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
ँ
तपाईको डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य �वसायीह�सँग परामशर् िलनुहोस्।

�ुबबाट खुवाउने भनेको के हो?
What Is Tube Feeding?
ँ ो ब�ालाई �ुबको आवश्यकता �कन पदर्छ?
तपाईक
Why does your child need a tube?
�ुब वा बटन खुवाइ पौि�क पदाथर्लाई िवशेष फमूर्लाको �पमा
ँ ो ब�ाको शरीरमा पठाइने एक त�रका हो। �ुबबाट
तपाईक
खुवाउनाले �शस्त मा�ामा खान नस�े ब�ालाई िवकास �न तथा
बढ्नका लािग आवश्यक सबै खाना तथा पौि�क तत्वह� शरीरमा
पुर्याउन म�त गनर् सक्छ। यो अल्पकालीन वा दीघर्कालीन �न
सक्छ, छोटो वा लामो समयका लािग। यो यस्ता बालबािलकाका
लािग उपयोगी �न्छ जोः
•
•
•

पौि�कता पूरा गनर् आवश्यक खा�ा� खान तथा िपउन सक्दैनन्।
उनीह� खान असमथर् �न्छन् �कनभने उनीह� रा�ोसँग वा
सुरिक्षत तवरले चपाउन वा िनल्न सक्दैनन्।
जसलाई िवकासका लािग थप पौि�क पदाथर्को आवश्यकता �न्छ।

�ुबका �किसमह�
Types of Tubes
ब�ाको आवश्यकताअनु�प थु�ै �कारका �ुबह� उपलब्ध छन्।
ँ ो
ितनीह� िविभ� लम्बाइ तथा गोलाइमा आउँ छन्। तपाईक
ँ ो डाक्टरले कु न �कारको
ब�ाको आवश्यकताअनुसार तपाईक
�ुबको आवश्यकता छ भ�े िनक्य�ल गन�छन्। सामान्य �ुबह�
यस्ता �न्छनः
•

नासोग्यािस्�क �ुब- �ायः NG �ुब भिनन्छ (Nasogastric/NG
tube)। यस �ुबलाई नाकबाट िछराएर पेटसम्म पुर्याइन्छ।
यसलाई छोटो अविधको �ुब खुवाइका लािग �योग ग�रन्छ।

•

•

•

नासोजेजुनल �ुब – �ायः NJ �ुब (Nasojejunal/NJ tube) वा
�ान्सपाइरोिलक (Transpyloric TP) भिनन्छ। यस �ुबलाई
नाकबाट िभ� पसाइन्छ र पेटमा तल जेजुनम (सानो आन्�ा)
सम्म पुर्याइन्छ।
ग्यास�ोनोमी �ुब/बटन (छालाको तहको औजार) – किहलेकाही ँ
यसलाई G �ुब (Gastrostomy/G tube) भिनन्छ। यस
�ुबलाई पेटको िभ�ा (एब्डोिमनल वाल) को �ारबाट पेटसम्म
पुर्याइन्छ।
जेजन
ु ोस्टोमी ट्यब
ु /बटन (छालाको तहको औजार)-

क�हलेकाह�ँ यसलाई J ट्युब (Jejunostomy/J tube) भ�नन्छ।
यस ट्युबलाई पेटको �भ�ा (एब्डो�मनल वाल) को एउटा सानो

•

द्वारबाट जेजुनम (सानो आन्द्रा) �भत्र �छराइन्छ।
ग्यास्�ो-जेजुनोस्टोमी �ुब/बटन (छालाको तहको औजार) –
जसलाई किहलेकाही ँ G-J �ुब भिनन्छ (Gastro-

jejunostomy/G-J tube)। यो एउटा लामो �ुब हो जसलाई
ग्यास�ोनोमीको शु�आती मुखमाफर् त तल जेजुनम (सानो आन्�ा)
सम्म पुर्याइन्छ।

फमुल
र् ा �कन महत्वपूणर् छन्?
Why is formula important?
�ुबबाट िवशेष तरल फमुर्ला तथा पानी मा� �दन स�कन्छ।
ँ ो ब�ाको आवश्कताअनुसार तपाईक
ँ ो डाइ�टिसयनले
तपाईक
ँ ो ब�ालाई
फमुर्ला लेिख�दन्छन्। यस्ता फमुर्लाह�मा तपाईक
चािहने �ायः �ो�टन, फ्याट, काब�हाइ�ेटस, तरल, िभटािमन तथा
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खिनज सबै उपलब्ध �न्छन्। फमुर्लामा अ� के ही पिन निमसाउनुस्।
डाइ�टिसयन वा बाल िवशेषज्ञको सुझाव निलइकन फमुर्लाको मा�ा
वा �कारलाई प�रवतर्न नगनुर्स्। फमुर्लाको स�ा अन्य तरल वा
िमसाइएका खा�ा�ह� न�दनुस्।
ँ ो ब�ाको फमुर्लाको मा�ा तथा �कार उमेर,
समय�ममा तपाईक
पौि�क आहारको आवश्यकता, िवकास तथा सहने क्षमतासँगै
ँ ो ब�ाको �ुबको साइज तथा
प�रवतर्न �न्छ। समय�ममा तपाईक
�कार पिन प�रवतर्न �न्छ।

�ुबबाट कसरी खुवाइन्छ?
How are tube feeds given?
डाइ�टिसयनले िन� कु राको ध्यान राख्छः
•
•
•

�ुबको �कार,
फमुर्ला र
ँ ो ब�ाको खाना �लँदा सहने क्षमता
तपाईक

याद गनुह
र् ोस्:
Remember:
0

•

जो बालबािलका बढ्न तथा ��कर् नका लािग आवश्यक
खाना वा िपउने कु रा िलन सक्दैनन् उनीह�लाई
खुवाउँ न �ुबट उपयोगी �नसक्छ।

•

स्वास्थ्कम��ारा �दइएको उपचार िविधलाई मा�
खुवाउने �ुबमाफर् त �दइनु पछर्।

•

•

ँ े
शु�मा आफ्नो स्वास्थ्यकम�सँग सल्लाह नगरी तपाईल
औषिध िविध वा यसलाई �दइने त�रकालाई प�रवतर्न
गनुर्�द
ँ न
ै ।
ँ ो ब�ा बढ्दै जान्छ, पाको �ँदै
समय�ममा जब तपाईक
जान्छ र उनीह�को सहने क्षमतामा पिन प�रवतर्न �न्छ,
उनीह�को


जब सबैभन्दा उ�म प�ती वा प�तीह�को िम�णको िनणर्य गदार्।
ँ ो ब�ालाई फमुर्ला �दने मुख्यगरी 3 वटा प�तीह� छनः
तपाईक
पम्प
िनयिमत र नछु टाइकन खुवाउनका लािग पम्पको �योग गनर्
स�कन्छ। फमुर्लालाई नरो�ककन िनधार्रण ग�रएको समयमा �दन
स�कन्छ जस्तै 8 देिख 24 घण्टाको बीचमा हरे क �दन।



औषिध िविधको �किसम तथा आवश्यक मा�ा
प�रवतर्न �न सक्छ; र
�ुबको साइज तथा �कार पिन प�रवतर्न �न सक्छ;

त्यसैले आफ्नो डाइ�टिसयन वा खानिपन सल्लाहकार
तथा िच�कत्सा नसर् परामशर्दाता (Clinical Nurse
Consultant) सँगको जाँचका लािग िसफा�रश ग�रन्छ।

हािसल गनर् स�कने समयभन्दा बढी समयका लािग खानाको साइज
भएको फमुर्ला (जसलाई बोलस भिनन्छ) �दनका लािग पम्पको
�योग पिन गनर् स�कन्छ गु�त्वाकषर्णको �योग गरे र। यसलाई
सामान्यतया हरे क �दन 4 देिख 6 पटकसम्म �दइन्छ जसमा हरे क
बोलसले 30 देिख 90 िमनेटको समय िलन्छ।
गु�त्वाकषर्ण
ठू लो मा�ाको फमूर्लालाई छोटो अविधमा खुवाउनका लािग एउटा
गु�त्वाकषर्ण ि�प ब्यागको �योग ग�रन्छ (यसलाई बोलस �फड
भिनन्छ)। यसलाई सामान्यतया हरे क �दन 4 देिख 6 पटकसम्म
�दइन्छ। खुवाउने कु रा रािखएको उचाइले यो कित िछटो �दइन्छ
भ�े कु राको िनधार्रण गदर्छ। यसको अथर् �न्छ जित सक्दो
ब्याग/फमुर्ला पेटभन्दा मािथ झुन्�ाइन्छ त्यित नै बढी िछटो यो
�वाह �न्छ।
िस�र�
गु�त्वाकषर्णको सहयोगबाट खुवाउँ दा एउटा िस�र�को �योग पिन
गनर् स�कन्छ। ठू लो प�रमाणको खुवाउने िविधलाई एक पटक �दन
स�कन्छ। यसलाई सामान्यतया हरे क �दन 4 देिख 6 पटकसम्म
�दइन्छ।
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