
M
SC

55
2

N
e
p

a
li

 -
 K

id
s
’ 

F
ir

st
 A

id
 f

o
r 

A
st

h
m

a

Funding for translations provided by NSW Multicultural Health Communication Service

अथवा

• ढक्कन खोलननुहोला र हटाउनुहोला
• ईनहहेरलर सिधा माथी उठाएर पक ड्ेर पछाडीतिर 

घुमाउनुहोला 
• बालकलाई पफरबाट टाढा िाि फ्ाक्न लगाउनुहोला
• मुखको भाग बालकको दाँि को तबचमा घुसाउनुहोला 

र ओठले टपक्क पानुनुहोला
• बालकलाई बलल्ो क्ा िाि ललन भन्ुहोला
• बालकलाई तबसिारै ईनहलेर दखेी पर सास फ्ाक्न 

भन्ुहोला
• दोहो्ायाउननुहोला दोश्ो मात्ा तलनको लातग – हरेको 

मात्ाको अगाडी ग्ीप दबुै िफनु  बटाननु सम्झनुहोला
• बबकको फहे ननुयाहोला

सरिकहे नल
६ बरनु र मातिका बालबातलकाहरुको लातग मात्

• पफरको ढक्कन हटाउननुहोला र राम्ो िंग हललाउननुहोला

• बालकलाई पफरबाट टाढा िाि फ्ाक्न लगाउनुहोला
• मुखको भाग बालकको दाँि को तबचमा घुसाउनुहोला र 

ओठले टपक्क पानुनुहोला
• बालकलाई सुसिरी गतहरो सास फेननु भन्ुहोला
• बालकले सार फेददै गदानु पफरमा एकपटक राम्ो िंग 

दाब्नुहोला

• बालकलाई ४ सेकेणड समम सास रोक्न लगाउनुहोला, 
अतन पफरबाट टाढा सास फ्ाक्न लगाउनुहोला 

• हरेक पलट १ पफ दोहो्ायाउननुहोला ४ पफ तलने बेला 
समम – हरेक पफको अगाडी पफर राम्ोसंग हललाउनु 
सम्झनुहोला

• बबकको फहे ननुयाहोला

• सपडेिर ज्ान गननुयाहोला (४ बरया भनदा मनुबनको लाबग मासक 
जोडननुहोला)

• पफरको ढक्कन हटाउननुहोला र राम्ो िंग हललाउननुहोला

• सपेसरमा फपर तसधा उठाएर घुसाउनुहोला
• मुखको भाग बालकको दाँि को तबचमा घुसाउनुहोला र 

ओठले टपक्क पानुनुहोला अिवा बालकको नाख र मुखको 
मािी मासक राख्ुहोला राम्ो संग बनद हुने गरेर। 

• सपेसरमा एक पफ राख्कोलातग एक पफर एकपटक राम्ो 
िंग दाब्नुहोला 

• सपडेिरमा बालकलडे ४-६ पटक सवास प्रसवास गननु ददनुहोला
• हरेक पलट १ पफ दोहो्ायाउननुहोला ४ पफ तलने बेला 

समम – हरेक पफको अगाडी पफर राम्ोसंग हललाउनु 
सम्झनुहोला

• तबकको फेनुनुहोला

*्दद ७ बरनु मुतनका बालकलाई सपेसर उपलबध छेन भने, बालकको नाक र मुख वररपरर बालककै /सह्ोग गननेको हािको 
कप बनाएर राम्ो तसल श्रृजना गनुनुहोला। हािबा हावाको पकेटमा पफर दाब्ुहोला। सपेसरको सािको कदम पालना 
गनुनुहोला

सपडेिर बबना
७ बरनु मातिका बालबातलका ्दद सपेसर छैन भने

सपडेिरको िाथ
्दद उपलबध छ भने सपेसरको प्र्ोग गनुनुहोला*

बालबाललकालाई उठाएर राख्नुहोला
निर्धक्क रहिुहोला र बालबालल्कालाई आश्ाशि दििुहोला।  
बालबालल्कालाई एकलो िछाड्िुहोला।

्दद बालकले अ्झैपतन सामान् सास फेननु 
सकदनै भने,
एमबनुलडेनिलाई तनुरनततै बोलाउननुहोला 
(००० ्ाएल गननुयाहोला)
बालकलाई दम(आसिमा) ले सक्रमण ग्को 
भन्ुहोला।
ररललभर ददएको दद्तै गननुयाहोला।
हरेक ४ तमनेटको अनिरालमा १ मात्ा फ 
एमबुलेनस नाउञनेल ददनुहोला।

एउटा ररललभर ईनहहेलर (reliever inhaler) को ४ फरक फरक पफ दि्नुहोला 
(उिारहणको लागि: भहेनटोलल्, आस् ोल वा एरोम्र (e.g. Ventolin, Asmol or Airomir)
यदि उपलबर छ भिे सपेसल्को प्रयोग गिु्धहोला
ए्क पट्कमा ए्क पफ दििुहोला हरे्क फफमा ४-६ स्ासप्रश्ास गि्ध दििुहोला।

यदि उपलबर छ भिे बालबालल्का्को आफिनै ररललभर ईनहेलर्को प्रयोग गिु्धहोला। 
यदि उपलबर छनैि भिे प्राथमम्क उपचार्को ररललभर ईनहेलर्को प्रयोग गिु्धहोला ्ा सापटी मागिुहोला।

यदि बाल्कले अझनैपनि सामानय सास फेि्ध सकिनैि भिे, 

एमबनुलहेन्सलाई तनुरनततै बोलाउ्नुहोला  
(००० डाएल ि्नुनुहोला) 
बाल्कलाई िम(आसथमा) ले सक्रमण गययो भन्ुहोला।

ररललभर दिएको दियतै ि्नुनुहोला।
हरे्क ४ ममिेट्को अन्तरालमा ४ फर्क फर्क पफ एमबुलेनस िाउञिेल दििुहोला।

४ म््हेट परनु्नुहोला
यदि बाल्कले अझनैपनि सामानय सास फेि्ध सकिनैि भिे, थप ४ पफ दि्नुहोला।
ए्क पट्कमा ए्क पफ दििुहोला (यदि उपलबर छ भिे सपेसर ्को प्रयोग गिु्धहोला)।

२ फरक फरक मात्रको सरिकहे नल ईनहहेलर 
ददननुहोला
्दद पफर उपलबध छैन भने, िपाईले तरिकेतलन 
६ बरया वा माथथका बालबाललकाहरुलाई प्र्ोग 
गनया िक्ननु हुनडेछ, ्द्दपी साधारणि्ा बालकले 
प्र्ोग नगनने भएपतन।.

४ समनडेट पखयाननुहोला
्दद बालकले अ्झैपतन सामान् सास फेननु 
सकदनै भने, थप १ मात्रा ददननुहोला।

्द्दपी समपपूणनु होतस्ारी अपनाईएिा पतन, ्ो चाटनु केवल साधारण सु्झावकोलातग मात् हो जुनचाँही व्यक्तीगि मेतडकल सु्झाव/उपचारलाई प्रतिसिातपि गददैन। National Asthma Council अष्टतेल्ा सकरृ ् रुपमा समपपूणनु तजमवेवारीबाट 
(लापरवाहीको लातग समेि) कुनैपतन हानी, खराबी वा ्स जानकारीमा नभनुर हुदँा हुन सके्न व्यक्तीगि हानी समेि बाट अलक रहनछ। © National Asthma Council Australia 2011.

दमको बारहेमा थप जानकारीको लाबग:  Asthma Foundations www.asthmaaustralia.org.au     National Asthma Council Australia www.nationalasthma.org.au
्दद ब्सक व्यक्तीलाई दमको िंक्रमण भएको भए, तपाईलडे मडेब्कल िनुझाव नपाउञनडेल माथथका कदमहरु पालना गनया िक्ननु हुनडेछ।

्ो दम हो हतैन बनधो भएन?
एमबनुलडेनिलाई तनुरनततै बोलाउननुहोला (००० ्ाएल गननुयाहोला)
्दद बालक होसमै छ भने र उसको समस्ा केवल सवास प्रसवास मात्ै छ भने, 
दमको प्राितमक उपचारको कदम तलनुहोला। ्दद उतनहुरमा दम छैन भने पतन 
्स दम ररतलभर औरधीले सा्द ैखराब गददैन।

गममभर एलजजी प्रबतकृ्ा
एमबनुलडेनिलाई तनुरनततै बोलाउननुहोला (००० ्ाएल गननुयाहोला)
्दद उपलबद छ भने बालकको का्नु ्ोजना(Action Plan)को कदम पालना गनुनुहोला। 
्दद िपाईलाई बालकको गतमभर एलजजी छ भन्े ज्ाि हुनुहुनछ भने र गतमभर एलजजी 
भएको भन्े लागेमा, उतनहरुको एडरनालाई अटोईनजटकटर(adrenaline autoinjector)
( जसिै: EpiPen, Anapen) दमको ररतलभर औरधी ददनु अगाडी प्र्ोग गनुनुहोला।.
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