
रेडियोलोजी (Radiology) डिस्चाजजसम्बन्धी निरे्दशिहरू 

अस्पतालबाट घर जान े 

एक यातायातकर्मीले तपाईलाई आफ्िो बच्चालाई कारसम्र्म लैजाि र्मद्दत गिेछि ्(निन्रा लाग्िे औषधधको प्रयोगपनछ बसर्मा सवार गिनजहन ुँरै्दि)। 

आफ्िो खनट्टार्मा उभिि सक्षर्म िहनन्जेलसम्र्म तपाईको बच्चाले आफै हहिंड्िन हनुँरै्दि।  

डिस्चाजजपछिका क्रियाकलाप 

बच्चाको चिाखोपि र सर्मन्वय क्षर्मता सार्मान्य अवस्थार्मा िफकनज ञ्जेलसम्र्म बच्चाको साथर्मा हरपल एक वयस्क व्यक्तत हनिनपछज। 

एनेस्थेसियापछि   
 बच्चाले बाुँकी हर्दििर शान्तसुँग बस्ि रुचाउिसतछ।  

छनन्द्रा लाग्ने औषधिको प्रयोगपछि 

 बच्चा लार्मो सर्मय सनत्िसतछ। निन्रा लाग्िे औषधधको प्रयोगपनछ बच्चा 8 घण्टासम्र्म सनत्िसतछ र 24 घण्टासम्र्म निराले झनल्िे तथा 
नछिनछिर्मा ररसाउिे खालको हनिसतछ ।  

 बच्चा सननतरहेको बेला उसलाई सक्जलसैुँग बयनुँझाउि सतिनहनन्छ।  
 हहिंड्र्दा वा घस्रुँर्दा तपाईको बच्चा लड्खिाउुँछ र उस/उिलाई चोटपटक लाग्िबाट जोगाउि तपाई वा अन्य वयस्य व्यक्ततको सहयोग 

चाहहन्छ।  

काम लाग्ने जानकारी  
 तपाईको बालबच्चा (भशशनहरू र  हहुँड्ि सनरु गरेको बच्चाहरू) हरूले कापेट ओच््याइएको िनइुँर्मा र्मात्र खेल्िनपछज। भसुँढी र ढोकाका बाटोहरूर्मा 

सेफ्टी गेट लगाउिनहोस।् टेबलका चनच्चोहरूर्मा गद्दा (Pad) लगाउिनहोस।् पाङ्ग्रा िएका खेलौिा वा कन सीहरू हटाउिनहोस।्  
 अली हनकेका बालबच्चा (स्कूल जािनअनघका बच्चाहरू रे्दखख ककशोरककशोरीहरूसम्र्म) हरूलाई िनइुँ वा सोफार्मा आरार्म गराउिनपछज। हहुँड्र्दा 

बच्चालाई िोयाजउिनहोस ्(उर्दाहरणको लाधग उठेर बाथरुर्म जाुँर्दा)।  
 बच्चाको चिाखोपि र सर्मन्वय क्षर्मता सार्मान्य अवस्थार्मा फकेको कम्तीर्मा एक घण्टा िहनञ्जलसम्र्म उस/उिले बाइक चलाउिे, पौिी 

खेल्िे, गािी चलाउिे, खेल खेल्िे, घरबाहहर खेल्िे, धाररला वस्तनहरू चलाउिे, औजारहरूसुँग खेल्िे, वा भसुँढी चढ्िे जस्ता खतरा हनिे 
खालका कन ि ैपनि कियाकलाप गिनजहन ुँरै्दि।   

 हार्मी जाुँचपनछ र बच्चा निराले झनल्िे गरेर्मा वा राम्ररी हहुँड्ि िसकेर्मा जाुँचको एक हर्दिपनछ पनि बच्चालाई स्कूल वा हर्दवा हेरचाहबाट घर 
लैजािे सल्लाह हर्दन्छौं।  

डिस्चाजजपछिका खानकुेरा 
 पािी, कन ल–एि (Kool-Aid®), हल्का पेयपर्दाथजहरू, क्तलयर जनसहरू, पक्ससकलहरू र जेलो (Jello®) जस्ता छोिारहहत तरल पर्दाथजहरू 

खनवाउि सनरु गिनजहोस।्      
 जब तपाईको बच्चाले छोिारहहत तरल पर्दाथज बबिाअसर खािसतछ तब तपाईले उस/उिलाई हल्का खािा (उर्दाहरणको लाधग सनप, ियाकर, 

खखर, टोस्ट, स्याउको सोस) खनवाउि सनरु गिनजहोस।्       
 जब तपाईको बच्चाले हल्का खािा बबिाअसर खािसतछ तब तपाई उस/उिलाई नियभर्मत खािा खनवाउि सनरु गिनजहोस।्      

वान्द्ताका लाधग छनरे्दशनहरू 

 कररब 30 भर्मिेटसम्र्म बच्चाको आर्माशय शान्त हनि हर्दिनहोस,् त्यसपनछ छोिारहहत तरल पर्दाथज खाि हर्दिनहोस।् 
 बच्चालाई पािी खाि र्मि लाग्रै्दि ििे उस/उिलाई छोिारहहत तरल पर्दाथज खािको लाधग जोि िहर्दिनहोस।्  
 बच्चाले बबस्तारै खािनपछज (30 भर्मिेटर्मा कररब 4-8 आउन्स)। 



 यहर्द बच्चाले र्दनईिन्र्दा बढीपल्ट वान्ता गछज ििे तलको निरे्दशि हेरेर िातटर वा िसजलाई कल गिनजहोस।्
 बच्चाले वान्ता िगरीकि ैपािी खाएपनछ, ठोस पर्दाथज वा र्दनध खनवाउि 30 भर्मिेट पखजिनहोस।् त्यसपनछ खािे र पपउिे सार्मान्य रै्दनिकी सनरु

गिनजहोस।्

बच्चाको िाक्टरलाई बोलाउनुहोि,् यदर्द:

 बच्चालाई बयनुँझाउि सतिनिएि ििे
 बच्चाले खाि वा पपउि सतरै्दि ििे
 बच्चाले वान्ता गरै्दछ ििे
 बच्चालाई पीिा िइराखेको छ ििे
 बच्चालाई रातो बबभर्मरा आयो ििे
 24 घण्टाभित्र बच्चाको चिाखोपि र सर्मन्वय क्षर्मता सार्मान्य अवस्थार्मा फकेि ििे

्

यहर्द तपाईसुँग कन िै क्जज्ञासा छ ििे कृपाया रेडियोलोजी पविागलाई 513-636-4251 (असशि 5 धथच्िनहोस)् वा 1-800-344-2462 (एतस्टेन्शि 
4251 र्मागेर 5 धथच्िनहोस)्।

िम्पकज गनुजहोि
यस सम्बन्धर्मा वा कन िै पनि स्वास्थ्ययसम्बन्धी पवषयर्मा थप जािकारीको लाधग कृपया पररवार श्रोत केन्रलाई (Family Resource Center) 
513-636-7606 र् ा वा तपाईको बाल पवशषेज ् लाई स प्कज िगनजहोस् ।
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