� অব�ায় চাপ �েয়াগ কের যােত কের �াসনালী ব� হেয় না 
যায়। এিট আপনার বা�ার �াস ��ােসর হার বজায় রাখার ে�ে�ও 

সাহাযয্ কের।  

আপনার বা�া যিদ িদেনর েবলা ঘুমায় তাহেলও বাই-েলেভল 
বয্বহার করা গর�পূণর্।  

আমরা কী করব? 
What will we do? 

আপিন যিদ আপনার ি�প ডা�ােরর সােথ ি�িনেক েদখা কের থােকন 
এবং েসখােন যিদ এমন িস�া� েনওয়া হয় েয আপনার বা�ার বাই-
েলেভল সােপােটর্ র �েয়াজন, তাহেল আপনােক “ি�প ি�িনেক” বুক 
করা হেব যা �িত শ�বার অনুি�ত হয়। এই সা�ােতর সময় 

আপনার বা�ােক মা� পড়ােনা হেব। বাই-েলেভল েথরািপ শরর 

আেগ আপনার বা�ােক মা� পড়ায় অভয্� হেত হেব। আপিন মা�িট 
বাড়ীেত িনেয় িগেয় পরবত� কেয়কিদন আপনার বা�ােক অ� 
সমেয়র জনয্ েসিট পড়েত উৎসািহত করেবন।  আপনার বা�ার 
ঘুমােনা িকংবা েজেগ থাকা েযেকােনা অব�ায়ই এিট হেত পাের, কারণ 
এর উে�শয্ হল েস মা�িটেক েযন ভয় না পায় তা িনি�ত করা। 
বাড়ীেত েমিশন এবং মা�িট বয্বহােরর জনয্ ভাড়া েনওয়ার 
বয্াপােরও আপনােক তথয্ েদওয়া হেব। িচিকৎসা শর করার আেগ 

আমরা তার মুেখর হাড়গেলার একিট ি�মাি�ক ছিব তুেল েনব। এিট 
আমােদরেক হাড়গেলার বৃি� পযর্েব�েণ এবং মা�িট যােত তার 
উপেরর পািটর দাঁতগেলােত চাপ সৃি� করেত না পাের তা িনি�ত 
করেত সাহাযয্ করেব।   �মাগত মা� ও চাপ �েয়ােগর িচিকৎসার 

পাশাপািশ �িত ২-৩ বছর অ�র এই ছিব আবার িনেত হেব।  

আপনার বা�ােক ৩-৪ রােতর জনয্ হাসপাতােল আসেত হেব যখন 
আমরা েমিশেনর চাপ পিরবতর্ ন করব এবং এেত কের তারা বাই-
েলেভল বয্বহাের অভয্� হেব। এই সমেয় আপিন ি�িনকয্াল নাসর্ 
কনসালেট� (Clinical Nurse Consultant - CNC) িকংবা 
ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল� (Clinical Nurse Specialist - CNS) এর 
সােথ সা�াত কের বাই-েলেভল েমিশন স�েকর্  িশখেবন এবং তথয্ 
েনেবন, যােত কের আপিন আত্মিব�ােসর সােথ বাড়ীেত েমিশনিট 
বয্বহার করেত পােরন।  বাড়ীেত হঠাৎ বাই-েলেভল েমিশেন সমসয্া 
েদখা িদেল এ বয্াপাের েযাগােযােগর িব�ািরতও আপনােক েদওয়া 
হেব।  আপনার বা�া যিদ ইিতমেধয্ই হাসপাতােল থােক এবং 
আপনার ি�প ডা�ার িস�া� েনন েয আপনার বা�ােক বাই-
েলেভল েভনিটেলশন শর করেত হেব, তাহেল আপিন ঐ িদনই 
ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালেট� িকংবা ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল� এর 
সােথ েদখা করেবন।   তারা আপনার বা�ােক সিঠক মােপর মা� 
পিরেয় েদেব, কীভােব তা বয্বহার করেত হেব তা েশখােব এবং 
য�িট ভাড়ায় বাড়ীেত িনেয় যাওয়ার বয্াপাের তথয্ েদেব।   

আপিন কীভােব মা� এবং েমিশনিট পােবন? 
How do you get the mask and machine? 

িচলে�নস হাসপাতােল অ� িকছু বাই- েলেভল েমিশন আেছ েযগেলা 
আমরা একিট িফ এর িবিনমেয় পিরবারগেলার কােছ ভাড়া িদেত 
পাির।  আপনার স�ােনর চািহদা অনুযায়ী েমিশেনর ধরেনর উপর 

িনভর্ র কের ভাড়ার খরচ িভ� িভ� হেব। অনু�হ কের আপনার 
েকােনা েহলথ েকয়ার কাডর্  থাকেল তা জানােবন, যােত আমরা 
েমিশনিট �য় িকংবা এর জনয্ অথর্ সাহােযয্র আেবদেন সহায়তা 
করেত পাির।  

 
আপনার বা�ােক যখন �থমবার বাই- েলেভল লাগােনা হেব তখন 
আপিন Westmead িচলে�নস হাসপাতােল মা� এর জনয্ একিট িফ 
েদেবন। এই িফ এককালীন ১০০ ডলার যা (জররী িবভােগর পােশ) 

কয্ািশয়ারেক িদেত হেব।  ৬ মােসর কম বয়সী বা�া ছাড়া েযেকােনা 

বাড়িত মা� অবশয্ই খুচরা িব�য় েক� েথেক িকনেত হেব।  

 

 

 
একিট মাে�র খুচরা মূলয্ ২৫০ – ৩০০ ডলার। আমরা আপনােক 
খুচরা িব�য় েক� েথেক ভিবষয্েত মা� েকনার জনয্ �েয়াজনীয় 
িব�ািরত তথয্ েদব।  
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 আপনার স�ানেক কতিদন বাই-েলেভল 
েভনিটেলশন বয্বহার করেত হেব?   
How long will your child need to use Bi-Level 
Ventilation? 

অিধকাংশ ে�ে� বাই-েলেভল েথরািপ একিট দীঘর্েময়ািদ 
িচিকৎসা। এজনয্ আপনার ি�প/েরসিপেরটির ডা�ােরর সােথ 

পরবত�েত িনয়িমত েদখা করাজররী। এছাড়া আপনার বা�ার 
অ�গিত পযর্েব�েণর জনয্ িনয়িমত তার ঘুেমর ধরণ 
পযর্ােলাচনার �েয়াজন হেব।    

 
অনয্ানয্ ম�বয্ 
Other comments 

যখন আপনার বা�ােক বাই-পয্াপ সহকাের বাড়ীেত েযেত েদওয়া 
হেব, তখন আপিন Centrelink েথেক ‘Essential Medical 
Equipment Payment’ পাবার েযাগয্ হেবন। এিট বাৎসিরক ১৪০ 

ডলার। Centrelink এ িনেয় যাওয়ার জনয্ আপনােক এবং আপনার 

ডা�ারেক একিট আেবদন প� পূরণ করেত হেব।  

অিধকাংশ বাই-পয্াপ েমিশেন অভয্�রীণ বয্াটাির থােক না।  এ 
বয্াপাের আপনােক সেচতন থাকেত হেব, কারণ িবদযু্ৎ চেল েগেল 
এিট কাজ করা ব� কের েদেব। আপনার পিরবােরর একজন সদসয্ 
েয বাই-পয্াপ বয্বহার করেছ তা আপনার িবদযু্ৎ সরবরাহকারী 
েকা�ািনর সােথ েযাগােযাগ কের তােদরেক জানােনার জনয্ 
পরামশর্ েদওয়া হে�।  এর জনয্ আমরা আপনােক একিট ফমর্ েদব 
কারণ আপিন আপনার িবদযু্ৎ িবেলর উপর ছাড় পাবার জনয্ও 
েযাগয্ হেবন।  

 
 আপনার বা�া যিদ বাড়ীেত অস�ু হেয় পেড়?   
What if your child becomes unwell at home? 

আপনার বা�া যিদ অসু� হেয় পেড় এবং তােক জররী িবভােগ 
আসেত হয়, তাহেল আপনােক সােথ কের সকল বাই-েলেভল সর�াম 
িনেয় আসেত হেব।  

যিদ আপনার বা�া �ত, শ� সহকাের �াস��াস িনেত থােক 
িকংবা যিদ মেন হয় েয তার �াস��ােস ক� হে� তাহেল েদির না 
কের আপনােক একজন ডা�ােরর কােছ েযেত হেব।  

যিদ সমসয্া খুব গরতর হয় তাহেল হয়েতা আপিন েদখেবন 
আপনার বা�ার েঠাঁেটর চারপাশিট কােলা হেয় েগেছ িকংবা েস 
েথেম েথেম �াস িনে�।  যিদ এমন িকছু হয় তাহেল আপনার 
অয্ামবুেল� (000) ডাকা উিচৎ  

েযাগােযাগ করন  
Contacts 

ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালেট�  
 (02) 9845 2572 

ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল� 
 (02) 9845 0230 

বােয়ােমিডেকল ইি�িনয়ািরং িডপাটর্ েম�  
 (02) 9845 2602 

 
 
 

মেন রাখেবনঃ  
Remember: 

• �িতবার ঘুমােনার সময় আপনার বা�ােক বাই-
েলেভল বয্বহার করেত হেব।  

• যিদ পিরক�না করা হয়, তাহেল হাসপাতােল আমরা 
বাই-েলেভল শরর আেগ আপনার বা�ােক মা� 
পড়ায় অভয্� হেত হেব।   

• আপনােক বাই-েলেভল েমিশন িকনেত িকংবা ভাড়া 
িনেত হেব।  

• দীঘর্েময়াদী বয্বহােরর জনয্ আপনােক একিট বাই-
েলেভল মা� িকনেত হেব।  

• েযসব িশশ বাই-েলেভল বয্বহার করেছ তােদর 
িনয়িমত পরী�া এবং ফেলা-আপ এর �েয়াজন হেব।  

 

 

 

ছিব বয্বহােরর জনয্ কৃত�তা �ীকার  
Philips Home Healthcare -  
কা�মার েকয়াের েযাগােযােগর ন�রঃ  

1300 766 488 

Devilbiss  Healthcare Australia 
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