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�ितषधे: यो जानकारीप� शैिक्षक �योजनका लािग मा� हो। अं�ेजीबाट सही अनुवाद गनर् हरेक �यास ग�रए पिन, भाषा अनवुादको काम एकदम ै
ज�टल हो र त्यसैल े�ि�गत अनवुादह�मा �ु�ट पाइन सक्छन्। तपाईकँो ब�ाको लािग यो जानकारी सही भएको िनि�त गनर्का लािग कृपया 
तपाईकँो डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य �वसायीह�सँग परामशर् िलनुहोस्। 

 

CPAP भेिन्टलसेन 
CPAP Ventilation 
CPAP के हो? 
What is CPAP? 
िनयिमत धनात्मक �ास��ासमागर् चाप (Continuous Positive 
Airway Pressure – CPAP) एउटा �किसमको �ास��ास 
सहायता थेरापी हो जसलाई �ास��ास मागर्मा �ने बाधाबाट 
मु� �न �योग ग�रन्छ। यसमा CPAP मास्क तथा मेिसनको �योग 
समावेश �न्छ। CPAP मेिसनले िन�ाका समयमा �ास��ास 
मागर्लाई खुला रा�का लािग हावा  को चाप �योग गछर्।  

 

 
 
 
 
 
 
 

तपाईकँो ब�ालाई �कन  CPAP चािहन्छ? 
Why does your child need CPAP? 
तपाईकँो डाक्टरले तपाईलँाई भनेका छन् �क तपाईकँो ब�ालाई 
अब्स्�िक्टभ िस्लप एपनोइया (Obstructive Sleep Apnoea – 
OSA) नामक �ास��ासको समस्या छ। OSA को लक्षणह�मा घुन�, 
�ास रो�कने, राित ब्यूँझने, ओच्�ानमा िपसाब फेन�, ध्यान 
कमजोर तथा अित-स��यता पदर्छन्।  OSA थु�ै चीजह�का कारण 
�न सक्छ जस्तै टिन्सल तथा एिडनोइड्स, तालु िच�रएको, 
मांसपेशीको कमजोरी, बढी वजन भएर, साँघुरो �ास��ास मागर् 
वा फोक्सोको रोगका कारण। यसकारण तपाईकँो ब�ालाई हरेक 
समय सुत्दाखे�र (�दउँसोको सुताइमा समेत) CPAP को �योग 
गनुर्पन� आवश्यकता रहन्छ। 

CPAP को �योगले घुराइलाई रो� �ास��ास मागर्लाई खुला 
ग�र�दन्छ र सामान्य �ास��ास �दान गदर्छ। सामान्य 
�ास��ास महत्वपूणर् छ �कन�क अिक्सजन िभ�याउँछ र काबर्न 
डाइअक्साइडलाई बािहर्याउँछ। 

 
हामी के गछ�?ँ 
What will we do? 
एकपटक तपाईकँो ब�ालाई CPAP चािहने िनणर्य भएपिछ तपाईलेँ 
�ास��ास सहायता सेवाका िच�कत्सा नसर् परामशर्दाता (Clinical 
Nurse Consultant) वा वैज्ञािनक अिधकारी वा िन�ा एकाइका 
सदस्यलाई भेट्नुपन�छ।  
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यस भेटमा तपाईकँो ब�ालाई CPAP मास्क लगाइ�दइनेछ। CPAP 
को उपचार शु� गनुर्भन्दा अिघ तपाईकँो ब�ालाई मास्क 
लगाउनेमा अभ्यस्त गराइनु पदर्छ। तपाईलेँ मास्कलाई घरमा 
लैजानु�नेछ र आगामी केही �दनह�का लािग तपाईलेँ आफ्नो 
ब�ालाई केही छोटा समयह�का लािग मास्क लगाउन अिभ�े�रत 
गनुर्�नेछ। यो तपाईकँो ब�ा िन�ामा वा उठेको बखत गनर् स�कन्छ, 
�कन�क यसको उ�ेश्य भनेको तपाईकँो ब�ा मास्क लगाउन 
डराउँदनै भ�े सुिनि�त गनुर् हो।  

उपचार शु� गनुर्पूवर् उनीह�को अनुहारको ह�ीह�को 3D फोटो 
तपाईलेँ िलनु�नेछ। यसले हामीलाई ह�ीको िवकासको अनुगमन 
गनर् सहयोग गन�छ र मास्कले मािथको दाँतह�लाई निथचेको 
य�कन गनर् सघाउन गन�छ। मास्क तथा चाप उपचारको 
िनयिमततासँगै 3D फोटो िखच्ने कामलाई हरेक 2-3 वषर्मा 
दोहोर्याउनु पछर्।  

एकपटक तपाईकँो ब�ा मास्क लगाउन खुशी भइसकेपिछ, 
वैज्ञािनक अिधकारीलाई फोन गनुर्होस् र हामी CPAP शु� गनर्का 
लािग अस्पतालमा भनार् गनर् तपाईलँाई बुक ग�दर्न सक्छौ।ँ 
अस्पतालमा भदार् लगभग 3-4 रातह�का लािग �नेछ। यस 
अविधमा उपचार समूहले तपाईकँो ब�ाका लािग सबैभन्दा उ�म 
चाप उपायका लािग काम गन�छ र तपाईलेँ CPAP का बारेमा िशक्षा 
�ा� गनुर्�नेछ। यस अविधमा तपाईलँाई सबे CPAP 
उपकरणह�लाई घरमा भाडामा ल्याउनुपन� आवश्यकता पछर्।  

अस्पताल निजकै ब�े केही बालबािलकाह�ले उनीह�को घरमै 
CPAP शु� गनर् सक्छन्, हामीह�को घरायसी नसर्को सहायताले। 

 
तपाईलँ ेकसरी मास्क तथा मेिसन �ा� गनुर्�न्छ? 
How do you get the mask and machine? 
जब तपाईकँो ब�ालाई �थम पटक CPAP उपचार शु� ग�रन्छ 
तपाईलेँ Westmead को ब�ाको अस्पतालमा मास्कको लािग रकम 
बुझाउनु पन�छ यो शुल्क एकपटकको लािग $100 को हो र यसलाई 

क्यािसयरकहाँ गएर ितनुर्पछर् (आकिस्मक िवभागको छेउमा)। 6 
मिहनाभन्दा कम उमेरको ब�ाको हदमा बाहके, अन्य अित�र� 
मास्कलाई खु�ा िब�� केन्�ह�मा �क�ु पछर्। एउटा मास्कको खु�ा 
मूल्य लगभग $250-$300 पछर्।  भिवष्यमा तपाईलेँ खु�ा िब��मा 
गएर �क�ुपन� मास्कको िवस्तृत िववरण हामी �दान गदर्छौ।ँ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ब�ाको अस्पतालमा CPAP मेिसनको आपू�तर् सीिमत �न्छ। यसका 
लािग तपाईलेँ यस मेिसनलाई ख�रद वा भाडामा िलनुपन� �न्छ। 
थु�ै िव�� केन्�ह�ले यो उपलब्ध गराउँछन् र तपाईलँाई ती िब�� 
केन्�ह�को सम्पकर्  िववरण उपलब्ध गराइनेछ। तपाईकँो ब�ालाई 
आवश्यक पन� मेिसनको �कारअनुसार भाडा दरमा फरक पछर्। 
तपाईसँँग स्वास्थ्य हरेचाह काडर् भए कृपया हामीलाई खबर 
गनुर्होस्, ता�क हामी कुनै पिन ख�रद वा कोषको आवेदनका लािग 
सहयोग गनर् सकौ।ँ 

 
तपाईकँो ब�ाल ेकित�लेCPAP �योग गनुर्पछर्? 
How long will your child need to use CPAP? 
य�द तपाईकँो ब�ालाई िस्लप एपनोइया छ र सजर्रीको लािग 
प�खर्रहकेो हो भने (जस्तै एिडनोइड र टिन्सल हटाउने) तब CPAP 
लाई सजर्रीको �दनसम्म एउटा छोटो अविधको समाधानका �पमा 
आवश्यक पन�छ। केही अवस्थाह�मा सजर्रीले िस्लप ए�ोइयालाई 
िनको बनाउने छ र CPAP को त्यसपिछ आवश्यकता पन�छैन। 

केही बालबािलकालाई सजर्रीपिछ पिन िस्लप एपनोइया �नेछ र 
उनीह�लाई CPAP लामो अविधको उपचारको �पमा �योग 
गनुर्पन� आवश्यकता रहन्छ। केही बालबािलकाका लािग CPAP 
एउटा लामो अविधको �न्छ �कनभने त्यहाँ सजर्री उपचार 
िवकल्पमा पद�न। ती अवस्थाह�मा तपाईकँो ब�ाले हरेक 3-6 
मिहनामा िन�ा/�ास��ास डाक्टरलाई भेट्नुपन� �न्छ (िन�ा 
डाक्टरले िनद�शन �दएअनुसार)। तपाईकँो ब�ालाई हरेक 6-12 
मिहनामा थप िन�ासम्बन्धी अध्ययन ग�रनुपन� आवश्यकता रहन्छ। 
िन�ासम्बन्धी दोहोर्याइएको अध्ययनको �योगले तपाईकँो 
ब�ाको सुताइको �ास��ासको �गितको अनुगमन गनर् तथा 
उसलाई CPAP को आवश्यकता पछर् �क प�ा लगाउन �दन्छ। 
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अन्य �ितकृया 
Other comments 
जब तपाईकँो ब�ालाई CPAP सिहत घर पठाइन्छ तपाई ँ
Centrelink मा  Essential Medical Equipment Payment का 
लािग योग्य ठह�रनु �न्छ। यो $140 वा�षर्क भु�ानी हो। 
Centrelink मा लैजानका लािग तपाई ँतथा तपाईकँो डाक्टरले 
आवेदन पूरा गनुर्पन� �न्छ। 

CPAP मेिसनको आन्त�रक ब्या�ी �दँनैन्। तपाई ँयसका लािग सचेत 
�नुपछर् �क िबजुली नभएको समयमा यसले काम गन� छैन। तपाईलेँ 
12V को ब्या�ीलाई ख�रद गनर् स�ु�न्छ र/वा तपाईकँो िव�ुत 
आपू�तर्कतार्लाई सम्पकर्  गनर् स�ु�न्छ। तपाईकँो िव�ुत 
आपू�तर्कतार्लई सम्पकर्  गरेर तपाईलेँ उनीह�लाई अवगत गराउन 
स�ु�न्छ �क तपाईकँो प�रवार सदस्य CPAP उपचारमा छ र त्यहाँ 
िबजुली गएको अवस्थाका लािग '�ाथिमकता सूची' मा 
तपाईहँ�लाई रा�का लािग उहाँह�लाई अनुरोध गनर् स�ु�न्छ। 
तपाईकँो िव�ुत आपू�तर्कतार्लाई जानकारी गराएर तपाई ँआफ्नो 
िबजुलीको िबलमा छुट �ा� गनर्का लािग योग्य ठह�रनु �न्छ। 

 
घरमा तपाईकँो ब�ा िबरामी भयो भन ेके गन�? 
What if your child becomes unwell at home? 
य�द तपाईकँो ब�ा िबरामी भयो र आकिस्मक िवभागमा 
ल्याउनुपन� आवश्यकता भयो भने तपाईलेँ सबै CPAP उपकरणह� 
आफूसँगै ल्याउनुपछर्।  

य�द तपाईकँो ब�ाले िछटो िछटो र आवाज िनकालेर �ास 
फे�ररहकेो छ वा �ास फेनर्लाई क�ठनाइ भइरहकेो छ भने तु�न्त 
डाक्टरलाई भेट्नुपछर्। 

 य�द समस्या अत्यन्त गम्भीर हो भने तपाईलेँ ब�ाको ओठव�रप�र 
कालो रंग द�ेु�न्छ वा उनीह�ले �ास फेनर् छोडेपिछ रोकावटह� 
याद गनुर्�न्छ। य�द यस्तो भएमा तपाईलेँ एम्बुलेन्स (000) 
बोलाउनुपछर्।  

 

सम्पकर्  
Contacts 
RSS वैज्ञािनक अिधकारी 

(02) 9845 1851 
RSS िच�कत्सा नसर् परामशर्दाता (Clinical Nurse Consultant) 

(02) 9845 2572 
5�ास��ास सहायता सेवा (Respiratory Support Service) 

(02) 9845 3437 
7बायोमेिडकल इि�नीय�रङ् िवभाग (Biomedical 
Engineering Department) 

(02) 9845 2602 
 
 
तस्वीरह�का लािग अिभस्वीकृित 
Philips Home Healthcare - �ाहक हरेचाह नम्बर 

1300 766 488 
Devilbiss Healthcare Australia  

 

9याद गनुर्होस:् 
Remember: 
• तपाईकँो ब�ालाई हरेक पल्ट सुत्दा CPAP  को �योग 

गन� आवश्यकता �न्छ (�दनमा र रातमा)। 
• हामीले अस्पतालमा CPAP शु� गनुर्पूवर् तपाईकँो 
ब�ाले मास्क लगाउनमा अभ्यस्त भइस�ु पछर्। 

• तपाईलेँ CPAP मेिसनलाई ख�रद वा भाडामा 
िलनुपन� �न्छ।  तपाईलेँ CPAP मास्कलाई बदल्न 
ख�रद गनुर्पन� �न्छ। 

• CPAP �योग ग�ररहकेा बालबािलकाले िन�ा 
डाक्टरसँग िनयिमत फलो अप भेट गनुर्पन� �न्छ। 
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