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म कहा ँसहयोग पाउन सक्छु ?
आकस्मिक अिस्वामवा यो नम्बरमवा फोन गनुवाहोस:्

एम्बुि्रेन्स 000 (तीन शुन्य)

पवुिस 000 (तीन शुन्य)

पवुिस 131 444 
(गैर-आकस्मिक 
सहवायतवाको िवागि)

सल्वाह, जवानकवारी िवा मद्दतको िवावग फोन गनुवाहोस:्

मडहिवा स्वास्थ्य स्रेिवा 8444 0700

घर्रेि ुहहसवा स्रेिवाहरू 1800 737 732

Yarrow Place 
(बिवात्वार र यौन दुर्वािहवार स्रेिवा) 8226 8787

ननकुिवाडरन युन्ी (Nunkuwarrin
Yunti) (आडदिवासी स्वास्थ्य) 8406 1600

परुूषिवाइन (Mensline) अष्ट्रेवियवा 1300 789 978

िवाइफिवाइन (Lifeline) 13 11 14

TIS (ट्रेविफोन दोभवाष्रे स्रेिवा) 131 450

मवानवसक स्वास्थ्य ट्वायज 13 14 65

यडद तपवाईको बच्वा/युिवा ियस्किवाई सहवायतवा िवा मद्दत आिश्यक 
भएमवा वनम्न नम्बरमवा फोन गनुवाहोस:्

महवानगर युिवा स्वास्थ्य  
Metropolitan Youth Health 8255 3477

बच्वा र वकशोरवकशोरी मवानवसक 
स्वास्थ्य स्रेिवा (Child & Adolescent
Mental Health Service)

1300 222 647

बच्वाहरू मद्दत िवाइन (Kids Help Line)  1800 55 1800

प्रहरी

तपवाईक्रे  भोग्रेको घटनवाको िवावग तपवाईि्रे पवुिससगँ मद्दत विन 
सकु्हुन्छ। घवाँटी वनमोठन ुएउटवा हहसवा हो र कवाननूको विरूद्ध हो। रिहरीि्रे 
डरपोटवा बनवाउन सक्दछ र तपवाईंिवाई सरुवषित रहन मद्दत गनवा सक्छ।
स्वास्थ्य सवेवा

तपवाईि्रे प्रेश्रेिर स्वास्थ्यकममीसगँ क्रे  भएको वथयो भन््रे बवार्रेमवा कुरवा गर्रेर 
मद्दत रिवाप्त गनवा सकु्हुन्छ। वतनीहरूि्रे तपवाईंको चोटपटक जवाँच गनवा 
सक्छन ्र तपवाईंिवाई सरुवषित रहन मद्दत गदवाछन।्
सवासं्कृ तिक रूपमवा उपयकु्त 

यी ि्रेरैजसो स्रेिवाहरू सबै सवांस्ककृ वतक पकृष्ठभवूमकवा परुूष र मडहिवा दुिैकवा 
िवावग उपिब्ध छन्

िपवाईंको सरुक्वा हवाम्ो लवाति महत्त्वपरू्ण छ। िपवाईल े

हवामीलवाई बिवाउनभुएको जवानकवारी िपवाईलवाई आक्रमर 

िनने व्यतक्त ववा उनीहरूसिँ जोडिएकवा अरू कुन ैब्यतक्तसँि 

(जस् ैउनीहरूको पडरववार ववा सवाथीहरू) बवँाडिन ेछैन।्

िोपनीयिवा

Nepali



हहसवा ववा दुव्य्णवहवार भोिकेवा धरे ैव्यतक्तको घवाँटी तनमोडिएको हुन्छ। 
घवाँटी तनमोठन ुअकको व्यतक्तलवाई चोट परुय्वाउन ेर तनयन्त्रर िनने 

सवामवान्य िडरकवा हो। यो धरे ैखिरनवाक पतन हो र भतवष्यमवा हुन सके् 
हवातनको चिेवावनी सकेंि पतन हो।

 

घवाँटी तनमोठन ुएकदम 
खिरनवाक हुन्छ। िपवाईकवा लक्रहरू 

जवाँच्न मद्दि िन्ण यडद सकु्हुन्छ भन े
केही डदनकवा लवाति िपवाईको तवश्वाससलो 
मवाने्छसँि रहनहुोस।् यस पचवा्णको पछवाडि 
सचूीबद्ध सवेवाहरूबवाट सल्वाह सलनहुोस ्र 

आवश्यक परकेो खण्डमवा तचतकत्वा 
सहवायिवा सलनहुोस।्

यडद िपवाईको घवाँटीमवा कुन ैदवाि 
छैन ्भन ेिपवाई िीक हुनहुुन्छ जस्ो 
लवाग्न सक्छ। िर िम्ीर चोटपटक 
छवालवामतुन िपवाईल ेथवाहै नपवाई हुन 

सक्छ। सीध ैिरुून्त मडेिकल सहवायिवा 
सलन तनकै महत्त्वपरू्ण छ।

के तपाईंको घाटँी ननमोठिएको छ?  
यडद तपवाईंि्रे कसबैवाट हहसवा िवा दुर्वािहवार भोगु् भएको छ भन्रे, तपवाईंिवाई 
घवाँटी वनमोडिएको हुन सक्छ िवा घवाँटी वनमोडिन्रे खतरवा हुन सक्छ। 
• घवाँटी वनमोठन ुएकदम िरिवाग्ो हुन सक्छ।
• सहमवतविनवा घवाँटी वनमोठन ुदवषिण अष्ट्रेवियवामवा अपरवाि हो।
यस पचवावाि्रे तपवाईंिवाई घवाँटी वनमोठनकुो जोस्खम र उपिब्ध सहयोगबवार्रे बुझ्न 
मद्दत गछवा।

घाटँी ननमोठनछु भनकेो के हो?
• जब तपवाईको घवाँटीमवा दबवाब डदइन्छ जसको कवारण तपवाईंिवाई श्वास 

फ्रे नवा नसक््रे  बनवाउँछ त्यसिवाई तपवाईको घवाँटी वनमोडिएको मवावनन्छ।
• यसि्रे तपवाईंको डदमवागमवा र त्यहवाँबवाट अन्यत्र अस्सिजन र रगतको 

रििवाहिवाई कम गनवा िवा रोक् सक्दछ।
• कडहि्रेकवाँही र्वक्तहरू यसिवाई "चोवकङ्ग" अथवावात ्वनस्वावसन ुपवन 

भन्छन।्
• घवाँटी विवभन् तडरकवाि्रे दबवाइन सक्छ - तपवाईको घवाँटीिडरपडर एक 

हवात िवा हवातहरू रवाख्रेर, िवा तपवाईंको घवाँटीमवा िोरीजस्ो क्रे ही वचज 
रियोग गर्रेर। यडद तपवाईको घवाँटीमवा िवा तपवाईंको मखु र नवाकमवा क्रे हीि्रे 
वथवचयो भन्रे पवन यस्ो हुन सक्छ। 

के घाटँी ननमोठनछु खतरनाक हुन्छ?
हो। घवाँटी वनमोठन ुजीिनिवाई जोस्खममवा पवानने आक्रमण हो। यडद तपवाईंिवाई 
घवाँटी वनमोडिदवा तपवाईंिवाई यस्ो हुन सक्छ:

• यो िवात्ी हवान््रे िवा मडुकी हवान््रेजस्वा शवारीडरक हहसवाकवा अन्य 
रिकवारहरूभन्वा बढी खतरनवाक हुन सक्छ।

• यडद तपवाईंिवाई तपवाईंको सवाथी िवा पिूवा पवाटवानरि्रे घवाँटी वनमोडिएको 
छ भन्रे भविष्यमवा तपवाईं गम्ीररूपमवा घवाइत्रे हुन्रे िवा मवाडरन्रे खतरवामवा 
हुनहुुन्छ। 

• जब तपवाईको मस्स्ष्कि्रे पयवावाप्त अस्सिजन पवाउँदैन मस्स्ष्कमवा चोट 
िवाग् सक्छ  - छोटो समयको िवावग अस्सिजन नपवाए पवन।

• घवाँटी वनमोडिएपवछकवा यी चोटहरू घण्वा, डदन िवा हप्तवा डदनपवछ पवन 
खरवाब हुन सक्छन्

• जवत ि्रेरै चोडट तपवाईंको घवाँटी वनमोिीन्छ यो झन ्खतरनवाक हुन्छ।
• यडद तपवाईं गभवािती हुनहुुन्छ भन्रे घवाँटी वनमोडिएमवा तपवाईंको गभवािवाई 

हवानी पगु् सक्छ।

यठि मरेो घाटँी ननमोठिएको छ भन े
मलाई के हुन्छ?
अविकवांश र्वक्त घवाँटी वनमोडिएपवछ बवाँच्न सक्छ तर तपवाईिवाई स्वास्थ्य 
समस्वा भइरहन सक्छ। जवतसक्दो चवाँिो वचवकत्वा सहयोग विन महत्वपणूवा 
छ यडद:
• तपवाईं गभवािती हुनहुुन्छ
• तपवाईिवाई सवास फ्रे नवा िवा वनलन समस्वा छ 
• तपवाईको घवाँटी दबवाइँदवा तपवाई ब्रेहोस हुन ुभयो 
• तपवाईंको रवातो िवा रगत भडरएकवा आँखवाहरू छन्
• तपवाईंिवाई बोलन समस्वा छ िवा तपवाईंको आिवाज पडरितवान भएको छ
• तपवाई खोकै्द हुनहुुन्छ िवा घवाँटी िवा गद्धवानमवा दुखवाइ/वसवन्एको छ 
• तपवाईं बवान्वा गनुवाहुन्छ िवा बवान्वा आएको जस्ो महससु गनुवाहुन्छ
• तपवाईिवाई चक्कर आउँछ, टवाउको हल्वा भएको (ब्रेहोस हुन्रे) जस्ो 

हुन्छ, तपवाईको कवान बवजरह्रेको छ िवा टवाउको दुखछ
• तपवाईंको सोचवाइमवा पडरितवान भएको छ (मिरण हरवाउन्रे, अन्योितवा, 

वमवरित िवा छटपट महससु हुन्रे)
• तपवाईं आफनो शरीर िवा अनहुवारको एक छ्रेउमवा कमजोर, िवाटो िवा 

झोस्ल्एको महससु गनुवाहुन्छ

मलै ेके गनछुनुपछनु?
• तपवाईंिवाई सल्वाह डदन सक््रे  कससैगँ कुरवा गनुवाहोस।् यस पचवावाको 

पछवाडि फोन नम्बरहरू छन।्
• यडद तपवाईं गभवािती हुनहुुन्छ भन्रे िवाक्टर िवा विश्रेषज्ञ द्रेखवाउनहुोस।्
• कुन ैपवन िषिण छन ्भन्रे िवाक्टर िवा विश्रेषज्ञ द्रेखवाउनहुोस।् 

उनीहरूिवाई थवाहवा डदनहुोस ्वक तपवाईंिवाई घवाँटीमवा वनमोडिएको वथयो 
तवावक वतनीहरूि्रे तपवाईंिवाई कसरी रवाम्ोसगँ मद्दत गनने थवाहवा हुन्छ।

• यडद तपवाईं सकु्हुन्छ भन्रे आफनो विश्वावसिो मवान्छ्रेको सवाथमवा 
रहनहुोस।्

डाक्टरलाई िेखाउन जािँा  
के हुन सक्?
यो घटनवामवा वनभवार गदवाछ र सवाथ ैतपवाईंको घवाटीँ वनमोडिदवा भएकवा चोटहरू 
र यो घटनवा कवत पडहिवा भएको वथयो त्यसमवा भर पछवा। तपवाईंिवाई विश्रेष 
परीषिणहरू गनुवापनने हुन सक्छ िवा यी विश्रेषज्ञ िवाक्टरहरू भ्रेटन पनने हुन 
सक्छ:
• घवाँटीको सीटी (CT)/एंवजयोग्वाम – यो परीषिणि्रे रक्तनिीहरू, 

तपवाईंको डदमवाग र तपवाईंको टवाउको र घवाँटीको हड्ीहरूको जवाँच गदवाछ।
• एमआरआई (MRI) – यो परीषिणि्रे तपवाईको घवाँटी र मस्स्ष्कको 

कोमि तन् ु(मवांसप्रेशीहरू, स्वायुहरू र रक्तबवाडहकवा निीहरू) मवा ह्रेछवा। 
• इएनटी (ENT) विश्रेषज्ञ – यो िवाक्टरि्रे तपवाईको घवाँटी र श्वासमवागवा 

जवाँच गदवाछ। 
• ओब्स््रेडट्वसयन  (रिसवूत विश्रेषज्ञ) – यडद तपवाई गभवािती हुनहुुन्छ भन्रे 

यो वचवकत्कि्रे तपवाईको गभवावािस्वाको जवाँच गछवा।
तपवाईंको िवाक्टर (GP), आकस्मिक विभवागकवा िवाक्टर, विश्रेषज्ञ िवा अन्य 

स्वास्थ्य स्रेिवाि्रे कुन ैपवन चोटको विस्खत वििरण तयवार 
गनवा सक्दछ र यडद तपवाईं पवुिसको सहवायतवा विन 

चवाहनहुुन्छ भन्रे त्यसको रियोग हुन सक्छ। 
तपवाईको स्वास्थ्य र भिवाइिवाई सहयोग 

गनवा यसि्रे उपयोगी हुन सक्छ।




