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ऊजार् संरक्षण िविधह� 

पल्मोनरी पुनवार्स शैिक्षक पुिस्तका 
 
अस्पताल �ािधकरण 
�ावसाियक थरेेपीको समन्वय सिमित-�ेड 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 

प�रचय  
यो पुिस्तका �ोिनक �ास ��ास समस्या भएका िबरामीह�लाई उनीह�को जीवनको गुणस्तर सुधार गनर् ऊजार् 
संरक्षण िविधको �योगसंगै दिैनक जीवनको गितिविधह�मा समस्याह� संग जु� ेमागर्दशर्नका लािग �ावसाियक 
िच�कत्सकह��ारा संकिलत गरीएको हो। 
 
 

�ोिनक �ास ��ास समस्याह� भएका िविधह� िबरामीह� र ऊजार् सरंक्षण 
िन� समस्याह� सामान्यतया �ोिनक �ास ��ास अवस्था भएका िबरामीह�ले अनभुव गदर्छन: 
1. फोक्सोको कायर्ह�को किमका कारण ऊजार् खचर् र दिैनक �म मागह� लाई पूरा गनर्को लागी कायार्त्मक 

क्षमतालाई सीिमत गदर्छ। 
2. िबरामीह�ले थोरै मेहनेत गरेता पिन Dyspnea ल ेडर लाई �े�रत गनर् सक्छ जसले गदार् सासको क�ठनाईलाई 

अझ बढाउछ । िबरामीह� �गितशील �पमा िनभर्र �न सक्छन् �कन�क उनीह�को गितिविध सिहष्णुता समय 
िब�ेको �न्छ। 
 

समिन्वत सास फेराइ र उिचत शरीर मेकािनक्सका साथै ऊजार् संरक्षण िविधको उपयोगले dyspnea मु� गनर्को 
लागी म�त गदर्छ र दिैनक गितिविधह� संग सामना गनर् को लागी रोगीह�को क्षमता बृि� �नेछ। 
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ऊजार् सरंक्षण िविधको िस�ान्त 

ऊजार् संरक्षणको तकर्  भनेको शरीरमा अनावश्यक अिक्सजन खचर् कम गन� हो। पाँच �मुख िस�ान्तह� छन् जनु दिैनक 
गितिविधह�मा शािमल गनर् स�कन्छ। यी िस�ान्तह� दिैनक बानीह� प�रवतर्न ल्याउनका लािग �न्। 
1. योजना बनाउन ेर आफ्नो गितिविधह� �ाथिमकतामा रा� े 

- योजना दिैनक गितिविध तािलका भारी र हल्का कायर्ह� पालै पालो �नेगरी बनौनुस। सम्भव भए सम्म 
अनावश्यक कायर्ह�लाई हटाउनुहोस्। 

- शु� गनुर् अिघ दिैनक गितिविधह�को लागी आपू�तर् वा उपकरणको सकंलन र �वस्था िमलौनुस। 
- एक कायर् पूरा गरेपिछ र अक�मा जानु अिघ पयार्� आराम गनुर्होस्। 

 
2. एड्स र अनकूुलनको �िेस्कब्सन  

- ऊजार्को बचतको लागी आधुिनक घरेल ुसामान वा िबजुली उपकरणको उपयोग, जस्त ैनन-िस्टक �कचन 
सामान, इलेिक्�क क्यान ओपनर, माइ�ोवेभ ओभन आ�द। 

- भुइँ बाट वस्तुह�लाई पुनःप् �ट� झु�े वा झु�े आवश्यकतालाई कम गनर्को लागी लामो रेअचर जस्तै 
सहायक उपकरणह�को उपयोग गनुर्होस्। 

- भारी वस्तुह� धकेल्न र बो� म�त गनर् पां�ा भएको �लीह�को उपयोग गनुर्होस्। 
 
3. गित  

- �तेक गितिविध समा� गनर्को लागी पयार्� समय �दनुहोस्, �ढलो र िस्थर गितमा गनुर्स र हतार नगनुर्होस्। 
- तपाइँको शरीरका सन्दशेह� सु�ुहोस,् तपाइँ थ�कत �न ुभन्दा पिहले आराम गनुर्होस्। 

 
4. पसर्ड ओठ सास फेन�  

A. आधारभूत िविध: 
सास फेन� गित िनयन्�ण गनुर्होस्। िबस्तारै तपाइँको नाकको माध्यमबाट सास ता�ुहोस र तपाइँको 
मुखबाट सास फ्या�ुस। सास फ्याँ�े अविध सास िलने भन्दा दोब्बर �नुपछर्, जस्त ै2 सकेेन्ड को लागी 
सास िलएको खण्डमा, 4 दिेख 6 सेकेन्डको लागी सास छोड्नुस्। 

B. सास फेन� सही ताल �ा� गनर्को लागी तपाइँको शरीरको गित र मु�ा समायोिजत गनुर्होस्: 
 हातह�लाई फैलाएर र छातीको िवस्तार गरेर सास ता�ुस्। 
जस्तै: टाउको सीधा रा�े वा पाखुरा मािथ पुयार्उने। िवपरीत �दशामा सदार् सास छोड्नसु्। जस्तै: झु�े 
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वा हात श�ररको पछािड बाँ�े। 
C. शारी�रक गितिविध सँग सास समन्वय गनुर्होस्: 

शारी�रक गितिविधमा सास फेन� चरणको समन्वय गनर् जा�ुहोस्। मेहनतको कामका◌े लागी तयारी 
गदार् सास ता�ुस, शि� �योग गदार् सास छोड्नुहोस्।  

  
 
5. िस्थित र म�ुा 

A) सास जोगाउन थकान बनाउन ेर अजीब मु�ाबाट बच्नसु। 
- सम्भव भएसम्म गितिविधह�मा संल� �दँा ब�हुोस्। लामो समय सम्म उिभने, थच� ब�े वा 

स्तुिपङ गनर् बाट बच्नुहोस्। 
- आफ्नो पाखुरा काँध स्तर भन्दा धेरै मािथ उठाउन बाट बच्ननसु। 
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B) उिचत शरीर मेकािनक्सको �योग 

- आफ्नो शरीर सीधा रा�ुहोस।् काम गदार् खराब मु�ाले अिधक ऊजार् खपत गदर्छ। 
- सामान बोक्दा आफ्नो हात सीधा रा�ुहोस् र शरीरको निजक 

रा�ुहोस ्र एकै समयमा दबैु हातह�ल ेसमा�ुस। 
- काम गदार् टेबल वा एक सतहमा आफ्नो कुिहना अ�ाएर गदार् थ�कत �न बाट बच्न स�कन्छ, 

उदाहरण को लागी, दा�ी काट्दा। 

  
  
 
 



 

 
NEPALI- ENERGY CONSERVATION TECHNIQUES.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 
 

C) उिचत आसन 
1. जब आराम गनर् ब�ु�न्छ, आफ्नो शरीर अिलकित अगािड झुकाउनुहोस्। दबैु जांघह�मा हात राखेर 

तपाइँको काँध आराम गनुर्होस् र भुइँमा आराम संग तपाइँको खु�ालाई आराम सँग रा�ुहोस। यो 
मु�ाले डाया�ाममै�टक सास फेन� सुिवधा �दन्छ। 

2. कुन ैपिन कायर् गदार् धेरै समय सम्म हात धरैे मािथ उचाल्दा ऊजार् खपत �न्छ। उपयु� स्तरमा काम 
तािलकाको उचाई कम गरेर यो मु�ा बाट बच्नहोस्। 

3. झु�े वा िन��रने ��याले सास फेनर् बाधा पुर्याउँछ। एक उपयु� उचाईमा कायर् टेबल उठाएर यो 
मु�ा बाट बच्न स�कन्छ। 

4. भुइँबाट बस्तुह� पुनः �टप्दा िन��रन बाट बच्न। �ट�ु भन्दा पिहले, तपाइँको कम्मर र घुँडा झुकाएर 
तपाइँको शरीर सीधा रा�े �यास गनुर्होस्। त्यसपिछ आफ्नो खु�ा सीधा राखेपिछ यसले वस्तुह� 
उठाउन म�त गन�छ। 

5. भारी सामान उचाल्दा र बोक्दा ती सामान तपाइँको शरीरको निजक रा�ुहोस्। 

  
 
ऊजार् सरंक्षण िविधको �योग — आधारभतू आत्म दखेभाल गितिविधह� 
1. खाना खादँा: 

- रा�ो मु�ा सुिनि�त ग�रन ुपछर् र स्टुिपङ वा अधर्-झुकाव िस्थित बाट बच्न ुपछर्। 
- तपा�को कुिहना टेबलमा टेकेको �न ुपछर् र त्यसमा सबै चािहन ेसामान निजकै आफ्नो प�चँ िभ� रािखएको 

�नुपछर्। 
- हल्का मा�ाको बारम्बार खानाले मनोर�नको लागी पयार्� समय सुिनि�त ग�र सास फेनर् गा�ो �ने 

समस्यालाई कम गनर् सक्छ। 
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2. �िुमङ: 
- अनुहार सफा गदार्, दाँत माझ्दा, दा�ी काट्दा र कपाल कोदार् पानीको बेिसन अगािड ब�ुहोस्। 
- �ुिमङ गदार् कुिहना पानी बेिसनको �रममा सम�थर्त �न ुपछर्। 
- तौिलया �योग गदार् सानो तौिलया उपयोग गनुर् पदर्छ र तौिलया लाई लपेट्दा समय समिन्वत �ास को 

लागु गनुर् पछर्। अनुहार सफा गदार् किहल्यै पिन एकै साथ नाक र मुख बन्द नगनुर्होस। 
- िबजुलीबाट चल्ने दन्त �श र रेजर मािथल्लो अंगको प�र�म कम गनर्को लागी �योग गनुर् पछर्। 

  
3. लगुा लगाउँदा (मािथल्लो कपडा, प्यान्ट, मोजा र ज�ुा समावेश): 

- किस्सएको पछािड िजप वा बटन भएको लुगा लगाउनबाट बच्नुहोस्। 
- मािथल्लो शरीर अगािड झु� बाट बच्न लेस नभएको जु�ा लगाउनुहोस्। 
- संभव भएसम्म लुगा लगाउन ेबेला ब�ुहोस्। 

 
4. शौचालय जादँा: 

- एक िनकास फ्यान स्थािपत गनुर्स् र शौचालयमा रा�ो व��टलेशन सुिनि�त गनुर्होस्। 
- �दशा गन� समयमा सास जोगाउन समिन्वत सास फेनुर्होस्। तरकारी र फलफूलको िनयिमत सेवनले �दशा 

िनष्कासनलाई सिजलो बनाउँदछ। 
- शौचालय कटोराको उिचत उचाई सुिनि�त गनर् शौचालयको उचाई समायोिजत गन� वा उठाएको 

शौचालय उपकरण स्थािपत गनुर्होस्। 
 
5. नहुाउँदा: 

तयारी: 
1. तपा� जाँग�रलो र ऊजार्वान महशुस भएको बेला नहुाउन ेसमयको �वस्था गनुर्होस। 
2. आकलन पिछ संकेत गरीएको छ भने नकुाए पिछ Bronchodilators को उपयोग गनुर्होस र घरमा 

अिक्सजनको उपयोग गनुर्होस्। 
3. नुहाउन ुभन्दा पिहले उपयु� तयारी गनुर्स्। जस्त:ै तौिलया, साबुन र कपडा तयार �नपुछर्। 
4. य�द स�ु�न्छ भने ब�ुहोस्। तपाइँ एक �ान कुस�, नुहाउने — बोडर्, वा शौचालयमा ब� स�ु�न्छ। निजकै 

नुहाउन ेर नुहाउन ेबतर्न रा�ुहोस्। 
5. नुहाउन र कपाल धनुका◌े लागी बेिसनको उपयोग गन�ह�को लागी, बेिसन एक उपय�ु उचाईमा उचाई 

�नु पछर् ता क� धेरै झु� वा स्�ाटको आवश्यकता नपरोस्। तातो शावर उत्प� गनर्को लागी पानी हीटरको 
उपयोगले असुिवधा हटाउँछ। बाथ टबमा नुहाउँदा पिन आरामदायक र कम ऊजार् खपत �न्छ। 
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बाथ�म वातावरण: 
1. िनकास पंखा िस्वच अन गरेर वा झ्यालह� खुला राखेर बाथ�ममा रा�ो व��टलेशन सुिनि�त 

गनुर्होस्। 
2. धेरै पानी वाष्प वा बाफ बाट बच्नुहोस्। पिहले िचसो पानी खोल्नुहोस ्र त्यसपिछ मा� तातो पानी 

�या◌ेग गनुर्होस, यसले बाफ उत्पादनलाई कम गदर्छ। 
 

नुहाउन ेसमय: 
1. पिहले लुगा फुकाल्नुहोस् र आराम गनर्को लागी एक ठूलो तौिलया शरीर व�रप�र लापेट्नुस। य�द 

नुहाउनको लागी पानी हीटरको उपयोग गनुर् भएको छ भने यस समयमा पानीको तापमान समायोजन 
गनुर्होस्। 

2. पछािड धुनेको लागी लामो �ान्डल स्पन्ज र लामो तौिलयाको उपयोग गनुर्होस् र शरीर धुने �ममा 
समिन्वत सास फेनुर्होस,् जस्तै, मािथल्लो कायर्को लागी सास ता�े र तलका◌े कायर्को लागी सास फ्याँ�े। 

3. य�द आंतराियक आराम आवश्यक छ भन ेन्यानो रहनको लागी एक ठूलो तौिलयाले आफ्नो शरीर लाई 
कभर गनुर्होस्। मािथल्लो शरीर धोए पिछ, एक ठूलो तौिलयाले आराम गनर् कभर गनुर्होस र तल्लो शरीर 
धुन जारी रा�ुहोस। 

4. नुहाउन ेकाम पूरा भएपिछ, पानी सुकाउन एक ठूलो तौिलयाले शरीर लापेट्नुस्। आराम सँग ब�ुस् र सास 
फेनर्को लागी उपयु� सास िविधह� �योग गनुर्होस्। आवश्यक भएमा आराम पिछ कपडा लगाउनुहोस्। 
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घरेल ुकायर्ह� - ऊजार् सरंक्षण िविधको �योग 

1. दिैनक आवश्यकताह� ठाउँमा रा�:े 
- मौसमी कपडा र अंडरिवयर दराज वा वाडर्रोब निजकै रा�ुपछर्। 
- भान्साको भाँडा सुकाउनको लागी एक रैकमा रा�ु पछर्। यसले सुख्खा र सफा गन� ऊजार् खपतबाट बचाउँछ। 

 
2. खाना पकाउँदा: 

- खाना पकाउने समयमा भान्छामा रा�ो व��टलेशन सुिनि�त गनर् एक िनकास �शंसक र एक रेन्ज �ड 
स्थािपत गनुर्होस्। 

- खाना पकाउँदा, एकै समयमा धेरै कायर्ह� नगनुर्स्। जस्त,ै एकसाथ तरकारी �ाइ गन� र माछा पकाउने। 
यसले तपाइँलाई तनावमा पादर्छ। 

- �ाइ गदार् र िस्तर- �ाइ गदार् धुवाँले सास फेनर् गा�ो बनाउन सक्दछ। 
- तयारीको काम बसेर गनुर्होस, जस्तै: तरकारी काट्दा, िछल्दा र पखाल्दा बसेर गन�। 
- आन्त�रक िव�ामको लागी भान्छा िभ� वा बािहर एक कुस� रा�ुहोस्। 

  
3. लगुा धुँदा: 

- लुगा धुने मेिसन र सकुाउने मेिसन �योग गनुर्होस्। 
- हातले लुगा धनुेका लागी तल थ�क नब�ुस्। सम्भव भएसम्म भुइँमा ब�ुहोस्। 
- य�द लुगा धेरै भारी छ भने एक समयमा एक िहस्सा मा� �ान्डल गनुर्होस्। 
-  कपडा सुकाउने बेला ब�हुोस् र िबस्तारै कायर्ह� गनुर्होस्। कपडा सुकाउन ेबेला समिन्वत सास फेन� 

अभ्यास गनुर्होस्। 
 
4. घर सरसफाई गदार्: 

- भारी घरेल ुकायर्ह� को लागी म�त खोज्नुहोस्। 
- तल्लो भाग सफाई गन� बेका अलमारीको अगािड ब�ुहोस।् मािथल्लो शरीर झुकेको बेला समिन्वत �ास 

िविधको उपयोग गनुर्होस्। 
- थकान बाट बच्नको लागी घरको काम समान �पले �त्येक �दन �ममा गनुर्होस। उदाहरणको लागी, 

सोमवार लुगा धुने, मंगलवार भुइँ सफा गन�, बुधवार सफाई गन�, आ�द। 
- मास्क लगाउनुहोस् र घरमा धुलोको कायर्को लागी भ्याकुम क्लीनरको उपयोग गनुर्होस्। 
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ऊजार् सरंक्षण िविधको �योग - बािहरी र फुसर्त 

1. बािहर खाना खानँ जादँा: 
- मागर् योजना बनाउनसु,् जस्त ैसो स्थानमा पु� चािहने समय र स्थान(कुनै सीढी वा ढलान) पिहलेनै िवचार 

गनुर्स्। तपाइँको आफ्नै शारी�रक क्षमता र सिहष्णुतासंग माग िमलान गनुर्होस। 
 
2. िबहान बग�चामा घमु्दा: 

- गम�को मौसममा, गम�बाट बच्नको लागी िबहानको लगभग पाँच दिेख छ बजे बग�चामा टहलने �वस्था 
गदार् अिधक आरामदायक �नछे। जाडोको समयमा, घाम र न्यानो तापमान भएको िबहानको लगभग आठ 
दिेख नौ बजेका◌े समयमा िहड्ने �वस्था गनुर्होस्। उ� कलर भएको कपडा लगाउनुस् वा स्काफर् को �योग 
गरी आफुलाई तातो रा� को लागी। 

 
3. शिपङ गदार्: 

- थकाईबाट बच्नको लागी �कनमेलको मागर् योजना बनाउनुहोस्। 
- ग�ंगो सामानको लागी आफन्तह�/साथीह�बाट म�त खोज्नुहोस् वा �त्येक �दन एकbमा� भारी सामान 

�क�ुहोस्। 
- भारी �कराना सामानह�को लागी िवतरण सेवाको �वस्था गनुर्होस्। 
- काँधमा बो� वा �कनमेल को लागी �लीको उपयोग गनर्को लागी श�पंग बैगको उपयोग गनुर्होस्। 

 
4.  िच�कत्सा अनगुमनमा भाग िलनहुोस:् 

- समय मै िच�कत्सा अनुगमनको स्थानमा आइपु�ुहोस्। 
- जब आवश्यक �न्छ नसर्ह�को माध्यम बाट गैर आपातकालीन एम्बुल�स यातायात सेवाह� �योग गनुर्होस्। 
- अिक्सजन िव�ेता एजेन्ट वा अिक्सजन �योगकतार्ह�को लागी यातायातको जानकारीको लागी 

�ावसाियक िच�कत्सकह�बाट सहायता खोज्नहुोस्। 
-  य�द या�ाको �वस्थापन गनर् गा�ो लाग्छ भन ेव्हीलचेयर �क�ुहोस ्वा मगाउनुस। 

 
5. लामो या�ा: 

- आपतकालीन अवस्थाह�को लागी अित�र� खुराक संग पयार्� औषिध बो�ुस्। 
- या�ाको लागी आन्त�रक आराम योजना बनाएर थ�कत �न बाट बच्नहोस्। 
- आपतकालीन उपयोगको लागी मेिडकल �रपोटर् र औषिध सूची तयार गनुर्होस्। 
- सामान बो� वा सहयोग गनर् आफन्तह�लाई एक �ली �योग गनुर्होस्। 
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िनष्कषर् 
यो पुिस्तका �ोिनक �ास ��ास रोग भएका रोगीह�को लागी ऊजार् संरक्षण िस�ान्तह�का◌े प�रचय र केही 
सामान्य िविध बारे हो। यो दिैनक जीवनका गितिविधह�मा �योग गनर्को लागी एक सामान्य सन्दभर्को �पमा मा� 
कायर् गदर्छ। सोधपुछ वा स्वास्थ अवस्थाको प�रवतर्न भएमा, �ासंिगक �ावसाियक िच�कत्सकह�लाई सहयोगको 
लागी सम्पकर्  गनुर् पछर्। 
 
 
 
अस्पताल �ािथकरण �ारा उत्पा�दत  
समन्वय सिमित - �ावसाियक थेरापी �ेड-इन 
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