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�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग आत्म-सधुार �कटह� 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज केन्�ीय सिमित 
(दो�ो संस्करण जुलाई 2021) 
 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनयाँ ससं्करण �बल �नेछ। 
 
अध्याय 1 फोक्सोका कायर्ह� के-के �न?् 

फोक्सो �सन �णालीको मुख्य अंग हो, जसबाट हामी सास िलने र सास बािहर िनकाल्छौ ँ। शरीरको दिैनक कायर्ह�, 
जस्तै खाना पचाउन,े मांसपेशीह� चलाउन ेर सोच्ने जस्ता सबैलाई कायर्लाई अिक्सजन चािहन्छ। जब यी ���याह� 
�न्छन्, काबर्न डाइअक्साइड फोहोरको �पमा उत्पादन �न्छ। यस �णालीमा फोक्सोको काम यी ���याह�को लािग 
अिक्सजन �दान गनुर् र िनकास ग्यासबाट काबर्न डाइअक्साइड हटाउनु हो। फोक्सो र का�डर्योभास्कुलर �णालीको 
पिन निजकबाट सम्बिन्धत �न्छ, �कनभन ेयी हावा र रगत बीचको ग्याँस आदान�दानको लािग ठाउँ �न्। 
 
मिस्तष्कको �ास��ास केन्�बाट संकेतह� �ायुह� माफर् त डाया�ाम र अन्य मांसपेशीह�मा �सा�रत �न्छन्। 
डाया�ाम समतल �न्छ र तल्लो छातीको गुफा र पेटबाट बािहर धकेिलन्छ। एकै समयमा, �रबह� बीचको 
मांसपेशीह�ले �रबह� तान्छन्। स्वस्थ फोक्सोको तन्त ुलोचदार �न्छ, र बढेको छातीले फोक्सोमा हावा तान्छ। हावा 
नाक वा मुख र �ासनलीमा तािनन्छ। यो ��चीमा िवभािजत �न्छ जसल ेबायाँ र दायाँ फोक्सोलाई आपू�तर् गदर्छ। 
हावा �ोन्चीबाट जान्छ, 15 दिेख 25 पटक शाखाह� बािहर िनस्कन्छ, र अन्तमा हावा एयर बेयागमा नपुगेसम्म 
हजार� साना �ासनलीमा �वेश गदर्छ। जब �ास छोड्छ, मांसपेिशह� िशिथल �न्छन, र फोक्सोको लोच हावा 
बािहर िनकाल्छ। 
 
हावाको �त्येक सासले अिक्सजन मा� होइन, ब्याक्टे�रया र अन्य बा� पदाथर्ह� जस्त ै�दषूकह� पिन बोक्छ। 
फोक्सोलाई शरीरमा अनावश्यक पदाथर् प�बाट रो�को लािग पिन �योग ग�रन्छ। सानो �ासनलीको िभ�ामा 
म्यूकस उत्पादन �न्छ, जसले फोक्सोलाई सफा रा� म�त गछर् र रा�ो �ेहकता �न्छ। नचािहने साम�ी बलगममा 
टाँिसन्छ। जब यो घाँटीमा पुग्छ, यो �ाय: अनजानमा िनिलन्छ। य�द बलगम जम्मा भयो वा सूजन भयो भने, खोक�ले 
�ासनलीमा अिड्कएको म्यकूस हटाउन म�त गनर् सक्छ। 
 
त्यसैले �ास��ासको अित�र�, फोक्सोले शरीरलाई हािनबाट बचाउन पिन म�त गछर्। तर य�द तपाईले चरुोटको 
धुवाँ, �दिूषत हावा, वा कायर्स्थलमा लामो समयसम्म धलुो र धुवाँ सास फेनुर्भयो भन ेतपाईले आफ्नो फोक्सोलाई 
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क्षित पुर्याउन स�ु�न्छ। 
  

  

 
 
 
 

正常人的氣管 सामान्य �ि�को �ासनली 

COPD 病人的氣管 COPD िबरामीको �ासनली 

支氣管壁的肌肉收縮 �ोिन्कयल वालको मांसपेशी संकुचन 

積聚涎 लार जम्मा गनुर्होस ्

支氣管壁發炎及腫脹 �ोिन्कयल वालको सूजन र सूजन 

肺 फोक्सो 

氣管 �े�कआ 

支氣管 �ोन्कस 

細支氣管 ���कयोल्स 

肺氣泡 फोक्सो बबल्स  

圖片由香港胸肺基金會提供 हङकङ चेस्ट एण्ड लङ फाउण्डशेन�ारा �दान ग�रएको 
तिस्बर 
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अध्याय २ �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज भनकेो केहो? 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज (COPD), एक �ोिनक रोग हो जुन िनको �न सक्दनै र यस्तो अवस्था िब�ँद ै
जान्छ। यसको �कोप िव��ापी �पमा बढ्द ैगएको छ। 
 
थप �पमा, 2016को तथ्याङ्क अनुसार, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग हङकङमा पाँच� �मुख रोगबाट �ने 
मृत्युका◌े कारण हो, र यसल ेहङकङमा िच�कत्सा सेवाह�को मागमा पिन ठूलो बोझ ल्याउँछ। अस्पताल �ािधकरणले 
�दएको जानकारी अनसुार �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजजका िबरामीले अस्पतालमा ब�े �दनको संख्या 
वषर्भ�र अस्पतालको शैया �योग गन� कुल �दनको संख्यामा ते�ो स्थानमा रहकेो छ। 
 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज भ�ाले �ास��ास �णालीमा दीघर्कालीन क्षितको कारणल ेगदार् �ास��ास 
�णालीको अवरोध र संकुचनलाई जनाउँछ, जसले फोक्सोलाई सास फेनर् र हावा फेनर् गा�ो बनाउँछ, जसका कारण 
हाइपोिक्सया, घरघराहट, खोक� र अत्यािधक सामान्य लक्षणह� दखेा पदर्छ। अत्यिधक खकार आउने, र 
िबरामीह�को दिैनक गितिविधह�लाई पिन असर गछर्। स्वस्थ फोक्सोमा, �ासनली खुल्ला र अबािधत रा�को लािग 
�ासनली मांसपेशी र लोचदार तन्तुले बनेको �न्छ। जब मािनसह� COPD बाट पीिडत �न्छन्, �ासनली साँघुरो 
�न्छ। COPD अझ खराब �दँ ैजानेछ। फोक्सोमा �ने सूजनले फोक्सोको तन्तुलाई नोक्सान पुर्याउँछ र 
���कयोलह�लाई रोक्छ। रोग बढ्द ैगएपिछ सास फेनर् लामो समय लाग्छ। फोक्सो धरैे फुल्ने र सास फेनर् गा�ो �न्छ। 
सूजन सामान्यतया धु�पानको कारणले �न्छ। एक पटक यो सु� भएपिछ, सूजन रो� गा�ो छ। क्षित�स्त फोक्सोको 
तन्त ुर ���कयोलह� पुन: �ा� गनर् स�कँदनै। 
 
एिम्फिसमा र �ोिनक ��काइ�टस COPDको दईु सबैभन्दा सामान्य �पह� �न्। एिम्फिसमा भ�ाले �ोिन्कयोल्सको 
अन्त्यमा अविस्थत एिल्भओलीको िवस्तार र िवनाशलाई जनाउँछ, जसले फोक्सोमा वायु िविनमयको क्षे� घटाउँछ, 
रगतमा अिक्सजन आपू�तर्मा कमी र काबर्न डाइअक्साइडलाई �भावकारी �पमा हटाउन असक्षम बनाउँछ। �ोिनक 
�ोन्काइ�टसले सं�मण वा गैर-सं�ामक कारकह�का कारण �ोन्चीको �ेष्म िझल्लीको सूजनलाई बुझाउँछ, �ेष्म �ाव 
बढाउँछ र �ास��ासमा अवरोध पुर्याउँछ, खोक� र घरघराहट जस्ता लक्षणह� िनम्त्याउँछ। यो ध्यान �दन लायक 
छ �क फोक्सोको तन्त ुर कायर् क्षित पिछ पूणर् �पमा पुन: �ा� गनर् स�कँदनै, त्यसैले COPD पूणर् �पमा िनको �न 
सक्दनै। 
 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको �िमक वृि�को अित�र�, ती� रोगको लागी अवसरह� पिन छन्। 
�ास��ासका लक्षणह� अचानक दखेा पछर्न् र सामान्य भन्दा बढी गम्भीर �न्छन्, जस्त ैिडस्पिनया, खोक� र खकार, 
जुन ती� �न्छन्। ती� रोगलाई बेवास्ता गनर् स�कँदनै, �कनभने रोगीको लािग, फोक्सोको �कायर् थप िब�नेछ, 
जीवनको गुणस्तर मह�वपूणर् �पमा खराब �नेछ, र मृत्यकुो जोिखम तदनसुार बढ्नेछ। 
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�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको िनदानको लािग एक स्पाइरोमे�ी परीक्षण आवश्यक छ। त्यसपिछ डाक्टरल े
परीक्षणको आधारमा उपयु� उपचार �दान गन�छ। उपचार िन� समावेश छ: 
 
▪ धु�पान त्या� े
▪ औषिध 
▪ छाती र फोक्सो पुनवार्स 
▪ घरेलु अिक्सजन थेरापी 
▪ राहत उपचार 
 
य�िप �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग िनको �न सक्दनै, िच�कत्सा ध्यानका◌े चाडँ ैखोजीले उपचारको 
�भावका�रता सुधार गनर् सक्छ। थप �पमा, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको कारण स्प� छ, 90% सम्म लामो 
अविधको धु�पानको कारण हो। तसथर्, धु�पान नगन� वा चाँड ैधु�पान त्याग्दा रोगह�बाट बच्न स�कन्छ। 
 
 
अध्याय 3 ध�ुपान र �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग 

धु�पान दीघर्कालीन अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको मुख्य कारण हो र यो यसको सु�वातको कारण पिन हो। धु�पानले 
शरीरमा अिक्सजनको मा�ा घटाउँछ, चुरोट बाल्दा उत्पादन �ने ई-िल��ड वा अन्य रसायनले फोक्सोको तन्तुलाई 
नोक्सान पुर्याउँछ र �ास��ास नलीमा सूजन �न सक्छ। 
 
सेकेन्ड-�ान्ड धु�पान गन� मािनसह�लाई धु�पान गन�ह� जस्त ैरोगको जोिखम �न्छ, त्यसैले धु�पान छोड्दा 
प�रवारका सदस्यह�लाई पिन स्वस्थ बनाउन स�कन्छ। सकेेन्ड-�ान्ड धुवाँ तंबाकूको धवुाँबाट िभ�ी सतहमा बाँक� 
रहकेो िनको�टन र अन्य रसायनह� �न्। मािनसह� दिूषत सतहह� छोएर वा िनकास हावामा सास फेदार् यी 
रसायनह�को सम्पकर् मा आउँछन्, जसले धु�पान नगन�ह�, िवशेष गरी बालबािलकाह�लाई सम्भािवत स्वास्थ्य 
जोिखमह� िनम्त्याउँछ। 
 
य�द तपाईलाई �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग छ भन,े धु�पान छोड्दा खोक� र कफ कम �न सक्छ, र तलको 
िच�मा दखेाइएझ� अवस्था िब�न पिन �ढलाइ �न सक्छ। 
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FEV 比率 (相對 25 歲男士) FEV अनुपात (25 वष�य पु�षको सापेक्ष) 

年齡 (年) उमेर (वषर्) 

吸煙的 COPD 病人 धु�पान गन� COPD िबरामीह� 

非吸煙者 धु�पान नगन� 

45 歲戒煙者 45 वष�य पूवर् धु�पान 

65 歲戒煙者 65 वष�य पूवर् धु�पान 

氣喘 दम 

死亡 मृत्यु 

 
तपा�ले जितसुकै वषर् धु�पान ग�ररहनुभएको भए पिन, धु�पान छोड्न �ढलो गनुर् �दँनै। धु�पान छोडकेो पिहलो 
वषर्मा, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगका फाइदाह� पिहले नै स्प� �नछन,् र यो िवशेष गरी मिहला धु�पान 
गन�ह�मा मह�वपूणर् छ। धु�पान छाडकेो वष� पिछ, फोक्सोको कायर्क्षमता किहल्यै ध�ुपान नगन� मािनसह�को जस्तै 
दरमा घट्छ। ६५ वषर्को उमेरमा धु�पान छाड्दा पिन यसले फोक्सोको कायर् िब�नलाई कम गछर्। य�द तपा�ले 30 
वषर्को उमेरमा धु�पान छोड्नुभयो भन,े जीवन �त्याशा 10 वषर्ले िवस्तार गनर् स�कन्छ। त्यहाँ पिन �माण पिन छन ्
�क धु�पान छोड्नु अस्पतालमा भनार् �ने जोिखम र सम� मृत्युदरमा कमीसँग सम्बिन्धत छ। 
 
धु�पान छोड्ने सल्लाह र औषिध उपचारले �भावकारी �पमा धू�पान छोड्न म�त गनर् सक्छ। HA ले धु�पान 
उन्मूलन परामशर् सेवा स्थापना गरेको छ, कृपया योजनाको संिक्ष� प�रचय हनेर् यहा ँिक्लक गनुर्होस्। अन्य धु�पान 
उन्मूलन सेवाह� बारे जा�को लािग धू�पान र स्वास्थ्यसम्बन्धी हङकङ काउिन्सलको वेबसाइट �ाउज गनर् तपा� 
यहाँ िक्लक गनर् स�ु�न्छ। 
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अध्याय 4: औषिध 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजजको उपचारका लािग िबरामीको 
अवस्था अनुसार औषिध �दईन्छ र िबरामीले सही र समयमै औषिध िलन 
िच�कत्सकको िनद�शन पालना गनुर्पछर्। 
 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी �योग ग�रन े
औषिधह�लाई लगभग तीनको�टह�मा िवभािजत गनर् स�कन्छ: 
⮚ �े�कयल डाइलटेर 
⮚ अन्ती इन्फ्लामेटरी �ग्स 
⮚ ती� रोगको उपचारको लागी औषिध 
 
1. �े�कयल डाइलटेर 
⮚ यो �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी मुख्य औषिध हो 
⮚ फोक्सो फैलाउन र �ास��ास अवरोध सुधार गनर् सक्छ 
⮚ औषिध फोक्सोमा पु� स�े भएकाले, मुखबाट िलने औषिधभन्दा सास फेनर् बढी �भावकारी �न्छ र कम साइड 
इफेक्ट �न्छ 
⮚ यसको �भावका�रता समय फरक �नछ र यसलाई दईु �कारमा िवभाजन गनर् स�कन्छ: "शोटर्- अि�ङ्ग " र 
"लोङ्ग- अि�ङ्ग "। 
 
a. शोटर्- अि�ङ्ग  �ासनली फैलाउन ेयन्� 
⮚ शोटर्- अि�ङ्ग  β2-एगोिनस्ट, SABA 

- फोक्सो र �ासनली आराम गनर् सक्छ 
- �भावकारी समय लगभग 4-6 घण्टा �नछ 
- शोटर्- अि�ङ्ग  β2 एगोिनस्टह�ले �ासनलीलाई तु�न्तै आराम गनर् सक्छन,् िबरामीह�ले यसलाई 'आकिस्मक 

औषिध'को �पमा आवश्यकता अनुसार �योग गनर् सक्छन्। 
- िच�कत्सकको सल्लाहमा िवरामीले पिन यसको िनयिमत �योग गनर् सक्छन ्

 
⮚ शोटर्- अि�ङ्ग  Muscuarinic अन्तागोिनस्त, SAMA 

- फोक्सो र �ासनली आराम गनर् सक्छ 
- �भावकारी समय लगभग 6-8 घण्टा �न्छ 
- िबरामीले यसलाई िनयिमत �पमा वा िच�कत्सकको िसफा�रस अनसुार आवश्यकता अनुसार �योग गनर् सक्छन ्
- एकै समयमा लोङ्ग- अि�ङ्ग  anticholinergic �ग्ससगँ यसको �योग गनर् िसफा�रस ग�रएको छैन 
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b. लोङ्ग- अि�ङ्ग  �ासनली फैलाउन ेयन्� 
⮚ लोङ्ग- अि�ङ्ग  β2- एगोिनस्ट, LABA 

- सास फेनर् क�ठनाइह� कम गन�, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको ती� एिपसोडह�को संख्या कम गन�, र 
िबरामीह�को जीवनको गुणस्तर सुधार गन� 

- िनयिमत �पमा �योग गनर् आवश्यक छ 
- 12 दिेख 24 घण्टा सम्म �े�कयल फैलावट कायम रा� सक्छ 
- शोटर्- अि�ङ्ग  β2 एगोिनस्टह�लाई "आपतकालीन औषिध"को �पमा �ितस्थापन गनर् स�कँदनै। 

 
⮚ लोङ्ग- अि�ङ्ग  Muscuarinic अन्तागोिनस्त, LAMA 

- सास फेनर् क�ठनाइह� कम गन�, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको ती� एिपसोडह�को संख्या घटाउने, र 
िबरामीह�को जीवनको गुणस्तर सुधार गन� 

- िनयिमत �पमा �योग गनर् आवश्यक छ 
- 12 दिेख 24 घण्टा सम्म �े�कयल फैलावट कायम रा� सक्छ 

 
⮚ िमि�त LABA + LAMA 

- िनयिमत �पमा �योग गनर् आवश्यक छ 
- ितनीह� लोङ्ग- अि�ङ्ग  β2 एगोिनस्टह� वा लोङ्ग- अि�ङ्ग  एिन्टकोिलन�जर्क औषिधह� भन्दा बढी 

�भावकारी छन्। 
 
⮚ सामान्य साइड इफेक्ट: 

- β2 agonists: मुटुको धड्कन, हात कम्पन, डर 
- Anticholinergic �ग्स: सुख्खा मुख, डर 

 
 
2. अन्ती इन्फ्लामेटरी �ग्स 
a. इनहलेको�टर्कोस्टेरोइड्स 
⮚ �ासनलीको सजून र सूजन कम गन� 
⮚ ती� रोगह�को संख्या कम गनर् म�त गन� 
⮚ �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचार गनर्, सामान्यतया िमि�त लोङ्ग- अि�ङ्ग  β2 एगोिनस्टह� 
र इनहले्डको�टर्कोस्टेरोइडह� �योग ग�रन्छ। 
⮚ साइड इफेक्टह�मा सुक्खा मुख, ककर् श आवाज, स्टोमाटाइ�टस, गागर्ल वा िबहान र बेलुका दाँत माझ्नु अिघ 
�योग गनार्ले स्टोमाटाइ�टसबाट बच्न स�कन्छ। 
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b. िथयो�फलाइन र एिमनो�फिलन 
⮚ सामान्यतया, यो मौिखक �ाब्लेट हो, जनु िनयिमत �पमा िलनु पछर् 
⮚ साइड इफेक्टह�मा अिन�ा, ग्यास्�ोइंटेस्टाइनल अपसेट, बान्ता, वाकवाक� समावेश छन 
 
c. Phosphodiesterase 4 inhibitors (जस्त,ै Roflumilast) 
⮚ फोक्सोको सूजन कम गनर् सक्छ 
⮚ ती� रोगह�को संख्या कम गनर् म�त गन� 
⮚ साइड इफेक्टह�मा पखाला, वाकवाक� र भोकको कमी, आ�द समावेश छन्। 
 
3. ती� रोगको उपचारको लागी औषिध 
a. मौिखकको�टर्कोस्टेरोइड्स 
⮚ �ासनलीलाई सूजन कम गनर् र रोगलाई अझ खराब �नबाट रो� म�त गन� 
⮚ डाक्टरह�ले सामान्यतया छोटो अविधको �ेस��वसंन (५-७ �दन) लेख्छन् 
⮚ साइड इफेक्टह�मा बढ्दो तौल र भोक समावेश �न्छ, जसले मूडलाई असर गछर्, र औषिध बन्द गरेपिछ साइड 
इफेक्टह� हराउनेछन ्
 
b. एिन्टबायो�टक्स 
⮚ �सन सं�मणको उपचार 
⮚ िच�कत्सकको िनद�शन अनुसार िनधार्�रत औषिध पूरा गनर् आवश्यक छ 
⮚ िविभ� �कारका एिन्टबायो�टक्सको साइड इफेक्ट फरक-फरक �न्छ 
 
य�द तपाइँसँग कुनै पिन औषिधको बारेमा कुनै ��ह� छन् भन,े कृपया आफ्नो डाक्टर वा फामार्िसस्टसँग परामशर् 
गनुर्होस ्
 
 
 

β2 एगोिनस्टह� 

शोटर्- अि�ङ्ग  (SABA) लोङ्ग- अि�ङ्ग  (LABA) 

वेन्टोिलन इनहलेर 
(साल्बुटामोल) 
 
100mcg �ित 
खुराक 

Bricanyl Turbuhaler 
(Terbutaline) 
 
0.5mcg �ित खुराक 

सरेेभने्ट इनहलेर 
(Salmeterol) 
 
25mcg �ित खुराक 

Onbrez �ीझलेर 
(Indacaterol) 
 
150mcg �ित 
क्याप्सुल; 
300mcg �ित 

Striverdi 
Respimat 
((ओलोडटेरोल)) 
 
2.5mcg �ित 
खुराक 
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क्याप्सुल 
     

 

इनहले्डको�टर्कोस्टेरोइड्स (ICS) 

बकेोटाइड इनहलेर 
(बेक्लोमेथासोन) 
 
 
50mcg �ित खुराक 

Becloforte 
इन्हलेर 
(Beclom- 
ethasone) 
 
250mcg �ित 
खुराक 

बेक्लोफोटर् इनहलेर 
(बेक्लोमइथेसोन) 
 
 
 
100mcg �ित खुराक; 
200mcg �ित खुराक 

अल्वसे्को इन्हलेर 
(Ciclesonide) 
 
80mcg �ित 
खुराक; 
160mcg �ित 
खुराक 

िफ्लक्सोटाइड 
इनहलेर 
((फ्लु�टकासोन)) 
 
50mcg �ित 
खुराक; 
125mcg 
�ित खुराक 

     

 
 

 
 
 
 
 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लािग सामान्यतया �योग ग�रन ेसास िलन ेऔषिधह�को सचूी* 
 

* युनाइटेड ��ि�यन अस्पतालको फाम�सी िवभाग �ारा �दान ग�रएको जानकारी 
Antimuscarinic antagonist 

शोटर्- अि�ङ्ग  (SAMA) लोङ्ग- अि�ङ्ग  (LAMA) 

ए�ोभेन्ट इनहलेर िस्प�रवा �ािन्डहलर िस्प�रवा रेिस्पम्यत सी�ी �ीझलेर 
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(Ipratropium) 
 
20mcg �ित खुराक 

(�टयो�ोिपयम) 
 
18mcg �ित क्याप्सुल 

(�टयो�ोिपयम) 
 
2.5mcg �ित खुराक 

(Glycopyrronium) 
 
50mcg �ित क्याप्सुल 

    

 

िमि�त LABA + ICS 

Symbicort Turbuhaler 
(बुडसेोनाइड + फॉम�टेरोल) 
 
80mcg/4.5mcg �ित 
खुराक; 
160mcg/4.5mcg �ित 
खुराक; 
320mcg/9mcg 
�ित खुराक 

Vannair इन्हलेर 
(बुडसेोनाइड + 
फॉम�टेरोल) 
 
80mcg/4.5mcg 
�ित खुराक; 
160mcg/4.5mcg 
�ित खुराक 
 

फ्ल�ुटफमर् इनहलेर 
(फ्लुितकस� + 
फॉम�टेरोल) 
 
50mcg/5mcg �ित 
खुराक; 
125mcg/5mcg �ित 
खुराक; 
250mcg/10mcg 
�ित खुराक 

सरेेटाइड इनहलेर 
(साल्मेतेरोल  + 
फ्लुितकसोन्) 
 
Lite  
(25mcg/50mcg) 
Medium 
(25mcg/125mcg
) 
Forte 
(25mcg/250mcg
) 

सरेेताइडअक्कुहलेर 
(साल्मेतेरोल + 
फ्लुितकसोन्) 
 
50mcg/100mcg 
�ित खुराक; 
50mcg/250mcg 
�ित खुराक; 
50mcg/500mcg 
�ित खुराक 

  
 

 

 

 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी सामान्यतया �योग ग�रन ेसास िलन ेऔषिधह�को सचूी 

 
* युनाइटेड ��ि�यन अस्पतालको फाम�सी िवभाग �ारा �दान ग�रएको जानकारी 

िमि�त LABA + LAMA 

  

  



 

11 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

अनोरो इिल�ा 
(उमेिक्ल�दिनयम  + 
िभलान्तेरोल) 
 
62.5mcg/25mcg 
�ित खुराक 

Ultibro �ीझलेर 
(इन्दाकतेरोल + Glycopyrronium) 
 
 
110mcg/50mcg  �ित क्याप्सुल 

िस्पयोल्टो रेिस्पमटे 
(Tiotropium + 
ओलोदतेरोल) 
 
2.5mcg/2.5mcg 
�ित खुराक 
 

Duaklir Genuair 
(अिक्ल�दिनयम  + फम�टरोल) 
 
 
 
340mcg/12mcg �ित खुराक 

    

 

िम� LABA + LAMA + ICS 

ि�िलज़ी इिल�ा 
(फ्लु�टकासोन फुरोएट + 
(उमेिक्ल�दिनयम  + िभलान्तरेोल) 

 
100mcg/62.5mcg/25mcg �ित खुराक 

 
 
 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी सामान्यतया �योग ग�रन ेसास िलन ेऔषिधह�को सचूी 
 

* युनाइटेड ��ि�यन अस्पतालको फाम�सी िवभाग �ारा �दान ग�रएको जानकारी 
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अध्याय 5: इनहलेर कसरी �योग गन� 

● िमटर ग�रएको डोज इनहलेर 
  

1. नोजल कभर हटाउनहुोस ्र इनहलेरलाई 
रा�री हल्लाउनहुोस।् 
 

2. िच�मा दखेाइए अनुसार सक्शन नोजलको साथ 
इन्हलेरलाई ठाडो �दशामा समा�ुहोस्, र फोक्सोको हावा 
िबस्तारै र पूणर् �पमा बािहर िनकाल्न आफ्नो िचनलाई 
थोरै मािथ उठाउनहुोस्। 

  

3. आफ्नो ओठको बीचमा माउथिपसलाई 
बिलयोसँग समा�ुहोस् र औषिध छोड्न इन्हलेरलाई 
िथचेर िबस्तारै सास फेनर् सु� गनुर्होस्। कृपया िबस्तारै 
र गिहरो सास िलनुहोस्। 

4. औषिधको बोतल हटाउनुहोस्, दस सकेेन्ड वा 
सबैभन्दा लामो समयसम्म सास रो�ुहोस्, र त्यसपिछ 
िबस्तारै �ास छोड्नुहोस।् 

  

 

1 
i t  
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5. डाक्टरको िनद�शन अनुसार, य�द तपा�लाई 
औषिधको दो�ो चुस्क� �योग गनर् आवश्यक छ भन,े 
एक िमनेट पिछ 2 दिेख 4 चरणह� दोहोयार्उनुहोस्। 

6. �योग पिछ इनहलेर छो�ुहोस्। 
य�द सास िलने स्टेरोइडह� �योग ग�रन्छ भन,े �योग पिछ 
मुख कुल्ला गनुर्होस्। 

माउथपीस स्पसेर 
  

1. इनहलेरका◌ ेइन्वेलोप हटाउनुहोस्। 
 

2. इनहलेरलाई रा�री हल्लाउनुहोस्। 
 

  

3. इनहलेरलाई ठाडो �पमा रा�ुहोस ्र 
नोजललाई तलितर रा�ुहोस,् र माउथपीस स्पेसरको 
फेदमा जडान गनुर्होस ्(मािथ दखेाइएको जस्तै)। 

4. िविध १ (पिहले िसफा�रस ग�रएको): फोक्सोको 
हावा िबस्तारै र पूणर् �पमा बािहर िनकाल्नहुोस्, माउथपीस 
स्पेसरको नोजल समा�हुोस्, इनहलेर िथच्नुहोस,् 
औषिधलाई िबस्तारै र गिहरो �पमा सास िलनुहोस्, र 
मुखको स्पेसर हटाउनुहोस्।त्यसपिछ आफ्नो सास दस सकेेन्ड 
वा सहन स�े लामो समयसम्म रो�ुहोस्। 

 
िविध 2: माउथपीस स्पेसरको नोजलको साथ, इनहलेर 
िथच्नहुोस् र सबै औषिध फोक्सोमा िभ� नपरेसम्म किम्तमा 
पाँच पटक स्वाभािवक �पमा सास फेनुर्होस्। 
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5. डाक्टरको िनद�शन अनुसार, य�द तपा�लाई 
औषिधको दो�ो चुस्क� �योग गनर् आवश्यक छ भन,े 
एक िमनेट पिछ 2 दिेख 4 चरणह� दोहोयार्उनुहोस्। 

6.  �योग पिछ इनहलेर छो�ुहोस्। 
य�द सास िलने स्टेरोइडह� �योग ग�रन्छ भन,े �योग पिछ 
मुख कुल्ला गनुर्होस्। 
 

1 minutes 
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माउथपीस स्पसेर कसरी सफा गन� 
कृपया िनमार्ताको िसफा�रस अनुसार माउथपीस स्पेसर िनयिमत �पमा सफा गनुर्होस ्र बदल्नुहोस्। सफाई िविध 
िन�ानुसार छ: 

  

1. माउथपीस स्पेसरको अन्त्यमा रहकेो रबरको 
तल्लो टोपी हटाउनुहोस्। 

2. पानीमा थोरै मा�ामा िडटज�न्ट हाल्नुहोस्, यसलाई 
िबस्तारै हल्लाउनुहोस् ता�क पाउडर िभ� सिजलै खुकुलो 
होस्, रबरको तल्लो आवरण र माउथपीस स्पेसरलाई 
लगभग 15 िमनेट िभजाउनहुोस्, र िबस्तारै हलाउनुस। 
 

  

3. िडटज�न्टलाई सफा पानीले धुनुहोस्, अित�र� 
पानीलाई हल्लाउनुहोस्, ठाडो �पमा रा�ुहोस,् र 
यसलाई हावामा सु� �दनुहोस्। 

4. माउथपीस स्पेसरको तल पुन: जडान गनुर्होस्। 

  

5. नोट: माउथपीस स्पेसरको िभ�ी भाग स्�ब 
गनर् कुनै पिन चीज �योग नगनुर्होस्, र िस्थर 
िबजुलीबाट बच्न कपडा वा कागजको तौिलयासँग 
नसुकाउनुहोस्। 
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● फेस मास्क स्पसेर 
  

1. इनहलेर इनबेलोप हटाउनुहोस्। 
 

2. इनहलेर रा�री हल्लाउनुस। 
 

  

3. इन्हलेरलाई ठाडो �पमा रा�ुहोस ्र नोजललाई 
तलितर रा�ुहोस्, र फेस मास्क स्पेसरको फेदमा जडान 
गनुर्होस् (मािथ दखेाइएको जस्तै)। 

4. फेस मास्क स्पेसरलाई मुख र नाकमा रा�ुहोस् र 
मुखको निजक रा�ुहोस्। 
 
िविध १ (पिहले िसफा�रस ग�रएको): फोक्सोको हावा 
िबस्तारै र पूणर् �पमा बािहर िनकाल्नहुोस,् इनहलेर 
िथच्नहुोस्, औषिधलाई िबस्तारै र गिहरो �पमा सास 
िलनुहोस,् वाष्प भण्डार हटाउनुहोस्, र त्यसपिछ दश सेकेन्ड 
वा तपा�ले सहन स�े समयसम्म सास रो�ुहोस्। 
 
िविध २: इनहलेरलाई िथच्नहुोस् र सबै औषिध फोक्सोमा 
िभ� नपरेसम्म किम्तमा पाचँ पटक स्वाभािवक �पमा सास 
फेनुर्होस्। 
 

 

 



 

17 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

  

5. डाक्टरको िनद�शन अनुसार, य�द तपा�लाई 
औषिधको दो�ो चुस्क� �योग गनर् आवश्यक छ भने, एक 
िमनेट पिछ 2 दिेख 4 चरणह� दोहोयार्उनहुोस्। 
 

6. �योग पिछ इनहलेर छो�ुहोस्। 
य�द सास िलने स्टेरोइडह� �योग ग�रन्छ भन,े �योग पिछ 
मुख कुल्ला गनुर्होस्। 
 

�� �����  
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● रेिस्पमटे® कसरी �योग गन� 

 

  

Vent भने्ट 

Dose release button खरुाक �रलीज बटन 

Safety bolt सरुक्षा बोल्ट 

Transparent base पारदश� आधार 

Nozzle नोजल 

Bottle cap बो�लको िबक� 

Cartridge कारतसू 

 
 

�त्यके �योग गनुर् अिघ खरुाक सचूकाकं जाचँ गनुर्होस ्
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. रेिस्पम्याट होल्ड गनुर्होस ् र खुराकह�का◌ े आकिस्मक 
�रलीजबाट बच्न क्याप बन्द रा�ुहोस्। 
 
लेबल तीरको �दशामा पारदश� आधार आधा घुमाउनुहोस्, दाया ँ
घुमाउनुहोस् जबसम्म तपा�ले िक्लक सु�ु��। 
 
 

 
 
 
 
 

2. बोतलको टोपी पूणर् �पमा खोल्नुहोस्। 

 
 

 

 

⮚⮚⮚ 
 

⮚⮚⮚⮚  
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3. फोक्सोबाट िबस्तारै र पूणर् �पमा हावा बािहर 
िनकाल्नसु्, र त्यसपिछ आफ्नो ओठको साथ माउथपीस रा�ुहोस्, 
तर िनकास प्वाललाई ढा�ुहोस्। जब तपाइँ आफ्नो मुखले िबस्तारै 
सास फेनर् सु� गनुर्�न्छ, छोड्नको लािग खुराक िथच्नुहोस् र 
िबस्तारै र गिहरो �पमा सास फेनर् जारी रा�ुहोस्। 
 
इनहलेर हटाउनुहोस्, दस सकेेन्ड वा सबैभन्दा लामो समयसम्म 
सास रो�ुहोस्, र त्यसपिछ िबस्तारै �ास छोड्नुहोस्। कृपया 
�योग पिछ सक्शन नोजल सफा गनुर्होस्। 

 
 
● नया ँरेिस्पम्याट तयारी 

 

1. बोतलका◌े िबक� बन्द रा�ुहोस्, सुरक्षा कंुडी िथच्नहुोस्, र पारदश� आधार तल 
ता�ुहोस्। 
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2. जबसम्म तपा�ले िक्लक सु�ु��, कारतूसलाई बक्सबाट बािहर िनकाल्नहुोस् र 
कारतसूको साँघुरो छेउलाई इनहलेरमा धकेल्नुहोस्। 
 
कारतसू िभ� धकेल्दा, कारतूसलाई इनहलेरमा पूणर् �पमा सिम्मिलत गनर् स�कन्छ भनेर 
सुिनि�त गनर् िस्थर सतहमा िबस्तारै ध�ा �दनुहोस्। एक पटक इनहलेरमा कारतसू सिम्मिलत 
ग�रसकेपिछ, कारतूस नहटाउनुहोस्। 

 

3. पारदश� आधार �फतार् रा�ुहोस्, फे�र पारदश� आधार नहटाउनुहोस ्

 

4. रेिस्पमेटलाई समा�ुहोस् र टोपी बन्द रा�ुहोस्। 
जबसम्म तपा�ल े िक्लक स�ुु��, पारदश� आधारलाई लेबलको तीरको �दशामा आधा बाटो 
घुमाउनुहोस्। 
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5. बोतल टोपी पूणर् �पमा खोल्नुहोस्। 

 

6. रेिस्पमेटलाई जिमन तफर्  दखेाउनुहोस्। डोज �रलीज बटन िथच्नुहोस्। टोपी बन्द 
गनुर्होस्। 
 
कृपया धवुा ँनदखेसेम्म चरण 4 दिेख 6 दोहोयार्उनहुोस,् र त्यसपिछ चरण 4 दिेख 6 थप तीन 
पटक दोहोयार्उनहुोस।् 
अब तपाइँ रेिस्पमेटलाई �योग गनर् स�ु गनर् स�ु�न्छ। 

 
● �ीझलेर कसरी �योग गन� 

  

1. धुलोको आवरण ता�ुहोस्। 
 

2. त्यसपिछ सक्शन नोजल खोल्नुहोस्। 
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3. प�ी पिङ्�बाट क्याप्सूल िनकाल्नुहोस् र 
क्याप्सुललाई केन्�ीय कक्षमा रा�ुहोस्। 
 

4. सक्शन नोजल तल रा�ुहोस् र तपा�ले िक्लक नसुन्जेल 
सक्शन नोजललाई दढृतापूवर्क िथच्नुहोस्। 

  

5. एकै समयमा बाया ँर दायाँ रङ बटनह� िथच्न 
आफ्नो �ला र �लाको �ला �योग गनुर्होस्, र त्यसपिछ 
ितनीह�लाई छोड्नुहोस।् 
 

6. फोक्सोको हावा िबस्तारै र पूणर् �पमा बािहर िनकाल्नुस,् 
मुखमा �ास नछोड्नुहोस्। 
 

  

7. इनहलेरलाई आफ्नो मुखमा हाल्नुहोस ्र बलपूवर्क 
र गिहरो �पमा सास िलनुहोस्; जब तपा� सास िलनु�न्छ, 
तपा�ले क्याप्सुल हल्लाएको महसुस गनुर्पछर्। इनहलेरलाई 
आफ्नो मुखमा हाल्नहुोस ्र बलपूवर्क र गिहरो �पमा सास 
िलनुहोस;् जब तपा� सास िलनु�न्छ, तपा�ल ेक्याप्सुलको 
झटका महसुस गनुर्पछर्। 

8. इनहलेर हटाउनुहोस्, र त्यसपिछ दश सेकेन्ड वा तपाईले 
सहन स�ुभएसम्म सास होल्ड गनुर्होस्। त्यसपिछ तपा� सामान्य 
सास फेनर् स�ु�न्छ। आवश्यक भएमा, क्याप्सुलमा रहकेो औषिध 
पूणर् �पमा फोक्सोमा िभि�एको छ भनी सुिनि�त गनर् चरणह� 
६ दिेख ८ एक पटक दोहोयार्उनुहोस्। 

 
● HandiHaler कसरी �योग गन� 



 

23 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

  

1. लोको आवरण मािथ ता�ुहोस ्र सक्शन नोजल 
खोल्नुहोस्। 

2. फोइल पिङ्�बाट औषिधको क्याप्सुल िनकाल्नहुोस ्
र क्याप्सुललाई केन्�ीय औषिध क्याप्सुल कक्षमा रा�ुहोस्। 

  

3. सक्शन नोजल तल रा�ुहोस ्र तपा�ल ेिक्लक नसुन्जेल 
सक्शन नोजललाई दढृतापूवर्क िथच्नुहोस्। धुलो आवरण बन्द 
गनर् आवश्यक छैन। 
 

4. आफ्नो �लाले ह�रयो बटनलाई पूणर् �पमा 
िथच्नहुोस्, र त्यसपिछ यसलाई छोड्नुहोस ्

  

5. आफ्नो टाउको सीधा रा�ुहोस,् र िबस्तारै र पूणर् �पमा 
आफ्नो फोक्सो मा हावा सास फेनुर्होस्। 
(इन्हलेरको मुखमा �ास नछोड्नुहोस्) 
 

6. "�ान्डीहलेर" नोजललाई तसे� �पमा मुखमा 
रा�ुहोस्, र नोजललाई आफ्नो ओठले कडा �पमा 
समा�ुहोस,् र त्यसपिछ िबस्तारै र गिहरो �पमा सास 
िलनुहोस्। जब तपा� सास िलनु�न्छ, तपा�ले क्याप्सुल 
हल्लाएको महससु गनुर्पछर्। 

  

7. त्यसपिछ सक्शन नोजललाई टाढा सानुर्होस ्र आफ्नो  
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सासलाई दस सकेेन्ड वा तपाईल ेसहन स�े लामो समयसम्म 
रो�ुहोस्। 

8. त्यस पिछ, तपाइँ सामान्य सास फेनर् पुन: सु� गनर् 
स�ु�न्छ। क्याप्सुलमा रहकेो औषिध पूणर् �पमा फोक्सोमा 
िभि�एको छ भनी सिुनि�त गनर् कृपया ५ दिेख ७ चरणह� 
दोहोयार्उनुहोस्। कृपया सक्शन नोजल सफा गनुर्होस ्र बाकँ� 
औषिध �योग पिछ औषिधको झोलामा खन्याउनुहोस्। 

 
● ईिल� कसरी �योग गन� 

  

1. डोिसिमटरह�को संख्या जाचँ गनुर्होस,् र त्यसपिछ 
मुखको आवरणलाई अन्त्यमा ता�ुहोस्, जबसम्म तपा�ले 
"िक्लक" सु�ु��, डोिसिमटर थोरै घट्नेछ। 

2. फोक्सोबाट िबस्तारै र पूणर् �पमा हावा बािहर 
िनस्कनुहोस्। इनहलेरको मुखमा सास नछोड्नहुोस्। 

  

3. सक्शन नोजललाई आफ्नो ओठमा बिलयोसँग 
समा�ुहोस,् र बलपूवर्क र गिहरो �पमा सास िलनुहोस्। 

4. औषिध सास �लँदा आफ्नो �लाले भेन्ट नरो�ुहोस्। 

 

 



 

25 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

  

5. मुखप� हटाउनुहोस्, 10 सेकेन्डको लािग आफ्नो सास 
होल्ड गनुर्होस,् वा जबसम्म तपा� यसलाई सहन स�ु�न्छ, र 
त्यसपिछ िबस्तारै �ास छोड्नुहोस्। 

6. कृपया �योग पिछ पेपर तौिलयाले सक्शन नोजलको 
िस्थित सफा गनुर्होस्, र इनहलेर बन्द गनर् कभरलाई यसको 
मूल िस्थितमा ता�ुहोस्। य�द औषिधमा स्टेरोइडह� छन ्
भन,े �योग पिछ आफ्नो मुख कुल्ला गनुर्होस्। 

 
● तबुर्हलेर कसरी �योग गन� 

  

 

1. बोतलको टोपीलाई िट्वस्ट गनुर्होस्, बोतलमा 
डोज संकेत जाँच गनुर्होस्, औषिधको मा�ा पयार्� छ 
भनी सुिनि�त गनुर्होस्, औषधीको बोतललाई बोतलको 
मुख मािथ र तलको प्लेट तल समा�ुहोस्। 
 

2. रङको आधारलाई दायाँबाट अन्त्यमा घुमाउनुहोस्, र 
त्यसपिछ खुराक �ा� गनर् िबप बनाउन यसलाई बायाँितर 
घुमाउनुहोस्। 
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3. फोक्सोमा िबस्तारै र पूणर् �पमा हावा बािहर 
िनस्कनुहोस्। 
             (बोतलमा सास नफाल्नुहोस्) 

4. सक्शन नोजललाई आफ्नो ओठको बीचमा बिलयोसँग 
समा�ुहोस,् र त्यसपिछ बलपूवर्क र गिहरो सास फेनुर्होस।् 
(बोतलको मुख कडा �पमा नचो�ुहोस्) 

  

5. औषिधको बोतल हटाउनुहोस ्र दस सेकेन्डको 
लािग सास होल्ड गनुर्होस,् त्यसपिछ सास छोड्नुहोस।् 

6. कृपया �योग पिछ सक्शन नोजलको िस्थित सफा 
गनुर्होस्। य�द औषिधमा स्टेरोइडह� छन् भन,े कृपया आफ्नो 
मुख कुल्ला गनुर्होस्। डाक्टरको िनद�शन अनसुार, य�द तपा�लाई 
औषिधको दो�ो चुस्क� �योग गनर् आवश्यक छ भन,े एक िमनेट 
पिछ 2 दिेख 5 चरणह� दोहोयार्उनुहोस्। 

 
● Genuair® कसरी �योग गन� 

 
 

  

Button टांक 

Color control window रङ िनयन्�ण िवन्डो 

Suction nozzle सक्शन नोजल 

Protection cap सुरक्षा टोपी 

Dose indicator खुराक सूचक 

Red stripe display रातो प�ी �दशर्न 
 

 
खुराक सूचकमा संख्या 60 बाट गिननेछ, र �त्येक 10 
डोजमा स्केल िडस्प्ले �नेछ। जब खुराक अिन्तम समयको 
निजक �न्छ, रातो प�ी डोज िडस्प्लेमा �रमाइन्डरको �पमा 
दखेा पन�छ। 
 
 
जब तपा� अिन्तम खुराक सास िलन तयार �न�ुन्छ, रङ बटन 
पूणर् �पमा �रबाउन्ड �नेछैन र बीचको िस्थितमा लक �नछे। 
य�द बटन लक ग�रएको छ भन,े तपाइँ अझै पिन पयार्� 
औषिध सास िलन स�ु�न्छ। 
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1. िबस्तारै सरुक्षा िबक�को दबैु छेउमा िथच्नुहोस् (जहा ँतीर 
कँु�दएको छ), र सरुक्षा िबक� बािहर ता�ुहोस्। 

          
इनहलेरलाई कलर बटनको साथ सीधा समा�ुहोस,् यसलाई 
झुकाव नगनुर्होस्। रङ बटन पूणर् �पमा िथच्नुहोस ् र 
त्यसपिछ यसलाई छोड्नुहोस।् सास �लँदा बटन िथच्नु �दँनै। 

  

2. रंग िनयन्�ण सञ्झ्याल जाँच गनुर्होस्, यो साँस िलन े
औषिध तयार छ भनेर पुि� गनर् ह�रयो मा �द�शर्त �नुपछर्। 

 3. फोक्सोमा हावा िबस्तारै र पूणर् �पमा बािहर 
िनस्कनुहोस्, मुखको टु�ा ितर �ास बािहर नछोड्नुहोस्। 
आफ्नो ओठमा माउथिपसलाई बिलयोसगँ समा�हुोस,् र 
त्यसपिछ बलपूवर्क र गिहरो �पमा सास िलनहुोस्। तपा�ल े
"िक्लक" आवाज सुनेपिछ, कृपया औषिध पूणर् �पमा सास 
िलइएको छ भनी सुिनि�त गनर् सकेसम्म सास फेनर् जारी 
रा�ुहोस्। 
सक्शन नोजल हटाउनहुोस्, दस सेकेन्ड वा सबैभन्दा लामो 
समयसम्म सास रो�ुहोस्, र त्यसपिछ िबस्तारै �ास 
छोड्नुहोस्। सक्शन नोजल हटाउनुहोस,् दस सेकेन्ड वा 
सबैभन्दा लामो समयसम्म सास रो�ुहोस्, र त्यसपिछ 
िबस्तारै �ास छोड्नुहोस।् 

  
4. रंग िनयन्�ण सञ्झ्याल जाँच गनुर्होस् र िनि�त गनुर्होस ्
�क रङ िनयन्�ण िवन्डो औषिध �ास पिछ रातो भएको छ। 
य�द इनहलेेसन पिछ रङ िनयन्�ण िवन्डो ह�रयो रहन्छ भन,े 
कृपया चरण 4 दोहोयार्उनुहोस्। 

● अक्कुहलेरTM कसरी �योग गन� 

 

����� � ���� 
 

सास रो�े  
  

���� � ����� 
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1. िडश-टाइप इनहलेरलाई सक्शन नोजलको साथ 
समा�ुहोस,् �लाको कफमा आफ्नो �ला रा�ुहोस,् र 
तपा�ले "िक्लक" नसुन्जेल आफ्नो हातलाई अन्तमा 
धकेल्नुहोस्। 

2. िडश-�कारको इनहलेरलाई तेस� �पमा 
समा�ुहोस,् र िबस्तारै र पूणर् �पमा फोक्सोमा हावा 
छोड्नुहोस,् तर िडश इनहलेरमा सास नछोड्नुहोस्। 

  

3. सक्शन नोजललाई आफ्नो ओठमा बिलयोसँग 
समा�ुहोस,् र बलपूवर्क र गिहरो �पमा सास िलनुहोस्। 

4. माउथिपस हटाउनुहोस्, दस सेकेन्ड वा तपाईले 
सहन स�ुभएसम्म सास रो�ुहोस्, र त्यसपिछ िबस्तारै 
�ास छोड्नुहोस।् 
आवश्यक भएमा, एक िमनेटमा 1 दिेख 4 चरणह� 
दोहोयार्उनुहोस्। 
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5. �योग पिछ, कृपया सक्शन नोजलको िस्थित सफा 
गनुर्होस्। िडस्क-�कारको इनहलेर बन्द गदार्, �लाको खाटमा 
आफ्नो �ला रा�ुहोस ्र यसलाई यसको मूल िस्थितमा 
फकार्उनुहोस्। 

6. य�द औषिधमा स्टेरोइडह� छन् भन,े आफ्नो 
मुख कुल्ला गनुर्होस्, "अक्कुहलेर" मा दखेाइएको खुराकले 
बाँक� खुराक संकेत गन�छ। 
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अध्याय 6: छाती र फोक्सो पनुवार्स 

धु�पान त्याग र औषिध उपचारको अित�र�, छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाले पिन �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी 
रोगको उपचारमा धेरै मह�वपूणर् भूिमका खेल्छ। 
 
छाती पनुवार्समा भाग िलनकुा फाइदाह� के �न?् 
 
1. छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाले दीघर्कालीन अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग भएका िबरामीह�लाई सास फेनर् 
गा�ो बनाउन, शारी�रक �फटनेस बढाउन र जीवनको गुणस्तर सुधार गनर् म�त गनर् सक्छ। 
2. छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाले पिन COPD भएका िबरामीह�लाई COPDको ती� सु�वातको कारण 
अस्पताल भनार्को संख्या कम गनर् म�त गन�छ। 
 
कसलाई छाती पनुवार्समा भाग िलन आवश्यक छ? 
 
1. य�द दीघर्कालीन अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग भएका 
िबरामीह�लाई सास फेनर् गा�ो �ने कारणले जीवन �ितबन्धह� 
छन् वा दीघर्कालीन अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको ती� शु�आतको 
कारण अस्पतालमा भनार् �न ुआवश्यक छ भने, छातीको फोक्सोको 
पुनस्थार्पना उनीह�का लािग िवशेष �पमा उपयोगी �न्छ। 
2. छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाले छाती र फोक्सोका अन्य 
रोगह� जस्तै �ोन्काइक्टेिसस र दमको लािग पिन सहयोगी �न्छ। 
 
छाती र फोक्सो पनुवार्समा के समावशे छ? 
 
1. छाती र फोक्सो पुनवार्स टोली पेशेवर ज्ञान भएका िच�कत्सा 
सदस्यह�को समूहबाट बनेको �न्छ। 
2. छाती र फोक्सोको पुनवार्स सामान्यतया छ दिेख आठ ह�ा सम्म रहन्छ। 
3. छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाका सहभागीह�ले पिहल े मेिडकल, का�डर्योपल्मोनरी कायर् मूल्याङ्कनबाट 
गु�नेछन्। पूवर्-पुनवार्स मूल्याङ्कनले िच�कत्सकलाई �िशक्षण योजना बनाउन र �ायाम �िशक्षणमा सहभागीह�को 
सुरक्षाको मूल्याङ्कन गनर् अनुमित �दन्छ। 
4. छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनामा �ायाम �िशक्षण, छाती र फोक्सोको स्वास्थ्य र रोग आत्म-�वस्थापन 
सीपह� िसकाइन्छ। 
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खलेकुद �िशक्षण: 
 
1. मुख्यतया सहनशीलता �िशक्षण र �ितरोध �िशक्षण, र तल्लो अंग �िशक्षण िवशेष गरी मह�वपूणर् छ। 
2. �िशक्षण स�ह�को संख्या �ित ह�ा तीन दिेख पाँच स� सम्म �न्छ। 
 
 
छाती र फोक्सोको स्वास्थ्य बारे जा�हुोस:् 
 
�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको बुझाइ, उपचार औषिधह�को बुझाइ, सास फेनर् �िशक्षण र ऊजार् बचत गन� 
िस�ान्तह� र िविधह�, आ�द समावेश गदर्छ। 
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रोग �दँा आत्म-�वस्थापन िस�ुहोस:् 
 
● ल�यह� कसरी सेट गन�, समस्याह� समाधान गन� 
र सेट ग�रएका ल�यह�मा कायर् गन� बारे जा�ुहोस्। 
● िसकेको ज्ञानलाई दिैनक जीवनमा लागू गनर् 
िस�ुहोस् र आफ्नो शरीरको रा�ो हरेचाह गनुर्होस्। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
पुनवार्स पिछ प�रणाम छ दिेख बा� मिहना िभ� गायब �नेछ। कारणह�मा सहभागीह�को िनरन्तर �ायामको कमी 
र छाती र फोक्सोको रोग िब�नु समावेश छ। तसथर्, िनयिमत �ायाम गन� बानी िवकास गनर् र छाती र फोक्सोको 
पुनस्थार्पनाको िसकेको ज्ञान र सीपलाई दिैनक जीवनमा लागू गनर् धेरै मह�वपूणर् छ। 
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अध्याय 7: गहृ �ायाम र सावधानीह� 

�ायामको िस�ान्त 
● �ायामले का�डर्योपल्मोनरी कायर् र शारी�रक �फटनसेलाई तािलम �दन्छ र �ि�गत शारी�रक र शारी�रक 
अवस्था अनुसार उपयु� �ायाम गनुर्पछर्। 
● "आत्म-मूल्याङ्कन अस्थमा स्केल" अनुसार आत्म-मूल्याङ्कन गनुर्होस्। �ायामको ती�ता 3-5 िबन्दमुा पु� ु
पछर्, अथार्त्, 'सामान्य दम' दिेख 'शि�शाली दम' सम्म। 
 
आत्म-मूल्याङ्कन अस्थमा स्केल 
 

पट�ै भावना नभएको 0 

धेरै हल्का 1 

हल्का 2 

सामान्य 3 

िवचारणीय 4 

कडा दम 5 

 6 

धेरै कडा दम 7 

 8 

(मािथ पुग्द)ै 9 

चरम दम (शीषर्मा) 10 

 
● य�द तपा�ल े�ायामको िनि�त स्तरमा अनुकूलन गनुर्भएको छ भने, तपाइँ िबस्तारै �ायामको ती�ता, 
समय वा आवृि� बढाउन स�ु�न्छ। 
● �ायाम गदार्, तपा� समन्वियत सास फेन� र ऊजार् बचत गन� िस�ान्तह�सँग सहयोग गनर् स�ु�न्छ। 
 
 
तयारी र सावधानी 
 
● �ायाम गदार् आरामदायी लुगा र खेलकुद जु�ा लगाउनहुोस्। 
● धेरै भ�रएको, धेरै भोक, धरैे िचसो वा धेरै तातो �दँा �ायाम नगनुर्होस्। 
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● �ायाम गनुर्अिघ उपयु� वामर्अप गनुर्पछर्, र �ायाम पिछ हल्का �ायाम पिन गनुर्पछर्। 
● य�द तपाइँ �ायामको �ममा सास फेनर् महसुस गनुर्�न्छ भन,े तपाइँ जारी रा�ु अिघ सहज �पमा सास फेनर् 
सम्म तपाइँ छोटो आराम गनर् स�ु�न्छ। 
● य�द तपा� अस्वस्थ महसुस गनुर्�न्छ भन,े तपा�ले आफ्नो �ायाम कम गनुर्पछर्। तपा�को शरीर िनको 
भएपिछ, हल्का �ायामह� जस्तै िहड्न,े स्�ेच गन�, र हल्का तौल बो�े �ायामह� स�ु गनुर्होस्, र त्यसपिछ िवस्तारै 
�ायामको मा�ा बढाउनुहोस्। 
● य�द शंका छ भने, आफ्नो भौितक िच�कत्सकलाई सो�हुोस्। 
 
सिजलो गहृ �ायाम 
 
स्�ेिचङ �ायाम 
 
● जांघको मांसपेशीह� तन्काउनुहोस ्
 
आफ्नो बायाँ हातले वाल समा�ुहोस्, आफ्नो बायाँ खु�ा झुकाउनुहोस,् आफ्नो दािहने हातले खु�ा समा�हुोस् र 15 
दिेख 20 सेकेन्डसम्म आफ्नो बायाँ ित�ामा हल्का तािनएको महसुस नभएसम्म मािथ ता�ुहोस्। दािहने छेउमा कायर् 
दोहोयार्उनुहोस्। 
 

 

 
● खु�ाको मांसपेशीह� तन्काउनुहोस ्
 
दबैु हातले वाल समा�हुोस,् लङ्ग बनाउनुहोस,् आफ्नो पछािडको खु�ा सीधा गनुर्होस्, आफ्नो िहलल ेजिमन छुनुहोस्, 
र 15 दिेख 20 सकेेन्डसम्म आफ्नो मासंपेशीमा हल्का टग महसुस नगरेसम्म आफ्नो वजन अगािड सानुर्होस्। त्यसपिछ 
अक� पक्षमा कायर् दोहोयार्उनहुोस्। 
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बिलयो बनाउन े�ायाम 
 
● मािथल्लो खु�ाको मांसपेशी �िशक्षण 
 
दबैु हातमा डम्बेल वा पानीको बोतल समा�ुहोस,् आफ्नो हात उठाउनुहोस्, नाकल े सास िलनुहोस;् आफ्नो हात 
छोड्नुहोस,् र सास फेनर् पसर् ओठ। कायर् 5 दिेख 10 पटक दोहोयार्उनुहोस ्
 

 

 
● तल्लो हातको मांसपेशी �िशक्षण 
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दबैु हातले िस्थर फ�नर्चर समा�ुहोस्, आफ्नो घुँडालाई अिलकित झुकाउनहुोस् र स्�ाट गनुर्होस्, आफ्नो घुँडालाई 
�लाह�बाट टाढा रा�ुहोस।् 30 सकेेन्ड दिेख 1 िमनेट सम्म होल्ड गनुर्होस्, त्यसपिछ स्�ान्डमा फकर् नुहोस्, छोटो 
आराम िलनुहोस्, र कायर् 5 दिेख 10 पटक दोहोयार्उनहुोस्। 
 

 

 
● एरोिबक �ायाम 
 
ह�ामा किम्तमा तीन पटक 20 दिेख 30 िमनेटसम्म एरोिबक �ायाम गनर् िसफा�रस ग�रन्छ, जस्त ैिहड्ने, ढलानमा 
�हडं्न,े िसढीमा �हडं्ने र ताई ची। 
लक्षणह�मा ध्यान �दनहुोस ्
 
य�द तपाइँसँग िन� लक्षणह� छन् भने, कृपया �ायाम गनर् बन्द गनुर्होस ्र एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसँग परामशर् 
गनुर्होस्। 
● च�र, वाकवाक� 
● छातीको दखुाइ 
● धड्कन / असामान्य लय 
● चरम दम / घरघराहट 
● कडा जोन� दखुाइ वा मांसपेशी दखुाइ 
● खोक्दा रगत आउन े
 
�ायाम जनर्ल 
 

 सोमबार मंगलबार बुधबार िबहीबार शु�बार शिनबार आइतबार 
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पैदल, ३० िमनेट 
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अध्याय 8: दम र कफ हटाउन ेिविधह� 

 
दम कम गन� उपाय 
 
सास फेनर् �िविध 
रोगको �भावको कारण, सास फेन� �ममा �ासनली साँघुरो �न्छ; जब तपा�लाई सास फेनर् गा�ो �न्छ, िन� 
िविधह�ले सास फेनर् म�त गनर् सक्छ। 
 
● ओठ प�ाउनहुोस ्र �ास छोड्नहुोस ्
 
आफ्नो नाकबाट सास िलनुहोस्, �ास छोड्दा आफ्नो मुख अिलकित खोल्नुहोस,् र मैनब�ी फालेको जस्तो गरी िबस्तारै 
�ास छोड्नुहोस।् 
नोट (१) �ास छोड्ने समय सास िलने समयको २ दिेख ३ पटक हो 
       (२) असुिवधाको कारण अत्यिधक बल र लम्बाइ �योग नगनुर्होस्। 
 

 

 
● आराम म�ुा 
 
⮚ तपाईलाई उपयु� �ने आरामदायी मु�ा छनोट गनुर्होस्, जस्त ैतपाईको मािथल्लो खु�ालाई रा�ोसँग समथर्न 
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गनर् बस्दा अगािड झु�ु, वाल/फ�नर्चर/रेिलङमा झुकेर उिभनु, इत्या�द। 
⮚ अगािड झु�ुस र आफ्नो टाउको अिल झुकाउनस्। 
⮚ सास फेनर् पसर् ओठ संग सहयोग गनर् आवश्यक छ 
⮚ य�द दम कम भएन भने, तपाइँ तपाइँको डाक्टरको िनद�शन अनुसार िछटो-अिभनय �ेिचयल डाइलेटर सास 

िलन स�ु�न्छ। 
 
 
 
बस्दा आरामको म�ुा 
 

 

                         
 
 

 
खडा �दँा आराम म�ुा 
 

⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚ 

⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚ ⮚⮚⮚⮚⮚ 

⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚  
 

⮚⮚⮚⮚⮚ 

⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚  
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● पोट�बल इलिेक्�क फ्यानह� �योग गनुर्होस ्

फ�नर्चरमा अढेस 
िलनुस्  
 

िभ�ामा अढेस 
िलनुस ्
 

रे�लंगमा अधेश िलनुस्  
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पोट�बल इलेिक्�क फ्यान र अनुहार बीचको दरूी लगभग 6 इन्च (वा तपा�ले सोचेको सबैभन्दा सहज दरूी) हो, नाक र 
मािथल्लो ओठमा �हार गनुर्होस्, र पसर् ग�रएको ओठलाई सास फेनर् सहयोग गनुर्होस्। 
 

 

● अन्य सहायताह� 
 
��याकलापको �ममा दम कम गनर् िहड्दा िन� सहायकह� उपयु� �पमा �योग गनर् स�कन्छ। 
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पोट�बल �ली  
 

रील भएको वाकर  
 

व्हील्चैर  
 



 

43 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

कफ हटाउन ेिविधह� 
 
● खोक� र "हफ" खोक� 
 
खोक� कफ हटाउन एक �भावकारी त�रका हो, तर "हफ क�फंग" िविध खोक� भन्दा कम �मसाध्य छ र दम कम गनर् 
सक्छ। 
 
कफ सफा गनुर् अिघ तातो पानी िपउनुहोस्, वा कफलाई "हफ" बािहर बनाउन �े�कयल डाइलेटर �योग गनुर्होस्। 
 

 

 
 
 

चरणह�: 
1. �ास��ासलाई िनयिमत गनर् ओठ पसर् गनुर्होस् र सास फेनुर्होस ्
2. ३ दिेख ४ पटक गिहरो सास िलनुहोस ्
3. सास फेनर्को लािग पसर् ग�रएको ओठ दोहोयार्उनहुोस् र सास छोड्नुहोस ्
4. गिहरो सास िलनहुोस्, त्यसपिछ दईु पटक "हफ खोक�" 
5. खकार िनकाल्नुस ्
6. एक �ेक िलनहुोस् र मािथका चरणह� दोहोयार्उनहुोस ्
 
 

 “हाफ”क�फंग  
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● पोस्चर फ्लमे एक्सपोरेशन िविध 
 
पोस्चर फ्लेम एक्सपोरेशन िविधले �भािवत भागह� अनसुार शरीरलाई िवशेष मु�ामा �टप्द,ै फोक्सोको लोबमा कफ 
र लार िनकाल्न गु�त्वाकषर्णको �योग गरी, र �ासनलीको अवरोधलाई कम गनर् उपयु� सास फेनर् र कफ हटाउन े
�िविधह�सँग सहयोग गछर्।  
 
िविभ� रोगीह�लाई िविभ� फ्लेम एक्सपोरेशनका◌े िस्थित चािहन्छ, कृपया उपयु� स्थान छनौट गनर् म�तको लािग 
आफ्नो शारी�रक िच�कत्सकलाई सो�ुहोस्। 
 
 
● सकारात्मक दबाव सास फेन� र फ्लमे एक्सपोरेशन यन्� 
 
सकारात्मक दबाब सास फेनर् र फ्लेम एक्सपोरेशन उपकरणले �ासनलीमा दबाब थोरै बढाउन सक्छ, �ासनली खुला 
रा� सक्छ, कफ र लार खुकुलो गनर् म�त गदर्छ, र कफ खाली गनर् म�त गदर्छ। कृपया आफ्नो �फिजकल थेरािपस्टलाई 
सकारात्मक दबाब �ास छोड्ने र कफ कफ िनकाल्न ेयन्� �योग गनर् िसकाउन सो�हुोस्। 
 

खकार िनकाल्ने  
 

“हफ खोक�” 2 चोटी  
 

पसर्द ्ओठ र सास िनकाल्ने  
 

噘唇呼
 

 3-4 चोटी गहीरो सास फेन�  
 

पसर्द ्ओठ र सास िनकाल्ने  
 

噘唇呼氣 
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सकारात्मक दबाव सास फेन� र फ्लेम एक्सपोरेशन यन्� 
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अध्याय 9: सास फेन� र ऊजार् बचत िविधह� 

दिैनक जीवनमा, य�द मलाई सास फेनर् गा�ो भयो भन,े म के गनर् सक्छु? 
 
1. य�द तपाइँलाइ दिैनक गितिविधह�मा सास फेनर् गा�ो भएको छ भन,े तपाइँ आफ्नो सास रो�को लािग पस्डर् 
िलप्स �ास��ास िविध र समन्वियत �ास��ास िविध �योग गनर् स�ु�न्छ। 
2. पिहले, आफ्नो नाक माफर् त गिहरो सास िलनुहोस ्र आफ्नो मुटुमा दईु सेकेन्डको लािग गणना गनुर्होस्। त्यसपिछ 
आफ्नो मुख �योग गनुर्होस् र िबस्तारै पसर् ओठले सास फेनुर्होस्, आफ्नो मुटुमा चार सकेेन्ड गणना गनुर्होस्। 
3. मािथका कायर्ह� मास्टर गनर्, तपा�ल ेबानी ब� अभ्यास दोहोयार्उनु पछर्। 
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紓緩氣喘的呼吸技巧 दमबाट छुटकारा पाउन �ास��ास �िविधह� 
噘唇呼吸法 पस्डर् ओठ सास फेनर् िविध 
第一步 

用鼻子慢慢地吸氣，直至感覺到肺部充滿了

空氣。 

पिहलो चरण 
आफ्नो फोक्सोमा हावा भ�रएको महससु नभएसम्म 
नाकबाट िबस्तारै सास िलनहुोस्। 

第二步 

像吹口哨或接吻般噘起嘴唇。 
दो�ो चरण 
िस�ी बजाउने वा चुम्बन गन� आकारमा ओठह� बनाउन े
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第三步 

保持嘴唇噘起，慢慢呼氣，確保呼氣的時間

比吸氣長。 

注意﹕不要把氣呼盡 

ते�ो चरण 
आफ्नो ओठलाई पसर् रा�ुहोस् र िबस्तारै सास फेनुर्होस्, 
सास िलन भन्दा लामो सास िनकाल्ने िनि�त गनुर्होस्। 
नोट: सास त्यितकै नछोड्नुस ्

 
 
म कसरी दिैनक जीवनमा समिन्वत �ास��ास लागू गनर् सक्छु? 
1. दिैनक गितिविधह�मा, सास  ��याकलापह� सँग समन्वय गनुर्पछर् 
2. ��याकलाप गनुर् अिघ, नाक माफर् त सास टा�ुहोस,् र ��याकलाप गदार् िबस्तारै मुख माफर् त सास छोड्नुहोस।् 
उदाहरणका लािग, लुगा लगाउँदा, पिहल ेआफ्नो नाकले सास िलनहुोस,् र जब तपा� आफ्नो हात उठाएर आस्तीन 
लगाउनु�न्छ आफ्नो मुखले िबस्तारै सास छोड्नुहोस्। 

 

3. बल �योग गनुर् अिघ सास फेनर् आफ्नो नाक �योग गनुर्होस्, र बल �योग गदार् िबस्तारै आफ्नो मुख माफर् त सास 
छोड्नुहोस्। जस्त ैशटर्ह� सफा गन�, भुइँ मेटाउने र झ्यालह� सफा गन�। 
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दिैनक जीवनमा समन्वियत �ास��ास �िविधह� कसरी लाग ूगन�? 
य�द तपाइँ समन्वियत सास फेन� �िविधह� अझ �भावकारी �पमा मास्टर गनर् चाहन�ुन्छ भन,े तपाइँ छोटो िभिडयोमा 
िवस्तृत �ाख्या र �दशर्न हनेर् "�ान्डिलङ अस्थमा �टप्स" मा िक्लक गनर् स�ु�न्छ। 
 
तपा�का◌ ेऊजार् बचत गनुर्होस ्
दम घटाउन के गनर् स�कन्छ? 
1. दिैनक जीवनमा, तपा� दम घटाउन ऊजार् बचत गन� िस�ान्त �योग गनर् स�ु�न्छ। 
2. ऊजार् बचत गनुर् भनेको शरीरमा अनावश्यक अिक्सजन खपत कम गनुर् हो। 
3. ऊजार् बचत गनर्, केवल "छवटा अिनवायर्" सम्झनुहोस् र यसलाई दिैनक जीवनमा थप लागू गनुर्होस्, ता�क यो 
िबस्तारै तपा�को आफ्नै बानी बन्छ। 
 
छवटा अिनवायर् िविध 
1. गितिविधह�को �म पूवर्-�विस्थत �नुपछर् 
समावेश: 
● वैकिल्पक भारी र हल्का गितिविधह� 
● गितिविध अिघ आवश्यक वस्तुह� तयार गनुर्होस ्
● �त्येक गितिविध बीच पयार्� आराम गनुर्होस ्
 

 

2. आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो तािलका बनाउनु पछर् 
● अत्यिधक शारी�रक प�र�मबाट बच्नको लािग वैकिल्पक भारी र हल्का काम 

समय गितिविध 

िवहान 6-8 बज े उठ्नुहोस् / स्�े औषिध �योग गनुर्होस् / दलुहा / पोस्चर फ्लेम 
एक्सपोरेशन  

िवहान 8-10 बज े िबहानको खाजा / औषिध सवेन / िबहानको �ायाम / घरेलु �ायाम 
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िवहान 10-12 बज े खाना �क�ुहोस,् �कनमेल गनुर्होस् / खाजा तयार गनुर्होस ्

�दउँसो 12-2 बज े स्�े औषिध �योग गनुर्होस् / खाजा / औषिध िलनुहोस ्

�दउँसो 2-3 बज े िन�ा 

�दउँसो 3-5 बज े िहड्नुहोस ्/ घर �ायाम गनुर्होस ्

बेलुका 5-7 बज े स्�े औषिध �योग गनुर्होस् / नुहाउनहुोस् / बेलुकाको खाना तयार गनुर्होस ्

बेलुका 7-10 बज े खाना/औषिध/मांसपेशी आराम गन� अभ्यास/स्�े औषिध �योग/पोस्चर 
फ्लेम एक्सपोरेशनको आसन 

बेलुका 10 - िवहान 
6 बज े

सु� ु
* य�द तपाइँ घरको अिक्सजन �योग गनुर्�न्छ भन,े तपाइँ सु�े समयमा 
आधा दिेख एक िड�ी सम्म िड�ी बढाउन स�ु�न्छ 

 
3. कामको गित मध्यम �नपुछर्। 
 
4. धेरै ऊजार् खपत गन� आचरण र आसनबाट टाढा 
रहनपुछर् 

 

 

 
 

 
 
 

 
5. सास फेनर् र चालह� समन्वय गनुर्पछर् 
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用力之前用鼻吸氣 बल प्रयोग गनु� अिघ आफ्नो नाकले सास िलनुहोस् 
當出力做動作時，應用口呼氣 आ�ोलनको लािग प्रयास गदा�, सास िनकाल्न 

आफ्नो मुख प्रयोग गनु�होस् 

 
6. ���यालाई सरल बनाउन वा वातावरण सुधार गनर् सहायक उपकरणह� �योग गनर् िवचार गनुर्पछर्। 

     

 
 
• सास फेनर् कसरी "छवटा अिनवायर्" �योग गन� र यसलाई आत्म-हरेचाह, गृहकायर् र बािहरी गितिविधह�मा 
लागू गन� भनेर जा�को लािग, िवस्तृत �दशर्न हनेर्को लािग िभिडयोमा िक्लक गनर् िसफा�रस ग�रन्छ। 
• थप �पमा, िन� पुिस्तकाले ऊजार् बचत गन� िस�ान्तह� र दिैनक जीवनमा ध्यान �दनु पन� बँुदाह� पिन िवस्ततृ 
�पमा वणर्न गदर्छ। तपाइँ यसलाई सन्दभर्को लािग पढ्न िलङ्कमा िक्लक गनर् स�ु�न्छ। 
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अध्याय 10 तनाब �वस्थापन 

 
तनावको �ोत 
के तपाई �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगको अवस्थामा अनुहारमा धेरै दबाब महसुस गनुर्�न्छ? 
 
वास्तवमा, य�द तपाईलाई लामो समयसम्म सास फेनर् गा�ो �न्छ भन,े तपाईले यो सिजलै महसुस गनुर्�नेछ �क तपाईको 
अवस्था तपाईको िनयन्�ण भन्दा बािहर छ, र तपाईले िचन्ता र आतं�कत भावनात्मक �ित��याह� अनुभव गनुर्�नेछ, 
जसले कमजोरी जस्ता अवस्थाह�को द�ु च� �नेछ। जसले गदार् सास, थकान, र कमजोर गितशीलताको महससु 
गनुर्�नेछ। 

 
壓力管理 तनाब �वस्थापन 
焦慮與氣喘之惡性循環效應 िचन्ता र अस्थमाको द�ु सकर्ल �भाव 
慢阻肺病誘發氣喘 COPD �े�रत अस्थमा 
出現焦慮及驚恐情緒 िचन्ता र आतंक 
加劇氣喘及焦慮情緒 अस्थमा र िचन्ता वृि� 
疲倦及減低活動能力 थकान र कम गितशीलता 
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म तनाबमा �दँा के गनर् सक्छु? 
 
1. तनावको सामना गनर्, तपा�ले पिहल ेआफ्नो तनावको �ोत बुझ्नुपछर्। 
2. र तनावको �ोत हटाउन र तनावको कारणले �ने तनाव र दमको �ित��याह� कम गनर् िवचार, कायर् वा 
�ि�त्वमा सुधार गनुर्होस्। 
3. यसका साथै शरीर र मनलाई िनयिमत �पमा आराम गनार्ले पिन दमको मा�ा कम गनर् स�कन्छ। 
4. ती मध्ये, "�गितशील मांसपेशी िव�ाम िविध" र "छिव िव�ाम िविध" ले तपा�लाई आराम गनर् म�त गनर् 
सक्छ। 
 
 
 
 
�गितशील मासंपेशी िव�ाम िविध 
 
यो िविध शरीरको �त्येक समूहको मांसपेशीह�लाई �विस्थत �पमा क� ुर आराम गनुर् हो। किसलो भएपिछ आराम 

गदार् आराम महसुस गनुर्होस्। 

आराम गदार् िबस्तारै सास बािहर िनकाल्न निबसर्नहुोस।् �त्येक साससँगै, मांसपेिशह� अझ सिजलै आराम 

गन�छन्। 

खु�ा र 
खु�ाको 
मासंपिेशह
� खकुुलो 
पानुर्होस ्
 
 

 

पिहले आफ्नो खु�ाको तलवलाई सकेसम्म तल 
धकेल्नुहोस,् त्यसपिछ आराम गनुर्होस ्

 

पिहले आफ्नो खु�ाको तलवलाई सकेसम्म मािथ 
धकेल्नुहोस,् त्यसपिछ आराम गनुर्होस ्
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त्यसपिछ सकेसम्म सबै �लाह� फ्लेक्स गनुर्होस्, 
त्यसपिछ आराम गनुर्होस ्

 

पेट  

 

 

 

 

 

 

आफ्नो पेट संकुचन गन� �यास गनुर्होस्, र त्यसपिछ आराम गनुर्होस्। िबस्तारै �ास छोड्नुहोस ्

आफ्नो नाकले िबस्तारै सास िलन सम्झनुहोस्, र त्यसपिछ आफ्नो मुखले िबस्तारै सास बािहर िनकाल्नहुोस ्

पछाडी  

आफ्नो छाती िवस्तार गनुर्होस्, आफ्नो काँधलाई सकेसम्म पछािड फकार्उनुहोस्, र त्यसपिछ आराम गनुर्होस ्
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हात       

सम्भव भएसम्म दबैु हातल ेमु�ी बनाउनुहोस,् आफ्नो कुिहनोलाई फ्लेक्स गनुर्होस,् आफ्नो नाडीलाई सकेसम्म 
काँधको निजक रा�ुहोस,् त्यसपिछ आफ्नो हातह� तल रा�ुहोस् र आराम गनुर्होस ्

काधँह�  

आफ्नो काँधलाई मािथ धकेल्नुहोस्, सम्भव भएसम्म तपा�को कानको निजक, त्यसपिछ आफ्नो काँधह� तल 
रा�ुहोस् र सकेसम्म आराम गनुर्होस ्

घाटँी  

आफ्नो टाउको पछािड झुकाउने �यास गनुर्होस् र 
आराम गनुर्होस ्

 

आफ्नो टाउको अगािड झुकाउने �यास गनुर्होस्, 
त्यसपिछ आराम गनुर्होस ्



 

56 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

टाउको 
 

 

आफ्नो आँखीभ�लाई सकेसम्म मािथ पुश गनुर्होस् 

 

आफ्नो आँखा सकेसम्म बिलयोसँग बन्द गनुर्होस ्

 

आफ्नो ओठ सकेसम्म बिलयो बन्द गनुर्होस् 
 

अन्तमा, आराम गन� �यास गनुर्होस् र िबस्तारै सास 
फेनुर्होस,् ता�क शरीर पूणर् आरामको अवस्थामा 

�वेश गदर्छ 
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छिव िव�ाम िविध 
 

1. आरामदायी दशृ्यमा ध्यान केिन्�त गनुर्होस ्

2. आराम गनर् सु� गनुर्होस ्

3. तपा� दशृ्यमा �दँा कस्तो महसुस गनुर्�न्छ कल्पना गनुर्होस ्(दशृ्य, �वण, स्पशर्, गन्ध र स्वाद सिहत)। 

उदाहरणका लािग: कल्पना गनुर्होस् �क तपा�ल े�ूज जहाजमा िनलो आकाश र सतेो बादल द�ुे�न्छ र समु�को पानीको 

गन्ध थाहा पाउनु�न्छ। 

4. कल्पना समा� भएपिछ, तपा�को �दमागमा दशृ्यह� रा�ुहोस ्

5. �दनमा एक पटक अभ्यास गनुर्होस ्

 
 
तनाब �वस्थापन 

 

1. यसका अित�र�, तपाईल ेकेिह शारी�रक र मानिसक �ायामह� 

पिन अभ्यास गनर् स�ु�न्छ जस्तै "बा डुआन िजन", ताई ची र शारी�रक 

�फटनेसको लािग िहड्न,े सास फेनर् र �दमागलाई उत्�े�रत गनर् र शरीरलाई 

�ाकृितक �पमा आराम गन� आसनह�। 

2. िनयिमत �ायाम, �ास��ास र मनको लािग रा�ो �न्छ र दिैनक 

��याकलापको मा�ा बढाउँछ, जसले शारी�रक र मानिसक स्वास्थ्यलाई बढावा �दन्छ। 

 

 
तल तनाव �वस्थापन �ोशरको िलङ्क �दइएको छ, जसले थप िवस्तारमा �ाख्या गन�छ 
1. तनाब �वस्थापन 
2. थप �पमा, िन� स्वास्थ्य िवभाग �ारा उत्पा�दत �गितशील मांसपेशी िव�ाम िविधको एक छोटो िभिडयो  
छ, जसले सबैलाई अभ्यास िविध मास्टर गनर् सिजलो बनाउँछ। 
3. �गितशील मांसपेशी िव�ाम (1) 
4. �गितशील मांसपेशी िव�ाम (2) 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1LSEoE2CjSshFUnGWoxufrn557OHsksyW
https://www.youtube.com/watch?v=bDb8pUy-Xts&feature=youtu.be
https://youtu.be/EFXGiRu4FR0
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अध्याय 11: �ि�गत हरेचाह योजना 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजजको लािग �ि�गत हरेचाह योजना 
 िमित﹕____________                             

�ि�गत जानकारी 

नाम आईडी नम्बर 

आकिस्मक सम्पकर्  �ि� र सम्बन्ध: आपतकालीन सम्पकर्  फोन: 

अिक्सजनको दीघर्कालीन �योग: छ/छैन अिक्सजन खपत: िड�ी (L/min) 

�ग एलज�: छ/छैन �ास��ास औषिधको नाम: 

इन्चाजर् नसर्: न�सर्ङ हटलाइन/सम्पकर्  नम्बर: 

 

सास िलन ेऔषिधको दिैनक खुराक 

 छोटो अविधको �े�कअल 
डाइलेटर 
�दनमा_____ पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 

 छोटो अविधको �े�कअल 
डाइलेटर 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 

 लोङ्ग- अि�ङ्ग  �ासनली 
फैलाउने यन्� 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 

 लोङ्ग- अि�ङ्ग  �ासनली 
फैलाउने यन्� 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 

 स्टेरोइड जस्ता स्�े औषिध 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 
कृपया �योग पिछ आफ्नो मुख 
धुनुहोस ्

 स्टेरोइड जस्तो स्�े औषिध 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 
कृपया �योग पिछ आफ्नो मुख 
धुनुहोस ्

 िमि�त �े�कअल डाइलेटर 
�दनमा_____  पटक, हरेक 
पटक ____ खुराक 

 डायस्टोिलक स्�े 
(वापोराइजरको लािग) 
�दनमा_____  पटक, �त्येक 
_____ खुराक 

अन्य औषिधह� (जस्तै स्पेयर प्याकह�): 
_________________________________________________________________________ 
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�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग आत्म-िनगरानी र कायर् 

िस्थर अवस्था आजको रा�ो अवस्था मरेा कायर्ह� 

 □गितिविध र �ायामको मा�ा 
सामान्य �पमा छ 

□डाक्टरको �ेस��वसन् अनसुार औषिध 
समयमै र सही मा�ामा िलन े

□ सामान्य �पमा सास फेनर् (िछटो तर 
गा�ो छैन) 

□डाक्टरले तोकेबमोिजम अिक्सजन �योग 
गन� 

□कफको मा�ा सामान्य �पमा छ □डाक्टरले तोकेबमोिजम सास िलने 
औषिध �योग गन� 

□ सामान्य �पमा सुतेको छ □कफको रंग र मा�ामा ध्यान �दन जारी 
रा�े 

□ सामान्य �पमा भोक लागेको छ □ �ायाम र आहारलाई सामान्य �पमा 
जारी रा�े 

 □धू�पान त्या�ुहोस्, भीडभाड �ने 
ठाउँबाट टाढा रहनुहोस,् हावाको 
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सल्लाहमा ध्यान 
�दनुहोस ्

बढ्दो शारी�रक असिुवधा र लक्षणह� मरेा कायर्ह� 

□दिैनक जीवनमा शारी�रक शि�को 
हािनको सामना 

□ दिैनक गितिविधह� ठीकसँग 
िमलाउनुहोस् र थप आराम िलनुहोस ्

□ बढेको खोक� □पस्डर् ओठ सास फेनर् �योग गनुर्होस ्

□ दममा उल्लेखनीय वृि� □आफ्नो डाक्टरले तोकेबमोिजम अिक्सजन 
�योग गनुर्होस् 

□ कफको मा�ा बढेको र बाक्लो �नु, 
पह�लो रङ वा अनौठो गन्ध 
 
 

□डाक्टरको आदशे अनुसार समयमै 
औषिध/सास िलने औषिधको खुराक िलन े

□ शोटर्- अि�ङ्ग  
�ोन्कोडायलेटरह�को �योग बढेको छ, 
र स्पेयर प्याकह� �योग ग�रएको छ। 

□दम बढेमा, डाक्टरको सल्लाह अनुसार 
शोटर्- अि�ङ्ग  �ासनलीको फैलावटको 
मा�ा �त्येक _____ घण्टामा, �त्येक पटक 
_____ डोजमा बढाउनुहोस्। 

□रातमा कम िनन्�ा/लक्षणह�का 
कारण रातमा उठ्ने (ब� र सु� 
एकभन्दा बढी त�कया �योग गनुर्पछर्) 

□दमा सुधार भएको छैन भन ेब्याकअप 
औषिध िलन सु� गनुर्होस् ___________ 
आफ्नो डाक्टरको िनद�शन अनुसार 

 



 

60 
NEPALI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

□भोक कम �न ु □आफ्नो डाक्टरको िनद�शन अनुसार 
मौिखक एिन्टबायो�टक _____ िलन सु� 
गनुर्होस ्
एिन्टबायो�टक्स: �दनमा_____  पटक, 
_____ क्याप्सुल �त्येक पटक 

□ज्वरो □ लक्षणह�मा सुधार नभएमा िच�कत्सा 
कमर्चारीलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्

मलाई तत्काल उपचार चािहन्छ मरेा कायर्ह� 

□ सास फेनर् गा�ो �न/ुघरघराहट 
�नु/िडस्पिनया 

□ तत्काल अस्पतालमा एम्बुलेन्स 
बोलाउनुहोस ्

□ सामान्य �पमा चल्न नस�े, 
िनदाउन नस�े, बीच-बीचमा बोल्न 
नस�े, खान नस�े 

 

□ �दमाग अस्प� वा �िमत  

अवस्था िब�ँद ै □ सामान्यतया �योग ग�रने 
औषिधह� �भावहीन �न्छन ्

 

 
 
 
 
 
 
 
अध्याय 12: इन्फ्लएुन्जा र न्यमूोकोकल भ्यािक्सन इंजके्शन 

 
फ्ल ूके हो? 
इन्फ्लुएन्जा (फ्लु भनेर िचिनन्छ) एक सामान्य �ास��ास सं�मण हो। इन्फ्लुएन्जा िविभ� भाइरसको कारणले �न्छ। 
हङकङमा इन्फ्लुएन्जाका सामान्य �कारह�मा A H1N1 र H3N2 र B समावेश छन्। जनवरीदिेख माचर् र जुलाईदिेख 
सेप्टेम्बरसम्म पिन हङकङमा इन्फ्लुएन्जाको चरम अविध �न्छ। भाइरस मुख्यतया थोपा बाट फैिलन्छ। उदाहरणका 
लािग, हािच्छउँ, खोक�, आ�द। इन्फ्लुएन्जा सं�मणका लक्षणह�मा ज्वरो, घाँटी द�ेु, खोक� ला�े, नाक ब�े, टाउको 
द�ेु, मांसपेशी द�ेु र सामान्य थकान समावेश �न्छ। 
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के यो फ्ल ूिव�� खोप �ा� गनर् ठीक �न्छ? 
िबरामीह� सामान्यतया एक दिेख सात �दन िभ� �ाकृितक �पमा िनको �न्छन्। तर, वृ�वृ�ालाई फ्लू लागेपिछ 
ज�टलता �न ेसम्भावना बढी �न्छ। गम्भीर अवस्थामा, ितनीह� उपचारको लािग अस्पतालमा भनार् �नुपदर्छ वा मृत्यु 
पिन �नसक्छ। दीघर्कालीन रोगह� भएका वृ�ह� अझ बढी जोिखममा �न्छन्, जस्त ै दीघर्कालीन अब्स�िक्टभ 
पल्मोनरी रोग, दम, र �ोिन्कयल �ितरोधीह�। अस्पताल �ािधकरणको सन् 2011को तथ्याङ्क अनुसार �ित एक लाख 
मािनसमा औसत चार जनाको फ्लू सम्बन्धी ज�टलताका कारण मृत्यु �ने गरेको छ । य�द िबरामीह�लाई दीघर्कालीन 
फोक्सोको रोग छ भने, मृत्यु दर �ित 100,000 �ि�ह�मा 1.361 मृत्युको �पमा उ� �न्छ। तसथर्, सामान्य 
वृ�वृ�ाह�, िवशेष गरी दीघर्कालीन फोक्सो रोग भएकाह�लाई, मािथको जोिखमह� कम गनर् इन्फ्लुएन्जा िव�� 
खोप लगाउनु पछर्। 
 
के फ्ल ूिव�� खोपबाट धरैे साइड इफेक्टह� �न्छन?् 
खोप वा यसका साम�ीह�मा गम्भीर एलज� भएको �ि�ह� खोपका लािग योग्य छैनन्। यो सामान्यतया फ्ल ू
भ्यािक्सन �ा� गनर् सुरिक्षत छ, र इंजेक्शन साइटमा केही रातो वा दखुाइ �न सक्छ। खोप लगाएको ६ दिेख १२ 
घण्टािभ� ज्वरो, मांसपेशी र जोन� द�ेु र थकान जस्ता लक्षणह� दखेा पनर् सक्छन,् तर यो सामान्य हो र दईु �दनिभ�मा 
कम �न्छ। यस बाहके अ� कुन ैसाइड इफेक्ट �दँनै । कितपय मािनसह� फ्लकूो शटपिछ पक्षाघातको बारेमा िचन्ता 
गछर्न्, जस्तै िगब्स िसन्�ोम। वास्तवमा, यो रोग धेरै दलुर्भ छ। त्यहाँ �ित िमिलयन खोपका केसह� मा� एक दिेख दईु 
केसह� छन्, र दईु बीचको कुन ैस्प� सम्बन्ध छैन। 
 
यसले दखेाउँछ �क फ्ल ूशटह� सरुिक्षत र �भावकारी छन्। खोप लगाएपिछ, फ्लू भाइरसह� रो�को लािग शरीरल े
एिन्टबडीह� उत्पादन गनर् क�रब दईु ह�ा लाग्छ। तसथर्, सामान्य वृ� र दीघर्कालीन िबरामीह�ले जितसक्दो चाँडो 
फ्लूको खोप लगाउनुपछर्। 
 
के िनमोकोकल भ्यािक्सन पिन छ! 
िनमोकोकल रोग Streptococcus pneumoniae (वा pneumococcus)को कारणल े�न ेरोग हो। िनमोकोकल 
रोगह� मुख्यतया हाच्�ु ँर खोक� जस्ता थोपाह�बाट सन� गदर्छ। इन्क्युबेशन अविध लगभग एक दिेख तीन �दन हो। 
सामान्यतया, िनमोकोकल ब्याक्टे�रयाले मा� साइनसाइ�टस र ओ�ट�टस िमिडया िनम्त्याउन सक्छ, तर ितनीह�ल े
िनमोिनया, सिेप्सस र मेिनन्जाइ�टस सिहत गम्भीर वा घातक आ�ामक न्यूमोकोकल रोगह� पिन िनम्त्याउन सक्छन्। 
आ�ामक न्यूमोकोकल रोगले सामान्यतया साना बालबािलका र वृ�ह�मा बढी गम्भीर प�रणामह� �दन्छ। दीघर्कालीन 
रोग भएका िबरामीह�, �ास��ाससम्बन्धी रोगह� भएकाह�, उ� जोिखम समूहका �न्छन्। 
 
दईु �कारका िनमोकोकल भ्यािक्सनह� 
बजारमा दईु �कारका िनमोकोकल भ्यािक्सनह� छन्, अथार्त् 23-भ्यालेन्ट न्यूमोकोकल पोिलसेकराइड भ्यािक्सन 
(23vPPV) र न्यूमोकोकल कन्जुगेट भ्यािक्सन (PCV)। दबैु सुरिक्षत छन् र आ�ामक न्यूमोकोकल रोगलाई रो� सक्छ। 
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खोपको लािग सामान्य �ितकूल �ित��याह� इंजेक्शन साइटमा हल्का सुि�ने र दखुाइ समावेश गदर्छ जुन खोप पिछ 
छोटकरीमा �न सक्छ। ६५ वषर् वा मािथका मािनसह�का लािग, सेन्टर फर हले्थ �ोटेक्शनको वैज्ञािनक सिमितले १३-
भ्यालेन्ट न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्यािक्सन वा २३-भ्यालेन्ट न्युमोकोकल पोिलसेकराइड भ्यािक्सनको एक खुराक 
िसफा�रस गछर्। 
 
इन्फ्लएुन्जा भ्यािक्सन र न्यमूोकोकल भ्यािक्सन 
एक स्थानीय अध्ययनका अनसुार फ्लू खोप र न्युमोकोकल खोपले वृ�ह�मा अस्पताल भनार् र मृत्युको सम्भावना कम 
गनर् सक्छ। त्यसैले, इन्फ्लुएन्जा भ्यािक्सन र न्यूमोकोकल भ्यािक्सन दबैु सुरिक्षत र �भावकारी छन्। 
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अध्याय 13: गहृ अिक्सजन थरेापीको �योग 

घरेल ुअिक्सजन थरेापी: 
 
1. फोक्सो र र�संचार �णालीको समस्याले गदार् फोक्सोले 
सामान्य �ास��ासबाट शरीरमा पयार्� अिक्सजन िलन नस�े �दँा 
हाइपोिक्सया र दमको समस्या �न्छ। 
2. तपाईको दिैनक जीवनमा हाइपोिक्सयाको मा�ा, रगत 
परीक्षणको नितजा, आ�दको आधारमा तपाईल ेअिक्सजन उपचारको 
�वस्था गनर् आवश्यक छ �क छैन भनरे डाक्टरले िनणर्य गन�छ। 
 
घर अिक्सजन थरेापीको ल�य 
 
1. �ोिनक हाइपोिक्सया भएका िबरामीह�लाई शरीरमा अिक्सजनको कमी कम गनर् थप अिक्सजन उपलब्ध 
गराउनुहोस्। 
2. उपचारात्मक �भावले जीवन लम्ब्याउन र �दयको कायर् सुधार गनर् म�त गनर् सक्छ, र �ायाम सहनशीलता, 
िन�ा र जीवनको गुणस्तर सधुार गनर् सक्छ, र थकान र अिक्सजन उ�ेजना कम गनर् सक्छ। 
 

सावधानी 

- घरेल ुअिक्सजन थेरापी सामान्य औषिध जस्त ैहो; डाक्टरले आवश्यक अिक्सजनको मा�ा िनधार्रण गन�छ। 
- लामो समयसम्म िनरन्तर �योग भएका िबरामीह�ले यसलाई �दनको 15 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म 
�योग गनुर्पछर् भनी िसफा�रस ग�रन्छ। 24 घण्टाको लािग िनरन्तर �योगको िच�कत्सक�य �भाव सबैभन्दा आदशर् 
हो। 
- केही रोगीह�ले मा� अवरोध उपचार िविधह� �योग गनर् आवश्यक छ, जस्त ैगितिविधह� वा/र सु� े
समयमा। सब ैडाक्टरको िनद�शनको अधीनमा छन।् 
- लामो समयसम्म अिक्सजन थेरापीले लत िनम्त्याउँदनै। 
- हाल, सबैभन्दा सामान्य �पमा �योग �ने घरेलु अिक्सजन उपकरण अिक्सजन जनरेटर हो। यसको स�ालन 
िस�ान्त वरपरको हावामा ता�ु, अन्य ग्यासह�बाट अिक्सजनलाई अलग र केिन्�त गनुर् हो, र त्यसपिछ उ�-सां�ता 
अिक्सजन उत्पादन गनुर् हो। 
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- बािहर जानको लािग, तपा�ल े पोट�बल अिक्सजन िसिलन्डर वा पोट�बल अिक्सजन जेनरेटरह� जस्ता 
पोट�बल अिक्सजन उपकरणह� छनौट गनर् स�ु�न्छ। िबरामीह�ले आफ्नो आवश्यकता अनुसार छनौट गनर् सक्छन्। 

     पोट�बल अिक्सजन बोतल   

अिक्सजन िसिलन्डर �योग 
समय 
(घण्टा: िमनेट) 

अिक्सजन �वाह दर (िड�ी L िमनेट) 

अिक्सजन 
िसिलन्डर 
मोडले 

क्षमता 
(िलटर) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 

C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 

D 406 13:3
2 

6:45 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 

 
 
 
िविभ� �वाह दरह�मा िविभ� आकारका अिक्सजन बोतलह�को �योगयोग्य समय 
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 पोट�बल अिक्सजन जेनरेटर 

- थप �पमा, धु�पानले िच�कत्सीय �भावलाई धेरै कम गन�छ र जलाउने र 
आगोको सम्भावना बढाउँदछ। त्यसैले, रोगीह�ले सकेसम्म चाँडो धु�पान 
छोड्नुपछर्। 

 

- य�द तपा� या�ा गनर् जाँद ै�नु�न्छ भन,े कृपया आफ्नो शारी�रक अवस्थाको बारेमा आफ्नो डाक्टरसगँ 
सल्लाह िलनुहोस ्र अिक्सजन थेरापी िविध सँगै काम गनुर्होस्, र बािहर जानु अिघ रा�ोसँग तयारी गनुर्होस्। 

 

य�द तपाईलाई शारी�रक अप्�ारो महससु �न्छ वा उठ्न ेिबि�कै लक्षणह� िब�न्छ, जस्त ैटाउको द�ु,े थकान, 
िन�ा ला�,े मानिसक अशािन्त, िचन्ता, िन�ाको असिुवधा, भोक नला�,े सास फेनर् गा�ो �न,े बजैनी �लाह� वा 
खु�ा सिु�न ेजस्ता लक्षणह�, कृपया आफ्नो स्वास्थ्य सवेा �दायकलाई त�ुन्त सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 
 
दिैनक जीवनमा घरेलु अिक्सजन थरेापीको सीपह� िवस्तृत �पमा �ाख्या गनर् कृपया िभिडयो र �ोशरमा िक्लक 
गनुर्होस्। तपाइँ यसलाई सन्दभर्को लािग हनेर् स�ु�न्छ। 
 
के अिक्सजन �योगकतार्ह� बािहर जादँा यातायात �योग गनर् सक्छन?् 
 
1. पोट�बल अिक्सजन कन्सेन्�ेटरह� खतरनाक सामानह� िनयन्�ण गद�नन्। िबरामीह�ल े �मुख सावर्जिनक 
यातायातमा पोट�बल अिक्सजन कन्सेन्�ेटरह� िलन सक्छन्। 
2. सावर्जिनक यातायातमा पोट�बल मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डर बो�का लािग खतरनाक सामान (सामान्य) 
िनयमावली अनुसार, �त्येक सावर्जिनक यातायात वा �त्येक फेरील ेएकै समयमा �ि�गत �योगको लािग दईु बोतल 
या�ु बो� सक्छ। पोट�बल मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डरह�। 
3. एमटीआर कप�रेसनले छापेको एमटीआरमा सुरिक्षत या�ासम्बन्धी पचार्का अनुसार िबरामीका कारण सास 
फेनर् अिक्सजन �योग गनुर्पन� या�ुह�को सुिवधाका लािग उनीह�ल े1.7 िलटर (1.7 िलटर) भन्दा बढी नभई रा�ोसगँ 
भण्डारण ग�रएको कम्�ेस ग�रएको मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डर बो� स�ेछन्। अथार्त् C टाइप गनुर्होस् र MTR 
क्षे�मा �वेश गनुर्होस्। 
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के �ान्चाइज्ड बसह�मा पोट�बल मिेडकल अिक्सजन िसिलन्डरह� बो�मा कुन ै�ितबन्धह� छन?् 
 
1. संशोिधत "सावर्जिनक बस सवेा िनयमह�" जनवरी 1, 2020 दिेख लागू �नेछ, यसले आफ्नो मेिडकल कम्�ेस्ड 
अिक्सजन िसिलन्डर ल्याउने मािनसह�लाई �ान्चाइज्ड बसह�मा या�ा गनर् अनुमित �दन्छ, तर �त्येक बसले दईु भन्दा 
बढी स्व-�योग संकुिचत मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डर बो� सक्दनै। 
 
�ेन्चाइज ग�रएको बसमा पोट�बल मिेडकल अिक्सजन िसिलन्डर बोक्दा मलै ेके कुरामा ध्यान �दनपुछर्? 
 
1. बसमा चढ्नु अिघ, तपा�ल ेबस क�ानलाई जानकारी �दनुपछर् �क तपा�ले आफ्नो �योगको लािग पोट�बल 
मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डर बो�ु भएको छ, र तपा�ले बो�ुभएको नम्बर र तपा�ले आफ्नो नाक र घाँटीबाट 
अिक्सजनमा सास फेनर् पयार्� छ भनी जानकारी �दनुपछर्। �मािणत गनुर्होस ्�क तपाईलाई अिक्सजनको बोतल बो� 
मेिडकल आवश्यकता छ। 
2. बसमा चढेपिछ, कृपया �ाथिमकताको िसटमा ब�े �यास गनुर्होस् र सावर्जिनक यातायातका लािग सामान्य 
सुरक्षा �दशािनद�शह� पालना गनुर्होस्। 
3. बसबाट ओलर्दँा, कृपया क�ानलाई सूिचत गनुर्होस ्ता�क उनले कानुन�ारा अनुमित �दएमा समान आवश्यकता 
भएका या�ुह�लाई बसमा चढ्न अनुमित �दनहुोस।् 
4. कृपया यातायात िवभागले जारी गरेको जानकारीलाई सन्दभर् गनुर्होस् वा यातायातमा स्व-�योग कम्�ेस्ड 
मेिडकल अिक्सजन िसिलन्डरह� बो�का लािग ध्यान र सुरक्षा �दशािनद�शह� आवश्यक पन� मािमलाह�को लािग 
सम्बिन्धत मेिडकल स्टाफसँग परामशर् िलनुहोस्। 
 
 
िन� URL मा सन्दभर्को लािग सान्द�भर्क जानकारी पिन छ: 
1. पोट�बल अिक्सजन �ोशर जा�ुहोस ्

http://www.hklf.org/uploads/files/pamphlets/Oxygen_leaflet.pdf
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2. MTR �ोशर 
3. यातायात िवभाग �ोशर 
  

http://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/publications/images/safetybooklet.pdf
https://www.td.gov.hk/filemanager/tc/content_4962/leaflet_chi.pdf
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अध्याय 14: प्यािलए�टभ हरेिवचार 

�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज भएका केही िबरामीह�ल े�भावकारी औषिध उपचार पाएका भए तापिन 
उनीह�मा अझै धेरै शारी�रक असुिवधा �न्छ, जसमा लगातार दम, थकान, िचन्ता र िड�ेसन जस्ता लक्षणह� 
समावेश �न्छन्। प्यािलए�टभ केयरले िबरामीह�लाई यी लक्षणह� कम गनर् म�त गनर् सक्छ। 
 
वास्तवमा, प्यािलए�टभ केयरको ल�य अब ट�मर्नल क्यान्सर भएका िबरामीह� वा अिन्तम चरणको रोग भएका 
िबरामीह�को हरेचाहमा सीिमत छैन जब ितनीह� मृत्यकुो निजक पुग्छन्। राहत उपचार सेवाह�ल ेगम्भीर 
दीघर्कालीन रोगह� (जस्त ै�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग) भएका िबरामीह� र ितनीह�का प�रवारह�लाई 
शरीर, �दमाग, समाज र आत्माका सबै पक्षह�मा सम� हरेचाह र 
समथर्न सेवाह� �दान गदर्छ, जसले गदार् उनीह�को जीवनको 
गुणस्तर सुधार �न्छ। िबरामीले जीवनको अिन्तम चरण पूरा गछर्। 
 
प्यािलए�टभ केयरका ल�यह� समावशे छन:् 
 
1. दम, शरीरको दखुाइ र असुिवधाका लक्षणह� हटाउनहुोस ्
2. मानिसक पीडा कम गनर् िबरामी र ितनीह�का प�रवारह�लाई 
मनोवैज्ञािनक परामशर् �दान गनुर्होस ्
3. िबरामीह�को अिधकारको सम्मान गनुर्होस्, िबरामीह� र ितनीह�का प�रवारह�लाई उनीह�को इच्छा �� 
गनर् अनुमित �दनहुोस्, र अि�म हरेचाह योजना प�रयोजनाबारे छलफल गनुर्होस्। 
 
 'अि�म हरेचाह योजना प�रयोजना' के हो? 
 
'एडवान्स केयर प्लािनङ �ोजेक्ट' ले गम्भीर िबरामी भएका िबरामीह� र ितनका प�रवारह� र िच�कत्सा 
कमर्चारीह� बीचको स�ारलाई बुझाउँछ, जसमा रोगको िनदान, उपचारका फाइदा र बेफाइदाह�, र िबरामीको 
मूल्य र चाहना जस्ता कारकह�लाई ध्यानमा रािखन्छ। । र गम्भीर �पमा िबरामी �दँा भिवष्यको िच�कत्सा र 
�ि�गत हरेचाह योजनाह� छलफल गदर्छ। 
 
 
 ' 
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उ�त िनद�शन' के हो? 
 
अठार वषर् वा सोभन्दा मािथका, मानिसक �पमा स्वाय� र जानकारी भएका िबरामीह�ले 'उ�त िनद�शन' बनाउन 
सक्छन्, जसले जीवनको अन्त्यमा पुग्दा र िनणर्य गनर् नस�े अवस्थामा जीवन-�दगो उपचारह� अस्वीकार ग�रन े
िविश� प�रिस्थितह� स्प� �पमा बताउँछ। 
य�द तपाइँ अि�म हरेचाह योजना प�रयोजना र उ�त िनद�शन बारे थप जा� चाहनु�न्छ भन,े कृपया यहा ँिक्लक 
गनुर्होस्। 
 
य�द तपाइँ प्यािलए�टभ केयर बारे थप जा� चाहन�ुन्छ भन,े कृपया यहा ँिक्लक गनुर्होस्। 
 

अध्याय 15: पोषण र आहार थरेापी 

कुपोषणको कारणह� 
 
आहार कारकह� 
 
1. लामो समयसम्म सास फेनर् क�ठनाइ र कम भोक। 
2. खाना खाँदा अत्यािधक हावा िनल्नाले पेट फुल्न ेर भोकलाई असर गनर् सक्छ। 
3. कम भोकले क्यालोरी र �ो�टनको अपयार्� सेवन, साथै िविभ� िभटािमन र खिनजह�को कमी िनम्त्याउँछ। 
 
मेटाबोिलक कारकह� 
 
1. बढ्दो �ास��ास भारलाई थप क्यालोरी चािहन्छ। 
2. बारम्बार िनमोिनया र ज्वरोले मेटाबोिलक दर बढाउँछ र क्यालोरी खपत �न्छ। 
 
औषिधको साइड इफेक्ट 
 
1. �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगका लािग केही औषिधह�ले भोक र वाकवाक� गनर् सक्छ, जसले भोक र 
खानालाई असर गनर् सक्छ। 
2. इनहलेको�टर्कोस्टेरोइडह� �ासनलीको सूजन र सूजनलाई कम गनर् एक सामान्य औषिध हो। उ�-
डोजको�टर्कोस्टेरोइडह�को लामो समयसम्म �योगले ह�ीको घनत्व घटाउन सक्छ र ओिस्टयोपोरोिससबाट पीिडत �न े
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सम्भावना बढाउन सक्छ। तसथर्, रोगीह�ल ेदिैनक क्यािल्सयम र िभटािमनह�मा ध्यान �दन आवश्यक छ। 
 
पोषण सल्लाह 
 
जब म भोकको कमी महसुस गछुर्, म के गनर् सक्छु: 
1. खाना खान ुअिघ �शस्त आराम िलनुहोस्। 
2. य�द तपाई राित खाना खाएर धेरै थ�कत �न�ुन्छ भन,े तपाईले आफ्नो �ेकफास्टको मा�ा बढाउनुपछर्। 
3. पेट फुल्ने समस्या कम गनर् धेरै मा�ामा ग्यास �वण खानेकुराह�, जस्त ैसुकेको िसमी, प्याज, मीठो आलु, ह�रयो 
खुसार्नी, शतावरी, मूला, �ोकाउली, �ोकाउली, चीज, िबयर र स्पाकर् �लंग पेय पदाथर्ह� नखानुहोस्। 
4. भोकमा असर नपरोस ्भनेर धेरै मा�ामा तरल पदाथर् जस्त ैसुप वा पेय पदाथर् खान ु�दँनै। 
5. अत्यिधक �ास��ासको बलगमको समस्यालाई सुधार गनर् खाना बािहर तरल पदाथर्को सेवन उिचत �पमा 
बढाउनुहोस्। 
6. खाना खाँदा, ढीलो लुगा लगाउन िसफा�रस ग�रन्छ, ता�क धेरै कडा लगाउन नपरोस् र तपा�को भोकलाई 
असर नहोस्। 
 
जब सास फेनर् गा�ो �न्छ र खान गा�ो �न्छ: 
 
1. खाना खानु अिघ दमको समस्यालाई सुधार गनर् खाने वातावरणमा हावाको प�रसंचरण कायम रा�ुहोस्। 
2. प�रवारका सदस्यह�लाई खाना पकाउन भ�ुहोस्, तेलको धुवाँ सास फेनर् र भोक र खानेकुरालाई असर गनर्बाट 
जोिगनुस। 
3. य�द तपा�लाई आफ्नो खाना आफै पकाउन आवश्यक छ भने, तपा� सरल खाना तयार गन� �यास गनर् स�ु�न्छ, 
वा धुवाँ-रिहत त�रकामा (जस्तै माइ�ोवेभ ओभन) मा पकाउन स�ु�न्छ। 
4. उ� सोिडयमयु�, �शोिधत र संरिक्षत खानेकुराह� कम गनुर्होस्, �कनभन ेधरैे नुन खाँदा शरीरमा पानी धेरै 
�न्छ, सास फेनर् गा�ो �न्छ र सास फेनर् गा�ो �न्छ। 
5. चपाउने, िनल्ने वा �ास��ासमा क�ठनाइको कारण अपच �ने समस्याह� सुधार गनर् खानाको बनावट 
प�रवतर्न गनुर्होस्। तपा� नरम, का�टएको वा िचसो खानकुेराह� खान छनौट गनर् स�ु�न्छ, र धेरै कडा वा धेरै कडा 
खानेकुराह� बेवास्ता गनर् स�ु�न्छ। 
 
िसफा�रस ग�रएको खाना: 

अण्डा फूल दधू दिलया 

मासकुो साथ फस� दिलया 

ओखरको दधू, बादामको दधू 

पकाएको अण्डा 
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पकाएको दधू 

थिपएको क्यािल्सयमको साथ सोया दधू वा सोया दधू  

��म सपू 

 
 
जब वजन घट्छ: 
1. पोषणिवद्सँग परामशर् िलनुहोस् र िनरन्तर तौल घटाउनबाट बच्न पोषणयु� दधू वा �ो�टन पाउडर जस्ता 
पौि�क पूरकह� थ�ुहोस्। 
2. �दनको ४ दिेख ६ पटकसम्म खाना खानुहोस्, �त्येक खाना धेरै मा�ामा �नु�दँनै र थोरै तर धेरै पटक खाना 
खाने िस�ान्त अपनाउनहुोस।् 
3. अिधक उ� क्यालोरी, उ� �ोटीन खानाह� छनौट गनुर्होस्। 
 
िसफा�रस ग�रएको खाना: 

पीनट बटर/बटर/पनीर रोटी 

अण्डाको फूल / यबुा / ितलको तलेको साथ कन्जी 

स्यान्डिवच: अण्डा, �ाम, टुना, सा�डर्न, आ�द। 

ओटिमल प्लस पौि�क दधू पाउडर वा �ोटीन पाउडर 

टोफु फूल 

िचया अण्डा, उमालकेो अण्डा 

 
अध्याय 16: �ायः सोिधन े��ह� 
 

अध्याय 1 हा�ो फोक्सोको काम 
के हो? 

��: �घाखोक� र एलज�ले मा�ै खोक� ला�े हो ? 
उ�र: सामान्यतया, ती� खोक�को सबैभन्दा सामान्य कारणह� िचसो, नाकको 
एलज� र अन्य �ास��ास सं�मणह� �न्। य�िप, �ोिनक खोक�को धेरै 
कारणह� छन्, र तपा�ले जितसक्दो चाँडो िच�कत्सकको सल्लाह िलनुपछर्। 

अध्याय 2 �ोिनक अब्स�िक्टभ 
पल्मोनरी िडिजज 
भनेको के हो? 

��: के COPD दम जस्त ैहो? 
उ�र: लक्षणह� उस्त ै भए तापिन �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग दम 
भन्दा फरक छ। तपा�ले मूल्याङ्कन र िनदानको लािग डाक्टरसँग परामशर् 
गनुर्पछर्। 
 
��: के COPD पु�ष रोग हो? 
उ�र: िवगतमा, �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग मुख्यतया पु�षह�मा �ने 
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गरेको िथयो, तर पिछल्ला वषर्ह�मा मिहला धु�पान गन�ह�को संख्यामा 
भएको बृि�सँगै मिहला िबरामीह�को संख्या िनरन्तर र बढ्द ैजानेछ। 
 

अध्याय 3 धु�पान र �ोिनक 
अब्स�िक्टभ पल्मोनरी 
रोग 

��: धु�पान छाडेपिछ फोक्सो आफै ममर्त �न्छ? 
उ�र: दभुार्ग्यवश, क्षित�स्त फोक्सो पुन: �ा� गनर् स�कँदनै। तर धु�पान छोड्नु 
रोगको �गितलाई सुस्त बनाउन र �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोगका 
िबरामीह�को बाँच्न ेदर बढाउने उ�म त�रका हो। 
 

अध्याय 4 िच�कत्सा उपचार  
��: दमको उपचारमा सास िलने सबै औषिधह� �योग ग�रन्छ। य�द गम्भीर 
दम छैन भन,े यसलाई �योग नगन� वा आधा मा� �योग गनर् सम्भव छ? 
उ�र: लक्षणह� कम गनर् र ती� रोगलाई कम गनर् लामो समयसम्म काम गन� 
�ोन्कोडाइलेटरह� र इनहलेको�टर्कोस्टेरोइडह� िनयिमत �पमा �योग गनर् 
आवश्यक छ। शोटर्- अि�ङ्ग  �ेिचयल डाइलेटरह� आवश्यकता अनसुार �योग 
गनर् स�कन्छ। य�द तपाइँसँग कुनै औषिधको बारेमा कुनै ��ह� छन ्भने, कृपया 
आफ्नो डाक्टर वा फामार्िसस्टसँग परामशर् गनुर्होस्। 
 
 

अध्याय 5 इनहलेर कसरी �योग 
गन� 

��: के �त्येक इनहलेरको �योग गन� त�रका फरक छ? 
उ�र: फरक छ: य�द तपा� आफ्नो इनहलेर कसरी �योग गन� भनेर जा� 
चाहन�ुन्छ भन,े कृपया अध्याय ५ पढ्नुहोस्। 
 
��: के स्पेसर �योग गनर् आवश्यक छ? 
उ�र: स्पेसर (औषिधको भाँडो) िबरामीह�लाई कम्�ेस ग�रएको इनहलेर 
�योग गनर् म�त गनर् �योग ग�रने उपकरण हो। जब कम्�ेस ग�रएको इनहलेर 
स्पेसरमा जडान �न्छ, जारी ग�रएको औषिधले रा�ो धुवाँ उत्प� गदर्छ र 
अस्थायी �पमा औषिधको भाँडोमा रहन्छ, जसल े िबरामीलाई औषिधको 
भाँडोको नोजलबाट सिजलै फोक्सोमा सास फेनर् अनुमित �दन्छ। स्पेसरको िन� 
फाइदाह� छन्: 
 
● असंयोिजत सास फेन� आन्दोलनको कारण औषिधको हािन कम 
गनुर्होस्। 
● फोक्सोमा गिहरो पु�े औषिधको मा�ा सुधार र बढाउनुहोस्। 
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● यसले स्पेसरमा ठूला औषिध कणह�लाई रो� र डु� सक्छ, यसैल े
औषिधले घाँटीमा टाँिसन े साइड इफेक्टह� कम गछर्, जस्त ै मुखमा अल्सर, 
ककर् श आवाज, आ�द। 
● गम्भीर अस्थमा भएका िबरामीह�लाई �ेिचयल डाइलेटरह�को ठूलो 
मा�ा �दान गन� �भावकारी त�रका। 
 

अध्याय 6 छाती र फोक्सो 
पुनवार्स 
 

��: छाती र फोक्सो पुनवार्स र मेरो सामान्य �ायाम बीच के िभ�ता छ? 
उ�र: छाती र फोक्सोको पुनस्थार्पनाका सहभागीह�ल े पिहले मेिडकल र 
का�डर्योपल्मोनरी कायर् मूल्याङ्कनबाट गु�नेछन्। पूवर्-पुनवार्स मूल्याङ्कनले 
िच�कत्सकलाई �िशक्षण योजना बनाउन र �ायाम �िशक्षणमा 
सहभागीह�को सरुक्षाको मूल्याङ्कन गनर् अनुमित �दन्छ। थप �पमा, छाती र 
फोक्सोको पुनवार्समा छाती र फोक्सोको स्वास्थ्य ज्ञान र रोग आत्म-
�वस्थापन सीपह� पिन समावेश छन्। 

अध्याय 7 गृह �ायाम र 
सावधानीह� 

 
��: म पिहले नै प्यान्ट गद� छु, के यो �ायामको लािग उपयु� छ? 
उ�र: हो। �ायामले का�डर्योपल्मोनरी �कायर् र शारी�रक �फटनसेलाई काम 
गनर् सक्छ। �ि�को शरीर र शारी�रक अवस्था अनुसार उपयु� �ायाम गनर् 
�फिजयोथरेािपस्टको िनद�शन पालना गनुर्होस्। 
 

अध्याय 8 दम र कफ हटाउन े
त�रकाह� 

 
��: औषिधको अित�र�, दम कम गन� कुनै उपाय छ? 
उ�र: दमबाट छुटकारा पाउने धेरै त�रकाह� छन्, जसमा सास फेन� 
�िविधह�, आरामदायी आसनह�, र पोट�बल इलेिक्�क फ्यानह�को �योग 
समावेश छ। 
 

अध्याय 9 सास फेनर् र ऊजार् बचत 
�िविधह� 

 
��: के तपाइँ गितिविधह�बाट बच्न े�यास गरेर सास फेन� क�ठनाई बाट बच्न 
स�ु�न्छ? 
उ�र: स�कदनै! वास्तवमा, तपाईले जित धरैे बेवास्ता गनुर्�न्छ र आफ्नो 
गितिविधह� घटाउन�ुन्छ, यसले सास फेनर् गा�ो बनाउँदनै, यसले रोगीलाई 
शारी�रक शि� घटाउने द�ु च�मा फस्छ, उनीह�लाई थप थकान र कमजोरी 
उत्प� �ने सम्भावना बढी �न्छ। 
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��: दिैनक जीवनमा, सास फेनर् कम गनर् के गनर् स�कन्छ? 
उ�र: तपा�ले आफ्नो दाँत माझ्ने, लुगा लगाउने र नुहाउने जस्ता दिैनक 
जीवनका गितिविधह�मा पसर् ग�रएको ओठ सास फेनर् र समन्वियत सास फेनर् 
लागू गनर् स�ु�न्छ। 
 
 

अध्याय 10 तनाब �वस्थापन ��: �दन� ँसास फेनर् गा�ोसगँ ��याकलाप गदार् थकावट िनम्त्यौन्छ,। आराम 

गन� कुनै उपाय छ? 

उ�र: केही िव�ाम अभ्यासह� जस्त ै �गितशील मांसपेशी िव�ाम र छिव 

िव�ाम आराममा �भावकारी �न सक्छ। तपा�ले िबसर्नुभएको आरामको 

अनुभूित महससु गराउनको लािग �ायाम पिन गनर् स�ु�न्छ। 

थप �पमा, तपाईले शारी�रक �फटनसे, सास फेनर् र �दमागलाई उत्�े�रत गनर् 

र शरीरलाई �ाकृितक �पमा आराम गनर्को लािग स्वास्थ्य �कग�ग 

"बाडुआनिजन" जस्ता शारी�रक र मानिसक �ायामह� पिन गनर् स�ु�न्छ। 

 

अध्याय 11 �ि�गत हरेचाह 
योजना 

��: �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग भएका िबरामीह�लाई �ायः खोक� 

र घरघर लाग्छ, जनु प�रवारको सदस्यको �पमा �ान्डल गनर् र हरेचाह गनर् 

गा�ो �न्छ। सानाितना समस्यामा तु�न्तै अस्पताल लैजानु सुरिक्षत �न्छ ? 

उ�र: लामो समयदिेख �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी िडिजज भएका 

िबरामीको फोक्सोको संरचना िबि�एको �नाल े बारम्बार खोक� ला�े र 

घरघराहट �ने लक्षण दिेखन्छ। जबसम्म उनीह�ले COPD �ि�गत हरेचाह 

योजनाको रातो, पहेलँो र ह�रयो ब�ीको �दशािनद�शह� पालना गछर्न,् 

उनीह�लाई घरमै रा�ोसँग उपचार गनर् स�कन्छ। िववरणह�को लािग, कृपया 

अध्याय दस हनेुर्होस।् 

 

अध्याय 12 इन्फ्लुएन्जा र 
न्यूमोकोकल भ्यािक्सन 
इंजेक्शनह� 

��: के फ्लू भ्यािक्सन र न्यमूोकोकल भ्यािक्सन उपयोगी छ? 
उ�र: सामान्यतया वृ�वृ�ाह�, िवशेष गरी फोक्सोको �ोिनक रोग 
भएकाह�लाई, गम्भीर ज�टलताह� र मृत्युको जोिखम कम गनर् इन्फ्लुएन्जा 
िव�� खोप लगाउनु पछर्। बजारमा दईु �कारका िनमोकोकल भ्यािक्सनह� 
छन्, अथार्त् 23-भ्यालेन्ट न्यूमोकोकल पोिलसेकराइड भ्यािक्सन (23vPPV) 
र न्यूमोकोकल कन्जुगेट भ्यािक्सन (PCV)। दबैुले आ�ामक न्यूमोकोकल 
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रोगलाई रो� सक्छ। 
एक स्थानीय अध्ययनका अनुसार फ्लू खोप र न्युमोकोकल खोपले वृ�ह�मा 
अस्पताल भनार् र मृत्युको सम्भावना कम गनर् सक्छ। त्यसैले, इन्फ्लुएन्जा 
भ्यािक्सन र न्यूमोकोकल भ्यािक्सन दबैु सुरिक्षत र �भावकारी छन्। 
 
��: के इन्फ्लुएन्जा खोप र न्यूमोकोकल खोप �ा� गनर् सरुिक्षत छ? 
उ�र: फ्लूको खोप लगाउन सामान्यतया सुरिक्षत छ, र इंजेक्शन साइटमा केही 
रातो वा दखुाइ �न सक्छ। खोप लगाएको ६-१२ घण्टािभ� ज्वरो, मासंपेशी 
र जोन� द�ेु र थकान जस्ता लक्षणह� दखेा पनर् सक्छन्, तर यो सामान्य हो र 
दईु �दनिभ�मा कम �न्छ। 
बजारमा दईु �कारका िनमोकोकल भ्यािक्सनह� छन्, अथार्त् 23-भ्यालेन्ट 
न्यूमोकोकल पोिलसेकराइड भ्यािक्सन (23vPPV) र न्यूमोकोकल कन्जुगेट 
भ्यािक्सन (PCV)। दवैु सकुशल छन् । खोपको सामान्य �ितकूल 
�ित��याह�मा खोप लगाउने ठाउँमा हल्का सुि�ने र दखुाइ समावेश �न्छ। 

अध्याय 13 गृह अिक्सजन 
थेरापीको आवेदन 

��: मैले सुनेको छु �क अिक्सजनको �योग लत हो, र तपाईले यसलाई जित 
धेरै �योग गनुर्�न्छ, हनै? 
उ�र: अिक्सजन थेरापीले लत लाग्दनै। अिक्सजनको उिचत र �भावकारी 
�योगले हाइपोिक्सया र सास फेनर् कम गनर् सक्छ, र जीवन लामो 
समयसम्मको �भाव �ा� गनर् सक्छ। 
 
��: अिक्सजन �योग गनर् धेरै असुिवधाजनक छ। के म बािहर जाँदा यसलाई 
�योग गनर् सिक्दन? 
उ�र: जब तपाई बािहर �न�ुन्छ, तपाईलाई हाइपोिक्सया र सास फेनर् गा�ो 
�ने गितिविध बढेको कारणले गदार्, तपाईले अिक्सजनको उिचत �वाह �योग 
गनुर्पछर्। 
 
तपाईले केिह पोट�बल अिक्सजन उपकरणह� छनौट गनर् स�ु�न्छ, जस्त ै
पोट�बल अिक्सजन बोतल वा पोट�बल अिक्सजन जेनरेटर। िबरामीह�ल ेआफ्नो 
आवश्यकता अनुसार छनौट गनर् सक्छन्। आवश्यक भएमा सम्बिन्धत 
स्वास्थ्यकम�सँग परामशर् िलनुहोस्। 

अध्याय 14 �शामक उपचार ��: के यो सत्य हो �क ट�मर्नल क्यान्सर भएका मािनसह�लाई मा�ै 
उपशामक उपचार सेवाह� चािहन्छ? 
उ�र: वास्तवमा, उपशामक उपचारको उ�शे्य अब ट�मर्नल क्यान्सर भएका 
िबरामीह� वा मृत्युको निजक �दँा अिन्तम चरणको रोग भएका 
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िबरामीह�को हरेचाहमा सीिमत छैन। प्यािलए�टभ उपचार सेवाह�ले 
गम्भीर दीघर्कालीन रोगह� (जस्त ै�ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग) र 
ितनीह�का प�रवारह�का लािग शरीर, �दमाग, समाज र आत्माका सबै 
पक्षह�मा सम� हरेचाह र समथर्न सेवाह� �दान गदर्छ। 
 

अध्याय 15 पोषण र आहार 
उपचार 

��: मलाई �ोिनक अब्स�िक्टभ पल्मोनरी रोग छ, तर म मोटो छु। के मैले 
अ� िबरामीह�लाई जस्त ैमेरो पोषणको पू�तर् गनर् पौि�क दधू िपउनुपछर्? 
उ�र: मोटोपनाले COPD भएका मािनसह�को �ास��ासको बोझ 
बढाउँछ, सास फेनर् गा�ो �न्छ। पौि�क दधूको अनुपयु� िपउनाले तौल बढ्न 
सक्छ। तसथर्, य�द भोक सामान्य छ भन,े यो सामान्यतया मोटो COPD 
रोगीह�को लािग पोषण पूरक िपउन िसफा�रस ग�रएको छैन। य�द शंका छ 
भने, कृपया पिहले एक िच�कत्सा कमर्चारी वा पोषण िवशेषज्ञलाई सल्लाह 
�दनुहोस्। 

 
 
 
 
 


	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग आत्म-सुधार किटहरू
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज केन्द्रीय समिति
	(दोस्रो संस्करण जुलाई 2021)
	यस लेखको सामग्री अनुवादित संस्करण हो, र चिनियाँ संस्करण प्रबल हुनेछ।
	अध्याय 1 फोक्सोका कार्यहरू के-के हुन्?

	फोक्सो श्वसन प्रणालीको मुख्य अंग हो, जसबाट हामी सास लिने र सास बाहिर निकाल्छौँ । शरीरको दैनिक कार्यहरू, जस्तै खाना पचाउने, मांसपेशीहरू चलाउने र सोच्ने जस्ता सबैलाई कार्यलाई अक्सिजन चाहिन्छ। जब यी प्रक्रियाहरू हुन्छन्, कार्बन डाइअक्साइड फोहोरको रूपमा उ...
	मस्तिष्कको श्वासप्रश्वास केन्द्रबाट संकेतहरू स्नायुहरू मार्फत डायाफ्राम र अन्य मांसपेशीहरूमा प्रसारित हुन्छन्। डायाफ्राम समतल हुन्छ र तल्लो छातीको गुफा र पेटबाट बाहिर धकेलिन्छ। एकै समयमा, रिबहरू बीचको मांसपेशीहरूले रिबहरू तान्छन्। स्वस्थ फोक्सोको तन्त...
	हावाको प्रत्येक सासले अक्सिजन मात्र होइन, ब्याक्टेरिया र अन्य बाह्य पदार्थहरू जस्तै प्रदूषकहरू पनि बोक्छ। फोक्सोलाई शरीरमा अनावश्यक पदार्थ पस्नबाट रोक्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। सानो श्वासनलीको भित्तामा म्यूकस उत्पादन हुन्छ, जसले फोक्सोलाई सफा राख्न ...
	त्यसैले श्वासप्रश्वासको अतिरिक्त, फोक्सोले शरीरलाई हानिबाट बचाउन पनि मद्दत गर्छ। तर यदि तपाईले चुरोटको धुवाँ, प्रदूषित हावा, वा कार्यस्थलमा लामो समयसम्म धुलो र धुवाँ सास फेर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फोक्सोलाई क्षति पुर्याउन सक्नुहुन्छ।
	अध्याय २ क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भनेको केहो?

	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज (COPD), एक क्रोनिक रोग हो जुन निको हुन सक्दैन र यस्तो अवस्था बिग्रँदै जान्छ। यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ।
	थप रूपमा, 2016को तथ्याङ्क अनुसार, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग हङकङमा पाँचौं प्रमुख रोगबाट हुने मृत्युकाे कारण हो, र यसले हङकङमा चिकित्सा सेवाहरूको मागमा पनि ठूलो बोझ ल्याउँछ। अस्पताल प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी...
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्नाले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा दीर्घकालीन क्षतिको कारणले गर्दा श्वासप्रश्वास प्रणालीको अवरोध र संकुचनलाई जनाउँछ, जसले फोक्सोलाई सास फेर्न र हावा फेर्न गाह्रो बनाउँछ, जसका कारण हाइपोक्सिया, घरघराहट, खोकी र अत्याधिक ...
	एम्फिसिमा र क्रोनिक ब्रोंकाइटिस COPDको दुई सबैभन्दा सामान्य रूपहरू हुन्। एम्फिसिमा भन्नाले ब्रोन्कियोल्सको अन्त्यमा अवस्थित एल्भिओलीको विस्तार र विनाशलाई जनाउँछ, जसले फोक्सोमा वायु विनिमयको क्षेत्र घटाउँछ, रगतमा अक्सिजन आपूर्तिमा कमी र कार्बन डाइअक्सा...
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको क्रमिक वृद्धिको अतिरिक्त, तीव्र रोगको लागी अवसरहरु पनि छन्। श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू अचानक देखा पर्छन् र सामान्य भन्दा बढी गम्भीर हुन्छन्, जस्तै डिस्पनिया, खोकी र खकार, जुन तीव्र हुन्छन्। तीव्र रोगलाई बेवास्ता गर्न ...
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको निदानको लागि एक स्पाइरोमेट्री परीक्षण आवश्यक छ। त्यसपछि डाक्टरले परीक्षणको आधारमा उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नेछ। उपचार निम्न समावेश छ:
	▪ धुम्रपान त्याग्ने
	▪ औषधि
	▪ छाती र फोक्सो पुनर्वास
	▪ घरेलु अक्सिजन थेरापी
	▪ राहत उपचार
	यद्यपि क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग निको हुन सक्दैन, चिकित्सा ध्यानकाे चाँडै खोजीले उपचारको प्रभावकारिता सुधार गर्न सक्छ। थप रूपमा, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको कारण स्पष्ट छ, 90% सम्म लामो अवधिको धुम्रपानको कारण हो। तसर्थ, धुम्रपान नगर्ने...
	अध्याय 3 धुम्रपान र क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग

	धुम्रपान दीर्घकालीन अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको मुख्य कारण हो र यो यसको सुरुवातको कारण पनि हो। धुम्रपानले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटाउँछ, चुरोट बाल्दा उत्पादन हुने ई-लिक्विड वा अन्य रसायनले फोक्सोको तन्तुलाई नोक्सान पुर्याउँछ र श्वासप्रश्वास नलीमा सू...
	सेकेन्ड-ह्यान्ड धुम्रपान गर्ने मानिसहरूलाई धुम्रपान गर्नेहरू जस्तै रोगको जोखिम हुन्छ, त्यसैले धुम्रपान छोड्दा परिवारका सदस्यहरूलाई पनि स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। सेकेन्ड-ह्यान्ड धुवाँ तंबाकूको धुवाँबाट भित्री सतहमा बाँकी रहेको निकोटिन र अन्य रसायनहरू हुन्। ...
	यदि तपाईलाई क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग छ भने, धुम्रपान छोड्दा खोकी र कफ कम हुन सक्छ, र तलको चित्रमा देखाइएझैं अवस्था बिग्रन पनि ढिलाइ हुन सक्छ।
	तपाईंले जतिसुकै वर्ष धुम्रपान गरिरहनुभएको भए पनि, धुम्रपान छोड्न ढिलो गर्नु हुँदैन। धुम्रपान छोडेको पहिलो वर्षमा, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगका फाइदाहरू पहिले नै स्पष्ट हुनछन्, र यो विशेष गरी महिला धुम्रपान गर्नेहरूमा महत्त्वपूर्ण छ। धुम्रपान छा...
	धुम्रपान छोड्ने सल्लाह र औषधि उपचारले प्रभावकारी रूपमा धूम्रपान छोड्न मद्दत गर्न सक्छ। HA ले धुम्रपान उन्मूलन परामर्श सेवा स्थापना गरेको छ, कृपया योजनाको संक्षिप्त परिचय हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अन्य धुम्रपान उन्मूलन सेवाहरू बारे जान्नको लागि धूम्र...
	अध्याय 4: औषधि

	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजको उपचारका लागि बिरामीको अवस्था अनुसार औषधि दिईन्छ र बिरामीले सही र समयमै औषधि लिन चिकित्सकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी प्रयोग गरिने औषधिहरुलाई लगभग तीनकोटिहरुमा विभाजित गर्न सकिन्छ:
	⮚ ट्रेकियल डाइलेटर
	⮚ अन्ती इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
	⮚ तीव्र रोगको उपचारको लागी औषधि
	1. ट्रेकियल डाइलेटर
	⮚ यो क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी मुख्य औषधि हो
	⮚ फोक्सो फैलाउन र श्वासप्रश्वास अवरोध सुधार गर्न सक्छ
	⮚ औषधि फोक्सोमा पुग्न सक्ने भएकाले, मुखबाट लिने औषधिभन्दा सास फेर्न बढी प्रभावकारी हुन्छ र कम साइड इफेक्ट हुन्छ
	⮚ यसको प्रभावकारिता समय फरक हुनछ र यसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: "शोर्ट- अक्तिङ्ग " र "लोङ्ग- अक्तिङ्ग "।
	a. शोर्ट- अक्तिङ्ग  श्वासनली फैलाउने यन्त्र
	⮚ शोर्ट- अक्तिङ्ग  β2-एगोनिस्ट, SABA
	- फोक्सो र श्वासनली आराम गर्न सक्छ
	- प्रभावकारी समय लगभग 4-6 घण्टा हुनछ
	- शोर्ट- अक्तिङ्ग  β2 एगोनिस्टहरूले श्वासनलीलाई तुरुन्तै आराम गर्न सक्छन्, बिरामीहरूले यसलाई 'आकस्मिक औषधि'को रूपमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छन्।
	- चिकित्सकको सल्लाहमा विरामीले पनि यसको नियमित प्रयोग गर्न सक्छन्
	⮚ शोर्ट- अक्तिङ्ग  Muscuarinic अन्तागोनिस्त, SAMA
	- फोक्सो र श्वासनली आराम गर्न सक्छ
	- प्रभावकारी समय लगभग 6-8 घण्टा हुन्छ
	- बिरामीले यसलाई नियमित रूपमा वा चिकित्सकको सिफारिस अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छन्
	- एकै समयमा लोङ्ग- अक्तिङ्ग  anticholinergic ड्रग्ससँग यसको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन
	b. लोङ्ग- अक्तिङ्ग  श्वासनली फैलाउने यन्त्र
	⮚ लोङ्ग- अक्तिङ्ग  β2- एगोनिस्ट, LABA
	- सास फेर्न कठिनाइहरू कम गर्ने, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको तीव्र एपिसोडहरूको संख्या कम गर्ने, र बिरामीहरूको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने
	- नियमित रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ
	- 12 देखि 24 घण्टा सम्म ट्रेकियल फैलावट कायम राख्न सक्छ
	- शोर्ट- अक्तिङ्ग  β2 एगोनिस्टहरूलाई "आपतकालीन औषधि"को रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।
	⮚ लोङ्ग- अक्तिङ्ग  Muscuarinic अन्तागोनिस्त, LAMA
	- सास फेर्न कठिनाइहरू कम गर्ने, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको तीव्र एपिसोडहरूको संख्या घटाउने, र बिरामीहरूको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने
	- नियमित रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ
	- 12 देखि 24 घण्टा सम्म ट्रेकियल फैलावट कायम राख्न सक्छ
	⮚ मिश्रित LABA + LAMA
	- नियमित रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ
	- तिनीहरू लोङ्ग- अक्तिङ्ग  β2 एगोनिस्टहरू वा लोङ्ग- अक्तिङ्ग  एन्टिकोलिनर्जिक औषधिहरू भन्दा बढी प्रभावकारी छन्।
	⮚ सामान्य साइड इफेक्ट:
	- β2 agonists: मुटुको धड्कन, हात कम्पन, डर
	- Anticholinergic ड्रग्स: सुख्खा मुख, डर
	2. अन्ती इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
	a. इनहेलकोर्टिकोस्टेरोइड्स
	⮚ श्वासनलीको सूजन र सूजन कम गर्ने
	⮚ तीव्र रोगहरूको संख्या कम गर्न मद्दत गर्ने
	⮚ क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचार गर्न, सामान्यतया मिश्रित लोङ्ग- अक्तिङ्ग  β2 एगोनिस्टहरू र इनहेल्डकोर्टिकोस्टेरोइडहरू प्रयोग गरिन्छ।
	⮚ साइड इफेक्टहरूमा सुक्खा मुख, कर्कश आवाज, स्टोमाटाइटिस, गार्गल वा बिहान र बेलुका दाँत माझ्नु अघि प्रयोग गर्नाले स्टोमाटाइटिसबाट बच्न सकिन्छ।
	b. थियोफिलाइन र एमिनोफिलिन
	⮚ सामान्यतया, यो मौखिक ट्याब्लेट हो, जुन नियमित रूपमा लिनु पर्छ
	⮚ साइड इफेक्टहरूमा अनिद्रा, ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, बान्ता, वाकवाकी समावेश छन
	c. Phosphodiesterase 4 inhibitors (जस्तै, Roflumilast)
	⮚ फोक्सोको सूजन कम गर्न सक्छ
	⮚ तीव्र रोगहरूको संख्या कम गर्न मद्दत गर्ने
	⮚ साइड इफेक्टहरूमा पखाला, वाकवाकी र भोकको कमी, आदि समावेश छन्।
	3. तीव्र रोगको उपचारको लागी औषधि
	a. मौखिककोर्टिकोस्टेरोइड्स
	⮚ श्वासनलीलाई सूजन कम गर्न र रोगलाई अझ खराब हुनबाट रोक्न मद्दत गर्ने
	⮚ डाक्टरहरूले सामान्यतया छोटो अवधिको प्रेसक्रिवसंन (५-७ दिन) लेख्छन्
	⮚ साइड इफेक्टहरूमा बढ्दो तौल र भोक समावेश हुन्छ, जसले मूडलाई असर गर्छ, र औषधि बन्द गरेपछि साइड इफेक्टहरू हराउनेछन्
	b. एन्टिबायोटिक्स
	⮚ श्वसन संक्रमणको उपचार
	⮚ चिकित्सकको निर्देशन अनुसार निर्धारित औषधि पूरा गर्न आवश्यक छ
	⮚ विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक्सको साइड इफेक्ट फरक-फरक हुन्छ
	यदि तपाइँसँग कुनै पनि औषधिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिस्टसँग परामर्श गर्नुहोस्
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागि सामान्यतया प्रयोग गरिने सास लिने औषधिहरूको सूची*
	* युनाइटेड क्रिश्चियन अस्पतालको फार्मेसी विभाग द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी सामान्यतया प्रयोग गरिने सास लिने औषधिहरुको सूची
	* युनाइटेड क्रिश्चियन अस्पतालको फार्मेसी विभाग द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारको लागी सामान्यतया प्रयोग गरिने सास लिने औषधिहरुको सूची
	* युनाइटेड क्रिश्चियन अस्पतालको फार्मेसी विभाग द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी
	अध्याय 5: इनहेलर कसरी प्रयोग गर्ने

	● Uमिटर गरिएको डोज इनहेलर
	1 minutes
	Uमाउथपीस स्पेसUर
	1 minutes
	Uमाउथपीस स्पेसर कसरी सफा गर्ने
	कृपया निर्माताको सिफारिस अनुसार माउथपीस स्पेसर नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस् र बदल्नुहोस्। सफाई विधि निम्नानुसार छ:
	●  Uफेस मास्क स्पेसUर
	एक मिनेट
	●  रेस्पिमेटU® कसरी प्रयोग गर्ने
	भरी
	खालि
	● UनयाँU रेस्पिम्याटU तयारी
	● Uब्रीझेलर कसरी प्रयोग गर्ने
	● UHandiHaler कसरी प्रयोग गर्ने
	● Uईलिप्त कसरी प्रयोग गर्ने
	● Uतर्बुहेलर कसरी प्रयोग गर्ने
	● UGenuair® कसरी प्रयोग गर्ने
	● Uअक्कुहेलरTM कसरी प्रयोग गर्ने
	अध्याय 6: छाती र फोक्सो पुनर्वास

	हरियो र तयार
	सास रोक्ने
	रातो र पूर्ण
	धुम्रपान त्याग र औषधि उपचारको अतिरिक्त, छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाले पनि क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको उपचारमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
	छाती पुनर्वासमा भाग लिनुका फाइदाहरू के हुन्?
	1. छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाले दीर्घकालीन अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग भएका बिरामीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो बनाउन, शारीरिक फिटनेस बढाउन र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
	2. छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाले पनि COPD भएका बिरामीहरूलाई COPDको तीव्र सुरुवातको कारण अस्पताल भर्नाको संख्या कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
	कसलाई छाती पुनर्वासमा भाग लिन आवश्यक छ?
	1. यदि दीर्घकालीन अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग भएका बिरामीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुने कारणले जीवन प्रतिबन्धहरू छन् वा दीर्घकालीन अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको तीव्र शुरुआतको कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु आवश्यक छ भने, छातीको फोक्सोको पुनर्स्थापना उनीहरूका लाग...
	2. छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाले छाती र फोक्सोका अन्य रोगहरू जस्तै ब्रोन्काइक्टेसिस र दमको लागि पनि सहयोगी हुन्छ।
	छाती र फोक्सो पुनर्वासमा के समावेश छ?
	1. छाती र फोक्सो पुनर्वास टोली पेशेवर ज्ञान भएका चिकित्सा सदस्यहरूको समूहबाट बनेको हुन्छ।
	2. छाती र फोक्सोको पुनर्वास सामान्यतया छ देखि आठ हप्ता सम्म रहन्छ।
	3. छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाका सहभागीहरूले पहिले मेडिकल, कार्डियोपल्मोनरी कार्य मूल्याङ्कनबाट गुज्रनेछन्। पूर्व-पुनर्वास मूल्याङ्कनले चिकित्सकलाई प्रशिक्षण योजना बनाउन र व्यायाम प्रशिक्षणमा सहभागीहरूको सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ।
	4. छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनामा व्यायाम प्रशिक्षण, छाती र फोक्सोको स्वास्थ्य र रोग आत्म-व्यवस्थापन सीपहरू सिकाइन्छ।
	खेलकुद प्रशिक्षण:
	1. मुख्यतया सहनशीलता प्रशिक्षण र प्रतिरोध प्रशिक्षण, र तल्लो अंग प्रशिक्षण विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
	2. प्रशिक्षण सत्रहरूको संख्या प्रति हप्ता तीन देखि पाँच सत्र सम्म हुन्छ।
	छाती र फोक्सोको स्वास्थ्य बारे जान्नुहोस्:
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको बुझाइ, उपचार औषधिहरूको बुझाइ, सास फेर्न प्रशिक्षण र ऊर्जा बचत गर्ने सिद्धान्तहरू र विधिहरू, आदि समावेश गर्दछ।
	रोग हुँदा आत्म-व्यवस्थापन सिक्नुहोस्:
	● लक्ष्यहरू कसरी सेट गर्ने, समस्याहरू समाधान गर्ने र सेट गरिएका लक्ष्यहरूमा कार्य गर्ने बारे जान्नुहोस्।
	● सिकेको ज्ञानलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्न सिक्नुहोस् र आफ्नो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्नुहोस्।
	पुनर्वास पछि परिणाम छ देखि बाह्र महिना भित्र गायब हुनेछ। कारणहरूमा सहभागीहरूको निरन्तर व्यायामको कमी र छाती र फोक्सोको रोग बिग्रनु समावेश छ। तसर्थ, नियमित व्यायाम गर्ने बानी विकास गर्न र छाती र फोक्सोको पुनर्स्थापनाको सिकेको ज्ञान र सीपलाई दैनिक जीवनम...
	अध्याय 7: गृह व्यायाम र सावधानीहरू

	व्यायामको सिद्धान्त
	● व्यायामले कार्डियोपल्मोनरी कार्य र शारीरिक फिटनेसलाई तालिम दिन्छ र व्यक्तिगत शारीरिक र शारीरिक अवस्था अनुसार उपयुक्त व्यायाम गर्नुपर्छ।
	● "आत्म-मूल्याङ्कन अस्थमा स्केल" अनुसार आत्म-मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। व्यायामको तीव्रता 3-5 बिन्दुमा पुग्नु पर्छ, अर्थात्, 'सामान्य दम' देखि 'शक्तिशाली दम' सम्म।
	आत्म-मूल्याङ्कन अस्थमा स्केल
	● यदि तपाईंले व्यायामको निश्चित स्तरमा अनुकूलन गर्नुभएको छ भने, तपाइँ बिस्तारै व्यायामको तीव्रता, समय वा आवृत्ति बढाउन सक्नुहुन्छ।
	● व्यायाम गर्दा, तपाईं समन्वयित सास फेर्ने र ऊर्जा बचत गर्ने सिद्धान्तहरूसँग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
	तयारी र सावधानी
	● व्यायाम गर्दा आरामदायी लुगा र खेलकुद जुत्ता लगाउनुहोस्।
	● धेरै भरिएको, धेरै भोक, धेरै चिसो वा धेरै तातो हुँदा व्यायाम नगर्नुहोस्।
	● व्यायाम गर्नुअघि उपयुक्त वार्मअप गर्नुपर्छ, र व्यायाम पछि हल्का व्यायाम पनि गर्नुपर्छ।
	● यदि तपाइँ व्यायामको क्रममा सास फेर्न महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ जारी राख्नु अघि सहज रूपमा सास फेर्न सम्म तपाइँ छोटो आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
	● यदि तपाईं अस्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो व्यायाम कम गर्नुपर्छ। तपाईंको शरीर निको भएपछि, हल्का व्यायामहरू जस्तै हिड्ने, स्ट्रेच गर्ने, र हल्का तौल बोक्ने व्यायामहरू सुरु गर्नुहोस्, र त्यसपछि विस्तारै व्यायामको मात्रा बढाउनुहोस्।
	● यदि शंका छ भने, आफ्नो भौतिक चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्।
	सजिलो गृह व्यायाम
	स्ट्रेचिङ व्यायाम
	● जांघको मांसपेशीहरू तन्काउनुहोस्
	आफ्नो बायाँ हातले वाल समात्नुहोस्, आफ्नो बायाँ खुट्टा झुकाउनुहोस्, आफ्नो दाहिने हातले खुट्टा समात्नुहोस् र 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म आफ्नो बायाँ तिघ्रामा हल्का तानिएको महसुस नभएसम्म माथि तान्नुहोस्। दाहिने छेउमा कार्य दोहोर्याउनुहोस्।
	● खुट्टाको मांसपेशीहरू तन्काउनुहोस्
	दुबै हातले वाल समात्नुहोस्, लङ्ग बनाउनुहोस्, आफ्नो पछाडिको खुट्टा सीधा गर्नुहोस्, आफ्नो हिलले जमिन छुनुहोस्, र 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म आफ्नो मांसपेशीमा हल्का टग महसुस नगरेसम्म आफ्नो वजन अगाडि सार्नुहोस्। त्यसपछि अर्को पक्षमा कार्य दोहोर्याउनुहोस्।
	बलियो बनाउने व्यायाम
	● माथिल्लो खुट्टाको मांसपेशी प्रशिक्षण
	दुबै हातमा डम्बेल वा पानीको बोतल समात्नुहोस्, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, नाकले सास लिनुहोस्; आफ्नो हात छोड्नुहोस्, र सास फेर्न पर्स ओठ। कार्य 5 देखि 10 पटक दोहोर्याउनुहोस्
	● तल्लो हातको मांसपेशी प्रशिक्षण
	दुबै हातले स्थिर फर्निचर समात्नुहोस्, आफ्नो घुँडालाई अलिकति झुकाउनुहोस् र स्क्वाट गर्नुहोस्, आफ्नो घुँडालाई औंलाहरूबाट टाढा राख्नुहोस्। 30 सेकेन्ड देखि 1 मिनेट सम्म होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि स्ट्यान्डमा फर्कनुहोस्, छोटो आराम लिनुहोस्, र कार्य 5 देखि 10...
	● एरोबिक व्यायाम
	हप्तामा कम्तिमा तीन पटक 20 देखि 30 मिनेटसम्म एरोबिक व्यायाम गर्न सिफारिस गरिन्छ, जस्तै हिड्ने, ढलानमा हिंड्ने, सिढीमा हिंड्ने र ताई ची।
	लक्षणहरूमा ध्यान दिनुहोस्
	यदि तपाइँसँग निम्न लक्षणहरू छन् भने, कृपया व्यायाम गर्न बन्द गर्नुहोस् र एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
	● चक्कर, वाकवाकी
	● छातीको दुखाइ
	● धड्कन / असामान्य लय
	● चरम दम / घरघराहट
	● कडा जोर्नी दुखाइ वा मांसपेशी दुखाइ
	● खोक्दा रगत आउने
	व्यायाम जर्नल
	अध्याय 8: दम र कफ हटाउने विधिहरू

	दम कम गर्ने उपाय
	सास फेर्न प्रविधि
	रोगको प्रभावको कारण, सास फेर्ने क्रममा श्वासनली साँघुरो हुन्छ; जब तपाईंलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, निम्न विधिहरूले सास फेर्न मद्दत गर्न सक्छ।
	● ओठ पछ्याउनुहोस् र श्वास छोड्नुहोस्
	आफ्नो नाकबाट सास लिनुहोस्, श्वास छोड्दा आफ्नो मुख अलिकति खोल्नुहोस्, र मैनबत्ती फालेको जस्तो गरी बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस्।
	नोट (१) श्वास छोड्ने समय सास लिने समयको २ देखि ३ पटक हो
	(२) असुविधाको कारण अत्यधिक बल र लम्बाइ प्रयोग नगर्नुहोस्।
	● आराम मुद्रा
	⮚ तपाईलाई उपयुक्त हुने आरामदायी मुद्रा छनोट गर्नुहोस्, जस्तै तपाईको माथिल्लो खुट्टालाई राम्रोसँग समर्थन गर्न बस्दा अगाडि झुक्नु, वाल/फर्निचर/रेलिङमा झुकेर उभिनु, इत्यादि।
	⮚ अगाडि झुक्नुस र आफ्नो टाउको अलि झुकाउनस्।
	⮚ सास फेर्न पर्स ओठ संग सहयोग गर्न आवश्यक छ
	⮚ यदि दम कम भएन भने, तपाइँ तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसार छिटो-अभिनय ट्रेचियल डाइलेटर सास लिन सक्नुहुन्छ।
	बस्दा आरामको मुद्रा
	खडा हुँदा आराम मुद्रा
	फुर्निचरको सहायताले अगाडी झुक्नुस
	अगाडी झुक्नुस
	● पोर्टेबल इलेक्ट्रिक फ्यानहरू प्रयोग गर्नुहोस्
	फर्निचरमा अढेस लिनुस्
	भित्तामा अढेस लिनुस्
	रेलिंगमा अधेश लिनुस्
	पोर्टेबल इलेक्ट्रिक फ्यान र अनुहार बीचको दूरी लगभग 6 इन्च (वा तपाईंले सोचेको सबैभन्दा सहज दूरी) हो, नाक र माथिल्लो ओठमा प्रहार गर्नुहोस्, र पर्स गरिएको ओठलाई सास फेर्न सहयोग गर्नुहोस्।
	● अन्य सहायताहरू
	क्रियाकलापको क्रममा दम कम गर्न हिड्दा निम्न सहायकहरू उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
	करिब 6 इन्च
	पोर्टेबल ट्रली
	रील भएको वाकर
	व्हील्चैर
	कफ हटाउने विधिहरू
	● खोकी र "हफ" खोकी
	खोकी कफ हटाउन एक प्रभावकारी तरिका हो, तर "हफ कफिंग" विधि खोकी भन्दा कम श्रमसाध्य छ र दम कम गर्न सक्छ।
	कफ सफा गर्नु अघि तातो पानी पिउनुहोस्, वा कफलाई "हफ" बाहिर बनाउन ट्रेकियल डाइलेटर प्रयोग गर्नुहोस्।
	चरणहरू:
	1. श्वासप्रश्वासलाई नियमित गर्न ओठ पर्स गर्नुहोस् र सास फेर्नुहोस्
	2. ३ देखि ४ पटक गहिरो सास लिनुहोस्
	3. सास फेर्नको लागि पर्स गरिएको ओठ दोहोर्याउनुहोस् र सास छोड्नुहोस्
	4. गहिरो सास लिनुहोस्, त्यसपछि दुई पटक "हफ खोकी"
	5. खकार निकाल्नुस्
	6. एक ब्रेक लिनुहोस् र माथिका चरणहरू दोहोर्याउनुहोस्
	“हाफ”कफिंग
	● पोस्चर फ्लेम एक्सपोरेशन विधि
	पोस्चर फ्लेम एक्सपोरेशन विधिले प्रभावित भागहरू अनुसार शरीरलाई विशेष मुद्रामा टिप्दै, फोक्सोको लोबमा कफ र लार निकाल्न गुरुत्वाकर्षणको प्रयोग गरी, र श्वासनलीको अवरोधलाई कम गर्न उपयुक्त सास फेर्न र कफ हटाउने प्रविधिहरूसँग सहयोग गर्छ।
	विभिन्न रोगीहरूलाई विभिन्न फ्लेम एक्सपोरेशनकाे स्थिति चाहिन्छ, कृपया उपयुक्त स्थान छनौट गर्न मद्दतको लागि आफ्नो शारीरिक चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्।
	● सकारात्मक दबाव सास फेर्ने र फ्लेम एक्सपोरेशन यन्त्र
	सकारात्मक दबाब सास फेर्न र फ्लेम एक्सपोरेशन उपकरणले श्वासनलीमा दबाब थोरै बढाउन सक्छ, श्वासनली खुला राख्न सक्छ, कफ र लार खुकुलो गर्न मद्दत गर्दछ, र कफ खाली गर्न मद्दत गर्दछ। कृपया आफ्नो फिजिकल थेरापिस्टलाई सकारात्मक दबाब श्वास छोड्ने र कफ कफ निकाल्ने य...
	噘唇呼氣
	3-4 चोटी गहीरो सास फेर्ने
	噘唇呼氣
	खकार निकाल्ने
	“हफ खोकी” 2 चोटी
	पर्सद् ओठ र सास निकाल्ने
	पर्सद् ओठ र सास निकाल्ने
	सकारात्मक दबाव सास फेर्ने र फ्लेम एक्सपोरेशन यन्त्र
	अध्याय 9: सास फेर्ने र ऊर्जा बचत विधिहरू

	दैनिक जीवनमा, यदि मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने, म के गर्न सक्छु?
	1. यदि तपाइँलाइ दैनिक गतिविधिहरूमा सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने, तपाइँ आफ्नो सास रोक्नको लागि पर्स्ड लिप्स श्वासप्रश्वास विधि र समन्वयित श्वासप्रश्वास विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
	2. पहिले, आफ्नो नाक मार्फत गहिरो सास लिनुहोस् र आफ्नो मुटुमा दुई सेकेन्डको लागि गणना गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मुख प्रयोग गर्नुहोस् र बिस्तारै पर्स ओठले सास फेर्नुहोस्, आफ्नो मुटुमा चार सेकेन्ड गणना गर्नुहोस्।
	3. माथिका कार्यहरू मास्टर गर्न, तपाईंले बानी बन्न अभ्यास दोहोर्याउनु पर्छ।
	म कसरी दैनिक जीवनमा समन्वित श्वासप्रश्वास लागू गर्न सक्छु?
	1. दैनिक गतिविधिहरूमा, सास  क्रियाकलापहरू सँग समन्वय गर्नुपर्छ
	2. क्रियाकलाप गर्नु अघि, नाक मार्फत सास टान्नुहोस्, र क्रियाकलाप गर्दा बिस्तारै मुख मार्फत सास छोड्नुहोस्। उदाहरणका लागि, लुगा लगाउँदा, पहिले आफ्नो नाकले सास लिनुहोस्, र जब तपाईं आफ्नो हात उठाएर आस्तीन लगाउनुहुन्छ आफ्नो मुखले बिस्तारै सास छोड्नुहोस्।
	3. बल प्रयोग गर्नु अघि सास फेर्न आफ्नो नाक प्रयोग गर्नुहोस्, र बल प्रयोग गर्दा बिस्तारै आफ्नो मुख मार्फत सास छोड्नुहोस्। जस्तै शर्टहरू सफा गर्ने, भुइँ मेटाउने र झ्यालहरू सफा गर्ने।
	दैनिक जीवनमा समन्वयित श्वासप्रश्वास प्रविधिहरू कसरी लागू गर्ने?
	यदि तपाइँ समन्वयित सास फेर्ने प्रविधिहरू अझ प्रभावकारी रूपमा मास्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ छोटो भिडियोमा विस्तृत व्याख्या र प्रदर्शन हेर्न "ह्यान्डलिङ अस्थमा टिप्स" मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
	तपाईंकाे ऊर्जा बचत गर्नुहोस्
	दम घटाउन के गर्न सकिन्छ?
	1. दैनिक जीवनमा, तपाईं दम घटाउन ऊर्जा बचत गर्ने सिद्धान्त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
	2. ऊर्जा बचत गर्नु भनेको शरीरमा अनावश्यक अक्सिजन खपत कम गर्नु हो।
	3. ऊर्जा बचत गर्न, केवल "छवटा अनिवार्य" सम्झनुहोस् र यसलाई दैनिक जीवनमा थप लागू गर्नुहोस्, ताकि यो बिस्तारै तपाईंको आफ्नै बानी बन्छ।
	छवटा अनिवार्य विधि
	• सास फेर्न कसरी "छवटा अनिवार्य" प्रयोग गर्ने र यसलाई आत्म-हेरचाह, गृहकार्य र बाहिरी गतिविधिहरूमा लागू गर्ने भनेर जान्नको लागि, विस्तृत प्रदर्शन हेर्नको लागि भिडियोमा क्लिक गर्न सिफारिस गरिन्छ।
	• थप रूपमा, निम्न पुस्तिकाले ऊर्जा बचत गर्ने सिद्धान्तहरू र दैनिक जीवनमा ध्यान दिनु पर्ने बुँदाहरू पनि विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। तपाइँ यसलाई सन्दर्भको लागि पढ्न लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
	अध्याय 10 तनाब व्यवस्थापन

	तनावको स्रोत
	के तपाई क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगको अवस्थामा अनुहारमा धेरै दबाब महसुस गर्नुहुन्छ?
	वास्तवमा, यदि तपाईलाई लामो समयसम्म सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने, तपाईले यो सजिलै महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईको अवस्था तपाईको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ, र तपाईले चिन्ता र आतंकित भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू अनुभव गर्नुहुनेछ, जसले कमजोरी जस्ता अवस्थाहरूको दुष्ट चक...
	म तनाबमा हुँदा के गर्न सक्छु?
	1. तनावको सामना गर्न, तपाईंले पहिले आफ्नो तनावको स्रोत बुझ्नुपर्छ।
	2. र तनावको स्रोत हटाउन र तनावको कारणले हुने तनाव र दमको प्रतिक्रियाहरू कम गर्न विचार, कार्य वा व्यक्तित्वमा सुधार गर्नुहोस्।
	3. यसका साथै शरीर र मनलाई नियमित रूपमा आराम गर्नाले पनि दमको मात्रा कम गर्न सकिन्छ।
	4. ती मध्ये, "प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम विधि" र "छवि विश्राम विधि" ले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
	प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम विधि
	यो विधि शरीरको प्रत्येक समूहको मांसपेशीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कस्नु र आराम गर्नु हो। कसिलो भएपछि आराम गर्दा आराम महसुस गर्नुहोस्।
	आराम गर्दा बिस्तारै सास बाहिर निकाल्न नबिर्सनुहोस्। प्रत्येक साससँगै, मांसपेशिहरु अझ सजिलै आराम गर्नेछन्।
	छवि विश्राम विधि
	1. आरामदायी दृश्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्
	2. आराम गर्न सुरु गर्नुहोस्
	3. तपाईं दृश्यमा हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कल्पना गर्नुहोस् (दृश्य, श्रवण, स्पर्श, गन्ध र स्वाद सहित)।
	उदाहरणका लागि: कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले क्रूज जहाजमा निलो आकाश र सेतो बादल देख्नुहुन्छ र समुद्रको पानीको गन्ध थाहा पाउनुहुन्छ।
	4. कल्पना समाप्त भएपछि, तपाईंको दिमागमा दृश्यहरू राख्नुहोस्
	5. दिनमा एक पटक अभ्यास गर्नुहोस्
	तनाब व्यवस्थापन
	1. यसका अतिरिक्त, तपाईले केहि शारीरिक र मानसिक व्यायामहरू पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै "बा डुआन जिन", ताई ची र शारीरिक फिटनेसको लागि हिड्ने, सास फेर्न र दिमागलाई उत्प्रेरित गर्न र शरीरलाई प्राकृतिक रूपमा आराम गर्ने आसनहरू।
	2. नियमित व्यायाम, श्वासप्रश्वास र मनको लागि राम्रो हुन्छ र दैनिक क्रियाकलापको मात्रा बढाउँछ, जसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ।
	तल तनाव व्यवस्थापन ब्रोशरको लिङ्क दिइएको छ, जसले थप विस्तारमा व्याख्या गर्नेछ
	1. Uतनाब U31TUव्यवस्थापनU31T
	2. थप रूपमा, निम्न स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्पादित प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम विधिको एक छोटो भिडियो  छ, जसले सबैलाई अभ्यास विधि मास्टर गर्न सजिलो बनाउँछ।
	3. प्रगतिशील मांसपेशी 31Tविश्राम31T (1)
	4. प्रगतिशील मांसपेशी 31Tविश्राम31T (2)
	अध्याय 11: व्यक्तिगत हेरचाह योजना

	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजको लागि व्यक्तिगत हेरचाह योजना
	मिति﹕____________
	अन्य औषधिहरू (जस्तै स्पेयर प्याकहरू):
	_________________________________________________________________________
	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग आत्म-निगरानी र कार्य
	अध्याय 12: इन्फ्लुएन्जा र न्यूमोकोकल भ्याक्सिन इंजेक्शन

	फ्लू के हो?
	इन्फ्लुएन्जा (फ्लु भनेर चिनिन्छ) एक सामान्य श्वासप्रश्वास संक्रमण हो। इन्फ्लुएन्जा विभिन्न भाइरसको कारणले हुन्छ। हङकङमा इन्फ्लुएन्जाका सामान्य प्रकारहरूमा A H1N1 र H3N2 र B समावेश छन्। जनवरीदेखि मार्च र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म पनि हङकङमा इन्फ्लुएन्जा...
	के यो फ्लू विरुद्ध खोप प्राप्त गर्न ठीक हुन्छ?
	बिरामीहरू सामान्यतया एक देखि सात दिन भित्र प्राकृतिक रूपमा निको हुन्छन्। तर, वृद्धवृद्धालाई फ्लू लागेपछि जटिलता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। गम्भीर अवस्थामा, तिनीहरू उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्दछ वा मृत्यु पनि हुनसक्छ। दीर्घकालीन रोगहरू भएका वृद्...
	के फ्लू विरुद्ध खोपबाट धेरै साइड इफेक्टहरू हुन्छन्?
	खोप वा यसका सामग्रीहरूमा गम्भीर एलर्जी भएको व्यक्तिहरू खोपका लागि योग्य छैनन्। यो सामान्यतया फ्लू भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सुरक्षित छ, र इंजेक्शन साइटमा केही रातो वा दुखाइ हुन सक्छ। खोप लगाएको ६ देखि १२ घण्टाभित्र ज्वरो, मांसपेशी र जोर्नी दुख्ने र थकान ...
	यसले देखाउँछ कि फ्लू शटहरू सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। खोप लगाएपछि, फ्लू भाइरसहरू रोक्नको लागि शरीरले एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न करिब दुई हप्ता लाग्छ। तसर्थ, सामान्य वृद्ध र दीर्घकालीन बिरामीहरूले जतिसक्दो चाँडो फ्लूको खोप लगाउनुपर्छ।
	के निमोकोकल भ्याक्सिन पनि छ!
	निमोकोकल रोग Streptococcus pneumoniae (वा pneumococcus)को कारणले हुने रोग हो। निमोकोकल रोगहरू मुख्यतया हाच्छ्युँ र खोकी जस्ता थोपाहरूबाट सर्ने गर्दछ। इन्क्युबेशन अवधि लगभग एक देखि तीन दिन हो। सामान्यतया, निमोकोकल ब्याक्टेरियाले मात्र साइनसाइटिस र ओटिट...
	दुई प्रकारका निमोकोकल भ्याक्सिनहरू
	बजारमा दुई प्रकारका निमोकोकल भ्याक्सिनहरू छन्, अर्थात् 23-भ्यालेन्ट न्यूमोकोकल पोलिसेकराइड भ्याक्सिन (23vPPV) र न्यूमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन (PCV)। दुबै सुरक्षित छन् र आक्रामक न्यूमोकोकल रोगलाई रोक्न सक्छ। खोपको लागि सामान्य प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू इ...
	इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन र न्यूमोकोकल भ्याक्सिन
	एक स्थानीय अध्ययनका अनुसार फ्लू खोप र न्युमोकोकल खोपले वृद्धहरूमा अस्पताल भर्ना र मृत्युको सम्भावना कम गर्न सक्छ। त्यसैले, इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन र न्यूमोकोकल भ्याक्सिन दुबै सुरक्षित र प्रभावकारी छन्।
	अध्याय 13: गृह अक्सिजन थेरापीको प्रयोग

	घरेलु अक्सिजन थेरापी:
	1. फोक्सो र रक्तसंचार प्रणालीको समस्याले गर्दा फोक्सोले सामान्य श्वासप्रश्वासबाट शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन लिन नसक्ने हुँदा हाइपोक्सिया र दमको समस्या हुन्छ।
	2. तपाईको दैनिक जीवनमा हाइपोक्सियाको मात्रा, रगत परीक्षणको नतिजा, आदिको आधारमा तपाईले अक्सिजन उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर डाक्टरले निर्णय गर्नेछ।
	घर अक्सिजन थेरापीको लक्ष्य
	1. क्रोनिक हाइपोक्सिया भएका बिरामीहरूलाई शरीरमा अक्सिजनको कमी कम गर्न थप अक्सिजन उपलब्ध गराउनुहोस्।
	2. उपचारात्मक प्रभावले जीवन लम्ब्याउन र हृदयको कार्य सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र व्यायाम सहनशीलता, निद्रा र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ, र थकान र अक्सिजन उत्तेजना कम गर्न सक्छ।
	सावधानी
	दैनिक जीवनमा घरेलु अक्सिजन थेरापीको सीपहरू विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न कृपया भिडियो र ब्रोशरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ यसलाई सन्दर्भको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ।
	के अक्सिजन प्रयोगकर्ताहरू बाहिर जाँदा यातायात प्रयोग गर्न सक्छन्?
	1. पोर्टेबल अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटरहरू खतरनाक सामानहरू नियन्त्रण गर्दैनन्। बिरामीहरूले प्रमुख सार्वजनिक यातायातमा पोर्टेबल अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटरहरू लिन सक्छन्।
	2. सार्वजनिक यातायातमा पोर्टेबल मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर बोक्नका लागि खतरनाक सामान (सामान्य) नियमावली अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक यातायात वा प्रत्येक फेरीले एकै समयमा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि दुई बोतल यात्रु बोक्न सक्छ। पोर्टेबल मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डरहरू।
	3. एमटीआर कर्पोरेसनले छापेको एमटीआरमा सुरक्षित यात्रासम्बन्धी पर्चाका अनुसार बिरामीका कारण सास फेर्न अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने यात्रुहरूको सुविधाका लागि उनीहरूले 1.7 लिटर (1.7 लिटर) भन्दा बढी नभई राम्रोसँग भण्डारण गरिएको कम्प्रेस गरिएको मेडिकल अक्सिजन...
	के फ्रान्चाइज्ड बसहरूमा पोर्टेबल मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डरहरू बोक्नमा कुनै प्रतिबन्धहरू छन्?
	1. संशोधित "सार्वजनिक बस सेवा नियमहरू" जनवरी 1, 2020 देखि लागू हुनेछ, यसले आफ्नो मेडिकल कम्प्रेस्ड अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने मानिसहरूलाई फ्रान्चाइज्ड बसहरूमा यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ, तर प्रत्येक बसले दुई भन्दा बढी स्व-प्रयोग संकुचित मेडिकल अक्सिजन सिल...
	फ्रेन्चाइज गरिएको बसमा पोर्टेबल मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर बोक्दा मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
	1. बसमा चढ्नु अघि, तपाईंले बस कप्तानलाई जानकारी दिनुपर्छ कि तपाईंले आफ्नो प्रयोगको लागि पोर्टेबल मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर बोक्नु भएको छ, र तपाईंले बोक्नुभएको नम्बर र तपाईंले आफ्नो नाक र घाँटीबाट अक्सिजनमा सास फेर्न पर्याप्त छ भनी जानकारी दिनुपर्छ। प्रम...
	2. बसमा चढेपछि, कृपया प्राथमिकताको सिटमा बस्ने प्रयास गर्नुहोस् र सार्वजनिक यातायातका लागि सामान्य सुरक्षा दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्।
	3. बसबाट ओर्लँदा, कृपया कप्तानलाई सूचित गर्नुहोस् ताकि उनले कानुनद्वारा अनुमति दिएमा समान आवश्यकता भएका यात्रुहरूलाई बसमा चढ्न अनुमति दिनुहोस्।
	4. कृपया यातायात विभागले जारी गरेको जानकारीलाई सन्दर्भ गर्नुहोस् वा यातायातमा स्व-प्रयोग कम्प्रेस्ड मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डरहरू बोक्नका लागि ध्यान र सुरक्षा दिशानिर्देशहरू आवश्यक पर्ने मामिलाहरूको लागि सम्बन्धित मेडिकल स्टाफसँग परामर्श लिनुहोस्।
	निम्न URL मा सन्दर्भको लागि सान्दर्भिक जानकारी पनि छ:
	1. पोर्टेबल 31Tअक्सिजन31T ब्रोशर जान्नुहोस्
	2. 31TMTR ब्रोशर31T
	3. यातायात 31Tविभाग31T ब्रोशर
	अध्याय 14: प्यालिएटिभ हेरविचार

	क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भएका केही बिरामीहरूले प्रभावकारी औषधि उपचार पाएका भए तापनि उनीहरूमा अझै धेरै शारीरिक असुविधा हुन्छ, जसमा लगातार दम, थकान, चिन्ता र डिप्रेसन जस्ता लक्षणहरू समावेश हुन्छन्। प्यालिएटिभ केयरले बिरामीहरूलाई यी लक्षणहरू क...
	वास्तवमा, प्यालिएटिभ केयरको लक्ष्य अब टर्मिनल क्यान्सर भएका बिरामीहरू वा अन्तिम चरणको रोग भएका बिरामीहरूको हेरचाहमा सीमित छैन जब तिनीहरू मृत्युको नजिक पुग्छन्। राहत उपचार सेवाहरूले गम्भीर दीर्घकालीन रोगहरू (जस्तै क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग) भएक...
	प्यालिएटिभ केयरका लक्ष्यहरू समावेश छन्:
	1. दम, शरीरको दुखाइ र असुविधाका लक्षणहरू हटाउनुहोस्
	2. मानसिक पीडा कम गर्न बिरामी र तिनीहरूका परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान गर्नुहोस्
	3. बिरामीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुहोस्, बिरामीहरू र तिनीहरूका परिवारहरूलाई उनीहरूको इच्छा व्यक्त गर्न अनुमति दिनुहोस्, र अग्रिम हेरचाह योजना परियोजनाबारे छलफल गर्नुहोस्।
	'अग्रिम हेरचाह योजना परियोजना' के हो?
	'एडवान्स केयर प्लानिङ प्रोजेक्ट' ले गम्भीर बिरामी भएका बिरामीहरू र तिनका परिवारहरू र चिकित्सा कर्मचारीहरू बीचको सञ्चारलाई बुझाउँछ, जसमा रोगको निदान, उपचारका फाइदा र बेफाइदाहरू, र बिरामीको मूल्य र चाहना जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। । र गम्भीर रूपम...
	'
	उन्नत निर्देशन' के हो?
	अठार वर्ष वा सोभन्दा माथिका, मानसिक रूपमा स्वायत्त र जानकारी भएका बिरामीहरूले 'उन्नत निर्देशन' बनाउन सक्छन्, जसले जीवनको अन्त्यमा पुग्दा र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा जीवन-दिगो उपचारहरू अस्वीकार गरिने विशिष्ट परिस्थितिहरू स्पष्ट रूपमा बताउँछ।
	यदि तपाइँ अग्रिम हेरचाह योजना परियोजना र उन्नत निर्देशन बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
	यदि तपाइँ प्यालिएटिभ केयर बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
	अध्याय 15: पोषण र आहार थेरापी

	कुपोषणको कारणहरु
	आहार कारकहरू
	1. लामो समयसम्म सास फेर्न कठिनाइ र कम भोक।
	2. खाना खाँदा अत्याधिक हावा निल्नाले पेट फुल्ने र भोकलाई असर गर्न सक्छ।
	3. कम भोकले क्यालोरी र प्रोटिनको अपर्याप्त सेवन, साथै विभिन्न भिटामिन र खनिजहरूको कमी निम्त्याउँछ।
	मेटाबोलिक कारकहरू
	1. बढ्दो श्वासप्रश्वास भारलाई थप क्यालोरी चाहिन्छ।
	2. बारम्बार निमोनिया र ज्वरोले मेटाबोलिक दर बढाउँछ र क्यालोरी खपत हुन्छ।
	औषधिको साइड इफेक्ट
	1. क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगका लागि केही औषधिहरूले भोक र वाकवाकी गर्न सक्छ, जसले भोक र खानालाई असर गर्न सक्छ।
	2. इनहेलकोर्टिकोस्टेरोइडहरू श्वासनलीको सूजन र सूजनलाई कम गर्न एक सामान्य औषधि हो। उच्च-डोजकोर्टिकोस्टेरोइडहरूको लामो समयसम्म प्रयोगले हड्डीको घनत्व घटाउन सक्छ र ओस्टियोपोरोसिसबाट पीडित हुने सम्भावना बढाउन सक्छ। तसर्थ, रोगीहरूले दैनिक क्याल्सियम र भिटा...
	पोषण सल्लाह
	जब म भोकको कमी महसुस गर्छु, म के गर्न सक्छु:
	1. खाना खानु अघि प्रशस्त आराम लिनुहोस्।
	2. यदि तपाई राति खाना खाएर धेरै थकित हुनुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो ब्रेकफास्टको मात्रा बढाउनुपर्छ।
	3. पेट फुल्ने समस्या कम गर्न धेरै मात्रामा ग्यास प्रवण खानेकुराहरू, जस्तै सुकेको सिमी, प्याज, मीठो आलु, हरियो खुर्सानी, शतावरी, मूला, ब्रोकाउली, ब्रोकाउली, चीज, बियर र स्पार्कलिंग पेय पदार्थहरू नखानुहोस्।
	4. भोकमा असर नपरोस् भनेर धेरै मात्रामा तरल पदार्थ जस्तै सुप वा पेय पदार्थ खानु हुँदैन।
	5. अत्यधिक श्वासप्रश्वासको बलगमको समस्यालाई सुधार गर्न खाना बाहिर तरल पदार्थको सेवन उचित रूपमा बढाउनुहोस्।
	6. खाना खाँदा, ढीलो लुगा लगाउन सिफारिस गरिन्छ, ताकि धेरै कडा लगाउन नपरोस् र तपाईंको भोकलाई असर नहोस्।
	जब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र खान गाह्रो हुन्छ:
	1. खाना खानु अघि दमको समस्यालाई सुधार गर्न खाने वातावरणमा हावाको परिसंचरण कायम राख्नुहोस्।
	2. परिवारका सदस्यहरूलाई खाना पकाउन भन्नुहोस्, तेलको धुवाँ सास फेर्न र भोक र खानेकुरालाई असर गर्नबाट जोगिनुस।
	3. यदि तपाईंलाई आफ्नो खाना आफै पकाउन आवश्यक छ भने, तपाईं सरल खाना तयार गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, वा धुवाँ-रहित तरिकामा (जस्तै माइक्रोवेभ ओभन) मा पकाउन सक्नुहुन्छ।
	4. उच्च सोडियमयुक्त, प्रशोधित र संरक्षित खानेकुराहरू कम गर्नुहोस्, किनभने धेरै नुन खाँदा शरीरमा पानी धेरै हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ।
	5. चपाउने, निल्ने वा श्वासप्रश्वासमा कठिनाइको कारण अपच हुने समस्याहरू सुधार गर्न खानाको बनावट परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईं नरम, काटिएको वा चिसो खानेकुराहरू खान छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, र धेरै कडा वा धेरै कडा खानेकुराहरू बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
	जब वजन घट्छ:
	1. पोषणविद्सँग परामर्श लिनुहोस् र निरन्तर तौल घटाउनबाट बच्न पोषणयुक्त दूध वा प्रोटिन पाउडर जस्ता पौष्टिक पूरकहरू थप्नुहोस्।
	2. दिनको ४ देखि ६ पटकसम्म खाना खानुहोस्, प्रत्येक खाना धेरै मात्रामा हुनुहुँदैन र थोरै तर धेरै पटक खाना खाने सिद्धान्त अपनाउनुहोस्।
	3. अधिक उच्च क्यालोरी, उच्च प्रोटीन खानाहरू छनौट गर्नुहोस्।
	अध्याय 16: प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

