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

�ुबबाट खुवाउने: नासोग्यािस्�क (Nasogastric) �ुबबाट
ँ ो ब�ाको हेरचाह
तपाईक
Tube feeding: Caring for your child’s Nasogastric tube
नासोग्यािस्�क (NG) �ुब एउटा यस्तो िवशेष ट् युब हो जसले
िम�ण, तरलपदाथर् तथा औषिधलाई नाकको माध्यमबाट सीधै
पेटमा पुर्याउँ छ। के ही बालबािलकाका लािग यो उनीह�को
पौि�क आहार तथा तरल पदाथर् �दनका लािग �योग ग�रन्छ र
अन्य बालबािलकाका लािग यसलाई सामान्य खानाको
सिम्म�णसँग �योग ग�रन्छ।
ँ ो ब�ाको NG �ुबलाई दैिनक हेरचाहको ज�रत पदर्छ।
तपाईक
�दन�ँको ममर्तबाट यसले काम गन�, धेरै �ट�े र अनावश्यक�पमा
फे नुर् नपन� िनि�त �न्छ।

NG �ुबको अवस्था जाँच गदार्
Checking the NG tube position
NG �ुबमा कु नै पिन िम�ण, पानी वा औषिध रा�ुभन्दा पिहला
ँ े िन�य गनुर्पछर् �क �ुबको टु प्पो खासमा पेटमा पछर्।
तपाईल
यो के ही ग्यािस्�क तरललाई �ुबबाट िस�र�माफर् त िनकाली
िलटमस पेपर/पीएच इिन्डके टरको �योगले यसमा एिसिडटी
(यसमा आउने रङ्गको प�रवतर्नले संकेत गछर्) जाँच गरे र ग�रन्छ।
ग्यािस्�क तरलको नमूनालाई �ा� गनर् के ही �यासह� गनुर्पन� �न
ँ ो ब�ाको स्थान प�रवतर्न गदार् सहयोग पु� सक्छ।
सक्छ र तपाईक
ँ ो स्वास्थ्य �वसायीले कसरी यस्तो गन� भनेर िसकाउनु
तपाईक
�नेछ।
ँ े NG �ुबलाई �योग गनुर् �ँदन
तपाईल
ै य�द तपाई ँ िनिश्तत �नु ��
वा ब�ामा यस्को अवस्थाका बारे मा य�कन गनर् स�ु �� भने। य�द

ँ ाई कु नै शंका लागेमा सुझावका लािग तपाईक
ँ ो स्वास्थ्य
तपाईल
�वसायीलाई तु�न्त सम्पकर् गनुर्होस्।

�ुबलाई पखाल्दा
Flushing the tube
ँ ो ब�ाको �ुबलाई िनयिमत �पमा पखाल्दा यसले NG
तपाईक
ँ ो स्वास्थ्य �वसायीले
�ुबमा रोकावट �नबाट जोगाउँ छ। तपाईक
ँ
तपाईलाई कसरी गन� भनेर िसकाउँ छन्।
कम्तीमा पिन हरे क पल्ट खुवाइसके पिछ, र औषिध �दइसके पिछ
ँ ो ब�ाको उमेर वा
NG �ुबलाई 5-20 िमिल पानी (मा�ा तपाईक
ँ ो स्वास्थ्यकम�ले सुझाएअनु�प फरक पछर्) ले सफा गनुर्पछर्।
तपाईक
य�द खुवाउने तथा औषिध �दने काम कम मा�ामा �न्छ भने
�ुबलाई हरे क 4 घण्टामा सफा ग�रनुपछर्।
NG �ुबलाई पखाल्दा:
1.
2.

खुवाउने पोटर्मा िस�र�को टु प्पो रा�ुहोस्, सुईिवना।
�ुबलाई पखाल्नका लािग सुझाइएको मा�ामा तातो
पानीलाई िस�र�िभ� रा�ुहोस्।

गु�त्वाकषर्णका कारण पानी �ुबिभ� बहन सक्छ वा िस�र�मा
सुई हालेर िवस्तारै हल्कासँग धके ल्न स�ु �न्छ।
ँ ो ब�ा पम्पका माध्यमबाट खान्छ भने पिन िनयिमत
य�द तपाईक
सफाइ आवश्यक �न्छ। पम्पलाई 'होल्ड' मा रािखनु पछर् र फ्लस
गदार् NG �ुबलाई छु �ाइनुपछर्।
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रोकावट भएको NG �ुबलाई �विस्थत गन� र जोगाउने

ँ े पालना गनुर्पन� के ही साधारण चरणह�:
तपाईल

Managing and preventing a blocked NG tube

•

ँ ो ब�ाको NG �ुब ब्लक भएको खण्डमाः
य�द तपाईक
1.

NG �ुब घुम�कर् एको वा बाँिगएको छ �क छैन जाँच्नुसः

2.

30 िमिल वा सानो िस�र�को �योग गनुर्स्।

3.

4.

िस�र�लाई तातो पानीले भनुर्स् र NG �ुबिभ� उिचत
चाप �दएर फ्लस गनुर्होस्। य�द त्यसो गदार् रोकावट आयो
भने के ही िमनेटका लािग िस�र�लाई िबस्तारै धके ल्ने
ता�े काम गरे र रोकावट हटाउन स�ु �न्छ �क हेनुर्होस्।
ँ ो
यसले काम गरे न भने सुझावका लािग तपाईक
स्वास्थ्यकम� वा स्थानीय अस्पताललाई सम्पकर् गनुर्होस्।

NG लाई ब्लक �ने खतरा थप कम गनर्का लािगः

•

•

पानीको फ्लसको मा�ा तथा समयका लािग िनद�शनह�को
पालना गनुर्होस्।
ँ ो
औषिधलाई तरल�पमा पाउन आ�ह गनुर्होस् र तपाईक
ब�ालाई NG �ुबमाफर् त औषिध खुवाउनका सुरिक्षत छन् �क
ँ ो औषिध िब�े तासँग जँचाउनुस्।
छैनन् भनेर तपाईक
ँ ो स्वास्थ्यकम�ले सुझाव न�दइएसम्म औषिधलाई
तपाईक
फमुर्लासँग निमसाई खुवाउनुहोस्।

ँ ो ब�ाको NG �ुब बािहर िनिस्कयो भने के गन�?
तपाईक
What to do if your child’s NG tube comes out?
•
•

•
•

•

•
•

4. य�द

NG �ुबलाई ब्लक �नबाट जोगाउनु ज�री �न्छ। िनयिमत �पमा
फ्लस गदार् यसलाई जोगाउन स�कन्छ।

•

•

ँ ो
ब�ाको NG �ुब बािहर िनिस्कयो भने के गन� भनेर तपाईक
ँ
स्वास्थ्यकम�ले तपाईलाई िनद�शन �दइसके को �न्छ।
ँ ाई NG �ुबलाई पुनः कसरी फे �र िभ� पठाउने
य�द तपाईल
ँ ो स्वास्थ्यकम�ले तािलम �दएका छन् भने मा�
भनेर तपाईक
यस्तो गन� कोिशस गनुर्होस्। �कन�क यसमा �ुबलाई पेटको स�ा
फोक्सोमा रािखन स�े खतरा �न्छ।
य�द तपाई ँ यसमा तािलम �ा� होइन भने बदल्न सुझावका लािग
ँ ो स्वास्थ्यकम�लाई सम्पकर् गनुर्होस्।
तपाईक
य�द तपाई ँ आफ्नो स्वास्थ्यकम�लाई सम्पकर् गनर् असमथर् �नुभयो
भने निजकै को आकिस्मक िवभागमा सहायताका लािग ब�ालाई
ँ ँग जगेडा उपकरण छन् भने कृ पया
पुर्याउनुहोस्। य�द तपाईस
ँ
ितनलाई तपाईसँगै लैजानुहोस्।

NG �ुबनिजक पन� ब�ाको छालालाई तातो पानी र नुहाउने
कपडाले सफा गनुर्स्।
नाकको वरपरबाट सबै �ा�ालगायतका फोहोरह� हटाउनुहोस्।
टेपलाई हटाउनुछ भने छालालाई क्षित �नबाट जोगाउन
छालामा टाँिसएको िचज हटाउने पदाथर्को �योग गनुर्होस्,
उपलब्ध छ भने।
नयाँ टेप लगाउनुअिघ छाला सफा र सुख्खा भएको य�कन
गनुर्होस्।
य�द अनुहारको एक भागमा कु नै रातोपना वा इ�रटेसन दे�ुभयो
ँ े NG �ुबलाई नाकको अक� प्वालमा रा� िवचार
भने तपाईल
पुर्याउनुपछर्।

ँ ो ब�ाको NG �ुबलाई कित समयमा बदल्नु पछर्?
तपाईक
How often does your child’s NG tube need
changing?
ँ ो
कित समयमा आफ्नो ब�ाको �ुब फे न� भनेर तपाईक
स्वास्थ्कम�लाई सो�ुहोस्। के ही NG �ुबह� 3 मिहनासम्म पिन
रहन सक्छन्, अन्यलाई चा�हँ धेरै पटक फे �रनुपछर्।

ँ े सहयोगका लािग किहले अनुरोध गन�?
तपाईल
When should you ask for help?
ँ े आफ्नो स्वास्थ्यकम�लाई सम्पकर्
तलका िन� कु रा भएमा तपाईल
गनुर्पछर्ः
•
•
•
•

दुवै नाकको प्वालमा रातोपना र सुि�एको देखेमा।
ँ े यसलाई खुलाउन स�ु भएन भने।
�ुब ब्लक भएको छ र तपाईल
ँ े स�ु भएन भने।
�ुब खसेमा र यसलाई बदल्न तपाईल
य�द �ुबलाई बदल्न पर्यो भने।

याद गनुह
र् ोस्:
Remember:
0

•

•
•

छालाको हेरचाह
Skin care
ँ ो ब�ाको छालाको उिचत हेरचाह गरे मा यसले पोल्ने, रातो
तपाईक
�ने वा िचलाउने �नबाट जोगाउँ छ।

•

कु नै पिन फमुर्ला, पानी वा औषिध NG �ुबमा रा�ुभन्दा
ँ े सुिनि�त गनुर् पछर् �क �ुबको टु प्पो पेटिभ�
अिघ, तपाईल
छ।
NG �ुबलाई िसफा�रस ग�रए जसरी िनयिमत�पमा
फ्लस ग�रनु महत्वपूणर् �न्छ।
ँ ो ब�ालाई
छालाको रा�ो हेरचाह गरे मा यसले तपाईक
छालाको इ�रटेसनबाट जोगाउँ छ।
य�द NG �ुब तािनएको छ वा हटाइएको छ भने य�द
तपाई ँ यसलाई पुनः सुरिक्षत तवरले �वेश गराउनका लािग
स्वास्थ्कम��ारा तािलम�ा� हो भने मा� पुनः रा�े कोिशस
गनुर्होला।
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