Nepali – नेपाली

�ितषेध: यो जानकारीप� शैिक्षक �योजनका लािग मा� हो। अं�ज
े ीबाट सही अनुवाद गनर् हरे क �यास ग�रए पिन, भाषा अनुवादको काम एकदमै
ँ ो ब�ाको लािग यो जानकारी सही भएको िनि�त गनर्का लािग कृ पया
ज�टल हो र त्यसैले �ि�गत अनुवादह�मा �ु�ट पाइन सक्छन्। तपाईक
ँ ो डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य �वसायीह�सँग परामशर् िलनुहोस्।
तपाईक

ि�-तहको (Bi-level) भेिन्टलेसन
Bi-level ventilation
ि�-तहको (Bi-level) भेिन्टलेसन भनेको के हो?
What is Bi-Level Ventilation?

ँ ो ब�ालाई �कन ि�-तहको भेिन्टलेसन �कन चािहन्छ?
तपाईक
Why does your child need Bi-Level Ventilation?

ि�-तहको थेरापी (वा BiPAP) एक �कारको �ास��ास सहायता
ँ ो ब�ाको �ास फे न� क्षमतालाई सहयोग गदर्छ।
हो जसले तपाईक
यसमा मास्क तथा ि�-तहको मेिसनको �योग संल� �न्छन्। यो ि�तहको मेिसनले मास्कको माध्यमबाट चापलाई �ासमागर् तथा
फोक्सोमा पुर्याउँ छ। यसले �ास��ासलाई सामान्य बनाउनका
लािग �ासमागर्लाई खोल्दछ।

ँ ो डाक्टरले तपाईल
ँ ाई भनेका छन् �क तपाईक
ँ ो ब�ालाई
तपाईक
सेन्�ल िस्लप एपनोइया नामक �ास��ास समस्या (Central
Sleep Apnoea – CSA) वा हाइपोभेिन्टलेसन छ। CSA को
समस्यामा शरीरले िनदाएको समयमा के ही समयका लािग �ास
ँ ो ब�ाले �श� मा�ामा �ास फे नर् सक्दैन
फे नर् िबसर्न्छ। जब तपाईक
तब हाइपोभेिन्टलेसन �न्छ।

सामान्य �ास��ास महत्वपूणर् �न्छ �कन�क यसले अिक्सजनलाई
िभ�याउन तथा काबर्न डाईअक्साइडलाई बािहर्याउन सघाउ
गदर्छ। ि�-तहको थेरापीबाट दुई चरणमा चाप पुर्याइन्छ –
इिन्स्परे टोरी (�ास िलने) चाप तथा एिक्स्परे टोरी (�ास फ्याँ�े)
चाप।

ँ ो ब�ा
CSA र हाइपोभेिन्टलेसन समस्या तब मा� �न्छ जब तपाईक
ँ ो ब�ालाई सुत्दाखे�र ि�सुत्दछ। यस कारणका लािग तपाईक
तहको आवश्यकता पदर्छ। ि�-तहले िनदाएको बखत �ास��ास
ँ ो ब�ाको
मागर् बन्द नहोस् भनेर चाप िसजर्ना गदर्छ। यसले तपाईक
�ास��ास दरलाई पिन सहयोग गदर्छ।
ँ ो ब�ा �दउँ सो सुत्छ भने ती छोटो सुताइमा पिन ि�य�द तपाईक
तहको �योग गनुर् महत्वपूणर् �न्छ।
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हामी के गछ�?ँ
What will we do?
ँ े आफ्नो िन�ा डाक्टरलाई िक्लिनकमा देखाउनु भएको
य�द तपाईल
ँ ो ब�ालाई ि�-तहको आवश्यकता छ भ�े िनणर्य
छ र तपाईक
ँ ाई हरे क शु�बार �ने "िन�ा िक्लिनक"
भएको छ भने तपाईल
(sleep clinic) मा भाग िलनका लािग बुक ग�रन्छ। यस भेटमा
ँ ो ब�ालाई मास्क लगाइन्छ। ि�-तहको थेरापी शु� गनुर्पूवर्
तपाईक
ँ ो ब�ालाई मास्क लगाउने बानी बसाल्नु ज�री �न्छ।
तपाईक
ँ े मास्कलाई घरमा लैजानु�नेछ र आगामी के ही �दनह�का
तपाईल
लािग छोटो समयह�का लािग आफ्नो ब�ालाई मास्क लगाउनका
ँ ो ब�ा जागेको वा िनदाएको
लािग अिभ�े�रत गनुर्�नेछ। यो तपाईक
ँ ो ब�ा मास्क
अवस्थामा गनर् स�कन्छ, �कन�क यसको उ�ेश्य तपाईक
लगाउन नडराओस् भ�े िनि�त गनुर् हो। घरमा �योग गनर्का
ँ ाई �दान
िनिम� मास्क सापटी िलने जानकारी पिन तपाईल
ग�रन्छ। उपचार शु� गनुर्पूवर् उनीह�को अनुहारको ह�ीह�को 3D
ँ े िलनु�नेछ। यसले ह�ीह�को िवकासको अनुगमन
फोटो तपाईल
गनर् हामीलाई म�त गन�छ र मास्कले मािथल्लो दाँतह�लाई दबाव
वा चाप न�दने िनि�त गन�छ। मास्क तथा चाप उपचारको
िनयिमततासँगै 3D फोटो िखच्ने कामलाई हरे क 2-3 वषर्मा
दोहोर्याउनु पछर्।
जब हामी मेिसनमा चाप प�रवतर्न गछ� ँ र ब�ाह� ि�-तह �योग
ँ ा ब�ाह�
गनर्मा अभ्यस्त �न्छन् त्यसका लािग तपाईक
ँ े
अस्पतालमा 3-4 रातका लािग आउनुपछर्। यस समयमा तपाईल
िच�कत्सा प�रचा�रका वा नसर् परामशर्दाता (Clinical Nurse
Consultant – CNC) वा िच�कत्सक�य नसर् िवशेषज्ञ (Clinical
Nurse Specialist – CNS) लाई भेट्नु�नेछ र ि�-तहको मेिसनका
ँ े
बारे मा जानकारी तथा िशक्षा �ा� गनुर्�नेछ ता�क घरमा तपाईल
िनि�न्त भएर चलाउन स�ु होस्। घरमा ि�-तहको मेिसनमा के ही
ँ ाई सम्पकर्
समस्या आएको खण्डमा सम्पकर् गनर्का लािग तपाईल
ँ ो ब�ा पिहले नै
िववरण पिन �दान ग�रनेछ। य�द तपाईक
अस्पतालमा छ र िन�ा डाक्टरले उसलाई ि�-तहको भेिन्टलेसन
ँ े िच�कत्सा नसर्
शु� गनुर्पन� िनणर्य गनुर्�न्छ भने तपाईल
परामशर्दाता (Clinical Nurse Consultant) वा िच�कत्सा नसर्
िवशेषज्ञ (Clinical Nurse Specialist) लाई सोही �दन नै
ँ ो ब�ालाई सही आकारको मास्क
भेट्नु�नेछ। उहाँह�ले तपाईक
लगाइ�दनु�नेछ, िशक्षा �दान गनुर्�नेछ र घरमा लैजानका लािग
सामानलाई भाडामा िलने त�रकाको सम्बन्धमा जानकारी
�दनु�नेछ।

ँ े कसरी मास्क तथा मेिसन �ा� गनु�
तपाईल
र् न्छ?
How do you get the mask and machine?
ब�ाको अस्पतालसँग ि�-तहको मेिसनको आपू�तर् सीिमत छ जसलाई
हामी प�रवारह�लाई शुल्क िलएर सापट �दन्छौ।ँ सापटी शुल्क
ँ ँग स्वास्थ्य
ब�ालाई आवश्यक मेिसनको �कारमा भर पछर्। तपाईस
हेरचाह काडर् भए कृ पया हामीलाई खबर गनुर्होस्, ता�क हामी कु नै
पिन ख�रद वा कोषको आवेदनका लािग सहयोग गनर् सकौ।ँ

ँ ो ब�ालाई ि�-तहमा रािखन्छ तपाईल
ँ े
पिहलो पटक जब तपाईक
Westmead को ब�ाको अस्पतालमा मास्कको लािग रकम ितनुर्
पदर्छ। यो शुल्क एकपटकको लािग $100 को हो र यसलाई
क्यािसयरकहाँ गएर ितनुर्पछर् (आकिस्मक िवभागको छेउमा)। 6
मिहनाभन्दा कम उमेरको ब�ाको हदमा बाहेक, अन्य अित�र�
मास्कलाई खु�ा िब�� के न्�ह�मा �क�ु पछर्।

एउटा मास्कको खु�ा मूल्य लगभग $250-$300 पछर्। भिवष्यमा
ँ े खु�ा िब��मा गएर �क�ुपन� मास्कको िवस्तृत िववरण
तपाईल
हामी �दान गदर्छौ।ँ

ँ ो ब�ाले कित�ेलसम्म ि�-तहको मेिसन �योग
तपाईक
गनुप
र् छर्?
How long will your child need to use Bi-Level
Ventilation?
�ायः गरी ि�-तहको थेरापी एउटा लामो समयको उपचार हो।
ँ े फलो अप भेटका लािग
यसकारण यो महत्वपूणर् छ �क तपाईल
ँ
ँ ो
समय िलनुस् तपाईको िन�ा/�ास��ास डाक्टरसँग। तपाईक
ब�ाको �गितलाई अनुगमन गनर् उनीह�को िनयिमत िन�ाको
अध्ययन ग�रनु पन� ज�रत �न्छ।
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अन्य �ितकृ या
Other comments
ँ ो ब�लाई Bi-PAP सिहत घर पठाइन्छ तपाई ँ
जब तपाईक
Centrelink मा Essential Medical Equipment Payment का
लािग योग्य ठह�रनु �न्छ। यो $140 वा�षर्क भु�ानी हो।
ँ ो डाक्टरले
Centrelink मा लैजानका लािग तपाई ँ तथा तपाईक
आवेदन पूरा गनुर्पन� �न्छ।
धेरैजसो Bi-PAP मेिसनह�मा आन्त�रक ब्या�ी �ँदन
ै न्। तपाई ँ
यसका लािग सचेत �नुपछर् �क िबजुली नभएको समयमा यसले
ँ ाई आफ्नो िव�ुत आपू�तर्कतार्लाई सम्पकर्
काम गन� छैन। तपाईल
गरे र आफ्नो प�रवार सदस्य Bi-PAP �योग गन�बारे मा अवगत
ँ ाई एउटा
गराउनुपन� सुझाव �दइन्छ। यसका लािग हामी तपाईल
फाराम �दन्छौ ँ जसबाट तपाई ँ िव�ुतको िबलमा पिन छु ट �ा� गनर्
स�ु �न्छ।

याद गनुह
र् ोस्:
Remember:
•

•

•

•

•

ँ ो ब�ाले हरे क पटक सुत्दाखे�र ि�-तहको
तपाईक
�योग गनुर्पछर्।
य�द योजनामा रािखएको छ भने, हामीले
ँ ो ब�ाले
अस्पतालमा ि�-तह शु� गनुर्पूवर् तपाईक
मास्क लगाउनमा अभ्यस्त भइस�ु पछर्।
ँ े ि�-तहको मेिसन भाडामा िलने वा ख�रद
तपाईल
गनर्पन� �न्छ।
ँ े ि�-तहको मास्क लामो समयका लािग ख�रद
तपाईल
गनुर्पन� आवश्यकता �नेछ।
ि�-तह �योग गन� बालबािलकालाई िनयिमत
परीक्षण तथा फलो अप गनुर्पन� आवश्यकता �नेछ।

ँ ो ब�ा िबरामी भयो भने के गन�?
घरमा तपाईक
What if your child becomes unwell at home?
ँ ो ब�ा िबरामी भयो र आकिस्मक िवभागमा
य�द तपाईक
ँ े सबै ि�-तहको
ल्याउनुपन� आवश्यकता भयो भने तपाईल
उपकरणह� आफू सँगै ल्याउनुपछर्।
ँ ो ब�ाले िछटो िछटो र आवाज िनकालेर �ास
य�द तपाईक
फे �ररहेको छ वा �ास फे नर्लाई क�ठनाइ भइरहेको छ भने तु�न्त
डाक्टरलाई भेट्नुपछर्।

तस्वीरह�का लािग अिभस्वीकृ ित

Philips Home Healthcare �ाहक हेरचाह नम्बरः
1300 766 488
Devilbiss Healthcare Australia

ँ े ब�ाको ओठव�रप�र
य�द समस्या अत्यन्त गम्भीर हो भने तपाईल
कालो रं ग दे�ु�न्छ वा उनीह�ले �ास फे नर् छोडेपिछ रोकावटह�
ँ े एम्बुलेन्स (000)
याद गनुर्�न्छ। य�द यस्तो भएमा तपाईल
बोलाउनुपछर्।

सम्पकर्
Contacts
िच�कत्सा नसर् परामशर्दाता (Clinical Nurse Consultant)
(02) 9845 2572
िच�कत्सा नसर् िवशेषज्ञ (Clinical Nurse Specialist)
(02) 9845 0230
बायोमेिडकल इि�नीय�रङ् िवभाग
(Biomedical Engineering Department)
(02) 9845 2602
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