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आनन्ददायी स्याहार सवेा- लक्षण �वस्थापन 

 

अस्पताल �ािधकरणको आनन्ददायी स्याहार सवेा  

अस्पताल �ािधकरण अन्तगर्तका िन� अस्पतालले आनन्ददायी स्याहार सेवा �दान गदर्छन:् 

 प्यामेला युड िनथास�ल इस्टनर् अस्पताल  

 �ान्थाम अस्पताल  

 �टोन्जी एण्ड �ांग िशउ �कन अस्पताल  

 ��न  म्यारी अस्पताल  

 हगंकंग बुि�स्ट अस्पताल  

 ��न एिलजाबेथ अस्पताल  

 आओर लेडी अफ म्यारीनल अस्पताल  

 क्यारीटास मेिडकल सेन्टर  

 ि�न्सेस माग�रेट अस्पताल  

 �ाभन अफ होप अस्पताल  

 युनाइटेड ��िस्चयन अस्पताल  

 �ाडबरी हिस्पस्  

 ि�न्स अफ वेल्स अस्पताल  

 शा�टन अस्पताल  
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 टुन मुन अस्पताल  

 

प्यािलया�टभ केयरमा अत्यावश्यक औषधीह�  

डाक्टरह�ले लक्षण िनयन्�ण गनर्का लािग िबरामीको आवश्यकता अनुसार उिचत औषधीका �योग गन�छन ्l सामान्यतय: िन� 

औषधीह�ल ेकम साइड इफेक्ट िनम्त्याउँछन ्l जब िबरामीलाई अिलक बढी न ै�रयाक्सन �न्छ उनीह�ल ेमेिडकलाई जानकारी 

�दनु पदर्छ र आवश्यकता अनुसार डोज घटबढ ग�रनछे l  

लक्षणह�  औषिधका नामह�  कायर्/ लाग ु�न ेलक्षणह�  सम्भा� साइड इफेक्ट, गनर् 

�न/ेन�न ेकुराह�  

वाकवाक� 

ला�े/वान्ता 

�ने  

डेक्सामेथासोन   दखेुको, सास फेनर् 

अफ्�ारो भएको, 

सुिनन,े वाकवाक� 

ला�े र वान्ता �न े

समस्या भए �दने l  

 खाना �चाउने  

 लामो समयसम्म �योग 

गरेमा रगतमा ग्लुको 

बढाउने (खासगरी 

मधुमेहमा), अनुहार सुिनन े

र पानी ज� ेl 

िबरामीह�लाई सं�मण 

�न सक्छ र िछ�ै िनन्�ा 

ला�े �न सक्छ l खाना 

खाँदा ग्यािस्�क �नस�े �न 

सक्छ l  
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�ालोपे�रडल  वाकवाक�, वान्ता जस्ता 

कुराबाट छुट्कारा पाइन्छ l  

मुख सुक्खा �ने, किब्जयत �ने, 

आलस्य �न ेर मांसपेसी बाउडीने 

समस्या �न सक्छ  

�ोक्लरपरेाजैन  वान्ता �ने र �रंगटा ला� े

समस्याबाट छुटकारा िमल्छ 

l  

मुख सुक्खा �ने, किब्जयत �ने, र 

मांसपेसी बाउडीने समस्या �न 

सक्छ 

खोक�  कोडीन   खोक�को मा� 

उपचार �न्छ, खोक� 

कम �न सक्छ l  

 दखुाई कम गन�, 

वाकवाक�, वान्ताको 

रोकथाम �न,े 

ग्यािस्�कका कारण 

�ने खानाको �ची 

नाश �न ेकुराको 

रोकथाम गन� l  

िबरामीह�को टाउको हल्का �न,े 

�रंगटा ला�े, वाकवाक� ला�े, 

पिसना आउन,े वान्ता �ने र 

किब्जयत �ने �न सक्छ l  

खाना �ची 

न�ने  

मेटोक्लो�ामाइड  दखुाई कम गन�, वाकवाक�, 

वान्ताको रोकथाम �न,े 

मांसपेसी बाउँडीने l  
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ग्यािस्�कका कारण �न े

खानाको �ची नाश �ने 

कुराको रोकथाम गन� l 

 

 

 

 

 

 

किब्जयत  िग्लिस�रन सपोजीट�रज  �दसालाई नरम बनाउन 

िचल्लो लुि�केन्टको काम 

गन�  

-- 

ल्याक्टुलोज   किब्जयत तथा 

हपे�टक 

इन्सेफालोपाथीको 

उपचार �न े 

 ठुलो आन्�ामा 

पानीको मा�ा बढाई 

�दसालाई नरम 

बनाउँछ l  

 ठुलो आन्�ा बाउँडीन े 

 अत्यिधक सेवन गरेमा पेट 

द�ेु, वाकवाक� र वान्ता 

�ने �न सक्छ l  

सेना  ठुलो आन्�ामा लचकदार अत्यिधक सेवन गरेमा वाकवाक� 
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तत्वलाई उ�ेिजत ग�र 

�दसा गनर् सिजलो बनाउने l  

ला�े र पेट द�ेु �न सक्छ  

बाइसाकोिडल/बाइसकोिडल/बाइसाकोिडल 

सपोिजट�रज  

 

 किब्जयतको 

उपचारका लािग  

 �दसा गनर् सिजलो 

बनाउने  

 िबरामीले किहलेकाँही पेट 

दखेुको अनुभव गनर् सक्छ l  

 सु�ु अगािड िलनुहोस्, यो 

औषधी खान ुअिघ र पिछ 

दधु िपउन ेवा ग्यािस्�क 

�नस�े औषधी सेवन गनुर् 

�दँैन l  

झाडा-पखाला 

�ने  

लोपेरामाइड   अत्यिधक 

झाडापखालाको 

उपचार  

 पानीको मा�ा भरपुर 

ग�र आन्�ालाई 

सिजलो बनाउने  

िवरामीको सुक्खा मुख �ने, पेट 

बाउँडीने र छालाको एलज� �न 

सक्छ l  

 

सामान्य लक्षण तथा �वस्थापनका त�रकाह�  

क्यान्सरका िबरामीह�ले ितनको अवस्था वा �ुमरमा �न ेप्याथोलोिजकल बदलावका कारण असहज महसुस गनर् सक्छन् जसले 
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उनीह�को शरीरमा िविभ� लक्षण देखा पनर् सक्छ l प्यालीए�टभ स्याहार यस्तो प�ित हो जसले िविभ� लक्षणह�ल ेिनम्त्याउने 

पीडाबाट छुट्कारा �दन म�त ग�र औषिध तथा थप उपाचार माफर् त िवरामीको जीवन गुणस्तर सुधार गनर् म�त गदर्छ l 

क्यान्सरका लक्षणह�ल ेिवरामीह�मा शारी�रक, मानिसक र आित्मक समस्या देखा पनर् सक्दछ l �भावकारी आनन्ददायी स्याहार 

सेवाका लािग �ि�को सम� स्याहार तथा हरेक मेिडकल स्टाफबीचमा समन्वयको ज�री पदर्छ l  

 

सामान्य लक्स्शन तथा �वस्थापनका त�रकाह�  

 सामान्य क्यान्सरका लक्षणह�मा द�ेु, वाकवाक� ला�,े वान्ता �ने, छोटो सास फेन�, खोक� ला�े, खाना न�च्न,े किब्जयत 

�ने, मुख सु�े, सुिनन,े थकान, हात गोडा था�े आ�द पदर्छन् l िबरामी आि�न,े �रसाउने तथा िड�ेस्ड �न ेपदर्छन ्l  

 िविभ� कारणल ेिवरामीमा अनेक� खाले लक्षणह� देखा पछर्न ्l लक्षणह� �ाय: सम्बिन्धत �न्छन ्l उदाहरणका लािग, 

िचन्ताले सास छोटो �न्छ l फे�र केही लक्षणह�ल ेअ� लक्षण कम गराउन म�त गदर्छ l  

 मेिडकल स्टाफले गन� �वसायीक र गिल्तरिहत पिहचानल ेउिचत आनन्ददायी स्याहार योजनामा टेवा पुग्दछ l  

 मेिडकल स्टाफले िबरामी तथा ितनका प�रवारसँग छलफल ग�र आनन्ददायी स्याहारका दौरान िलनु पन� िनणर्य िलन्छन् l 

उपचारको तथा यसका सम्भा� साइड इफेक्टको स्प� �ाख्याले िवरामी तथा प�रवारको मनोबल सुधार गदर्छ l  

 आधारभूत अभ्यासबाट लक्षण �वस्थापन सु�वात गनर् सके िवरामीको अवस्थामा सुधार �न्छ l उदाहरणका लािग, 

िबरामीलाई सिजलो ब�े आसनमा ब� िसकाउने, ितनका शरीरलाई सुख्खा र सफा रा�े l  

 आनन्ददायी स्याहारका दौरान प�रवारका सदस्यह� सहयोगी �न् जसल ेउपचारलाई �भावकारी तुल्याउँदछ l  
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लक्षणह�  सम्भा� कारण  �वस्थापनका उपायह�  

वाकवाक�/वान्ता 

�ने  

किब्जयत, आि�न,े धेरै द�ेु, धरैे खोक� 

ला�े, शरीरमा इलेक्�ोलाइट्सको सन्तुलन 

न�ने, �ुमरका कारण �ेसर बढ्ने, पेट 

गडबड �न,े �कमोथरेापी वा 

इलेक्�ोथरेापीको �ित��या, साइड इफेक्ट, 

इत्यादी l  

 थोरै-थोरै मा�ामा धरैे खाल ेखाना खाने   

 आवश्यक भएमा खाना खान ुभन्दा एक घण्टा अगािड 

वान्ता रो�े औषधी सेवन गन� l  

 मन नपन�, �रस उठ्ने �किसमका गन्धह�बाट टाढै ब� े 

सास बढ्ने  �ुमर, पल्मोनरी इडेमा, िनमोिनया, तथा 

स्वास-��ासजन्य दीघर् रोग जस्ता 

पल्मोनरीका समस्या, मुटुको समस्या, 

िपसाबको रोगी, आि�एका कारण �ने 

सास बढ्ने समस्या जस्ता दीघर् रोगह�ले 

खतरा िनम्त्याउन सक्छ l   

 झ्याल खोलेर वा  िव�ुतीय पंखा खोलेर हावा �वाह 

�न �दनुहोस्  

 िबरामीलाई बसाएर अडेस लगाउनुहोस् l  

 उसको डर िचन्ता र तनाव घटाउनका लािग िबरामीको 

िप�ुँमा हल्का थप्थापाउनुहोस्  

 अिक्सजन डेिलभरी िबरामीको आवश्यकतामा मेल 

खानै पछर्, अिक्सजनको मा�ा डाक्टरको सल्लाह 

अनुसार वृि� गनर् स�कन्छ l  

खोक�  पल्मोनरी एडेमा, �े�कको �ुमर, 

स्वास�स्वास सम्बन्धी सं�मण, दम, 

 डाक्टरल ेिबरामीलाई खकारको मा�ा र खोक�को 

कारण हरेेर खोक� रो�े र खकार िनकाल्ने औषधी 
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एिसड �रफ्लक्स, नाकको �रफ्लसले सास 

फेन� नालीमा समस्या िनम्त्याएमा र यस्ता 

रोगका कारण खोक� लाग्छ l  

�दन्छन,् औषधी सेवन गदार् िबरामीले डाक्टरको 

िनद�शन पालन गनुर् पदर्छ l   

 िवरामीले खकारमा रगत देिखएमा सल्लाह अनुसार 

हमेोस्टेट िलन ुपदर्छ l  

 िचसो हावा, िचसो पेय वा खोक� ला� ेफलफुल जन्य 

अम्ल भएका खानेकुराबाट टाढै रहनुहोस् l   

खाना न�च्ने  ग्यािस्�कजन्य रोग, �ुमर, दखुाइ, 

वाकवाक�, किब्जयत, मुखको अल्सर, 

एिसिडक, औषधीका साइड इफेक्ट, 

िवरामीका मनोवैज्ञािनक पक्षह� आ�द l  

 थोरै-थोरै मा�ामा धरैे खाल ेखाना खाने   

 मुख सफा रा�े l  

 मुख सु�े, वाकवाक� �ने, किब्जयत, दखुाई, खराब 

मनिस्थितका लक्षणबाट मु� �न सके खाना �च्छ  

 िबरामीलाई मन  पन� खाना �दने l  

 िबरामीले करले भन्दा पिन खुसीसाथ आफ�  खान 

कोिसस गनुर् पछर् l  

किब्जयत  लामो बेड रेस्ट, कसरतको किम, पानी कम 

िपउने, मानिसक तनाव, औषधीको साइड 

इफेक्ट, पेट गडबडका कारण किब्जयत 

�न्छ l किब्जयतल ेअक�ितर वाकवाक�, 

 पेन�कलरका कारण भएको किब्जयत डाक्टरले सुझाउने 

औषधीले िनको �न्छ l  

 सेलुलोज भएका खाना जस्त ैताजा फलफूल, सागसब्जी 

खानुहोस् l �सस्त पानी िपउनुहोस् l  
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बान्ता, खाना न�च्ने, रगत ब�े, पेट 

धािडने र द�ेु पिन �न्छ l  

 

 समय मै िपसाब फेनुर्होस् l  

 धेरै पेट चलाएमा आन्�ा खुल्न सक्छ l  

पेट ढाडीन े पेटमा �ुमर भएका िवरामीह�मा �ाय 

पेट ढाडीन ेसमस्या �न्छ, कलेजोको 

�ुमरले भँुडीको ठाउँ िलन्छ जसल ेजसल े

पेट फुल्ने गछर् l यो किब्जयत भन्दा खराब 

�न्छ जुन बेडमा धरैे रहने िबरामीलाई �न े

गदर्छ l  

 यस्ता समस्यालाई औषधील े�ठक गछर् l  

 थोरै-थोरै तर धरैे खाल ेखाना खाने, िबरामील ेिवस्तारै 

चपाएर खाने गनुर् पदर्छ l  

 किब्जयत हटाउने  

मुख सु�े  कमजोर स्वास्थ्य भएका िवरामीह�मा 

मुखका रोगह� आईपनर् सक्छन,् औषिध 

तथा टाउको र घाँटीको रेिडयसन थरेापील े

पिन मुख सु�े र द�ेु  �न सक्छ  

 �सस्त पानी िपउने  

 भुइँकटहर, िचनी रिहत चुईगम तथा साना आइसक्युब 

जस्ता र्यार्ल िनकाल्न ेखाना खाने l  

 

सुि�ने/फुल्ने  कसरतको अभाव, शरीरमा �ो�टनको 

किम, मुटु, कलेजो, िमगौलाल ेकमजोर 

काम गन�, शरीरमा �ुमर भएको िलम्फ़, 

सजर्री वा रेिडयसन थरेापी आ�दका कारण 

 डाक्टरल ेिबरामीको अवस्था हरेेर औषधी �दान गछर्न ्

l  

 सुि�एको शरीरको भाग मािथ उठाउने जस्त ैहात कुम 

मािथ लान,े खु�ा कम्मरसम्म ल्याउने l  
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�ने �फ�ोिसस आ�द l   सुि�एको ठाउँमा प�� बाँ�े  

 शरीरमा रातो �न,े द�ेु, ज्वरो आउने जस्ता लक्षण 

देिखएमा तु�न्त मेिडकल सहयोग िलनुहोस् l  

अिन�ा  साँझमा देखा पन� लक्षणह� जस्तै, द�ेु, 

सास बढ्ने, खोक� ला�,े तनाव, 

भावनात्मक बेचैनी, िन�ा नपन� आदी l  

 लक्षणलाई �भावकारी िनयन्�णल ेअिनन्�ा घटाउँछ l  

 सु�ु अिघ धेरै खाने िपउन,े �रस उठ्ने �टभी शो हने�, वा 

�कताब पढ्ने नगनुर्होस् l  

 �दउँसो भरसक नसु�ुहोस्   

 शान्त वातावरण, सानो आवाज, नरम �कास र उिचत 

ताप�ममा ब�े l  

 नुहाउने, साधारण मसाज र नरम संगीतले िबरामीलाई 

आनन्द �दन्छ l  

 डाक्टरल ेआवश्यक भएमा अस्थाई िन�ा ला� ेऔषधी 

�दन्छन ्l  

थकान/ हातगोडा 

कमजोर �ने  

क्यान्सर, एनेिमया, शरीरमा इलेक्�ोलाइट 

सन्तुलन न�ने , मुटु, फोक्सो, मृगौला 

आ�दको उपचार पिछ िबरामी कमजोर 

�न्छन ् 

 डाक्टरल ेक्यान्सर, एनेिमया वा अन्य रोग उपचारका 

औषिधका साइड इफेक्ट कम गन� औषधी �दन सक्छन 

वा  

 कसरत कम गनुर्होस्  
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 िबरामीको यस्ता पुनस्थार्पनाजन्य कसरत ितनका 

अवस्थामा भर पदर्छन ्l मेिडकल स्टाफले िबरामीका 

अपेक्षा सेट गनर् ितनलाई सल्लाह �दन्छन् l  
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