Bengali – বাংলা

দাবীতয্াগঃএই তথয্প�িট েকবল িশ�ামূলক উে�েশয্ ৈতির করা হেয়েছ। ইংেরিজ েথেক সিঠক অনুবাদ করার জনয্ সবর্াত্মক েচ�া চালােনা হেলও ভাষার
অনুবাদ একিট খুবই জিটল কাজ, আর তাই পৃথক পৃথক অনুবােদ ভু ল থাকেতই পাের। আপনার স�ােনর জনয্ এই তথয্িট উপেযাগী িকনা তা যাচাই এর
জনয্ অনু�হ কের আপনার ডা�ার িকংবা অনয্ানয্ েপশাদার �া�য্কম�েদর সােথ পরামশর্ করন।

CPAP েভনিটেলশন
CPAP Ventilation
CPAP কী?
What is CPAP?

আপনার িশশেক েকন CPAP বয্বহার করেত হেব?
Why does your child need CPAP?

�াসনালীেত িবরিতহীন ইিতবাচক চাপ (Continuous Positive
Airway Pressure - CPAP) হল এক ধরেণর �াস��াস সং�া�

আপনার ডা�ার আপনােক বেলেছ েয আপনার স�ােনর
অব�াকিটভ ি�প অয্াপিনয়া (Obstructive Sleep Apnoea -

সহায়ক েথরািপ যা �াসনালীেত বাধা দূর কের। এই �ি�য়ায়

OSA) নামক �াস��াসজিনত বয্ািধ আেছ। OSA এর ল�ণগেলার

একিট CPAP মা� এবং েমিশন বয্বহৃত হয়। CPAP েমিশন

মেধয্ রেয়েছ নাক ডাকা, েথেম েথেম �াস েনওয়া, রােতর েবলায়

ঘুমােনার সময় �াসনালীেক খুেল রাখেত বায়ুচাপ বয্বহার কের।

হাঁটা, িবছানায় ��াব করা, দুবর্ল মেনােযাগ এবং দুর�পনা। OSA
িবিভ� কারেণ হেত পাের, েযগেলার মেধয্ রেয়েছ বৃহদাকার টনিসল
এবং গলরস�ি�, মুেখর টাকরা কাটা, েপশীর দুবর্লতা, ওজন েবেড়
যাওয়া, �াসনালী সংকীণর্ হেয় যাওয়া িকংবা ফু সফু েসর েরাগ।
এই কারেণ �িতবার ঘুমােনার সময় (িদবািন�া সহ) আপনার
িশশেক CPAP বয্বহার করেত হেব।
CPAP বয্বহার করেল �াসনালী খুেল যায়, যার ফেল নাক ডাকা
ব� হেয় যায় এবং �াস��াস �াভািবক হেয় আেস। �াভািবক
�াস��াস গর�পূণর্ কারণ এিট অি�েজন সরবরােহ এবং কাবর্ন
ডাই অ�াইড তয্ােগ সহায়তা কের।
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আমরা কী করব?
What will we do?
যখন এই িস�া� েনওয়া হেব েয আপনার িশশর CPAP দরকার,
তখন আপিন ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালেট�, িকংবা েরি�েরটির
সােপাটর্ সািভর্ েসর ৈব�ািনক কমর্কতর্ া, অথবা ি�প ইউিনট এর
একজন সদেসয্র সােথ সা�াত করেবন।
এই সা�ােতর সময় আপনার িশশেক একিট CPAP মা� লািগেয়
েদওয়া হেব। CPAP িচিকৎসা শরর আেগ আপনার িশশেক এই
মা�িট পরায় অভয্� হেত হেব। আপিন মা�িট বাড়ীেত িনেয়
যােবন এবং পরবত� কেয়ক িদন অ� সমেয়র জনয্ আপনার িশশেক
মা�িট পরার জনয্ উৎসািহত করেবন। আপনার িশশর েজেগ থাকা
িকংবা ঘুিমেয় থাকা েযেকােনা সময় আপিন এিট করেত পােরন,
কারণ উে�শয্ হল েয আপনার িশশ যােত মা�িট বয্বহাের ভয় না
পায় তা িনি�ত করা।
িচিকৎসা শরর আেগ আমরা তার মুেখর হাড়গেলার একিট ি�মাি�ক
ছিব েনব। এিট আমােদরেক হাড়গেলার বৃি� পযর্েব�েণ এবং মা�িট
যােত উপেরর পািটর দাঁেতর উপর চাপ সৃি� না কের তা িনি�ত
করেত সাহাযয্ করেব। �মাগত মা� ও চাপ িচিকৎসার সােথ সােথ
�িত ২-৩ বছর অ�র এই ি�মাি�ক ছিব আবার িনেত হেব।
আপনার িশশ যখন মা�িট পরেত �া��য্ েবাধ করেব, তখন
ৈব�ািনক কমর্কতর্ ার সােথ েযাগােযাগ করন এবং আমরা তখন
CPAP আর� করেত হাসপাতােল ভিতর্ র জনয্ আপনােক বুক করেত
পারব। হাসপাতােল থাকেত হেব �ায় ৩-৪ রাত। এই সমেয় িটম
আপনার িশশর জনয্ সবেচেয় ভাল ে�সার েসিটং খুঁেজ েবর করেব
এবং আপনােক CPAP এর উপর েশখােনা হেব। এই সমেয় আপনােক
বাড়ীর জনয্ সবগেলা CPAP সর�াম ভাড়া িনেত হেব।
েযসকল িশশ হাসপাতােলর কাছাকািছ থােক তারা আমােদর েহাম
নাসর্েদর সহায়তায় তােদর বািড়েতই CPAP শর করেত পাের।

আপিন কীভােব মা� এবং েমিশনিট পােবন?
How do you get the mask and machine?
আপনার বা�ােক যখন �থমবার CPAP 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।

িচলে�নস হাসপাতােল অ� িকছু CPAP েমিশন আেছ। এই কারেণ
আপনােক েমিশনিট ভাড়া িকংবা িকেন িনেত হেব। অেনক িব�য়
েকে� এিট পাওয়া যায় এবং আপনােক এই িব�য় েক�গেলার
েযাগােযােগর িব�ািরত জানােনা হেব। আপনার িশশর েকান
ধরেণর েমিশন দরকার তার উপর িভিত্ত কের ভাড়ার খরচ িভ�
িভ� হেব। আপনার যিদ েকােনা েহলথ েকয়ার কাডর্ থােক তাহেল
আমােদর জানান, যােত কের আমরা েমিশনিট েকনায় িকংবা অথর্
সাহােযয্র েযেকােনা আেবদেন সহায়তা করেত পাির।

আপনার িশশেক কতিদন CPAP বয্বহার করেত
হেব?
How long will your child need to use CPAP?
যিদ আপনার িশশর ি�প অয্াপিনয়া থােক এবং েস সাজর্ািরর
অেপ�ায় থােক, (েযমন, গলরস�ি� ও টনিসল অপসারণ) তাহেল
সাজর্ািরর িদন পযর্� ��েময়াদী সমাধান িহেসেব তার CPAP
বয্বহােরর দরকার হেত পাের। িকছু িকছু ে�ে� সাজর্ািরেত ি�প
অয্াপিনয়া িঠক হেয় যােব এবং আর কখনও CPAP দরকার হেব না।
িকছু িকছু িশশর সাজর্ািরর পরও ি�প অয্াপিনয়া েথেক যােব এবং
দীঘর্েময়ািদ িচিকৎসা িহেসেব CPAP বয্বহােরর দরকার হেব।
আমরা জািন িকছু িকছু িশশর দীঘর্েময়ািদ িভিত্তেত CPAP
বয্বহােরর দরকার হেব, কারণ তােদর ে�ে� সাজর্াির িচিকৎসা
িবক� নয়। এসব ে�ে� (ি�প ডা�ােরর পরামশর্ অনুযায়ী)
আপনার িশশেক �িত ৩-৬ মাস অ�র তােদর ি�প/েরসিপেরটির
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মাস অ�র আপনার িশশর আরও ঘুেমর ধরণ পযর্ােলাচনার

েযাগােযাগ করন
Contacts

�েয়াজন হেব। বার বার ঘুেমর ধরণ পযর্ােলাচনা আমােদরেক ঘুম�

RSS ৈব�ািনক কমর্কতর্ া

(02) 9845 1851

RSS ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালটয্া�

(02) 9845 2572

েরসিপেরটির সােপাটর্ সািভর্ স

(02) 9845 3437

বােয়ােমিডেকল ইি�িনয়ািরং িডপাটর্েম�

(02) 9845 2602

ডা�ােরর সােথ েদখা করার �েয়াজন হেব। এছাড়াও �িত ৬ – ১২

0

অব�ায় আপনার িশশর �াস��ােসর অ�গিত এবং তার CPAP
এর �েয়াজনীয়তা পযর্েব�ণ করেত সাহাযয্ করেব।

অনয্ানয্ ম�বয্
Other comments

4

5

যখন আপনার িশশেক CPAP বয্বহাররত অব�ায় বাড়ী েযেত
েদওয়া হেব, তখন আপিন Centrelink েথেক Essential Medical
Equipment Payment’ এর জনয্ েযাগয্ হেবন। এিট বাৎসিরক
১৪০ ডলার। Centrelink এ িনেয় যাওয়ার জনয্ আপনােক এবং
আপনার ডা�ারেক একিট আেবদন প� পূরণ করেত হেব।
CPAP েমিশেনর েভতের েকােনা বয্াটাির থােক না। এ বয্াপাের
আপনােক সেচতন থাকেত হেব, কারণ িবদুয্ৎ চেল েগেল এিট কাজ

ছিব বয্বহােরর জনয্ কৃত�তা �ীকার

Philips Home Healthcare - �াহক েসবায় েযাগােযােগর ন�র
1300 766 488
Devilbiss Healthcare Australia

করা ব� কের েদেব। আপিন একিট ১২ েভাে�র বয্াটাির িকেন
িনেত পােরন এবং/অথবা আপনার িবদুয্ৎ সরবরাহকারী
�িত�ােনর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। আপনার িবদুয্ৎ

মেন রাখেবনঃ
Remember:
6

সরবরাহকারী �িত�ােনর সােথ েযাগােযাগ কের তােদরেক জািনেয়
িদেত পােরন েয আপনার পিরবােরর একজন সদসয্ CPAP েমিশন
বয্বহার করেছ এবং িবদুয্ৎ চেল েগেল তারা যােত আপনােক

•

CPAP বয্বহার করেত হেব।

‘অ�ািধকার তািলকায়’ রােখ েসই অনুেরাধ করেত পােরন। িবদুয্ৎ
সরবরাহকারী �িত�ানেক জািনেয় আপিন আপনার িবদুয্ৎ িবেলর

আপনার িশশেক �িতবার ঘুমােনার সময় (িদন ও রােত)

•

উপর ছাড় পাবার েযাগয্ও হেত পােরন।

আমরা হাসপাতােল CPAP শর করার আেগ আপনার
িশশেক বাড়ীেত মা�িট বয্বহাের অভয্� হেত হেব।

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

•

যিদ আপনার িশশ অসু� হেয় পেড় এবং তােক জররী িবভােগ
আসার দরকার হয়, তাহেল আপনােক সকল CPAP সর�াম সােথ

•

আপনােক CPAP েমিশন ভাড়া িকংবা িকেন িনেত হেব।
আপনােক অিতির� CPAP মা� িকেন িনেত হেব।
েযসকল বা�া CPAP বয্বহার করেছ তােদরেক পরবত�েত
িনয়িমত ি�প ডা�ােরর সােথ েদখা করেত হেব।

ি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

© The Children’s Hospital at Westmead, Sydney Children’s Hospital, Randwick and Kaleidoscope Children, Young People and Families.

page 3 of 3

