तथ्य ताललका

Nepali

यो तथ्य पुस्ततका शैक्षिक उद्देश्यको लागि मात्र हो । यो जानकारी तपाईँको बच्चाको लागि सही छ भन्ने कुरा ननस्श्चत िननको लागि कृपया
आफ्नो गचककत्सक वा अन्य तवातथ्य पेसा कमीहरूसँि परामशन िनुन होला । यदि तपाईँ यस तथ्य पुस्ततकाबारे प्रनतपुस्टि उपलब्ध िराउन चाहनु
हुन्छ भने कृपया यो वेभसाईिमा जानु होला www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets/feedback-form.

बालबच्चाहरूमा गम्भीर खालको रोगको पहहचान
(Recognition of Serious Illness in Children)
बच्चा स्वस््य तथा आराम हुँदा उ कस्तो छ भन्ने कु रा बच्चाको माता
ुँ ाई थाहा हन्छ अहन तपाईल
ुँ े उसको मनहस्थहत,
हपताको रूपमा तपाईल
व्यवहार, क्रियाकलाप र भोकमा आएको सूक्ष्म पररवततनबारे थाहा पाउन
ुँ ो बच्चामा कु नै रोग हवकहसत हुँदै गएको हन सक्ने
सक्नुहन्छ यो तपाईक
ुँ ो बच्चा मन्द रूपले मात्र हवरामी भएको
सङ्के त हो । यक्रद तपाईक
ुँ े त्यो
सङ्के तहरू छन् भने हचक्रकत्सक कहाुँ जानु भन्दा पहहला तपाईल
रोगले कसरी हवकास गछत भनेर हेनतको लाहग पखतने छनौट गनत पहन
सक्नुहन्छ । यक्रद तपाई ुँ आफ्नो बच्चाको लाहग हचहन्तत हनुहन्छ भने
ुँ े उसलाई हचक्रकत्सक कहाुँ लग्नुपछत । सामान्यतः तपाईक
ुँ ो
तपाईल
पाररवाररक हचक्रकत्सक नै सम्पकत गने पहहलो हचक्रकत्सक हन सक्छ । यक्रद
ुँ ाई आफ्नो बच्चालाई तत्काल अस्पताल लग्नु पछत भन्ने लाग्छ भने
तपाईल
ुँ ो आकहस्मक हवभाग सधै ुँ उपलब्ध रहेको हन्छ ।
तपाईक

म कहहले हचहन्तत हनु पछत ?
When should I be concerned?
एउटा बढी गम्भीर प्रकारको रोगको सामान्य लक्षणहरू हन्छन् जसले
ुँ ाई तत्काल हचक्रकत्सकलाई भेट्न उक्साउुँ छ । यसमा हनम्न
तपाईल
कु राहरू लगायत छन् :

बढी गम्भीर प्रकारको असामान्यपन हिहथलता, एउटा कमजोर रोदन,
झको मान्ने वा उसको वररपररको सर सामानहरू प्रहत तुच्छ प्रहतक्रिया –
यक्रद यस्तो भयो भने तत्काल हचक्रकत्सकलाई भेट्नुहोस् ।
श्वासप्रश्वास (Breathing)
ुँ ो बच्चाको श्वासप्रश्वास तीव्र घ्यारघ्यार गने खालको छ भने
यक्रद तपाईक
ुँ े तत्काल
वा श्वास फे नत गाह्रो भएको जस्तो लाग्यो भने तपाईल
हचक्रकत्सकसुँग भेट गनुतपछत । यक्रद त्यो समस्या हनकै गम्भीर छ भने
ुँ े आफ्नो बच्चाको ओठ वररपरर कालो रङ देख्न पहन सक्नु हन्छ वा
तपाईल
उसले श्वास फे नत रोक्दा हवश्रामहरू हलन पहन सक्छ । यक्रद यस्तो भयो
ुँ े एम्बुलेन्स बोलाउनु पछत ।
भने तपाईल
छालाको रङ र रूप (Skin colour and appearance)
ुँ ो बच्चामा असामान्य पहेल
ुँ ोपन वा हात खुट्टाको छालामा
यक्रद तपाईक
ुँ े हचक्रकत्सकलाई भेट्नु पछत ।
बैजनी धब्बा छ भने तपाईल

ुँ ो बच्चाले कहत पानी हपइरहेको छ र
तरल पदाथत हभत्र र बाहहर-तपाईक

कै यौ ुँ डाबरहरू सामान्य सङ्िमणको कारणले हने गछत र हतनीहरू
ुँ ो बच्चाको िरीरमा हथच्दा खेरी
गम्भीर खालको हुँदन
ै । यक्रद तपाईक
ुँ े उसलाई
नहराउने खालको बैजनी रङको डाबरहरू छन् भने तपाईल
तत्काल हचक्रकत्सक कहाुँ लग्नुपछत । छालामा एउटा हससाको हगलासले
हथच्नुहोस् र त्यो हराउुँ छ क्रक हराउुँ दैन हेनुतहोस् । यो मेहनन्गोकोक्कल

कहत हपसाब फे रररहेको छ

सङ्िमणको लक्षण हन पहन सक्छ । (मेहनन्गोकोक्कल फ्याक्ट हसट

चनाखोपन र झर्ककने
श्वासप्रश्वास
 छालाको रङ र रूप




चनाखोपन (Alertness)
ुँ ो बच्चा हवरामी भए पहछ उ कम सक्रिय हन पहन सक्छ, बढी सुत्न
तपाईक
सक्छ र बढी हनन्रालु हन सक्छ ।

हेनुतहोस् )
यक्रद यी लक्षणहरू तीव्र गहतमा वृहि भयो भने, एकसाथ भयो भने
ुँ ो बच्चाको उमेर हनकै सानो छ भने तपाईल
ुँ े तत्काल
वा यक्रद तपाईक
मद्दत हलनु पछत ।
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तरल पदाथत हभत्र र बाहहर (Fluids in and out)
ुँ ो बच्चाले समान्य मात्रा भन्दा आधा भन्दा कम तरल पदाथत
यक्रद तपाईक
हपइ रहेको छ भने वा प्रत्येक ६ घण्टामा हपसाब फे रर रहेको छैन भने
ुँ े
उसलाई हडहाईड्रेिन भएको छ क्रक छैन भनेर जाुँच गनतको लाहग तपाईल
हचक्रकत्सकलाई भेट्नु पछत । गम्भीर खालको समस्याहरूको लक्षणहरू
रगत वा हररयो तरल पदाथत (हपत्त) बान्ता गनुत, वा रगत भएको क्रदसा
ुँ े तत्काल हचक्रकत्सकलाई भेट्नु पछत ।
गनुत । यक्रद यस्तो भयो भने तपाईल
सम्भाहवत गम्भीर प्रकारको रोगको अन्य लक्षणहरूमा कडा वा हनरन्तर
पीडा वा आकु लता, डाबर वा मूच्छात पनुत लगायतका छन्।
ज्वरो (Fever)
ज्वरो आफै मा हाहनकारक हुँदन
ै । ज्वरो आउने सङ्िमण प्रायजसो
भाइरल हन्छ र आराम र तरल पदाथत आवश्यक हन्छ, तर कहहलेकाही ुँ
यो ब्याक्टेरीयाजन्य हन्छ त्यसलाई एहन्टबायोरटकद्वारा उपचार गनत
आवश्यक हन्छ । कारण थाहा पाउन प्रायजसो गाह्रो हने भएको र
रोगको अन्य लक्षणहरू थाहा पाउन गाह्रो हने भएकोले ३८ हडग्री भन्दा
बढी ज्वरो आएको ३ महहना भन्दा कमको एकजना बच्चालाई हचक्रकत्सक
कहाुँ लग्नुपछत ।

मूच्छात पनुत (Seizures (fits))
ुँ ो बच्चा मूच्छात परे को छ भने तपाईल
ुँ े उसलाई कोल्टे पारे र
यक्रद तपाईक
सुताउनु पछत अहन एउटा एम्बुलेन्स बोलाउनु पछत । (मूच्छात त्य पुहस्तका
हेनुतहोस् )

यो कु रा नहबसतनह
ु ोस्:/Remember:
ुँ ो बच्चाको बारे मा तपाईल
ुँ े नै सबै भन्दा राम्रो गरे र जान्नु
तपाईक
हन्छ ।
ुँ े
 यक्रद तपाई ुँ आफ्नो बच्चाको बारे मा हचहन्तत हनुहन्छ भने तपाईल
यसलाई हचक्रकत्सक कहाुँ लग्नु पछत ।


हबरामी र ज्वरो आएको नवजात हििु वा बच्चा कस्तो छ भनेर हनश्चय
गनतको लाहग माहथ वणतन गररएको अहभ लक्षणहरूलाई प्रयोग गनुतहोस्
(चनाखोपनमा पररवततन, श्वासप्रश्वास, छालाको रङ र तरल पदाथत हभत्र
र बाहहर).

नामञ्जुरी: यो त्य पुहस्तका िैहक्षक उद्देश्यको लाहग मात्र हो । अङ्ग्रेजीबाट सही अनुवाद गनतको लाहग सबै प्रयास गदात पहन भाषा
ुँ ो बच्चाको
अनुवाद अहत जरटल कायत हो अहन त्यस कारणले प्रत्येक अनुवादहरूमा गल्तीहरू फे ला पनत सक्छ । यो जानकारी तपाईक
लाहग सही छ भन्ने हनहश्चत गनतको लाहग कृ पया आफ्नो हचक्रकत्सक वा स्वास््य सम्बन्धी स्वास््य कमीहरू सुँग परामित हलनुहोस् ।
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