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ट्र्याकियटोमी भनेिो िे हो? 

ट्र्याकियटोमी भनेिो एउटा शल्यचचकित्सा हो र्समा चचकित्सिले श्वासप्रश्वासिा लाचग बच्चािो ट्र्याकिया (वायुनली) मा एउटा 
अिो नली लगाउँछन।् ट्र्याकियटोमीलाई “ट्र्याि” पनन भननन्छ।  झन्ि ै500 वषा पठहला वविमसि, यो शल्यचचकित्सा ववमभन्न 

िारणहरूमा गररन्छ। िारणहरू ननम्न अनुसार हुन सक्छन:् 

 

• वायुनलीिो िुनै अवरोध पार गना 
• िोक्सोबाट श्लेष्मा वा िि खोिेर ननिाल्न नसक्ने बबरामीहरूलाई सहायिा गना 
• लामो समय सम्म भेस्न्टलेटर (श्वासप्रश्वास ममशन) आवश्यि पन ेबबरामीहरूलाई सहायिा गना 

यो शल्यचचकित्सा प्राय शल्यचचकित्सा िक्षमा रे्नरल एनेतथेठटि ठदएर गररन्छ।  िलिो चचत्रले िपाईंलाई शल्यचचकित्सा िुन 

िाउँमा गररन्छ भन्ने बुझ्न मद्दि गनेछ। ट्र्याकियटोमी ट्यबू िण्िनली (तवर यन्त्र) मुनन लगाइएिो छ। ट्यूब लगाइएिो िाउँिो 
िारण, धेरैर्सो बच्चाहरूले ट्र्याकियटोमी ट्यूब लगाइएिो बेला पनन बोल्न ेक्षमिा गुमाउँदैनन।् िेही बच्चाहरू ननम्न िारणले गदाा 
शल्यचचकित्सा पश्चाि बोल्न नसक्न ेहुन सक्छन:् 
 

• ट्र्याकियटोमी ट्यूब वररपरर सुस्न्नएर 
• बच्चालाई सस्र्ल ैसँग सास िेना आवश्यि पने ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो आिारले गदाा 
• |वायुनलीमा पठहला देखखिै अवरोध भएर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब भोर्न नली (ननल्न ेनली) िो अगाडि लगाइन्छ, िसथा धेरैर्सो 
बच्चाहरूले तवाभाववि रूपमा खान सक्छन।् ननलेपनछ अड्किन ेर खोक्ने िेही 
बच्चाहरूलाई भने ट्र्याकियटोमी पश्चाि पनन यो समतया रहन सक्छ। िपाईंिो 
बच्चािो ववशेष खानपान आवश्यििाहरूबारे िपाईंिो चचकित्सि, नसा, भोर्नववज्ञ, 

वा थेरावपतटसगँ छलिल गनुाहोस।् 
 

िपाईंिो बच्चालाई ट्र्याकियटोमी आवश्यि परेिो िारणिा आधारमा, यो अतथायी 
हुन सक्छ। बच्चाहरूमा ट्र्याकियटोमी चाठहने धेरैर्सो अवतथाहरू िीि हुन वा 
शल्यचचकित्साद्वारा सुधाना सकिन्छ। िथावप, िोक्सोबाट िि खोिेर ननिाल्न 

नसक्न ेवा भेस्न्टलेटर (श्वासप्रश्वास ममशन) िो आवश्यििा पने बच्चाहरूलाई लामो 
समय सम्म ट्र्याकियटोमी आवश्यि हुन सक्छ। िपाईंिो बच्चालाई िनि लामो समय 

सम्म ट्र्याकियटोमी चाठहन सक्छ भनेर बुझ्न िपाईंिो बच्चािो अवतथाबारे िपाईंिो 
चचकित्सिसँग छलिल गनुाहोस।् 
 

चाल्सा M. मेयर III, िक्टर अि मेडिमशन 

ट्र ्याकियट्ोमी  
साइट् 

फोक्सोमा पेट्मा 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूबिा प्रिार र पूर्ााहरू 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब धेरै प्रिार र ब्रान्िमा पाइन्छ। ट्यूब पनन ववमभन्न साइर् र लम्बाइहरूमा उपलब्ध हुन्छ। िपाईंिो चचकित्सिले 

िपाईंिो बच्चालाई आवश्यि पन ेट्यूबिो प्रिार, साइर् र लम्बाइबारे ननणाय गनेछन।् ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो प्रिार िपाईंिो 
बच्चािो ननम्न िुराहरूमा आधाररि हुनेछ: 

 

• श्वासप्रश्वास समतया  
• उमेर  
• वायुनलीिो आिार 
• ववशेष आवश्यििा   

िपाईंिो बच्चा बढ्दै र्ाँदा र उसिो अवतथामा पररविान हँुदा, उक्ि आधारहरूमा न ैउसिो ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो सही प्रिार, 
साइर् र लम्बाइबारे ननणाय मलइन्छ। धेरैर्सो ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा प्राय एिै प्रिारिो आधारभूि पूर्ााहरू हुन्छ: 

 

• ट्र्याकियटोमी ट्यूब वा क्यानलुा  
• फ्लल्यान्र् वा िेसप्लेट र्हा ँटाइहरू बाँचधन्छ  

o िुन ैिुन ैट्यूबमा एउटा एक्सटेन्ििे िनेक्ट नेि फ्लल्यान्र् हुनेछ  

• अबट्युरेटर, वा ट्यूब नछराउन ेगाइि 

फ्ल्याजि 

फ्लल्यान्र् घाँटीमा अडिन्छ। ट्र्याकियटोमी टाइ दवुै छेउमा र्ोडिएिो हुन्छ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

अबट्युिेटि 

ट्यूबलाई बबरामीिो शरीरमा पसाउँदा ट्यूब 

मभत्र राखखन ेएउटा गाइि। ट्यबू पसाएपनछ 

अबट्युरेटर िुरुन्िै बाठहर ननिामलन्छ।   
 

खास र्ानिारीिा लाचग िृपया िपाईंिो 
बच्चािो ट्र्यािसँग आएिो पचाामा हेनुाहोस।् 

फ्ल्यान्ज 

टू्यब अबटु्यरेटर 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गने 

उद्देश्य 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब ननम्न िारणले सक्शन गररन्छ: 

o िपाईंिो बच्चािो ट्र्याकियटोमी ट्यूब र वायनुलीबाट श्लेष्मा हटाउन  

o श्वासप्रश्वास सहर् बनाउन 

श्लेष्मा भनेिो वायुनली सिा गने शरीरिो तवाभाववि प्रनिकिया हो। ट्र्याकियटोमी गराएिो िेही हप्िामा, िपाईंिो बच्चािो धेरै 
श्लेष्मा र्म्मा हुन सक्छ।  शल्यचचकित्साल ेगदाा र नयाँ ट्यबू प्रनि शरीरिो सामान्य प्रनिकियाद्वारा यसो हुन्छ। धेरै बच्चाहरूमा, 
समय बबत्दै र्ाँदा श्लेष्मािो मात्रा घट्दै र्ानु पछा। 
 

िुन बेला सक्शन गनु ुपरु् 

िपाईंले आफ्लनो बच्चािो सामान्य श्वासप्रश्वासिो ढाँचाबारे थाहा पाएिो हुन ुपछा , र उनीहरूलाई सक्शनिो र्रुरि परेिो िपाईंलाई 

थाहा हुनेछ।  िपाईंले िे देख्नुहुन्छ, महसुस गनुाहुन्छ र सुन्नहुुन्छ त्यसबाट िपाईंिो बच्चालाई िठहले सक्शन गनुापछा  भनेर थाहा 
हुन्छ।  िपाईंले ध्यान ठदनुपने लक्षणहरूमा ननम्न अनुसार पना सक्छन:् 

o खोक्दा पनन नननतिने श्लेष्मा  
o र्ोिले घ्वारघ्वार गन े 

o ट्र्याकियटोमीिो खुल्ला भागमा श्लेष्मािो थोप्लोहरू 

िपाईंिो बच्चालाई सक्शनिो खाँचो पन ेवविमसि लक्षणहरूमा ननम्न अनुसार पना सक्छन:् 

o िराएिो देखखन्छ  

o नाििो प्वाल चौिा हुन्छ  

o चञ्चलिा  
o छाला, नङ, मखु माचथ पहेँलो वा नीलो रङ्ग 

o छाला चचसो हुन्छ  

o चाँिो, आवार् गन,े र्ोिले श्वासप्रश्वास  

o सुक्खा, मसटी िुिेिो र्तिो आवार् 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गने 

आवश्यि आपूर्तहुरू 

• सक्शन क्याथेटर – साइर् ____ 

o सक्शन क्याथेटरिो उपयुक्ि साइर् भनेिो ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो मुखिो 2/3 हो।  
• सक्शन ममशन  

o पे्रसर गर्हरू सक्शन ममशन अनुसार िरि हुन्छन।् पे्रसर मलममट सेट गने 
सम्बन्धमा िपाईंिो उपिरण िम्पनीसँग बुझ्नुहोस।् 

• डितपोरे्बल सलाईन भायल 

o खिार थुि आठद बाक्लो भए वा रगि मममसएिो भए मात्र सलाईन प्रयोग गनुाहोस।् 
o सलाईन प्रयोगिो साइि इिेक्टहरू हुन सक्छ, र्समा अस्क्सर्निो मात्रामा िमी, 

हृदयगिीमा पररविान वा सङ्िमण पना सक्छ। 
• बब्रठदङ ब्याग – धािुिो ट्र्याि ट्यूबिा लाचग वैिस्ल्पि ट्र्याकियटोमी एिाप्टर सठहि 

• पञ्र्ा 
• ठटतयू 
• पखाल्ने पानी र पेपर िप (क्याथेटरलाई सलाईनिो साटो पानीमा पखाल्ने भए) 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गने 

सक्शन िसिी गनु ु

सक्शन सुरु गनुा भन्दा पठहला, िपाईंलाई सक्शनिो गठहराइ थाहा हुन ुपछा। अबट्युरेटरलाई गाइििा रूपमा प्रयोग गदै, सक्शन 

क्याथेटरलाई िनि टाढा पसाउनु पछा  त्यो नाप्नुहोस ्(धेरैवटा क्याथेटरहरूमा मापन सहर् बनाउन चचन्ह ठदइएिो हुन्छ)। 
1. हाि धोएर सुिाउनुहोस।्  
2. उपिरण ियार गनुाहोस।्  
3. पखाल्ने पानीलाई पेपर िपमा खन्याउनुहोस।् 
4. सक्शन क्याथटेरलाई सक्शन ममशन ट्युबबङसँग र्ोड्नुहोस।् 
5. सक्शन ममशन अन गनुाहोस।्  
6. सामान्य सलाईनिो सानो थोपा ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा लगाउनुहोस।् (श्लेष्मा पािलो  

र खिुलो भए िपाईंले सामान्य सलाईन प्रयोग गनुा पदैन।)  
7. एउटा ठटतयूिो प्रयोगले खोिेर ननिालेिो श्लेष्मा पछु्नुहोस।्  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8. िपाईंिो बुढी औँलालाई सक्शन क्याथेटरिो मुखमाचथ राख्नुहोस।् 
9. सक्शन गदाा, सक्शन क्याथेटरलाई ववतिारै ट्र्याकियटोमी ट्यूब मभत्र पूवा मावपि 

चचन्ह सम्म नछराउनुहोस।्  
10. सबै िाउँबाट श्लेष्मा राम्ररी बाठहर ननिाल्निा लाचग ववतिारैसँग घुमाउँदै सक्शन 

क्याथेटरलाई खझक्नुहोस।् यो चरण 5 सेिेन्ि भन्दा लामो हुनु हँुदैन। यो 1 

सेिेन्ि र्नि चाँिो पनन हुन सक्छ। 
11. सक्शन क्याथेटर पखाल्नुहोस।् 
12. िपाईंिो बच्चािो रङ्ग र श्वासप्रश्वासिो प्रयासलाई ध्यान ठदनहुोस।् 

13. सक्शन गदाा िपाईंिो बच्चालाई बीच बीचमा सास मलन ठदनुहोस।्  
14. िपाईंिो बच्चािो श्वासप्रश्वास प्रतट सुननन नथालुन्रे्ल र सक्शन क्याथेटरमा 

श्लेष्मा ननिै िम भए वा आउन छािुन्रे्ल सक्शन दोहोरय्ाउनुहोस।्  
क. सम्भव भएसम्म सक्शन क्याथेटर िीन (3) पटि भन्दा बढी 

नपसाउनुहोस।्  
15. सक्शन आपूनिाहरू फ्लयाँिेर सक्शन ममशन बन्द गनुाहोस।्   

क. यठद िपाईं घरमा क्याथेटरहरू पुनः प्रयोग गनुा हँुदैछ भने, िपाईंले प्रयोग 

गरेिो क्याथेटरहरूलाई साबुन र पानीले सिा नगरुन्रे्ल एउटा प्लास्तटििो 
थैलीमा राख्दा राम्रो हुन्छ।  क्याथेटरहरूलाई हावाले सुिाएर खुल्ला भाँिामा 
राख्नुहोस।् 

16. हाि धुनुहोस ्र सुिाउनुहोस ्

सुझाव: यठद श्लेष्मामा रगि 

मममसएिो छ भन,े सक्शन गठहराइ 

र्ाचँ गनुाहोस ्र सक्शनसँग 

सलाईन थोपािो प्रयोग गने प्रयास 

गनुाहोस।् ममतट ममशनमा लामो 
समयले पनन श्लेष्मामा रगि िम 

गना सहायिा गना सक्छ। यठद 

श्लेष्मािो रगि 24-48 घण्टा मभत्र 

पनन रोकिएन भन,े िपाईंिो 
चचकित्सिलाई सूचचि गनुाहोस।् 
यठद िपाईंले गािा रािो रगि 

देखेमा, बच्चालाई ित्िाल 

चचकित्सिले हेना आवश्यि छ। 
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ट्र्याकियटोमी छाला तयाहार 
उद्देश्य 

ट्र्याकियटोमी लगाएिो िाउँमा छाला सिा र सुक्खा हुन ुर्रुरी छ। यठद ट्र्याकियटोमी ट्यूब वररपरर बगेर ननतिेिो पदाथा र्म्मा 
भएमा, िीटाणुहरूिो वदृ्चध भएर सङ्िमण वा छालामा िाबर वा खठटरा हुन सक्छ। 
 

िहहले गनुपुरु् 

यो िाउँमा हेनुाहोस ्र ठदनमा 2 पटि, वा रािो, र्लन, स्राव वा िाटेिो भए अझ धेरै पटि सिा गनुाहोस।् 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आवश्यि आपूर्तहुरू 

• छाला ननिो भएपनछ हल्िा साबुन र पानी  
• छाला ननिो नभएमा ½ तरेन्थ हाइड्रोर्न पेरोक्साइि (hydrogen peroxide) 

(समान भाग छाला ननिो भएिो छैन भन ेहाइड्रोर्न पेरोक्साइि र पानी) 
• िपाशिो िल्लो  
• पेपर िप  

• सेवा प्रदायिले अनुरोध गरेअनसुार छाला तयाहार र ड्रमेसङ (विैस्ल्पि) 

िसिी सफा गनु ु
1. हाि धोएर सुिाउनुहोस।्  
2. आपूनिाहरू ियार गनुाहोस।्  
3. घाँटीमा हेनुाहोस,् िाटेिो वा सङ्िमणिो लक्षणिो ध्यान ठदनुहोस।्  
4. एउटा सिा िपमा साबुन र पानी वा ½ तरेन्थ हाइड्रोर्न पेरोक्साइि ियार 

गनुाहोस।्  
5. िपाशिो िल्लोलाई घोलमा िुबाउनुहोस ् 

6. तटोमाबाट शुरु गदै, ट्र्याकियटोमीिो खुल्ला भागबाट टाढा निर ठहिााउनुहोस,् एउटा 
िपाशिो िल्लोमा एि पटि ठहिााउनुहोस।् िपाशिो िल्लो फ्लयाँक्नहुोस।्  

7. ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो फ्लल्यान्र्हरू सिा गनुाहोस।्  
8. सुक्खा िपाशिो िल्लोिो प्रयोग गदै, सिा गरेिै प्रिारल ेछालालाई सकु्खा पनन 

बनाउनुहोस।् 
9. पुनः, घाँटीमा हेनुाहोस।् 
10. अत्याचधि स्राव भए वा ट्र्याकियटोमी ट्यूबले छालामा रगििेो भए ड्रमेसङ गनुाहोस।्  
11. गर्िो प्रयोग गरेिो भए, यसलाई निाट्नुहोस।्  किनभने झुत्राहरू ट्यूबमा पतन 

सक्छ।। 



  
 
 
 

9 
 

KN-00209        ©2018 Cincinnati Children’s 

ट्र्याकियटोमी छाला तयाहार 
सङ्क्रमणिा चचजहहरू 

• रािो भएिो       

• स्राव       

• दगुान्ध  

• सुस्न्नएिो 
• िाटेिो  

 

र्ालािो सममयािो िसिी उपचाि गनु ु

घाँटी र ट्र्याकियटोमी लगाएिो िाउँमा मल्हम र लोशनिो प्रयोग ननयममि होइन।  यठद ननम्न अनुसार भए िपाईंिो चचकित्सि वा 

नसा प्र्यास्क्टश्नरलाई िल गनुाहोस:् 

 

• ट्र्याकियटोमी ट्यूब वररपरर छालामा सङ्िमण वा र्लनिो िुनैपनन लक्षणहरू  

• ट्र्याकियटोमी लगाएिो िाउँमा छाला हेरचाह समतया 
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ट्र्याकियटोमी टाइ बदल्ने 
उद्देश्य 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब झना नठदन, छाला िुट्न नठदन र घाँटीमा िाबर वा खठटराहरू आउन नठदन टाइ बद्मल गररन्छ। 

िहहले गनुपुरु् 

टाइहरू न्यूनिम ठदनमा एि पटि वा टाइहरू चचसो वा िोहर भएपनछ िेनुा पछा। 

आपूर्तहुरू 

• िेँ ची 
• हेमोतट्याट 

• एक्सरा ट्ववल ट्र्याकियटोमी टाइ वा सेल्ि-फ्लयास्तनङ टाइहरू 

से्फ - फ्लयास्मनङ (Velcro®) टाइ: 

से्फ - फ्लयास्मनङ टाइ िसिी बद्नु: 

1. दोस्रो व्यस्क्िले ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो फ्लल्यान्र् समािेर, एि पटिमा एि पठटिो गदै, परुानो टाइ ननिाल्नुहोस।् 
2. ट्र्याकियटोमी फ्लल्यान्र्िो खलु्ला भागबाट सेल्ि-फ्लयास्तनङ ट्याब नछराउनुहोस,् यसलाई पुनः िपिामा लेगर पट्याएर 

िसेर बाँध्नुहोस।् एि पटिमा एि पठटिो मात्र गना नभुल्नहुोला, यसो गदाा अिो पठटिो िुक्लेिो छैन भन्ने सुननस्श्चि 

हुनेछ।  
3. यो चरण अिो छेउमा पनन दोहोरय्ाउनुहोस।्  
4. बच्चािो टाउिो थोरै अगाडि ननहुराउँदै, दईु छेउ एि साथ ममलाउनुहोस,् िेस्रो सेल्ि-फ्लयास्तनङ ट्याबलाई बाँध्नुहोस।्  
5. सेल्ि-फ्लयासननङ टाइ अडिएिो छ भनेर र्ाँच गनुाहोस,् टाइ र गला बीचमा एउटा मात्र औँला पतन ेहुन ुपछा। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

सुझाव: यठद सेल्ि-

फ्लयास्तनङ टाइिो प्रयोग 

गरेिो भए, िपाईंले 
भेल्िो िुस्तिँदैन भन्ने 
सुननस्श्चि गना ठदन भरर 
धेरै पटि टाइिो र्ाँच 

गनुा पछा। 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्ने 
 

उद्देश्य 

ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा िि र्मेर अवरोध हुन नठदन र ट्र्याकियटोमी ट्यूब सिा राख्न। 
 

िहहले गनुपुरु् 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब प्रत्येि 1-2 हप्िामा बदल्नुहोस।् (वयतििो ट्र्याकियटोमी ट्यूब भएमा प्रत्येि 2-4 हप्िामा)।  ननधााररि रूपमा 
ननयममि ट्र्याि बदल्न दईुर्ना िालीमप्राप्ि माननसहरू आवश्यि हुन्छन।्   आिस्तमि स्तथनिमा, िपाईं आिैँ ले ट्यूब बदल्न 

ियार रहन ुपछा। 
 

आपूर्तहुरू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• विामान साइर् र लम्बाइिो ट्र्याकियटोमी 
ट्यूब 

• एि साइर् सानो र सही लम्बाइिो 
ट्र्याकियटोमी ट्यूब 

• ट्र्याकियटोमी टाइहरू 

• पानीमा-आधाररि लुबब्रिेन्ट 

• िेँ ची 
• हेमोतट्याट (वा टुप्पो बोदो भएिो चचम्टी) 
• सक्शनिो लाचग आपूनिाहरू 

• ठटतयू 
• सेल्ि-इनफ्ललेठटङ ब्याग 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्ने 

िसिी बद्नु: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. हाि धोएर सुिाउनुहोस।्  
2. टाइ ियार गनुाहोस।्  भेल्िो टाइलाई फ्लल्यान्र्मा बाधँ्नुहोस,् वा ट्ववल टाइ िुन ैएउटा फ्लल्यान्र्मा पसाउनुहोस।्  

ट्र्याकियटोमी ट्यूबलाई सिा सिहमा राख्नुहोस।् क्यानुलालाई िुनैपनन िोहर सिहमा नछुवाउनुहोस।्  
3. ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो टुप्पामा लुबब्रिेन्ट लगाएर मभर्ाउनुहोस।्  
4. सक्शन उपिरण ियार गनुाहोस।्  

 
 

5. िपाईंिो बच्चािो ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गनुाहोस।्  
6. बच्चालाई उसिो िुम मुनन िपिा राखेर उत्तानो राख्नुहोस।्  यठद 

िपाईंिो बच्चा उत्तानो सुत्न सक्दैन भन,े हामी िपाईंलाई छेउपठट सुत्न े

वा बतन ेिररिाबारे मसिान ेछौं।  
7. एिर्नाले टाइ खिुलो बनाउनहुोस,् ट्र्याकियटोमी ट्यूबलाई यसिो 

आफ्लन ैिाउँमा समाउनुहोस ्र बच्चालाई ििाउनुहोस।्  

8. दोस्रो व्यस्क्ि ियार हँुदै गदाा पठहलो व्यस्क्िले पुरानो ट्र्याकियटोमी 
ट्यूब हटाउनुहोस।्  

9. दोस्रो व्यस्क्िले ववतिारै घुमाउँदै, ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो टुप्पो 
घाँटीिो पछाडि पुग्न ेगरर ट्र्याकियटोमी ट्यूब पसाउनुहोस।् ट्यूब 

हाल्दा र्बरर्तिी नगनुाहोस!्  

10. ट्र्याकियटोमी ट्यूबलाई िमसलो समाउँदै अबट्युरेटर हटाउनुहोस।्  
11. ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्दा बच्चालाई खोिी लाग्छ। खिार थुि 

आठदहरू पुछ्न ठटतयू ियार राख्नुहोस ्वा सक्शन गने ियारी 
गनुाहोस।्  ट्यूब नछोड्नुहोस ्!  

12. ट्र्याकियटोमी टाइलाई िसेर राख्नुहोस,् घाँटी र टाइ बीचमा एउटा 
औँला/औँलािो टुप्पो मात्र नछन ेहुनुपछा। 

िपाईंिो बच्चालाई यस अवतथामा राख्न ु

पूवा िपाईंिो चचकित्सि वा नसासँग 

बुझ्नुहोस।्   
िुन ैिुन ैबच्चाहरूलाई यो अवतथामा 

राख्न ुहँुदैन। 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्ने 

यहद ट्यूब सस्िलै नर्र्िेमा: 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. शान्ि रहेर िुरुन्िै िाम गनुाहोस।् 
2. ट्र्याि ट्यूब हा्दा िबििमती नगनुहुोस!् 

3. िपाईंिो बच्चालाई बबसाउन र सास मलन ठदनहुोस।्  
4. बच्चािो अवतथा बद्लेर टाउिो पछाडि पारेर र तटोमा देख्न ेगरर राख्नुहोस।् ट्यूब नछराउन पुनः प्रयास 

गनुाहोस।् 
5. ट्यूबलाई पनुः चचप्लो बनाउनुहोस,् पसाउने िोणिो ववचार गनुाहोस।् ट्यूब नछराउन पुनः प्रयास गनुाहोस।् 
6. यठद िपाईंले अझैपनन ट्र्याि ट्यूब लगाउन सक्नु भएन भने, 911 मा िल गनुहुोस।् ट्र्याि ट्यूब बदल्दा 

िाम गरेन भन ेरेतक्य ूबब्रठदङ र/वा िाडि ायाि पुल्मोनरी ररसमसएसन शुरु गनुाहोस।् 
7. एि साइर् सानो ट्र्याि ट्यूब हाल्न ेप्रयास गनुाहोस।् याद राख्नुहोस ्यठद िपाईंले ट्र्यािलाई यसिो िाउँमा 

राख्न सक्नु भएन भन ेिपाईंले आफ्लनो बच्चािो नाि र मुखमाचथ माति राखेर श्वास ठदन सक्नुहुन्छ।  
8. िपाईंिो बच्चािो रङ्ग गुलाबी भएपनछ, माति ब्याचगङ र्ारी राख्नुहोस ्एि साइर् सानो ट्र्याि ट्यूब 

पसाउने प्रयास गनुाहोस।्   
9. यठद िपाईंले सानो साइर्िो ट्यूब नछराउन सक्नुभएन भन,े एि साइर् सानो ट्र्याि ट्यूबबाट सक्शन 

क्याथेटर नछराउनुहोस।् सक्शन क्याथेटरलाई तटोमामा पुरय्ाउनुहोस।् त्यसपनछ ट्र्याि ट्यबूलाई सक्शन 

क्याथेटरमाचथ बाट नछराएर तटोमामा पुरय्ाउनुहोस।्  
10. सक्शन क्याथटेर हटाउनुहोस।् ट्र्याि टाइहरू र्ोड्नुहोस।् बब्रठदङ ब्यागबाट माति हटाएर बब्रठदङ 

ब्यागलाई नया ँट्र्यािमा राख्नुहोस।्     
11. बच्चाले आिैँ  सास िेना नथालुन्रे्ल वा सहायिा आइ नपुन्रे्ल िपाईंिो बच्चालाई बब्रठदङ ब्यागिो 

सहायिाल ेसास ठदनुहोस।्    
12. आपाििालीन स्तथनि समाप्ि भएपनछ, यठद एि साइर् सानो ट्र्याि ट्यबू मात्र लगाउन सकिन्छ भने 

सुझाविो लाचग िपाईंिो बच्चािो चचकित्सिलाई सम्पिा  गनुाहोस।्  
 

याद राख्नुहोस:्  िपाईंले ट्र्याि ट्यूबलाई तटोमामा 
पुयााउन नसिेिो बेला ट्र्याि लगाएिा धेरैर्सो 
बच्चाहरूलाई नाि र मुखमाचथ माति ब्याचगङ गना 
सकिन्छ।  यठद यो आपाििालीन स्तथनिमा िपाईंिो 
बच्चािो वायुनलीले माति ब्याचगङ गना ठदन्छ कि 

ठदँदैन भनेर आफ्लनो चचकित्सिलाई सोध्नुहोस।् 

सुझाव: िपाईंिो आिस्तमि ट्र्याि ब्यागमा एउटा 
आिस्तमि ट्यबू र एउटा सानो प्लास्तटििो थैलीमा टाइसँग 

सेट गरेर राखेमा सहयोगी हुन्छ।   
प्रत्येि एि दईु हप्िामा िपाईंिो ननयममि ट्र्याि ट्यूब 

बदल्न यो ट्र्याि ट्यूबलाई टाइसँग प्रयोग गनुाहोस।्  
त्यसपनछ िपाईंिो आपाििालीन ट्र्याि ब्यागमा एउटा सानो 
प्लास्तटििो थलैीमा नयाँ ट्र्याि ट्यूब र टाइ राख्नुहोस।्   
िपाईंिो आपाििालीन ट्र्याि ब्यागमा दईु हप्िा भन्दा लामो 
समयसम्म आपाििालीन ट्यबू र टाइ राख्नु हुन ेछैन। 
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आर्द्ािा बढाउने 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उद्देश्य 

िपाईंिो नाि गरम हुन्छ, नमी हुन्छ र िपाईंले सास िेरेिो हावालाई छान्छ।  
ट्र्यािमा भने, िपाईंिो बच्चाले सास िेरेिो वायु ट्र्याकियटोमी ट्यूब भएर सोझै 
िोक्सोमा पुग्छ। आर्द्ािा ननम्न िारणले आवश्यि छ: 

• िपाईंिो बच्चािो ट्र्याि ट्यूबमा िि र्मेर अवरोध गना नठदन  

• िपाईंिो बच्चािो िोक्सोमा सकु्खा हावा पतन नठदन सुक्खा हावाले बढ्िा 
खोिी र रगि-मममसएिो श्लेष्मा उत्पन्न गराउन सक्छ। 

िपाईंले ननम्न उपायद्वारा आर्द्ािा प्रदान गना सक्नुहुन्छ: 

• एउटा ममतट िोलार 
• एउटा “िृबत्रम नाि” मममट िोलाि 

ननम्न अवतथामा ममतट िोलार (पानी छकिा न)े लगाउनु पछा : 
• िपाईंिो बच्चा ननदाएिो बेला 
• अस्क्सर्न ट्र्याि ट्यूब मािा ि उपयोग भइ रहेिो बेला 
• िपाईंिो बच्चािो श्लेष्मा बाक्लो वा रगि-मममसएिो भएमा 

िपाईंिो ममतटले िाम गदैछ र पानीिो वाि बनाउन पुग्ने गरर पयााप्ि 

पानी छ भन्न ेसदा सुननस्श्चि गनुाहोस।् 

िृत्रिम नाि 

एउटा “िृबत्रम नाि” ले: 

• िपाईंिो बच्चािो आफ्लनै गमी र नमीलाई वायुनलीमा बचाएर राख्छ 

• वायुनलीबाट ससाना वतिुहरू छानेर हटाउँछ 

• HME (ह्युममडिकििेसन-मोइतचर एक्तचेन्र्) पनन भन्न सकिन्छ। 
एउटा “िृबत्रम नाि” लगाउन सकिन्छ: 

• ठदउँसो ममतट सेटअप नचलाएिो बेला 
• र्ािो वा हावा चलेिो ठदनमा बाठहर 

“नाि” दैननि वा चचसो वा िोहर हँुदा आवश्यििा अनुसार पररविान गररन्छ। 

रुम ह्युममडिफायिहरू 

रुम ह्युममडििायरहरूले िोिामा अनिररक्ि नमी थप गछान।् ननम्न िुराहरूिा लाचग िठहलेिाहीँ 
यसिो प्रयोग गररन्छ: 

• ममतट िोलार मन नपराउन ेिूला बच्चाहरूले 

• हावा सुक्खा भएिो बेला मौसम अनुसार 
ढुसी र बीर् उम्रन नठदन ह्युममडििायरलाई ध्यान ठदएर सिा गनुाहोस।् 

सुझाव: यठद िपाईंिो बच्चाले 

ममतट िोलार वा “िृबत्रम नाि” 

लगाउन मानेन भन,े यो प्रयास 

गनुाहोस:् 

- प्लास्तटि बबनािो खिुलो 
िपिािो राले 

- ममतट ममशनिो छेउमा 
एउटा खेल्ने वा शान्ि िाउँ 

- रुम ह्युममडििायर – यठद 

सेवा प्रदायिले यसिो 
तवीिृनि ठदएिो भए 
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आिस्तमि ब्याग उपिरण 

िपाईंिो बच्चािो लाचग पूणािया ट्र्याकियटोमी हेरचाहद्वारा धेरैर्सो श्वासप्रश्वास समतयाहरूिो रोिथाम गना सकिन्छ। िरैपनन 

दघुाटनाहरू हुन सक्छ र श्वासप्रश्वास समतयाहरू हुन सक्छन।् िपाईं ियार रहन ुपछा। 
 

तपाईंिो बच्चासँग उसिो आपातिालीन उपििण सदा उसँगै िहनु परु्! 

आपाििालीन उपिरणमा ननम्न अनुसार समावेश हुन ुपछा : 
 

1. पठहला नै अबट्युरेटरसँग टाइलाई आफ्लनो िाउँमा राखखएिो एिै साइर् र लम्बाइिो ट्र्याकियटोमी ट्यूब  

2. पठहला नै अबट्युरेटरसँग टाइलाई आफ्लनो िाउँमा राखखएिो एि साइर् सानो ट्र्याकियटोमी ट्यूब  

3. सक्शन ममशन (युननट पूरा चार्ा भएिो हुनुपछा) 

4. सक्शन क्याथटेरहरू  

5. अनहारिो माति र एिाप्टर सठहि सेल्ि-इनफ्ललेठटङ ब्याग, यठद आवश्यि भए 

6. सामान्य सलाईन 

7. अनिररक्ि ट्र्याकियटोमी टाइ  

8. िेँ ची 

9. हेमोतट्याट 

10. पानीमा आधाररि लुबब्रिेन्ट  

11. डिली (DeLee) सक्शन  

12. िोन सूची 

13. मसररन्र्, यठद सुद्ध पानी सठहि ट्र्याि ट्यबूमा िि छ भने  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुझाव: आिस्तमि ट्र्याि 

ब्याग बमलयो हुन ुपछा। यो 
पूणािया बन्द हुनुपछा  र 

सामाग्रीहरू सस्र्ल ैभेटाउन 

सकिन ेहुन ुपछा। 
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सास िेना िठिन भएिो लक्षणहरू 

 

िपाईं अतपिालबाट र्ान ुभन्दा पठहला, िपाईं ट्र्याकियटोमी ट्यूबद्वारा आफ्लनो बच्चािो हेरचाह गना र धेरैर्सो श्वासप्रश्वास 

समतयाहरू रोक्न सक्नु हुनेछ। िपाईंले मसक्न ुहुने एउटा सबभन्दा महत्त्वपणूा िुरा भने िपाईंिो बच्चालाई श्वासप्रश्वास समतया 
भएिो लक्षणहरू हो। 
 

श्वासप्रश्वास सममयािो प्रािस्भिि लक्षणहरूमा र्नभन अनुसाि पन ुसक्र्न:् 

• सास िेदाा र्ोिले आवार् आउने  

• चाँिो श्वासप्रश्वास  

• पमसना आउन,े छाला चचसो हुन े 

• चञ्चलिा  

• श्वासप्रश्वास ढाचँामा पररविान  

 

श्वासप्रश्वास सममयािो पर्र््ला लक्षणहरूमा र्नभन अनुसाि पन ुसक्र्न:् 

• छािी, घाँटी, वा िरङ मभत्र पसेिो देखखन ेर श्वासप्रश्वास र्ोिले भएिो देखखने वा टाउिो िलमाचथ गन े 

• नाििो प्वाल चौिा हुन े 

• ओि, नङ र छाला वररपरर नीलो वा कििा खराने रङ्ग  

• िपाईंिो बच्चा िपाईंले छँुदा वा उसिो नाम बोलाउँदा उठ्दैन 

 

यठद िपाईंिो बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा गाह्रो हँुदैछ भने र िपाईंिो बच्चाल ेसहायिा पाएन भने, उसिो श्वासप्रश्वास बन्द हुन 

सक्छ। उसिो श्वासप्रश्वासिो स्तथनि िनििो खराब छ त्यसिो आधारमा िपाईंले 911 मा वा िपाईंिो चचकित्सिलाई िल 

गनुापछा। सहायिा नआउन्रे्ल िपाईंले आिूलाई मसिाएिो तयाहार िररिारहरूिो प्रयोग गदै उसिो वायमुागा र्ाँच गरेर अवरोध 

हटाउने उपायहरू पनन गनुा पछा। 
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श्लेष्मा अवरोध (िि र्मेर अवरोध) 

श्लेष्मा अविोध िे हो? 

श्लेष्मा ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा वा वायुनलीमा र्म्मा भएर “अवरोध” उत्पन्न गना सक्छ। यसले िपाईंिो बच्चालाई सास िेना गाह्रो 
बनाउँछ। 

श्लेष्मा अविोधिो िोिथाम गने तरििाहरू: 

• िपाईंिो बच्चाले उसिो किडिङ ट्यूबद्वारा वपउँछ, वा पयााप्ि िरल पदाथा पाउँछ भन्न ेसुननस्श्चि गनुाहोस।् 
• िपाईंिो बच्चा ननदाएिो बेला वा यठद श्लेष्मा बाक्लो वा रगि मममसएिो भएमा ट्र्याकियटोमी ट्यूब सठहि एउटा ममतट िोलार 

लगाउनुहोस।् 
• ममतट प्रयोग नगरेिो बेला िृबत्रम नाि प्रयोग गनुाहोस।् 
• िपाईंिो बच्चालाई खिार थुि आठद खोिेर ननिाल्न प्रोत्साहन गनुाहोस।् 
•  िपाईंिो बच्चाले उसिो खिार थुि आठद आिैँ  खोिेर ननिाल्न नसिुन्र्ले ठदनमा दईु पटि वा आवश्यििा अनुसार सक्शन 

गनुाहोस।् 
• सक्शन सठहि वा यो बबना श्लेष्मा खिुलो बनाउन सलाईन थोपा प्रयोग गनुाहोस।् 
• ननयममि ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्न ेगनुाहोस।् 

ट्र्याि अविोध िएिो लक्षणहरू: 

• चाँिो, आवार् गने, र्ोिले श्वासप्रश्वास 

• ट्र्याकियटोमी ट्यूबबाट सकु्खा मसठट िुिेिो र्तिो आवार् 

• चञ्चलिा 
• छाला चचसो हुने, पमसना आउन े

• िपाईंिो बच्चाद्वारा सास िेना नसिेिो गुनासो 
• ट्र्याकियटोमी ट्यूबबाट सक्शन क्याथेटर नछराउन गाह्रो हुने 

• ओि, नङ र छाला वररपरर नीलो रङ्ग 

• श्वासप्रश्वास नभएिो र िपाईंिो बच्चा िपाईंले छँुदा वा उसिो नाम बोलाउँदा उठ्दैन 

श्लेष्मा अविोध िसिी हटाउनु: 
1. ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गने प्रयास गनुाहोस।् 
2. सलाईन थोपालाई ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा हालेर, पुनः सक्शन गने प्रयास गनुाहोस।् 
3. सलाईन थोपा पुनः ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा हाल्नुहोस ्र ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा गाँमसएिो िपाईंिो बब्रठदङ ब्यागबाट हावाद्वारा 

थोपालाई िलनिर अवरोध सम्म धिेल्नुहोस।्  पुनः सक्शन गने प्रयास गनुाहोस।् 
4. यठद िपाईंले सक्शन क्याथेटर नछराउन सक्नु भएन अथवा सलाईन, सक्शन वा ब्याचगङद्वारा पनन लक्षणहरूमा िमी आएन 

भने ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्नुहोस।् 
5. यठद ट्र्याकियटोमी ट्यूब बद्लेर पनन लक्षणहरूमा सुधार भएन भन,े 911 मा िल गनुाहोस,् रेतक्यू बब्रठदङ र/वा िाडि ायाि 

पुल्मोनरी ररसमसएसन शुरु गनुाहोस।् 
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एस्क्सिने्टल डिक्यानुलेशन 

एस्क्सिजेटल डिक्यानुलेशन िनेिो िे हो? 

ट्र्याकियटोमी टाइहरू धेरै नस्र्ि भएमा, ट्यूब खोक्दा ननतिन सक्छ, िमसन सक्छ, वा वायुनलीबाट अलग हुन सक्छ, र िपाईंिो 
बच्चाले सस्र्लो गरर सास िेना असमथा हुन सक्छ। 

एस्क्सिजेटल डिक्यानुलेशनिो िोिथाम गने तरििाहरू: 

• ट्र्याकियटोमी टाइहरू बाँचधएिो छन,् सुक्खा छ र ठदन भरर साथ ैिपाईंले सक्शन गदाा आफ्लनो िाउँमा अडिएिो छ भन्ने 
सुननस्श्चि गनुाहोस।् 

• यठद टाइहरू खिुलो भए, नयनीहरूलाई ितनुहोस।्  यठद च्यानिदँछ भन,े बद्मल गनुाहोस।् 
• िपाईंिो बच्चा वा िुनैपनन अन्य व्यस्क्िलाई ट्र्याकियटोमी ट्यूब टाइहरू िान्न नठदनुहोस।् 
• खिार थिु आठदिो मात्रामा ननयन्त्रण राख्न आवश्यि भए अनुसार उचचि आर्द्ािा तिर िायम राखु्नहोस ्र सक्शन गनुाहोस।्  

अनि धेरै खिार थुि आठदहरूले खोिी लाग्न सक्छ। 

ट्र्याि र्नस्मिएिो हुनसक्ने लक्षणहरू: 

• चाँिो, आवार् आउन,े र्ोिले सास िेने 

• चञ्चलिा 
• छाला चचसो हुने, पमसना आउन े

• िपाईंिो बच्चाद्वारा सास िेना नसिेिो गुनासो 
• ओि, नङ र छाला वररपरर नीलो रङ्ग 

• िेही बच्चाहरूले यो बाठहर ननतिनु भन्दा पठहला ननिाल्न सक्ने भन्दा र्ोिले आवार् ननिाल्न सक्छन।् 
• श्वासप्रश्वास नभएिो र िपाईंिो बच्चा िपाईंले छँुदा वा उसिो नाम बोलाउँदा उठ्दैन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्र्याि ट्यूब िसिी बद्ने: 
1. शान्ि रहनुहोस,् िर चाँिो िाम गनुाहोस।् 
2. यठद िपाईंसँग िोही छन ्भन,े ट्र्याकियटोमी ट्यूब ननस्तियो भनेर उनीहरूलाई आवार् ठदनुहोस।् 
3. खण्ि, “ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्न”े मा ठदइएिो ननदेशन अनुसार ट्र्याि ट्यूब पसाउनुहोस।् 

• यठद यो ट्यूब मात्रै उपलब्ध छ र िपाईंिो बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा गाह्रो हँुदैछ भन े

भखारै ननतिेिो पुरानो ट्यूबलाई पुनः कििाा लगाउनु हुन्छ।  िपाईंिो बच्चा सुरक्षक्षि र 
शान्ि भएपनछ, िपाईंले यसिो साटो सिा ट्यूब लगाउनु पछा। 

4. यठद िपाईंले ट्यूब बदल्न सक्नुभएन भन,े वा िपाईंिो बच्चालाई सास िेना गाह्रो हँुदैछ भन े911 

मा िल गनुाहोस,् रेतक्यू बब्रठदङ र/वा िाडि ायाि पुल्मोनरी ररसमसएसन शुरु गनुाहोस।्  यठद 

िपाईंिो बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भए वा िपाईंले एिै साइर्िो ट्र्याकियटोमी लगाउन 

नसिेमा सदा सहायिा माग्नुहोस ्र िपाईंिो चचकित्सिलाई िल गनुाहोस।् 
• िपाईंले ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्न नसक्दा िपाईंले गना सक्न ेववशेष िुराहरूबारे 

िपाईंिो चचकित्सि, नसा प्र्यास्क्टश्नर, नसा, वा बब्रठदङ थेरावपतटहरूसँग छलिल 

गनुाहोस।् 

 

सुझाव: यठद िपाईंिो 
बच्चाले ट्र्याकियटोमी टाइ 

वा ट्यूब िान्ने सम्भावना 
छ भन,े सेल्ि-फ्लयास्तनङ 

टाइ राम्रो वविल्प होइन।  
अन्य ट्र्याकियटोमी टाइ 

वविल्पहरूबारे िपाईंिो 
नसा वा नसा 

प्र्यास्क्टश्नरसँग िुरा 
गनुाहोस।्  यठद िपाईं 

सेल्ि-फ्लयास्तनङ टाइहरू 

धोएर पुनः प्रयोग गनुा हँुदैछ 

भन,े टाइ सुरक्षक्षि 

िमसएिो छ वा छैन भनेर 
र्ाँच गना नभुल्नुहोला। 
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ट्र्याकियटोमी ट्यूबबाट रक्िस्राव 

ट्र्यािबाट िे िािणले िक्तस्राव हुजर्? 

ट्र्याकियटोमी ट्यूबबाट गािा रािो रगि ननतिन ुभनिेो गम्भीर िुरा हो, र वायुनलीमा एउटा गम्भीर र्लन वा घाउ भएिो लक्षण 

हुन सक्छ। िपाईंिो बच्चालाई ित्िाल िपाईंिो चचकित्सिले हेना आवश्यि छ।  

श्लेष्मामा रगि मममसए पनन चचन्िािो िुरा हो। यो ननम्न िारणले भएिो हुन सक्छ: 

• सुक्खा वायनुली 
• बारम्बार, गठहरो, र्ोिले सक्शन 

• सङ्िमण 

• अत्याचधि खोक्दा, खास गरर टाइ खिुलो छ भन े

• ट्र्याि ट्यूबिो किटद्वारा र्लन 

• ट्यूबमा िुन ैआघाि 

• वायुनलीमा बाह्य वतिु 

िक्तस्राव िसिी िोक्नु 
• ट्र्याि ट्यूब सही किट हँुदैछ भनेर र्ान्न चचकित्सिसँग ननयममि र्ाँच गराउनुहोस।् 
• “सक्शन गने” खण्िमा ठदइए अनुसार सक्शन पद्यनििो प्रयोग गनुाहोस।् 

o ट्र्याि ट्यूबिो लम्बाइ र्नि मात्र सक्शन गनुाहोस,् नत्र भन ेिपाईंिो बच्चािो वायुनलीिो मभत्तामा िोररन 

सक्छ। 
• ह्युममडिकििेशन प्रयोग गनुाहोस।्  “ह्युममडिकििेशन” खण्ि हेनुाहोस।् 
• यठद उसलाई सङ्िमणिो लक्षण देखखएमा वा खोिी बढेमा िपाईंिो बच्चािो लाचग चाँिो उपचार मलनहुोस।् 

गािा िातो िक्तस्राविो िसिी व्यवमथापन गनु ु
• 911 मा िल गनुाहोस।् 
• शान्ि रहनुहोस।् 
• ट्र्याि ट्यूबिो लम्बाइमा ववतिारै सक्शन गनुाहोस।् 
• वायुनलीलाई नरम बनाउन र अवरोधबाट र्ोगाउन सलाईन प्रयोग गनुाहोस।् 
• यठद रक्िस्राव रोकिएमा, मद्दि आइ पुगुन्रे्ल आर्द्ािािो प्रयोग गनुाहोस।् 

िगत मममसएिो श्लेष्मािो व्यवमथापन िसिी गनु ु
• ट्र्याि ट्यूबिो लम्बाइमा ववतिारै सक्शन गनुाहोस।् 
• यठद आवश्यि भएमा सलाईनिो मात्रा बढाउनुहोस।् 
• ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्दा ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो छेउमा सलाईन वा पानीमा-आधाररि लुबब्रिेन्टले मभर्ाउनुहोस।् 
• आर्द्ािा बढाउनुहोस।् 
• र्ाँच गराउनिा लाचग िपाईंिो चचकित्सिसँग सम्पिा  गनुाहोस।् 
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सकिा ने 

सकिुने सममया िे हो? 

िोस, िरल, वा राल भोर्न नलीिो साटो वायुनलीमा पतने। 
 

बच्चाहरू किन सिुजर्न ्

ट्र्याकियटोमी लगाउने िेही बच्चाहरूले तवाभाववि ढङ्गमा खान्छन।् अरु िनिर्नामा शारीररि समतयाहरू हुन्छ र्सिो िारण, 

ट्र्याकियटोमी ट्यूब लगाउनु पूवा वा लगाएपनछ, वा दवैु बेला चपाउन र ननल्न गाह्रो हुन सक्छ। अरु थोरै समूहिा बच्चाहरू, खास गरर िूला 
उमेरिा बच्चाहरूमा, सिा न ेसम्भावना बढी हुन सक्छ। ववशेष चचकित्सि र उपचारहरूले चपाउन र ननल्नमा समतया पने बच्चाहरूलाई 

सहयोग गना सक्छन।् 
 

तपाईंिो बच्चा सिेिो लक्षणहरू 

• ननल्दा अड्किने वा खोक्न े

• ववशेष गरर ननलेपनछ ट्र्यािबाट पानी र्तिो खिार थिु आठदहरू 

• राल चुहुने वा मखुमा राल र िरल रोक्न े

• िपाईंिो बच्चाले ननलेिो खाद्य वा िरलिो रङ्ग ट्र्याकियटोमी ट्यूबबाट खोक्दा बाठहर ननस्तिन्छ। 
• बारम्बार िोक्सो सङ्िमण। 

सकिुनबाट िसिी िोक्नु 
• िरलहरूलाई बाक्लो बनाउने िृबत्रम पदाथाहरूले बाक्लो बनाउनुहोस।् 
• खखर, मशश ुखाद्य, अन्न, र्ेलो र दही र्तिो खाद्यवतिु खानुहोस ्(बाक्लो िरलहरू ननल्न प्राय पािलो िरल भन्दा सस्र्लो 

हुन्छ)। 
• ववतिारै चपाउनुहोस ्र ननल्नुहोस।् 
• खाना खादँा वा वपउँदा मसधा बतनुहोस।् 
• खाने र खुवाउने सम्बन्धी चचकित्सििो आदेश पालन गनुाहोस।् 
• आदेश अनुसार औषचधहरू ठदनुहोस ्किनभन ेधेरैवटा औषचधले खिार थिु आठदमा  
• सहयोग गछा  वा राम्ररी पेट खामल गना सहायिा गछा। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सकिुने सममयािो व्यवमथापन िसिी गनु ु
• िपाईंिो बच्चाले खाएिो र वपएिो हेनुाहोस।् 
• ट्यूबबाट िपाईंिो बच्चाले खाएिो िरल वा खाद्य खाली नहुन्र्ेल सलाईनिो  

प्रयोग गरर ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गनुाहोस।् 
• िरल वा खाद्यले अवरोध भएिो छ भन ेट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्नुहोस।् 
• यठद िपाईंिो बच्चाले सकिा न ेलक्षण देखाएमा िपाईंिो चचकित्सिलाई िल  

गनुाहोस ्– िपाईंिो चचकित्सिले सकिा एिो र्ाँच गना सक्छन।् 
• आवश्यि भए ननल्ने सम्बन्धी चचकित्सिसँग िाम गनुाहोस।् 

 

सुझाव: याद राखु्नहोस,् िपाईंिो 
बच्चाले बान्िा गदाा पनन सकिा न 

सक्छ। 

यठद िपाईंिो बच्चाले वान्िा गरेमा, 
बच्चािो टाउिो छेउ पठट ढल्िाएर 
ट्र्याि सक्शन गरेर ट्र्याकियटोमी 
ट्यूबबाट यसलाई बाठहर राख्न ेप्रयास 

गनुाहोस।्  
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ब्रोङ्िोतपार्म 

ब्रोङ्क्िोमपािम िे हो? 

ब्रोङ्िोतपार्म ववरलै हुन ेघटना हो। सामान्यिया, यो वायनुलीमा माांसपेशीिो उल्टा िमसन ेअवतथा हो, र्सले वायुनली साँघुरो 
बनाएर अवरोध उत्पन्न गछा। यठद उपचार नगरे, यसले िपाईंिो बच्चािो र्ीवनलाई र्ोखखममा पाना सक्छ। 

ब्रोङ्क्िोमपािमिो िािण 

 
 
 
 
 
 
 
 

ब्रोङ्क्िोमपािमिा लक्षणहरू 

 
 
 

 
 
 
ब्रोङ्क्िोमपािमिो िसिी िोिथाम गनु ु

• ब्रोङ्िोतपार्म गराउन ेभनेर सचुीिृि वतिुहरूबाट टाढा रहनुहोस।् 
• िपाईंिो बच्चािो ब्रोङ्िोतपार्मिो र्ोखखम, र यठद िपाईंिो बच्चालाई घरमा ब्रोङ्िोतपार्म रोक्न औषचध र उपचार आवश्यि 

पछा  कि पदैन भनेर आफ्लनो चचकित्सिसँग िुरा गनुाहोस।् 
• यठद िपाईंिो बच्चामा प्रारस्म्भि ब्रोङ्िोतपार्मिो लक्षण देखखएमा, सहयोग माग्नुहोस।्  िपाईंिो चचकित्सि वा लाईि 

तक्वायिले ब्रोङ्िोतपार्म रोक्न आवश्यि पने औषचधहरू ठदन सक्छन,् वा िपाईंिो बच्चालाई अतपिाल ल्याउन सक्छन।् 

ब्रोङ्क्िोमपािमिो िसिी व्यवमथापन गनु ु
1. 911 मा िल गनुाहोस।् 
2. शान्ि रहनुहोस।् 
3. िपाईंिो बच्चालाई शान्ि रहन मद्दि गनुाहोस।् 
4. यठद िपाईंसँग घरमा अस्क्सर्न छ भन,े िपाईंिो बच्चालाई ननदेशन अनुसार अस्क्सर्न ठदनुहोस।् 
5. िपाईंिो चचकित्सििो ननदेशन अनुसार औषचधहरू ठदनुहोस।् 
6. ववतिारै ट्र्याकियटोमी ट्यूब सक्शन गनुाहोस।् यठद ट्यूब खुल्ला भए, र सक्शनले िपाईंिो बच्चािो श्वासप्रश्वास समतया बढाए 

र्तिो लागेमा, रोक्नुहोस।् 
7. यठद ट्र्याकियटोमी ट्यूब अवरोध भए, र सक्शनले अवरोध सिा नभए, ववतिारै ट्र्याकियटोमी ट्यूब बदल्नुहोस।् 
8. आवश्यि भए रेतक्यू बब्रठदङ वा िाडि ायाि पुल्मोनरी ररसमसएसन शुरु गनुाहोस।् 

 

• एलस्र्ाि प्रनिकिया 
• सदी/सङ्िमण 

• धुवासँँग सम्पिा  
• धूलो 

 

• चचसो हावा 
• वायुनलीमा पसेर वायुनली र्लन वा सुस्न्नन सक्न ेसाना 

वतिुहरू 

• खोक्न े

• नाि बज्न े

• पमसना आउन,े छाला चचसो हुने 

• चञ्चलिा 
• छािीमा ििा महसुस हुने 

• सास मलन असमथा 
 

• चाँिो, र्ोिले श्वासप्रश्वास र्हाँ िपाईंले छािी, घाँटी वा िरङ 

मभत्र पसेिो र/वा टाउिो िलमाचथ भएिो देखु्न हुनेछ 

• नाििो प्वाल चौिा हुने 

• ओि, नङ र छाला वररपरर नीलो वा कििा खरान ेरङ्ग 

• िपाईंिो बच्चा िपाईंले छँुदा वा उसिो नाम बोलाउँदा उठ्दैन 
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रास्न्र्शनल िेयर 
उद्देश्य 

िपाईं र दोस्रो तयाहारििााले िनै सहायिा बबना नै िपाईंिो बच्चािो ट्र्याकियटोमी सुरक्षक्षि र सहर् ैसगँ तयाहार गना सक्ने 
सुननस्श्चि गनुाहोस।् 
 

परििाषा 

दवु ैतयाहारििााहरूले बच्चा घर र्ान ुभन्दा पठहला एउटा 24-घण्टािो अवचध सम्म बच्चािो देखभाल गनेछन।्  यो अवचधलाई 

सङ्िमणिालीन हेरचाह भननन्छ। 
 

िर्त बेला यो गरिजर्  

शेक्षक्षि र्ाँचसचूी पूरा गरेपनछ, 2 र्ना न ैमुख्य तयाहारििााहरूमध्ये प्रत्येि एक्लैले 24-घण्टा अवचध बसेर पूरा गनुापछा। यसरी 
बसेिो बेला, प्रत्येि तयाहारििााले नेमसङ िमाचारी वा अन्य पररवारिो सदतयहरूिो सहायिा बबना न ैबच्चािो तयाहारिो सम्पूणा 
पक्ष पूरा गनुापछा।  
 

24-घण्टे अवचधिो सुरुवािमा, िपाईंिो बेिसाइि नसाले िपाईंसँग 24-घण्टे साधनिो समीक्षा गनेछन।् यो साधनलाई 24-घण्टे 

बसाइ अवचधमा िपाईंिो प्रगनििो मूल्याङ्िन गना प्रयोग गररन्छ।  
• यो दईु वटा 12-घण्टािो अवचधमा गना सकिन्छ, िर एउटा 12-घण्टा अवचध रािभररिो हुन ैपछा। 
• यठद एउटा 12-घण्टे बसाइ अवचधमा 2 भन्दा धेरै तयाहारििाा मानिहरूिो पूनिा भएन (वा 1 प्राणघािि मानि छूट्यो 

भने) भन,े बसाइ रोकिनेछ। यसलाई अिो िुन ैसमयमा पूरा गनुा पनेछ।  
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3. िपाईंिो बच्चािो िपाल नहुाउँदा, िपालमाचथ एउटा िपले 

ववतिारै पानी हाल्नुहोस ्किनभने िपाईंिो बच्चा उसिो 
टाउिो र घाँटी अड्याएर ढल्िेिो हुन्छ। 

4. िपाईंिो बच्चािो छेउछाउमा पाउिर वा एरोसोल तपे्र प्रयोग 

नगनुाहोस।् 
5. सम्पिा  खेलिुदबाट बच्नुहोस।् 
6. ट्र्याकियटोमी ट्यूबिो छेउछाउ रौँ भएिो वा भुवा भएिो 

िपिा नलगाउनुहोस।् ट्र्याकियटोमी ट्यूबलाई अवरोध गने 
िपिा नलगाउनुहोस ्(उदाहरणिो लाचग, सानो गलािो 
िमेर्)। 

 

7. घरपालुवा र्नावर रोज्दा, घर बाठहर बतन ेवा रौं नझन ेप्रिारिो 
ववचार गनुाहोस।् 

8. िपाईंिो बच्चािो छेउछाउमा धूम्रपान नगनुाहोस।् धुवँाले िपाईंिो 
बच्चािो वायुनली, िोक्सो, र िानमा धेरै र्लन गछा। 

 

घरेलु हेरचाहिो सुझावहरू 

यहाँ िपाईंिो बच्चािो हेरचाहिा लाचग िपाईंले ववचार गनुापन ेिेही उपायहरू छन।् िपाईंिो आफ्लन ैसुझावहरू लेखेर िपाईंिो नमसाङ 

िमाचारी र तवात्य-सेवा टोलीलाई देखाउन नठहचकिचाउनुहोला। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िपाईंिो सझुावहरू यहा ँथप गनुाहोस:् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. यठद िपाईंले खाना खाँदा आफ्लनो बच्चालाई सक्शन गनुा परेमा, वान्िािो सम्भावना िम गना ववतिारै यसो 
गनुाहोस।्  

2. िपाईंिो बच्चा पानी मुनन र्ान ुहँुदैन!  

• ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा पानी पतन नठदन नुहाउने समयमा ध्यान ठदएर िपाईंिो बच्चालाई हेनुाहोस।्  
• पानी उनछठटएर ट्यूबमा पतन नठदन ट्र्याकियटोमी ट्यूबमा एउटा िृबत्रम नाि लगाउनुहोस।्  
• ट्र्याकियटोमी लगाएिा बच्चाहरू पौडि खेल्न ुहँुदैन। 



  
 
 
 

24 
 

KN-00209        ©2018 Cincinnati Children’s 

वाि िथा भाषा वविास 

सही वविास 

नवर्ाि – 12 मठहना: बच्चा िपाईंिो िुरा सुन्छ र िपाईंले भनेिो िुरा बुझ्छ।  िोि ेर बबाराउँदै उनीहरू बोल्ने अभ्यास गदैछन।् 
 

12 मठहना: बच्चाले एउटा वा एि दईु वटा शब्द भन्न सक्छ। 
 

12 – 18 मठहना: बच्चाले आिूले भन्न सक्ने शब्दहरूिो सङ्ख्या बढाउँदैछ।  उसले दईु शब्दिो वाक्याांश र्तिै “अझै र्ुस” भन्न 

सक्छ। 
 

18 मठहना – 2 वषा: बच्चा अझ धेरै बोल्न ेभएिो छ र िीन देखख पाँच वटा शब्दिो वाक्यहरू बोल्छ। 
 

3 वषा – 4 वषा: बच्चाले उसिो भाषामा अझ सधुार गदैछ।  उसिो िुरा िुन ैनौलो माननसल ेबुझ्न सक्ने हुनुपछा  र आिूसगँ भखारै 
भएिो घटनाबारे सुनाउन सक्ने हुनुपछा। 
 

सञ्चािमा ट्र्याकियटोमीिो प्रिाव 

ट्र्याकियटोमी लगाउँदा िपाईंिो बच्चािो बोल्न ेक्षमिामा असर पाना सक्छ।  
उक्ि िेही िारणहरूमा ननम्न िुराहरू पना सक्छ: 

 

1. यठद ल्याररङ्गोट्र्याकियल तपेस अत्यन्ि सानो र दरिररएिो छ भने, िपाईंिो बच्चािो आवार् ननक्लन भोिल ििा (तवर 
नली) बाट पयााप्ि वाय ुनछना सक्दैन। 

2. यठद भोिल ििामा खोसे्रिो छ भने, ििाबाट आउने आवार् घोिे वा खस्रो हुन सक्छ।  यठद एउटा वा दवुै भोिल ििाहरू 

हस्ल्लन सक्दैन भने, िपाईंिो बच्चािो आवार् भोिल ििािो अवतथा अनुसार िरि पना सक्छ। 
3. धेरै पटि, ट्र्याकियटोमी लगाएिा बच्चाहरूिो अन्य समतयाहरू हुन्छ।  यठद िपाईंिो बच्चा चाँिो र्न्मेिो भए, उसलाई 

भाषािो समतया पना सक्छ।  यठद ववगिमा िपाईंिो बच्चालाई टाउिोमा आघाि भए वा मेरुदण्िमा चोट लागेिो भए, 

सञ्चारमा िपाईंिो बच्चािो समतयािा लाचग तनाय ूसम्बन्धी िारण हुन सक्छ। 
4. नछरेर बोली ननिाल्ने वायुिो मात्रा िम गना सक्छ।िपाईंिो बच्चािो वायमुागालाई सुरक्षक्षि राख्न ेआवश्यि ट्र्याकियटोमी 

ट्यूबिो साइर्ले नछरेर बोली ननिाल्न ेवायुिो मात्रा िम गना सक्छ। 

िपाईंिो बच्चािो ट्र्याकियटोमी ट्यूब हटाउनु न ैिपाईंिो बच्चािो बोलीमा समतयािो समाधान नहुन सक्छ भनेर याद राख्नु 
महत्त्वपूणा छ।   
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एिर्ना योग्य स्तपच थेरावपतटले उक्ि क्षेत्रमा िपाईंिो बच्चािो र्ाँच मलन सक्छन:् 

सञ्चाििा तत्वहरू 

• ग्रहणशील भाषा क्षमिा: यो बोलेिो, मलखखि वा साङ्िेनिि शब्दिो बझुाइ हो।  
• व्यक्िात्मि भाषा क्षमिा: यो बोलेर, लेखेर, वा सङ्िेिद्वारा मनिो ववचार बिाउनु हो। यो शब्दहरू एि साथ ममलाउने र 

शब्दहरूबारे र्ान्ने सोच्ने प्रकिया हो।  
• बोली वा उच्चारण: यो भाषा बनाउन प्रयोग हुन ेआवार् हो।  
• तवर: यो भोिल ििाद्वारा ननस्क्लएिो आवार्िो गुणतिर हो  
• वािपटुिा: यो बोलीिो िाल, र िसरी प्रवाठहि हुन्छ त्यो हो। 

 

मेिो बच्चा बो्न सक्दैन िने िे हुजर्? 

बोल्नमा हल्िा देखख गम्भीर समतया हुन ुभनिेो सञ्चार गना नसकिने होइन। िपाईंिो बच्चालाई एउटा िोस भाषािो आधार प्रदान 

गनुा ननिै महत्त्वपूणा हुन्छ। िपाईंिो बच्चालाई सञ्चार गना सहयोग गन ेधेरैवटा वविल्पहरू छन:् 

 

1. साङ्िेनिि भाषा: साङ्िेनिि भाषा भनेिो सनु्न नसक्ने बच्चाहरूिा लाचग मात्र होइन। यठद िपाईंिो बच्चासँग आफ्लनो 
आवश्यििाहरू राम्ररी बिाउने तवर नभए, उसले आफ्लनो आवश्यििाहरू र सोचाइहरू सङ्िेि भाषाद्वारा परूा गना सक्छ। 

2. िृबत्रम िण्िनली: यो यन्त्र मौखखि सञ्चारमा िेही अनुभव भएिा िूलो बच्चाहरूिो लाचग हो। बच्चाल ेशब्दहरू मुखमा 
ननिाल्न ेिममा यन्त्रले बच्चाद्वारा ननिालेिो आवार् मखु सम्म ल्याउनमा सहायिा गछा। 

3. वववधान सञ्चार यन्त्र: यो यन्त्र लगभग िम्प्युटर र्तिो हुन्छ। बच्चाले बोिामा शब्दहरू छान्छ, र िम्प्यटुरिृि तवरद्वारा 
बच्चाले छानेिो शब्दलाई भन्छ।  

4. िस्तवर सञ्चार यन्त्र: यसलाई अलग अलग िस्तवर वा वतिुहरूले बच्चािो लाचग बनाउन सकिन्छ। वतिुमा देखाएर, 
बच्चा उसिो आवश्यििा वा सोचाइहरू बिाउँछ। बच्चाले उसिो व्यस्क्िगि वपक्चर बोिा बनाउनमा सहायिा गना सक्छ।  

5. स्तपकिङ भाल्भ: यो भाल्भ ट्र्याकियटोमी ट्यबूमा लगाइन्छ। यसिो सहायिाले बच्चाले भाल्भद्वारा सास मभत्र िान्न 

सक्छ र बाठहर फ्लयाकँ्दा, भाल्भ बन्द भएर भोिल ििाबाट वायु र्ान सक्छ। यो ट्र्याकियटोमी लगाउने सब ैबच्चाहरूिा 
लाचग होइन।  ट्र्याकियटोमीमाचथ तटेनोमसस र्ारी राख्न ेबच्चाहरूिा लाचग राम्ररी िाम गदैन। यसलाई िपाईंिो िान नाि 

घाँटी (ENT) चचकित्सििो अनुमनिबाट मात्र प्रयोग गररन्छ।  िपाईंिो बच्चािो लाचग यो भाल्भ िुन ैवविल्प हो कि भनेर 
पत्ता लगाउन िपाईंिो िान नाि घाँटी चचकित्सिसँग बुझ्नुहोस।् 
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सरिारी िाननू 94-142 अनुसार सम्पूणा बच्चाहरूिो ननःशुल्ि, उपयुक्ि सावार्ननि मशक्षा प्राप्ि गन ेअचधिार हुन्छ। यो िाननू 

अपाङ्गिा भएिो बच्चाहरूिा लाचग अत्यन्ि महत्त्वपूणा छ। ट्र्याकियटोमी लगाउने बच्चाहरूले यो िानूनिो मािा ि ववशषे मशक्षा 
सेवाहरू पाउन सक्छन।् यो िानूनले "न्यनूिम बाधि वािावरण" मा िपाईंिो बच्चािो मशक्षािो व्यवतथा गछा। अथााि िपाईंिो 
बच्चाले सम्भव भएसम्म ननयममि िक्षाहरूमा र्ानु पनछे। यसिो अथा यो पनन हो कि िपाईंिो बच्चाले ननयममि िक्षाहरूमा भाग 

मलन उसलाई आवश्यि पने िुनैपनन सेवाहरूमा अचधिार पाउँछ। 

मशक्षि, तवात्य िमी, मािावपिा र, उपयकु्ि भए, बच्चाले वावषाि रूपमा भेटेर शैक्षक्षि लक्ष्य र हेरचाहिो लाचग एउटा चचकित्सा 
योर्ना वविास गछान।् उक्ि योर्नाले िपाईंिो बच्चािो तवात्य र मशक्षािो लाचग व्यस्क्िगि आवश्यििा पूनिा गनुा पछा। 

तिूलमा िसैलाई िपाईंिो बच्चािो ट्र्याकियटोमीिो हेरचाहिा लाचग िालीम ठदनु पछा।  धेरैर्सो राज्यिो नमसाङ बोिािो मसिाररस 

अनुसार िपाईंिो बच्चािो हेरचाहमा रस्र्तटिा नसा वा इर्ार्िप्राप्ि प्र्यास्क्टिल नसा, तिूल साइटमा प्रत्यक्ष रुपमा वा तवात्य 

सहायि मािा ि मशक्षा र हेरचाहमा सांलग्न हुन ुपछा , साथै तिूल र्ान आउनिा लाचग ववशेष यािायाि पनन उपलब्ध हुनु पछा। 
िपाईंिो बच्चािो तिूल र तवात्य िमीसँग िाम गदाा उ तिूलमा सुरक्षक्षि हुन ेसनुनस्श्चि गराउन सकिन्छ।  याद राख्नुहोस,् 

आपाििालीन ट्र्याि ब्याग सदा िपाईंिो बच्चासँगै हुन ुपछा। 

यठद िपाईंिो बच्चालाई तिूलमा भनाा गना िपाईंलाई मद्दि चाठहएमा, िपाईंिो तिूल प्रणाली, िपाईंिो नसा, चचकित्सि, वा बाल 

विालि समूहमा सम्पिा  गनुाहोस।् 
 


