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।

িটউেবর মাধয্েম খাওয়ােনাঃ আপনার িশশর
নয্ােসাগয্াি�ক িটউেবর যত্ন েনওয়া
Tube feeding: Caring for your child’s Nasogastric tube
নয্ােসাগয্াি�ক (NG) িটউব একিট িবেশষ ধরেণর িটউব যা নােকর
েভতর িদেয় ফরমুলা, পািন ও ঔষধেক সরাসির পাক�লীেত িনেয়
যায়। িকছু িকছু িশশর ে�ে� এই প�িত বয্বহার কের সব ধরেণর পুি�
এবং পািনর চািহদা পূরণ করা হয় এবং অনয্ িশশেদর জনয্ এিট
�াভািবক খাবােরর পাশাপািশ বয্বহার করা হয়।

িটউব �ািশং করা
Flushing the tube

�িতিদন আপনার িশশর NG িটউবিটর যত্ন িনেত হেব। ৈদিনক
র�নােব�ন এিটর কাযর্�মতা, �ািয়� এবং অ�েয়াজনীয়ভােব যােত
বদেলর দরকার না হয় তা িনি�ত করেব।

িশশর NG িটউবিটেক িনয়িমত �াশ করেল তা ব� হেয় যাওয়া েথেক
র�া পােব। আপনার েপশাদার �া�য্ কম� আপনােক িশিখেয় েদেব
কীভােব তা করেত হয়।

NG িটউেবর অব�ান পরী�া করা
Checking the NG tube position
NG িটউেবর েভতর ফরমুলা, পািন িকংবা ঔষধ েদওয়ার আেগ
িটউবিটর ডগা েয িশশর পাক�লীর েভতরই আেছ তা আপনােক
পরী�া কের িনি�ত হেত হেব।
িটউব েথেক িসিরে�র মাধয্েম িকছু টা গয্াি�ক �ু ইড েবর কের িনেয়
এবং িলটমাস কাগজ/ pH িনেদর্ শক বয্বহার কের অয্ািসিডিট (রেঙর
পিরবতর্ েনর �ারা িনেদর্ িশত) পরী�া করার মাধয্েম এিট করা হয় ।
গয্াি�ক �ু ইেডর নমুনা সং�হ করার জনয্ েবশ কেয়কবার েচ�া
করেত হেত পাের এবং এে�ে� আপনার িশশর অব�ান বদল করেল
কাজিট সহজ হেত পাের। আপনার �া�য্কম� আপনােক িশিখেয় েদেব
কীভােব তা করেত হেব।
আপনার িশশর েদেহ NG িটউেবর অব�ান স�েকর্ যিদ আপনার
সে�হ থােক, অথবা এর অব�ান িনেয় িনি�ত না হন তাহেল আপনার

এই িটউব বয্বহার করা উিচত নয়। যিদ েকােনা সে�হ থােক তাহেল
েদির না কের আপনার েপশাদার �া�য্কম�র সােথ েযাগােযাগ করন।

�িতবার খাওয়ােনা এবং ঔষধ েদওয়ার পর িশশর বয়স অনুসাের
িকংবা আপনার েপশাদার �া�য্কম�র পরামশর্ অনুযায়ী ৫-২০ িমিল
পািন বয্বহার কের কমপে� একবার NG িটউবিটেক �াশ করেত হেব।
যিদ খাবার এবং ঔষধ বার বার েদওয়া না হয় তাহেল িটউবিট �িত ৪
ঘ�া অ�র �াশ করেত হেব।
NG িটউব �াশ করেত হেলঃ
1. �া�ার ছাড়া িসিরে�র ডগািট িফিডং েপােটর্র মেধয্ রাখুন।
2. িটউবিট �াশ করার জনয্ িনিদর্ � পিরমাণ গরম পািন িসিরে�র
মেধয্ ঢালুন।
পািন মাধয্াকষর্েণর টােন িটউেবর েভতর িদেয় �বািহত হেত পাের
িকংবা আপিন িসির� �া�ার িদেয় ধীের ধীের মৃদু চাপ িদেয় তা করােত
পােরন।
আপনার িশশ যিদ পাে�র মাধয্েম খায় তাহেলও িনয়িমত �ািশং
করেত হেব। পা�িটেক ‘অন েহাে�’ রাখেত হেব এবং �াশ করার জনয্
NG িটউেবর সংেযাগ িবি�� কের িদেত হেব।

This document was last reviewed on 30 May 2017
© The Children’s Hospital at Westmead, Sydney Children’s Hospital, Randwick and Kaleidoscope Children, Young People and Families.

page 1 of 2

NG িটউেবর যত্ন েনওয়া এবং ব� হেয় যাওয়া েরাধ করা
Managing and preventing a blocked NG tube

েযসব সহজ পদে�প আপনার অনুসরণ করা উিচতঃ
গরম পািন এবং একিট েধায়ার কাপড় িদেয় NG িটউবিটর

•

চারিদেকর চামড়া পির�ার রাখুন।

যিদ আপনার িশশর NG িটউব ব� হেয় যায়ঃ
1.

NG িটউবিটেত ফাঁস িকংবা বাঁকা হেয় আেছ িকনা েদেখ িনন।

2.

৩০ িমিল িকংবা এর েচেয় েছাট আকােরর একিট িসির� বয্বহার
করন।

3.

নােকর চারপাশ েথেক েযেকােনা শ� হেয় যাওয়া চামড়া বা ে��া

•

দূর করন।
েটপ বদলােনার সময় অয্াডেহিসভ িরমুভার থাকেল তা বয্বহার

•

করন যােত কের চামড়ার েকােনা �িত না হয়।

িসির�িট গরম পািন িদেয় ভিতর্ করন এবং েমাটামুিট চাপ �েয়াগ
কের NG িটউেবর েভতর �াশ করন। আপিন যিদ েসখােন

নতু ন েটপ লাগােনার আেগ চামড়া যােত পির�ার এবং শকেনা

•

থােক তা িনি�ত করন।

েকােনা বাধা পান তাহেল কেয়ক িমিনট িসিরে�র উপর মৃদু চাপ
এবং টানার েচ�া কের েদখুন বাধািট দূর করেত পােরন িকনা।
4.

NG িটউবিটর ব� হেয় যাওয়া েরাধ করা জররী। িনয়িমত �াশ
করেল এিট েরাধ করা যােব।
NG িটউবিটর ব� হেয় যাওয়ার ঝুঁ িক আেরা কমােতঃ
কী পিরমাণ পািন কত সময় ধের �াশ করেত হেব তার িনেদর্ শাবলী

•

কতিদন পর পর আপনার বা�ার NG িটউব বদলােত হেব তা আপনার
েপশাদার �া�য্কম�র কােছ িজ�াসা করন। িকছু িকছু NG িটউব ৩

আপনার বা�ার ঔষধগেলা তরল আকাের েদওয়ার জনয্ অনুেরাধ
করন এবং ফামর্ািসে�র সােথ েযাগােযাগ কের েসগেলা NG

মাস পযর্� রাখা েযেত পাের, আবার অনয্গেলা এর েচেয় ঘন ঘন

ঔষধগেলা ফরমুলার সােথ িমশােবন না যিদ না আপনার েপশাদার
�া�য্কম� তা করার পরামশর্ েদয়।

আপনার িশশর NG িটউবিট যিদ েবর হেয় চেল
আেস তাহেল কী করেত হেব?
What to do if your child’s NG tube comes out?
•

কতিদন পর পর আপনার বা�ার NG িটউব
বদলােত হেব?
How often does your child’s NG tube need
changing?

অনুসরণ করন।

িটউেবর মাধয্েম েদওয়া িনরাপদ িকনা তা েজেন িনন।
•

িটউবিট নােকর অনয্ িছে� িদেয় েদখেত পােরন।

যিদ এেত কাজ না হয় তাহেল পরামেশর্র জনয্ আপনার েপশাদার
�া�য্কম� িকংবা �ানীয় হাসপাতােলর সােথ েযাগােযাগ করন।

•

যিদ মুেখর একপােশ লালেচ দাগ িকংবা চু লকািন েদেখন তাহেল NG

•

আপনার িশশর NG িটউবিট যিদ েবর হেয় চেল আেস তাহেল কী

বদলােনার দরকার হেত পাের।

কখন আপনােক সাহাযয্ চাইেত হেব?
When should you ask for help?
যিদ িনেচর েকােনািট ঘেট, তাহেল আপনার উিচত হেব েপশাদার
�া�য্কম�র সােথ েযাগােযাগ করাঃ
•

নােকর দুই িছে�র পােশই লালেচ দাগ এবং ফু েল িগেয় থােক।

•

যিদ িটউবিট ব� হেয় যায় এবং আপিন এিটেক খুলেত না পােরন।

•

যিদ িটউবিট খুেল যায় এবং আপিন এিটেক আবার িঠক জায়গায়

করেত হেব তা আপনার েপশাদার �া�য্কম�র বেল েদওয়া উিচৎ িছল।
•

NG িটউবিট আবার ঢু কােনার েচ�া করেবন েকবল যিদ েকােনা
েপশাদার �া�য্ কম� আপনােক তা িনরাপেদ করার �িশ�ণ িদেয়
থােক। এর কারণ হল িটউবিট আপনার বা�ার পাক�লীর
পিরবেতর্ ফু সফু েসর েভতর ঢু িকেয় েদওয়ার ঝুঁ িক থােক।

•

আপনােক যিদ �িশ�ণ েদওয়া না হেয় থােক, তাহেল তা বদলােনার
পরামেশর্র জনয্ আপনার েপশাদার �া�য্কম�র সােথ েযাগােযাগ করন।

•

আপিন যিদ আপনার েপশাদার �া�য্কম�র সােথ েযাগােযাগ করেত
না পােরন তাহেল সাহােযয্র জনয্ আপনার িনকট� জররী িবভােগ
চেল যান। আপনার কােছ যিদ বাড়িত সর�াম থােক, তাহেল তা

লাগােত না পােরন।
যিদ িটউবিট বদলােনার দরকার হয়।

•

মেন রাখেবনঃ
Remember:
0

•

•
•

সােথ িনেয় যান।

�েকর যত্ন
Skin care
ভাল কের আপনার িশশর �েকর যত্ন িনেল তা �দাহ িকংবা চু লকািন

•

NG িটউেবর মেধয্ েযেকােনা ফরমুলা, পািন িকংবা ঔষধ
েদওয়ার আেগ আপনােক পরী�া কের িনি�ত হেত হেব যােত
কের িটউেবর ডগা পাক�লীর মেধয্ থােক।
পরামশর্ অনুযায়ী NG িটউব িনয়িমত �াশ করা জররী।
ভােলা কের �েকর যত্ন িনেল তা আপনার িশশর �েক চু লকািন
েরাধ করেব।
যিদ NG িটউবিট �ানচু য্ত হয় িকংবা খুেল েনওয়া হয় তাহেল
েকবল তখনই তা আবার লাগােনার েচ�া করন যিদ আপনার
েপশাদার �া�য্ কম� আপনােক এই কাজিট িনরাপেদ করার
�িশ�ণ িদেয় থােক।

েথেক র�া পােব।
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