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प्ाक्कथन 

हामी Having a baby(एउटा बचचा जनमाउनदे) को दोस्ो संसकरण प्रसततु िन्न पाउँदा हवष्नत छौं। यो संसािन िभ्निती िा िभ्नको योजना 
िरररहदेका समपयूण्न मवहलाहरु को लावि हो। यसलदे श्ीमान र पररिारहरु लाई उवनहरुको  जीिन को यस महतिपयूण्न चरण मा सहभािी हुन र 
बझुनको लावि बहुमयूलय जानकारी प्रदान िद्नछ। Having a baby(एउटा बचचा जनमाउनदे)  लदे सिासथ िभ्निारण र सामानय तररकालदे जनम 
वदनको लावि बवलयो धयान कदे वनरित िद्नछ,  तथावप, यसलदे कुनै पवन कुराहरू योजना अनकुयू ल नजाँदाको अिसताको लावि जानकारी र सललाह 
प्रदान िद्नछ। सबैभनदा महतिपयूण्न यस स्ोतलदे NSW मा िभा्नितीका र जनमदाको समयमा हदेरविचार को लावि विकलप बताउँछ र िभ्निती 
मवहलाहरुको लावि छनौटहरुको बारदेमा जानकारी वदलाउँदछ।

हामी यस पसुतकको संिोिन िन्न योिदान िरदेका मवहला, सिास्थयकममीहरू र संघ संसथाहरुलाई िनयिाद वदन चाहनछौं। उनीहरूको प्रवतबद्धता, 
समय र ज्ानको यस प्रकािनलदे िभा्निसथा, बचचा जनमाउन र प्रसि अिविको बारदेमा ित्नमान, प्रमाणमा-आिाररत, सबै भनदा राम्ो अभयासका 
जानकारीहरु प्रदान िद्नछ।

यो नययू साउथ िैलस मात ृर प्रसिकालीन सिास्थय प्राथवमकता काय्नदल (NSW Maternal and Perinatal Health Priority Taskforce) 
सदसयहरूलदे Having a baby (एउटा बचचा जनमाउनदे)   िभ्निती मवहला र उवनहरुको पररिारको लावि एक महतिपयूण्न सांनदवभ्नक पवुसतका 
हुनदेछ भननदे आिा रािदेको छ।

Natasha Donnolley (नतशा डोनाली)  
सह- अधयक्ष, यो नययू साउथ िैलस मात ृर प्रसिकालीन सिास्थय प्राथवमकता काय्नदल 
 (NSW Maternal and Perinatal Health Priority Taskforce) 

ई्ेरिटस प्ध्ाप्क विवल्् ए डबललु िालटि ए ए्  
(Emeritus Professor William AW Walters AM) 

सह- अधयक्ष, यो नययू साउथ िैलस मात ृर प्रसिकालीन सिास्थय प्राथवमकता काय्नदल  
(NSW Maternal and Perinatal Health Priority Taskforce) 
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“तपाई ंिभ्निती हुनहुुनछ भननदे पत्ालािदेको अनभुि 

अरु कदे वह संि पवन दाँजन वमलदनै। तपाई ंआफयू  वभत् 

यस िानदार िोपय भािना वलद ैतपाई ंसडकमा  वहड्ंद ै

हुनहुुनछ”   वकट
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परि््

तपाई िभा्निती हुन ुभएकोमा बिाई छ! तपाई ंलदे लामो समय ददेिी आफु 
िभा्निती हुनदे योजना िनु्न भएको हुन सकछ, िा सायद सोचद ैनसोचदेको 
योजना वबना िभ्निती भएको पाउन ुभएको छ। जदे भएपवन, तपाई ंमा प्रश्नहरु 
हुन ुिदेरै भागयिानी हुनहुुनछ।

यो पसुतकलदे तपाई ंआफैलाई र िभा्निसथा मा आफनो बचचा र जनम पवछको 
वयसत हप्ा पवछ कसरी सयाहार ससुार र हरदेचाह िनने भननदे  बारदेमा जानकारी 
वदनछ। यो श्ि वपडा र जनम को बदेला कसरी आफनो हदेरविचार िनने र  
सयूवनवचित वनण्नय िनने बारदेमा कदे  अपदेक्षा िनने बारदेमा छ।

पसुतक आफनो भािनातमक भलाईको बारदे पवन हो - यो सिसथ िभा्निसथा 
को भाि पनी हो। तपाईको आफनो जीिनको कुनै पवन ठयूलो पररित्नन 
जसतै, बचचा भएको हुन िईरहदेको बदेला कदे ही वचनता र अवनवचितता लयाउन 
सकदछ। तसथ्न Having a baby (एउटा बचचा जनमाउनदे)    लदे िभा्निसथा 
को बदेला तपाईमा वनवहत कदे वह सरोकारहरु र प्रारवमभक आमाबाब ुर यवद 
आिशयक परदेको िणडमा कसरी आिशयकता सहयोि प्राप् िनने भननदे बारदेमा 
उललदेि िरदेकोछ।

राम्ो सिास्थय हदेरविचार का साथसाथै, तपाईकंो नवजकमा मानछदेहरुको 
समथ्ननलदे पवन तपाईलाई आफनो िभा्निसथा, नयाँ बचचा को जनम र बचचा 
संिको जीिनमा मद्त पगुन सकदछ। यस पवुसतकालाई आफना िररपरर 
साथी, पररिार, श्ीमान र साथीहरू संि बाँडीचडुी हदेनु्नहोला र उवनहरुलदे 
िभा्निसथा को बारदेमा िदेरै कुरा वसकनदेछन,् तपाई ंलाई यसलदे कसरी असर 
पाद्नछ र वतनीहरूलदे कसरी मद्त िन्न सकछन ्वसकाउनदेछ ।

तपाईलंदे यस पसुतक  पढ्द ैजानहुुदँा, तपाईलंदे आफनो िभा्निसथा को प्रतयदेक 
चरणमा कदे  भरैहदेको छ थाहा हुनदेछ, तपाई ंर तपाईकंो बचचालाई कसतो 
भइरहदेको छ, पोषण, वयायामको बारदेमा राम्ो जानकारी, िभा्निसथामा 
आफनो हदेरचाह, र बदेथा लागदा र जनम वददंाको समयको लावि तयार कसरी 
हुनदे बारदे जानकारी वदनछ। तपाईलंदे बदेथा लागदा र जनम वददंाको चरणहरुको 
बारदेमा र बचचाको जनम भएपवछ पवहलो वदन र पवहलो हप्ामा कदे  कदे  हुछ 
वसकनहुुनदेछ। तपाई ंलदे यी अिसथाहरुमा िभा्निसथा, बदेथा लागदाको समय र 
जनम वददंाको समयमा आमा र बचचालाई हुन सकनदे जवटलताहरूको बारदेमा 
पवन ज्ान हुन ुमहतिपयूण्न हुनदेछ। हामीलदे समबवनित िभा्निसथा र बचचा को 
आिमनमा कसरी नाताित समबनिमा पररित्नन आउनदेछ भननदे बारदेमा तपाई ं
र तपाईकंो साथीको लावि कदे ही महत्िपयूण्न जानकारी समािदेि िररएको छ, र 
तपाईकंो आफनो जीिनमा नयाँ बालक आएपवछको पररित्ननहरु र आफनो 
भािना तपाईको जीिनको अनय समपयूण्न पररित्ननहरुको बारदेका महतिपयूण्न 
जानकारीहरु सदेिािदेस िररएको छ।

तपाईले गनती गन्न सकने जान्कािीहरु   

यहाँ िभा्निसथा समयको बारदेमा िदेरै जानकारीहरु छन ्- 
कदे ही राम्ो छ र यो कदे ही त राम्ो छैन।

Having a baby (एउटा बचचा जनमाउनदे)  िदेरै 
मवहलाहरुलदे मद्वतलो पाएका िा  विश्वसनीय 
अनसुनिानमा आिाररत (प्रकािन को समय मा) 
भरपददो छ। थप जानकारीको लावि, िा तपाईकंा कुनै 
पवन वचनताको बारदेमा छलफल िन्न, तपाईको आफनो 
सिास्थय वयािसायी संि परामि्न वलन ुमहतिपयूण्न छ।।

❖

NSW मा सिास्थय सदेिाहरू प्रयोि िन्न चाहनदेहरुका 
लावि वनिलुक: टदेवलफोन दोभाषदे उपलबि छ। यवद 
तपाई ंलाई यस कािजातमा वदइएका कुनै पवन 
सदेिाहरूलाई समपक्न  िन्न परदेमा, तपाई ंलदे १३१ ४५० 
मा अनिुाद र दोभाषदे सदेिा (Translating and 
Interpreter Services (TIS) ) मा समपक्न  िन्न 
सकनहुुनदेछ।

तपाई ंलदे TIS लाई फोनबाट समपक्न  िदा्न, तपाईलंाई  
संचालकलदे पवहला तपाईलंाई कुन भाषा (जसतै 
अरबी, कोररयाली आवद) को आिशयकता परदेको 
हो सोविनदेछ। उवनहरुलदे दोभाषदेको संि तपाई ं समपक्न  
िराईवदनदेछ, भाषा भाषा आनसुार कदे वह वमनदेट पवन 
लागन सकनदेछ। जब तपाईको भाषाको दोभाषदे लाइन 
मा आउनदेछ, तयसक पछी तपाईलंदे  संपक्न  िन्न चाहन ु
भएको सदेिा संि समपक्न  िररवदन अनरुोि िरदे हुनछ। 
सदेिा को समपक्न  वििरण तयार िरदेर राखनहुोला। 
तपाईलंाई  तयस पछी वत्पवक्षय  टदेवलफोन दोभाषदेको 
सदेिा द्ारा कुराकानी िन्न वदईनदेछ।
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यो पसुतक तपाईकोलावि पवन हो। यसमा तपाईलंाई एक सिसथ िभ्निती 
हुन हुन अवघ तपाई ंकदे  िन्न सकनहुुनछ भननदे कुराहरूको जानकारीको प्रिद््नन 
िद्नछ।

आफनो जनिल प्ावकटसनि (जी.पी.) , मवहला सिास्थय नस्न िा 
वमडिाईफ हरु संि Pre-conception advice (गर्निती हुनलु 
अगाडी्का पिा्श्नहरु) उपलबि छन ्।

्वि तपाई्ा ्कलु नै पनी सिास्थ् स्स्ाहरु छन ्रने विषेशगरि 
तपाई्को जी पी सगं पूर्न सिास्थ् जाँ््कोलावग रेट्नलुहोला। 
कदे ही सिास्थय समसया िभा्निसथामा हुदँा प्रभावित हुन सकछ जसतै मिमुदेह, 
वनरािा, उचच रक्तचाप र क्षारदेरोि। साथै तपाई ंलदे वनयवमत रुपमा वलईरहन ु
भइको औषिीहरुलदे बचचाको विकासकदे  कदे  असर िन्न सकछ सोधन ुहोला। 
तपाईलदे वनयवमत रुपमा वलईरहन ुभएको औषिीहरु (डाकटरलदे वदएको 
औषिी, डाकटरको वसफाररस वबना वकनन पाउनदे र  पयूरक औषिीहरु) तपाई ं
आफनो डाकटर संि यो छलफल नभए समम नरोकनहुोला।

िाँत्को जाँ् गनलु्नहोला। रक्तस्ाि जब दाँतको विंजामा परटिका बढ्दछ 
र आफनो विंजालाई अपठ्यारो िराईवदनछ तयस बदेला हुनछ। िभा्निती हुदँा, 
हमदोन पररित्ननको कारण तपाईको आफनो विंजा अविक सवजलै संि 
वचलाउनदे र सवुनंन ुिन्न सकछन।् वििदेष िरी आफनो दाँतको विजाको लाइन 
नवजकै सफा राखनहुोस।् यो नाटकरीय रुपम ैिभ्निती भएको बदेला विजाको 
रोि कम िा रोकथामनै हुनदेछ।

्वि तपाईलाई खोप्को आिश््कता पिे्ा आफनो जी पी लाई 
रेट्नलुहोला िा दादरुा, ममपस, रुबदेला, भयाररसदेलाको (वचकन पकस) विरुद्ध 
सरुवक्षत िन्नको लावि। राम्ो तररकालदे अिाडी नै योजना बनाएरँ यी रोिहरू 
विरुद्ध आफनो प्रवतरक्षा जाँच िन्न परीक्षण िनु्न आिशयक हुन सकछ। तपाईलंदे 
दादरुा-मपस-रुबदेला सईु र भयाररसदेलाको िोप लिाएको  २८ वदनसमम 
िभ्निती हुन बाट टाढै रहनहुोला। वििदेषज्हरुलदे मवहला िभ्निती र िभ्निती 
हुन चाहानदे मवहलाहरुलदे इनफलएुनजा (फलयू) विरुद्ध िोप वलनदे सझुाि 
वदनछन।् यो िोप िभ्निती भएको कुनै पवन बदेला वदनकोलावि सरुवक्षत छन।्

तपाई ंलदे पट््नयवुसस विरुद्ध िोप िभ्नितीको तदेश्ो त्ैमावसकमा लिाउन ुपननेछ। 
बचचा जवनमन ुअिाडी तपाईकंो श्ीमान,् बचचाको हजरुबा हजरुआमा 
र बचचा को अनय वनयवमत हदेरविचारकता्नहरुलदे पट््नयवुसस(लहरदे िोकरी) 
विरुद्धको िोप लिाउन ुअवनिाय्न छ। तपाईको आफना अनय छोराछोरीहरुलदे 
पवन लहरदे िोकरी विरुद्ध िोप लिाउन ुमहत्िपयूण्न हुनदेछ।

तपाई्को आफनो जी पी सगं तपाई्को परििाि्को सिास्थ् 
ईवतहास्को बािे्ा ्कलु िा गनलु्नहोला। यवद तपाई ंिा तपाईकंो श्ीमानको 
िंिवजय वसवसटक फाईब्रवसस िा थालासदेवमया जसता समसयाहरु छन ्
भनदे, तपाईलदे एक आनिुंविक परामि्न वलंदा मद्तकारी हुन सकछ,  थप 
जानकारीको लावि, पषृ्ठ ११४ को आमाबबुाका जाँच र  िंिवजय परामि्न 
(Prenatal testing and genetic counselling) मा हदेनु्नहोला

फोवल्क एवसड सपली्ेनटस ्वलन सलुरु गनलु्नहोला। तपाई ं
िभ्निती हुनभुनदा कवमतमा पवन एक मवहनाअवघ यो सरुु िनु्नहोस।् कदे ही 
मवहलाहरुलाई उवनहरुको आफनो डाकटर द्ारा अवलक िदेरै वलन सललाह 
वदई पवन सामानय मात्ा भनदे दवैनक ०.५ वमवल ग्ाम हो। थप जानकारीको 
लावि, पषृ्ठ ११ को Handle with care: looking after yourself in 
pregnancy मा हदेनु्नहोला

आफनो बानी परिित्नन। चरुोट, रकसी, अिैि र अनय लाियूपदाथ्नलदे भ्यूण 
(िभ्नको बालक) लाई हावन िन्न सकछ। यवद तपाईलंाई ियूम्पान अनतय िन्न 
मद्त चावहनछ भनदे, िा  रकसी र ड्रगस (लाियू औषिलदे) िभा्निसथामा असर 
कसरी िन्न सकछ भननदे बारदेको जानकारीको लावि, पषृ्ठ ११ को Handle 
with care: looking after yourself in pregnancy मा हदेनु्नहोला।

्वि तपाई्को ्ावहने रनिा बढी िजन रए्ा िा ्ोटो हुनलुहुनछ 
रने तौल घटाउनलुहोला। यवद तपाई ंिभ्निती हुन ुअवघ तपाई ंलदे सिस्थय 
िजन हावसल िनु्न भएमा यो तपाई ंर तपाईकंो बचचाहरुको लावि सबै भनदा 
राम्ो हुनदेछ। िभा्निसथा अवघ एक सिस्थय रहदेका मवहलाहरुलाई िभ्निती हुन 
सवजलो र िभ्निती भएको बदेला उचच रक्तचाप या मिमुदेह जसतै समभावय 
िमभीर जवटलताहरु  कम  हुन सकदछ। यवद तपाई ंलाई आफनो उवचत िजन 
कदे  हुन ुपनने हो अवनवचित छ भनदे तपाईको आफनो वचवकतसक संि जाँच 
िनु्नहोस।्

थप जानकारीको लावि सिस्थय रहनहुोस ्(Get Healthy) िदेभसाइट 
www.gethealthynsw.com.au मा हदेनु्नहोला।

आफनो ्का ््नसथल सलुिवषित रए्को सलुवनवचित गनलु्नहोला। प्रायजसो 
काय्नसथलहरु िभा्निसथाका लावि सरुवक्षत छन,् तर कदे ही मावनसहरू 
पदाथ्न िा उपकरण संि काम िद्नछन ्भनदे िभ्नमा रहदेको बचचालाई िा 
परुुष िकु्वकटको क्षवत हुन पवन सकछ । यवद तपाईलंदे कामिनने उपकरण 
र पदाथ्नहरु सरुवक्षत भएको वनचिय िन्न चाहान ुहुनछ भनदे, तपाईलदे आफनो 
डाकटर, पदेिाित सिास्थयकममी र सरुक्षा अविकारी, संघ प्रवतवनिी  िा 
रोजिारदाताहरुलाई सोधनहुोला। थप जानकारीको लावि, पषृ्ठ ११ को 
Handle with care: looking after yourself in pregnancy मा 
हदेनु्नहोला।

्वि ्ेक तपाई ंअझै गर्निती हुनलुहुनन, ति हुन ्ोजना 
गिदै हुनलुहुनछ रने वन?
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तललो पदेट, पदेट िा भडुी।

जन् पवछ्को नाल(साल)। यसलदे बचचालाई 
िाना र अवकसजन प्रदान िद्नछ। यो िभ्ननाल 
तपाईको बचचा संि जोवडएको हुनछ।

उलिथैली तिल(झोल) तरल पदाथ्न जसमा 
बचचा िभा्निय वभत् तैरदेर रहनछ। कवहलदेकाहीं 
‘पानी’ पवन भवननछ।

उलिथैली झोला तरल पदाथ्न र िभा्निय वभत् 
बचचा िारण रहनदे झोला।

शल््ृक्ा द्ािा भ्लुरलाई घेिेि िाखे्को 
वरलली ्काट्ने  वमडउईफ िा डाकटरलदे 
तरल पदाथ्न र िभा्निय वभत् बचचा िारण 
उलिथैलीको झोला फुटाईवदनछ।

एनासथेवट्क विने व्क्ती डाकटर जसलदे 
दिुाइ कम िन्नमा पोखत छन।्

िगत ्क् हुने वब्ािी रातो रक्त कोविकाहरु 
को संखया िा िणुित्ा मा रितको कमी।

सलुत्ेकिी (आ्ािलुिा बनने) िभा्निसथा को 
समय बदेथा लािदेर जनम हुदँा सममको समय।

गलुद्ाि पछाडीको वनसकासन  माि्न।

सतन्को टलुपपो सतनको मनुटोको आसपास 
पररपत् घमुाउरो कालो भाि।

श्ास्को िो्कािट  बचचालदे सास फदे न्न छोड्न ु
र फदे रर सरुु िन्न मद्तको आिशयकता ।

अगलु्ेनटेसन बदेथा वछटो लिाउन प्रयोि िररनदे 
मदेवडकल उपचार।

जन् नली योनी।

जन् ्ोजना तपाईलंाई बदेथा लागदा र जनम 
वदनदे समयमा कदे  िन्न चाहनछु भवन िररएको 
वलवित योजना।

जन्िा्को तौल यो जब बचचा जनमनदे 
वबवत्ककै को पवहलो िजन। ‘कम जनम िजन’ 
यसको मतलि २५०० ग्ाम भनदा कम तौल 
हुनदे।

ब्ाकसटन वहकस स्ंकलु ्न  कदे वह  मवहलाहरुलदे 
िभा्निसथाको अनतय अनतय वतर महससु िनने 
संकुचनको भािना। वतनीहरू बदेथालािदेको 
संकुचन हनै – िरीरलदे बदेथा लागदाको समयको 
लावि  िरदेको अभयास जसतै हो।

वनतव्ब् जन् जब बचचको िटुिा िा चाक 
पवहलो वनसकनछ।

वसजरि्न खणड शल्वरि्ा बचचा 
वनकालन िनने िलयवक्या। डाकटरलदे बचचा 
हटाउन पदेट र िभा्निय काट्दछ।

पाठेघि्को नली िभा्नसयको घाँटी।

स्ंकलु ्न जब िभा्निय (िभ्नमा) मा 
मांसपदेिीहरू सङ्कुवचत हुनछ।

डा्फ्ा् तपाईको छाती र पदेट वबचको 
मांसपदेिी।

गवहिो नशा घनास्त्रता (Deep Vein 
Thrombosis (DVT)) िरीर को िवहरो 
नसामा एक थकका(रित थदेगला) भएको कारण 
हुनदे एक अिसथा।

असथावन्क गरा्निसथा एक वनषदेवचत अणडा 
िभा्निय बावहर कुनै पनी सथानमा टाँवसएर रहनदे, 
सामनयतय  फदे लोवपन ट्यबुमा।

EDB  छोटकरीमा जनमको अनमुावनत वमवत, 
जनुचाँही तपाईको बालकको अनमुावनत 
जनमको वमती हो।

रूर बचचा िभा्निसथा को १२ औ ंहप्ा समम 
लाई एक भ्यूण भवननछ।

ईवपड् ल्ुिन (Epidural) कमर तल 
तपाईलंाई नदखुनदे तलुयाउनदे एक प्रकार को 
एनदेसथदेवटक।

ईवपवसओट्ी आमालाई बदेथा लािदेको बदेला 
योनी र िदु्ार बीचको क्षदेत् मा कावटनदे एक िलय 
वचवकतसा प्रकृया.

फेलोवपन ट् ल्ुब हरदेक अणडािय बाट पाठदेघर 
वतर जोवडएको नली।

रूर बचचा िभा्निसथा भए पवछको कररि १२ 
औ ंहप्ा सममको बचचालाई भ्यूण भवननछ।

फोलेट/फोवल्क एवसड हररयो रङको 
सािपात, अनाज, फलफयू ल र अनाजमा पाइनदे 
महत्िपयूण्न बी वभटावमन। यो प्रवतसथापवकय 
रुपमा(ट्यबलदेट) पवन उपलबि छ।

फिसेप बचचाको टाउको िररपरर वफट 
हुनदे िलय वचवकतसा उपकरण। वतनीहरूलदे 
बचचालाई योनी बावहर वलकालनदे मद्तको 
लावि प्रयोि िररनछ।

अनलुिंवश्क सललाह्काि यवद तपाईको 
आफनो बचचाको आनिुंविक अिसथा भएको 
ितरा भएमा एक पदेिदेिार सिास्थयकममी जसलदे 
जानकारी र समथ्नन प्रदान िनने िद्नछ।

जनिल प्ावकटसनि (जी.पी.) एक सथानीय 
वचवकतसा वचवकतसक (डाकटर) जसलदे तीव्र र 
जीण्न वबमारीहरुको उपचार िद्नछ र सतक्न ता  
हदेरविचार र सिास्थय विक्षा प्रदान िद्नछ। 

जेसटेसन सामानयतया िभा्निसथा को 
लमबाइ(समय)हप्ामा नावपनछ।

हाईपिटेनसन उचच रक्तचाप।

उतपे्रि्किर प्रकृवतक रुपम ैबदेथा लागन सरुु हुन 
पि्ननकुो साटो बदेथा लाईन िररनदे हसतक्षदेवपय 
काय्न।

जाननै पनने शबिहरु
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आनतरि्क परिषिर डाकटरलदे िा वमडिाईफलदे 
बदेथाको प्रिवत जाँच िन्न योनीमा पंञजा लाईएको  
दईु औलंाहरु घसुाउँदछ।

हसतषेिपी्किर मदेवडकल उपकरण िा सािन 
प्रोि िरदेर बदेथा लागदा चा जनम वदना िररनदे 
मद्त(जसतै फरसदेप िा उतपदेररकरण)।

्क्लवपत्त िोग कवहलदेकाहीं निजात वििमुा 
ददेविनदे छालाको पहेंलो रंि।

िलुध ल्ुसाउने सललाह्काि अवतररक्त 
तावलम प्राप् वयािसावयक सिास्थयकममी 
जसलदे सतनपानमा चनुौतीको अनभुि िनने 
मवहलाहरुलाई समथ्नन िन्न।

Lochia जनम वदएको हप्ा पवछ पवन योनीबाट 
रक्तस्ाि। 

सलुवननने सवुनंन ुया सतन को संक्मण।

सलुडेनी (व्डिाईफ) पदेिदेिार सिास्थयकममी 
जसलदे मवहलाहरुलाई उवनहरुको िभा्निसथा, 
बदेथालागदा, जनम वददंा र प्रसि अिविमा हदेरचाह 
िद्नछ।

तलुवहनलु िभा्निसथा को २० औ ंहप्ा अवघ एक 
बचचा तवुहनदे।

निजात निजात जनम पवछ पवहलो २८ वदन 
समममा िनने काम। ‘निजात हदेरविचार’ भनदेको 
निजात वििलुाई िररनदे हदेरचाह हो।

निजात वशशलु विशेषज्ञ यवद बचचा वबरामी 
भएमा िासिरर निजात वििलुाई हरदेचाह िनने 
वििदेष डाकटर।

न्ू्कल ट्ानस्कलु लेनसी टेष्ट((Nuchal 
Translucency Test) एउटा अलट्ासाउंड 
सकयान जनु बचचा को जनमजात अिसथा लावि 
सक्रीन िररनछ।

प्शूवत डाकटि मवहलाहरुको िभा्निसथा, 
बदेथालागदा र जनम वददंा हदेरचाह िनने वििदेष 
डाकटर।

अणडाश् अणडाियलदे अणडा(ova) 
बनाऊँदछ। मवहलाहरुको दईु अणडािय हुनछ।

वडं् ब अणडा अणडाियद्ारा उतपावदत हुनछ।

पेवड्ावट्वस्न बचचाहरू र छोराछोरीलाई 
हदेरचाह िनने वििदेष डाकटर।

प्ापस स्े्ि टेष्ट ग्ीिा(सवभ्नकल) कयानसरको 
पररक्षण।

Pelvic floor मांसपदेिीहरु को एक समयूह 
जसलदे तपाईको िभा्निय, मयूत्ािय र िदु्ारलाई 
टदेिा वदनछ।

पेरिन् योनी र िदु्ार वबचको भाि।

शाल यसलदे बचचा िभा्नियमा हुदँा िाना र 
अवकसजन प्रदान िद्नछ। यो तपाईको िभ्ननाल 
एक अनतमा र अकदो छदेउ बचचा संि नाभीद्ारा 
जोवडएको हुनछअनय मा आफनो िभा्नियको वभत् 
संलगन िनु्नपछ्न। यसलाई जनम पछी(afterbirth) 
पवन भवननछ। 

पलासानटा पिेवर्ा जब िाल पाठदेघरको घाँटी 
नवजकै िा तयसलाई ढावकवदनदेछ।

प्शि्काल (प्शि अिधी) बचचा जवनमएको 
पवहलो छ हप्ा पवछ।

पोष्टपाट ््न हे्ेिज (Postpartum 
haemorrhage) जनम वदए पवछ सामानय 
भनदा बढी रक्तस्ाि  हुनदे।

पूि्न-एकलंपषर िदेरै उचच रक्तचाप, टाउको 
दखुनदे र दृशय िडबडी को िमभीर अिसथाको 
लक्षण ।

असा्ाव््क जन् जब बचचा िभा्निसथा को 
३७ औ ंहप्ा अवघ जनम हुनछ।

्हलपहल (Quickening) जब आमालदे 
िभा्निसथामा पवहलो पलट बचचा महससु चलदेको 
महससु िद्नछ।

सो (Show) वसिान जसतो झोल आउनदे जसलदे 
िभा्निय ‘पलि’ िररवदनदेछ।

Stillbirth जब बचचा िभा्नसयम ैमतृय ुहुनछ र 
२० हप्ाको िभ्निारण पछी जनमनछ।

ट्ाई्ेष्टि िभा्निसथा तीन ट्ाईमदेष्टरमा विभावजत 
छ। पवहलो ट्ाईमदेष्टर एक हप्ा ददेिी १२ हप्ा 
समम। दोस्ो ट्ाईमदेष्टर १३ ददेवि २६ हप्ा र तदेस्ो 
ट्ाईमदेष्टर २७ हप्ा ददेवि बचचा जनमनदे बदेला  
समम।

अलट्ासाउणड धिवन छालहरूको प्रयोि िरदेर 
बावहर ददेवि िरीरवभत् रदेहको बचचा वभत् हनने 
तररका। यी परीक्षणहरु िभा्निसथा मा बचचा को 
आकार, िवृद्ध र बचचाको भलाई मा जाँच िन्न 
प्रयोि िररनछ।

गर्ननाल बचचा लाई िाल संि जोड्नदे नली।

पाठेघि िभा्निय। िरीर को भाि जहाँ बचचा 
बढ्दछ ।

भ्ा्कलु ्ले तानने आमालदे बचचा पाउनको 
लावि मद्त िररनदे एउटा प्रवक्या। एउटा कप-
जसतै सािन योनीमा बचचाको टाउमा भयाकुमलदे 
तानदेजसतै िरर टाँसदेर तालनदे प्रकृया। आमालदे 
बचचालाई बावहर िकालद ैिदा्न डाकटरलदे वबसतारै 
तानदछ।

्ोनी जनम द्ार.

VBAC वसजदेररयान सलयकृया पवछ योनी बाटै 
जनम वदनदे।
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“तपाईकंो आफनो जीिन मा िदेरै पररित्नन आईरहदेको छ 

भननदे महससु िनु्न भएकैहोला - तर बचचा अझ ैजनमदेको छैन, 

तपाईलंाई यस पररित्नन कसरी हुनदेछ ठ्याककै भनदे थाहा छैन। 

यो एउटा अनौठो महससु हो ता वक तपाईमंा पवहला आफना 

कुराहरु आफनो वनयनत्णमा रहदेको बानीमा हुनहुुनछ। तपाई ं

लाई आफु कुनै अज्ात सथल तफ्न  िइरहदेको आभास तपाईलंाई 

लागनदेछ।” कैरोवलन
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सतुकदे रीको हरदेचाह

Antenatal Care
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तपाईलंाई आफु साँचच ैमहससु भएता पवन, िभा्निती हुनहुुदँा वनयवमत जाँच 
िनु्न महत्िपयूण्न हुनदेछ।  वमडिाईफ िा डाकटर संिको यी भदेटहरुलदे तपाई ंको 
िभा्निती र जनम संि समबवनि जवटलताहरूको समभािना कमी िररवदनछ र 
प्रारवमभक अिसथाम ैसमसयाका उपचार िन्न सवजलो पननेछ। वतनीहरू वनमन 
कुराहरु िनने राम्ो मौका पवन हो:

 • कसरी र कहाँ तपाईको बालकको जनम हुनदे बारदेमा कुरा िनने

 • प्रश्नहरु सोधनदे

 • तपाईमा भएका कुनैपवन सरोकारहरुको बारदेमा कुरा िनने।

सलुत्ेकिी हिे्ाह्को लावग ् ्कहाँ जाने त?

यो वनमन कुराहरुमा वनभ्नर िद्नछ:

 • तपाईलदे बचचा कहाँ जनमाउनदे योजना िनु्न भएको छ  – असपतालमा, 
जनमवदनदे कदे नरिहरु िा घरैमा। थप जानकारीको लावि िभ्निती हुदँा र 
बचचा जनमाउनदे बदेलाका विकलपहरु (Choices for care during 
pregnancy and birth) पषृ्ठ ६ मा हदेनु्नहोला

 • आफनो क्षदेत् मा उपलबि सदेिाहरू (तपाईकंो सथानीय असपतालमा 
सतुकदे री वकलवनक िा तपाईको सथानीय असपतालको प्रसयूवत एकाई, 
तपाईको सथानीय सिास्थय वजलला िा आफनो जीपी, वनजी रोि प्रसतुी 
वििदेषज्को िा वनजी अभयास िरररहदेका वमडिाईफहरुलाई सोधनहुोला) ।

NSW मा, प्रसयूवत सदेिा हदेरविचार आिशयकता अनकुुल  र उपलबि 
सदेिाका प्रकारहरुको सतर अनसुार ििमीकृत िररएको छ। कदे ही वििदेषज् 
सदेिाहरु ठयूलो असपतालहरुमा मात् उपलबि हुन सकछ। तपाईकंा उपलबि 
सथावनय सतुकदे री सदेिाहरूको सीमा थाह पाउनको लावि तपाईको वमडिाईफ 
िा वजपी संि सोधनहुोला, तसथ्न तपाईलाई हदेरविचार लावि आिशयकताहरु 
िा तपाईको िालकको हदेरविचार, अझ ैजवटलताहरु भएको िणडको लावि 
उपलबि सदेिाहरुको बारदेमा ज्ान हुनदेछ।

तपाई िभ्निती हुनदे वबवत्ककै िा आफुलाई भएजसतो लागनदे वबवत्कै, तपाईलंदे 
आफनो जीपी िा वमडिाईफलाई भदेटीहालनहुोला। यवद तपाईलंाई डाउन 
वसंड्रोम जसता िभा्निसथाको जाँच िनने वनण्नय िनु्न भयो भनदे, तपाईलंदे यी 
परीक्षण तपाई ं१० हप्ाको िभ्निती भएको समय भत्ै आफनो जीपी िा रोि 
वििदेषज्लाई भदेट्न ुपननेछ। थप जानकारीको लावि, िभा्निसथामा परीक्षण र 
आनिंुविक परामि्नPrenatal testing and genetic counselling पषृ्ठ 
११४ मा हदेनु्नहोला

हामी तपाईकंो जीपी िा वमडिाईफलदे िभा्निसथा पवुष्टको सझुाि वदनदे 
वबवत्ककै नै असपताल बकु िन्नकोलावि सझुाि वदनछौं। साि्नजवनक 
असपताल िा जनम कदे नरिहरुमा आफनो बचचा जनमाउनदे चयन िनने 
मवहलाहरुलदे सप्ाह १० र १६ को बीचमा पवहलो सतुकदे री कक्षको यात्ा 
िननेछन,् तर असपताल िा जनम कदे नरि मा बकु िन्न उक्त समय समम भनदे 
प्रतीक्षा निनु्नहोला।

िभा्निसथा को सरुुको जाँच पछी, वमडिाईफ िा डाकटर संिको भदेटघाट को 
संखया फरक-फरक हुनछ- िायद िरुुमा हरदेक चार ददेिी छ सप्ाह र पछी 
अवलक िदेरै संखयामा भदेट्न ुपननेछ। यी भदेटहरुमा वमडिाईफ िा डाकटरहरुलदे 
वनमनकुराहरु िननेछ:

 • तपाईसंि आफनो िभ्निती र सिास्थयको कुरा िनने

 • तपाईको रक्त चाप पररक्षण िनने

 • बचचाको िदृ्धी र भलाईको जाँच िनने

 • िभा्निसथा, जनम, सतनपान र हुका्नउनदे तररकाको बारदेमा तपाईलाई 
जानकारी वदनदे

 • तपाईको आफनो प्रश्नहरुको जिाफ वदनदे

यवद तपाई ंकदे वह कुरामा वचवनतत हुनहुुनछ िा कुनै प्रश्न छ भनदे, तपाई ंलदे 
आफनो वमडिाईफ, असपतालको सतुकदे री वकलवनक, प्रिि कक्ष, जनमाउनदे 
िाड्न िा डाकटर संि भदेटघाटका बीच समपक्न  िन्न सकनहुुनछ।

पवहलो सलुत्ेकिी बािे्को रेट्ा ्ेक हुनेछ?

तपाईकंो वमडिाईफ िा डाकटरलदे तपाईकंो यसतो कुनै पवन वबमारीहरु, 
औषिीहरु, अपरदेसनहरु र अनय िभ्निारण र तयसमा कदे  भयो भननदे बारदेमा 
प्रश्नहरु सोविनदेछ। वतनीहरूलदे तपाईको आफनो पररिारको वचवकतसा 
इवतहासको बारदेमा सोधनदेछन।्

तपाई ंलाई ियूम्पान िा अनय लाियूपदाथ्न सदेिन िनु्नहुनछ िा हुनन पवन सोविन 
सकनदेछ। यो तपाई ंको कुनै नयावयक कुराको लावि हनै करी कदे िल अतयाविक 
जानकारी वचवकतसक िा वमडिाईफ संि भएमा उवनहरुलदे, तपाईलाई राम्ो 
टदेिा वदन सकनदेछन ्र तपाईको सिास्थय र आफनो बचचाको सिास्थय को 
लावि तपाईलंाई समथ्नन वदन सकनदेछन।्

तपाईलंाई सोविनदे यी प्रश्नहरूको कुनै जिाफ वदनदे वक नवदनदे तपाईमंा नै भर 
पद्नछ - तपाईलंदे भनन ुभएका कुराहरु िोपय राविनदेछ। तपाईको जानकारीहरु 
कदे िल तपाई ंसंि अनमुवत वलएर मात् कुनै पवन सिास्थय काय्नकता्नहरुलाई 
कामको वसलवसलामा थाह पाउन आिशयकता परदेको बदेलामा मात् 

वदईनदेछ।।
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तपाईलंाई कदे वह परीक्षणहरु उपलबि िराईनदेछ (िभा्निसथा को समयमा 
िा बचचा जनमदेपवछका कुनैपवन संभावय समसयाहरुको जाँच िन्न) । यी 
परीक्षणहरुको बारदेमा तपाई ंसंि छलफल िररनदेछ र तपाई ंपररक्षण िन्न चयन 
िनने वक निनने आफुलदे रोजन सकनहुुनदेछ।

 • यवद तपाईलंदे पवहलदे ददेवि नै सामानय सिास्थय जाँच िनु्न भएको छैन भनदे, 
तपाईको वमडिाईफ िा जीपी लदे वनमन वसफाररस िन्न सकदछन:्

 • तपाईको मटुु, फोकसो र रक्तचाप राम्ो छ भननदे वनचिय िनने जाँच

 • मिृौला वठक छ र कुनै पवन िराबी छैन थाहा पाउन वपसाबको जाँच

 • पयापस समदेयर जाँच

सतन जाँ्

रक्त जाँच तपाईको वबवभनन प्रकारका सिास्थय पररक्षणका लावि िररनदेछ:

एनेव््ा (Anaemia) कदे वह मवहलाहरु िभा्निसथा मा एनदेवमया हुनदेछ। 
एनदेवमयालदे तपाई ंथवकत र बदेथा लागदा र जनम वदनदे समयमा कुनै पवन रित 
हावनको सामना िन्न कम सक्षमता बनाउँनदेछ। तपाईको िरीर िभा्निसथा मा 
बढी फलाम (आईरन) को प्रयोि िद्नछ यो सामानय हो, तपाईको आफनो 
फलाम को सतर मा एक कमी को कारण यो हुनदेछ। यवद तपाईलंाई एनदेवमया 
हुन बाट रोकन िा फलाम ट्याबलदेटको आिशयकता परदेकोछ भनदे तपाईकंो 
वमडिाईफ िा डाकटरलदे तपाईलंाई बताउन सकनदेछन।् तपाईकंो फलाम सतर 
िभा्निसथा भर नै जाँच िररनदेछ।

िक् स्ूह ि Rhesus (आिए्) त्थ् (Blood group and 
Rhesus (Rh) factor) तपाईकंो रित आफनो रक्त समयूह पत्ा लिाउन 
परीक्षण िररनदेछ, र यवद यो आरएच सकारातमक िा आरएच नकारातमक छ 
भवन हदेररनदेछ।

सरंि्र (Infections) िभा्निसथा र िभ्नमा रहदेको बचचालाई असर िन्न 
सकनदे वबँनन संक्मणहरु छन।् परीक्षणमा वनमन समािदेि हुन सकनदेछ:

 • सािारण बालयकाल वबमारी, उदाहरण रुबदेला (जम्नन दादरुा पवन 
भवननछ) 

 • यौनजनय संक्मण (sexually transmitted infections (STIs) ) 
वभररंिी र हदेपाटाइवटस बी

 • बयाकटदेररया सामानय जीिन िरीरमा नै वबताउन सकछन ्तर निजात 
बचचालाई असर िन्न सकछ जसतै समयूह बी सट्देपटोकोकस

 • संक्मणहरु रितको माधययमबाट औषिीका साझा सईु र इजंदेकिन वददंा 
अनय उपकरण, जसतै रित- ददेवि रितकै समपक्न  हुदँा सन्न सकदछ, जसतै 
हदेपाटाइवटस सी र एचआइभी (एड्स वनमतयाउँनदे भाइरस) ।

Rhesus (आिए्) स्कािात््क ्ा 
Rhesus (आिए्) न्कािात््क – 
रने्को ्ेक हो?

अविकांि मानछदेहरुमा आरएच कारक भवननदे रितमा एक 
पदाथ्न हुनछ। वतनीहरूको रितलाई आरएच सकारातमक 
(Rh positive) भवननछ। १०० मानछदेमा औसत १७ 
मानछदेमा आरएच कारक हुदँनैन ्- तसथ्न वतनीहरूको 
रितलाई आरएच नकारातमक (Rh negative) भवननछ। 
यवद तपाईको रित आरएच नकारातमक छ भनदे , तपाईको 
बचचा आरएच सकारातमक भएसमम सामानयतया यो कुनै 
समसया हनै। यवद यो छ भनदे, तपाईको आफनो िरीरलदे 
आफनो बचचाको रित विरुद्ध लड्नदे क्षमता उतपादन हुनदेछ 
तयहाँ ितरा हुनदेछ।

आरएच नकारातमक रक्त समयूह भएका मवहलाहरुलाई 
साििानीका रूपमा िभा्निसथा समयमा दईु पलट (२८ र 
३४ हप्ामा) एनटी –डी  इजंदेकिन प्रदान िररनदेछ।

िभा्निसथा को समयमा तपाईमंा यी एटंीबडीको विकास 
िरदेको छ छैन भननदे हदेन्न एक रित परीक्षण िररनदेछ। जनम 
भएपवछ, कोड्नबाट रित वलईनदेछ र तपाईलंाई यवद 
आफनो बचचाको सकारातमक आरएच छ भनदे भविषयमा 
िभ्निारणमा समसया नहोस ्भननकोलावि एनटी-डी इजंदेकिन 
वदईनदेछ।

मवहलाहरु जसको नकारातमक आरएच छ र िभ्न िभ्नपतन 
भएर िा तहुदेर जानछ उवनहरुलाई एनटी-डी इजंदेकिन वदईनदेछ।
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िभा्निसथा असर िनने कदे ही सामानय STIs का कुनै लक्षण ददेविदनैन।् यो 
थाह नभकैन पवन संक्वमत हुन सकदछ। यवद तपाई ंिा तपाईको श्ीमान 
कोवह एक मा वनमन कुरा भएमा एसटीआई हुनदे ठयूलो ितरा हुन सकछ:

 • एक भनदा बढी यौन साथी छ र कंडोम प्रयोि िददैनन ्भनदे

 • पवछललो छ मवहना मा यौन साझदेदार पररित्नन िनु्न भएको छ भनदे।

यवद तपाईलंाई  एसटीआई हुन सकनदे संका लािदेमा, आफनो वमडिाईफ िा 
डाकटर परीक्षण िन्नको लावि कुरा िनु्नहोला।

यवद तपाई संि यी परीक्षणहरुको बारदेमा कुनै प्रश्न छ भनदे, आफनो वमडिाईफ 
िा डाकटर संि सोधनहुोला। यवद सकारातमक पररणाम आएमा कदे  समसया 
वनवहत हुन सकदछ बझुनको लावि पवहलयै पया्नप् जानकारी हुन ुमहत्िपयूण्न 
हुनदेछ। तपाईकंो कदे वह सकारातमक पररणाम छ भनदे वमडिाईफ र डाकटरहरुलदे 
वचवकतसा अविकारीहरूलाई सयूवचत िनु्न आिशयक पवन हुनदेछ। यवद यसतो 
भएमा, तपाईको आफनो नाम र कुनै पवन पवहचानका वििरणहरु कसैलाई 
पवन वदइएको छैन। अविकारीहरुलाई कदे िल परीक्षणमा कसैको संक्मवणत 
सकारातमक भएको कुरा जनाईनदेछ। यी परीक्षणको पररणामहरु िोपय रहनदेछ।

थप जानकारीको लावि, हदेरचाह समािान: िभा्निसथा मा आफनो 
हरदेचाह आफैलदे (Handle with care: lookingafter yourself in 
pregnancy) : पषृ्ठ ११ मा हदेनु्नहोला।

सिास्थ् िहने

एक सिसथ िभा्निसथा कदे बल एक सिसथ िरीर भनदा अविक छ। यो तपाई ं
भािनातमक रुपमा राम्ो हुन ुपवन हो र

पररिार र साथीहरूबाट राम्ो समथ्नन प्राप् महत्िपयूण्न छ । िभा्निसथाको 
प्रारवमभक चरणमा, सबै मवहलाहरुलाई कदे  हुनदेछ भननदे बारदेमा कदे ही प्रश्न 
सोविनदे छन ्यवद वतनीहरूमा हुन सकनदे कुनै पवन वचतंा छन ्भनदे यसलदे तयो 
पवहचान िन्न र आफनो हकवहतको बारदेमा थाहा पाउन मद्त िद्नछ। यवद 
समसया छन ्भनदे, जवत सकदो वछटो तपाईलंदे वतनीहरूलाई सामना िन्न र 
तपाईको आफनो पररिार र आफनो बचचाहरु, तपाई ंको लावि संभावय सवह 
नवतजा प्राप् िन्न छ मद्त िद्नछ।

यद्पी तपाईको आफनो वमडिाईफ िा डाकटर संिको पवहलो भदेट रामै् भएता 
पवन, िभा्निती भएको कुनै पवन समय मा तपाई ंिा तपाईकंो पररिाररक 
वसथतीमा पररित्नन यो भनदे, तपाईको आफनो िनुासाहरु आफनो आफनो 
वमडिाईफ िा डाकटर संि कुरा िन्न सकनहुुनदेछ। तयहाँ सवह माि्नमा काय्न 
समपादन िन्न मद्त िन्न उपलबि सदेिाहरू छन।्

बच्ा्को लावग विशेष परिषिर वन?

बचचालाई असर िन्न सकछ भनदेर कदे ही समसया लावि जाँच िन्न हरदेक 
िभ्निती मवहलालाई यो पररक्षण उपलबि छन।् तपाई ंलदे यो िनदै पद्नछ भननदे 
छैन - यो तपाईमं ैवनभ्नर िद्नछ। तपाईकंो वचवकतसक िा वमडिाईलदे परीक्षण 
र वतनीहरूलाई लागनदे लाित बारदेमा कदे  हुनदेछ उललदेि िररवदनदेछ। यवद तपाई ं
वनमन मधयदे कदे वह हुनहुुनछ भनदे तपाईलाई सतुकदे री पररक्षण िा वनदान परीक्षण  
िररनदेछ:

 • तपाई ३५ बष्न माथीका उमदेरको हुनहुुनछ

 • पवहलदे ददेवि नै एक आनिुंविक अिसथा िा जनमजात पररिारका 
सिास्थय समसयाका साथ एक बचचा जनमदेको छ भनदे।

 • आनिुंविक अिसथा भएको पाररिारीक ईवतहास भएमा।

थप जानकारीको लावि, वतवनहरुलाई हावसल िनु्न अिाडी कदे  िनने थाहा 
पाउनको लावि िभा्निसथामा परीक्षण र आनिुंविक परामि्नPrenatal 
testing and genetic counselling पषृ्ठ ११४ मा हदेनु्नहोला

्लाइ गर्निती्को बािे्ा व्वरित रािना  
जावगिहे्को छ... 

िायद तपाईलदे अवहलदे िभ्निती बननदे योजना वथएन होला - िा िायद 
तपाईलंदेकवहलयैपवन िभ्निती हुनदे योजना वथएन होला। यवद तपाईलाई 
तपाईलंदे कसरी सामना िननेहोला भननदे बारदेमा वचवनतत हुनहुुनछ भनदे, आफनो 
वमडिाईफ िा डाकटर बताउन नवहचवकचाउनहुोला। वतनीहरूलदे तपाई ं
वयािहाररक र भािनातमक समथ्नन वदनदे िालका सदेिाहरुलदे तपाई ंबझुाउन 
सक्षम बनाउन वसफाररस िन्न सकदछन।्यवद तपाई ंएक वकिोरी हुनहुुनछ भनदे, 
तपाईको आफनो क्षदेत्मा तपाई ंको लावि वििदेष सदेिाहरू हुन सकदछन।्

यद्पी बचचा योजना अनकुुलकै भएतापवन, यो कवहलदेकाहीं वचवनतत र 
अवनवचित महससु िनु्न सामानय हो। तपाईलंाई जनम कसरी वदनदे िा बचचा 
आइपिुदे पवछ कसरी तपाईलंदे सामना िन्नहोला भननदे बारदेमा वचनता हुन सकछ। 
यो सबैको साथसाथै, तपाईको आफनो िरीरमा भएको पररित्ननलदे तपाईलंाई 
थवकत महससु िराउन सकछ। तपाई ंकसतो महसयूस िददै हुनहुुनछ भननदे बारदेमा 
आफनो श्ीमान (साथी) , आफना साथी िा पररिारका सदसयहरु संि 
कुरा िनु्नहोला। थप जानकारीको लावि, तपाईकंो िभा्निसथा र प्रारवमभक 
आमाबाब ुहुदँाको भािना: सबै आमाबाबलुदे कदे  जाननै पननेछ  पषृ्ठ १३६ 
मा र िभ्निती र प्रारवमभक आमाबाब ुहुदँाको नाता समबनि पषृ्ठ १४४ मा 
हदेनु्नहोला।
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गरा्निसथा ि तनाि

िभा्निसथा र प्रारवमभक आमाबाब ुएक अदु्त समय हो। तैपनी, सबै कुराहरु 
रामै् भइरहदेको छ भनदे पवन कवठन काम पवन हुन सकछ। बाब ुआमा बनन ुएक 
चनुौती हुन सकछ, र यो िासिरी तपाईको आफनो जीिनका अनय तनाि 
भएको बदेला हुन सकदछ, वििदेष िरर वनमन पररवसथतीहरुमा:

 • घरदेल ुवहसंा िा भािनातमक दरुुपयोि

 • अिसाद, वचनता िा अनय मानवसक सिास्थय समसयाहरू

 • आवथ्नक वचनताबाट

 • मद्तको लावि कुनैपवन नवजकका पररिार िा साथीहरू नभएको

 • यौन दवुय्निहार (तपाईको आफनै विितमा यौन दवुय्निहार समदेत) ।

यो तपाई ंएकलै हुनहुुनन र मद्त र समथ्नन िन्न िदेरै सदेिाहरू उपलबि छन ्
भनदेर समझन ुमहत्िपयूण्न हुनछ। यसता िा अनय कुनै पवन वकवसमका समसया 
िा वचनताहरुको बारदेमा आफनो वमडिाईफ िा डाकटर संि कुरा िन्न 
नडराऊहोला।

कदे ही मवहलाहरुलदे विितमा अनभुि िरदेका हुनछन ्-जसतै यौन दवुय्निहार– 
जसलदे  वतनीहरूलाई िभा्निसथा र जनमाउनदे कुराको लावि कवठनाइ आइपान्न 
सकदछ। असपताल सामावजक काय्नकता्न िा सललाहकारहरुलदे तपाईकंो 
यसता वचनताहरु माथी सामना िनने तररका, योजनामा मद्त िन्न सक्षम 
बनाईवदन सकछ। वतनीहरूलदे तपाईको आफनो सरोकारहरुलाई सवुनवदनदेछन ्
र अनय मवहलाहरुलदे वतवनहरुको जनम योजनामा कसरी मद्तकारी पाएका 
कदे ही कुराहरूको बारदेमा तपाई ंसंि कुरा िन्न सकछन।्

त्सोरए वतनीहरूले ्लाई व्कन ्ी सबै प्श्नहरु सोधिै 
छन?्

तपाईलंाई कवहलयै घरदेल ुवहसंा समसया भएको वथयो जसता प्रश्नहरुलदे: 
तपाईलाई पवहलो सतुकदे री भदेटमा मा आएको बदेला सोिदेकोमा कदे ही आचिय्न 
हुन सकछ? िभ्निती भएको बदेला र पवछ समथ्नन वदन सकनदे िररपरर पररिार 
िा साथीहरू छन?् कदे  तपाईलंदे कवहलयै यौन दवुय्निहारको सामना िनु्नपरदेको 
छ? कदे  तपाईकंो कुनै पवन सिैवचछक िभ्नको अनतय िनु्नभएको िा िभ्नपात 
भएको छ?

NSW मा सबै मवहलाहरु (तपाईलंाई मात् होइन) यी कुराहरू सोधनदेछन।् 
यी प्रश्नहरुलदे सुँडदेनीहरू र डाकटरहरुलदे यवद तपाईलंाई यसको आिशयकता 
परदेको िणडमा तपाई ंमद्त िा समथ्नन प्राप् िराउन मद्त पगुदछ। तपाईकंोर 
आफनो बचचा विकास सिुार सिास्थय र भलाईको र आफनो बचचाको जनम 
भएपवछ सवजलो िरर हुका्नउन, भएका कुनै पवन सरोकारहरुको अनतय िन्न 
यसता प्रारवमभक मद्तलदेसहयोि पयुा्नऊँदछ। तपाई ंलदे आफनो वमडिाईफ िा 
डाकटरलाई कुनै पवन प्रश्नहरुको जिाफ यवद वदन नचाहान ुभएमा वदवन पददैन 
तर यवद कुनै पवन प्रश्नको जिाफ वदन ुभएमा वत सबै िोपय रहनदेछ।

प्श्नहरु सोधन ्ेकवह पवन हुिैँन

प्रश्नहरु सोधन ुराम्ो हो। प्रश्नहरु सोधनालदे तपाईलाईआफनो हदेरचाहको बारदेमा 
बझुन मद्त पगुनदेछ। याद िनु्नहोस ्वक वनमन कुराहरु जाननदे तपाईको अविकार होः

 • तपाईलाई िन्न भवनएको उपचारहरुको बारदेमा पयूण्न रुपमा जानकार 
रहनहुोला

 • तपाईलाई िन्न भवनएको पररक्षण िा उपचार असिीकार िनने।

 • तपाईलदे तपाईको वमडिाईफ िा डाकटर संि वनमन कुराहरु सोधन 
सकनहुुनदेछः

 • कदे  यो पररक्षण/उपचार िनु्न िभ्निती हुदँा सािारण हो

 • यसलदे कसरी काम िद्नछ

 • मलाई यो वकन िनु्न पद्नछ

 • मलाई मदेरो बचचालाई कदे  फाईदा हुनदेछ

 • कदे  मलाई मदेरो बचचालाई कदे वह िरता हुनदेछ

 • कदे  मलैदे िनदै पछ्न

 • कदे  यवद पररक्षणको नवतजा सकारातमक भएमा तयसपवछ कदे  हुनदेछ? यवद 
नवतजा नकारातमक भएमा कदे  हुनदेछ

 • नवतजाहरुमा िलत हुनदे कवत्को समभािना छ (सकारातमक िलत िा 
नकारातमक िलत) ?

तपाईको आफनो प्रश्नहरु लदेखनहुोला र तपाईको अकदो भदेट्नदे समयमा वलएर 
जानहुोला।

अगाडीनै सोचनलु पिा्न  … ्ेिो बच्ालाई ्कसिी खलुिाउने 
होला?

प्रायजसो मवहलाहरुलदे उवनहरु िभ्निती भएको प्रारवमभक चरणम ैमदेरो 
बचचालाई कसरी ििुाउनदेहोला भवन सोचदछन।् पयूण्न रुपमा जानकारी 
नहुञजदेल कुनैपनी सथीर योजना नहुननैु राम्ो हुनदेछ।

सतनपान िराउन ुमहतिपयूण्न छ। तपाई र तपाईको बचचाको लावि एकदम ै
राम्ो सिास्थयजनक छ। सतनपानलदे तपाईको बचचाको रोि प्रवतरोिन 
प्रणालीमा सिुार िद्नछ तसथ्न बालकहरु कम वबमारी हुनदेछ। बचचालाई 
छ मवहना सममकोलावि सतनपान मात् कदे िल एउटै िाना हुनदेछ। सतनपान 
िराउनालदे आमालाई िभ्निती हुन ुअिाडीको िारररीक वसथतीमा लयाउन 
मद्त पगुनदेछ। यसलदे समभावय कदे वह कयानसर हुनदे ितरामा पवन कमी िननेछ। 
प्रायजसो पररवसथतीहरुमा  र सिास्थयकममीहरु र पररिारका सदसयहरुको 
मद्तलदे मवहलाहरुलदे उवनहरुको सतनपान िराउन सकनदेछ।

बचचालाई कसरी ििुाउनदे भननदे बारदेमा एकदम ैमहतिपयूण्न छ र वयक्तरीित 
वनण्नय जनु सबैजसो सिास्थयकममीहरुलदे सहयोि िननेछ। थप जानकारीको 
लावि, पषृ्ठ ९३ को बालकलाई ििुाउनदे (Feeding your baby) मा 
हदेनु्नहोला।
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िभ्निती र बचचा 
जनमाऊँदाका हदेरचाहका 
छनौटहरु

Choices for care during  
pregnancy and birth
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यस िणडमा वदईएका जानकारीहरु र प्रसि र जनम (Labour and birth) 
जनु पषृ्ठ ७० मा सरुु हुनदेछ, तयसलदे तपाईलाई बचचाको जनम कहाँ वदनदे 
कुरा वनण्नय िन्न मद्त िद्नछ, र तपाई िभा्निसथामा, प्रसिको बदेला र बचचा 
जनमदेपछी कसतो िालको हदेरचाह वलन चाहान ुहुनछ तयसको वनण्नय िन्न 
मद्त िद्नछ।

िभ्निती हुन ुर बचचा जनमाउन ुजीिनको प्राकृवतक घटना हो। प्रायजसो 
तपाईको सािारण िभ्निती र प्रसि हुनदेछ। तर प्रायजसो मवहलाहरुलदे 
सािारण रुपम ैिभ्निती हुनदे बचचा जनमाउनदे आपदेक्षा िरदेता पवन कवहलदे 
काँही कदे ही – तपाई, तपाईको बालक िा दिुैलाई जवटलताहरु आउन 
सकदछ। कदे वह जवटलताहरु प्रारवमभक चरणमा पत्ालागनदे भएता पवन कदे वह 
भनदे िभ्निती को पवछलला समय िा बचचा जनमाउनदे बदेलामा आउन सकदछ। 
प्रसिको समयको हदेरचाहको उद्देशय भनदेको तपाई िा तपाईको बचचामा 
भएका ितराहरु पत्ालिाउनदे र जवतसकदो उत्म ढंिलदे वयिसथापन िनने हो। 

यस िणडमा तपाईको िभ्निती हुदँा र बचचा जनमाऊँदा तपाईलदे चाहदे 
साि्नजवनक िा वनजी सिास्थय प्रणाली रोजन ुभएपवन तयसमा िररनदे 
हदेरचाहको बारदेमा वयाखया िद्नछ। थप जानकारीको लावि, तपाईको 
वमडिाईफ र डाकटर संि कुरा िनु्नहोला।

साि्नजवन्क सिास्थ् हेि्ाह्को छनौट

गर्निती हुिँा्को हेि्ाह्को छनौट

यवद तपाईलदे सतुकदे री सदेिा र बचचा जनमाउनदे सदेिा साि्नजवनक सिास्थय 
प्रणालीमा रोजन ुभएमा, तपाई र तपाईको बचचालदे सतुकदे री वकवलनकमा, 
वमडिाईफ’ वकवलनकम िा तपाईको वजपी (सतुकदे री वकवलनकको 
साझदेदारीमा) मा हावसल िनु्नहुनदेछ। उपलबि िराईनदे सदेिाहरु असपतालै 
वपचछदे र ईलाकै वपचछदे फरक फरक हुनछ तसथ्न तपाईलदे आफनो वबवभनन 
विकलपहरु भएको पाउनहुुनदेछ। यसमा वनमनकुराहरु पद्नछन:्

सथानी् असपताल्ा ए्क साि्नजवन्क असपताल प्सवूत ए्काइ 
(An antenatal clinic in a public hospital) तपाईको 
सथावनय असपतालको प्रसतुी ईकाईमा सारणतया प्रसतुी वकलवनक हुनछ। 
तपाईको आफनो िभा्निसथा पवुष्ट हुनदे वबवत्कै असपतालमा फोन िरदेर बकु 
िनु्नहोला। तयवह समयमानै, िायद तपाई ंवकलवनकको पवहलो (कदे वह १० 
र १६ हप्ा बीच) प्रसयूवत कक्षको भ्मणको लावि एक वमवतको वयिसथा 
िनु्नहोला। तपाईको वकलवनकको  पवहलो भ्मणमा, वमडिाईफलदे तपाईकंो 
बवुकंि प्रवक्या पयूरा मद्त िननेछ। यसमा प्रश्नहरुको जिाफ र फारमहरु भनने 
कृयाकलापहरु समािदेि हुनदेछ। यवद तपाई ंिा तपाईकंो वमडिाईफलदे कुनै 
पवन संभावित जवटलताहरू पवहचान िरदेकोछ भनदे तपाईलंाई पयूण्न सिास्थय 
परीक्षणको लावि एक डाकटरलदे भदेट्न सकछ। यवद तपाईलंाई वििदेषज्को 
हदेरविचार आिशयकता परदेमा, तपाईलंदे आफनो िभा्निसथा को समयमा 
(डकटरको वकलवनकको माधयमद्ारा असपतालमा) एक िा िदेरै डाकटरहरु 
संि भदेट्न ुपनने हुन सकछ। यवद तपाईलंाई आिशयकता परदेमा, तपाईलंाई 
अनय सिास्थय कामदारहरूकोमा पवन वसफाररस िन्न सवकनछ (जसतै 
सामावजक काय्नकता्नहरु, फवजयोथदेरावपष्ट, डाईवटवसयन) जसलदे तपाईलाई 
िभा्निसथाको समयमा आिसयक मद्त िननेछ।

सलुडेँनी (व्डिाईफ) वकलवन्क (Midwives clinic) प्रायजसो 
साि्नजवनक असपतालहरुलदे सुँडदेनी वकलवनकको सदेिा प्रदान िद्नछ। यी 
वकलवनकहरु असपताल िा जनम कदे नरि मा अिवसथत हुनछन,् िा समदुाय 
मा (उदाहरणका लावि, आफनो सथानीय सामदुावयक सिास्थय कदे नरिमा) 
हुन सकछ। सुँडदेनीहरूलदे सामानय िभ्निारण मवहलाहरुको लावि र जनम 
कदे नरिहरुमा आफनै घरमा (यवद तपाईलंदे घरैमा जनमाउनदे रोजनभुएको छ 
भनदे) प्रसतुी सदेिा उपलबि िराऊँदछ। यवद तपाईकंो आफनो िभा्निसथा 
को समयमा कुनै पवन सिास्थय समबनिी वचनता विकास भएमा तपाईलंाई 
वमडिाईफलदे डाकटरकहाँ जान वसफाररस िननेछौं। डाकटर र वमडिाईफ 
एकजटु भएर काम िननेछ र सबै भनदा राम्ो संभावय हदेरविचार योजना िननेछ। 
जनम कदे नरि र घरम ैजनमाउनदे सदेिाहरु साि्नजवनक प्रसयूवत सदेिालदे प्रदान िद्नछ, 
यो िदेरै लोकवप्रय छन ्यवद तपाईलंाई आफु यी सदेिाहरुको विकलप रोजन 
चाहान ुभएमा, आफनो िभा्निसथा को प्रारवमभक चरणम ैसकदे  समम चाँडो 
असपतालमा फोन िनु्नहोला।
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जीपी साझा हेिवि्ाि (GP shared care) यवद तपाईको वज पीलदे 
साझा हदेरविचार प्रदान िद्नछ भनदे, तपाई ंलदे आफनो प्रसयूती हदेरविचारको 
लावि आफनो जीपी संि वनयमवतत रुपमा भदेट्न सकनहुुनदेछ। तपाई ंलदे कदे ही 
भदेटघाटका लावि आफनो जीपी कहाँ जान सकनहुुनदेछ र अनय अतयािशयक 
कुराकोलावि वकलवनकमा जान सकनहुुनदेछ। यो सामानय िभ्निारण भएका 
संि मवहलाहरु को लावि अकदो विकलप हो। सबै जी.पी.हरूलदे साझा 
हदेरविचार निन्न पवन सकदछ। यवद आफनो डाकटरलदे साझा हदेरविचार प्रदान 
िददैन भनदे, साझा प्रसयूती हदेरविचार काय्नक्म असपतालमा छ छैन सोधनहुोला 
र वतनीहरूलदे तपाईको क्षदेत्मा साझा हदेरविचार प्रदान िनने जीपीहरुको एक 
सयूची प्रदान िन्न सकछन।् एक डाकटर संि दीघ्नकालीन समबनि विकास 
िना्नलदे यस सदेिाको लाभ भनदे तपाई ंआफनो बचचा आइपिुदेपछी तपाई ंर 
तपाईकंो बचचालाई पवन पवछ हदेनु्नकोलावि सवजलो हुनदेछ।

व्डिाईफ्को वनिनतिता-हेिवि्ाि-रने्को ्ेक हो?

थपैु्र साि्नजवनक असपतालहरुलदे अवहलदे वमडिाईफरी वनरनतरता-को-
हदेरविचार काय्नक्म प्रदान िछ्नन।् तपाईलंदे आफनो िभा्निसथाको समय भर, 
प्रसि र बचचा जनमाउनदे अिवि भरकालावि र तयस पछी पवन सयाहार िनने 
सुँडदेनीहरूलाई वचननदे मौका पाउन ुहुनदेछ। तपाईलंदे आफनो सुँडदेनीहरूबाट 
वनरनतर जानकारी, समथ्नन र सललाह हावसल िनु्नहुनदेछ। यस प्रकारका 
हदेरविचारहरुलदे तपाईलंाई यस समयमा विश्वसत महससु िराउनकुो साथै 
मद्त पवन िननेछ। तपाईकंो असपताललदे वनमन कुराहरु प्रदान िन्न सकछ:

 • Caseload Midwifery िा Midwifery स्ूह अभ्ास 
(Caseload midwifery or midwifery group practice) 
यवद तपाईलंदे यस प्रकारको हदेरविचारको लावि बकु िरदेको हुनहुुनछ 
भनदे, तपाईलंाई आफनो िभा्निसथा, प्रसिकाल, जनमाउनदे बदेला र प्रसि 
समयको हदेरविचारको लावि राम्ो संि वचननदे वमडिाईफ हुनदेछ। तपाईकंो 
वमडिाईफलदे तपाईलाई वमडिाईफलदे उपलवि िराउनदे हदेरविचार प्रदान 
िननेछ र वतनीहरू उपलबि नभएको समयलाई सोिभना्न िन्न तयहाँ 
एक िा दईु जना अनय सुँडदेनीहरू (वमडिाईफहरु) हुनदेछ। तपाईकंो 
वमडिाईफलदे यवद आिशयकता पद्नछ भनदे, हदेरविचार समनिय र प्रसयूवत 
सदेिामा डाकटरहरु संिको सहयोि मा काम िननेछन।्

 • स ल्ुह व्डिाईफिी (Team midwifery) एउटा समहुको 
वमडिाईफरी सथलमा, एक सानो समहुको वमडिाईफहरुलदे तपाईलाई 
असपतालमा प्रसयूती कक्षामा िभा्निसथा को समयमा, बदेथा लािदेको 
समयमा र बचचा जनमदेपछी पवन हदेरचाह िननेछ। तपाईलदे वबसतारै समहुका 
वमडिाईफहरुलाई वचनद ैजानहुुनदेछ, र वतवनहरु मधयदे एउटा भनदे तपाईको  
बदेथालािदेको समय र जनमाउँदाको बित हदेरचाह िनने संि ैउपलबि हुनदेछ।

विशेष सेिाहरू

कदे ही असपतालका प्रसयूती वकलवनकहरुलदे वनमन आिशयकता पयूरा िन्न 
अवतररक्त सदेिा उपलबि िराउन सकछ:

 • मवहला जो अगं्देजी भनदा बाहदेक अनय भाषाहरु बोलदछ 

 • विविष्ट सांसकृवतक आिशयकता का मवहलाहरु

 • वकिोर मवहलाहरु।

वकलवनक मा उपलबि हुन सकनदे वििदेष सदेिाहरूको बारदेमा आफनो 
वमडिाईफ संि सोधनहुोला।

आवदिासी र मात ृविि ुसिास्थय सदेिा (Aboriginal and Maternal 
Infant Health Service (AMIHS) ) आवदिासी आमाहरुकोलावि, 
बचचाहरू र पररिारको लावि एक सांसकृवतक उपयकु्त प्रसयूवत सदेिा हो। यवद 
तपाईकंो नवजकै सथानीय सदेिा उपलबि छ छैन भननदे पत्ा लिाउन आफनो 
वमडिाईफ िा डाकटर संि सोधनहुोला।

जन् सथल्को छनौट

साि्नजवनक प्रणालीमा, तपाई ंएक जनम कदे नरि (एक असपतालमा वसथत हुन 
सकछ) िा घरमा, असपतालमा आफनो बचचा जनमाउनदे सथलको चयन िन्न 
सकनहुुनछ।

असपताल हेिवि्ाि (Hospital care) तपाईलंदे एक असपताल 
हदेरचाह चयन िनु्न भनदेको साि्नजवनक असपतालको प्रसयूती कक्षा/जनम 
एकाइमा आफनो बचचा जनमाउनदे चयन िनु्न हो। तपाईलाई वमडिाईफहरु 
र / या डाकटरहरुलदे हदेरविचार प्रदान िद्नछ र तपाईलंाई जनम वदनदे बदेला 
सममनै मद्त िननेछ। जनम भएपवछ तपाईलंाई सुँडदेनीहरूलदे, डाकटर र अनय 
सिास्थयकवम्नहरुद्ारा प्रसि िाड्न मा हदेरचाह िननेछ।

जन् ्ेकनद्र (Birth centre) जनम कदे नरिहरु एक असपतालमा भनदा पवन 
घर जसतै लागछ। तपाईलंाई सुँडदेनीहरूलदे बदेथा लागदा र जनम भए पवछ पवन 
रदेिददेि िरररहनछ। जनम कदे नरि मा जनम वदए पवछ, तपाई ं२४ घणटा वभत्ै 
घर पठाईन सकनदेछ र घरमा सुँडदेनीहरू द्ारा वनयवमत हदेरविचार िननेछ। जनम 
कदे नरिहरु सामानय िभ्निारण हुनदे मवहलाहरु को लावि एक विकलप हो, तर 
जवटलताहरू भएको एक उचच जोविम मवहलाहरुको लावि उपयकु्त छैनन।् 
यसमा जो मवहलाहरुको हृदय िा मिृौलाको रोि, मिमुदेह, उचच रक्तचाप 
िा जसको अवघललो िभ्नकालमा जवटलताहरु सामना िरदेका छन,् उवनहरु 
समािदेि छन।् वनदनेिनहरु कदे नरि ैवपचछदे फरक फरक हुन सकनदेछ, तसथ्न 
आफनो जनम कदे नरि संि सोधनहुोला।
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एक जनम मा कदे नरिमा सामानयतया epidurals उपलबि हुदँनै। यवद तपाईलाई 
बदेथा लािदेको समयमा समसया आईपयदो र वचवकतसा धयानको आिशयकता 
परदेमा तपाईलाई असपतालको बचचा जनमाउनदे/जनम ईकाईमा सतानानतर 
िररनदेछ।

घि (Home) कदे ही साि्नजवनक असपतालहरुलदे यवद तपाईको िभा्निसथा 
सामानय छ भनदे तपाईलंदे उपलबि घर जनम सदेिाहरूको प्रयोि िन्न सक्षम हुन 
सकछ। तपाईलंदे आफनो वमडिाईफ, डाकटरलाई सोिदेर िा आफनो सथानीय 
असपतालको जनम कदे नरि माफ्न त यी विषयमा जानकारी पाउन सकछन।् तपाई ं
पवन एक वनजी अभयास िनने वमडिाईफलाई भतमी िरदेर घरम ैजनमको चयन 
िन्न सकनहुुनछ।

यवद तपाईलंदे घर जनमको वनण्नय िनु्नभएको छ भनदे, वनमन कुराहरु महत्िपयूण्न 
छन:्

 • बदेथा लागदा र जनम वददंा तपाई ंको लावि एक दता्निाल वमडिाईफ, जीपी 
िा रोि वििदेषज्को हदेरचाह

 • िभा्निसथा मा एक वमडिाईफ  िा डाकटरहरु द्ारा वनयवमत प्रसयूती 
हदेरविचार वलनहुोला

 • एक वमडिाईफ िा डाकटरलदे प्रदान िरदेको प्रसि पवछको हदेरविचार 
वलनहुोला

 • आफनो निजात बचचालाई वमडिाईफ िा डाकटर द्ारा जनमदेको पवहलो 
हप्ा मा जाँच िनु्नहोला

 • आफनो वमडिाईफ िा डाकटरलदे जनम पवछ बचचा लावि परीक्षण प्रदान 
िनने वनचिय वलनहुोला िा वतनीहरूलाई वय सदेिा प्रदान िनने सथानको लावि 
वसफाररस िनु्नहोला

 • जनम पवछ आिशयक रूपमा आफनो बचचालाई वभटावमन K र अनय 
उपचार प्रदान िररएको छ पकका िनु्नहोला

 • यवद तपाईको जनम योजना अनकुुल िएन भनदे एक जिदेडा विकलपको 
रूपमा आफनो सथानीय असपतालमा बकु िनु्नहोला।

घरम ैजनमाउनदे बारदेमा थप जानकारीकोलावि, Australian College 
of Midwives (NSW) लाई (०२) ९२८१ ९५२२, िा Homebirth 
Access Sydney लाई (०२) ९५०१ ०८६३ िा 
www.homebirthsydney.org.au मा हनु्नहोला।

्ेक ्ैले ए्क ्वहला व्व्कतस्क िा व्डिाईफ 
्ाहनलुहुनछ रने वन?

कदे ही मवहलाहरुलदे एक मवहला वचवकतसक िा वमडिाईफ भएको रुचाउँछन।् 
असपतालका कम्नचारीलदे यो बझुनदेछन,् र  यवद उवनहरुलदे सकदे  समम मवहला 
कम्नचारी प्रदान िन्न प्रयास िननेछन।् प्रायजसो असपताल सुँडदेनीहरू र िदेरै 
डाकटरहरु मवहला छन,् र कम्नचारीहरुलदे एक मवहला वचवकतसक प्रदान िन्न 
प्रयास िननेछ।

यद्पी, यो पवन सतय हो वक प्रायजसो असपतालमा दिुै परुुष र मवहला 
डाकटर र सुँडदेनीहरू हुनछन ्र कवहलदे काँही मवहला वचवकतसक संि 
भदेट्नदे समभिना नहुन पवन सकछ। आकवसमक पदा्नको समयमा, सबैभनदा 
महत्िपयूण्न कुरा तपाई ंर तपाईकंो बचचालाई उपलबि सबै भनदा कुिल 
हदेरविचार प्राप् िनु्न हो – यसको मतलब एक परुुष डाकटर, परुुष वमडिाईफ, 
िा परुुष नस्न समािदेि हुन सकछन।् 

सबै कम्नचारीहरुलदे मवहलाको प्राथवमकताको आदर िननेछन।्  यवद 
तपाईलंाई एक परुुष सिास्थय वयािसावयक द्ारा उपचार भइरहदेको छ भनदे 
उपलबि भएमा एक मवहला कम्नचारी सदसयको उपसथतीको लावि तपाईलंदे 
सोधन सकनहुुनदेछ।

यवद तपाईलंदे वनजी अभयासका एक मवहला रोि वििदेषज् संि भदेट्नदे चयन 
िनु्न भयो भनदे,उवनलदे  असपतालमा आफनो बचचाको जनम हुदँा उपवसथत 
हुनदेछ तर, पनु यो एक आपतकालीन वसथतीमा समभि नहुन सकछ ।

एक साि्नजवनक असपतालमा, तपाईलंदे सुँडदेनीहरूलदे, अबसटदेवट्सीयनसद्ारा 
र बाल वििदेषज्  जो काय्नरत वमडिाईफको सपुररिदेक्षणमा प्रविक्षण भएका 
वमडिाईफ र वचवकतसा छात् र अबसटदेवट्सीयनसद्ारा र पदेवडयावट्वसयनहरु 
बाट हदेरविचार प्राप् हुन सकछ।

यवद तपाईलंाई प्राप् हदेरविचारको बारदेमा कुनै पवन सरोकार िा वचनता छ भनदे 
आफनो वमडिाईफ िा डाकटर संि कुरा िनु्नहोला। यवद तपाईलंाई तयसो िन्न 
सवजलो नलािदेमा, तपाईलंदे प्रबनिक,रोिी  समपक्न  अविकारी िा आफनो 
जीपी संि कुरा िन्न सकनहुुनदेछ।
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कोही स्तीहरूलदे आफनो िभा्निसथा र जनम वददाको समयमा उवनहरुलदे आफनै 
सदेिा प्रदायकको छनौट िद्नछ। यसको मतलब, तपाईलंदे, वनजी सतुकदे रीका 
डाकटर, वजपी जसलदे सतुकदे री हदेरविचार सदेिा प्रदान िद्नछ, िा एक वनजी 
अभयास िनने वमडिाईफ बकु िनु्नहो। तपाईलंदे, एक वनजी डाकटर जो वनजी 
असपतालमा काम िद्नछ उवनहरुलाई एक साि्नजवनक असपतालमा िा घरैमा 
जनम वदनको लावि चयन िन्न सकनहुुनछ। तपाई ं(जनु फरक-फरक हुनछ तर 
उचच  पवन हुन सकनदेछ) आफनो हदेरविचार को लावि लािदेको लाित लावि 
वतन्न हुनदेछ। प्रयजसो यी विकलप चयन िनने अविकांि मवहलाहरुको लागनदे 
िच्नलाई वयहोन्न वनजी सिास्थय बीमा हुनदेछ।

तपाईलदे आफनो हदेरविचार र सिास्थय सदेिाको पक्षहरूलाई आफनो 
िभा्निसथा, जनम र प्रसि अिविमा लागनदे िच्न वयहोछ्न वयहोददैन पत्ा 
लिाउन आफनो सिास्थय बीमा संि जाँच िनु्नहोस।्

वनजी िोग विशेषज्ञ ि जीपी िोग विशेषज्ञ
यो विकलप संि तपाई ंलदे एक वनजी रोि वििदेषज्को (रोयल अषट्देवलयन र 
नययूजीलयाणड कलदेज अफ अबसटदेवट्सीयनस र िाईनोकलोवजस का सदसयहरु) 
र/िा जीपी (वडपलोमा िरदेका रोयल अषट्देवलयन र को नययूजीलयाणड कलदेज 
अफ अबसटदेवट्सीयनस र िाईनोकलोवजस का सदसयहरु िा समानपुातीक 
सनातोक्तर तहको अवसट्देवष्टकहरु ) हरुबाट हदेरचाह हावसल िनने हुनदेछ। कदे ही 
अबसटदेवट्सीयनसद्ारा लदे तपाईको सतुकदे री हदेरचाहको लावि वमडिाईफ पवन 
रािदेको हुनछ।।

सािारणतया, वनजी अबसटदेवट्सीयनसद्ारा िा जीपी अबसटदेवट्सीयनसद्ारा 
थोरै  असपतालहरुमा मात् जनम वदनदे हुनालदे तपाईलदे छनौट िनने सकनदे वसवमत 
असपताल मार हुन सकदछ। तपाई ंअसपतालमा काय्नरत सुँडदेनीहरू द्ारा बदेथा 
लािदेको बदेलामा हदेरचाह िररनदेछ तर तपाईको आफनो डाकटर राम्री संलगन 
हुनदेछ र तपाईको सामानय बचचाको जनमको बदेलामा उपवसथत हुनदेछ। कदे ही 
अबसटदेवट्सीयनसद्ारा र जीपी अबसटदेवट्सीयनसद्ारा पवन तपाईको आफनो 
घरमा िररनदे जनम मा समथ्नन िछ्न र घरैमा िभा्निसथाको हदेरविचार प्रदान िन्न 
सकछ।

तपाई ंअसपतालमा हुनहुुदँा, तपाईको आफनो प्रसिकावलन हदेरविचार 
असपतालमा सुँडदेनीहरूलदे र आफनो डाकटरलदे प्रदान िननेछ। तपाईकंो वनजी 
रोि वििदेषज्को िा जीपी रोि वििदेषज्लदे छ हप्ासमम पवन वनरनतर सदेिा 
प्रदान िररनै रहनदे छ।

वनजी अभ्ास गरििहे्का व्डिाईफहरु (Privately practising 
midwives) कदे वह मवहलाहरुलदे घरम ैवनजी रुपमा अभयास िरररहदेका 
सुँडदेनीहरू (नवसिंि र वमडिाईफरी बोड्न अफ अषट्देवलयामा दता्निाल) माफ्न त 
बचचा जनमाउनदे छनौट िद्नछ। वमडिाईफलदे तपाईको िभा्निसथा भररनै, जनम 
वददँा र बचचाको जनम भएपछी पवन हदेरचाह िद्नछ।

डाकटरको जसतै, कदे ही वनजी सुँडदेनीहरूको (“योगय” सुँडदेनीहरूलदे) 
आजकाल मदेवडकदे यर प्रोभाईडर नंबर पवन छ। सयको मतलब, डाकटरहरु 
संिकदे  जसतै, वतवनहरुलदे उपलबि िराईएकको सदेिाहरु मदेवडकदे यरलदे थदेगनदेछ, 
तयहाँ कुनै पवन थप पैसा “अतंराल” वतनु्न पनने हुदँनै। तपाईको वमडिाईफ 
संि उवनहरुको सदेिाहरुको भकु्तानी वििरण र समभावय छयू ट लावि आफनो 
वमडिाईफलाई सोधनहुोला।

भविषयमा, तपाई ंआफनो वनजी वमडिाईफ को रदेिददेिमा आफनो 
असपतालमा बकु िन्न सक्षम हुनहुुनदेछ। तपाईकंो वमडिाईफलदे तपाईको 
आफनो िभा्निसथा को समयमा वमडिाईफरी हदेरविचार प्रदान िननेछ; 
असपताल मा बदेथा र जनमको बदेला हदेरविचार; र प्रसिपछी आफनै घर मा 
हदेरविचार, र आिशयकता अनकुयू ल तपाईको िभा्निसथा, बदेथा लािदेको बदेला 
िा जनम मा कुनै पवन समय मा एक वमडिाईफलदे जीपी रोि वििदेषज् िा रोि 
वििदेषज्लाई वसफाररस िन्न सकनदेछ।

वनजी सिास्थ् हेिवि्ाि छनौट
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जतन संि सलुझाउन:ु 
िभा्निसथा मा हुदँा आफैलदे 
आफनो रदेिददेि

Handle with care:  
looking after yourself in pregnancy
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्काउनटि्ा खरिि गन्न पाईने औषधीहरु ि िैवयि्क 
औषधीहरु ि वसफारिस्का (वप्सरिपसन) औषधीहरु 
प्वत ख्ाल िाखनलुहोला

कुनै कुनै औषिीहरू ( वचवकतसकलदे वसफाररस िरदेको िा डाकटरलदे 
नलदेविकन औषिी पसलमा वकनन पाइनदे सािारण औषिी ) िभा्निसथामा 
सदेिन िन्न हावनकारक हुनसकछ। यसमा काउनटरमा वकनन वमलनदे औषिीहरू 
जसतो वक एनटी इनफलामदेटोरी  उदाहरणको लावि नयरुोफदे न, कोलड एणड 
फल ुऔषिीहरू र िाकिाकरी, बानता र पाचन समसया वनको पानने औषिी 
पद्नछन।् 

तपाईलँदे िभा्निसथामा कुनैपवन औषिी सदेिन िननेबारदे सोचविचार िरररहन ु
भएको छ भनदे :

 • पयारावसटामोल दिुाई र जिोरोको लावि सबभनदा सरुवक्षत मावननछ 

 • पवहला तपाईकँो फामा्नवसष्ट, सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत 
सोधनहुोस 

 • सबभनदा कम मात्ा प्रयोि िनु्नहोस 

 • िदेरै थरीका औषिीहरू सदेिन निनु्नहोस 

 • मदर सदेफमा फोन िनु्नहोस (०२) ९३८२ ६५३९ ( वसड्नी 
महानिरपावलका क्षदेत्) िा १८०० ६४७ ८४८ ( क्षदेवत्य NSW). 

व्व्कतस्कद्ािा वसफारिस गरिए्को औषधी 

यवद तपाईलँदे वनयवमत रूपमा औषिी सदेिन िनु्नहुनछ भनदे आफयू  िभ्निती 
भएको थाह पाउँनदे विवत्कै तपाईकँो वचवकतसकवसत जाँच िराइहालनहुोस। 
कदे वह औषिीहरू िभा्निसथामा हावनकारक हुनसकछन ्र वतनलदे िवमभर 
प्रकृवतका जनम असरहरू िन्नसकछन ्। 

्वि ्ेिो व्व्कतस्कले औषधी वसफारिस गिे्ा ्ेक गनने ?
यवद तपाई ँिभ्निती हुन ुभएको भए िा िभ्निती बननदे कोविि िरररहन ु
भएको भए तयो कुरा आफनो वचवकतसकवसत भननहुोस।् 

्वि ्ैले वन्व्त रूप्ा औषधी वलन आिश््क रए्ा  
्ेक गनने ?
तपाईकँो वचवकतसकवसत भदेट िनु्नहोस र औषिी बदलन ुपनने नपनने कुरा 
सोधनहुोस। यवद तपाईलँाइ दम िा आजमा, आथा्नइवटस, वडप्रदेसन, 
इनफलामदेटोरी बाओल रोि िा एवपलदेपसी भएको भए तपाईलँदे औषिी 
वलइराखनपुनने हुनसकछ । तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसक वसत 
अथिा मदरसदेफमा(MotherSafe) समपक्न  िनु्नहोस र िभा्निसथामा िा 
सतनपान िराइरहदेको अििीका लावि सबभनदा सरुवक्षत उपायबारदे सोिपछु 
िनु्नहोस।् 

तपाई ंगर्निती हुनलुहुिँा सवरि् ि सिास्थ् िहनलु अत्नतै िाम्ो हो, 
ति व्ा्ा् गनलु्न अगाडी तपाईलें आफनो व्डिाईफ िा डाकटि 
सगं व्ा्ा् गिा्न तपाई्को ्कलु नै पवन सिास्थ् स्स्ा नरए्को 
सलुवनवचित गनलु्नहोला। ्वि ्कलु नै स्स्ा छैन रने, हप्ा्को प्ा्जसो 
विनहरु्ा ३० व्नेट्को साधािर व्ा्ा् जसतै पैिल िा पौडी 
खेलने गनलु्नहोला।

वनयवमत वययम िना्नलदे हुनदे फाईदाहरु:

 • तपाईलाई सिास्थय तौलमा रहन मद्त पगुनदेछ

 • तपाईलाई आनवनद हुन मद्त पगुनदेछ

 • तपाईलाई बवलयो र सिस्थय हुन – िभा्निसतआ, बदेथा लागदा र आमा 
बनदाका कवठनाईहरुलाई सिीकान्न मद्त पगुनदेछ

 • कदे ही िभ्निती मवहलालाई असर िननेढाड दखुनदे र िैररकाज नसाहरुको 
दिुाई कमी िन्न मददत् पगुनदेछ

्वि तपाई ंगरा्निसथा अवघ शािीरि्क रुप्ा सवरि् हुनलु रए्को 
छैन रने, एक सािारण वयायाम िरदेर सरुु िनु्न राम्ो हुनदेछ। पैदल, पौडी र 
पावनमा िररनदे वयायम (पानीमा अभयास) पवन राम्ो हुनदेछ। पवहलो आफनो 
वचवकतसक िा वमडिाईफ संि कुरा िनु्नहोला।

यवद तपाई ंिभा्निसथा भनदा अवघ सवक्य हुनहुुन्थयो भनदे िा तपाई ंिदेल 
िदेलन ुहुन्थयो भनदे, तपाईलदे आफनो वयायामको वनयवमतताको बारदेमा आफनो 
वमडिाईफ िा डाकटर संि कुरा िनु्नहोला। तपाईलंदे तयसता कदे ही िवतविविहरु 
िदा्निदेरी तपाईलंाई कुनै सिास्थय समसया नहुनदे, र आफनो वयायामको कारण 
िभा्निसथामा समसया नाआउनदे वनवचित िनु्न आिशयक छ।

िभा्निसथा चोट लागनदे जोविम बवढ हुनदे हुनालदे तयस कुरामा सचदेत हुनहुोस।् 
यो हुनाको मखुय कारण तपाईको आफनो सनायबंुिन र जोनमीहरुिकुुलो 
हुनछन ्जसलदे वजउ बढ्न वदन ुर सवजलो संि जनम वदन सवजलो बनाउनदेछ। 
िभा्निसथा मा चोट लागनदे जोविम बाट परै रहन उचच-प्रभाि हुनदे वयायाम 
(तल मावथ उफ्रनदे र पटक पटक िररर तल माथी हुनदे) र आफनो चाक, घुडँा, 
िोडा, िोवलिाँठा िा कुवहनो जोवन्नहरुमा भार पनने कृयाकलाप निनु्न होला।

सािारण वयायामका साथ सिास्थय रहनकुा साथै, िभ्निती भएको बदेला 
तपाईको, ढाड र िभा्निय, पदेटका मांसपदेिीहरू सामानय भनदा बढी 
तनािपयूण्न अिसथामा हुनछ तसथ्नवििदेष हदेरचाह िनु्न अतयनतै महत्िपयूण्न छ। 
िभ्निती हुदँा िररनदे वििदेष वययमहरुको कृपया पषृ्ठ ३७ मामलाई िक्तरी ददेऊः 
सतुकदे री अिाडी र पछाडी को कसरतमा हदेनु्नहोला।

गरा्निसथा ्ा उप्ािव्ा्ा्
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्ेिो ्ानवस्क अिसथा्को लावग ्ैले सेिन गरििहे्को 
औषधी  ्ेक सलुिवषित हुनछ? 
मानवसक रोिको अिसथामा रहदेका कदे वह मवहलाको लावि िभा्निसथाभर 
तयसको उपचार निनु्न भनदा औषिीलाइ वनरनतरता वदन ुराम्ो हुनसकछ । 
तपाईलँदे सदेिन िददै रहन ुभएको औषिीको बारदेमा आफनो वचवकतसकवसत 
सललाह वलनहुोस।् 

हब्नल  उप्ाि  ि  एिो्ाथेिापी 

िभा्निसथामा हब्नल उतपादनहरू जसमा होवमयोपयाथी र एरोमाथदेरापीको 
प्रयोिका असरहरूबारदे वनकै कम अनसुनिान भएका छन ्। कवतपय 
मावनसहरू हब्नल उतपादनहरू प्राकृवतक भएकोलदे सरुवक्षत हुनदे ठानछन ्। तर 
हब्नल उतपादनहरूका असर वनकै कडा हुनदे हुदँा तपाईलँदे अनय औषिीको 
सदेिनमा जसतै साििानी अपनाउँदा राम्ो हुनछ ।  

प्रयोििालामा बनाइएका औषिीहरू जसतो नभ ैप्रकृवतलदे बनाएका हब्नल 
औषिीहरूको िवक्तको सतर विवभनन िालको हुनदे भएकोलदे तपाईलँदे सदेिन 
िरररहन ुभएको औषिीको मात्ा िा डोज सरुवक्षत छ िा छैन भनदेर यवकन 
िन्न िाह्ो हुनसकछ। सबभनदा सरुवक्षत कुरा आफयू लदे कुनैपवन औषिी सदेिन 
िनु्न अवघ हब्नल उतपादन िा औषिी जदे भएपवन तयसलाई सदेिन िनु्नअवघ 
तपाईलँदे आफनो वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस। 

तपाई ँिभ्निती हुदँा हब्नल औषिीहरू जसतो वक एलो भदेरा, एनजदेवलका, 
आबदोर भाइट, बलयाक कोहोस, बल ुकोहोस, कयासकारा साग्ादा, कमफ्रदे इ, 
दोङ्किाई, वफभर वफउ, िोलडदेन वसल, जवुनपर, पयासन फलािर, पदेननी 
रोयल, पोकविडर वसलपरी एलम जसता िाद् पदाथ्न िान ुहुदँनै । 

सिास्थ्  सािधानी ! 

तपाईकँो वचवकतसक िा फामा्नवसष्टवसत सोिपछु िनु्न 
अवघ वनयवमत रूपमा सदेिन िरर आएको औषिी सदेिन 
िन्न नरोवकनहुोस ्। 

❖

यवद तपाईलँाइ जिोरो आएको छ भनदे तपाईकँो 
वचवकतसकलाई सकदे समम वछटो जानकारी िराउनहुोस।् 
िासिरी िभा्निसथाको पवहलो कदे वह हप्ामा लामो  
समयसमम उचच जिोरो सहन ुभनदा पयारावसटामोल िाएर 
तयसलाई वनयनत्णमा लयाउन ुसरुवक्षत हुनछ। 

❖

तपाईकँो िभा्निसथाको बदेला िा तयसभनदा पवहला यवद 
तपाईलँदे लाियू औषि सदेिन िनु्न भएको भएमा तपाईलँदे 
आफनो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई तयसबारदे 
जानकारी िराउँन ु वनकै जरूरी छ वकनभनदे तपाईकँो 
वििलुाई जनमदँा वििदेष िालको हदेरचाह आिशयक 
पन्नसकछ । 



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 14

सेनट जोनस िोट्न रने्को ्ेक हो ?
यवद तपाईलँदे वडप्रदेसनको लावि यो औषिी सदेिन िरररहन ुभएको भए 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई तयसबारदे जानकारी 
िराउँनहुोस।् तपाईलँाइ वडप्रदेसनको समसया छ भनदे उपयोिी सदेिाहरू र अनय 
उपचारहरू उपलबि हुनसकछन।्  

गर्निती अिसथा्ा ्ैले हब्नल व््ा वपउँनलु हुनछ ?
सािारणतया यवद तपाईलँदे सामानय पररमाणमा वपउँनदे िनु्न हुनछ भनदे 
अविकाँि हब्नल वचयाहरूलदे कुनै हावन िददैनन ्। 

गरा्निसथा्ा िसपबेिी्को  पात्को व््ा वपउँनलु सलुिवषित  
हुनछ ?
परमपराित औषिीहरूका बारदेमा पया्नप् अनसुनिान नभएकोलदे  सपष्ट 
उत्र वदन सवकँदनै। वबहानीपि िाकिाकरी लागनदे अिसथालाई रसपबदेरीको 
पातको वचयालदे कम िछ्न  भननदे दािी िररएको छ। तर तयसलदे झन िानता 
िराउँन सकछ र अझ िभ्नपतन िा आमासयलाई उत्देवजत पारदेर समय नपगुद ै
बदेथा लागनदे समदेत हुनसकछ भवनएको छ। यसलदे बदेथा लागदा हुनदे वपडा 
कमिन्न मद्त िछ्न वक त भननदेकुरा पवन सपष्ट छैन। अषट्देवलयामा िररएको 
अनसुनिानलदे रसपबदेरीको पातको वचयालदे बदेथा लागदाको पवहलो चरणलाई 
छोटो पान्न नसकदे पवन दोश्ो चरणको अििीलाई अवलकवतलदे घटाइवदएको 
पत्ालिाएको वथयो। यसलदे फरसदेपस िा वसजररन सदेकसन अपरदेसनको 
दरलाई कम पारदेको पवन ददेिाएको वथयो। 

िास कुरा कदे  त ? हामीलदे थप अनसुनिान िनु्न आिशयक छ। तयसबदेलासमम 
-सरुवक्षत ठाउँमा रवह रहन - तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे 
वदएको सललाहलाई माननहुोस – र विहानमा हुनदे िाकिाकरीको उपचारको 
लावि अनय उपायहरूको प्रयोि िनु्नहोस। थप जानकारीको लावि पदेज 
४३ मा िभा्निसथा मा सािारण सरोकारहरु (Common concerns in 
pregnancy) हदेनु्नहोस। 

िै्कवलप्क औषधीहरू ि पहुँ् हरू 

हब्नल औषिीहरूको जसतै कवतपय िैकवलपक औषिी तथा उपचार 
विविहरूको प्रभािकारीता लिायत सरुक्षाको बारदेमा पया्नप् अनसुनिान 
भएको छैन।  कदे वह उपचार विविहरू जसतो वक अककुपङ्चर, मसाज, 
कायरोप्रावकटक र ओवसटयोपयाथी उपचार विविलाई यवद पयूण्न रूपमा 
योगय र िभ्निती मवहलाको उपचारमा अनभुिी वयिसायीलदे प्रयोि िरदेमा 
िभा्निसथामा सरुवक्षत मावनएको छ। तर कुनै कुनै उपचार विविको राम्री 
मयूलयाङ्कन निररएकोलदे तयसबाट तपाई ँर तपाईकँो वििकुो लावि कुनै 
ितरा हुनछ िा हुनन भनदेर हामी यवकन िन्न सकदनैौ।ँ 

तपाई ँिभ्निती हुन ुभएको बदेला कुनैपवन नयाँ उतपादन िा उपचार िरुू 
िनु्नअवघ जवहलदे पवन आफनो वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकावसत 
कुराकानी िनने िनु्नहोस।
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तपाई ँर तपाईकँो वििकुो वहतको लावि तपाईलँदे िन्न सकनदे सबभनदा 
उत्म कुरा भनदेको िमु्पानको पररतयाि हो। िभा्निसथाको प्रारमभमा 
तयसलाई पररतयाि िदा्न तयसलदे वनककै िदेरै फाइदाहरू वदनछ भनदे 
कुनैपवन बदेला छाड्दा वििलुाई हुनदे ितरा कम िछ्न। चरुोट सदेिन िनने 
बानी छाड्न िाह्ो हुनसकछ तर यवद तपाई ँछाड्न चाहनहुुनछ भनदे 
मद्त र सहायता उपलबि छ। तपाईकँो पररिारका अनय सदसयहरू 
र पाट्ननरलदे पवन िमु्पान छाड्दा राम्ो हुनछ। तपाईहँरू सबैलदे आफनो 
वििलुाई चरुोटको ििुाँको असरबाट बचाउँन ुपद्नछ।  

िभा्निसथामा िमु्पान िनु्न हावनकारक हुनछ वकनभनदे िमु्पान 
िननेहरूका वििहुरू:

 • मरदेको जनमनदे ितरामा हुनछन

 • समय नपवुिकन िा (३७ हप्ाको अविरी अवघ नै जनमनदे)

 • कम िजनको हुनदे । जब तपाई ँचरुोटबाट हावनकारक रसायनहरू 
ििुाँ माफ्न त वलनहुुनछ तयो तपाईकँो वििकुो रक्तप्रणालीमा प्रिदेि 
िछ्न। तयसपवछ वििलुदे थोरै अवकसजन पाउँछ र राम्री बढ्दनै 
पवन। िजन कम भएका वििहुरू जनमदेपवछ उवनहरूमा सिास्थय 
समसयाहरू ददेिापन्न थालछ। 

 • वििहुरू जनमदेपवछ फोकसोमा आजमा िा दम जसता समसयाहरू 
आउँछन।् 

 • SIDS को ितरामा रहनछन।् 

अझै धलुम्पान गिदै हुनलुहुनछ ?
छाड्ने बेला ्वह हो 

सिास्थ् सािधानी !  
अन् ्ावनसहरू्को धलुिाँबाट टाढा 
िहनलुहोस 

पयावसभ समोवकङ् िा सषुत िमु्पान भनदेको अकदो 
वयवक्तको ििुाँलाई सिास प्रश्वास माफ्न त वलन ुहो।  
तपाईकँो वििकुो िररपरी कसैलदे िमु्पान िछ्न भनदे 
तपाईहँरू सबैलदे पवन ििुाँपान िरररहन ुभएको हुनछ। 
तपाई ँिभ्निती हुन ुभएको बदेला अरू मावनसको चरुोटको  
िुिँाबाट परै रहनदे कोविि िनु्नहोस।  विि ुजनमदेपवछ 
तपाईकँो वििकुो नवजक कसैलाई पवन िमु्पान िन्न 
नवदनहुोस। वििलुाई मावनसहरूलदे िमु्पान िरररहदेको ठाउँ 
उदाहरणको लावि बिैचा िा भोजहरू भएको ठाउँबाट परै 
राखनहुोस। 
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वकिटलाइन(Quitline) (१३ ७८ ४८) मा कल िनु्नहोस। वकिटलाइन 
िमु्पान पररतयाि िन्न चाहनदे मावनसहरूलाइ मद्त िन्न लवष्यत एउटा 
विश्वावसलो टदेवलफोनमा आिाररत सदेिा हो। वकिटलाइन सदेिा िष्नभर 
हरदेक वदन चौविसै घणटा र सातै वदन उपलबि हुनछ । िमु्पान छाड्न 
सघाउँन िदेरैिटा काय्नक्महरू उपलबि छन।् कुनैपवन बदेला यसलाई 
छाड्न सवकनछ।  तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत 
िमु्पान छाड्नदे तररकाबारदे जानकारी वलनहुोस। 

्ैले गरा्निसथा्ा वन्कोवटन ग् िा प्ा्हरू्को  
प््ोग गन्न सकछलु  ?
वनकोवटन ररपलदेसमदेनट थदेरापी (NRT) लदे तपाईलँाइ िमु्पान छाड्न 
मद्त िन्न सकछ। यसमा वनकोवटन पयाचदेज, िम, लोजदेविस चककरीहरू 
समािदेि छन ्र वतवनहरूलाई तपाईकँो वजब्रो मवुन र श्वास वलनदे नवलमा 
रािदेर सदेिन िनने िररनछ। वतनमा सानो पररमाणमा वनकोवटन हुनछ 
जसलदे तपाईलँाइ चरुोटको तल तल लागन कम िराउँनदे िछ्न। तपाईकँो 
िरीरमा वनकोवटनको मात्ा प्रिदेि नै निराउँन ुसबभनदा उत्म हो तर 
NRT को प्रयोि माफ्न त िमु्पान छाड्न िोजन ुचरुोट सदेिन िनु्न भनदा 
राम्ो हुनछ वकनकरी:  

 • वनकोवटनको मात्ा कम हुनछ 

 • चरुोट सदेिन िदा्न िरीरमा प्रिदेि िनने हावनकारक रसायन जसतो कुरा 
तपाईलँदे सदेिन िनु्न भएको हुदँनै

 • तपाईलँदे चरुोट िाँदा तयसको िुिँा िररपरर रहदेका अनय 
मावनसहरूलदे समदेत सिास माफ्न त वलएजसतो यसमा हुदँनै।  

यवद तपाईलँदे NRT वलन िोजन ुभएमा िम, पगलनदे ट्याबलदेटहरू िा 
श्वास प्रश्वास वलनदे इनहदेलरको प्रयोि िदा्न राम्ो हुनछ। वतवनहरू माफ्न त 
तपाईलँाइ सानो पररमाणमा वनकोवटन प्राप् हुनछ र तपाईलँदे कवत 
वलनदे भननदेकुराको वनयनत्ण िन्न सकनहुुनछ। पयाचहरूलदे तपाईलँाइ 
वनकोवटनको वनयवमत डोज वदनछन ्र तयो वििहुरूका लावि तयवत 
राम्ो कुरा होइन। तर वत उतपादनहरू सवह तररकालदे प्रयोि िनु्न 
महतिपयूण्न हुनछ। आफयू लाई कसो िदा्न फाइदा हुनछ भननदेकुरा तपाईकँो 
वचवकतसक िा फामा्नविष्ट वसत सोिपछु िनु्नहोस।् 

यवद तपाईलँदे सतनपान िराउँन ुभएको छ भनदे िमु्पान िनु्न भनदा वजब्रो 
मवुन रािदेर पिालनदे वनकोवटन िमहरू, लोजदेवनिस, ट्याबलदेट्स िा श्वास 
प्रश्वास नवलमा रािदेर सदेिन िनने पदाथ्नहरू वलन ुतपाई ँर वििकुो लावि 
लाभदायक हुनछ। वत पदाथ्नहरू सदेिन िनु्न अवघ तपाईलँदे  वििलुाइ 
सतनपान िराउँन ुपछ्न। यवद तपाईलँदे िमु्पानलाइ जारी राखनदे हो भनदे 
चरुोट सदेिन िनु्न अवघ तपाईलँदे वििलुाई सतनपान िराउँनहुोस। 

्वि ्ैले धलुम्पान गनने गिे्को ्कािर ्ेिो वशशलु सानो 
हुनछ रने  ्ेक त्सले ्लाई वशशलु जन्ाउँन सवजलो 
पािदैन ? 
पाददैन ! सानो विि ुहुनकुो मतलि बदेथा सहज भननदे हुदँनै – िभ्नमा 
राम्री नबढदेको विि ुजसको िजन कम छ -  उसलाई अलपकावलन 
िा वदघ्नकावलन सिास्थय समसयाहरू आइपनने हुनसकछ। 

्वि ्ैले रख्निै धलुम्पान ्कटौवत गिेि अवल थोिै ल्ुिोट 
सेिन गनने गिे ँरने ्ेक हुनछ ? वशशलु्को लावग त्सले 
फाइिा गिदैन ि ?
कवतपय मावनसहरू जसलदे चरुोट कम सदेिन िनने िछ्नन उवनहरूलदे 
थप ििुाँहरू सिास प्रश्वास माफ्न त वलएर आफनो तल तल मदेटाउँनदे 
िछ्नन जसलदे िदा्न उवनहरूको सिास्थयमा थप समसयाहरू आउँनदे 
िद्नछ। तपाई ँ र तपाईकँो वििकुो सिास्थयको लावि िमु्पान िददै निनु्न 
सबभनदा सरुवक्षत उपाय हो। 

्वि तपाईलँाइ धलुम्पान छाड्न ्द्दत ्ावहए्ा 
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जि तपाई ँरकसी सदेिन िनु्नहुनछ अलकोहल तपाईकँो रितबाट वििकुो 
रितसमम पगुछ र तयसलदे तपाई ँर विि ुदिुैलाई बदेफाइदा पगुनदे ितरा बढाउँछ। 
सबभनदा सरुवक्षत तररका भनदेको िभ्निती िा िभा्निारण िन्न प्रयास िरररहदेका 
मवहलालदे रकसी िा अलकोहल सदेिन नै निदा्न राम्ो हुनछ। 

िभा्निसथामा अतयनत बढी अलकोहल सदेिन िदा्न िभ्नपतन हुनदे, मरदेको विि ु
जनमनदे र समय अिािै वििकुो जनम हुनदे िरदेको पाइएको छ। 

वनयवमत रूपमा अतयनत बढी रकसी सदेिन िदा्न (वदनमा आठ गलास िा मात्ा) 
भ्णुमा अलकोहल वसनड्रोमको ितरा बढ्न जानछ। अलकोहल वसनड्रोम भएको 
वििहुरूमा बौवद्धक समसयाहरू आउनदे, वजउ चलाउन र समनिय िन्न नसकनदे,  
अनहुार, मटुु र हाडमा असर ददेविनदे अवन िारररीक बवृद्ध िषुत हुनदे हुनछ। 

्ैले आफू गर्निती रए्को थाह पाउनलु अवघ ्ेकवह वरिङ्कस 
वलए्को वथए ँ
नआवत्नहुोस – यवद िभ्निती मवहलालदे आफयू  बचचा पाउनदे भएको जानकारी 
पाउँन ुअवघ सानो पररमाणमा अलकोहल सदेिन िरदेको भए वििलुाई तयसबाट 
आइपनने ितरा वनकै कम रहदेको हालको प्रमाणलदे सङ्कदे त िरदेको ददेविनछ। 

यवद तपाई ँ वचवनतत हुनहुुनछ भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसक 
अथिा मदरसदेफ (MotherSafe) को नमबर (०२ ) ९३८२ ६५३९ (वसड्नी 
महानिर क्षदेत्) िा १८०० ६४७ ८४८ (वनिलुक कल सदेिा) मा समपक्न  
िनु्नहोस । 

िभा्निसथामा सदेिन िरदेको अविकाँि लाियू औषि पलदेसदेनटा माफ्न त वििसुमम 
पगुनदे िछ्न। अिैि औषि जसतो वक कयानविस, वसपड, आइस, कोवकन, 
वहरोइन, एकसटदेसी िा LSD मा िास कदे  कुरा छ भननदे थाह पाउँन कवठन 
हुनछ। वतनमा एक भनदाबढी प्रकारको लाियू पदाथ्न हुनछ िा अनय पदाथ्नहरू 
वतनमा वमसाइएको हुनछ। यसतो वसथवतमा वतनलदे वििलुाई विकवित हुनबाट 
रोकन र असरहरू थाह पाउन कवठन हुनछ। तर वत कुराहरूलदे तपाई ँर विि ु
दिुैलाई अपठ्यारो पान्नसकनदे कुरा हामीलाई थाह छ। 

एक प्रकारको भनदाबढी लाियू औषि र रकसी सदेिन वचनताको विषय वकन पवन 
हो भनदे यसलदे िभ्न र वििमुावथ कदे  कदे  असर िछ्न भननदे कुरा अज्ात छ। कोवकन, 
वसपड, वहरोइन लिायतका कदे वह लाियू औषिको वनयवमत सदेिन िदा्न तयसबाट 
प्रभावित विि ुजनमदेपवछ विथड्रिल वसनड्रोम अथा्नत कुनैपवन कुरामा चासो 
नवदनदे सषुत िालको हुनसकछ। 

यो टदेिल िभ्निती हुदँाका समयमा औषिी –हामीलाई कदे  थाहा छ (Drugs 
in pregnancy – what we know) (आिामी पदेजमा) आमा र उनको 
विकवित हुदँ ैिरदेको वििमुा लाियू औषिका कारण परदेको कदे वह पररवचत 
असरहरू उललदेि िररएको छ। 

िभ्निती मवहलाको लावि सबभनदा सरुवक्षत उपाय भनदेको कुनैपवन अबैि लाियू 
औषिको प्रयोि निनु्न हो। वत लाियू औषिको इनजदेकसन वलनदे वयवक्तहरूलाई 
हदेपाटाइवटस सी र  हदेपाटाइवटस सी हुनदे ितरा रहनछ। यवद तपाईलँदे लाियू 
पदाथ्नको सदेिन िरररहन ुभएको छ भनदे वछटैि नै  तपाईकँो वचवकतसक िा 
सिास्थय पररचाररकावसत िभा्निसथामा हदेरचाहको लावि तपाईलँाइ कुन कुन 
कुरा उपलबि हुन ुजरूरी छ भननदे कुरा थाह पाउँन सललाह वलनहुोस। 

् गर्निती रए्को थाह पाउँनलु अवघ लागू औषध वलए्को 
रए ्ेक हुनछ? 
यवद तपाईलँदे  आफयू  िभ्निती भएको थाह पाउँन ुअवघ लाियू औषि सदेिन 
िनु्न भएको भए पवन भयवभत भ ैहालन ुपददैन। तपाईकँो सिास्थय पररचाररका, 
वचवकतसक िा मदरसदेफ(MotherSafe) ( ०२ ) ९३८२ ६५३९ (वसड्नी) िा 
१८०० ६४७ ८४८ ( वनिलुक: कल सदेिा) मा समपक्न  िनु्नहोस। 

गर्निती हुिँा ्ेथाडोन ि बलुपे्नोवफ्न न्को प््ोग 
यवद तपाईलँदे वहरोइन िा अनय िालको ओवपओड लाियू औषि प्रयोि 
िनु्नहुनछ भनदे तपाईकँो वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकावसत मदेथाडोन 
काय्नक्ममा सानने विषयमा छलफल िन्न समपक्न  िनु्नहोस। वहरोइन भनदा 
मदेथाडोन िा बपु्रदेनोवफ्न नको प्रयोि िदा्न वनमन फाइदाहरू हुनसकछ: 

 • तपाई ँर तपाईकँो वििकुो सिास्थयमा सिुार 

 • तपाईको वििमुावथको ितरा कम हुनछ

 • िभा्निसथामा जवटल समसयाहरू आउनदे ितरा कम हुनछ 

 • लाियू औषिको प्रयोि र जीिन िलैीलाई सथीर पान्न मद्त िछ्न। 

अिैध लागू औषधिकसी – गरा्निसथा्ा वपउँन्का लावग 
सलुिवषित परि्ार रनने ्ेकवह हुनछ ? 
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गरा्निसथा्ा औषधी –हा्ीलाई ्ेक थाहा छ

औषधी गरा्निसथा्ा ्सले ्कसिी असि गि्नछ

बदेनडोडाईजावपन 
(Benzodiazepines)  
 (Valium, Normison, 
Serepax, Hypnodorm, 
Xanax, Temaze) 

 • यी औषविहरुलदे सालनालको थैली पार र बचचा को िवृद्ध र विकास असर िन्न सकछ।

 • वतनीहरूलदे निजात वििलुाई आवनबानी र अनय लक्षणहरुमा पररित्नन लयाईवदन सकदछ।

 • यवद तपाईकंाई  बेंजोडाइजदेपाइन को वसफाररस िररएको छ भनदे, यवद तपाई ंिभ्निती हुनदे योजना िददै 
हुनहुुनछ िा िभ्निती हुनहुुनछ भनदे तपाईलंदे आफनो डाकटर संि कुरा िनु्न महत्िपयूण्न हुनदेछ।

 • यी लाियूपदाथ्नहरु आमाको सतनपानको दयूिको माधयमबाट बचचालाई सन्न सकदछ। बचचाको 
िरीरलदे चाँडै यी औषिीहरु थदेगन सकदनै र वतनीहरूलाई यसको मात्ा िदेरै हुदँ ैजान पवन सकदछ।

भाँि  
 (हुकका, मदहोि, िाँजा, घाँस, 
झारपात) 

 • सतुमी संि भांि ियूम्पान िनु्न भनदेको तपाईलंदे काब्नन मोनोओकसाइड र अनय हावनकारक रसायन 
सास वनलद ैहुनहुुनछ जसलदे बचचालाई समसयामा मा पान्न सकदछ।

 • यसलदे बचचा उमदेर नपिुी र कम भएको बालकको जनम हुन सकनदे जोविम बढाऊनदेछ।

कोकरीन  
 (Cocaine) 

 • कोकरीन प्रयोि िना्नलदे िभ्नपात र मरदेको बालक जनमनदे ितरा बढ्छ।

 • यसलदे दिुै आमाको िभा्नियक र बचचाको तक्त नलीलाई साँिरुो बनाईवदनछ जसको कारण 
रित आपयूवत्न कम हुनदेछ, बालकको बदृ्धीमा ह्ास आउनदेछ र सालनाललाई िभा्निय ददेवि अलि 
िररवदन सकछ।

मदेथापदेडावमन 
(Methamphetamines)  
 (सपीड, आईस, मवणभ (स-साना 
टुक्ा) मदेथ) 

 • मदेथापदेडावमन लदे आमाको र विकासिील बचचाको हृदय िड्कन दर िवृद्ध िराईवदनछ।

 • कोवकनलदे जसतै, बचचाको तक्त नलीलाई साँिरुो बनाईवदनछ जसको कारण रित बालकको 
बदृ्धीमा ह्ास आउनदेछ र सालनाललाई िभा्निय ददेवि अलि िररवदन सकछ।।

 • चरुोट ियूम्पान िना्नलदे बचचाको रक्त नवलहरुको सामानय िवतमा प्रभाि पाद्नछ।

 • िभ्निती भएको बदेला यी लाियूपदाथ्न प्रयोि/सदेिन िना्नलदे रक्तस्ाि, बालक चाँडो जनमनदे, िभ्नपतन र 
भ्यूणमा असामानयताहरु हुनदे ितरा हुनदेछ।

एकसटदेसी (Ecstasy)  
 (E, XTC, X) 

 • एकसटदेसीको कारण रक्तचाप र िरीरको तापक्म बढाईवदनछ बचचा लावि िभा्निसथा मा जवटलताहरू र 
समसया उतपनन हुन सकछ।

 • िभ्निती भएको बदेला यी प्रकार को लाियूपदाथ्नको प्रयोि िना्नलदे वढलाइ बालकको विकास बवृद्धमा 
ससुतता र सयूष्म असामानयताहरु हुन सकदछ।                         

ओवपओवडस (Opioids) 

 (वहरोईन, म्वफन, पदेथावडन, कोडदेईन, 
अकसकोवडन, मदेथाडोन, ट्ामाडोल) 

 • िभा्निसथा मा ओवपओवडस प्रयदोि िना्नलदे िभ्नपतन, समयनै नपिुीकन हुनदे जनम, मरदेको बालक जनमनदे, 
कम तौलको बालक जनमनदे र अचानक विि ुमतृय ुवसंड्रोम (Sudden Infant Death Syndrome)  
(SIDS) को ितरा बढ्छ।



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 19

िभा्निसथामा प्रायजसो संक्मण - सािारण वचसोलदे िभा्निसतामा िासै 
समसया पान्न सकदनै तर कुनै कुनै भनदे बालकलाई सन्न सकदछ र हावनकारक 
हुन सकदछ। तपाईलंदे वनमन पषृ्ठका चाट्नमा तपाई आफुमा हुन सकनदे 
संक्मणको बारदेमा आफनो वमडिाईफ िा डाकटरलाई बताउनहुोला।

कदे ही STIs लदे तपाईको आफनो िभा्निसथा िा आफनो बचचालाई असर 
पान्न सकछ। थाह ैनभकैन पवन पवन STI हुन सकनदे संभािना हुनछ -कदे ही 
संक्मणहरुको लक्षणनै हुदँनै। यवद तपाईलाई थप जानकारीको आिशयकता 
परदेमा िा  STIs को बारदेमा मद्त चावहएमा,  छैन - यो थाह वबना एक 
एसटीआई िन्न समभि छ। तपाई ंथप जानकारी आिशयक िा भनदे, वसड्नी 
सदेकसयुल हदेथ्न सदेनटर (Sydney Sexual Health Centre) को १८०० 
४५१ ६२४ (पैसा नलागनदे फोन) मा वनिलुक: र िोपय परामि्नको लावि 
समपक्न  िनु्नहोला िा www.sshc.org.au मा हदेनु्नहोला।

लागूपिाथ्न ि गरा्निसथा बािे्ा थप 
सह्ोग ि जान्कािी ्कहाँ प्ाप् गन्न 
सव्कनछ:

मदर सदेफ (MotherSafe) को (०२) ९३८२ ६५३९ 
(वसड्नी महानिर क्षदेत्) िा १८०० ६४७ ८४८ (क्षदेवत्य 
नययू साउथ िैलस) ।  on (02) 9382 6539 (Sydney 
Metropolitan Area) or 1800 647 848 
(regional NSW) . मदर सदेफ (MotherSafe) 
वबहान ९ िजदे ददेिी अपरानह ५बजदे समम सोमबार ददेिी 
िकु्बार (साि्नजवनक वबदाका वदन बाहदेक) िलुनदेछ। 
तपाईलदे मदर सदेफ (MotherSafe) अनलाईन www.
mothersafe.org.au मा पवन हदेन्न सकनहुुनदेछ।

ADIS (रकसी र औषवि सयूचना सदेिा)  ( (Alcohol 
and Drug Information Service) : लाियूपदाथ्न 
िा रकसीको बारदेमा सहयोि , िा जानकारी वलन 
चाहानदेहरुका लावि २४ घणटानै टदेवलफोन सदेिा 
उपलबि छन।् टदेवलफोन: (०२) ९३६१ ८००० िा 
१८०० ४२२ ५९९ (क्षदेत्ीय नययू साउथ िैलस) ।

क्ाफतीन िेखी सािधान िहनलुहोस्

कयावफन कफरी, वचया, चकलदेट र (जसतै कोला र ऊजा्न पदेयहरूमा) अनय 
पदेयहरुमा पाईनदे एक उत्देजना पैदा िनने औषि हो। िदेरै कैफरीनलदे िभ्नको 
वििलुाई ितरा र बदेचनैी बढ्न सकछ भननदे वचनता छन।् कदे ही अधययनहरुलदे 
कम कयाफरीन को मात्ामा जोविम हुदँनै भननदे सझुाि भएतापवन, अरूहरुलदे 
भनदे एक वदनमा वििदेष िरी ियूम्पान िा रकसी वपउनदे मवहलाहरुमा कयाफरीन 
को ३०० वमलीग्ाम भनदा बढी भएमा िभ्नपात हुनदे जोविम बढ्नदे भवनएको 
छ। सरुवक्षत पक्षमा हुनकोलावि िभा्निसथामा दवैनक कयाफरीन को मात्ा 
२०० वमलीग्ाम भनदा बढी निनु्नहोला।

२०० वमलीग्ाम भनदेको :

 • २ कम ग्ाउणड कफरी 
 (हरदेक २५० वमलीवलटरको कपमा १०० वमलीग्ाम) िा

 • २१२ कम तैयारी कफरी 
 (हरदेक २५० वमलीवलटरको कपमा ७५ वमलीग्ाम) िा

 • ४ कप मधययम कडा वचया 
 (हरदेक २५० वमलीवलटरको कपमा ५० वमलीग्ाम) िा

 • ४ चक कोक िा तातो चकलदेट 
 (हरदेक २५० वमलीवलटरको कपमा ५० वमलीग्ाम) िा

 • ६ कप कोला (हरदेक २५० वमलीवलटरको ३५ वमलीग्ाम) 

हरदेक पदेय पदाथ्नहरुमा कयाफरीनको  मात्ा फरक फरक हुनछ लदेबल जाँच 
िनु्नहोला। कदे वह पदेय पदाथ्नहरुमा िौराना (guarana) हुनछन,् जनु वबरुिा बाट 
वनकावलएको कैफरीन हुनछन।् िौराना (guarana) को प्रभाि िभा्निसथा मा 
कदे  हुनछ भननदे भनदे ज्ात छैन।

सरंि्र जसले तपाई ंिा तपाई्ंको 
बच्ालाई असि गन्न सकछ  
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गरा्निसथा ्ा सरंि्र

सरंि्र ्ो ्कसिी सनने छ लषिरहरु बच्ा्ा असि तपाईलंाई ्ेक थाह हुनलुपछ्न 

पट््नयवुसस (लहरदे िोकरी) सङ्क्वमत वयवक्तको घवनष्ठ समपक्न  िना्नलदे - 
िोकरीबाट फैलाएको थोपाहरु िा छींड्का बाट यो 
सननेछ। यी थोपाहरु हािामा, प्रयोि िररएको रूमाल 
िा वयवक्तलदे छोएको सतहहरुमा हुन सकछ।

नम् जिरो, नाकबाट पानी बगनदे िा बनदहुनदे, 
थकै लागनदे र िोकरी समािदेि हुन सकछ। 
िोवकलागदाको प्रकृया (लक्षण) मा लामो 
सिास वलद ैवनरनतर िोवकलागनदे जसको कारण 
“चकदो (whooping) ” आिाज आऊँछ।

यो वििकुो जीिनलाई नै ितरामा पानने संक्मण 
हुन सकछ। कदे ही निजात वििलुाई िोवक ललागन 
सकदछ तर सास बनद हुनदे र िरररनै नीलो हुन पवन 
सकछन।् कदे ही बचचाहरूलाई ििुाउन कवठन हुनदेछ र 
सक्न नदे िा चपु रहदेर बसन सकछन।्

वििलुदे ६ हप्ा, ४ र ६ मवहना मा िोप वदन आिशयकता पछ्न। आमालदे पट््नयवुसस 
विरुद्ध िोप हरदेक िरभिती भएको तदेश्ो त्ैमासमा ( कसरि २८ हप्ाको हुदँा) लिाउन ु
पद्नछ ता वक वकटाण ुप्रवतरोिक(एणटीबायोवटकस)् बचचालाई िालको माधयम द्ारा 
जानदेछ। यसलदे बालकलाई िोप वदनदे बदेला नहुञजदेल सममकोलावि संरक्षण प्रदान िननेछ।  
तपाईको आफनो अनय छोराछोरीहरुलदे पवन पट््नयवुसस विरुद्ध िोप लिाउन ुमहत्िपयूण्न छ। 

इनफलएुनजा (फलयू) माथीको जसतै विविष्ट लक्षणहरुमा जिरो र जाडो लागनदे, 
िोकरी, घाँवट दखुनदे,  नाकबाट पानी बगनदे, िदेरै 
थवकत महससु, मांसपदेिी दखुनदे, जोवन्नहरु दखुनदे 
र टाउको दखुनदे पद्नछन।्

यवद लक्षण झन ्िराब हुदँ ैियो भनदे िा यवद 
तपाईलंाई सास फदे न्ननै िाह्ो, छाती दखुनदे, भ्म, 
अचानक ररंिटा लागनदे िा लिातार उलटी भएमा 
ततकाल वचवकतसा सललाह वलनहुोला।

उमदेर नपवुिकन जनमनदे जसता िभा्निसथाका अनय 
जवटलताहरु िा िभ्न पतन पवन हुन सकछ।

निजात वििमुा हुनदे संक्वमकरणलदे बालकलाई 
िवमभर वबरामी पान्न सकनदेछ।

रुघा िोकरी (फलयू) एउटा श्वस द्ारा सनने अतयविक सरुिा रोि हो। प्रतयदेक िष्न एक 
नयाँ िोप वलन ुसबै भनदा राम्ो उपाए हो जसलदे आउँदा इनफलएुनजा मौसम को लावि 
भविषयिाणी िरदेर हरदेक िष्न फलयू को मौसम अवघ िोप तयार िररएको हुनछ। यो िोप 
सबै िभ्निती मवहलाको लावि वनिलुक: छ र यो िभा्निसथाको कुनै पवन समय र सतनपान 
िराऊँदा प्रयोि िन्नको लावि सरुवक्षत मावननछ। तथावप, अनडा संि अवतसंिदेदनिीलता 
हुनदे र एलजमी भएका मवहलाहरुलदे इनफलयूएजंा िोप वलन ुहुदँनै।

िोप लिाएका मवहलाहरुमा, एटंीबडी सालनाल र वििलुाई जनमनदे वबवत्ककैको 
अिविमा वतनीहरूलाई सरुक्षा वदनदेछ।

रुबदेला (जम्नन दादरुा) माथीको जसतै छालामा पातला दाि , नम् जिरो, नाकबाट 
पानी बगनदे, घाँटी दखुनदे, गलयाणड सवुनननदे र 
जोनु्नहरुमा दखुनदे समािदेि हुन सकछ।

बौवद्धक विकलांिता र दृवष्ट समसया, श्िण र मटुुका 
समसया जसता  िमभीर जनम दोषहरु र िभ्नपतन पवन 
हुन सकदछ।

िभ्निती हुन ुअिाडीनै िोप (यवद तपाईलंदे िोप लिाएकै भएपवन) ) लिाएको िनु्न सबै 
भनदा राम्ो हुनदेछ। तपाईलंदे िभ्निती हुन ुअवघ रुबदेला विरुद्ध िोप (तर तपाई ंिभ्निती 
भसैकदे पवछ भनदे हनै) लिाउन सकनहुुनदेछ। यवद तपाई ंरुबदेला भएको वयक्तरीको समपक्न मा 
आउन ुभएको छ भनदे आफनो वचवकतसक िा वमडिाईफलाई बताउनहुोला।

Chickenpox  
 (भयाररसदेलाको) 

माथीको जसतै एककासी अवलकवत जिरो, नाकबाट पानी बगनदे, 
सामानयतया असिास्थय अनभुि र छालामा 
दािहरु र सानो िांठी सरुु हुन ुभनदा अिाडी 
छालामा दानाहरु आउनदे र अनतमा दाि 
ददेविनछ।

निजात वििलुाई मा जनम दोष, साथै 
chickenpox संक्मण हुन सकछ।

अषट्देवलयामा प्रायजसो मवहलाहरु chickenpox मकु्त छन।् तपाईलंदे िभ्निती हुन ुअवघ 
chickenpox विरुद्ध िोप (तर तपाई ंिभ्निती भसैकदे पछी भनदे हनै) िन्न सकनहुुनदेछ। 
यवद तपाई ंchickenpox भएको वयक्तरीको समपक्न मा आउन ुभएको छ भनदे आफनो 
वचवकतसक िा वमडिाईफलाई बताउनहुोला। 

हदेपाटाइवटस बी रित र िरीरको तरल पदाथ्नहरुमा बसनदे एक भाइरस 
को कारण हुनछ। यौन सहिास, सईु, िरीर कलाका 
सामाग्ी (टाटु) , िा  जनमको समयमा बचचालाई सन्न 
सकदछ।

हदेपाटाइवटस बी भाइरस भएका िदेरै 
मावनसहरूमा कुनै पवन लक्षण ददेविदनै, तर 
अझ ैपवन अनय मावनसहरूमा रोि सान्न सकछन।् 
लक्षणहरुमा  सफदे द पहेंलो छाला र आिँाको 
सदेतो भािमा पंहदेलो (जवनडस) , कडा रंिको 
वपसाि र वफकका वदसा, जिरो, कम िाना रुची 
भोक नलागनदे, थवकत अनभुि, जोनमीहरुमा दखुनदे 
हुनछन।्

जनमको समयमा बचचालाई मा संक्मण सन्न 
सकदछन।्

यवद उपचार निररएमा, यसलदे कलदेजोमा िवमभर 
सिास्थय समसयाका साथै िा कलदेजोमा कयानसर 
समदेत हुन सकदछ।

मवहलाहरुलाई िभ्निती भएको बदेला हदेपाटाइवटस बी लावि परीक्षण िन्न वदइनछ। NSW 
मा जनमदेका सबै वििलुाई जनम पवछ असपतालमा वनिलुक: हदेपाटाइवटस बी को िोप 
वदइनछ। सामानयतया यसलदे वििलुाई हदेपाटाइवटस बी ददेवि संरक्षण वदनदेछ। आमालाई 
हदेपाटाइवटस बी छ भनदे पवन यसलदे संिक्षण प्रदान िन्न सहयोि पगुनदेछ। यवद आमालाई 
हदेपाटाइवटस बी छ भनदे, वििलुाई संक्मण ददेवि जोिाउन थप अवतररक्त िोप पवन 
वदइनदेछ।
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गरा्निसथा ्ा सरंि्र

सरंि्र ्ो ्कसिी सनने छ लषिरहरु बच्ा्ा असि तपाईलंाई ्ेक थाह हुनलुपछ्न 

पट््नयवुसस (लहरदे िोकरी) सङ्क्वमत वयवक्तको घवनष्ठ समपक्न  िना्नलदे - 
िोकरीबाट फैलाएको थोपाहरु िा छींड्का बाट यो 
सननेछ। यी थोपाहरु हािामा, प्रयोि िररएको रूमाल 
िा वयवक्तलदे छोएको सतहहरुमा हुन सकछ।

नम् जिरो, नाकबाट पानी बगनदे िा बनदहुनदे, 
थकै लागनदे र िोकरी समािदेि हुन सकछ। 
िोवकलागदाको प्रकृया (लक्षण) मा लामो 
सिास वलद ैवनरनतर िोवकलागनदे जसको कारण 
“चकदो (whooping) ” आिाज आऊँछ।

यो वििकुो जीिनलाई नै ितरामा पानने संक्मण 
हुन सकछ। कदे ही निजात वििलुाई िोवक ललागन 
सकदछ तर सास बनद हुनदे र िरररनै नीलो हुन पवन 
सकछन।् कदे ही बचचाहरूलाई ििुाउन कवठन हुनदेछ र 
सक्न नदे िा चपु रहदेर बसन सकछन।्

वििलुदे ६ हप्ा, ४ र ६ मवहना मा िोप वदन आिशयकता पछ्न। आमालदे पट््नयवुसस 
विरुद्ध िोप हरदेक िरभिती भएको तदेश्ो त्ैमासमा ( कसरि २८ हप्ाको हुदँा) लिाउन ु
पद्नछ ता वक वकटाण ुप्रवतरोिक(एणटीबायोवटकस)् बचचालाई िालको माधयम द्ारा 
जानदेछ। यसलदे बालकलाई िोप वदनदे बदेला नहुञजदेल सममकोलावि संरक्षण प्रदान िननेछ।  
तपाईको आफनो अनय छोराछोरीहरुलदे पवन पट््नयवुसस विरुद्ध िोप लिाउन ुमहत्िपयूण्न छ। 

इनफलएुनजा (फलयू) माथीको जसतै विविष्ट लक्षणहरुमा जिरो र जाडो लागनदे, 
िोकरी, घाँवट दखुनदे,  नाकबाट पानी बगनदे, िदेरै 
थवकत महससु, मांसपदेिी दखुनदे, जोवन्नहरु दखुनदे 
र टाउको दखुनदे पद्नछन।्

यवद लक्षण झन ्िराब हुदँ ैियो भनदे िा यवद 
तपाईलंाई सास फदे न्ननै िाह्ो, छाती दखुनदे, भ्म, 
अचानक ररंिटा लागनदे िा लिातार उलटी भएमा 
ततकाल वचवकतसा सललाह वलनहुोला।

उमदेर नपवुिकन जनमनदे जसता िभा्निसथाका अनय 
जवटलताहरु िा िभ्न पतन पवन हुन सकछ।

निजात वििमुा हुनदे संक्वमकरणलदे बालकलाई 
िवमभर वबरामी पान्न सकनदेछ।

रुघा िोकरी (फलयू) एउटा श्वस द्ारा सनने अतयविक सरुिा रोि हो। प्रतयदेक िष्न एक 
नयाँ िोप वलन ुसबै भनदा राम्ो उपाए हो जसलदे आउँदा इनफलएुनजा मौसम को लावि 
भविषयिाणी िरदेर हरदेक िष्न फलयू को मौसम अवघ िोप तयार िररएको हुनछ। यो िोप 
सबै िभ्निती मवहलाको लावि वनिलुक: छ र यो िभा्निसथाको कुनै पवन समय र सतनपान 
िराऊँदा प्रयोि िन्नको लावि सरुवक्षत मावननछ। तथावप, अनडा संि अवतसंिदेदनिीलता 
हुनदे र एलजमी भएका मवहलाहरुलदे इनफलयूएजंा िोप वलन ुहुदँनै।

िोप लिाएका मवहलाहरुमा, एटंीबडी सालनाल र वििलुाई जनमनदे वबवत्ककैको 
अिविमा वतनीहरूलाई सरुक्षा वदनदेछ।

रुबदेला (जम्नन दादरुा) माथीको जसतै छालामा पातला दाि , नम् जिरो, नाकबाट 
पानी बगनदे, घाँटी दखुनदे, गलयाणड सवुनननदे र 
जोनु्नहरुमा दखुनदे समािदेि हुन सकछ।

बौवद्धक विकलांिता र दृवष्ट समसया, श्िण र मटुुका 
समसया जसता  िमभीर जनम दोषहरु र िभ्नपतन पवन 
हुन सकदछ।

िभ्निती हुन ुअिाडीनै िोप (यवद तपाईलंदे िोप लिाएकै भएपवन) ) लिाएको िनु्न सबै 
भनदा राम्ो हुनदेछ। तपाईलंदे िभ्निती हुन ुअवघ रुबदेला विरुद्ध िोप (तर तपाई ंिभ्निती 
भसैकदे पवछ भनदे हनै) लिाउन सकनहुुनदेछ। यवद तपाई ंरुबदेला भएको वयक्तरीको समपक्न मा 
आउन ुभएको छ भनदे आफनो वचवकतसक िा वमडिाईफलाई बताउनहुोला।

Chickenpox  
 (भयाररसदेलाको) 

माथीको जसतै एककासी अवलकवत जिरो, नाकबाट पानी बगनदे, 
सामानयतया असिास्थय अनभुि र छालामा 
दािहरु र सानो िांठी सरुु हुन ुभनदा अिाडी 
छालामा दानाहरु आउनदे र अनतमा दाि 
ददेविनछ।

निजात वििलुाई मा जनम दोष, साथै 
chickenpox संक्मण हुन सकछ।

अषट्देवलयामा प्रायजसो मवहलाहरु chickenpox मकु्त छन।् तपाईलंदे िभ्निती हुन ुअवघ 
chickenpox विरुद्ध िोप (तर तपाई ंिभ्निती भसैकदे पछी भनदे हनै) िन्न सकनहुुनदेछ। 
यवद तपाई ंchickenpox भएको वयक्तरीको समपक्न मा आउन ुभएको छ भनदे आफनो 
वचवकतसक िा वमडिाईफलाई बताउनहुोला। 

हदेपाटाइवटस बी रित र िरीरको तरल पदाथ्नहरुमा बसनदे एक भाइरस 
को कारण हुनछ। यौन सहिास, सईु, िरीर कलाका 
सामाग्ी (टाटु) , िा  जनमको समयमा बचचालाई सन्न 
सकदछ।

हदेपाटाइवटस बी भाइरस भएका िदेरै 
मावनसहरूमा कुनै पवन लक्षण ददेविदनै, तर 
अझ ैपवन अनय मावनसहरूमा रोि सान्न सकछन।् 
लक्षणहरुमा  सफदे द पहेंलो छाला र आिँाको 
सदेतो भािमा पंहदेलो (जवनडस) , कडा रंिको 
वपसाि र वफकका वदसा, जिरो, कम िाना रुची 
भोक नलागनदे, थवकत अनभुि, जोनमीहरुमा दखुनदे 
हुनछन।्

जनमको समयमा बचचालाई मा संक्मण सन्न 
सकदछन।्

यवद उपचार निररएमा, यसलदे कलदेजोमा िवमभर 
सिास्थय समसयाका साथै िा कलदेजोमा कयानसर 
समदेत हुन सकदछ।

मवहलाहरुलाई िभ्निती भएको बदेला हदेपाटाइवटस बी लावि परीक्षण िन्न वदइनछ। NSW 
मा जनमदेका सबै वििलुाई जनम पवछ असपतालमा वनिलुक: हदेपाटाइवटस बी को िोप 
वदइनछ। सामानयतया यसलदे वििलुाई हदेपाटाइवटस बी ददेवि संरक्षण वदनदेछ। आमालाई 
हदेपाटाइवटस बी छ भनदे पवन यसलदे संिक्षण प्रदान िन्न सहयोि पगुनदेछ। यवद आमालाई 
हदेपाटाइवटस बी छ भनदे, वििलुाई संक्मण ददेवि जोिाउन थप अवतररक्त िोप पवन 
वदइनदेछ।
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सरंि्र ्ो ्कसिी सनने छ लषिरहरु बच्ा्ा असि तपाईलंाई ्ेक थाह हुनलुपछ्न 

हदेपाटाइवटस सी रितमा भएको भाइरसको कारण कलदेजोमा हुनदे संक्ामक 
रोि हो। यो मखुय रूपमा लाियूपदाथ्नको सईुलिाउनदे 
मावनसहरूलाई हुनदे िद्नछ। सङ्क्वमत वयवक्तको रित अकदो 
वयवक्त को रितमा सदा्न यो पक्दे को हुनदे िद्नछ। यो साझा सईु 
र, िा सारसामानहरु िरीरका कला (टाटु) िदा्न, लाियूपदाथ्न 
इजंदेकिन लावि प्रयोि हुनदे अनय उपकरण माफ्न त हुन सकछ। 
कदे ही मावनसहरूलाई सन ्१९९० अवघको  रक्तािान िा 
रितका पदाथ्नहरुबाट यो भाइरसलदे पक्दे को पाईनछ।

हदेपाटाइवटस बी को लावि सोधनहुोला िभा्निसथा िा जनम वददँाको समयमा बचचाहरु मा 
संक्मण सनने (हदेपाटाइवटस सी भएको आमाबाट 
जवनमएको हरदेक १०० वििहुरुमा ५ लाई हुनदे) जोविम 
नययून छ। बचचा संि तपाईकंो रित-ददेिी रितको समपक्न  
छ (जसतै तपाई ंदिुको मनुटा फुटदेको  र बचचा मिु 
िररपरर काटदेको छ) भनदे मात् नत् भनदे सतनपान िराऊँदा 
बचचालाई यो सनने समभािना िदेरै थोरै हुनछन।्

यवद तपाईलंाई हदेपाटाइवटस सी को जोविममा हुनहुुनछ भनदे, जाँच िररहालनहुोला। 
िभा्निसथामा हदेपाटाइवटस सी बारदेमा थप जानकारीको लावि, हदेपाटाइवटस हदेलपलाइन (०२) 
९३३२ १५९९ िा १८०० ८०३ ९९० मा समपक्न  िनु्नहोला। यो वनिलुक:, िोपय सदेिा हो।

एच अई भी िदेरै मावनसहरूलाई प्रारवमभक चरणमा कुनै लक्षण 
ददेविदनै। यवद तपाई ंवनमन कुराहरु भएमा एचआईभी को 
ितरा हुन सकछ:

 • तपाईलदे असरुवक्षत योन समबनि राखन ुभएमा

 • तपाई ंिा तपाईकंो साथी कदे ही अवफ्रकरी र एवियाली 
ददेिहरू बाट आएको जहाँ एचआईभी सािारण छन्

 • तपाई ंलदे औषिी इजंदेकिन िनने उपकरण साझारुपमा 
प्रयोि िनु्न भएमा

 • तपाईलदे अषट्देवलयामा सन ्१०८० र १९८५ का वबच 
रक्तिान िनु्न भएमा

लिातार रुघालािदेको फलयू-जसतै लक्षण - जिरो, 
घाँटी दखुनदे, ग्नथी सवुननदे, छालामा दािहरु ददेिीनदे 
हुन सकदछन।् तयसका साथै वबनाकारण पिाला 
लागनदे, िजन घट्नदे, छलामा दाि ददेविनदे, िा ऐड्स 
(AIDS) संि आिधद वबमारीहरु जसतै वनमोवनया, 
छालाको कयानसर, मवसतषक संक्मण र िंभीर 
फंिल संक्मणहरु हुनदे।

एचआईभी िभा्निसथा को समयमा, जनम वददँा िा 
दिु ििुाऊँदा बचचालाई सन्न सकदछ (कम सदे कम 
यो सािारण तररका नभएपवन) ।  आमाबाट बचचा 
संक्मवणत उपचार िरदेमा छैन भनदे  हुनदे जोविम हरदेक 
१०० मा २ लाई छ, तर जोविम उपचार िररएको छ 
भनदे कम हुनदेछ। वििकुो जनम पवछ उपचार हुनदेछ। 
सतनपान िराउनबाट रोक लिाईनदेछ। 

मवहलाहरुलाई िभ्निती भएको बदेला एचआईभी परीक्षण िन्न भवननछ। यवद तपाईकंो 
िभा्निसथामा एचआईभी िा एड्स छ भनदे, तपाईलंाई आफनो सिास्थय सिुार र बचचालाई 
जोविम कम िनने उपचार िन्न वििदेषज् सललाहको आिशयक पननेछ। थप जानकारीको लावि 
ACON (NSW एड्स पररषद) टदेवलफोन: (०२) ९२०६ २००० मा समपक्न  िनु्नहोला।

पाभदोभाईरस (Parvovirus) , 
िालामा थपपड रोि िा पाँचौं रोि पवन 
भनदेर वचवननदे

सङ्क्वमत वयवक्तको घवनष्ठ समपक्न मा आउनालदे। यो 
िोकरी र हाच्छय ुिदा्नको थपकको छींका्न थोपाहरु 
द्ारा सद्नछ। यसलदे सामानयतया सकल जान ुअवघका र 
सकयू लका बालबावलकाहरुलाई असर िद्नछ।

सामानयतया हलका जिरोको साथ वबमारी, 
लदेसलाईक (lacelike) दाना (िाल मा पवहला 
वदविनछ) , कवहलदेकाहीं जोवन्नहरु दखुनदे।

िरभपतन पवन हुन सकदछ। प्रायजसो ियसक वयक्तरीहरु प्रवतरवक्षत नै हुनदेछन,् तर सिास्थय र बालबावलका रदेिददेि काय्नकता्न र 
विक्षकहरूलाई भनदे ितरा हुन सकछ। तपाईकंो समपक्न मा भएको विद्ालय िा प्रीसकयू ल मा कुनै पवन 
प्रकोप भएको होवसयार हुनहुोस।् यवद तपाई ंरोि लािदेको बचचाको समपक्न मा जान ुभएको छ भनदे 
आफनो वचवकतसक िा िाईआमा (वमडिाईफ) लाई जनाउनहुोला।

साईटोमदेिालस भाईरस 
(Cytomegalovirus) 

 (CMV) 

संक्मण घवनष्ठ मावनसहरुको वपसाि, थकु र अनय 
िारीररक तरल पदाथ्न को समपक्न बाट सद्नछ। वििहुरुको 
नयापीहरुका साथै स-साना थोपा द्ारा संक्मवणत हुन 
सकदछ।

सिसथ ियसक वयकतहरुमा सामानयतया कुनै लक्षण 
ददेविदनै। ग्वनथ जिरोको जसतै लक्षण हुन सकदछ।

िभा्निसथा मा CMV बाट संक्वमत वििलुाई 
मानवसक विकास, दृवष्ट समसया कम सनुनदे, कलदेजो िा 
वफयोमा रोि को जोविम हुनदेछ।

साििानी पयूि्नक हात िनुालदे (जसतै: बचचाहरु को समपक्न मा आएपछी िा नयापी 
चलाएपछी) जोविम कम िन्न सकछन।्

यवद तपाईलाई CMV को संमपक्न मा भएको जसतो लािदेमा, आफनो वचवकतसक िा 
िाईआमा (वमडिाईफ) लाई जनाउनहुोला।

Strep बी (समयूह बी 
streptococcal संक्मण) 

बयाकटदेररया (समयूह बी सट्देपटोकोकस) का कारण 
भएको संक्मण। कररब १२-१५ मवहलाहरुको योनीमा 
बयाकटदेररया रहदेको हुनछ।

मवहलामा कुनै पवन लक्षण नददेविनदे। बचचालाई जनमदेको समयमा सन्न पवन सकदछ र िमभीर 
संक्मण पवन हुन सकछ। यवद संक्वमत भयो भनदे 
बचचालाई एवनटबायोवटकको आिशयकता हुनदेछ र 
िहन हदेरविचार िनु्नपनने हुन पवन सकछ।

NSW असपतालमा सट्ाप बी लाई सलुझाउनदे दईु अलि अलि तररकाहरु छन।् 

प्रायजसो असपतालहरुमा तपाईको सट्ाप बीको जाँच िररनदेछ। यवद तपाई सट्ाप बी बाट संक्वमत 
हुनहुुनछ भनदे तपाईलाई बदेथा लािदेको बदेला एवनटबायोवटक वदइनदेछ। अनय असपतालहरुमा, जोविम 
कारक मवहलाहरुलाई  बदेथा लािदेको बदेला एवनटबायोवटक वदइनदेछ। जोविम कारकहरुमा ३७ हप्ा 
अिाडी बदेथआ लागनदेछ िा  एक उचच तापमान हुनदेछ।

Toxoplasmosis संक्मण वबरालो वदसाहरुमा सामानयतया पाइनदे एक 
परजीिी को कारण हुनछ। यो काँचो िा नपाकदे का मास ु
िानाको कारण हुन सकछ।

वलमफ ग्नथी सवुनननदे, मांसपदेिी दखुनदे र पीडा 
महससु हुनदे, टाउको दखुनदे, जिरो आउनदे, 
सामानयतया असिसथ महसयूस हुनदे।

संक्मण िभा्निय मा प्रिदेि िन्न सकदछ र बचचा मा 
संभावित मानवसक हावन र अनिो पन आउन सकनदे 
िमभीर समसया उतपनन हुन सकछ।

यवद िभ्निती हुदँा पवहलो पटक सङ्क्मण आयो भनदे समसयाहरू ददेिा पनने हुनछन।् सतक्न ताका 
कदमहरुमा काचो मास ुचलाएपछी हात िनुदे, मास ुराम्ो संि पकाउनदे, र वबरालोको समपक्न मा 
नजानदे – फोहोर को भाँडो नचलाउनदे पद्नछन।्

गरा्निसथा ्ा सरंि्र अरु थप
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सरंि्र ्ो ्कसिी सनने छ लषिरहरु बच्ा्ा असि तपाईलंाई ्ेक थाह हुनलुपछ्न 

हदेपाटाइवटस सी रितमा भएको भाइरसको कारण कलदेजोमा हुनदे संक्ामक 
रोि हो। यो मखुय रूपमा लाियूपदाथ्नको सईुलिाउनदे 
मावनसहरूलाई हुनदे िद्नछ। सङ्क्वमत वयवक्तको रित अकदो 
वयवक्त को रितमा सदा्न यो पक्दे को हुनदे िद्नछ। यो साझा सईु 
र, िा सारसामानहरु िरीरका कला (टाटु) िदा्न, लाियूपदाथ्न 
इजंदेकिन लावि प्रयोि हुनदे अनय उपकरण माफ्न त हुन सकछ। 
कदे ही मावनसहरूलाई सन ्१९९० अवघको  रक्तािान िा 
रितका पदाथ्नहरुबाट यो भाइरसलदे पक्दे को पाईनछ।

हदेपाटाइवटस बी को लावि सोधनहुोला िभा्निसथा िा जनम वददँाको समयमा बचचाहरु मा 
संक्मण सनने (हदेपाटाइवटस सी भएको आमाबाट 
जवनमएको हरदेक १०० वििहुरुमा ५ लाई हुनदे) जोविम 
नययून छ। बचचा संि तपाईकंो रित-ददेिी रितको समपक्न  
छ (जसतै तपाई ंदिुको मनुटा फुटदेको  र बचचा मिु 
िररपरर काटदेको छ) भनदे मात् नत् भनदे सतनपान िराऊँदा 
बचचालाई यो सनने समभािना िदेरै थोरै हुनछन।्

यवद तपाईलंाई हदेपाटाइवटस सी को जोविममा हुनहुुनछ भनदे, जाँच िररहालनहुोला। 
िभा्निसथामा हदेपाटाइवटस सी बारदेमा थप जानकारीको लावि, हदेपाटाइवटस हदेलपलाइन (०२) 
९३३२ १५९९ िा १८०० ८०३ ९९० मा समपक्न  िनु्नहोला। यो वनिलुक:, िोपय सदेिा हो।

एच अई भी िदेरै मावनसहरूलाई प्रारवमभक चरणमा कुनै लक्षण 
ददेविदनै। यवद तपाई ंवनमन कुराहरु भएमा एचआईभी को 
ितरा हुन सकछ:

 • तपाईलदे असरुवक्षत योन समबनि राखन ुभएमा

 • तपाई ंिा तपाईकंो साथी कदे ही अवफ्रकरी र एवियाली 
ददेिहरू बाट आएको जहाँ एचआईभी सािारण छन्

 • तपाई ंलदे औषिी इजंदेकिन िनने उपकरण साझारुपमा 
प्रयोि िनु्न भएमा

 • तपाईलदे अषट्देवलयामा सन ्१०८० र १९८५ का वबच 
रक्तिान िनु्न भएमा

लिातार रुघालािदेको फलयू-जसतै लक्षण - जिरो, 
घाँटी दखुनदे, ग्नथी सवुननदे, छालामा दािहरु ददेिीनदे 
हुन सकदछन।् तयसका साथै वबनाकारण पिाला 
लागनदे, िजन घट्नदे, छलामा दाि ददेविनदे, िा ऐड्स 
(AIDS) संि आिधद वबमारीहरु जसतै वनमोवनया, 
छालाको कयानसर, मवसतषक संक्मण र िंभीर 
फंिल संक्मणहरु हुनदे।

एचआईभी िभा्निसथा को समयमा, जनम वददँा िा 
दिु ििुाऊँदा बचचालाई सन्न सकदछ (कम सदे कम 
यो सािारण तररका नभएपवन) ।  आमाबाट बचचा 
संक्मवणत उपचार िरदेमा छैन भनदे  हुनदे जोविम हरदेक 
१०० मा २ लाई छ, तर जोविम उपचार िररएको छ 
भनदे कम हुनदेछ। वििकुो जनम पवछ उपचार हुनदेछ। 
सतनपान िराउनबाट रोक लिाईनदेछ। 

मवहलाहरुलाई िभ्निती भएको बदेला एचआईभी परीक्षण िन्न भवननछ। यवद तपाईकंो 
िभा्निसथामा एचआईभी िा एड्स छ भनदे, तपाईलंाई आफनो सिास्थय सिुार र बचचालाई 
जोविम कम िनने उपचार िन्न वििदेषज् सललाहको आिशयक पननेछ। थप जानकारीको लावि 
ACON (NSW एड्स पररषद) टदेवलफोन: (०२) ९२०६ २००० मा समपक्न  िनु्नहोला।

पाभदोभाईरस (Parvovirus) , 
िालामा थपपड रोि िा पाँचौं रोि पवन 
भनदेर वचवननदे

सङ्क्वमत वयवक्तको घवनष्ठ समपक्न मा आउनालदे। यो 
िोकरी र हाच्छय ुिदा्नको थपकको छींका्न थोपाहरु 
द्ारा सद्नछ। यसलदे सामानयतया सकल जान ुअवघका र 
सकयू लका बालबावलकाहरुलाई असर िद्नछ।

सामानयतया हलका जिरोको साथ वबमारी, 
लदेसलाईक (lacelike) दाना (िाल मा पवहला 
वदविनछ) , कवहलदेकाहीं जोवन्नहरु दखुनदे।

िरभपतन पवन हुन सकदछ। प्रायजसो ियसक वयक्तरीहरु प्रवतरवक्षत नै हुनदेछन,् तर सिास्थय र बालबावलका रदेिददेि काय्नकता्न र 
विक्षकहरूलाई भनदे ितरा हुन सकछ। तपाईकंो समपक्न मा भएको विद्ालय िा प्रीसकयू ल मा कुनै पवन 
प्रकोप भएको होवसयार हुनहुोस।् यवद तपाई ंरोि लािदेको बचचाको समपक्न मा जान ुभएको छ भनदे 
आफनो वचवकतसक िा िाईआमा (वमडिाईफ) लाई जनाउनहुोला।

साईटोमदेिालस भाईरस 
(Cytomegalovirus) 

 (CMV) 

संक्मण घवनष्ठ मावनसहरुको वपसाि, थकु र अनय 
िारीररक तरल पदाथ्न को समपक्न बाट सद्नछ। वििहुरुको 
नयापीहरुका साथै स-साना थोपा द्ारा संक्मवणत हुन 
सकदछ।

सिसथ ियसक वयकतहरुमा सामानयतया कुनै लक्षण 
ददेविदनै। ग्वनथ जिरोको जसतै लक्षण हुन सकदछ।

िभा्निसथा मा CMV बाट संक्वमत वििलुाई 
मानवसक विकास, दृवष्ट समसया कम सनुनदे, कलदेजो िा 
वफयोमा रोि को जोविम हुनदेछ।

साििानी पयूि्नक हात िनुालदे (जसतै: बचचाहरु को समपक्न मा आएपछी िा नयापी 
चलाएपछी) जोविम कम िन्न सकछन।्

यवद तपाईलाई CMV को संमपक्न मा भएको जसतो लािदेमा, आफनो वचवकतसक िा 
िाईआमा (वमडिाईफ) लाई जनाउनहुोला।

Strep बी (समयूह बी 
streptococcal संक्मण) 

बयाकटदेररया (समयूह बी सट्देपटोकोकस) का कारण 
भएको संक्मण। कररब १२-१५ मवहलाहरुको योनीमा 
बयाकटदेररया रहदेको हुनछ।

मवहलामा कुनै पवन लक्षण नददेविनदे। बचचालाई जनमदेको समयमा सन्न पवन सकदछ र िमभीर 
संक्मण पवन हुन सकछ। यवद संक्वमत भयो भनदे 
बचचालाई एवनटबायोवटकको आिशयकता हुनदेछ र 
िहन हदेरविचार िनु्नपनने हुन पवन सकछ।

NSW असपतालमा सट्ाप बी लाई सलुझाउनदे दईु अलि अलि तररकाहरु छन।् 

प्रायजसो असपतालहरुमा तपाईको सट्ाप बीको जाँच िररनदेछ। यवद तपाई सट्ाप बी बाट संक्वमत 
हुनहुुनछ भनदे तपाईलाई बदेथा लािदेको बदेला एवनटबायोवटक वदइनदेछ। अनय असपतालहरुमा, जोविम 
कारक मवहलाहरुलाई  बदेथा लािदेको बदेला एवनटबायोवटक वदइनदेछ। जोविम कारकहरुमा ३७ हप्ा 
अिाडी बदेथआ लागनदेछ िा  एक उचच तापमान हुनदेछ।

Toxoplasmosis संक्मण वबरालो वदसाहरुमा सामानयतया पाइनदे एक 
परजीिी को कारण हुनछ। यो काँचो िा नपाकदे का मास ु
िानाको कारण हुन सकछ।

वलमफ ग्नथी सवुनननदे, मांसपदेिी दखुनदे र पीडा 
महससु हुनदे, टाउको दखुनदे, जिरो आउनदे, 
सामानयतया असिसथ महसयूस हुनदे।

संक्मण िभा्निय मा प्रिदेि िन्न सकदछ र बचचा मा 
संभावित मानवसक हावन र अनिो पन आउन सकनदे 
िमभीर समसया उतपनन हुन सकछ।

यवद िभ्निती हुदँा पवहलो पटक सङ्क्मण आयो भनदे समसयाहरू ददेिा पनने हुनछन।् सतक्न ताका 
कदमहरुमा काचो मास ुचलाएपछी हात िनुदे, मास ुराम्ो संि पकाउनदे, र वबरालोको समपक्न मा 
नजानदे – फोहोर को भाँडो नचलाउनदे पद्नछन।्
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सरंि्र लषिरहरु बच्ा्ा असि उप्ाि

वभररङ्िी वभररंिी लािदेका अविकांि मवहलामा कुनै लक्षण 
ददेविदनै। लक्षणहरुमा योनीमा र आसपास पीडारवहत 
दिुाई, हातका छालामा, िटुिा िा िरीरको अनय भािमा 
दािहरु आउनदे समािदेि हुन सकछ।

यसलदे वढलो िभ्नपात हुन सकछ। यवद एक िभ्निती मवहलामा वभररंिी छ भनदे, तयो 
बचचालाई पवन सन्न सकछन।् यसलदे बचचाहरु अनिो पवन हुन सकछ।

एटंीबायोवटक औषिीहरु। हरदेक मवहलाहरुलदे 
प्रारवमभक िभा्निसथा मा एक रित परीक्षण 
िनु्नपछ्न।

कलैमाइवडया 
(Chlamydia) 

मवहलाहरुमा यो थाह वबना नै हुन सकछ, तर योनी 
सहिासको समयमा िवहरो पदेट दखुनदे, योनी बाट सदेतो 
झरररहनदे िा वपसाब फदे दा्न दखुनदे जसता लक्षण हुन सकछन।् 
लक्षणनै नददेविए पवन, परीक्षण िनु्न पनने अनय कारणहरूमा:

 • ३० बष्न मवुनका हुनहुुनछ

 • यवद तपाई िा तपाईको साथीको तपाई िभ्निती हुन ु
भनदा छ मवहना अिाडी फरक सहिासमा साथी वथयो 
भनदे।

 • यवद तपाईको अनय प्रकारका STI भएको घोषला 
िररएमा 

यवद उपचार निनु्न भएमा, कलैमाइवडया लदे फदे लोपयन 
ट्ययूब िा िभा्नियमा एक िमभीर संक्मण (िभा्निय वनर 
भतभथी पोलनदे रोि) हुन सकछ। यसलदे प्रजनन िक्तरीमा 
असर िन्न सकछ।

जनमको समयमा बचचालाई सन्न सकछन,् जसलदे आिँा संक्मवणत 
(conjunctivitis) िा वनमोवनया हुन सकछ।

एटंीबायोवटक औषिीहरु। यवद तपाई ंलाई 
कलैमाइवडया भएजसतो लािदेमा तपाईको 
वचवकतसक िा वमडिाईफ संि कुरा िनु्नहोला।

िातरुोि 
(Gonorrhoea) 

अवतररक्त योनी बाट सदेतो पदाथ्न आउनदे िा वपिाब िदा्न 
दखुनदे; योनी सहिासको समयमा िवहरो पदेट दखुनदे।

यवद तपाई ंसंक्वमत हुनहुुनछ र उपचार िनु्न भएको छैन भनदे, संक्मण बचचालाई 
सन्न सकदछ जसलदे आिँा संक्मवणत (conjunctivitis) िा मावथललो 
श्वासप्रश्वास पचा्नमा समसया हुन सकछ।

एवनटबायोवटकको साथ िीघ्र उपचार िना्नलदे 
सामानयतया बचचालाई हावन हुन बाट रोकछ।

िपु्ांङिमा लतुो 
(Genital 
herpes) 

पीडादायी, झनुझनुी िा िपु्ांङ्विय क्षदेत्मा वचलाउनदे। कदे ही 
मावनसहरूलाई फलयू-जसतै लक्षण हुनछ। कवहलदे काँही भनदे 
कुनै लक्षणनै ददेविदनै।

आफनो वचवकतसक िा वमडिाईफलाई यवद तपाई ंिा तपाईकंो साझदेदारहरु 
कसैलाई यौनांिहरू लतुो छ िा वथयो भनदे उललदेि िनु्नहोला। तपाईकंो पवहलो 
प्रकोप बाट मकु्त हुनहुुनछ िा पवहलो प्रकोप भएको हो भनदे बचचालाई असर 
को जोविम हुनदे उचचतम ितरा छ। िभ्निती भएको बदेला थप फैलािटलदे 
िायद आफनो िभ्नमा रहदेको बचचालाई कम ैअसर िछ्न। तर यवद तपाईलंाई 
बदेथा लािदेको समयमा प्रकोप हुन सकछ  भननदे विचार छ भनदे, सकदे समम 
चाँडै असपताल जानहुोला। तपाईकंो बचचालाई वबरामी हुन बाट रोकन एक 
िलयवक्या (caesarean) िररन ुपनने हुन सकछ। यवद तपाईकंो अवघनै आित्नक 
प्रकोप रहदेको वथयो भनदे, बचचाको यौनांि लतुो ददेिी कदे ही प्रवतरवक्षत पवन हुन 
सकछ।

औषिीलदे लतुो को प्रकोप वनको पान्न सकदछ, 
र लक्षणहरुको उपचार हुनदेछ। तर भाइरस 
प्रणालीमा रवह रहनदे हुनालदे, लक्षण फकने र 
आउन सकछन।्

िपु्ांङ्िमा मसुा िपु्ांङ्िको मसुा अकसर पीडारवहत हुनछ। वतनीहरू िपु्ांङ्िमा 
साना पीडारवहत सवुनंएर सरुु हुन सकछ कवहलदेकाही ँवििदेष 
िरी िभ्निती भएको बदेला सानो काउली-जसतै िांठ मा 
बदवलन सकदछ। तर कवहलदे काँही यौनांिहरूको मसुा ददेखनै 
नसवकनदे र समम ैहुनछन।्

िभ्निती मवहलाहरुलाई यो सामानय भएता पवन, लैंविक मसुालदे िायद कम ै
समसया उतपनन िद्नछन।्

मसुा हटाउन सवकनछ तर, वतनीहरू आउनदे 
भाइरस प्रणालीमा रवह रहन सकछ। मसुा पनु: 
ददेिापन्न सकछ।

गरा्निसथा ्ा सरंि्र अरु थप
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आफनो काम भारी िारीररक काम िा आफनो बचचालाई असर पन्न  नसकनदे वयािसावयक 
ितरा समािदेि नभएसमम, तपाईलँदे िभ्निती हुदँा काम निनु्न पनने कुनै कारण छैन। कदे ही 
कामहरुमा िभ्नमा रहदेको बचचालाई हावन हुन सकनदे कुराहरूको समपक्न मा रहदेर िनु्नपनने हुन 
सकछ। यी कदे ही उदाहरण हुन,् तर यसको जोविमको पयूण्न सयूची छैन।

सरंि्र सिास्थय हदेरविचार, बाल हदेरचाह िा जनािर संि काम िननेहरु, उदाहरणका लावि, 
बचचालाई असर िनने संक्मण को जोविम बवढ हुन सकछ।

िसा्न सिास्थय हदेरविचार, दनत वचवकतसा हदेरविचार, पि ुहदेरविचार, वनमा्नण र वकरा 
वनयनत्ण जसता क्षदेत्हरू जोविम पवन हुन सकछ।

विव्किर यवद सामानय पदेिा, सिास्थय र सरुक्षाका वनयमहरु पालना िररएमा एकस-रदे िा 
रदेवडयोिममी भौवतकहरु हावनकारक छैनन।् विद्वुतय उपकरण को विवकरण हावनकारक छैनन।्

अन् खतिाहरु भारी उठानदे िा लामो समयसमम ऊठ्नपुनने समािदेि भएका जाविरहरुलदे 
ितरा पैदा िन्न सकछन ्।

यवद तपाईको आफनो काम समय लामो समयसमम उठ्नदे समािदेि छ भनदे, तपाईलंाई 
आरामको समयमा बसनदे मौका वलन नछाड्नहुोला (यवद संभि छ भनदे, आफनो िटुिा अकदो 
कुसमी मावथ राखनहुोला) । िभा्निसथामा लामो समयसमम उवभएमा विराविथको नसा 
हुनदे मौका बवढ हुनसकछ। थप जानकारीको लावि, पषृ्ठ  ४३ को िभा्निसथा मा सािारण 
सरोकारहरु मा हदेनु्नहोस।्

यवद तपाई ंडदेसकमा बसनहुुनछ िा कमपयटुरमा  प्रायजसरो वदनभर बसनहुुनछ भनदे, हरदेक घणटामा 
कदे ही वमनदेट उठ्नहुोला र यताउती वहड्नहुोला। तपाईको आफनो ढाडको हदेरचाह वनमन 
वतरकालदे िनु्नहोला:

 • तपाऐको आफनो बसनदे सथीतीको याद िनु्नहोला –बसनहुोला र अगलो भएर उठ्नहुोला

 • तपाईकंो ढाडलाई राम्ो ढाडस वदनदे कुसमीको प्रयोि िनु्नहोला।

भारी उठानदे िा वसडी चढ्नदे र धयानपयूि्नक घोपटनहुोला - वििदेष िरी िभा्निसथामा िरीरमा हुनदे 
पररित्ननलदे यी कुराहरूमा िाह्ो बनाउन सकछ।

तपाईको आफनो काम िभा्निसथामा सरुवक्षत भएको सवुनवचित िन्न, आफनो वमडिाईफ, 
डाकटर, पदेिाित सिास्थय र सरुक्षा अविकारी, संघ प्रवतवनवि िा रोजिारदातालाई 
सोधनहुोला। तपाईलंदे सहयोिको लावि १३ १० ५० मा वनिलुकमा िक्न  कभर अथोररवट नययू 
साउथ िैलस (WorkCover Authority of NSW) मा समपक्न  िनु्नहोला िा  
www.workcover.nsw.gov.au मा समपक्न  िरर वनःिलुक पवुसतका िभा्निसथा र काम 
वलनहुोला। िक्न कभर संि एउटा कामदारको रुपमा कदे  अविकार छ भननदे जानकारी हरु छन,् 
जसमा तपाईलदे िभ्निती भएको बदेला सरुवक्षत अनय काम िन्न पाउनदे अविकार, िा बदेतलबी 
सतुकदे री वबदा वलनदे पद्नछन।्

 

्का् ि गरा्निसथा

सरंि्र लषिरहरु बच्ा्ा असि उप्ाि

वभररङ्िी वभररंिी लािदेका अविकांि मवहलामा कुनै लक्षण 
ददेविदनै। लक्षणहरुमा योनीमा र आसपास पीडारवहत 
दिुाई, हातका छालामा, िटुिा िा िरीरको अनय भािमा 
दािहरु आउनदे समािदेि हुन सकछ।

यसलदे वढलो िभ्नपात हुन सकछ। यवद एक िभ्निती मवहलामा वभररंिी छ भनदे, तयो 
बचचालाई पवन सन्न सकछन।् यसलदे बचचाहरु अनिो पवन हुन सकछ।

एटंीबायोवटक औषिीहरु। हरदेक मवहलाहरुलदे 
प्रारवमभक िभा्निसथा मा एक रित परीक्षण 
िनु्नपछ्न।

कलैमाइवडया 
(Chlamydia) 

मवहलाहरुमा यो थाह वबना नै हुन सकछ, तर योनी 
सहिासको समयमा िवहरो पदेट दखुनदे, योनी बाट सदेतो 
झरररहनदे िा वपसाब फदे दा्न दखुनदे जसता लक्षण हुन सकछन।् 
लक्षणनै नददेविए पवन, परीक्षण िनु्न पनने अनय कारणहरूमा:

 • ३० बष्न मवुनका हुनहुुनछ

 • यवद तपाई िा तपाईको साथीको तपाई िभ्निती हुन ु
भनदा छ मवहना अिाडी फरक सहिासमा साथी वथयो 
भनदे।

 • यवद तपाईको अनय प्रकारका STI भएको घोषला 
िररएमा 

यवद उपचार निनु्न भएमा, कलैमाइवडया लदे फदे लोपयन 
ट्ययूब िा िभा्नियमा एक िमभीर संक्मण (िभा्निय वनर 
भतभथी पोलनदे रोि) हुन सकछ। यसलदे प्रजनन िक्तरीमा 
असर िन्न सकछ।

जनमको समयमा बचचालाई सन्न सकछन,् जसलदे आिँा संक्मवणत 
(conjunctivitis) िा वनमोवनया हुन सकछ।

एटंीबायोवटक औषिीहरु। यवद तपाई ंलाई 
कलैमाइवडया भएजसतो लािदेमा तपाईको 
वचवकतसक िा वमडिाईफ संि कुरा िनु्नहोला।

िातरुोि 
(Gonorrhoea) 

अवतररक्त योनी बाट सदेतो पदाथ्न आउनदे िा वपिाब िदा्न 
दखुनदे; योनी सहिासको समयमा िवहरो पदेट दखुनदे।

यवद तपाई ंसंक्वमत हुनहुुनछ र उपचार िनु्न भएको छैन भनदे, संक्मण बचचालाई 
सन्न सकदछ जसलदे आिँा संक्मवणत (conjunctivitis) िा मावथललो 
श्वासप्रश्वास पचा्नमा समसया हुन सकछ।

एवनटबायोवटकको साथ िीघ्र उपचार िना्नलदे 
सामानयतया बचचालाई हावन हुन बाट रोकछ।

िपु्ांङिमा लतुो 
(Genital 
herpes) 

पीडादायी, झनुझनुी िा िपु्ांङ्विय क्षदेत्मा वचलाउनदे। कदे ही 
मावनसहरूलाई फलयू-जसतै लक्षण हुनछ। कवहलदे काँही भनदे 
कुनै लक्षणनै ददेविदनै।

आफनो वचवकतसक िा वमडिाईफलाई यवद तपाई ंिा तपाईकंो साझदेदारहरु 
कसैलाई यौनांिहरू लतुो छ िा वथयो भनदे उललदेि िनु्नहोला। तपाईकंो पवहलो 
प्रकोप बाट मकु्त हुनहुुनछ िा पवहलो प्रकोप भएको हो भनदे बचचालाई असर 
को जोविम हुनदे उचचतम ितरा छ। िभ्निती भएको बदेला थप फैलािटलदे 
िायद आफनो िभ्नमा रहदेको बचचालाई कम ैअसर िछ्न। तर यवद तपाईलंाई 
बदेथा लािदेको समयमा प्रकोप हुन सकछ  भननदे विचार छ भनदे, सकदे समम 
चाँडै असपताल जानहुोला। तपाईकंो बचचालाई वबरामी हुन बाट रोकन एक 
िलयवक्या (caesarean) िररन ुपनने हुन सकछ। यवद तपाईकंो अवघनै आित्नक 
प्रकोप रहदेको वथयो भनदे, बचचाको यौनांि लतुो ददेिी कदे ही प्रवतरवक्षत पवन हुन 
सकछ।

औषिीलदे लतुो को प्रकोप वनको पान्न सकदछ, 
र लक्षणहरुको उपचार हुनदेछ। तर भाइरस 
प्रणालीमा रवह रहनदे हुनालदे, लक्षण फकने र 
आउन सकछन।्

िपु्ांङ्िमा मसुा िपु्ांङ्िको मसुा अकसर पीडारवहत हुनछ। वतनीहरू िपु्ांङ्िमा 
साना पीडारवहत सवुनंएर सरुु हुन सकछ कवहलदेकाही ँवििदेष 
िरी िभ्निती भएको बदेला सानो काउली-जसतै िांठ मा 
बदवलन सकदछ। तर कवहलदे काँही यौनांिहरूको मसुा ददेखनै 
नसवकनदे र समम ैहुनछन।्

िभ्निती मवहलाहरुलाई यो सामानय भएता पवन, लैंविक मसुालदे िायद कम ै
समसया उतपनन िद्नछन।्

मसुा हटाउन सवकनछ तर, वतनीहरू आउनदे 
भाइरस प्रणालीमा रवह रहन सकछ। मसुा पनु: 
ददेिापन्न सकछ।
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वििा्ी ्ेकटा्ेकटी  ठदेउला िा अनय िालका भाइरसहरू अरूका  साना 
कदे टाकदे टीहरूबाट तपाईकँो बचचामा सङ्क्मणहुनदे र तयो तपाईमँा समदेत सन्न 
सकनदे कुरामा होवसयार रहनहुोला । यवद तपाई ँवचवनतत हुनहुुनछ भनदे तपाईकँो 
वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकालाई सि ैजानकारी िराउनहुोला।  

घि पाललुिा जनािि वसत सािधान िहनलुहोस  विरालोको फोहोर िा 
उसको िहुु भएको भाँडो अरू कसैलाई सफािन्न लिाउनहुोस – तर यवद तयो 
काम तपाई ँसियमलदे िनु्नपछ्न भनदे पनजा लिाउनहुोस र सफा िररसकदे पवछ 
तातो पानी र साबनुलदे हात सफा िनु्नहोस। टोकसोपलासमोवसस भवननदे 
सङ्क्मणको ितराबाट जोविन यसो िनु्न परदेको हो। यसको सङ्क्मणलदे 
तपाईलँाइ विरामी बनाउनदे छैन तर यसलदे जवनमनसकदे का वििहुरूलाई 
अनिो बनाउनदे र उसको मवषतषकमा क्षवत िन्न सकछ। 

विरालोलाई वनमयू्नल पान्न जरूरी छैन – कदे िल सर सफाइमा होवियार 
रहनपुननेछ। 

तपाईलँाई काँचो मास ुर माटोबाट पवन टोकसोपलासमोवससद्ारा सङ्क्मण 
हुनसकछ। यवद तपाई ँ िभ्निती हुनहुुनछ भनदे याद िनु्नहोस : 

 • िानभुनदा पवहला फलफयू ल तथा तरकारी िनुहुोस

 • काँचो िा नपाकदे को मास ुनिानहुोस

 • हात सफा िनु्नहोस 

> जनािरहरूलाई छोएपवछ

> वतनका िरररबाट वनषकनदे तरल पदाथ्न छोएपवछ

> तपाईलँदे िान ुअवघ, र तपाईलँदे िाना तयार िनु्न अवघ र पवछ

 • विरालोको िहुु नछुन ुहोस 

 • बिैचँामा काम िदा्न पनजा लिाउनहुोस 

काइटोमदेघलँोभाइरस (CMV) भवननदे अकदो सङ्क्मणलदे पवन तपाईकँो 
जवनमनसकदे को बचचालाई विकवित हुन नवदएर हावन िन्न सकछ र, कवतपय 
अिसथामा, िभ्नपतन िराउन सकछ। तपाईलँाई (CMV) जनािरको 
िरीरबाट वनषकदे का िहुु मतु िा रालबाट सङ्क्मण हुनसकछ। यसतो 
सङ्क्मण हुन नवदन साबनु पानीलदे हात िनुहुोस  िा िासिरी नयापी 
बदलदेपवछ  अलकोहल यकु्त रूमाललदे हात सफा िनु्नहोस । 

घि्को आसपास्का खतिाहरू

गर्निती अिसथा्ा वशसाबाट पि िहनलुहोस हामी विसाबाट पयूण्न 
रूपमा अलि हुन सकदनैौ ँवकनकरी यो हािा र माटोमा हुनछ। हामी सबैलदे 
यसलाई सानो पररमाणमा वलएका हुनछौ। तर कदे टाकदे टी र िभ्निती मवहलामा 
िदेरै विसालदे समसयाहरू पैदा िनने ितरा बढी हुनछ। 

कदे टाकदे टीहरूलदे पौढ मावनसहरूलदे भनदाबढी विसा वलएका हुनछन।् िभ्निती 
अिसथामा, सानो पररमाणमा भएपवन विसा िभा्निय वभत् प्रिदेि पाएपवन 
तयसलदे वििकुो बौवद्धक विकािमा प्रभाि पान्न सकछ। यसलदे िारररीक 
विकाि, सनुन सकनदे क्षमता र वयिहारमा समसया लयाउन सकछ। 

वत असरहरूलाई उलट्याउन सवकनछ वक सवकनन हामीलाई थाह छैन।

घरलाई पनु वनमा्नण िदा्न तपाई ँविसाको समपक्न मा आउनदे समभािना बढ्छ। 
यवद तपाईकँो घर सन ्१९७१ भनदा पवहलदे (तयसबदेला विसामा आिाररत 
रङ्ि उपलबि वथयो) बनाइएको हो भनदे घरमा लिाइएको रङ्िलाई 
चलाउन ुअवघ सललाह वलनहुोस। विसामा आिाररत रङ्िलदे विसाको 
िलुोलाई हािामा र घरको आसपासमा फैलाइवदनसकछ।  िभ्निती मवहला 
र कदे टाकदे टीहरू विसामा आिाररत रङ्लाई हटाउँद ैपनु वनमा्नण िररएको 
अििीमा तयहाँ िररपरी बसन ुहुदँनै। 

विसाका अनय स्ोतहरूमा विसा िानीहरू (जसतो वक सिारी सािनका 
बयाट्ी पनु प्रिोिकहरू) ; कपडा र विसा क्षदेत्मा कामिनने कामदारको 
कपडामा हुनदे िलुो; विसा प्रयोि िनने  इचछा ( विसाको प्रकाि माछा 
पालन र  भाँडाकँुडा बनाउनदे काम) कदे ही परमपराित औषिीहरू जसतो 
वक पदे-लयू-ह, बवल िोली, रूडा र अजारकोन विसाको वक्ष्ठल गलासहरू 
र विकािवसल ददेिबाट लयाइएका भाँडाकँुडा ( विसाको भाँडाबाट विसा 
वनषकन सकछ ) । 

विसा िवनज िा िानी क्षदेत् नवजक िातािरणमा र अविकाँि िहरी 
क्षदेत्हरूका घरमा विसाको सङ्क्मण बढी भएको हुनछ। 

िभ्निती मवहला जो विसाको बढ्दो जोविममा हुनछन ्वतनलदे आफना 
डाकटरवसत यसबारदे कुराकानी िनु्नपछ्न। 
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्ेक सलुिवषित हो ि ्ेक होइन रनने्कलु िा ्ैले 
्कसिी थाहपाउने ?

NSW मा मदर सदेफ मवहलाको लावि वनिलुक टदेवलफोन 
सदेबा उपलबि छ। यसलदे िभा्निसथा र सतनपानका 
बदेला वलनदे औषिी र उवनहरूको विषाक्त बसतहुरूवसत 
हुनदे समपक्न बारदे मवहला र वतनका सिस्थय सदेिा 
प्रदायकहरूलाई बहृत सललाह सदेिा उपलबि िराउँछ । 
मदर सदेफलदे सरुक्षा र समभावय असरबारदे जनकारी वदनछ: 

 • वसफाररस िररएका औषिी

 • काउनटरमा वलन सवकनदे औषिी 

 • सडक औषिी 

 • सङ्क्मण 

 • विवकरण

 • पदेिाित सङ्क्मण 

मदर सदेफलदे िभा्निसथामा वलनदे औषिीबारदे 
वचवकतसकवसत आमनदे सामनदे सललाह वलन आिशयक 
परदेका मवहलाको लावि बवहरङ्ि वकलवनक सनचालन 
िद्नछ। यसलदे िभ्निती बनन चाहनदे मवहलाको लावि मदर 
सदेफ पलान वकलवनक पवन सनचालन िद्नछ। मवहलालदे 
िभा्निसथा जीिनिलैी र पोषणबारदे अनभुिी सिास्थय 
पररचाररकावसत छलफल िन्न सकछन।् 

मदर सदेफमा फोन िनु्नहोस (०२) ९३८२ ६५३९ ( 
वसड्नी महानिर क्षदेत् )  अथिा १८०० ६४७ ८४८ 
(क्षदेवत्य NSW) . मदर सदेफ विहान ९ बजदेवदि अपरानह 
५ बजदेसमम सोमिार ददेवि िकु्िारसमम (साि्नजवनक 
विदाको वदन बाहदेक) सनचालन हुनदेिद्नछ। 

तपाई ँमदर सदेफ अनलाइनबाट पवन जानकारी वलन 
सकनहुुनछ www.mothersafe.org.au 

सफाइ्का सि सा्ानहरू िङ्ग ि अन् घिा्सी िसा्नहरू  
िभ्निती मवहलाको लावि सरुक्षा चदेतािनी भए नभएको यवकन िन्न वत 
सामानहरूको लदेबल जाँच िनु्नहोस। यवद तयसमा टाँवसएको लदेिललदे उक्त 
उतपादनलाई वनकै विषाक्त भनदेको छ भनदे, तयसलाई ततकावलन अिसथामा 
प्रयोि निनु्न  बदेि हुनसकछ। यवद तपाई ँसर सफाइका उतपादनहरू, गल ु, 
रङ्ि िा अनय कुनैपवन घरायसी रसायनहरू  प्रयोि िनु्नहुनछ भनदे लदेबलमा 
रहदेको सरुक्षा वनदनेविकालाई अनसुरण िनु्नहोस। यवकन िनु्नहोस वक तयहाँ 
पया्नप् ताजा हािा उपलबि छ। 

्ोथबलहरू्ा हुने नापथालेन ि शौ्ाल््ा िावखने सि 
सफाइ्का सा्ानहरू  कदे वह मोथबल र सौचालयका सरसामानहरूमा 
नापथालदेन नामक पदाथ्न रहदेको हुनछ। ठयूलो पररमाणको नापथालदेनवसतको 
समपक्न लदे रक्तकोषहरूमा क्षवत पगुनसकछ जसलदे िदा्न हदेमोवलवटक 
एवनवमयाको अिसथा आउनसकछ। ठयूलो पररमाणमा नापथालदेनवसतको 
समपक्न  भएपवछ ददेविनदे कदे वह सङ्कदे तहरू थकाइ लागनदे, िानमन नलागनदे, 
िानता हुनदे, िाकिाक लागनदे र पिाला लागनदे हुन।् यवद निजात विि ु
नापथालदेनको समपक्न मा आएमा उवनहरूको रक्तकोषहरूमा क्षवत पगुनदे ितरा 
अवल बढी हुनछ। 

नापथालदेनलदे सिास्थयमा लयाउनदे ितरावसत समबवनित थप सललाह हप्ाको 
सातै वदन र चौविसै घणटा NSW को विष सयूचना कदे नरिको नमिर १३११२६ 
िाट िा सथानीय जनसिास्थय एकाईबाट पाउन सवकनछ। 
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िभा्निसथामा सिस्थय िानदेकुरा िान ुवकन जरूरी छ ?

 • यसलदे वििलुाइ बढ्न र विकवित हुन मद्त िछ्न 

 • यसलदे तपाई ँिभ्निती भएको बदेला सिस्थय रहन मद्त 
िछ्न 

 • यसलदे सिास्थयकर रूपमा तौल बढाउन मद्त िछ्न 

तपाईलँदे प्रतयदेक वदन तलका िाद् समयूहमा उललदेवित िाना 
िानपुछ्न र प्रिसत पानी वपउन ुपछ्न। 

प्त्े्क विन तल्का खाने्कलु िा स ल्ुहहरूबाट 
खाना खानलुहोस: 
 • रोटी, भात, पासता, नडुलस र अरू अनन िानदेकुराहरू 

 • तरकारी र िदेडािडुी (मतलब सखुिा वबन र कोसाहरू 
दाल र भटमासको िानदेकुरा जसतो वक तोफयू  ) 

 • फलफयू ल 

 • दिु, दवह, नरम िा कडा वचज (फषाट कम िररएको) 

 • पकाएको ताजा मास,ु माछा, कुिरुा र अणडा 

 • नटहरू  

पानी वपउँनलुहोस वतिा्न लािदे अनसुार पानी वपउँन ुहोस 
प्राय िरदेर  तातो मौसममा अवल बढी िा िारररीक वयायम 
िरदेको बदेला । सबै पदेय पदाथ्नहरू (अलकोहल बाहदेक) लाई 
तपाई ँआफनो तरल पदाथ्न भणडारमा िणना िन्न सकनहुुनछ 
तर पानी सबभनदा उत्म वतिा्न मदेटाउनदे पदाथ्न हो। पैसा 
र सवजलोको लावि िाराको पानीलाई कदे वह कुरालदे पवन 
भदेट्न सकदनै िासिरी यवद तयसमा फलरुाइड  (फलरुाइड 
एक प्रकारको रसायन हो जसलदे दाँतलाई बवलयो हुन मद्त 
िद्नछ ) । हावलएको छ भनदे। यवद तपाईलँाई आफनो पानीको 
आपयूतमीका बारदेमा वचनता छ भनदे तयसलाई वपउँन ुअवघ 
पानीलाई उमालनहुोस। िभ्निती मवहलालदे कोला र कफरी 
जसता पदेय पदाथ्नलाई नयनुतम रुपमा सदेिन िनु्नपछ्न वकनकरी 
वतनमा कयावफन र सिुर जसता पदाथ्न वनवहत हुनछन।् यवद 
तपाई ँ वत पदेय पदाथ्नहरूको लतमा पनु्न भएको छ भनदे 
कयावफन नभएको िा वनकावलएको बैकवलपक कुराहरू 
सदेिन िनने कोविि िनु्नहोस।  

गरा्निसथा्ा सिास्थ् खाने्कलु िा 

खाने्कलु िा्को स्ूह ि गर्निती अिसथा्ा वसफारिस गरिए्को परि्ार 
खाने्कलु िा्को 
स्ूह विन्ा ्कवत परि्ार्ा वलने ?

रोटी, वसररयल, 
भात, पासता, 
नडुलहरू 

४ – ६ सभ्न जहाँ सभ्न भनदेको : 

 • २ िटा ६० ग्ामको रोटी 
 • १ िटा मधयम िालको बाटुलो रोटी 
 • १ कप पकाएको पासता भात िा नडुल 
 • आिा कप टोष्ट निरदेको मसुदेली
 • १ कप पकाएको पोररज 
 • एक वतहाइ कप ब्रदेकफाष्ट वसररयल 

तरकारी र 
िदेडािडुी 

५ सभ्न जहाँ सभ्न भनदेको 

 • आिा कप पकाएको तरकारी िा पकाएको सखुिा वबन 
 • १ कम काँचो सलाद तरकारी 
 • १ सानो आल ु

फलफयू ल ४ सभ्न जहाँ सभ्न भनदेको :

 • १ मधयम आकारको फलफयू ल ( उदाहरण १ मधयम आकारको 
सयाउ िा कदे रा ) 

 • २ साना फलफयू लहरू ( उदाहरण आल ु    बिदेडा िा वकिी ) 
 • १ कप कयानमा बनद िररएको फलफयू ल 
 • डदेढ चमचा सलुताना 
 • ४ िटा सकुाएको एवप्रकोट

दिु दवह वचज 
र डदेरीका 
उतपादन। 

कवमतमा २ सभ्न, जहाँ सभ्न भनदेको: 

 • १ कम दिु ( परुा फयाट कम िररएको िा वसकम ) 
 • २ टुक्ा नरम िा कडा वचज ( फयाट कम िररएको) 
 • २०० ग्ाम दवह (सािारण िा िासनादार ) 
 • आिाकप बावषपकरण िररएको दिु 
 • १ कप भटमासको दिु ( कयालवसयम थवपएको ) 
 • १ कप कसटड्न 
 • आिा कप सालमोन िा सावड्नन माछँ हाड सवहत 

नरम मास ु
माछा 
कुिरुाको 
मास ुअणडा र 
िदेडािडुीको 
झोल 

डदेढ सभ्न जहाँ एक सभ्न भनदेको:  

 • आिाकप नरम वपसदेको मासु
 • नरम मासकुो टुक्ा िा तपाईकँो हतकदे लाको आकारको कुिरुाको 
मासकुो टुक्ा 

 • २ साना टुक्ाहरू 
 • १ सानो माछाको टुक्ा 
 • आिा कप सालमोन 
 • २ िटा सानो अणडा 
 • एक वतहाइ कप नटहरू 
 • एक चौथाइ कप वसडहरू
 • आिाकप पाकदे को दाल िदेडािडुी िा कदे राउ
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्वि तपाई ँउच् फ्ाट व्नी ि नलुन रए्को खाने्कलु िा खानलुहुनछ रने 
सानो परि्ार्ा ्ात्र खानलुहोस िा अवहलदेलाई िानहुोस र तयसपवछ 
हरदेक वदन िानदे निनु्नहोस। िदेरैजसो वत िानदेकुरा (उदाहरणको लावि 
वचपस कदे क लोलीहरू पाइ िा नरम पदेय पदाथ्न) िानकुो मतलब तपाईकँो 
िरीरलाई चावहनदे सिस्थयकर िानदेकुराको लावि ठाउँ कम िनु्न हो। वत 
िानदेकुरालदे  िरीरको तौलमा पवन समसयाहरू उतपनन िररवदनसकछन।्

वलएि जाने खाने्कलु िा वठ्क छन ्त?
िदेरै तयारी िानदेकुरामा सयाचरुदेटदेड फयाट वचनी ननु र कयालोरीको मात्ा बढी 
र महतिपयूण्न पोषण तति कम रहदेको हुनछ।

भि्नरै तयार पाररएको िानदेकुरा सिास्थयकर हुनछ। होलवमल सयाणडविचहरू 
रोलहरू या्नप िा बािदेलहरू फोककावसया िा टकमीस रोटीमा भररनदे 
सिास्थयकर कुराहरू बावि्नकय ुिररएका कुिरुाको मास ु(छाला फावलएको) 
र एवसयाली वसटर फ्राइड िा उमालदेको चामल आवद। 

तपाई ँतयारी िानदेकुरा प्रवत साििान हुनपुद्नछ वकनभनदे वत िानदेकुरामा 
बयाकटदेररया सङ्क्मणको ितरा रहनछ। सािारणतया पवहलदे तयार पाररएको 
भनदा भि्नरै तयार िररएको ताजा िानदेकुरा िान ुराम्ो हुनछ। 

्ैले ्कवत खाने ?
यवद तपाईलँदे पवहलयै ददेवि सिास्थयकर िानदेकुरा िाँद ैआउन ुभएको छ भनदे 
तपाई िभ्निती हुदँा तपाईलँदे िाँद ैआउन ुभएको िानदेकुरामा िदेरै पररित्नन 
िनु्न आिशयक छैन  - कदे िल एक सभ्न तरकारी दईु अवतररक्त सभ्न फलफयू ल 
र आिा सभ्न मास ुहरदेक वदन थपनहुोस। यो टदेिललदे हरदेक वदन प्रतयदेक 
िानदेकुराको समयूहबाट कवत िानदे भननदे कुरा ददेिाउँछ। 

सिास्थ् सािधानी ! 
गर्निती हुिँा तपाईलेँ िलुईजना्को लावग खानलु 
आिश््क छैन। 

गर्निती हुिा सिास्थ््कि खाने्कलु िा्को लावग   
्ेनलु बनाउने तरि्का 

्ेनलु 

ब्रदेकफाष्ट होल ग्देन ब्रदेकफाष्ट वसररयल िा कम 
फयाट भएको दिु र पोररज अवन ताजा िा 
सकुाएको फलफयू ल अथिा 

अणडा कम फयाट भएको वचज िा बदेक 
िररएको िदेडािडुीको साथमा होलग्देन 
टोष्ट िा 

दवह फलफयू ल र होलग्देन टोष्टको साथ 
भदेवजवमट 

विहानको 
िाना 

कम फयाट भएको दिु हालदेर बनाएको 
बनाना समदुी िा दवह िा 

फलफयू ल र दवह िा 

एक टुक्ा फल 

वदनको 
िाना िा 
लनच 

सयाणडविच रय्ा्नप िा रोल जसमा पातलो 
नरम मास ुमाछा अणडा फयाट कम 
भएको वचज िा ह्भुस र सलाद िा 

वसटर फ्राइड िररएको तरकारी र नडुल 
विफ माछा तोफयू  िा नटहरूका साथ एक 
फल िा 

िदेडािडुी र तरकारीको सपुका साथ होल 
ग्देन रोटी 

अपरानहको 
िाजा 

होलग्देन विसकुट र भदेवजवमट िा 

सकुाएको फलफयू ल र नटहरू िा 

वपटिा रोटीका साथ ह्मुस 

वडनर सािसबजी तरकारीका साथ कदे राउ िा 
दाल र  भात अवन फलफयू लको सलाद िा 

घरमा वनवम्नत वपजजाका साथ फयाट कम 
िररएको वचज र साइड सलाद िा 

पासताको साथ नरम विफ र सािसबजी 
िा दालको रस र साइडमा सलाद अवन 
कदे राको बनाना कष्टड्न           
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गर्निती ्वहला्को लावग सलुिवषित परि्ार ि 
खाने ्ाछा्को प््काि वसफारिस 

गर्निती ि सतनपान गिाउँने ्वहला अवन 
गर्निती बनने ्ोजना गरििहे्का ्वहला 

१ सर्न 
ििािि १५० 
ग्ा् 

हरदेक हप्ा २ ददेवि ३ सभ्न साना माछा िानहुोस  
माछा वडनर पलदेटमा अटाउनदे सानो आकारको हुनपुछ्न। 

उदाहरणको लावि : मयाकरदेल वसलभर िदेरहाउस वव्रम सनयापर 
वट्वभयालली वविवटङ् फलयाटहदेड वकङ्वफस कयानड टुना र सालमन  
हदेररङिस सावड्नन  सदेलवफस लबसटर अकटोपस िा 

प्रतयदेक दईु सातामा १ सभ्न साक्न  (फलदेक) िा विल वफस 
(ब्रोडविल सिोड्न वफस र मावल्नन) र सो अििीमा अरू कुनैपवन 
माछा निानदे िा 

प्रतयदेक साता १ सभ्न कयाटवफस िा ओरदेनज रूही (वडप वस पच्न)  र 
अरू कुनैपवन प्रकारको माछा  सो हप्ामा निानदे 

गरा्निसथा्ा वब्ाि गनलु्नपनने सा्ूवह्क  खायि व्नता 
तपाई ँिभ्निती हुनभुएको बदेलामा िानपुनने िास पोषण ततिहरू िदेरै छन।् 

आइिन िा फला् 
तपाईकँो िानामा वनकैकम फलाम भएमा तपाईकँो िरीरमा अवकसजन 
बोकनदे रातो रक्तकोवषका पया्नप् मात्ामा वनमा्नण हुदँनै जसलदे िदा्न तपाईलँाई 
थकाइ लािदेको कमजोर सासफदे न्न िाह्ो िा मानवसक रूपमा थवकत महससु 
हुनसकछ। विवभनन अधययनहरूलदे कदे  ददेिाएको छ भनदे जि आमाको 
िरीरमा पया्नप् फलाम हुदँनै उवनहरूको सिास्थय िभ्निती भएको बदेला 
जवटल भएको हुनसकछ िा वतनका बचचा चाँडै जवनमनदे हुनसकछ। 

फलामको लावि सबभनदा उत्म स्ोतहरू नरम रातो मास ुनटहरू िदेडािडुी 
जसतो वक भट्मास िा कदे राउ

यवद तपाईकँो िानामा वभटावमन सी प्रचरु मात्ामा भएको िाद्ानन 
समािदेि छ भनदे तपाईलँदे आफनो िरीरलाई थप आइरन वलन सघाउन 
सकनहुुनछ।  यसका लावि विहान ब्रदेकफाष्टका बदेला एक गलास सनुतलाको 
रस िा िोलभदेडँाको रस रातो कयावपसकम  ब्रोकाउली िा कदे राउ लनच िा 
वडनरमा िानदे िनु्नपछ्न। िानावसत भनदा िाना िाएको कदे वह समय पवछ 
वचया िा कवफ वपउँदा राम्ो हुनछ वकनभनदे वत पदेय पदाथ्नहरूलदे तपाईकँो 
िरीरलाई िाद्ाननमा रहदेको फलाम तति वलन अपठ्यारो पाररवदनछन।् 

क्ावलस्् 
िभ्निती भएको बदेला कयावलसयम प्रचरु मात्ामा भएको िानदेकुरा िाँदा 
तपाईकँो वििकुो    हाड र दाँत बवलयो बनाउन मद्त पगुछ। यवद तपाईकँो 
िानामा पया्नप् कयावलसयम छैन भनदे बढ्द ैिरदेको वििलुदे आफनो 
आिशयकता परुा िन्न तपाईकँो हाडबाट कयावलसयम वलनदेिछ्न। यसबाट 
तपाईकँो हाड कमजोर हुनदे ितरा बढ्छ जनु पवछ िएर सवजलै फयाकचर 
हुनसकछ। 

याद िनु्नहोस वक कम फयाट भएको िा फयाट कम िराइएको डदेरी 
प्रडकटमा परुा वक्म भएको डदेरी िाद्ाननमा भनदा अकसर िरदेर िदेरै (जयादा 
नभएपवन) कयावलसयम हुनछ। तर कटदेज वचजमा िदेरै कयावलसयम हुदँनै। 
यवद तपाई ँकुनैपवन डदेरी प्रडकट िानहुुनन िा यो सयूवच िाद्ानन समयूहहरू 
र िभा्निसथाका लावि वसफाररस िररएका सवभ्नङ् पदेज २८ मा उललदेवित 
वतनका विकलप वलनहुुनन भनदे तपाईलँाई अवतररक्त कयावलसयम आिशयक 
हुनछ। यसतो बदेला तपाईलँदे आफनो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत 
जाँच िराउँनहुोला । 

 

तपाई ँगर्निती हुिँा ्ाछा्को ्ासलु सेिन गनने 

माछामा प्रोवटन र वमनरलहरू प्रचरु मात्ामा हुनछन र यसमा सयाचरुदेटदेड फयाट 
कम हुनछ जसमा ओमदेिा -३ एवसड हुनछ। ओमदेिा -३ एवसड वििहुरू 
जवनमन ुअवघ वतनको सनाय ुप्रणालीको विकािका लावि महतिपयूण्न हुनछ। 
तर कुनै कुनै माछामा मक्न री हुनछ जसलदे िभा्नसयमा रहदेका विि ुर निजात 
बालबावलकाको सनाययू प्रणालीमा हावन परुय्ा्नउन सकछ। 
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वरटाव्न वड
तपाईकंो आफनो वभटावमन डी को सतर िभा्निसथा को समयमा जाँच िरदेको 
हुनसकछ। यवद आफनो सतर प्राकृवतक सतर िा सही िरुाक मा वभटावमन डी 
यकु्त ट्याबलदेट लदे सीवमत घाममा रहदेको िा, कम छ भनदे यो सिुार िन्न िदेरै 
महत्िपयूण्न सहयोि िद्नछ।

् गरा्निती हुिँा अवतरिक् वरटाव्न िा खवनज 
आिश््कता पि्नछ?
प्रसि उमदेरका सबै मवहलाहरुलदे एक सनतवुलत आहार को कलपना िनु्न र 
िभा्निसथा भर यो कायम िन्न प्रयास िनु्न अवघ फोवलक एवसड को िरुाक 
वसफाररि जसमा एक मवलटवभटावमन वलन ुआिशयक हुनदेछ। यो मवहलाहरु 
जो यसको तयारी सही मात्ा िभा्निसथा मा मवलटवभटावमन र िवनज (दवैनक 
सदेिन वसफाररि िा RDI) वभटावमन र वमनरल समािदेि िनने बढी समभािना 
हुनछ जसलदे पयूि्न-अििारणा, िभा्निसथा र सतनपान लावि वडजाइन िररएको 
हुनछन ्। 

यसमा सिसथ मवसतषक विकासका लावि महत्िपयूण्न आयोडीन सामदेल छन।् 
वििदेषज्हरु सतनपान िा िभा्निसथा विचार िभ्निती हुन ्सबै मवहलाहरुको 
लावि प्रवत वदन आयोडीन को मात्ा १५० माईक्ोग्ाम हुन ुपद्नछ। यवद 
तपाईकंो पयूि्न-अिवसथत थाइरोइड समसया छ भनदे, एक आयोडीन पयूरक 
वलन ुअवघ आफनो डाकटर संि कुरा िनु्नहोला। थप जानकारीको लावि 
www.nhmrc.gov.au मा हदेनु्नहोला।

बोसो ि तेलहरु्को बािे्ा वन?
तपाईलंाई कदे िल सानो मात्ाको आिशयक पद्नछ - िाना पकाउनदे तदेल 
र सलाद ड्रदेवसङ्ि रोटीमा पातलो एक टुक्ा सानो मकिन िा मयाञजररन 
लिाएर िानदे। कनोला, बवलभ(जैतयून), सयूय्नमिुी,साफफलािर, मकै र सोया 
सदेम तदेलहरु सिसथ विकलप हो। तपाईलंदे अनाज िाद् पदाथ्न संि र मास,ु 
अनडा, पनीर, बदाम मकिन, र मयाञजररन ददेवि प्रयोि रावि ददेवि बोसो र 
तदेल प्रिसत प्राप् हुनदेछ।

मदरसदेफ(MotherSafe) मा िभा्निसथाका बितको 
वभटावमन र िवनज का त्थयपत्हरु छनछ। Www.
mothersafe.org.au मा मदरसदेई(MotherSafe)को  
िदेबसाइटमा िएर ‘Factsheets’ मा वकलक िनु्नहोस।्

❖

कयावलसयम िभा्निसथाको समयमा आमाको दाँत बाट 
हराऊँदछ भननदे िलत/वमथक हो। यवद तपाईलंदे आफनो 
आहारमा पया्नप् कयावलसयम प्राप् िनु्न भएको छैन भनदे, 
यद्वप, तपाईको आफनो िरीरको हड्डीबाट आफनो 
बचचाहरु यो िवनज प्रदान हावसल िननेछ।

❖

सिस्थ् सत्क्न ता! 
यसता ओईसटर, साविमी, समोक सालमन िा समोक 
ओईसटरहरु जसता काँचो माछा र समरुिीक िानाहरु 
िभ्निती मवहलालदे पयूण्न रुपमा बवहषकार िनु्न अवनिाय्न 
हुनदेछ। यो वकन भननदे थाहा पाउन, पषृ्ट ३५ को िाद्ानन 
सरुवक्षत राखनदे(Keeping food safe) मा हदेनु्नहोला।
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फोलदेट (अथिा फोवलक एवसड) एक प्रकारको वभटावमन बी 
हो । तपाई ँिभ्निती हुनअुवघ पया्नत् मात्ामा फोलदेट सदेिन िनु्न 
जरूरी छ, ( कवमतमा एक मवहना अवघ ददेवि) र िभा्निसथाको 
प्रारवमभक चरणमा (पवहलो ३ मवहनामा) । यसलदे तपाईकँो 
वििमुा सिास्थय समसयाहरू आउनबाट रोकािट िन्न सकछ। 
यवद तपाईलँदे िभ्निती हुन ुअवघ थप फोलदेट वलन ुभएको छैन 
भनदे वचनता नवलनहुोस । आफयू  िभ्निती भएको थाह पाउना साथ 
पया्नप् रूपमा फोलदेट वलन िरुू िररहालनहुोस । 

तपाई ँवन्न तरि्काले प्ा्नप् फोलेट वलनसकनलु हुनछ :
 • प्रचरु मात्ामा फोलदेट भएका िानदेकुराहरू – उदाहरणका लावि 
होल ग्देनको रोटी, थप फोलदेट भएको होल ग्देनको ब्रदेकफाष्ट 
वसररयल, हररयो पात भएका तरकारीहरू, सकुाइएका वसमीहरू, 
कदे राउ र दालहरू, सनुतला, सनुतलाको रस, कदे रा, सट्बदेरी, 
एभोकाडो र बावषपकरण िररएका जसतो वक मारमाइट िा 
भदेवजमाइट । मावथको सयूचीबाट दईु सवभ्नङ् फलफयू ल िानदे उद्देशय 
राखनहुोस र पाँच सवभ्नङ् तरकारी र चार ददेवि छ सवभ्नङ् रोटी िा 
वसररयल हरदेक वदन िानहुोस। 

 • कम डोजको फोवलक एवसड चककरी (०.५ वमवलग्ाम) , िा 
िभ्निती वििदेष मवलटवभटावमन जसमा ियूनय दिमलि पाँच 
वमवलग्ाम फोवलक एवसड प्रवतवदन  िानदे र साथसाथै फोलदेटको 
मात्ा उचच भएका िानदेकुरा िान ुपछ्न। यवद तपाई ँमवलटवभटावमन 
वलन चाहनहुुनन भनदे तपाई ँसपुरमाकने ट, कदे वमष्ट िा सिास्थय 
िानदेकुरा पसलमा फोवलक एवसडका चककरीहरू वकनन सकनहुुनछ। 

पया्नप् मात्ामा फोलदेट नभएको अिसथावसत समबवनित सिास्थय 
समसयाहरूलाई  नययूट्ल ट्यिु वडफदे कटस ( वसपन विवफडा र 
अनदेनसदेपफाली) भवननछ। तयसलदे वििकुो मदेरूदणडको हाड 
िा मवषतषकमा िवमभर समसयाहरू लयाइवदन सकछ। थप 
जनाकारीको लावि पषृ्ठ ११४ मा वप्रनाटाल टदेवष्टङ्ि एणड 
जदेनदेवटक काउवनसवलङ् (Prenatal testing and genetic 
counseling) हदेनु्नहोस । 

यवद तपाई ँिा तपाईकँो नातदेदारहरू मधयदे कोहीको वििकुो 
नययूट्ल ट्यिु वडफदे कट भसैकदे को छ भनदे तपाईबँाट यसतो 
समसया भएको बचचा जनमनदे ितरा बढी हुनछ।  तपाई ँआफनो 
वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकावसत कुरा िनु्नहोस।   उन 
िा उवनलदे :

 • उचच डोजको फोवलक एवसड चककरी वसफाररस िननेछन।् 

 • िभा्निसथामा नययूट्ल ट्यिुमा असर परदेको छ छैन भननदे यवकन िन्न 
जदेनदेवटक काउवनसवलङ् िा पररक्षण िन्न सललाह वदनदेछन।्

थप फोलेट पाउन सहज तथा व्ठो तरि्का्ा : 
 • अवतररक्त फोलदेट भएको होल ग्देन ब्रदेकफाष्ट वसररयल काटदेर टुक्ा 
पाररएको कदे रा र एक गलास सनुतलाको रस िानदे 

 • उमालदेको िा वसटर फ्राइ िरदेको तरकारी अवल प्रिसत िानदे 

 • कदे रा, ननु नहालदेको काचो नट िा वयष्ट छररएको होलग्देन टोष्ट ( 
उदाहरणको लावि मामा्नइट िा भदेवजमाइट ) िानदे । 

 •  माज्नररन िा बटरको सटिा वलटो पाररएको एभोकाडो प्रयोि िनने। 

तपाईकँो वचवकतसक िा वमड िाइफवसत कवत फोवलक एवसड 
वलनदे भननदेबारदे कुरा िनु्नहोस – यवद तपाईलँाई वनमन प्रकारका 
समसयाहरू छन ्भनदे: 

 • एवपलदेपसी

 • एनटी कनभलसाणट मदेवडकदे सन वलन ुभएको भए

 • वभटावमन बी १२ कम छ भनदे 

 • मिमुदेह छ भनदे 

 • िरीरको तौल बढी भएको भए 

फोलेट तपाई ँि तपाई्ँको वशशलु्को लावग ्हतिपूर्न छ 



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 33

् सा्काहािी हु ँ। ्ैले ्ेिो रोजन परिित्नन गनलु्न आिश््क 
छ ? 
सनतवुलत साकाहारी भोजन वनकै सिास्थयकर हुनसकछ। हरदेक िाद्ानन 
समयूहहरूबाट पया्नप् सवभ्नङ्ि वलए नवलएको जाँच िन्न प्रसततु टदेबल Food 
groups and recommended serves in pregnancy (िभा्निसथामा 
िानदेकुरा  वसफाररस िररएको मात्ा) को पषृ्ठ २८ मा हदेनु्नहोस। 

कवहलदे कवह ँसाकाहारी भोजनमा महतिपयूण्न पोषण ततिहरू कम हुनसकछन।् 

 • आइरन र वजनक प्रिसत मात्ामा हररयो सािपात र तरकारी िानहुोस 
जसमा आइरन र वजनक (िदेडािडुी र नटहरू ) हुनछ। तयसता िानामा 
वभटावमन सी भएका वचजबीज पवन िानहुोस।

 • वभटावमन बी १२वभटावमन बी १२ का लावि पोषण तति थप िररएका 
ब्रदेकफाष्ट वसररयलहरू साकाहारीहरूका लावि सबभनदा उत्म स्ोतहरू 
हुन।् यवद तपाई ँडदेरीका िाद्ाननहरू िा अणडा िान ुहुनन भनदे तपाईलँाई 
थप पोषण तति आिशयक पन्नसकछ। 

 • कयालवसयम िैर दगुि कयावलसयम यकु्त िानदेकुराको लावि पषृ्ठ २८ 
मा प्रसततु टदेिलFood groups and recommended serves 
in pregnancy (िभा्निसथामा िानदेकुरा  वसफाररस िररएको मात्ा) 
हदेनु्नहोस। यवद तपाईलँदे वत कुराहरू प्रिसत मात्ामा िान ुभएको छैन भनदे,  
तपाईलँाई कलावलसयम आिशयक पन्न सकछ।

 • प्रोवटनपया्नप् मात्ामा िदेडािडुी, नट र वसडहरू िानदे िनु्नहोस

यवद तपाईलँाई आफनो भोजनको सयूची तयार पान्न मद्त चावहएमा आफनो 
सिास्थय पररचाररका वचवकतसक िा भोजनविदवसत कुरािनु्नहोस। 

् व्कशोि अिसथा्को छलु । ्लाई ्कलु नै थप ्कलु िा्को 
आिश््क पछ्न ?
यवद तपाई ँ१७ िष्न भनदा मवुनको हुनहुुनछ भनदे तपाई ँअझ ैपवन बढ्द ै
हुनहुुनछ। यसको मतलि तपाईकँो िरीरलाई थप पोषण तति आिशयक पछ्न 
– हरदेक वदन तीन पटक सिस्थयकर िानदेकुरा िानहुोस। तपाईलँाई अवतररक्त 
कयावलसयम पवन आिशयक हुनछ – तीन सभ्न दगुि पदाथ्न वलनहुोस (िा 
चार यवद तपाई ँिदेरै वसररयल िानहुुनन भनदे) । यवद तपाईलँाई आफनो भोजन 
तावलका बनाउन  मद्त चावहएको भए आफनो सिास्थय पररचाररका िा 
वचवकतसकवसत कुराकानी िनु्नहोस। 

गरा्निसथा्ा ्ेिो रोजन परिित्नन गिा्न 
िा ्ैले सतनपान गिाउँन जािी िाखिा 
्ेिो वशशलुलाई एलजजी हुनबाट ब्ाउन 
सव्कनछ ?

तपाईकँो भोजन पररित्नन िनने सललाह वदन सवकनन। 
अनसुनिानको वनषकष्न यो छ वक अणडा, वपनट, 
भटमास, माछा िा िाईको दिु (कसै कसैलाई एलजमी 
हुनसकनदे िानदेकुरा) लदे वििलुाई हुनदे एलजमीको 
ितरामा कुनै असर िददैन। 

❖

सनतलुवलत खाजा 
लिातार िाजा िाइरहनदे बानीलाई प्रवतरोि िनने 
कोविस िनु्नहोस ।  जि तपाईलँाई िाजािान मन 
लागछ तयसबदेला तपाई ँर तपाईकँो वििकुो लावि 
पोवषलो िानदेकुरा जसतो वक सबजी,  दगुि पदाथ्न, 
ताजा िा सकुाइएका फलफयू ल, दवह, ननु नहालदेको 
नट, होलग्देन फलफयू ल, रोटी, चीज (बोसो/वचललो कम 
िररएको) र टोष्ट िररएको िोलभदेडँा िा वपटा रोटी र 
ताजा ह्मुस  चयन िनु्नहोस। वत िानदेकुराहरू तपाई ँर 
तपाईकँो वििकुो लावि कदे क, विषकुट िा ननु हालदेको 
िानदेकुरा भनदा फाइदाजनक हुनछ – तर कवहलदे कवह ँ
तपाईलँदे आफयू लाई प्रिनन तलुयाउनदे िानदेकुरा वलनभुए 
हुनछ। 
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्ैले गर्निती हुिँा ्कवत िजन बढाउँनलु पछ्न? 
सबै मवहलालदे सिास्थयकर िानदेकुरा िान ुजरूरी छ र िभ्निती हुदँािदेरै 
िजन बढ्नदे ितरालाई कमिनने कोविस सिरूप सकृय रहन ुपद्नछ। तपाईलँदे 
अवलबढी भोको महििु िन्न सकनहुुनछ, तर तपाईलँदे “दईु जनाको लावि 
िान ुपददैन”।

कररब आिाजसो अषट्देवलयनहरू सबैजना हुनपुनने भनदाबढी तौलका छन।् 
बढी िजन भएका मवहलालाई िभा्निसथामा वििदेष िालको आिशयकता 
पन्नसकछ, वकनकरी वतवनहरूमा वय ितराहरू बढी हुनछन:

 • िभा्निसथामा वनकै िदेरै िजन बढ्नदे र विि ुजनमदेपवछ तयसलाई घटाउन 
कवठन हुनदे । 

 • असिस्थय ठयूलो िा सानो विि ुजनमनदे 

 • रक्तचाप उचच हुनदे

 • जदेष्टावटनल (िभा्निसथा) मिमुदेह हुनदे

 • वसजररयन सज्नरी अथा्नत पदेटको तल वचरदेर बचचा वनकालनपुनने 

 • िटुिाको निा िा पदेवलभसमा रित जममा हुनदे 

 • वसटल बथ्न (मरदेको बचचा जनमनदे) हुनदे 

वनकैबढी तौल भएका मवहलालदे उचचसतरको सिास्थय सदेिा उपलबि 
भएको असपतालमा बचचा जनमाउनपुछ्न 

यवद तपाई ँिभ्निती भसैकन ुभएको छ भनदेपवन तपाईकँो िजनमा भएको 
बवृद्धलाई वनयनत्णमा राखन सकदे मा िभा्निसथामा आइपनने जवटलताको 
ितरालाई कमिन्न सवकनछ। एउटा सललाह छ वक तपाईकँो िभा्निसथाको 
आरमभमा जवतबढी िजन वथयो, िभा्निसथाको अििीमा तपाईलँदे तयवत नै 
कम िजन बढाउन ुपछ्न। 

शिीि्को ्ूकल तौल सू् ्काँ्क (BMI) तपाई ँवनकै मोटो हुनहुुनछ 
िा यवद तपाईकँो तौल कम छ िा तपाईकँो िजन सामानय अिसथाको छ 
भननदेकुरा वनवचित िन्न र तपाईकँो  िरीरको कयू ल बोसो िा मोटोपन मापन िन्न 
प्रयोि िररनछ। BMI तपाईकँो उचाइ वमटरमा नापदेर र िजन वकलोग्ामलदे 
भाि लिाएर -  वमटर सकिायरलदे िणुा िरदेर वहसाि वनकावलनछ। तलको 
वलङ्कमा BMI कयालकुलदेटर छ जसलाई तपाईलँदे आफनो BMIको 
वहसाि वनकालन प्रयोि िन्न सकनहुुनछ। http://www.gethealthynsw.
com.au/bmi-calculator.html

जनु मवहलाको  BMI १८.५ िा ३५ भनदाबढी हुनछ उवनहरूलदे सिस्थयकर 
तररकालदे िजन बढाउनदे तररकाबारदे पोषण वयिसायी संि भोजनबारदे सललाह 
वलनदे  कुराको सोचविचार िनु्नपछ्न। कदे वह जावतय समयूहहरूको मोटोपन 
घटाउनदे वबनद ुBMI लदे तय िरदेभनदा अलि रहदेको पाइनछ। थप जानकारीको 
लावि ताईकँो वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररका वसत समपक्न  िनु्नहोस । 

तलको टदेिललदे तपाईकँो उचाई र िभ्निती हुनअुवघ तपाईकँो िजन BMI 
मा मापन िन्न प्रयोि िररनछ भननदेकुरा ददेिाउँछ र िभ्निती हुदँा िजन 
कवतसमम बढाउन हुनछ भननदेकुराको वसफाररस िद्नछ। तपाई ँआफनो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलदे वसफाररस निरदेसमम  िभ्निती भएको बदेला 
िाना घटाउनदे िा डायवटङ् िनने निनु्नहोला। 

गर्निती रए्को बेला बढाउन व्लने िजन 

गर्निती हुनलु पवहला्को BMI  
 ( व्कलोग्ा् / व्टि िग्न) 

पवहलो ि तेस्ो 
ट्ाइ्ेष्टि्ा बढे्को िजन 
(व्कलो / हप्ा) *

िजन बढाउन व्लने िि 

१८. ५  रनिा ्क्  ०.४५ १२.५ िेवख १८ 

१८.५ िेवख २४. ९ ०.४५ ११.५ िेवख १६ 

२५.० िेवख २९.९ ०.२८ ७ िेवख ११.५ 

रनिाबढी िा बिाबि ३० ०.२२ ५ िेवख ९ 

 
*  यो वहसाबलदे यस कुरा ठानदेको छ वक पवहलो तीन मवहनामा ०.५ – २ वकलो मात् िजन बवृद्ध हुनछ। स्ोत: वकिनसलयाणड  
सिास्थय (२०१०) सटदेटिाइड मयाटरवनटी र वनयोनदेटाल वकलवनकल िाइडलाइन: मोटोपन 
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खायिानन सलुिवषित िाखने 

जि तपाई ँिभ्निती हुनहुुनछ तयसबदेला तपाईकँो रोिसँि लड्नदे क्षमता 
कम हुनजानछ जसबाट तपाई ँिानदेकुरामा हुनदे विषाक्त कुराहरू 
लिायतका कारण विरामी पनु्नहुनदे ितरा अरू बढदेर जानछ। कदे वह 
वयकटदेररयाहरूलदे तपाईलँाई िभ्निती नहुदँाको बदेला भनदा वनकै वबरामी 
तलुयाइवदन सकछन ्र वतनलदे तपाईकँो जवनमनसकदे को वििलुाई पवन 
असर िन्न सकछ। तयसतो विषाक्त सङ्क्मण हुन नवदन मद्त िनने कदे वह 
उपायहरू यहाँ उललदेि िररएको छ। 

व्सो िाखन

 • वफ्रज ५ वडग्ी सदेवनटग्देड िा तयो भनदा तल राखनहुोस 
 • चीसदेमा राखनपुनने सबै िानदेकुरा वछटैि राविहालनहुोस 
 • वफ्रजमा रखनपुनने िानदेकुरा दईु घणटा िा तयो भनदाबढी समय बावहर 

राविएको छ भनदे तयसलाई निानहुोस। 
 • वफ्रजमा राविएको िासिरी मासलुाई बावहर िलुला हािामा अवलबदेर 

रािदेर मयाररनदेट िनु्नहोस। 
 • सामान वकनदा कयू लर बयाि र वपकवनक इसकरीमा सामान रािदेर 

लयाउनहुोस ।

सफा िाखनलु

 • हलका िाजा लिायत कुनैपवन िाना तयार पानु्न अवघ हात िोएर 
सकुाउनहुोस। 

 • बदेनचहरू, भानसाका उपकरण र टदेिलहरू सफा राखनहुोस । 
 • काँचो र पकाएको िानदेकुरा अलि राखनहुोस र प्रतयदेकलाई काट्न अलि 

अलि बोड्न र चककुहरूको प्रयोि िनु्नहोस। 
 • काँचो मासकुो जसु अरू िानदेकुरामा चवुहन नवदनहुोस। 
 • यवद तपाईलँाई पिाला जसता कारणबाट विरामी हुनहुुनछ भनदे अरूका 

लावि िानदेकुरा नबनाउनहुोस। 

ता तातो िाखने

 • िानदेकुराबाट बाफ वनषकनदे तातो नआउँदासमम पकाउनहुोस। 
 • िानदेकुराबाट बाफ आउनदे तातो नहुनजदेलसमम तयसलाई पनु तताउँनहुोस। 
 • ससदेज िा वपवसएको पाकदे को मासमुा बैजनी वपङ्क रङ्ि भए नभएको 

सवुनवचित िनु्नहोस। 
 • कुिरुा र सुँिरुको मास ुिान ुअवघ सफा रस छ छैन हदेनु्नहोस। 
 • िान ुअवघ काँचो मास ुराविएको भाँडोमा रहदेका सबै माररनदेडहरूलाई 

उवमलनदेिरी तताउनहुोस। 

लेबल जाँ् गनलु्नहोला

 • यवद कुनै िाना िानका लावि उपयकु्त भनदेर तोवकएको वमवत कटदेको छ 
भनदे तयसलाई निानहुोस। 

 • उपयकु्त भनदेर तोवकएको समय नोट िनु्नहोस र तयसलाई अनिुरण 
िनु्नहोस।

 • भणडारण िनने र पकाउनदे वनदनेविकाहरू अनिुरण िनु्नहोस 
 • पयाक निररएका िानदेकुराको बारदेमा जानकारी हावसल िनु्नहोस। 



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 36

वलषे्टरि्ा 

वलष्टदेररया एक प्रकारको िाद् पदाथ्नमा बननदे वजिाण ुिा (जम्न) हो तयसलदे 
िानदेकुरामा वलष्टदेरोवसस भवननदे विषाक्त पदाथ्नको सङ्क्मण िराउँछ। अकसर 
िरदेर यसलदे सिास्थय मावनसमा समसया उतपनन िराउँदनै, तर रोि वसत 
प्रवतरोि िनने क्षमता कम भएका मावनसहरू लिायत िभ्निती मवहलामा यो 
वजिाण ुसङ्क्मण हुनदे ितरा रहनछ। कुनै कुनै पररवसथवतमा िभ्निती मवहला 
माफ्न त जवनमनसकदे का वतनका वििमुा समदेत यो सङ्क्मण सन्न जानछ, 
जसको पररणाम िभ्नपतन हुनदे, मरदेको विि ुजनमनदे वसटल बथ्न िा समय 
नभकैन बचचा जनमनदे वप्रमदेचर बथ्न लिायत निजात विि ुवनकै िदेरै विरामी 
पनने हुनछ। 

यवद आमालाई वलष्टदेरोवसस सङ्क्मण भसैकदे को भएपवन एवनटबायोवटकलदे 
पवछ जनमनदे विि ुिा निजात वििलुाई सङ्क्मण हुनबाट जोिाउन सकछ। 

बयषकहरूलाई वलष्टदेरोवससको कुनै पवन समसया नहुनसकछ िा तपाईलँाई 
जिोरो आउनदे र थवकत महिसु हुनदे हुनसकछ ( तर वत लक्षण अनय रोिका 
सङ्कदे तहरू पवन हुनसकछन)् । यवद तपाईलँाई िभ्निती हुदँा जिोरो आयो 
भनदे तरुूनत सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई जानकारी वदनहुोला। 

वलष्टदेररया हाम्ो िातािरणमा वबरूिा र जनािरका िोबर माटो र पानी 
लिायतका सबै कुरामा पाइनछ। िानदेकुरा वफ्रजमा रािदेको अिसथामा पवन 
वलष्टदेररयाको वजिाण ु बढ्न र फैवलन सकछ, तर पकाउँदा िा िाना बाफ 
आउनदेिरी तताउँदा वत सबै मछ्नन।् 

उक्त बयाकटदेररया हुनसकनदे ितरा उचच रहदेको भनदेर यहाँ यवकन िररएका 
िानदेकुराहरू निाँदा पवन तपाईलँदे वलष्टदेरोवससबाट आइपनने ितरालाई 
घटाउन सकनहुुनछ: 

 • नउमावलएको िा पाचिराइज निररएको दगुि पदाथ्न, उदाहरणको लावि 
नरम िा अवल कम नरम वचज (पकाएको भाँडोमा राविएको छ भनदे 
वतनलाई िाँदा वठकै हुनछ) 

 • पकाएको चीसो कुिरुाको मासु

 • प्रिोिन िररएको चीसो मासु

 • पवहलदेनै तयार िररएको सलादहरू 

 • काँचो समरुिी िानदेकुरा

 • तयारी अिसथामा राविएको नरम आइसवक्म 

 • पाट 

िानदेकुरामा विषाक्त पदाथ्न पैदा िन्न सकनदे भनदेर उचच ितरामा राविएका 
िानदेकुराहरूलदे िाद्ननलाई विषाक्त बनाइवदन सकछन।् अणडालाई सिै ँपरुा 
पकाउनहुोस र काँचो मास ुर कुिरुाको नपाकदे को मास,ु सटोरमा वकवनएको 
ससुी, फ्राइड आइसवक्म, काँचो िा अवलकवत मात् पकाएको सप्राउट र 
काँचो अणडा हावलएका िानदेकुरा जसतो वक घरमा बनाइएको मदेयोनाइज, 
मसु िा एइिोली निानहुोस। 

सिास्थ् सािधानी ! 
सङ्रि्र हुन नविनलुहोस – तपाई्ँका 
हातहरू धलुनलुहोस 

कुनै कुनै सङ्क्मणलदे जवनम नसकदे का तपाईकँा 
वििहुरूको िारररीक विकािमा आचँ पयुा्नउन सकछ र 
कवतपय अिसथामा तयसको पररणाम िभ्नपतन हुनसकछ। 
सङ्क्मण हुन नवदन तपाईलँदे आफना हातहरू साबनु 
पानीलदे िनुहुोस िा अलकोहल यकु्त रूमाललदे प्ुछनहुोस 
तपाईलँदे आफनो हातहरू िनुहुोस: 

 • िरररबाट वनषकदे का तरल पदाथ्न जसतो वक राल, 
नाकबाट वनषकनदे विकार, रित िा िानताको समपक्न मा 
आएपवछ 

 • नयापी पररित्नन िरदेपवछ िा िौचालय िएपवछ 

 • िाना तयार िनु्न अवघ र िान ुअवघ 

 • बिौचँामा काम िरदेपवछ िा जनािरहरूलाई छोएपवछ 
अवन जनािरका िोबर (वकटिी वलटर) वटपदेपवछ 

 • तपाईकँा हातहरू फोहोर ददेविएपवछ
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मलाई िक्तरी ददेऊः सतुकदे री 
अिाडी र पछाडी को कसरत 

Give me strength:  
pre- and post-natal exercises
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गर्निती अिसथा्ा ि त्सपवछ्का 
व््ा्हरू

वहड्नदे पौडनदे िा अनय कृयाकलापहरू द्ारा सिस्थय रहनकुा अलािा तपाईलँदे 
आफनो पदेट आङ् र पदेवलभकको तललो िणडको माँिपदेिीलाई वििदेष हदेरविचार 
िनु्नपछ्न। िभ्निती अिसथामा वत माँिपदेिीहरूमा अरूबदेला भनदाबढी चाप 
परदेको हुनछ र वतनलाई सवजलै कमजोर पान्न सवकनछ। वयायामलदे वनमन फाइदा 
पगुछ: 

 • माँिपदेिीलाई दह्ो बनाइराखदछ 

 • पछाडी ढाडको द:ुिाईलाई रोकनदे र कम िनने िछ्न (जनु िभ्निती अिसथामा 
प्राय सबैलाई हुनछ) 

 • तपाईकँो वपिाि थैलीलाई वनयनत्ण िछ्न।

 • तपाईकँो विि ुजनमदेपवछ तपाईलँाई पयूि्नित आकारमा फक्न न सघाउँछ। 

तपाईलँाइ सवजलो लागछ भनदे िभ्निती रहुनजदेल वत वययामहरू िनु्नहोस। 
तपाईलँदे योनीबाट बचचा जनमाउन ुभएको दईुवदन पवछबाट पवन वत 
वययामहरू आरमभ िन्न सकनहुुनछ। यवद तपाईकँो वसजररयन सदेकसन 
िलयकृया िा पदेटको तललो भािमा वचरदेर अपरदेिन िनु्न भएको भए पाँच 
वदनसमम पि्ननहुोस। विि ुजनमदेको कवमतमा छ हप्ापवछ पदेट र कममरको 
वययाम िनु्नहोस र पदेवलभकको तललो िणडको वययाम आवजिन िनु्नहोस। 

याद राखनहुोस : 

 • तपाईलँदे वत वययाम िनु्नहुदँा सामानय तररकालदे सिास वलनहुोस (तपाईकँो 
सिास प्रश्वास नरोकनहुोस) 

 • यवद तपाईलँाई दिुदेको िा असवजलो भएको भए िासिरी तपाईकँो 
पछावड पदेट र पदेवलभक क्षदेत्मा वययामलाई रोकनहुोस। सललाहको लावि 
वफवजयोथदेरावपष्टको माि िनु्नहोस 

पछावड (ढाड) ्को ख्ाल िाखनलुहोस 

पदेटको दररलो माँिपदेिीलदे तपाईकँो पदेटलाई चदेपटो पाररवदनछ – वतनलदे 
तपाईकँो पछावडको भािलाई सरुक्षा प्रदान िन्न मद्त िछ्न। विि ुजनमदेको छ 
हप्ासमम पदेटको दररलो वययाम निनु्नहोस – सािारण वययामहरू िदा्न हुनछ। 

पदेटको सािारण वययामलदे तपाईकँो मदेरूदणडलाई चषुत बनाइराखन मद्त 
िछ्न। 

पेवलर्क िोटेशन 
 • पैताला अलि िरदेर सवजलोवसत उवभनहुोस। 

 • तपाईकँो घुडँालाई अवलकवत िमुचयाउनहुोस। 

 • तपाईकँो हात पछावड कममरमा लिदेर राखनहुोस।

 • तपाईकँो पदेवलभसलाई घडीको सईु घमुनदे वदिावतर (तपाई बदेलीडावनसङ् 
िन्न लािदे  झै ँिरदेर) घमुाउन ुहोस।  

 • अब तपाईकँो पदेवलभस घवडको सईु घमुनदे विपररत वदिावतर घमुाउनहुोस। 

 • ५ ददेवि १० पटक दोहोया्नउनहुोस । 
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पेवलर्क झलु्काइ (्सले पछावड्को िलु:खाईलाई पवन ्क् 
गन्न ्द्दत गछ्न) 
 • पैताला अलि अलि िरदेर सवजलो वसत उवभनहुोस 

 • तपाईकँो घुडँा अवलकवत िमुचयाउनहुोस। 

 • एउटा हात तपाईकँो पदेटमा र अकदो तपाईकँो कममरको तललो भािमा 
राखनहुोस। 

 • कलपना िनु्नहोस वक तपाईकँो पदेवलभस एक कराही िा कचौरा हो र 
यसलाई विसतारै पछावड र अिावड लैजानहुोस 

 • ५ ददेवि १० पटक यो काम दोहोया्नउनहुोस। 

 • यवद सवजलो लागयो भनदे तपाईकँो हातलदे र घुडँालदे यो वययामलाई 
दोहोया्नउनहुोस। 

हात ि  घलुँडा्को पेवलर्क झलु्काि 
 • तपाईकँो हात जवमनमा राखनहुोस र पदेवलभसलाई अिावड र पछावड 
झकुाउनहुोस ।

 • यवद तपाईलँाई ढाड द:ुखनदे िछ्न भनदे वििदेषिरी यो पोवजनलदे फाइदा िछ्न। 

 • ५ ददेवि १० पटक यसलाई दोहोया्नउनहुोस।

यवद तपाईलँदे यो अभयासलाई अवल कडा बनाउन चाहन ुभएको हो भनदे:

 • तपाईकँो िरीरलाई सकदे समम सथीर राविराखनहुोस।

 • तपाईकँो कुम समान हुनदेिरी एउटा पािरुालाई मावथ उठाउनहुोस। 

 • वठक तयसैबदेला विपररत िोडालाई पवन उचालनहुोस।

 • कदे वह सदेकदे णड तयसलाई उचावलरािदे पवछ हात र िोडालाई तल झानु्नहोस।

 • पदेटको माँिपदेिीहरूलाई आराम िन्न वदनहुोस।

 • अकदो पािरुा र िटुिालदे पवन यो वययाम दोहोया्नउनहुोस।

 • ५ ददेवि १० वमनदेटमा प्रतयदेक साईडबाट यसलाई दोहोया्नउनहुोस 

वशशलु जवन्स्ेकपवछ तपाई्ँको पेट्को 
्ाँशपेशीहरू्को जाँ् गिाउनलुहोस।

िभ्निती भएको बदेला पदेटको माँिपदेिी अलि अलि हुन ु
सामानय कुरा हो। यसको जाँच िन्न सवजलो छ। 

 • तपाईकँो घुडँा झकुाएर र पैतालालदे जवमनमा टदेकदे र  भुईँमँा 
पवलटनहुोस। 

 • एउटा हातको औलँालदे तपाईकँो नाइटो िररपरी वथचनहुोस। 

 • सिास वलनहुोस र तपाईकँो विर तथा कुमहरूलाई 
अवलकवत मावथ उठाउनहुोस।

 • यवद तयहाँ कुनै ‘िाली ठाउँ’ भए तपाईलँदे तयसलाई 
भदेट्नहुुनदेछ र माँिपदेिीको दईु अलि थलि टुपपोलाई 
पवहलयाउन सकनहुुनदेछ। 

वययामलाई जारी राखनहुोस (वक उवभएर वक चारैिटा हात 
िटुिालदे टदेकदे र) जसलदे िदा्न तपाईकँो विि ुजवनमसकदे पवछ सो 
िाली ठाउँ बनद िछ्न (तर कवहलदे कवह ँउक्त िाली ठाउँ पयूण्न 
रूपलदे बनद नहुन पवन सकछ) ।

यवद सो िाली ठाउँ औलँा भनदा फरावकलो भएमा, तपाईलँाई 
पछाडी कममरको तललो भािमा द:ुखनदे  हुनसकछ। तपाईकँो 
वययामलाई जारी राखद ैपदेटमा सहायता वदनदे जसतो वक 
पटुका बाँधनदे िरदेमा सवजलो हुनछ। सिास्थय पररचाररका िा 
वफवजयोथदेरावपष्ट वसत सललाह वलनहुोस।  
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गर्निती छँिा ि वशशलु जवन्स्ेकपवछ तपाई्ँको ्क््ि्को 
हेिवि्ाि गनने अन् तरि्काहरू 
 • एउटा मात् िोडालदे टदेकदे र उवभनदे िा िह्ौ सामान उचालनदे निनु्नहोस 

 • कममरसमम उँचाई भएको टदेिल िा बदेनचमा बसदेर काम िनु्नहोस। 

 • नयापी राखनदे बकदे ट िा लिुािनुदे बासकदे ट कममरको उँचाई भएको ठाउँमा  
राखनहुोस। 

 • एक सरुवक्षत तररकालदे बचचा कयाररयरमा बचचाहरु बोकन िा कापसलुको 
सट् प्राम मा राखनहुोस।् लिाउन वमलनदे बचचा बोकनदे िदेरै विवभनन 
प्रकारमा उपलबि छन।् कपडा चयादर, पाउच िा बोकनदे भएको झोला र 
फ्रदे म िाहक यसका कदे ही उदाहरण हुन।् आमाबाब ुर हदेरविचारकता्नहरुलदे 
बचचा वसवलणङ्ि र पाउचहरु प्रयोि िरदेर बालकको हदेरविचार िनु्नपछ्न। 
वसवलङ्िमा बालकलाई यवद िलत तररकालदे रािदेमा बचचा वनसावसनदे 
जोविम हुन सकदछ। सरुवक्षत तररकालदे बालक बोकनदे कुराहरु प्रयोि 
िदा्नका महत्िपयूण्न जानकारीहरु https://www.productsafety.gov.
au/content/index.phtml/itemId/971550 मा हदेनु्नहोला।

 • बाथ सफािदा्न िा ओ्छयान बनाउँदा वनहुररनकुो साटो घुडँा टदेकनहुोस। 

 • पौडी िदेलन जानहुोस (विि ुजनमाएपवछपनु पौडी िदेलन िरुू िनु्न अवघ 
रित बगन नरोवकउनजदेल पि्ननहुोस) । 

 • यवद वहड्ँदा कणडोको एकापटिी दद्न हुनछ भनदे, िा तपाईलँाई पयवुिकमा 
दद्न हुनछ भनदे, िा कममरको पछावड तललोपटिी दखुछ भनदे, िा तपाई ँ
वहड्न ुभएको भोलीपलट दिुदेको अनभुि िनु्नहुनछ भनदे, भया्नङ्ि तला 
नचढ्नहुोस िा कुनैपवन कृयाकलाप जसतो वक (उदाहरणका लावि 
भयाकयवुमङ्) निनु्नहोस वकनभनदे तयसबदेला तपाईकँो िोडामा थप बजन 
भार पन्नजानछ। 

 • यवद तपाईकँो कममरको पवछललो भािमा पटक पटक वनकै कडा दद्न 
हुनछ भनदे, वचवकतसकसँि जँचाउनहुोस जसलदे तपाईलँाई वफवजयोथदेरावपष्ट 
समक्ष वसफाररस िन्न सकछ। 

पछावड्को तललो राग्ा  हुने िलुखाई ि वपडालाई ्क् 
गन्न गरिने तन्काई व््ा् : 
 • तपाईकँो घुडँा अलि थलि िरदेर पैताला टदेकदे र बसनहुोस। 

 • भईु ँतफ्न  अिावड झकुनहुोस र कुवहनालाई आफयू  अिावड भईुमँा आराम 
िराउँनहुोस।

 • विसतारै तपाईकँो पािरुा अिावड तनकाउनहुोस। 

 • कदे वह सदेकदे णड रोवकनहुोस। 

पछावड्को ्ध् राग्को लावग : 
 • तपाई ँहात र घुडँाहरू तल रािदेर घोवपटनहुोस।

 • तललो पदेटलाई मावथ ताननहुोस।

 • तपाईकँो पटिीलाई तल जवमनमा छुिाउँनहुोस। 

 • कदे वह सदेकदे णड रोवकनहुोस।

 • विसतारै कममर तल लैजानहुोस सवजलो भएसमम।  

्कलु ््को छेउ छेउ्ा ि ्क््ि्को तललो राग्ा हुने 
िलु:खाई्को लावग :
 • कुिन नभएको मदेचमा बसनहुोस 

 • तपाईकँो पदेटको माँिपदेिीमा हातलदे छामनहुोस। 

 • तपाईकँो औलँाहरूलाई एक आपसमा जोड्नहुोस र आफनो पािरुालाई 
विरमावथ समम उचालनहुोस। 

 • तपाईकँो कुवहनोलाई सोझो पानु्नहोस र हतकदे लालाई मावथ लैजानहुोस। 

 • कदे वह सदेकदे णड रोवकनहुोस। 

पदेवलभक झकुाि 
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पेवलर्क्को तललो रागलाई खलु्च्ाउने 
व््ा् हिे्क विन गनलु्नहोस। त्ो ्सिी गन्न 
सव्कनछ: 

 • तपाईकँो पदेवलभकको सतहलाई िमुचयाउनदे, उचालनदे, 
मावथवतर उठाउँनदे र पयवुिक हाड भएवतर अवघ बढाएर 
तयसलाई रोवकराखदा तपाईकँो िदु्ार, योनी र मतु्द्ार 
िररपररको माँिपदेिी कडा हुन थालछ। 

 • तीन सदेकदे णड िा तयसभनदाबढी समय उचालदेर रोकन 
थालनहुोस (दि सदेकदे णडसमम) र जवतबदेर तयसलाई रोवकएको 
हो तयवत नै समय आराम िनु्नहोस। 

 • तयसतो िमुचयाउनदे वययाम ८-१२ पटक समम दोहोया्नउनहुोस 
(एक पटकमा) ।

 • तयसरी माँिपदेिी िमुचयाउँदा सिास प्रश्वास वलइराखनहुोस। 

 • बिाई छ - तपाईलँदे एक सदेट वययाम परुा िनु्नभयो। 

 • हरदेक वदन तीन सदेट वययाम िनने कोविि िनु्नहोस, विसतारै 
िमुचयाउनदे अभयासलाई लामो पाददै जानहुोस। जि तपाईकँो 
पदेवलभक माँिपदेिी बवलयो हुन थालछ, तपाई ँतयसलाई लामो 
समयसमम रोकन सकनहुुनछ। 

  तपाई ँउत्ानो परदेर सतुदेर िा एकापटिी कोलटो परदेर पदेवलभक 
सतहको वययाम िरुूिन्न सकनहुुनछ र तपाई ँबवसराखदा िा 
उवभदँा जसोिदा्न सवजलो हुनछ तयसबदेला पवन यो अभयास 
िन्न सकनहुुनछ। 

  तपाई ँखलु्च्ाउने ्ो अभ्ास विन्को तीनपट्क 
आवजिन गनलु्नहोस।  

तपाई्ँको पेवलर्क सतह्को हेिवि्ाि 

िभ्निती हुन ुर विि ुजनमाउनकुो मतलि विि ुनजनमाएको अकदो 
मवहलाको भनदा तपाईकँो वपसाि चवुहनदे र सिंयमलाई वभजाउनदे समभािना 
तदेबबर नै बढी हुनछ। तीनजना मधयदे एकजना  मवहला जसलदे विि ु
जनमाएकरी छन ्उनको तयसरी वपसाि चवुहएको हुनछ। तर तपाई ँवत मधयदे 
एक हुनैपछ्न भननदे छैन। 

्ेक ले गिा्न ्सतो हुनछ ? 
िभ्निती हुदँा र विि ुजनमाउँदा तपाईकँि पदेवलभक सतहको माँिपदेिी 
तवनकनछ -  जनु माँिपदेिीलदे तपाईकँो मतु्थैलीलाई बनद िररराखछ। 
कमजोर पाररएका माँिपदेिीहरूलदे तपाईकँो मतु्थैलीलाई चवुहनबाट रोकन 
सकदनै। यसतो चहुािट प्रायजसो जब तपाई ँिोकनहुुनछ. हावछउँ िनु्नहुनछ, 
कुनै सामान उचालन ुहुनछ िा वययाम िनु्नहुनछ तयसबदेला हुनछ।  तपाईलँदे 
आफयू लाई वपसाब लािदेपवछ कवत्पवन रोवकन नसकदे को अनभुि िन्न 
सकनहुुनछ। 

्ेक ्ो आफँै जानछ ?
जाँदनै। तपाईलँदे आफनो पदेवलभक सतहको माँिपदेिीहरूलाई पनु दररलो 
तलुयाउन मद्त िनु्नपछ्न। यवद तपाईलँदे हरदेक पटक विि ुजनमाएपवछ 
माँिपदेिीहरूलाई दररलो नबनाउनदे हो भनदे तपाई ँजि उमदेरको आिा 
आिीवतर पगुनहुुनछ तयसबदेला आफयू लाई पटक पटक वभजाइ रहनदे अथा्नत 
तपाईकँो वपसाि चवुहरहनदे हुनछ। पदेवलभक सतहको माँिपदेिी पवन उमदेरसँिै 
कमजोर हुदँ ैजानदेहुनछ। मवहनािारी हुदँा वसथवत अझ नराम्ो हुनसकछ।  

् ्कसिी आफूलाई ्सतो हुनबाट ब्ाउन सकछलु ?
 • तपाईलँदे हा्छयुँ िनु्न, िोकन ुिा कुनैकुरा उचालन ुअवघ पदेवलभक सतहको 
माँिपदेिीलाई सिै ँिवँदलो बनाएर राखनहुोस। 

 • िौचालयमा ‘िएर हदेरौ ँन त’ भननदे सोचदेर नजानहुोस वकनकरी यसतो 
बानीलदे िदा्न तपाईकँो मतु्थैलीलाई वछटो वछटो िाली िराउन मन 
लागछ। 

 • िौचालय िएको बदेला तपाईलँदे आफनो मतु्थैलीलाई पयूण्न रूपमा िाली 
िराउँनहुोस। 

 • प्रिसत मात्ामा तरल पदाथ्न ( वििदेषिरी पानी) वपएर र प्रचयूर मात्ामा 
फाइबर भएको िानदेकुरा िाएर वदसा िलास नहुनदे िा वदसा िन्न िाह्ो 
हुनदे अिसथा आउन नवदनहुोस । 

 • िौचालयमा बसदा अिावडपटिी वनहुररएर बसनहुोस। तपाईकँो कणडो 
भनदा घुडँा अवलकवत मावथ हुनपुछ्न (तपाईलँदे सानो टुलको प्रयोि 
िनु्नहोस िा तपाईकँो पैतालालाई आराम िन्न तयसमावथ राखनहुोस) 
। तपाईकँो कुवहना घुडँा िा वतघ्रामावथ राखनहुोस तयसो भए तपाईकँो 
कममर वसिा हुनछ। विसतारै तपाईकँो पदेटलाई फयू लाउँनहुोस। तपाईकँो 
पदेवलभक सतहलाई आराम िन्न वदनहुोस र वभत्बाट िकदे लन निोजनहुोस। 
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्ेिो पेवलर्क सतहलाई खलु्च्ाउने व््ा्लाई ् 
्कसिी स्झन सकछलु  ?

यवद तपाईलँदे जसरी तपाईलँदे अनय कुराहरू िन्न समझदे जसतैिरी धयानवदन ु
हुनछ तयसो िरदेमा यसलाई समझन सवजलो छ । यो सयूचीबाट कदे वह कुरा 
वलनहुोस। प्रतयदेक पटक तपाईलँदे यो वययाम िदा्न एकसदेट िमुचयाउनदे 
अभयास पवन िनु्नहोस। 

 • िौचालय िएपवछ 

 • हात िुदँिैदा्न 

 • पदेय पदाथ्न वपउँद ैिदा्न 

 • वििलुाई ििुाउँद ैिदा्न 

 • सपुरमाकने टमा चदेक आउटका लावि लाइनमा उवभदँा 

पेवलर्क सतह्को ्क्जोि ्ाँशपेशी्का ्कािर तपाई्ँको 
शिीिबाट बढी ग्ास (पाि) वनष्कने हुनसकछ 

तपाईकँो पदेवलभक सतहको माँिपदेिीलाई सदुृढ बनाउनदेबारदे समिदेदनिील 
हुनपुनने अकदो कारण कदे  पवन हो भनदे – वत माँिपदेिीहरूलदे पछावडको 
पयासदेज (िदु्ार) बनदिन्न समदेत मद्त िछ्नन।् िदेरै मवहलाहरूलदे वतनका विि ु
जनमदेपवछ उवनहरूको वनयनत्ण कमजोर भएको, र गयास वनयनत्ण िन्न िाह्ो 
भएको,  अथिा उवनहरूलदे वदसा िदा्न गयासलाई रोकन नसकदे को अनभुि 
िरदेका हुनछन।् यवद तपाईलँदे कुनै समसया भोगन ुपरदेको छ भनदे तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह िनु्नहोस वकनकरी समयम ै
उपचार हुन सकदे मा तयो सवजलो हुनछ र माँिपदेिीलाई दररलो तलुयाउन अझ 
प्रभािकारी हुनसकछ। 

तपाई ँआफनो पेवलर्क सतहलाई िह्ो पानने 
ि पेट अवन ्क््ि िाम्ो आ्काि्ा िाखने 
तरि्काबािे थप जान्कािी हावसल गन्न 
्ाहनलुहुनछ ? 

अषट्देवलयाको सपोट््नस मदेवडवसन(Sports Medicine 
Australia) िदेभसाईट http://sma.org.au/wp content/
uploads/2014/10/SMA_AWiS_Pregnancy_-_
Exercise.pdf बाट कसरतको बारदेमा थप जानकारी पाउन 
सकनहुुनदेछ। जानकारी NSW Office of Sport को िदेभसाईट 
http://www.dsr.nsw.gov.au/active/tips_pregnancy.
asp मा पवन प्राप् िन्न सकनहुुनदेछ। 

रावषट्य कवनटनदेनस वयिसथापन रणनीवतमा प्रकािनहरू लिायत 
विवभनन सयूचना मयूलक जानकारी पत् ब्रोसरहरू राविएको छ 
जनु िासिरी मवहलाको लावि जो िभ्निती छन ्र जसलदे विि ु
पैदा िरदेका छन।् उवनहरूलदे त्थय तावलकाहरू पवन तयार पारदेका 
छन ्जसमा तपाईकँो पदेवलभक सतहलाई दररलो तलुयाउन मद्त 
िनने वययामहरूको चचा्न िररएको छ। थप जानकारीको लावि 
www.bladderbowel.gov.au मा जानहुोस जहाँ तपाईलँदे 
वत प्रकािनहरूको वलङ्क र विवभनन सामदुावयक भाषाहरूमा 
प्रकावित थरी थरीका जानकारी पवुसतका िा ब्रोसरहरू समदेत 
हदेन्न सकनहुुनछ।

वययामहरूबारदे थप सललाह लिायत तपाईलँाई िभा्निसथा 
रअवभभािक बननदे विषय लिायत असपतालमा 
वफवजयोथदेरावपष्ट वसत सललाह वलन परदेमा आफनो क्षदेत्को 
मवहला सिास्थय वफवजयोथदेरावपष्ट वसत समपक्न  िनु्नहोस। 
अषट्देवलयन वफवजयोथदेरापी एसोवसएसनको NSW िािा 
(०२) ८७४८ १५५५ मा समपक्न  िनु्नहोस।

❖

्ैले ्कहाँ ्द्दत पाउन सकछलु  ?
कवनटनदेनस फाउनडदेसन अफ अषट्देवलयालदे वनिलुक: रावषट्य 
कवनटनदेनस हदेलपलाईन १८०० ३३ ०० ६६ माफ्न त सयूचना 
उपलबि िराउँछ। मतु्थैली र पदेटको सिास्थयबारदे थप जानकारी 
पाउन िदेभसाईट www.continence.org.au मा जानहुोस। 
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िभा्निसथा मा सािारण 
सरोकारहरु

Common concerns in pregnancy



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 44

वििकुो विकािको लावि मद्त िन्न िरीरमा हुनदे सबै पररित्ननहरूका कारण 
तपाईलँाई भौवतक रूपमा कदे वह अपठ्यारो महिसु हुनसकछ। यो िणडमा 
िभ्निती मवहला प्रायसबैलदे अनभुि िनने सामानय सिास्थय समसया िा 
सङ्कदे तहरूबारदे चचा्न िररएको छ। यवद तपाई ँवचवनतत हुनहुुनछ भनदे कुनैपवन 
बदेला आफनो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस। 

पेट िलुखे्ा

िभ्निती अिसथाको दोश्ो र तदेश्ो चरणमा पदेट दखुन ुसामानय हो। यसलाई 
राउणड वलिामदेणट पदेन भवननछ। राउणड वलिामदेणटलदे मतु्थैलीलाई 
सबैवतरबाट बचाउ िरररािदेको हुनछ। मतु्थैलीको तवनकँदा अथ्नता आकार 
बढ्दा वलिामदेणटमा दद्न हुनजानछ। यसबाट कुनै हावन हुदँनै तर यसलदे 
दिुाउँछ। वलिामदेणटमा दबाब कमिन्न पोवजसनलाई बदलन सवकनछ। 
यवद दिुाई वनकै कडा भयो िा पटक पटक भरैह्ो भनदे तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसक वसत सललाह वलनहुोस। 

पछावड ढाड िलुखनलु 

िभा्निसथाको पवछललो चरणमा पछावड दखुन ुसामानय हो। मतु्थैलीको 
अवतररक्त िजन लिायत तपाईकँो कममरको तललो भाि र पदेवलभसका 
वलिामदेणटहरू नरम हुदँ ैिएकोलदे यसतो दिुाई भएको हुनसकछ। कवहलदे कवह 
दिुाईलदे तपाईकँो सामानय कृयाकलापहरू जसतो वक काममा बािा वदनदे र 
सतुन िाह्ो हुनदे हुनसकछ। 

वनमन कुराहरूलदे तयसतो दिुाई कम िन्न मद्त िछ्नन:  

 • एकिारोविकस (पानीमा िररनदे सामानय वययाम) 

 • हट पयाकस 

 • वनयवमत अभयास, जसमा वहड्ँन ुसमदेत समािदेि छ 

 • उवभनदे र बसदेर पालैपालो िररनदे विवभनन कृयाकलापहरू, तर बसदेर हुनछ 
भनदे नउवभनहुोस

 • हरदेक वदन आराम िनु्नहोस (यवद तपाई ँसकनहुुनछ भनदे घोवपटनहुोस िा 
आराम िन्न कोविस िनु्नहोस, िदेडािडुीको वयाि मावथ पदेटलदे वथचदेर) 

 • कुकु्न चचामा उँचाई भएको वहल जतु्ाहरूको सटिा समम परदेको जतु्ा 
लिाउनहुोस          

 • कुवहनोलाई घमुाउँदा तपाईकँो ढाडको मावथललो भािमा दद्न कम िन्न 
मद्त िछ्न। तपाईकँो कुममा औलँाहरू राखनहुोस र कुवहनो पछावडपटिी 
घमुाउनहुोस । 

 • अककुपङ्चर 

यवद पछावड कममरको दिुाई वनकै कडा छ िा लिातार दखुनदे भरैहनछ भनदे 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई भननहुोस। 

थप सयूचनाको लावि पदेज ३७ मा मलाई िक्तरी ददेऊः सतुकदे री अिाडी र 
पछाडी को कसरत  हदेनु्नहोस । 

वगजाबाट िगत बगने  ि िाँत्का स्स्ाहरू 

िभ्निती भएको बदेला हमदोनमा हुनदे बदलािलदे तपाईकँो विजामा तयवतकै 
पवन िडबडी हुनदे िा सवुनननदे हुनछ। यवद तपाईकँो विजा रातो भयो भनदे, कुनै 
िवटरा ददेवियो िा ब्रस िदा्न विजाबाट रित बगयो भनदे, तपाईलँदे आफनो 
दाँतमा जममा भएर बसदेको पलाक उपकँदा ददेविएको बहृत प्रवतकृया अनभुि 
िददैहुनहुुनछ। साििानी पिु्नक विसतारै ब्रस िनने र फलस िनने िदा्न यसतो पलाक 
जममा हुन पाउँदनै। तपाई ँिभ्निती हुन ुअवघ दाँतको पररक्षण िराउनहुोस 
िा िभा्निसथाको िरुूवतर तपाईकँो दाँत र विजाको अिसथा वठक पानने 
कुरा सवुनवचित िनु्नहोस। यवद विजाबाट लिातार रूपमा रित बविरहनछ भनदे 
तपाईकँो दनत वचवकतसकलाई ददेिाउँनहुोस। तपाई ँिभ्निती हुदँा दाँतको 
उपचार िराउन वमलछ। 

यवद विजाको रोि उपचार निररएमा यसलदे तपाई ँर तपाईकँो वििलुाई 
समसया उतपनन िन्न सकछ। विि ुजनमदेपवछ आमाको मिुको सिस्थय िराब 
भएमा निजात वििकुो दाँतमा िरुूबाटै समसया आउनदे ितरा बढ्छ 
वकनभनदे आमाबाट वतनका बचचामा बयाकटदेररया प्रतयक्ष रूपमा सरदेको 
हुनछ। विजामा समसया भएमा िभा्निसथामा र सतनपान िराउँदा तपाईलँाई 
आिशयक पनने पोषणयकु्त िाना िान पवन तपाईलँाई िाह्ो पन्न सकछ। 

िभ्निती हुदँा यवद तपाईलँदे िवुलयो सिाद भएको िानदेकुरा िदेरै िानभुयो 
भनदे िा मवन्नङ् वसकनदेस अथा्नत विहानीपि िानता हुनदे िरदेको कारण सानो 
सानो पररमाणमा पटक पटक िाना िानभुयो भनदे दाँतको हदेरविचार िनु्न 
अझ ैमहतिपयूण्न छ। तपाईकँो दाँत र विजा सिास्थयकर राखन वनमन कुराहरू 
िनु्नहोस: 

 • तपाईकँो दाँत विहानको िाजा िान ुअवघ र ओ्छयानमा सतुन जानअुवघ 
फलरुाईड भएको दनतमनजनलदे ब्रस िनु्नहोस।  

 • सानो विष्नभाि भएको र दाँत माझनदे कदे िहरू नरम भएको ब्रस प्रयोि 
िनु्नहोस। 

 • दाँत सफा िनने फलसलदे दवैनक दाँतहरूकोबीचमा सफािनु्नहोस। 

 • िमु्पान निनु्नहोस – यसो िदा्न विजामा रित आउनदे ितरा बढ्छ। 

 • यवद तपाईलँदे अवघललो १२ मवहना आफनो दाँत पररक्षण िराउन ुभएको 
छैन भनदे दनत वचवकतसकलाई ददेिाउनहुोस।् 

 • यवद तपाईलँदे आफनो विजामा कुनै रोि लािदेको िा दाँतमा क्षय भएको 
कुनै सङ्कदे त पाउन ुभएमा दनत वचवकतसकलाई ददेिाउनहुोस। 
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श्ास प्श्ास्ा ्कवठनाई 

अविकाँि िभ्निती मवहलालदे िभा्निसथाको िरुूवतर र आविरीवतर श्वास 
प्रश्वासमा कवठनाई भएको अनभुि िछ्नन।् सािारण रूपमा यसबाट कुनै 
हावन पगुदनै र वििलुाई कुनै असर िददैन। यवद तपाईकँो श्वास प्रश्वास समसया 
अकसमात रूपमा कडा हुनदे र तपाई ँसतुन ुभएको बदेला उतपनन हुनदेिछ्न भनदे 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस। 

यवद तपाईलँाई िोकरी लागदा िा वचसोका कारण सिास प्रश्वास वलन 
एककासी िाह्ो भयो िा सास फदे न्न समसया पयदो भनदे तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलाई भननहुोस। 

वपसाि फेिा्न पोलने िा ठलु ँगे जसतो रए्ा 

वपसाि फदे दा्न पोलनदे र ठँुिदेको अनभुि हुनछ भनदे तयो मतु्नलीमा सङ्क्मण 
(वसवष्टवटस) भएको एउटा सङ्कदे त हुनसकछ। िभा्निसथामा तयसता सङ्क्मण 
बढी हुनदे िछ्नन।् तपाईमँा यवद तयसतो लक्षण ददेविएमा आफनो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलाई भननहुोस: िरुूम ैउपचार िराइहालनपुछ्न। 

्कवबज्त, विसा खलास नहुने िा गोटा पनने 

हमदोनमा हुनदे पररित्ननलदे तपाईकँो आनरिालाई सषुत पाररवदन सकछ। वतनलाई 
वनयवमत वययाम िरदेर चलायमान बनाउँनहुोस,  प्रिसत झोल पदाथ्न 
वपउँनहुोस,  र प्रचयूर मात्ामा फाइबर भएको (होलग्देन रोटी र वसररयलहरू, 
प्रिोिन निररएको ब्रान, तरकारी, ताजा तथा सकुाइएको वसमी र 
सकुाइएको कदे राउ) जसता िानदेकुरा िानहुोस। िानदेकुरा र वययामको प्रभाि 
नपरूनजदेलसमम मधयम िालको लयाकसदेवटभ िा फाइबर सवपलमदेणटको 
प्रयोि िनु्न सरुवक्षत हुनछ तर कडा लयाकसदेवटभहरू प्रयोि निनु्नहोस। आइरन 
चककरीलदे पवन कवहलदे कवह कवबजयत बढाउन सकछ – यवद तपाईलँदे वत 
कुरा वलन ुभएको छ भनदे आफनो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई 
तयसलाई बदलन भननहुोस। 

बाउँवठने 

पैताला, िटुिा िा वतघ्रको माँिपदेिी बाउँवठन ुसामानय हो, िासिरी 
िभा्निसथाको आविरी चरणवतर रातको बदेला तयसतो हुनछ। कदे वह सझुािहरू : 

 • माँिपदेिीमा अवल जोडलदे मावलस िरदेर हदेनु्नहोस िा एकवछन िररपरर 
वहडँदेर तयसलाई तनकाउनहुोस 

 • तपाईकँो हातलदे पैतालालाई मावथवतर वनहुराउन ुभयो भनदे पैताला 
बाउँवडदा हुनदे दिुाई कम हुनछ। 

 • तपाईकँो िोडाको बढुी औलँाको अवघवलतर तनकाउनदे कोविस निनु्नहोस 

मयागनदेवसयम सवपलमदेनट चककरीलदे मद्त िन्न सकछ – तपाईकँो वचवकतसकवसत 
कुरा िनु्नहोस। यसको समािानका रूपमा कयावलसयम िान भननदे िररनछ तर 
तयसलदे बासतिम ैकाम िरदेको छ भननदेकुराको कुनै प्रमाण छैन।  

बेहोस अनलुरि गनलु्न (लथावज्न्क) 

िभ्निती हुदँा िरीरको सनचालन प्रणालीमा असर पगुछ। लामो समय 
उवभरहदँा िासिरी िममीको बदेला तपाईलँदे बदेहोस भएको अनभुि िन्न 
सकनहुुनछ िा सतुदेर जरुूकक उठ्नदे विवत्कै ररङ्िाटा लािदेको अनभुि 
हुनसकछ। बदेहोस भएको पवहलो सङ्कदे त वमलनासाथ वक जवमनमा 
पवलटनहुोस वक थचकक बसनहुोस र आफयू लाई अवल आराम भएको महिसु 
नहुनजदेल िोडाको बीचमा आफनो टाउको राखनहुोस। प्रिसत झोल पदाथ्न 
वपउँदा पवन फाइदा हुनछ। िभ्निती अिसथामा तपाईकँो रितमा हुनदे वचनीको 
मात्ा उललदेिवनय रूपमा तल मावथ भरैहनछ र वचनीको मात्ा कम हुदँा 
तपाई ँबदेहोस हुनसकनहुुनछ। तयसैलदे रितमा वचनीको मात्ा सनतवुलत राखन 
वनयवमत रूपमा िानदे िनु्नहोस। 

पटक पटक ररङ्िाटा लागनदे िा िभा्निसथाको िरुूमा बदेहोस भरैहनदे ( वििदेष 
िरदेर यवद योनीबाट रित बगनदे िा पदेटमा दद्न हुनदे) हुनछ भनदे तपाईकँो िभ्नमा 
जवटल समसया छ भननदेकुरा बझुन ुपछ्न। यवद तपाईलँदे वत लक्षणहरू अनभुि 
िनु्न भएको छ भनदे तरुूनत आफनो वचवकतसकलाई भदेवटहालनहुोस। 

खाने्कलु िा्ा वतब् ईचछा 

िवुलयो िानदेकुरा, फलफयू ल िा वसररयलहरू िान वतब्र इचछा लािदेमा र 
अकसर िानदे निररएको िानदेकुरा िानमन लािदेमा िा प्राय िरदेर तपाईलँदे 
वनयवमत रूपमा निानदे िानदेकुरा  िानमन लागनकुो कारण समभित 
हमदोनको पररित्ननलदे िदा्न हो। कवहलदे कवह वत िानदेकुरा िान ुवठकै हुनछ, तर 
वत िाद् पदाथ्न सिास्थयकर र सनतवुलत हुनपुछ्न। 

पट्क पट्क वपसाब लागनलु 

िभा्निसथाको िरुूवतर पटक पटक वपसाब फदे न्न मनलागनकुो कारण समभित 
हमदोनमा हुनदे पररित्नन हो। िभा्निसथाको पवछललो चरणमा चावह ँिभा्नसयको 
भारलदे मतु्थैलीमावथ वदनदे दबाबका कारण वछटो वपसाब लागनदे िरदेको 
हुनसकछ। यवद तपाईकँो जमुलयाहा विि ुजनमदँ ैछ भनदे यसतो समसया अवल 
बढी नै परदेको हुनसकछ। िभा्निसथाको पवछललो चरणमा तपाईलँदे आफनो 
मतु्थैलीलाई िाली िन्न िाह्ो भएको अनभुि िनु्नहुनछ र तपाईलँदे हा्छयुँ 
िदा्न िोकदा िा कुनैकुरा उचालदा थोरै वपसाब चहुाउन पवन सकनहुुनछ। 
हरदेक वदन पदेवलभक सतहको वययाम िदा्न यसतो वसथवतलाई रोकन सवकनछ। 
थप जानकारीको लावि Give me strength: pre- and post-natal 
exercises (मलाई िक्तरी ददेऊः सतुकदे री अिाडी र पछाडी को कसरत) 
को पदेज ३७ मा हदेनु्नहोस।यवद झददै िरदेको वपसाबलदे ठँुिदेको िा पोलदेको 
जसतो अनभुि हुनछ भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई 
यसको जानकारी वदनहुोस वकनकरी यो कुनै प्रकारको सङ्क्मणको सङ्कदे त 
हुनसकछ।  
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टाउ्को िलुखने 

िरुूका मवहनामा टाउको दखुनदे हुनसकछ। आराम िनने र आननद वलनदे िनु्न नै 
सबभनदा राम्ो उपचार हो। िरीरमा पानीको मात्ा कम भयो भनदे िासिरी 
िरम मौसममा टाउको दखुनदे हुदँा तपाईलँदे पया्नप् मात्ामा पानी वपउँनहुोस। 
टाउको दखुनकुो अकदो कारण आिँामा चाप िा दबाब परदेको सङ्कदे त पवन 
हो जनु तपाईकँो आिँाको माँिपदेिीलाई आराम नपगुदा हुनछ (समरण रहोस 
तपाईकँा सबै वलिामदेणट र माँिपदेिीहरू िभा्निसथामा पररित्नन हुनछन)् , 
तयसकारण तपाईकँो आिँा पररक्षण िदा्न राम्ो हुनछ। यवद टाउको दखुनदेक्म 
बारमबार भरैहनदे र दिुाई कडा भएमा तपाईकँो वचवकतसक िा सिास्थय 
पररचाररकालाइ भननहुोस। िभा्निसथाको पवछललो चरणमा टाउको दखुन ु
भनदेको उचच रक्तचापको एउटा सङ्कदे त पवन हुनसकछ। 

ल्ुटलु  पोलने 

मटुु पोलदा तपाईकँो छातीमा एक प्रकारको तातो अनभुि हुनछ र कुनै 
कुनैबदेला तपाईकँो मिुमा तीतो तरल पदाथ्न पवन आउँछ। समभित यसो 
हुनकुो कारण हमदोनको पररित्नन िा बढ्द ैिरदेको िभा्नसयलदे पदेटमावथ दबाब 
बढाउँदा ददेिापरदेको प्रवतकृया हुनसकछ। िभा्निसथाको दोश्ो चरणमा यसतो 
हुन ुसामानय हो र यसको सबभनदा उत्म उपचार भनदेको कदे वहबदेर उठदेर बसन ु
र थोरै दिु वपउँन ुहो – जसलदे पदेटमा रहदेको अवमलो पदाथ्नलाई वनषकृय 
पाररवदनछ। िाना िाएपवछ जानदे नली  ( Oesophagus) मा उक्त अवमलो 
पदाथ्न पोविदँा मटुुमा पोलदेको अनभुि हुनछ। 

मटुुमा पोलनबाट रोकनदे तररकाहरू वनमन छन:् 

 • विसतारै िानदे र बारमबार िाइरहनदे,  ठयूलो पररमाणमा भनदा थोरै थोरै 
िानदेकुरा िानदे 

 • सतुनदेबदेला अवघ ठयूलो पररमाणमा िानदेकुरा निानदे 

 • अलि अलि समयमा िानदे र वपउँनदे, एकै समयमा दिुै कुरा निनने 

 • तवकया हालदेर अवलकवत उत्ानो परदेर सतुनदे 

यवद वत कुराहरूलदे मद्त िददैन भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा 
वचवकतसकलदे कुनै प्रकारको एनटावसड सदेिन िन्न सझुाि वदनसकछन।् 

व्लाउने 

तपाईकँो विि ुबढ्द ैजाँदा तपाईकँो पदेटको छाला कवसलो हुदँ ैजानछ र 
तपाईलँाइ वचलाएको अनभुि हुनदेछ। छाला नरम तलुयाउनदे वक्म लिाउँदा 
राम्ो हुनसकछ। तयसरी वचलाउन ुकलदेजोमा िडबडी भएको िा कोलदेष्टावसस 
भवननदे अवल असामानय अिसथाको सङ्कदे त पवन हो। कोलदेष्टावससलदे 
जवटलताहरू उतपनन िन्न सकछन र यो समय नपिुी विि ुजनमनदे कुरावसत 
समबवनित छ। तयसैलदे िररर वचलाउनदे िछ्न भनदे तपाईलँदे आफनो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलाई भनन ुजरूरी हुनछ। जननदेनरिीयमा वचलाउँछ 
भनदे तयहाँ सङ्क्मण भएको हुनसकछ। तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा 
वचवकतसकवसत सोिपछु िनु्नहोस। 

वबहानबानता हुने

िरुूका मवहनाहरूमा राम्ो अनभुि िन्नको लावि तपाईलँाइ मद्त िन्नसकनदे 
प्रिसत कुराहरू छन।् यहाँ कदे वह तररकाहरू छन ्जनु कदे वह मवहलाको लावि 
उपयोिी रहदे। सबै मावनसहरूलाई वत काम लागनदेछैन। तयसैलदे आफयू लाई 
मद्त पगुनदे कुनै कुरा पाउन पररक्षण िररराखनहुोस। 

 • बानता िराउनदे कुराहरू ( जसतै वनवचित िनिहरू िा वनवचित बसतहुरू 
नहदेनने) जसलदे िदा्न तपाई ँविरामी पनु्नहुनछ। 

 • प्रिसत तरल पदाथ्न वपउँनहुोस। एकैपटक िदेरै वपउँन ुभनदा सानो सानो 
पररमाणमा वपउँन ुराम्ो हुनछ। तपाईलँाई िानासँिै भनदा िाना िान ुअवघ 
र िानाहरूको बीचमा वपउँन ुराम्ो लागन सकछ। तर कयावफन भएका पदेय 
पदाथ्न जसतो वक कवफ, कोला इतयावद नवपउँनहुोस । 

 • पदेटलाई िाली नराखनहुोस। पटक पटक सानो पररमाणमा सखुिा सनयाक 
जसतो वक बटर नदलदेको टोष्ट, क्याकर िा फलफयू ल िानहुोस। 

 • वचललो िानदेकुरा निानहुोस। 

 • एकै पटक िदेरै िाना िान ुभनदा सानो पररमाणमा पटक पटक िाना 
िानहुोस। 

 • बानता लागन कम भएको िा तयसतो नलािदेको बदेला पारदेर िानदे कोविस 
िनु्नहोस। यवद पकाएको िानालदे तपाईलँाइ िाक िाकरी िराउँछ भनदे ताजा 
वचसो िानदेकुरा जसतो वक सलाद िानदे कोविस िनु्नहोस। 

 • विहान ओ्छयानबाट उठ्न ुअवघ कदे वहकुरा िानहुोस (पानी र कदे वह 
क्याकरहरू ओ्छयान नवजकै राखनहुोस) । ओ्छयानबाट वबसतरै बावहर 
वनषकनहुोस र विहान तपाई ँवछटो वछटो काम िनु्न भनदा वबसतारै समय 
वलएर िनु्नहोस। 

 • जि तपाईलँाइ समय हुनछ आराम िनु्नहोस -  थकाइलदे बानता अरू नराम्ो 
बनाउन सकछ। 

 • वभटावमन B6 िानदे िनु्नहोस। 

 • यात्ाको बदेला बानता हुन नवदन नारीमा अककुप्रदेसर बाँधनहुोस जनु 
(औषिी पसलहरूमा पाइनछ) र वत उपयोिी हुनछन।् 
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 • वजनजर (अदिुा) ट्याबलदेटहरू, सखुिा वजनजर एल, पदेपरवमनट वचया 
िा वजनजर वचया ( तीन चार टुक्ा ताजा अदिुा - वजनजर तातो पानीमा 
हालनहुोस र पाँच वमनदेट समम रहन वदनहुोस) िानहुोस।  

 • बानता िररसकदे पवछ तरुूनतै दाँत नमाझनहुोस –  मिु पानीलदे कुलला 
िनु्नहोस र फलरुाइड दनतमनजनलदे तपाईकँो दाँतको सबैवतर प्ुछनहुोस। 

वत कदे वह तररकाहरू मात् हुन।् अनय सँसकृवतमा अनय िालका परमपराित 
रूपमा चवलआएका समािानका उपायहरू छन।् यवद कुनैपवन उपायलदे 
मद्त िरदेन भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह 
वलनहुोस। यवद लक्षण वनकै कडा छ भनदे वसफाररस िन्न योगय औषिीहरू 
पवन उपलबि छन।् िासिरी तपाईकँो मवन्नङ् वसकनदेस वनकै कडा िालको 
छ भनदे तपाईलँाइ असपतालमा रािदेर उपचार िनु्नपनने हुनसकछ। 

मदर सदेफमा िभ्निती हुदँा हुनदे बानता र िाकिाकरीको बारदेमा त्थय 
तावलका प्रसततु िररएको छ र तयसमा सझुाि िररएको उपचार विविलदे 
तपाई ँर तपाईकँो वििलुाई वहत िद्नछ। थप जानकारीको लावि 
www.mothersafe.org.au  मा जानहुोस र त्थय तावलका िा 
‘Factsheets (त्थयपत्) ’मा वकलक िनु्नहोस। 

ना्कबाट िगत आउने 

िभा्निसथामा तपाईकँो नाकको निामा थप रित आपयूतमी हुनदेहुदँा नाकबाट 
रित बगनदे हुनछ। विसतरै तपाईलँदे नाकबाट हािा फालनदे िा वसँ िनने हो भनदे 
नाकबाट रित बगनदे वसथवतलाई रोकन सवकनछ। यवद तपाईकँो नाकमा रित 
आएमा नाकको टुपपो मयूवनको भािमा हलका समाउँनहुोस। यवत िदा्नपवन 
रित बगन रोवकएन भनदे सकदे समम वछटो वचवकतसकलाई ददेिाउँनहुोस। 

पाइलस (Haemorrhoids) 

पाइलस िदु्ारमा जोवडएको निा हो र वत निाहरू सवुनननदे, वचलाउनदे र तयसबाट 
हलका रित बगनदे हुनछ। तयसको कारण कवबजयत पवन हुनसकछ र तयो नभए 
वििकुो िीरको दबाबका कारण वत निाहरूबाट रित बिदेको हुनसकछ। 
सबभनदा उत्म समािान भनदेको वतनमा कुनैपवन दबाब पन्न नवदनदे ( ट्िाइलदेटमा 
बवसराखन ुभनदा टुकु्कक बसनदे िदा्न राम्ो हुनसकछ) । उपयोिी जानकारीको 
लावि कवबजयत िणडमा हदेनु्नहोस। तपाईकँो वचवकतसक िा सिास्थय 
पररचाररकावसत सनचो पानने कुनै मलम भए वसफाररस िन्न अनरुोि िनने। 

सलाईरा िा –्ा्नल 

तपाईलँदे अवतररक्त सलाईभा उतपादन िरदेको र (सतुदेको बदेला चहुाएको पवन ) 
हुनसकछ । िभ्निती भएको बदेला यसतो हुन ुसामानय कुरा हो। 

छाला 

कदे वह मवहलामा िभ्निती भएको बदेला पवहलो पटक डवणडफोरको समसया 
उतपनन हुनसकछ। अथिा, यवद तपाईलँाइ डवणडफोर आइसकदे को छ 
भनदे तपाईलँदे अरूबदेला भनदा यसबदेलाको डवणडफोर नराम्ो पाउनहुुनदेछ। 
तपाईकँो अनहुारको छालामा कालो दािहरू समदेत रहन सकछन।् वतनलाई 
सकोलाजमा भवननछ र तयो विि ुजनमदेपवछ आफँै हराएर जानछ। 

वनिाउँन  स्स्ा 

िभा्निसथाको आविरी समयवतर तपाईलँाइ वनरिा नलागनदे िा इनसोमावनया 
हुनसकछ। तपाईकँो वनरिा ट्िाइलदेट जाँदा, मटुुमा पोलदा,  पदेटमा विि ुचलदा 
िा सवजलो वसथवतमा आफयू लाई राखन नसकदा सवजलै वबथोवलनदे िछ्न। 
सहायद तपाई ँवििकुो जनम र पयारदेनटहुड िा अवभभािकतिकाबारदेमा 
वचवनतत भएको हुनपुछ्न – जनु सामानय कुरा पवन हो। कदे वह मवहलाहरूलदे 
यसतो बदेला अनदेकौ ँप्रकारका रङ्िीन सपनाहरू ददेिदेका हुनछन ्– जनु 
समभित:  वचनताको पररणाम पवन हुनसकछ। 

यसतो अिसथामा वनमन कुरालदे मद्त िद्नछ: 

 • कयावफन भएको िानदेकुरा निानदे र नवपउनदे ( िासिरी वदनको आविरी 
समयवतर ) 

 • ओ्छयानमा सतुन जानअुवघ नयानो पानीलदे नहुाउनदे 

 • आननददायी सँिीत िा आननद वलनदे तररकाहरू अपनाउनदे,  यसका लावि 
(६७ मा Getting ready for labour and birth (बदेथालागदाको र 
जनमवदनदे बदेलाको लावि तयार ) ) कोपदेज वनदाउँन सघाउनदे कुराहरू हदेनु्नहोस। 

 • तपाईकँो पदेटको तल एउटा तवकया र िोडाको तल अकदो रािदेर सतुनदे

 • हलका तातो दिु वपएर एकवछन पढ्नदे 

यवद तयसो िदा्नपवन भएन र तपाईलँदे थाकदे को महिसु िनु्न भयो भनदे, तपाईकँो 
वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकावसत सललाह वलनहुोस। 

तवन्कए्को िाग  िा  सटे्् ्ा्क्न  

सबैको िरररमा तवनकएको दािहरू सट्देच माक्न  ददेिा पददैनन – सपष्ट, रातो 
लाइनहरू प्राय िरदेर पदेटमा, छातीमा र वतघ्रामा ददेिापछ्नन।् तर यवद तपाईकँो 
िजन वतब्र रूपमा बढ्द ैियो भनदे वतवनहरू ददेिापनने समभािना बढ्छ। 
िभा्निसथापवछ वत दािहरू पयूण्न रूपमा हराउँदनैन।् तर वतवनहरू विसतारै 
हलका सदेतो रङ्िमा बदवलँद ैजानछन।् अधययनहरूलदे छालामा तदेल िा 
वक्मलदे मसाज िदा्न पवन सट्देच माक्न बाट जोिाउन नसवकनदे ददेिाएको छ। 
तयसोिदा्न तपाईकँो छाला नरम बनाउन मद्त पगुनसकछ। 
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गोलीगाँठाहरू सलुवननने

िभ्निसथामा तपाईकँो िोली िाँठाहरू र पैताला सवुननन ुसामानय हो। 
तपाईकँो िरररमा थप तरल पदाथ्न भएकोलदे यसतो भएको हो, जसमधयदे कदे वह 
तपाईकँो िटुिामा िएर सङ्कवलत हुनछ। यवद लामो समयसमम उवभनभुएमा 
-िासिरी िममी मौसममा यसतो तरल पदाथ्नका कारणतपाईकँो पैताला र 
िोली िाँठाहरू सवुनननदे िछ्न। वदनको आविरी वतर सवुनननदे समसया चकदो 
हुनछ र प्राय िरदेर रावत तपाई ँसतुदेको बदेला सवुननएको बसछ। िभा्निसथाको 
आविरीवतर यसतो समसया बढी हुनछ। 

यसतो बदेला वनमन कुरालदे मद्त िन्न सकछ:

 • सवजलो जतु्ाहरू लिाउनदे 

 • विसतारै िोडा र िोली िाँठोको वययाम िनने 

 • समभि भएसमम प्राय तपाईकँो िोडा मवुन कुनै नरम बसत ुतल रािदेर बसनदे 

 • ननु कम िानदे र ननु हालदेका िानदेकुरा कम िनने 

तपाईलँदे सवुननएको भाि रातको बदेला वठक भएन िा िरीरको अनय भािहरू 
(जसतै तपाईकँो हातहरू, औलँाहरू र अनहुारमा) समदेत सवुननएको ददेखन ु
भएमा आफनो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई सकदे समम वछटो 
तयसको जानकारी वदनपुछ्न। 

्ोनीबाट हुने तिल पिाथ्न वनष्काशन 

िभा्निसथामा प्रायजसो योनीबाट सदेतो पदाथ्न बावहर वनषकनछ। यवद 
तयसरी वनषकदे को पदाथ्न दयूि्नवनितभएमा, योनीमा दखुनदे िरदेमा, वचलाएमा 
िा असवजलो भएमा, हररयो िा िरैो रङ्िको ददेविएमा तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलाई जानकारी िराउँनहुोस। 

सलुवननए्का िा फलु ले्का नशाहरू 

िभा्निसथामा जब िभा्नसय बढ्छ तयसलदे पदेवलभसको निाहरूमावथ दबाब 
बढाउँछ। यसतो वसथवतलदे तल िटुिाबाट रित िरीरको मावथललो भािमा 
बिदेर आउनदे प्रकृयालाई सषुत पाररवदनसकछ। हमदोनमा आउनदे बदलािलदे 
पवन तपाईकँो निाहरूको द्ारलाई असर िन्न सकछ जसलदे रितको 
िहािलाई िोडाबाट मावथ जान मद्त िछ्न। यसलदे िदा्न निाहरू सवुनननदे 
प्रकृयालाई बढाउँछ। िभ्निती अिसथामा तयसतो हुनदे नहुनदे कुरा तपाईकँो 
पररिारको भदेररकोज भदेन अथा्नत सवुनननदे निाहरूको इवतहासलदे बताउँछ। 
तयसतो हुन नवदन वय कुराहरू िनु्न पछ्न: 

 • कवसलो अणडरपयाणट िा िोडाको टुपपो िररपरी कवसलो बनाउनदे 
कुनैपवन कपडा नलिाउनहुोस – तयसलदे रितको सनचारमा अिरोि िडा 
िन्न सकछ। 

 • लामो समय समम उवभन ुपदा्न  पटक पटक एक िोडाबाट अकदो 
िोडामािरीरको िजनको भार पानने िरदेर 

 • तपाईलँदे सकदे को बदेला आफनो िोडाको तल कदे वह नरम बसत ुरािदेर 
तयसमावथ िोडा रािदेर 

 • पैतालाको वययाम िददै रक्त सनचारलाई वतब्र बनाएर – िोली िाँठा र 
तयसको िररपरी घमुाउँद ैरपैताला तल मावथ िददै चलाउनदे 

 • विहान उठ्न ुअवघ सपोट्न पयावणटहोज लिाउनदे र वदनभरी तयसलाई 
लिाइराखनदे 

 • सवुननएको र दिुदेको निामावथ आइस िा वचसो पयाकलदे मावलस िदा्न िा 
वथचदा कदे वह राहत वमलछ। 

सवुननएका निाहरू भलुभा (बावहरी जननदेवनरियहरूमा ) पवन ददेविन सकछ 
जसलदे दिुाई र सवुनननदे अिसथालाई अरू बढाउँछ। तपाईकँो वचवकतसक 
िा सिास्थय पररचाररकालाई भननहुोस वक – उवनहरूलदे सयावनटरी पयाड 
सवुननएको भािमा थप समथ्नन पगुनदे िरी लिाउन तपाईलँाइ  भननदेछन।् 
तपाईमँावथ वदइएको सललाहलाई प्रयोि िरदेर हदेन्न सकनहुुनछ जसबाट कदे वह 
राहत अनभुि िन्न सकनहुुनछ। 



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 49

िभा्निसथाका चरणहरू

Stages of pregnancy
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भू्र १० हप्ा्ा

यो िणडलदे बचचा बढ्द ैर विकवसत हुदँ ैजादा तपाईकंो आफनो िरीर र 
बचचामा भइरहदेको पररित्ननलाई बझुन मदत िननेछ ।

तपाई्को बच्ा ्कसिी बढ्छ

जब तपाईको अणडा परुूषको िकु्ाण ुवदारा वनषदेवचत हुनछ,तपाईकंो 
िभा्निसथाको िरुूिात हुनछ। अणडा दईु कोविकाहरुमा विभावजत 
हुनछ। जबसमम एउटा सानो बल बनाउन पया्नप् कोिहरु हुदँनैन ्तबसमम 
कोविकाहरु विभाजन भइरहनछन।् यो बल जत्ो समयूहको कोविकाहरु 
फयालोवपयन ट्ययूब (fallopian tube ) बाट पाठदेघरमा झछ्न,जहाँ यी 
कोविकाहरु पाठदेघरको वभत्ीमा वयिवसथत हुनछन।् यो बढ्द ैिएर:

 • वशशलु–यस अिसथामा यसलाई भ्यूण भवननछ

 • सालनाल - यसलदे बढ्द ैिरकोवििलुाई तपाईको रितबाट पोषक तति 
र अवकसजन ििुाउँछ।

 • त्ानद्रो (आनद्रा) –यसलदे वििलुाई सालनालसँिजोड्छ (यो राजमाि्न 
जसत (यो राजमाि्न जसतै हो जसलदे िाना र अवकसजन वििसुमम पयुा्नउँछ 
र फोहोर ततिलाई लैजानछ) 

 • उलिथैली - यो‘नरम पानीको थैला’ हो जसलदे तपाईको िभ्नमा 
रहदेकोवििलुाई सरुवक्षत राखछ।

तपाईको अवनतम रजसिलाददेवि ददेवि ८हप्ाको अिविमा, तपाईको विि ु
१३ – १६ वम वमलामो हुनछ। यसको मवसतषक, पदेट र आनरिा विकवसत हुन 
थालछ। सानो डलला िा अकुँरहरू आउछन ्जनु हात र िटुिामा वबकवसत 
हुन थालछन।

्लाई ्ेक रइिहे्को छ ?

तपाई ंबावहरबाट िभ्निती ददेविन ुहुनन, तर वभत् तपाईको बचचा तदेजसँि 
बढीरहदेकोहुनछ । अब तपाई ंआफनो साथै बचचाकोपवन हदेरविचार िददै 
हुनहुुनछ । तपाई र तपाईको बचचालाई मदत िनने सवह िाना िानहुोस ्र 
बचचाकोसिास्थयमा हावन हुनदे कुराको बारदेमा थाहा पाउनहुोस।्

अब जनम पयूि्नकोहदेरविचार िन्न आफनो सडुदेनी या डाकटरलाई जचाँउन सरुु 
िनने समय अब हो। प्रारवमभक वनयवमत सिास्थय जाँच िरुू:

 • यसलदे िभा्निसथामा समसया पत्ा लिाउन र रोकन मद्त िद्नछ।

 • िभा्निसथामा तपाईलाई हदेरचाह िनने सिास्थयकममीहरूलाई वचनन मदत 
िछ्न।

 • तपाईलदे िभा्निसथा र प्रसवुतमा कदे  कुराकोअपदेक्षा िनने भननदे पत्ा लिाउन 
मदत िछ्न।

पवहलो तीन ्वहना (trimester) : 
गर्नधािरिेवख १२ हप्ास््

भू्र ६ हप्ा्ा

जनम भएपवछ

योवन

पाठदेघरको वभत्ा

पानी बोकनदे थैला 

jnm qoN bwAd योवन

पाठदेघर (िभ्न) वभत्

पानी

पाठदेघरको घाँटी

जनम भएपवछ

पानी
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अपेषिा गनने ्ेकही ्कलु िाहरू

िदेरै जसो मवहलाहरु िभा्निसथामा राम्ो भएको महससु िछ्नन,् तर उनीहरूको 
िरीरमा ठयूलो पररित्नन भइरहदेकोहुनछ। यी पररित्ननहरूलदेवििदेष िरी पवहलो 
तीन मवहनामातपाईलंाई असवजलो (असहज) महससु िराउनदेछ,। तयारी िनु्न 
पनने कदे वह कुराहरू वनमन छन ्:

िा्किा्कती लागनलु िभा्निसथाको प्रारवमभक समयमा िाकिाकरी लागन ु
सिाभाविक हो, तर सबैलाइ यसतो हुनछ भननदे छैन।यसलाई ‘ वबहानी 
रोि ‘ (morning sickness)  भवनए तापवन, यो िभा्निसथामा वदन िा 
रात कुनै पवन समयमा िाकिाकरी लागन सकछ । यो विश्वास िरीनछ वक 
िभा्निसथालाई चाल ुराखन िभा्निसथाको प्रारवमभक समयमा तपाईको 
िरीरलदे अवतररक्त हमदोन उतपादन िनने  कारणलदे  िाकिाकरी लागछ। 
१२हप्ाददेिल१४हप्ासमममा सालनालको विकास भइसकदे को हुनछ र यसलदे 
बचचालाई सहायता वदन थालछ। अवनहमदोनको सतर कम हुन िइ  तपाई 
सामानयतया राम्ो महससु िन्न थालन ुहुनदेछ।

बासना्को फि्कअनलुरि पवहलदे तपाईलाई कवहलयै दिु नवदनदे बासनालदे 
तपाईलाई िाकिाकरी लिाउनदे छ।

थव्कत अनलुरूवतगनलु्न ि ्क् फलु वत्नलो ्हसलुस हुनलु पवहलो १२ हप्ासमम 
थकान महससु हुन ुसामानय मावननछ तर यो थकान महससु लामो समयसमम 
हुदँनै। १४हप्ाको आसपासमा संभाित: तपाई ंपवहलाभनदा राम्ो महससु 
िनु्नहुनदेछ (यद्वप तपाईिभा्निसथाको अवनतम कदे हीहप्ा फदे रर थवकत महससु 
हुन सकन ुहुनछ) । यो थवकत समयमा तपाईसकदे समम आराम िनु्नहोस ्- 
वििदेष िरी यवद तपाईकाम िनु्न हुनछ र/िा तपाईका अरू छोराछोरी छन।् 
यवद सकनहुुनछ भनदे वदनमािटुिा ठाडोराखनहुोस,् यसो िना्नलदे तपाईलाई मदत 
िछ्न - काममा िाना िानदे समयमा यसो िनने प्रयास िनु्नहोस।् तपाईलाई 
सामानय समयभनदा पवहलदे सतुन जान आिशयक हुन सकछ। तपाईको 
िरीरको आिशयकताअनसुारबढी आराम िनु्न परदेमा िा िाना पकाउन 
र अनय घरिनदाको लावि मदत मागनतुपाईलंदे सामना िनु्न नसकदे कोभननदे 
नसोचनहुोस।्

्ूडी हुनलु (उिास अनलुरूवत) तपाईलंदे कवहलदेकाहीं मयूडी िा झोककरी 
भएको महससु िनु्न भएमा आचिय्न नमाननहुोस।्यवत बदेला तपाईको िरीर र 
जीिन दिुैमा िदेरै पररित्नन भइरहनदे हुदा यसलदे तपाईको मयूडलाई असर िन्न 
सकछ।प्रारवमभक मवहनामा हुनदे हमदोन पररित्ननलदे तपाईलाई मयूडी (moody) 
बनाउन सकछ।थकानको महससु र िाकिाकरीलदेतपाईलंाईझोककरी बनाउन 
सकछ।तपाईको जीिनमा आउनदे पररित्नलदे तपाईको जीिनमा असर िन्न 
सकछ भननदे अनमुानलदे तपाईकोजीिनमाअसर िछ्न, वििदेष िरी आफनो 
साथीसँि समसया भएमा िा पैसाको वचनतालािदेमा। यी भािनाहरू 
सिाभाविक हुन।् यी समसयाहरूलाई आफै वभत् नराखनहुोस ्- आफनो 
साथी िा वमत्सँि बाड्नहुोस।्िदेरै जसो समय तपाईदिुी िा वचवनतत महससु 
भएमाआफनो दाई या डाकटरलाई बताउनहुोस ्।

्ेकिल नौ ्वहना गर्निती? ्ेक तपाई्ही 
सोचनलुहुनछ छ !

िभा्निसथाको औसत लमबाइ अवनतम रजसिला भएददेवि 
२८० वदनसमम हुनछ – र यवद तपाईलदे वहसाब िनु्न भयो 
भनदे, यो अिवि ९ मवहना नभइ १० मवहनाको हाराहारीमा 
पगुन आउछ।बचचा जनमनदे समय नवजकै आउदा िनने 
कसरत (अभयास) छन,् तर याद राखनहुोस ्यो एउटा 
माि्नदि्नन मात् होसनैु गयारदेनटी छैन।िदेरै जसो वििहुरू 
अनमुावनत जनम वमवतमा जनमदनै। ििदेरै जसो वििहुरूको 
जनम पवछललो ३७ ददेविर ४२हप्ाको अिविमाको 
बीचमाहुनछ।

 • तपाईको अवनतम रजसिला भएको पवहलो वदन 
लदेखनहुोस ्(उदाहरणका लावि - फदे ब्रअुरी ७) ।

 • तयो वमवतमा७ वदन जोड्नहुोस ्(७ वदन जोडदेपवछ 
तपाईलंदे फदे ब्रअुरी १४ पाउनहुुनछ) ।

 • पछावडिाट तीन मवहना िननहुोस ्(जनिरी १४ , 
वडसदेमबर १४, नोभदेमबर १४) ।

 • तपाईको बचचाको अनमुावनत जनम-वमवत नोभदेमबर 
१४को आसपास हुनछ
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्ेक गरा्निसथा्ा सेकस गनलु्न ठी्क छ ?

हुनछ, तपाईको दाई या डाकटरलदे यसको वबपररत 
सललाह वदएमा बाहदेक। वलंिलदे बचचालाई हावन िन्न 
सकदनै। तर वचनता नवलनहुास ्यवद तपाई ंिा तपाईकंो 
साथीलाई िभा्निसथाको कदे वह चरणमा सदेकस िननेईवछा 
नभएमा। यो सामानय हो। तपाई ंअफनो साथीलदे 
छोएको िा मावलि िरदेको रुचाउन ुहुनछ। अरू समयमा 
तपाईसावबक जसतै सदेकसको आननद वलनहुुनछ – 
अथिा कवहलदेकाहीं सामानयभनदा बढी।प्रतयदेक वयवक्त 
फरक हुनछ।

बच्ा्को जन्नलु रनिा अगावड िलुखी िा व्वनतत ्हसलुस हुनलु 
बचचाको जनम अिावड दिुी र वचवनतत हुन ुसाथै आवत्न ुर तपाईकंो मनमा 
विवभनन िालदे र डर लागदा वबचारहरु आउन ुअसिाभाविक होइन।यवद तपाई 
विनन िा वचवनतत हुनहुुनछ साथै २ हप्ा िा सो भनदा बढी समयसमम आफयू  
िा बचचा समबनिी डर लगदा विचारहरू आएमा सकदे समम चाँडो सडुदेनी 
िा डाकटरसँि कुरा िनु्नहोस।् यो तपाईकंोबचचा जनमन ुअिावडकोवनरािा 
िा मानवसक सिास्थय समसया हुन सकछ। यवद तपाईलदे विितमा मानवसक 
सिास्थय समसयाको अनभुि िनु्न भएको छ भनदे, बचचा जनमनदे समयमा 
यसतो अिसथा फदे रर आउन सकछ िा अनय फरक प्रकारको समसया पवन 
आउन सकछ, तयसैलदे यथा िीघ्र तपाईलाई सहयोि िन्न सकनदे कोवहसँि कुरा 
िनु्न जरूरी हुनछ।

फेरि शौ्ाल् जाँिै! िभा्निसथाको पवहलो तीन मवहनामा तपाईलंाई 
िौचालयको प्रयोि िनु्न पनने अविक आिशयकता हुन सकछ । यसो हुनकुो 
कारण हमदोनको पररित्नन र पाठदेघरलदे मयूत् थैलीलाई वथचनालदे हो। यवद मयूत् 
तयाि िदा्न जलन िा उत्देजना भएमा अथिा तपाईलंाई लिातार मयूत् तयाि 
िनु्न परदेमा यो संक्मणको लक्षण हुन सकनदे हुदँा, आफनो वचवकतसक िा 
सडुदेनीलाई हदेनु्नहोस ्।

तपाई्ंको सतन बढ्िै जाने, ि िलुखने ि ्को्ल ्हसलुसहुन सकछ 
थामन सकनदे ब्रा लिाउँछन।् िभा्निसथाको तदेस्ो मवहनापवछ तपाईलंाई प्रसयूवत 
ब्रा चावहन सकछ । यवद तपाई ंजटुाउन सकन ुहुनन भननदेवचनता निनु्नहोस।् 
अणडर िायर Underwire भएको ब्रा नलिाउन ुउत्म हुनछ वकन भनदे 
तयसलदे सतन नलीहरूलाई वबिान्न सकछ। िभा्निसथामा प्रयोि िनने ब्रा मखुय 
िरीआरामदायी, राम्री थामन सकनदे र सतनको कुनै पवन भािलाई दबाब 
नवदनदे िालको हुनपुछ्न । यवद तपाई नयाँ ब्रा वकनद ैहुनहुुनछ भनदे, सबैभनदा 
पवछललोमा वठकहुनदेवकननहुोस ्। यसलदे सतन बढ्ननाई ठाउँ वदनछ।अिावड 
बाँधनदे ब्रालदे पवछ सतनपान िराउन सवजलो बनाउन। यवद तपाईलाई राती 
सतनमाअसहज महससु हुनछ भनदे, तार रवहत सपोट्न ब्रा लिाउनहुोस ्(क्ोप 
टप (crop top) ) ।

“ चवकत पनने िरी पवहलो तीन 

मवहनामा िाह्ो अनभुि भएको वथयो। 

िभा्निसथाको तयो चरणमा मलाई तयवत 

थकाई लागछ भननदे आिा वथएन। मलैदे 

यसको सामनाघरको कामकाजमा साथी 

र पररिारिाट मदत प्राप् िरी िरदे।” 

कैरोवलन
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प्रायजसो िभ्निती मवहलाहरूलाई २० हप्ा हुनभुनदा अिावड 
कमतीमा एक पलट अलट्ासाउणडको प्रसताि िररनछ । तपाईलाई 
अलट्ासाउणडको प्रसताि वदनदे समय:

पवहलो तीन ्वहनाश

 • तपाईलंाई िभ्निती भएको समय यकरीन नभएमातपाईको जीपी िा दाईलदे 
जनम वमवत अनमुान िन्न प्रारवमभक अलट्ासाउणडको वसफाररस िन्न 
सकछ ।

 • नचुल (nuchal) पारभासकताको लावि १२हप्ाको हाराहारीमा 
अलट्ासाउणड िररनछ। यो परीक्षण बचचामा िारीररक र/िा 
बौवद्धकिवृद्धको जोविम भए नभएको वनवचित िन्न िररनछ। थप 
जानकारीको लावि पषृ्ठ ११४मा पयूि्न जनम पररक्षण र आनिुंविक परामि्न 
हदेनु्नहोस।्

िोरिो तीन ्वहना

तपाईकंो दाई या डाकटरलदे१८-२०हप्ामा तपाईलंाई अलट्ासाउणड 
परीक्षणको प्रसतािराखनदेछ । अलट्ासाउणड परीक्षण िनु्न निनु्न तपाईकंो 
इचछामा भर पछ्न। िभा्निसथामा िररनदे परीक्षण जसतै, यसबाट  
तपाईलंाई जोविम छवक छैन भनदेर जानन ुतपाईलंाई जरूरी छ।

अलट्ासाउणडलदेतपाईको बचचाको िारीररक विकासको महत्िपयूण्न 
पक्षलाई पररक्षण िन्न सकछ। यसलदे यी काम िछ्न:

 • बचचाको कदे ही संरचनातमक समसयाकोपररक्षण िनने (तर अलट्ासाउणडलदे 
सबै समसया पत्ा लिाउन सकदनै) 

 • एक भनदा बढी बचचा छ वक भनी हदेनने

 • सालनाल कहाँ बढ्द ैछ भनी हदेनने

 • बचचाको िररपरर कवत तरल पधदाथ्न छ भनी नापनदे

अलट्ासाउणड पिीषिर



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 54

“पवहलो तीन मवहना वबतदे पवछ म िभ्निती भएको भनन सकदे । 

यो ठयूलो कुरा वथयो । म िभ्निती भएको कुरा िरुुमा िभ्नपतन 

हुनछ वक भननदे डरलदेकसैलाई पवनबताउन चाहनन ्वथए।म 

थवकत महससु िरदेको बदेला र लिातार िौचालय जान ुपनने 

भएकोलदे काममा िाह्ो हुन्थयो,तर म सबै कुरा सामानय छ 

भननदे आभाष वदलाउनदे प्रयास िथथें।” एलदेन
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सिास्थ् सािधानी !  
तपाईले पवहलो एवनटनाटाल 
(गर्निती) परिषिर्का लावग 
आफनो सिास्थ् परि्ारि्का 
िा व्व्कतसवसत रेट 
गनलु्नर्ो ?

छैन? अवहलयै समय वलइहालनहुोस।् उपयकु्त 
एनटीनाटाल कदे यर तपाई ँर वििकुो सिास्थय 
सदुृढ बनाइराखन वनकै महतिपयूण्न छ। 

िोरिो खणड: १३ िेवख २६ हप्ास््  

तपाई्ँको वशशलु ्कसिी जन्नछ ?

१४ हप्ामा तपाईकँो विि ुकररब ११ सदेवनटवमटर लामो र कररब ४५ 
वकलो तौलको हुनछ। वििकुो  िरीरका अङ्िहरू जसमा वडमबासय र 
यौन आङ्िहरू बवनसकदे का हुनछन।् तपाईलँदे तयसलाई अनभुि िन्न नसकन ु
भएपवन तपाईकँो विि ुिररपरी घमुदेको हुनछ। 

१८ हप्ामा तपाईकँो विि ुकररि १८ सदेवनटवमटर लामो र तौल २०० ग्ाम 
हुनछ। तयसको चार हप्ापवछ तपाईलँदे विि ुचलदेको (पिदेटा चलदेजसतो 
फयाटफयाट िरदेको अनभुि हुनछ) । यसलाई कवहलदे कवह ँ“वकिकदे वनङ् “ 
(“quickening”) भनदेर भवननछ। यवद तपाईलँदे आफनो वििलुाई ददेखन 
सकन ुभएको भए तपाईलँदे उसको वलङ्ि बताउन सकनहुुन्थयो। तपाईकँो 
वििकुो िजन वछटो वछटो बवढरहदेको छ र उसका आिँी भौ,ँ कपाल र 
औलँाका नङ्हरू विकवित हुदँछैन।् 

२४ हप्ामा तपाईकँो विि ुकररब ३० सदेवनटवमटर लामो र िजन कररब ५६० 
ग्ाम हुनछ। वििकुो छाला मवसनो रौलँदे र छालालाई वझललीलदे ढाकदे को 
हुनछ। तपाईकँो िभा्नसय नाइटो भनदा अवलकवत मावथपटिी हुनछ। तयवतिदेर 
अथा्नत २४ हप्ामा जनमदेको वििकुो बाँचनदे समभािना दईुमा एक हुनछ 

वशशलु २४ हप्ा पलुगिा 

िा पचास प्रवतित हुनछ तर यो कुन ठाउँम विि ुजनमदेको र उक्त ठाउँमा 
वििदेषज् सदेिा उपलबि छ छैन अवन तपाईकँो िभा्निसथाको वसथवत कसतो 
वथयो भननदेकुरामा वनभ्नर हुनछ। यो चरण पार िरदेका वििहुरूमावथ अपाङ् 
िा अिसक्त  जसतो वक अनिोपन िा मवषतषकमा पक्षघात हुनदे ितरा उचच 
रहनछ। 

्लाई ्ेक रैिहे्को छ ?

तपाई ँिभा्निसथाको मधयवतर हुनहुुनछ। यो दोश्ो चरण हो जनु १३ ददेवि 
२६ हप्ा सममको अबिी हो। १६औ ँहप्ापवछ तपाईकँो िजन बढ्द ैजानछ 
र तपाई ँिभ्निती जसतो ददेविन थालनहुुनछ। विि ुकदे वहसय ग्ाम तौलको 
भएपवन अनय कुराहरूलदे तपाईकँो िजन बढाइरहदेको हुनछ। िरीरमा अवतररक्त 
रित र तरल पदाथ्न जममा हुनछ र तपाईकँो छाती, पाठदेघर र आमासयमा 
वत पदाथ्नहरू भररन थालछन।् तपाईकँो छाती र िोडाहरूमा रितको आपयूतमी 
बवृद्ध भएकोलदे वतवनहरू अवल फरक ददेविनसकछन।् िभ्निती अिसथाको 
हमदोनहरूका कारण  तपाईकँो निाहरू अरू सपष्ट ददेविनदे हुनसुकछ। 

जममदेपवछ

पानी

कोड्न िा नाल 

पानी को बयाि

सवभ्नकस
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अपेषिा गनलु्नपनने ्ेकवह ्कलु िाहरू 
तपाई ँस्रित िाम्ो अनलुरि गरििहनलु रए्को होला।गरा्निसथा्को 
यो समयमा तपाईलँदे थकाइ र िाकिाकरी कम महिसु िनु्नभएको होला। 
तपाईकँो िभा्निस मावथ सरदेको छ र तपाईकँो मतु्थैलीमावथ तयसलदे तयवत 
िदेरै दबाि वदएको छैन। यसको मतलि तपाई िौचालयमा कम जानहुुनछ – 
कवमतमा हालको लावि । 

तपाईलँाइ आफनो जीन्का ्कपडा ्ावथस्् लान गाह्ो पननेछ। 
यसको मतलि तपाईलँदे मयाटरवनटीका बदेला लिाउनदे कपडाहरूमा िदेरै पैसा 
िच्न िनु्नपछ्न भननदे होइन।तपाईकँो दराजमा भएका कपडा अझपैवन लिाउन 
सकनहुुनछ – र हुनसकछ तपाईकँो श्ीमान िा साथीको पवन । साथीहरूलदे 
पवन ििुीसाथ तपाईलँाइ कपडा वदनसकछन ्र तपाईकँो सथानीय लिाई 
सकदे का (सदेकदे णड ह्ाणड) कपडा पसल त जवहलदे पवन छँदछै। कदे वह 
मवहलाहरूलदे एकसपाणडर –  प्रयोि िछ्नन। यो एक िालको तवनकनदे कपडा 
हो र तयसलदे सामानय पाइनट र सकट्नलाई छोपछ र तयसलाई उवनहरूलदे 
िभा्निसथाभर लिाउँछन।् 

्ेक तपाई ँन्ानो अनलुरि गरििहनलु रए्को छ? िदेरै मवहलालदे तयसतो 
अनभुि िछ्नन।् तपाईकँो िरीरमा रहदेको अवतररक्त रितका कारण यसो 
भएको हो। विविर ऋतकुो मधयवतर त यसतो अवतररक्त नयानोपनलदे फाइदा 
नै हुनछ तर िषृम याममा यसतो हुदँनै। हलका सतुीका कपडाहरू वसनथदेवटक 
कपडा भनदा वितल हुनछन।् 

जि तपाई ँ्ोटाउँिै जानलुहुनछ सलुतन्का लावग सवजलो पोवजसन 
फेलापान्न ्कवठन हुनसकछ। कदे वह मवहलालदे दईु िटुिाकोबीचमा र विरमयूवन 
तवकया हालदेर सतुदा सवजलो भएको पाउँछन ्भनदे कदे वह चावह कुनै कोलटो 
फदे रदेर सतुदा । 

जि तपाई्ँको वशशलु ठूलो हुिैँजानछ तपाई्ँको सनतलुलन प्रावित 
हुनसकछ। भया्नङ् मावथ चढ्नदे िा िह्ौ ँसामान उठाउनदे काम अरूलाई नै 
िन्न भननपुछ्न। वनहुररँदा होवियार हुनहुोस – याद राखनहुोस वक िभ्निती 
अिसथामा तपाईकँा जोनमीहरू नरम हुनछन ्र तपाई ँसियमलदे आफयू लाई घाइतदे 
बनाउनदे समभािना बढी छ। 

्कलु नै ्कलु नैबेला २० हप्ा्को आसपास्ा तपाई्ँको पाट्ननिले अनलुरि 
गन्न सकनेगिी वशशलुले हात गोडा ्लाउँछन ्। पाट्ननर िा श्ीमानलाई 
िभा्निसथाको एक भाि उवनहरू पवन हुन ्भननदेकुराको अनभुि िराउन  
मवहलाको लावि  प्राय सवजलो छैन – तर यो  नै उवनहरूवसत अनभुि 
आदान प्रदान िनने र वििबुारदे जानकारी वदनदे राम्ो तररका हो। 

एउटा वशशलु व्क िलुईिटा ?

तपाईलँदे जमुलयाहा िा तयो भनदाबढी विि ुजनमाउन 
सकनहुुनदेछ। यवद तयसो भए नभएको कुरा तपाईलँदे 
अलट्ासाउणड पररक्षणबाट थाह पाउनसकनहुुनछ। दईु िा 
तयो भनदाबढी विि ुजनमाउन ु(िदेरैिटा विि ुएकैपटक 
जनमन)ु को मतलि :

 • तपाईलँाइ थप समसयाहरू आइपन्नसकछ वकनकरी एक 
भनदाबढी वििकुा कारण समसयाको ितरा बढी हुनछ। 

 • िभा्निसथामा तपाईलँाइ ( अवतररक्त अलट्ासाउणड 
लिायत) थप पररक्षणहरू िनु्नपनने हुनछ।  

 • िभा्निसथामा र विि ुजनमनदे बदेला वििदेषज्को 
सललाह िा उपचार उपलबि िराउन तपाईलँाइ 
वचवकतसकहरूबाट थप हदेरविचारको आिशयकता 
पननेछ। 

 • तपाईलँाइ बदेथा लागदा र विि ुजनमदँा वििदेषज् सदेिा 
आिशयक परदेमा असपतालमा तयसतो सदेिा प्रदान िन्न 
वसफाररस िररनदेछ। 

 • तपाईलँाइ विि ुजवनमसकदे पवछको पोष्ट नदेटल अििीमा 
सतनपानमा बानी पान्न सिास्थय पररचाररकाको थप 
सहायता आिशयक पन्नसकछ र तपाईलँाइ साथीहरू, 
पररिार र अलमी चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नसबाट पयारदेवनटङ् 
समय तावलका सथावपत िन्न मद्त चावहनसकछ। 

वत थप पयूि्नसाििानीको मतलब तपाई ँर तपाईकँो विि ु
सिस्थय छैनन ्भननदे चावह ँहोइन। तर एकभनदाबढी विि ु
जनमाउनदे मवहलामावथ जवटल सिास्थयवसथवतको ितरा 
रहनदे हुदँा तपाईलँदे थप होस राखन ुआिशयक छ। थप 
जानकारीको लावि Multiple pregnancy: when it’s 
twins or more (बहु सखंयक िभ्नःजमुलयाह िा िदेरै) को 
पषृ्ठ १२२ मा हदेनु्नहोस।
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गर्निती (एवनटनेटाल) वशषिा 

कवतपय मवहला र वतनका पररिारलदे िवैक्षक जानकारी सदेसनलदे उवनहरूलाई 
उपयोिी सयूचना वदएको र तयसलदे बदेथा लागदा, जनमदँा र अवभभािवकय 
वजममदेिारी वलन आफयू लाई तयार पान्न सहयोि पयुा्नएको पाएका छन।् 
उवनहरूलदे िभा्निसथा र अवभभािवकय वजममदेिारीबारदे प्रश्न िनने र आफना 
अनभुिहरू छलफल िनने अिसर पवन वदनछन।् तपाईकँो पाट्ननर (श्ीमान)् र 
अरू सहयोिीहरूलाई उक्त सदेसनमा तपाईवँसतै भािवलन वदइनछ। एवनटनदेटाल 
विक्षा अरू हुनदेिाला आमाबाबवुसत भदेट िनने एउटा असल तररका पवन हो। 

यसको विषयबसतमुा सामानयतया तलका कुराहरू पद्नछन: 

 • बदेथा लागदा र जनम हुदँा कदे  अपदेक्षा िनने (कुनै कुनै कोि्नमा डदेलीभरी िा 
विि ुजनमद ैिरदेका एकाईहरूको भ्मण िराइनछ) 

 • विश्ाम िनने तररका र िभा्निसथा र बदेथा लागदा तपाईकँा लावि मद्त पगुनदे 
कुराहरू वसकाइनछ 

 • बदेथा लागदा वपडाबाट राहत पाउनदे तररका 

 • िभा्निसथाको लावि अभयास, जनम र कममरको हदेरवबचार - सतनपान 

 • तपाईकँो  घरमा नयाँ वििलुाई हदेरवबचार िनने तररका 

 • तपाईलँाइ िलुक वतन्न भनन सवकनदे छ। 

तपाईको इलाकामा उपलबि एवनटनदेटाल विक्षाकोबारदेमा आफनो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकवसत जानकारी वलनहुोस। वत जानकारी वनमन 
वयवक्त िा ठाउँबाट उपलबि हुनछ : 

 • तपाईकँो सिास्थय पररचाररका 

 • कुनै कुनै असपतालहरू िा सामदुावयक सिास्थय कदे नरिहरू (कुनै कुनै 
इलाकामा वकिोरी आमाहरू र साँसकृवतक र भावषक रूपमा विविि 
पषृ्ठभयूवम भएका मावनसहरू) 

 • वनजी सङ्िठनहरू िा वयिसायीहरू जसलाई Yellow Pages मा िा 

विि ुजनम विक्षा प्रदायकहरूलाई इनटरनदेटमा िोजदेर फदे ला पान्न सवकनछ। 

सिास्थ् सािधानी ! 
तपाई्ँको ्क््ि्को होस िाखनलुहोस  

कदे  तपाईलँाइ थाह छ वक िभा्निसथामा र विि ु
जवनमसकदे पवछ कममर दखुन ुसामानय कुरा हो? तयसलाई 
अवहलदे वनमन तररकालदे रोकन सवकनछ:

 • राम्ो ठाँट िा पोसचर ( वनहुररनकुो सटिा वसिा अलगलो 
उवभनदे कोविि िनु्नहोस, तपाईकँो पदेटको माँिपदेिीलाई 
मदेरूदणड भएवतर ताननहुोस र यसलाई वभत् ट्यापप 
बनाएको अनभुि िनने कोविस िनु्नहोस) 

 • सवह तररकालदे वनहुररनदे र सामान उठाउनदे 

 • तपाईकँो कममर दह्ो बनाइराखन सामानय अभयासहरू 
िनने। 

थप जानकारीको लाविGive me strength: pre- and 
post-natal exercises (मलाई िक्तरी ददेऊः सतुकदे री 
अिाडी र पछाडी को कसरत) , को पषृ्ठ ३७ मा हदेनु्नहोस।

“कक्षाहरू विक्षाप्रद वथए र अविकाँि मवहलाका 

साथ उवनहरूका पाट्ननर आएका वथए। म बसदेर 

वकताब पढ्नदे िालको मावनस होइन, बासतिम ैमलैदे 

कक्षाहरू उपयोिी पाए।ँ मलैदे वििकुो जनम कसरी 

हुनदेछ भननदेबारदे राम्ो ज्ान हावसल िरदेको अनभुि 

िरदे ।ँ” माक्न  
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तपाईलेँ सो्वब्ाि गरििहनलु रए्का ्कलु िाहरू 

्ेक ् अझै उच् वहल रए्का जत्ताहरू लगाउन सकछलु  ?
यवद तपाई ँउचच वहल भएका जतु्ाहरू लिाउन ुहुनछ भनदे अब तपाईलँदे 
मात् कदे वह मवहनाको लावि वहल नभएको जतु्ा लिाउनहुोस। तपाईलँदे पाँच 
सदेवनटमीटर भनदा कम वहल भएको जतु्ा लिाउँदा अरू सवजलो भएको, 
कममर कम दिुदेको र कुकु्न चचामा कम थकाइ लािदेको अनभुि िनु्नहुनदेछ। 

्ैले ्ेिो वसटबेलट (पेटी) ्कसिी लगाउने ?
दयूघ्नटना भएको िणडमा वसटबदेलट राम्री बाँिदेको छ भनदे तयसलदे तपाई ँर 
वििकुो सरुक्षा िननेछ। वसटबदेलटलाई काि हुदँ ैतपाईकँो वपठ्युँको तल लिदेर 
घसुानु्नहोस। यसलाई तनकक हुनदेिरी बाँधन ुपछ्न, तर तपाईलँदे आराम अनभुि 
िनु्नपछ्न। थप जानकारीको लावि हदेनु्नहोस : www.rta. nsw.gov.au/
roadsafety/seatbelts 

उँड्नलु सलुिवषित हुनछ ?
सािारण सिास्थय िभा्निसथामा अकसर िरदेर सिास्थयवसत समबवनित 
कारणहरूलदे तपाई ँउड्न नसकनदे िास कारण हुदँनै तर पवन ३२ हप्ा 
भएपवछ सािारण रूपमा उँड्न वसफाररस िररँदनै। कदे वह विमानसदेिाहरूको 
िभा्निसथामा यात्ा िनने विषयमा वतनका आफना नीवतहरू हुनछन ्जसको 
मतलब तपाईलँदे ट्ाभल इनसरुदेनस पाउन सकनहुुनन, तयसकारण तपाईकँो 
विमानसदेिा वसत सोधनहुोस। 

वडप भदेइन थ्ोमबोवसस (जीिन नै ितरामा पान्नसकनदे अिसथा) को ितरा 
कम िन्न तपाईलँदे बसदेको वसटबाट वनषकदे र वहड्ँन वमलनदे परटिको वसट 
वमलाइवदन अनरुोि िनु्नहोस जसलदे िदा्न तपाई ँअवल सवजलो वसत वनषकदे र 
वहड्ँन सकनहुुनछ। हरदेर ३० वमनदेटमा विमानको तल मावथ वहड्ँनहुोस, प्रिसत 
मात्ामा तरल पदाथ्न वपउनहुोस,  िरीरमा पानीको मात्ा घट्न नवदनहुोस र 
कवफ नवपउँनहुोस। मधयम ददेवि लामो दयूरीको उँडान ४ घणटाभनदाबढी समय 
लागनदे उँडानमा राम्री वफट हुनदे कमप्रदेसनयकु्त सटवकङ् लिाउनहुोस। यवद 
तपाईलँाइ थ्ोमबोवससको थप ितरा छ भनदे तपाईकँा योजनाहरूबारदे आफनो 
सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत छलफल िनु्नहोस। 

गरा्निसथा्ा एिो्ाथेिापी तेल प््ोग गनलु्न हुनछ ?
कदे ही मवहलालाई िभा्निसथा िा बदेथा लािदेको बदेला अतयािशयक तदेल 
मसाज िन्न िा तदेल बन्नरमा राखन मनपछ्न। कुनै कुनै तदेल जसतो वक 
कयामोवमल र लाभदेनदरलदे िातािरण िानत पाछ्न भवननछ। यवद इलदेवकट्क 
तदेल िन्नर असपतालको डदेवलभरी िा बवथ्नङ् यवुनटमा उपलबि हुनछ 
वक हुदँनै सोधनहुोस। असपताललदे िलुला रूपमा जिाला वनषकनदे बन्नर 
उवनहरूकोआपतकावलन अवकसजन आउटलदेट नवजकै राखनदे अनमुवत 
वददँनैन।् िरीर भर मसाज िररनदे र वनवलन पवन सकनदे कदे वह तदेलहरू 
िभा्निसथामा सरुवक्षत नहुनपवन सकछन।् तपाईकँो सिास्थय पररचाररका, 
वचवकतसक िा योगयताप्राप् एरोमाथदेरापी वयिसायीवसत जानकारी वलनहुोस। 
प्रयोि िन्न नहुनदे तदेलहरू : बवसल, वसडारउड, साइप्रदेस, फदे नदेल, जवसमन, 
जवुनपर, सिीट माजदोरम, वमह्न, वपपरवमनट, रोजमदेरी, सदेज र दाइम हुन।्

हाल ् गर्निती छलु , ्ेक ् अझैपवन ्ेिो नाइटो्ा ल्ुनद्री 
लगाउन सकछलु  ?
अकसर िरदेर नाइटोमा लिाउनदे मनुरिी पदेट बढ्द ैजाँदा तयो तपाईकँो लिुामा 
अड्वकन सकछ – नत् भनदे तपाईलँदे तयसलाई लिाइराखन सकनहुुनछ। 
तपाईकँो दिुको मनुटोमा लिाएको र यौन अङ्िको नवजक लिाइएको 
मनुरिीहरूलाई चावह ँकुनै चरणमा वनकालनपुछ्न। तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस।  
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बाबलु आ्ा बनने स्् नवजव्ँकिै जाँिा

बाब ुआमा बनन तयार हुनभुयो त? विि ुजनमदेपवछको असत वयसततापयूण्न 
प्रारवमभक हप्ाहरू िरुू हुन ुअवघ नै योजनाहरू बनाउन थालनहुोस। 

 • कदे  तपाईकँो पाट्ननरलदे पवहलो हप्ाहरुमा मद्त िन्न कदे वह समय काममा 
वबदा वलन सकछन ्? यसो िदा्न तपाईहँरू सबैको भलाइ हुनछ। यसको 
मतलब तपाईलँाई मद्त उपलबि छ र तपाईकँो पाट्ननरवसत वििलुाई 
बझुन र जानन थप समय छ। 

 • यवद तपाईकँो पाट्ननर िररपरी हुन सकदनैन ्भनदे अरू कसैलदे मद्त िन्न 
सकछन ्?

 • यवद तपाई ँअसपतालमा हुन ुभएको भए िा तपाईकँो नयाँ विि ुसयाहाददै 
हुनभुएमा तपाईकँा अरू कदे टाकदे टीहरू कसलदे हदेरवबचार िला्न?

 • विि ुजनमदेपवछ कामको भार तपाईलँदे कसरी बाँडचुडँ िनु्नहुनदेछ भननदेबारदे 
तपाईकँो पाट्ननरवसत सललाह िनु्नहोस।

 • तपाईलँदे पररिार र साथीहरूबाट कसतो वयिहाररक सहयोि पाउन 
सकनहुुनछ पत्ा लिाउनहुोस। 

 • कसैलदे वििलुाई हदेर वबचार िरदेर मद्त िन्न सकछ िा तपाईलँाइ आराम 
िन्न वदन अरू कुनैपवन कदे टाकदे टीलाई हदेररवदन सकलान ? मावनसहरूलदे 
प्राय मद्त िन्न चाहनछन र आफयू लाई सोवियोस भननदे चाहनछन। 

 • यवद तपाई ँएकलो हुनभुए र सहायता कम रहदेको भए तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकवसत आफनो इलाकामा भएका उपयोिी 
सदेिाहरूबारदे जानकारी वलनहुोस। 

 • तपाईकँो इलाकामा अनय मवहलावसत वचनजान िनु्नहोस। यवद तपाई ँ
हप्ाको अविकाँि समय काममा विताउनहुुनछ भनदे तपाईवँसत साथी िा 
नवजकको मावनस नहुनसकछ। नयाँ वििवुसत घरमा रहदँा तपाईलँदे आफयू  
एवकलएको अनभुि िन्न सकनहुुनछ। आफनो इलाकामा साथीहरू बनाउँदा 
मद्त पगुछ। 

 • बाब ुआमा बनन ुएक प्रकारको काम नै हो र तयसलाई वसकन ुपछ्न। साना 
कदे टाकदे टी भएका अनभुिी अरू मावनसहरूबाट तपाईलँदे िदेरै कुरा वसकन 
सकनहुुनछ। 

 • यवद समभि भए  विि ुजनमदेको पवहला कदे वह मवहनामा जीिन िलैीमा 
ठयूलो सतरको पररित्ननको योजना निनु्नहोस (जसतो वक  घर सनने, ठयूलो 
पनु वनमा्नण िा रोजिारीमा पररित्नन िनने ) निनु्नहोस।  

असपताल जाने विष््ा सो्वि्ाि गिदै 

जि तपाईलँाइ बदेथा लागन थालछ तयसबदेला असपतालमा कसरी समपक्न  िनने 
र जानदे बदेला भएपवछ कसरी जानदे भननदेबारदे आफनो पाट्ननरवसत कुराकानी 
िनु्नहोस। यवद बदेथा लागनदे र विि ुजनमनदे प्रकृया वछटो वछटो भएमा िा 
तपाईकँो पाट्ननरवसत समपक्न  हुन नसकदे  कदे  िनने भननदेबारदे योजना बनाइराखन ु
राम्ो हुनछ। असपतालसमम आफँै मोटर चलाएर जानदे योजना निनु्नहोस। 
कारण बस तपाईकँो पाट्ननरवसत समपक्न  हुन नसकदे  िा घरमा तपाई ँभएको 
ठाउँसमम आइपगुन वबलमब भएमा कदे  िनने भननदेबारदे एउटा िैकवलपक योजना 
बनाइराखनहुोस। 

जन् ्ोजनाबािे सो्वि्ाि 

तपाईलँाइ विि ुजनमाउन बदेथा लािदेको बदेला कदे  कदे  कुरा होस भननदे लागछ 
तयसको सयूची नै जनम योजना हो। यो विवि एउटा असल तररका हो जसमा: 

 • तपाईलँाइ बदेथा लागदा, विि ुजनमाउँदा र तयसपवछ कसतो िालको 
हदेरवबचार पाउन मन लागछ तयो कुरा आफनो सिास्थय पररचाररका िा 
वचवकतसकलाई थाह वदन

 • तपाईकँो हदेरवबचारका बारदेमा िररएका वनण्नयमा थप सहभािी हुनु

 • तपाईलँाइ बदेथा लागदा र विि ुजनमदा तयार रहन मद्त िछ्न

जनम योजनामा तपाईलँाइ बदेथा लािदेको बदेला को वसत हुन मन लागछ र कुन 
पोवजिनमा तपाईलँाइ विि ुजनमाउन मन छ भननदेकुरा समािदेि हुनछ। तर 
योजना बनाउँन ुअवघ तपाईलँदे जनम हुदँा कसतो हुनछ र तपाईकँा विकलपहरू 
कदे  कदे  हुन भननदेबारदे थप कुरा थाहपाउन ुआिशयक छ। तपाईलँदे थप जानकारी 
यहाँ पाउन सकनहुुनछ : 

 • एवनटनदेटाल प्रविक्षणमा भाि वलएर 

 • तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत बदेथा लागनदे, विि ु
जनमनदे र अलमी पयारदेवनटङ् लिायतका कुनैपवन विषयबारदे चासो पयूि्नक 
कुराकानी िरदेर                                                        

 • तपाईकँो हदेरवबचारमा को को सँलगन हुनदेछन ्कवत जना मावनसहरू िवटनदे 
छन ्र तपाईकँो मदेवडकल रदेकड्नमा ककसको पहुचँ रहनदे छ भननदे प्रश्नहरू 
सोिदेर 

 • जनमबारदेमा पढदेर –Choices for care during pregnancy and 
birth (िभा्निसथा र जनम समयमा हदेरविचार लावि छनौट) पषृ्ठ ६ मा 
फदे रर पढ्नहुोस र Labour and birth (सतुकदे री बदेथा र जनम) पषृ्ठ ७० मा 
पढ्नहुोस

 • सतनपानबारदे –Feeding your baby (तपाईको बालकलाई ििुाउनदे)  
पषृ्ठ ९३ मा  पढदेर हदेनु्नहोस

 • अरू आमाहरूवसत कुराकानी िरदेर 

 • तपाईकँो पाट्ननर िा अनय नातदेदारहरू िा साथीहरू जो विि ुजनमदँा 
तपाईलँाइ मद्त िन्न आउनदेछन।् 
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तपाईकँो जनम योजनामा कदे  कुरा राखनदे भननदेकुरा सोचन वय प्रश्नहरूलदे 
तपाईलँाइ सघाउनदे छन:् 

 • मलैदे मदेरो वििलुाई कहाँ जनमाउनदे ?

 • मलाई बदेथा लािदेको बदेला म वसत को रहनदे , उदाहरणको लावि मदेरो 
पाट्ननर, मदेरा कदे टाकदे टी, पररिारको अकदो सदसयिा साथी? बदेथा लािदेको 
बदेला मद्त पाउन जरूरी हुनछ। 

 • मलाई बदेथा लािदेको बदेला म वसत कदे  लैजानदे उदाहरणको लावि सँिीत ? 

 • मलाई बदेथा लािदेको बदेला मलाइ कुन बवथ्नङ् एड िा सहायता सामग्ी 
उदाहरणका लावि वबनवयाि, सकिावटङ् बार िा बथ्न सटुल? 

 • कदे  म पीडा कम िनने औषिी चाहनछु? यवद तयसो भए कसतो प्रकारको ?

 • मलैदे रोजदेको प्रकारको पीडा कम िनने औषिीलदे बदेथा िा वििलुाई असर 
िछ्न?

 • म कुन पोवजसनमा बसदेर विि ुजनमाउन कोविस िछु्न िा जनमाउँछु ?

 • यवद मलाई वसजदेररयन सदेकसन अपरदेसन आिशयक पयदो भनदे कदे  िनने ? म 
होसम ैरहदेर एवपड्यरुल एनदेसथदेवटक प्रकृया माफ्न त मदेरो वसजररयन सदेकसन 
िलयवक्या िनने ? म मदेरो पाट्ननर आफयू वसतै राखन चाहनछु ? – र कदे  मदेरो 
पाट्ननरलदे तयो कुरा सहन सकला?

 • बदेथा लिाउन प्रयोि हुदँ ैआएको तररका कदे  हो?

 • कुन प्रकृयाहरू वसफाररस हुनसकछन र वकन ?

 • मदेरो िभा्निसथाको हदेर वबचार लिायत मदेरो वििकुो जनम प्रकृयामा कुन 
कुन उपकरणको प्रयोि हुनसकछ र वकन?

 • कदे  मलाई विि ुजनमाउन साँसकृवतक िा िावम्नक आिशयकताहरू 
पररपयूतमी िनु्नपनने छ? 

 • कदे  म विि ुजनमदेपवछ मदेरो छालामा वििकुो छाला छोएर वलन चाहनछु ?

 • लवचलो भएर बसन ुमहतिपयूण्न छ। याद राखनहुोस वक योजना अनसुार 
काम अवघ नबढ्न सकछ। तयहाँ कदे वह जवटल वसथवतहरू आउनसकछन िा 
तपाईलँदे कुनै कुरामा आफनो सोचाइ बदलन सकनहुुनछ। 

तपाईलँाइ ्कसले सह्ोग गननेछन ्?
अधययनहरूलदे ददेिाएका छन ्वक बदेथा लािदेको अििीभर मवहलाको 
िररपरी कोवह छ भनदे तयसता मवहलामा बदेथा लागदाको सकारातमक अनभुि 
हुनछ । बदेथा लािदेको बदेला सघाउन र तयसतो अबिी छोटो पान्न लिायत 
दिुाई कम िन्न उवनहरूलदे औषिी सदेिन िनु्नपनने समभािना पवन अतयनत 
कम हुनछ।

तपाईकँो आसपासमा मावनस हुन ुफाइदा हुनसकछ जसलदे बदेथा लािदेको 
बदेला भािनातमक ि िारररीक मद्त उपलबि िराउन सकछन।् तपाईकँो 
पाट्ननर, आमा, वददी बवहनीिा एकजना वनकटको साथी। तपाईवँसत एकजना 
भनदाबढी मावनस रहन सकछन।् कदे वह मवहलालदे आफयू लाई बदेथा लािदेको 
बदेला मद्त िन्न भनदेर ड्िाला िा बथ्न एटदेणडदेनट नै भाडामा वलएका हुनछन।् 
ड्िाला तपाईकँो मयाटरवनटी वटमको सदसय होइन तर उवनहरू बदेथा लािदेको 
बदेला मवहला र वतनका पाट्ननरलाई मद्त िन्न अनभुिी हुनछन।् कुनै कुनै 
असपतालमा सहयोिी वयवक्तहरूको वयिसथा िनने नीवत रहदेकोलदे तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत यसबारदे सोधनहुोस।  

जि तपाईलँदे कुनैपवन प्रकारको उपचारका बारदेमा 

वनण्नय िनु्नभयो भनदे राम्ो सयूचनामा आिाररत भएर 

वनण्नय िनु्न जरूरी हुनछ। तपाईकँो सिास्थय पररचाररका 

िा वचवकतसकवसत तपाईलँाइ वतनको सदेिा आिशयक 

पनु्न अवघ विवभनन सदेिा सवुििाहरूको राम्ा र नराम्ा 

पक्षबारदे जानकारी वलनहुोस। तपाईलँदे वत वनण्नयहरू 

िदा्न आफयू  सियम र वििकुो सरुक्षा अवन सिास्थयको 

बारदेमा सोचनहुोस।् 
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“मलैदे सोचदेको वथए ँवक िभ्निती हुनकुो मतलि तपाईकँो 

िरीरबाट यो मासकुो डललो बढदेर वनषकनछ। मलैदे तयो कुरा 

सोचदेको वथए – मलाई कुनै सोचाइ वथएन वक तयसमा अरू 

पररित्ननहरू पवन हुनछन जसतो वक सिास वलन नसकदे को िा 

सबैजनालदे वनकै वचसो अनभुयूवत िरररहदेको बदेला नयानोपनको 

अनभुि” एममा 
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३२ हप्ा्को गरने वशशलु  भ्लुरतपाई्ँको  वशशलु  ्कसिी  बढ्छ 

२८ हप्ासमममा तपाईकँो वििकुो लमबाई कररब २६ सदेमी र िजन ११ सय 
ग्ाम हुनछ। वििकुो आिँाको ढककन िलुला हुनछ र िभा्नसयबाट बावहर 
वनषकदे पवछ सिास वलन सक्षम हुनदेिरी वििकुो भोकसो विकवित भसैकदे को 
हुनछ – तर यो अििीमा विि ुजवनमहालदेमा उक्त फोकसोलाई श्वास प्रश्वास 
वलनदे सक्षम बनाउन समभित मद्त िनु्नपनने हुनसकछ। २८ हप्ामा जनमदेको 
वििकुो बाँचनदे समभािना प्रिल हुनछ तर तयसता विि ुअपाङ्ि बननदे ितरा 
उचच रहनछ । 

३२ हप्ासमममा तपाईकँो वििकुो लमबाई ४१ सदेवनटवमटर र िजन कररब 
१८ सय ग्ाम हुनछ। यस अििीमा जनमदेका वििलुदे चसुन वसकन ुपनने हुनछ। 
थप जानकारीको लावि पषृ्ठ १३१ मा Early arrival: when a baby 
comes too soon (चाँडो जनमनदे: जब बचचा चाँडो आऊँदछ) हदेनु्नहोस। 

३६ हप्ामा तपाईकँो विि ु४७.५ सदेवनटवमटर लामो र िजन २६०० ग्ाम 
हुनछ। ४० हप्ामा विि ुबढदेर कररब ५० सदेवनटवमटर र िजन ३४० ग्ाम पगुछ। 
मवषतषकलदे वििकुो तापक्मलाई वनयनत्ण िन्न सकछ र बढ्द ैिरदेको िरीर र 
विरको आकार बराबर हुनपगुछ। अब तपाईको विि ुजनमन तयार हुनछ। 

्लाई ्ेक हुिैँछ ?
 • तपाई ँहो् सटे्््को अिसथा्ा हुनलुहुनछ !  यो तपाईकँो 
िभा्निसथाको अवनतम चरणको पवहलो हप्ा हो। 

 • ्कलु नै ्कलु नै रूप्ा व् अवनत् तीन ्वहना पवहलो तीन ्वहना 
जसतै हुनछन।् तपाई ँबढी थवकत र समिदेदनिील हुनहुोला। तपाईकँो 
पदेट र कममरमा दखुनदेक्म अझ बढ्छ। तपाई ँसकदे समम बढी आराम िनने 
कोविस िनु्नहोस। 

 • तपाई्ँको ल्ुटलु्ा पोलन थालने हुनसकछ ।  कदे वह उपयोिी 
उपायहरूको लावि, पषृ्ठ ४३ मा Common concerns in pregnancy 
(िभा्निसथा मा सािारण सरोकारहरु ) हदेनु्नहोस। 

 • तपाईलेँ शारििी्क रूप्ा असहज अनलुरि गनलु्नरए्को हुनसकछ।  
तपाईलँाइ  आफनो िोडाको विष्न भाि िा तपाईकँो पदेवलभस र तललो 
कममरमा  दद्न भएको हुनसकछ । तपाईकँो पदेवलभसलाई तनकाउँदा 
वलिामदेनटहरूलदे  यसतो दद्न पैदा िरदेको हुनछ। यवद दद्न वनकै कडा छ भनदे 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस। 
आराम िनने र सािारण वययाम िनु्न जरूरी छ। यवद तपाई ँलदे आराम 
िनु्न भएको छ र चषुत अिसथामा हुनहुुनछ भनदे तपाईलँाइ बदेथा लागदा 
राम्री तयसको सामना िन्न सकनहुुनछ। यसबदेला उप्रानत तपाईलँाइ सतुन 
बढी िाह्ो हुनदे िछ्न। तपाईलँदे  पषृ्ठ ४३ को Common concerns in 
pregnancy (िभा्निसथा मा सािारण सरोकारहरु)   मा हदेरदेर कदे वह 
तररकाहरू  प्रयोि िन्नसकनहुुनछ। 

तेरिो ्िर : २७ िेवख ४० हप्ा 

४० हप्ा्को गरने वशशलु 

आमाको बदेली 
बटन 

आमाको 
बदेली बटन 

आमाको 
मदेरूदणड

आमाको 
आनरिा (िदु्ार) 

आमाको 
मदेरूदणड

आमाको आनरिा 
(िदु्ार) 

योनी 

आमाको मतु्थैली

आमाको पयवुिक 
हड्डी 

योनी 

mW dw mswxwआमाको मतु्थैली

आमाको पयवुिक 
हड्डी 
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 • पवछललो ्वहना्ा :

 • तपाईलेँ  सिास  प्श्ास  वलन  गाह्ो  रए्को  अनलुरि  गन्न  
सकनलुहुनछ ।  वकन यसतो हुनछ भनदे तपाईकँो विि ुराम्री बढी रहदेको 
छ । वििलुदे तपाईकँो डायाफ्राम छाती र पदेटबीचको माँिपदेिी मावथ 
दबाब वदइरहदेको हुनछ । 

 • ्वतबेला  तपाई ँ धेिै स्् अवघिेवख  गर्निती  रए जसतो 
िेखनसकनलुहुनछ । िदेरै मवहलालदे यो चरणमा काम छाडदेका िा 
विदामा बसदेका हुनछन ्। कदे वह सषुताउन ुसामानय हो र यसो िदा्न 
तपाईलँाई थप िवक्त प्राप् हुनसकछ। यो नदेवष्टङ् िा िुँड लिाउँनदे – विि ु
जनमन ुअवघ सर सामान तयार िनने िा वमलाउन मवहलालाई चावहनदे 
समय हो । 

 • वशशलु तपाई्ँको  तललो पेट  िा  पेवलरस वरत्र  खवसस्ेक्को  
हुनसकछ ।  यसतो वसथवतमा सास फदे न्न सवजलो हुनसकछ तर तपाईकँो 
मतु्थैलीमा अवतररक्त दबाब पनु्नको मतलब तपाईलँाइ पटक पटक 
िौचालय जान मन लागछ। यवद तपाईलँाइ बदेथा लािदेको सङ्कदे तहरू 
कदे  कदे  हुन भननदे यवकन छैन भनदे र कवहलदे असपताल जानदे भननदे थाह 
छैन भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह 
वलनहुोस ।

 • तपाई्ँको वशशलु ३७ िेवख ४२ हप्ा्को बी््ा जन्न सकछ ।  
 (१०० विि ुमधयदे ५ जनामात् वतनका अनमुावनत जनम वमवतमा 
जवनमनछन)् । 

गरा्निसथा्को ्ो ्िर्ा तपाईलँाइ पवहला नगरिए्को 
रए अवतरिक् परिषिरहरू गन्न रवननछ। 

एउटा पररक्षण जदेष्टदेसनल डायिदेवटजको हुनदेछ – यो एक प्रकारको 
डायविवटज िा मिमुदेह रोि हो जनु िभ्निती हुदँा मवहलाहरूमा ददेविनछ 
(Complications in pregnancy (िभ्निती हुदँाका जवटलताहरु) पषृ्ठ 
१२४ मा हदेनु्नहोस) । िभा्निसथाको आविरी तीन मवहनामा तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलदे सट्देप बी भवननदे वयकटदेररया तपाईकँो योनीमा 
भए नभएको जाँच िन्न भनन सकछन।् यो पररक्षण तपाईकँो योनीको तललो 
भािबाट सिाब वनकालदेर िररनछ। सट्देब बी वयाकटदेररयालदे तपाईलँाइ कुनै 
समसया पाददैन तर तपाईकँो विि ुजनमदँा यसलदे सङ्क्मण िन्न सकछ जसलदे 
िवमभर समसयाहरू उतपनन िन्न सकछ । यवद तपाईमँा सट्देप बी भएको भए 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे तपाईलँाइ बदेथा लागदा 
वििकुो सरुक्षाको लावि तपाईलँाइ एवनटबायोवटक वसफाररस िननेछन।् 

तपाईलेँ  सो् वि्ाि  गरििहनलु  रए्को  विष्हरू 

्ैले ्ेिो छाती ि पेट्ा सटे्््ा्क्न  िेखन थाले्को छलु  – ्कलु नै 
्कलु िाले वतनलाई िोकन सव्कनछ ?
सट्देच माक्न  तपाईकँो छालामा पातलो दािको िकदो (रातो, बैजनी, वपङ्क 
िा िरैो तपाईकँो छालाको प्रकारमा वनभ्नर हुनछ) ददेविनछ। तपाईकँो िरीर 
वतब्र रूपमा बवृद्ध भरैहदेको बदेला (िरीरलाई मोटाउनदे कुराहरूलदे पवन वत 
कुराहरू लयाएका हुनछन !) । िभा्निसथामा वत दािहरू छाती, पदेट, वतघ्रा र 
कवहलदे कवह ँपािरुाको मावथललो भािमा ददेविनछन।् कदे वह उतपादनहरूलदे 
वत दािहरूलाई आउन नवदनदे दािी िछ्नन र कदे वह मावनसहरूको भनाईमा 
वभटावमन ई िा अनय तदेलहरू छालामा दलदेमा पवन तयसलदे फाइदा िछ्न। 
प्रयास िदा्न कुनै हावन हुदँनै तर समय बाहदेक अरू कुनैपवन कुरालदे फाइदा 
िछ्न भननदेकुराको कुनै प्रमाण छैन। वतवनहरू विसतारै वसलभरी वििाइट हुदँ ै
कम भनदा कम ददेविनदे हुदँ ैजानछन।् 

्ेिो छातीबाट व्कन िलुध ल्ुवहिैँछ ?
िरीरलदे  कररि १६ हप्ाको िभा्निसथा ददेवि छातीमा दिु उतपादन िरदेको 
हुनछ। कदे वह मवहलालदे िभा्निसथाको आविरी समयवतर उवनहरूको छावतबाट 
दिु अवल अवल चवुहएको थाह पाउँछन।् सपुरमाकने ट िा औषिी पसलमा 
पाइनदे छातीको पयाडलदे तपाईलँाइ यसतो चहुािटबाट मवुक्त पाउन सवजलो 
पाररवदनछ। 

्ेक पेरिवन्ल ्साजले तपाई्ँको शिीि्को अङ्ग 
च्ावतनबाट जोगाउँछ ?
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे  िभा्निसथाको आविरीवतर 
(र बदेथा लािदेको बदेला) एवपवसओटोमीको आिशयकता कमिन्न पदेररनदेउम 
मसाज  िन्न सझुाि वदनसकछन।् उवनहरूलदे िभ्निती अिसथामा कसरी 
यसलाई लिाउनदे भननदेबारदे बताउन र ददेिाउँन सकछन।् यसलदे काम िरदेका 
कदे वह प्रमाणहरू छन।् कदे वह मवहलालदे यो उपयोिी भएको पाएकालदे तपाईलँदे 
पवन यसलाई एकपटक प्रयोि िनने कोविस िन्न सकनहुुनछ। 

४० औ ँहप्ा आ्ो ि ग्ो ! अब ्ेक होला ?
कुनैपवन जवटलता नभकैन तपाईकँो िभा्निसथा अवघ बढदेको छ भनदे तपाईकँो 
वििलुाई उसको आफनै समयमा जनमन वदन पि्नदँा हुनछ। तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकलदे तपाई ँर वििकुो अिसथालाई हदेरवबचार िददै 
तयसतो प्रवतक्षाको बारदेमा जानकारी वदनदेछन।् तपाईकँो वििलुाई िभ्नमा 
मवनटररङ् िनने अलट्ासाउणड लिायतका थप पररक्षणहरू िनु्नपनने हुनसकछ। 
बदेथा लिाउनदे विषयमा थप जानकारीको लावि पषृ्ठ ७८ मा When help 
is needed: Medical interventions (सहयोि को आिशयकता परदेको 
बदेला औषविय उपचार) हदेनु्नहोस। 
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्ेिो वशशलुले ्कवत्त्को हल्ल गनलु्न हुनछ ?
तपाईकँो वििकुो चलनदे िनने बानी वसत पररवचत हुन समय वलनहुोस। 
आमाियमा सबै वििकुो सतुनदे र बयुँझनदे साइकल हुनछ तर कदे वह वििहुरू 
अरू भनदा अवलबढी चलनदे िछ्नन।् कदे  उ िा उवन रातको समयमा बढी चलनदे 
र वबहान िानत रहनदे िरदेको अनभुि िनु्नहुनछ? कुनै िास समयमा वििकुो 
कृयाकलाप एककासी बढदेको छ ? यवद तपाईकँो पदेटमा मोटोपन प्रचयूरमात्ामा 
छ भनदे िा तपाईकँो पलदेसदेनटा िभा्नसय सामनुनदेको वभत्ानदेर छ भनदे वििकुो 
हलचल अनभुि िन्न कवठन हुनदेछ। यवद तपाईलँदे विि ुकम चलदेको 
ठाननहुुनछ भनदे िा तपाईलँदे कदे वह समय ददेवि आफनो विि ुचलदेको अनभुि 
िनु्न भएको छैन भनदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत 
तरुूनत समपक्न  िनु्नहोस। तपाईकँो वििकुो बारदेमा वचनता िदा्न भनदा सिास्थय 
पररक्षण िदा्न राम्ो हुनछ । 

्ेिो वशशलु वब्् पोवजसन्ा छ। 
अब ्ेक हुनछ ?
वब्रच पोवजसनको मतलब वििकुो टाउको वनषकनकुो सटिा पैताला िा 
िरीरको तललो भाि पवहला वनषकनछ। अषट्देवलयामा हरदेक एकसय विि ु
मधयदे कररब ३ ददेवि ४ जना विि ुआमालाई बदेथा लागन िरुू हुदँा वब्रच 
पोवजसनमा हुनछन।् यवद तपाईकँो िभ्न ३७ िा ३८ हप्ा पिुदेको ५ र विि ु
वब्रच अिसथामा छ भनदे तपाईलँाइ ‘एकसटन्नल सदेफावलक भस्नन’ भवननदे 
एउटा उपचार प्रकृया प्रसताि िररनछ। वचवकतसकलदे तपाईकँो पदेटमावथ 
रािदेर विसतारै विसतारै वििकुो टाउको तल लैजान कोविस िछ्नन ्जसबाट 
विि ुजनमदँा टाउको पवहला वनषकनछ। वचवकतसकहरूलदे अलट्ासाउणडको 
उपयोि िरदेर विि,ु नाल र पलदेसदेनटालाई हदेन्न सकछन। विि ुर आमालाई कुनै 
अपठ्यारो नहोस भनदेर उक्त अििीमा वनिरानी िररएको हुनछ। 

कवतपय वब्रच िभ्नहरूमा वसजदेररयन सदेकसन िलयकृयाद्ारा विि ुबावहर 
वनकालनदे िररनछ । यवद तपाई ँयोनीबाट विि ुजनमाउन उतसकु हुनहुुनछ भनदे 
कृपया तयसबारदे तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत छलफल 
िनु्नहोस। यवद योनीबाट वब्रच बथ्न िराउन तपाईकँो सथानीय असपतालमा 
सदेिा उपलबि छैन भनदे तपाईलँदे तयसतो सवुििा प्रदान िनने अकदो मयाटरवनटी 
सदेिामा वसफाररस िररवदन अनरुोि िन्न सकनहुुनछ । 

्लाई बेथा लागे्को  बेला ्ेिा अरू ्ेकटा्ेकटी पवन ् सगँ 
बसन सकछन ्?
 तपाईलँाइ बदेथा लािदेको बदेला आफना कदे टाकदे टी आफयू वसत राखदा हुनदे फाइदा 
र बदेफाइदा बारदे तपाईकँो पाट्ननर र सिास्थय पररचाररकावसत सललाह िनु्नहोस। 
तपाई ँर तपाईकँो पाट्ननरलदे आफनो कदे टाकदे टीलाई सबभनदा राम्री बझुन ु
भएको छ, र उवनहरूलदे सो अिसथालाई कसरी सामना िला्नन भननदेकुराको 
खयाल राखन ुभएको छ। यवद तपाईलँदे आफना कदे टाकदे टीहरूलाई सँिै राखन 
चाहनहुुनछ भनदे उवनहरूलाई बवथ्नङ्ि कक्षम कसलदे हदेरविचार िनने भननदेबारदे 
सोच वबचार िनु्नहोस। तपाईकँो पाट्ननर र सिास्थय पररचाररकाहरू तपाईलँाई 
सयाहान्न बयसत रहनदे छन।् यवद कुनै जवटल वसथवत आइपरदेमा िा यवद 
कदे टाकदे टीहरू तयहाँबाट बावहर जान चाहदेमा, तयसतो वयवक्तलदे उवनहरूलाई 
बावहर रािदेर हदेरवबचार िन्न सकछ िा उवनहरूलाई घरमा लैजान सकछ। 

तपाई्ँको  वशशलु  जवन्स्ेकपवछ  गनलु्नपनने  
परिषिर  ि  विइने सलुईबािे जान्कािी  प्ाप्  
गनलु्नहोस। 

असपतालबाट घर फक्न नअुवघ सबै मवहला र वतनका 
वििहुरूलाई तलका पररक्षण र इनजदेकसन प्रसताि िररनछ: 

 • निजात वसक्वनङ् पररक्षण (कुकु्न चचाबाट रित 
वनकालदेर पररक्षण)  वनकै कम मात्ामा पाइनदे िालका 
सिास्थय समसयाहरूलाई यवद चाँडै फदे ला पान्न सवकएमा 
सवजलै उपचार िन्न सवकनछ।  

 • सईु – वििलुाई हदेपाटाइवटस बी हुन नवदन वभटावमन कदे  
इनजदेकसन वदइनछ। 

 • कान सनुदे नसनुदेको पररक्षण 

िभा्निसथामा तपाईलँाइ वत पररक्षणहरू र इनजदेकसनबारदे 
जानकारी वदइनदेछ। तपाईकँो एवनटनदेटाल पररक्षणकाबदेला 
कुनै समयमा तपाईकँो वििलुाई उक्त सईु वदन सहमवत 
जनाउन भवननदेछ। थप जानकारीको लावि पषृ्ठ ८६ को 
After your baby is born (तपाईको बचचा जनमदे 
पछी) मा हदेनु्नहोस।  

❖

सिास्थ् सािधानी ! 
गरा्निसथा्को  आवखिीवति  टाउ्को 
िलुखने  ि अन्  परिित्ननहरू हुने 
यवद तपाईलँाइ टाउको दखुनदे, कुनै कुरा सपष्ट नददेविनदे, 
पैताला हातहरू र अनहुार एककासी सवुनननदे अवन 
योनीबाट बावहर वनषकनदे कुराहरूमा कुनैपवन पररित्नन 
आएमा तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई 
उक्त समसयाबारदे जानकारी िराउनहुोस। 
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असपताल्ा  िा वशशलु  जन्ाउने  ्ेकनद्र्ा  तपाईलेँ  ्ेक 
्ेक  वलएि जाने हो त्ाि गनलु्नहोस 

तपाईलँाइ वय कुराहरू आिशयक पछ्न: 

 • रावत लिाउनदे लिुा िा ठयूलो वट-िट्न र ड्रदेवसङ् िाउन 

 • वदनमा लिाउन कदे वह आरामदायी हलका कपडाहरू                                                       

 • आरामदायी जतु्ा 

 • कदे वह जोर आरामदायी अणडरिदेयर (कदे वह मवहलालदे प्रयोि िरदेर फयाँकनदे 
वब्रफहरू प्रयोि िछ्नन) 

 • मयाटरवनटी ब्रा र मयाटरवनटी वसङ्िलदेट्स 

 • ब्रदेष्ट पयाडहरू (सतनमा राखनदे पयाड) 

 • ट्िाइलदेट जाँदा चावहनदे सामानहरू

 • सयावनटरी पयाडहरू – वक त सबभनदा ठयूलो साइजको वक मयाटरवनटी 
साइजको (तपाईलँदे मयाटरवनटी पयाडहरू सपुरमाकने टमा वकनन सकनहुुनछ) 

 • यवद तपाईलँदे कपडा लिाउन चाहन ुभएमा बदेथा लािदेको बदेला लिाउनदे 
कपडा – ठयूलो वट-िट्न िा परुानो नाइट ड्रदेस, नयानो मोजाहरू 

 • घर फक्न दँा लिाउनदे कपडाहरू (तपाई ँआफनो सामानय साइजमा आइ 
नसकदे को हुदँा मयाटरवनटी कपडा नै लिाउन ुपनने हुनसकछ) । 

 • बदेथा लािदेको बदेला हुनदे वपडाबाट छुटकारा पाउन िहुकँो पयाक िा तातो 
पयाक ( बदेथा लािदेको बदेला वत सामानहरू तपाईलँदे प्रयोि िन्न पाउँन ु
हुनछ िा हुनन भननदेबारदे असपतालमा सोधनहुोस – कुनै कुनै असपताललदे 
तपाईकँो छाला पोलन सकनदे हुदँा वत सामान प्रयोि िनने अनमुवत वददँनैन)् 

 • बदेथा लािदेको बदेला तपाईलँदे आफयू वसत राखनपुनने सामान (उदाहरणको 
लावि सङ्िीत, मसाज तदेल, हलका िानदेकुरा) । 

तपाईकँो वििकुो लावि:

 • प्रयोि िरदेपवछ फयाँकनदे नयापीहरू (यवद तपाई ँवतनको प्रयोि िनने योजनामा 
हुनहुुनछ भनदे) कुनै कुनै असपताललदे वत सामानहरू वददँनैन।् 

 • वििलुाई घर वलएर जाँदा लिाउन नयापी र कपडा

 • वििकुा लावि सर सफाइको सामान, नयापी िाइपहरू िा वििकुो नयापी 
बदलदा चावहनदे कटन उल, र साबनु िा वडटरजदेनट नभएको नहुाउनदे कुरा।

 • यवद तपाईलँदे लामो दयूरीको यात्ा िनु्नपनने हुनछ भनदे वििकुो लावि बदलनदे 
कपडा समदेत पयाक िनु्नपछ्न। 

 • वििकुो लावि बदेबी बलयाङ्कदे ट

 • तपाईकँो कारमा वििकुो लावि बसनदे कयापसलु 

तपाईकँो पाट्ननर िा बथ्न सपोट्न वयवक्तलदे पवन आफनो झोलामा आिशयक 
सामान तयार िनु्नपछ्न। वय कुराहरू खयाल राखनहुोस: 

 • बदेथा लािदेको बदेलामा उवनहरू र तपाईकँो लावि िानदे र वपउँनदे कुरा। 
यसमा जसु र अनय पदेय पदाथ्नहरू, सपु अवन िानदेकुरामा सवजलै तताउन 
सवकनदे िा तयारी िानदेकुरा जसलदे िदा्न तपाईलँाइ उवनहरूलदे लामो समय 
छाड्न ुपददैन  

 • सिीमर र टािल (यवद तपाई ँठयूलो बाथ भएको असपतालमा जाँद ैहुनहुुनछ 
भनदे, अवन तपाईलँाइ बदेथा लािदेको बदेला पानीमा मद्त चावहएमा) 

 • कयामदेरा 

तपाईकँो सिास्थय पररचाररका, वचवकतसक िा असपताल समक्ष आफना 
अनय आिशयकताबारदे सोिपछु िनु्नहोस। 
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्वि तपाईले  घि्ा  नै  वशशलु  जन्ाउन  ्ाहनलु  रए्को  
रए

तपाईकँो सिस्थय पररचाररकाहरूलदे उवनहरूलाई चावहनदे अविकाँि 
उपकरणहरू लयाउनदे छन ्जसमा आपतकावलन उपकरण समदेत पद्नछ। यो 
सयूचीलदे तपाईलँाइ अवतररक्त सामानहरू तयारी अिसथामा राखनको लावि 
सघाउँछ। तपाईकँो फोन नमिर सयूची नवजकै राखनहुोस। 

 • परुानो कपडा, लवणड्र, िररएको कपडा जसतै िदेरैिटा टािदेल, ओ्छयाउनदे 
कपडा र विि ुबलयङ्कदे टहरू । 

 • विि ुजनमदेको ठाउँ छोपनको लावि एउटा ठयूलो पलावष्टकको वसट 
(पदेवनटङ्को लावि प्रयोि िररएको फयाँकन वमलनदे पलावष्टक) । 

 • सहयोिीहरूका लावि िानदे सामानहरू र बदेथा लागदा िानदे हलका िाना। 

 • िरीरमा पानीको मात्ा कम हुन नवदन कदे वह बोतल पदेय पदाथ्न जसतो वक 
फलफयू लको जसु, कोवड्नयल िा सपोट््नस वड्रङ्कस। 

 • तवकया र कुिनहरू । 

 • कोठालाई नयानो पान्न बोकदे र लान वमलनदे वहटर । 

वशशलु जन्नलु अवघ …

यवद यो तपाईकँो पवहलो विि ुहो भनदे एकजना सानो 
वयवक्तलदे आफनो जीिनमा कसरी कायापलट लयाउनसकछ 
भननदेकुरा बझुदेर तपाई दङ्ि पनु्नहुनदेछ। नयाँ वििलुदे वनकै 
िदेरै समय मागनदेछ – र यवद अवलकवत समय बँचयो 
भनदेपवन, तपाई ँवनकै थवकत भसैकन ुभएकोलदे िदेरै काम 
िन्न सकनहुुनदे छैन। जमुलयाहा जवनमएका भए त अझ समय 
कम हुनदेछ। विि ुजनमदेपवछ जीिन सहज बनाउन तपाईलँदे 
अवहलयै सकदे को कदे वह िनु्नहोस। तपाईलँदे वय कुरा िन्न 
सकनहुुनछ:  

 • िाना तयार पारदेर तयसलाई वफ्रजमा राखनहुोस 

 • ताजा तरकारी र अनय सर सामानाहरू भणडार िनु्नहोस 
(सयानीटरी पयाडहरू नवबस्ननहुोस ) 

 • वििलुाई राखनदे कयापसलु वठक िनु्नहोस। 

सबै वििहुरूलाई वििकुो कयापसलु िा सरुवक्षत 
कयाररयरमा रािदेर यात्ा िनु्नपछ्न। तपाईलँदे कयापसलु िा 
सरुवक्षत कयाररयर भाडामा वलन ुिा वकननपुछ्न । 
मयाटरवनटी ययूवनटलदे कयापसलु भाडामा वदनदे र जडान 
िररवदनदे सङ्िठनहरूको विसततृ जानकारी वदन सकछ । 
वििलुाई बोकनदे कयापसलुको बारदेमा थप जानकारी 
चावहएमा ट्नसपोट्न नययू साउथ िैलस(Transport for 
NSW) सवि्नसको टदेवलफोन नमबर १३ २२ १३ मा फोन 
िनु्नहोस िा तलको िदेभ साईटमा जानहुोस। 
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/
stayingsafe/children/childcarseats/  

❖

असपताल जानका लावि झोला तयार बनाएर राखनहुोस 
– जनु बदेलापवन जानपन्न सकछ। यवद तपाईलँदे घरम ै
विि ुजनमाउन चाहन ुभएको भए पवन झोलामा सामान 
पयाक िरदेर राखनहुोस – समभािना अझ ैरहनछ वक तपाई ँ
असपताल जानपुनने हुनछ। 
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बदेथालागदाको र जनमवदनदे 
बदेलाको लावि तयार

Getting ready for labour and birth
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प्रसि बदेदनाको समयमा सकदे समम विश्ाम िनु्न भयो भनदे तनािबाट मकु्त 
भई पीडालाई कम िन्न मद्त िछ्न; पाठदेघर (िभा्निय) लाई अझ राम्ोसँि 
काम िन्न मद्त िछ्न; तपाईको ऊजा्न (िक्तरी) जोिाउन मद्त िछ्न (तनािलदे 
ऊजा्नलाई घटाउछ) !। दईु सरल प्रविवि (तरीका) को प्रयोि िरदेर प्रसि 
बदेदनाको समयमा आराम िन्न वसकन ुहुनछ।

विरिा््को आधािरूत तरि्का
तपाई यस तररकाबाट लाभावनित हुन िभ्नितीहुनआिशयक छैन।तपाईलाई 
जीिनको कुनै पवन समयमा तनािसँि सामना िन्न यसलदे मद्त िछ्न (साथै 
तपाईलाई सतुनमद्त िछ्न) ।तपाई यो तररका (प्रविवि) सकनहुुनछ भनदे वदनको 
एक या दईु पलट कमतीमा १० वमनदेटकालावि घरमा अभयास िन्न सकन ु
हुनछ। आफनो साथी िा अरू समथ्नक वयवक्तलदे पवन यो तररका (प्रविवि) 
बझुन ुराम्ो हुनछ।

आरामदायी हुनदे वसथवत पत्ा लिाउनहुोस ्– बसनसु ्या आफनो पटिी  
सतुनहुोला। आफनो िरीरको सबै िक्लाई समथ्नन िन्न तवकयाको प्रयोि 
िनु्नहोस।् यवद तपाईलाई मन लागछ भनदे कदे ही आराम वदनदे संिीत सनुनहुोस।्

आफनो दावहनदे हात कसनहुोस ्(Clench) । तपाईको हातका मांसपदेिीहरु 
काँि समम ताननसु।् अब तनािलाई छोवडवदनहुोस।् तनाि छोडदेर आराम 
िदा्न लामो ससुकदे रा छोड्नहुोस।् पािरुा िकुुलो महससु िनु्नहोस।् श्वास 
छोड्दा कसरी तपाईलाई आरामको महससु हुनछ याद िनु्नहोस।् प्रतयदेक श्वास 
छोडाइ सँि अविक आराम िनु्नहोस।्

विरिा् ि श्ास प्श्ास बािे सत्क्न ता

तपाई यो दोहोया्नउनहुोस:्

 • बायाँ हात र पािरुासँि

 • दाँया िटुिा र िोडा सँि

 • बायाँ िटुिा र बायाँ िोडा सँि।

तपाईको काँिलाई कान मावथवतर िचुछा पानु्नहोस।् यसलदे तपाईलाई वदनदे 
तनािको महससु िनु्नहोस ्–अब जसै तपाई श्वास छोड्नहुुनछ काँिलाई 
आराम वदनहुोस।्

आफनो जननदेवनरिय र मलद्ार िरपरका मांसपदेिीहरू (यी मांसपदेिीहरु 
तपाईको श्ोणीको तललो भाि हो) कसनहुोस ्। वनतंमबलाई वनचोड्नहुोस।् 
जसै श्वास फालन ुहुनछ, छोड्द ैजानहुोस।्

तपाईको अनहुार र टाउको का मांसपदेिीहरुलाई कसनदे िरी बङ्िारालाई 
तनकाउनहुोस।् अब सास फालनहुोस ्आराम िनु्नहोस।्अब तपाईलदे तनािमा 
भएको मांसपदेिीर विना तनािको मांसपदेिी बीचको फरक जाननभुयो, 
तपाईलदे यी कदमलाई प्छयाउनहुोस।् तपाईको िरीरको सबै मांसपदेिीहरू 
ददेवि तनािलाई मकु्त िनु्नहोस–्तपाईको अनहुार ददेवि (बगङारा सवहत) , 
पािरुा,िटुिा, वनतमब र वफलासमम। वतनीहरू सबैलाइ पयूण्न रूपलदे आरामिन्न 
छोवडवदनहुोस।्

आिा्िा्ी अिसथा खोजनलुहोस्
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श्ास सत्क्न ता स्बनधी प्विवध

अकसर मावनसहरू वचवनतत िा तनािमा हुदँावछटोर निवहरो श्वासवलनछन।् 
यसको विपरीतलामो, वढलो िवहरो साँस वलएमा–तपाई अझ िानत र 
अविक आराम महससु िन्नसकन ुहुनछ।

प्रसि बदेदना हुदँा आफनोश्वासबारदेसजिहुनरुवबसतारै श्वास फदे नु्नस:्

 • तनाि कम िन्न र तपाईको िरीरलाई आरामवदन मद्त िछ्न

 • तपाईलाई दिुाई भनदा संकुचन सँि ‘प्रिाह’ हुन मद्त िछ्न 

 • प्रसि बदेदनाको पवहलो चरणमा िभा्निय पयूण्न रूपमा िोलनभुनदा अिावड 
िककाको चाहना सँि लड्न मद्त िछ्न (तपाईको वमडिाईफ या डाकटरलदे 
तपाईलाई सही समयमा िककावदन भननदेछन)् 

 • प्रसि बदेदनाको समयमाबचचालाईअवकसजनको मात्ािवृद्ध िन्न

 • वछटो र िवहरो श्वास नफदे नु्नहोस ्(Hyperventilation) । यसलदे तपाईलाई 
“वपनरसईु’ (pins and needles) िा झमझम भएको जसतो (वनदाएको 
जसतो) अनभुिबाट रोकन मद्त िछ्न।

श्ास सत्क्न ता्क्को अभ्ास
तपाईलाई सहज हुनदे िरी वबसतारै र िवहरो सास फदे नने प्रयास िनु्नहोस।्

तपाईलदे श्वास बावहर फालदा, फोकसोको हािा सवहत तनािलाई िरीरबाट 
बावहर प्रिाहिनने प्रयास िनु्नहोस।्यसलदे एक वकवसमको आिाज, ससुकदे रा 
िाकष्ट भएको जसतो आिाज (‘ ahhh ‘ िा ‘ अ ँ‘ ) वनकालन मद्त िछ्न।

प्सि बेिना्को अिसथा्को अभ्ास
प्रसि अिसथामा वसथवतपररित्नन िना्नलदे तपाईलाई संकुचन र पीडा 
वयिवसथत िन्न मद्त िन्न सकछ। यवद तपाई कदे वह यी वसथवत सँि अभयसत 
हुनहुुनन ( टुकु्कक बसन ुिा आफनो हात र घुडँाटदेकदे र बसन)ु भनदे तयसलाई 
िभा्निसथाको समयमा अभयास िनु्नहोस।्

तन्काई
तनकाईलदे तपाईलाई विवभनन अिसथामा वबना असहजका साथ अविक 
मद्तिछ्न, थवकत मांसपदेिीहरुलाई आराम र लवचलो िा कोमल राखछ।

तपाई िभा्निसथाको कुनै पवन समयमा तनकन सकन ुहुनछ। सकदे समम लामो 
समय समम तनकनहुोस ्(कदे ही सदेकदे णड मात् पवन ठीक छ ) । जबसमम तपाई 
एक वमनदेट सममकालावि तनकन सकन ुहुनन, वबसतारै तनकनदे समय िवृद्ध 
िनु्नहोस ्।

बाछो तान्काई
वभत्ाको अिावड िटुिा ददेिी लिभि ३० सदेनटीवमटर टाढा उवभनहुोसस ्। 
तपाईको पािरुा वभत्ा छुनदे िरी तनकाउनहुोस,् तपाईको िरीरको मावथललो 
भाि अिाडी झकुाउनहुोस,् तौल हातमा पानु्न होला। एउटा िटुिा अकदोको 
एक वमटर पछाडी राखनहुोस,् अिाडी घुडँा िमुचाएर पछाडीको िटुिा भयूईँ 
वतर वथचनहुोला। तपाईको िजन हात र िटुिाम ैराविरहनहुोला। तपाईलदे 
पछाडी िटुिाको जाँघमा तवनकएको महससु िनु्नहुनदेछ। उक्त वसथतीमा 
रवहरहनहुोला र  तनकद ैश्वास फदे नु्नहोस।् अकदो िटुिा सँि दोहोया्नउनहुोस।्

्काँध घलु्ाई
तपाई यो उवभएयर िा कुसमीमा आरामलदे बसदेर िन्नसकन ुहुनछ। तपाईको 
औलंाहरु प्रतयदेक काँिमा राखनहुोस् कुवहना पवछवलतरबाट िोलो 
घमुाउनहुोस।् तपाईको काँिको कसाइलाई एकनासको पान्न, पािरुा र 
मावथललो पीठ टाउकोमावथ तनकाउनहुोस।् यसलदे करगङको िोर (कदे ज 
cage) को दबाबलाई हलका िन्न मद्त िछ्न।

सिास्थ्बािे होवश्ाि! 
प्सि बेिना बच्ा्कालावग  
्हत्िपूर्न छ

प्रसि बदेदना र प्राकृवतक (योनी)जनमलदे वििकुो 
फोकसोलाई सासफदे न्नको लावितयार िछ्न। तपाईको 
िभा्नियको िमुचाईलदे (संकुचनलदे)बचचालाई पवहलो 
साँस वलन तयारिछ्न।
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बदेथा र जनम

Labour and birth
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हरदेक बदेथा र प्रसवुत फरक हुनछ र बदेथा कवहलदे सरुु हुनछ र कवत लामो हुनछ 
तयसमा भर पछ्न । बदेथा र वििकुो जनम समबनिी तपाईको प्रश्न र तपाई र 
तपाईको साथी(श्ीमान)लदे तयारीको लावि कदे  िनने भननदे वजज्ासाको जिाफ 
तपाईको सुँडदेनी या डाकटरलदे वदन सकन ुहुनछ। बदेथा का तीन प्रमिु चरणहरु 
छन।् जसरी हरदेक वयवक्त फरक हुनछ, तयसरी नै प्रतयदेक चरणको बदेथाको 
समय मवहला वपचछदे फरक हुनदेछ।

तपाईलाई बदेथा लागदछै भनदेर कसरी थाहापाउनदे? 
बदेथा िरुू हुदँा िदेरैजसो मवहलाहरुलदे एक िा एक भनदा बढी तलका 
अिसथाहरूको अनभुि िछ्नन ्:

 • संकुचन (िमुचाई)

 • एक ‘ िो ‘ (कदे वह कुरा ददेिा पनु्न)

 • पानी फुट्न।ु

बदेथाको प्रारवमभक पवहलो चरणमा, तपाईको पाठदेघरलदे िभा्नियको 
घाँटीलाई छोटो र पतलो बनाउनदे काम िरररहदेको हुनछ। पवहलो बदेथाको 
लावि, िभा्नियको घाँटीलाई छोटोर पातलो बनाउनदे काम िाह्ो हुनसकछ र 
यसलदे तपाईलाई जयाद ैथकाउन सकछ । तयसैलदे तपाईलदे सकदे समम आराम 
िन्न जरूरी हुनछ । यो प्रवक्याको लावि कदे ही वदन लागन सकछ।

जसै पवहलो चरण अवघ बढ्छ, िभा्नियको घाँटीिोलन तपाईको पाठदेघर 
िमुचन थालछ। िभा्नियको घाँटी लिभि १० सदे. मी. लामो निलुदेसमम 
अथा्नत ्बचचा वनसकन पया्नप् नभए समम पाठदेघर िमुचनदे क्म जारी रहनछ ।

्ो ्कवत ला्ो स्् स्् हुनछ ?

औसतमा, यो पवहलो चरण पवहलो बचचालावि १० ददेवि १४ घणटा, र 
दोस्ो बचचाको लावि करीब आठ घणटा लामो हुनदेछ।

पवहलो ्िर्ा बच्ा्को वसथवत

पानीको थैला 
अझ ैनफुटदेको 
वसथवत

िभा्निय को घाँटी 
तवनकएर िलुदेको 
वसथवत

पवहलो ्िर
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स्ंकलु ्न

मवहलालदे संकुचनको बारदेमा विवभनन िण्नन र अनभुि िरदेको पाइनछ। यी 
वनमन वकवसमलदे महससु हुनसकछ:

 • तललो पदेटमा मवहनािारी हुदँा जसतै ऐठंन

 • लिातार ससुत ढाड दिुाई

 • तीघ्राको वभत्ी भािमा पीडा जनु िटुिाको तलसमम सन्नसकछ।

सरुुमा यी संकुचनहरू छोटा हुनछन ्दईु संकुचन बीचको अनतराल लामो 
हुन सकछ -  कवहलदे काँही३० वमनदेटको अनतरालमा पवन हुनसकछ। तर 
संकुचनहरू लामो, दह्ो र नवजक हुदँ ैजानछ।

यो संकुचन वबसतारै नवजवकद ैजानछ,अविक पीडादायी र लामो समयको 
हुद ैजानछ, जबसमम संकुचनको अिवि एक वमनदेट लामो र वछटो-प्रतयदेक दईु 
िा तीन वमनदेटमा हुनछ।

जब संकुचनवछटो- वछटो रबवलयोहुद ैजानछ, तपाई वचवनतत, र पीडा 
आफनो वनयनत्णबाट बावहर िएको महससु िनु्नहुनछ। यो संकुचन सरुुहुनदे 
बदेलामा िवहरो सास ताननहुोस ्र लय बधद रूपमा सास बावहर फालनहुोस ्
। ससुकदे रा वलदा, विलाप िदा्न िा लयबद्ध आिाज वनकालनालदे मद्त िन्न 
सकछ। प्रतयदेक संकुचनलाई एक-एक िददै धयानकदे वनरित िनने प्रयास िनु्नहोस।् 
संकुचन समाप् भएपवछ िवहरो सास वलनहुोस ्हािालाई बावहर फुकनहुोस।् 
यसो िना्नलदे तपाईलाई संकुचनको बीचमा आराम िन्न मद्त िछ्न। िदेरै 
मवहलाहरूका अनसुार यता-उता वहडंदेर आरामदायी अिसथा पत्ा लिाउ 
सकनहुुनछ – यसको मतलि संकुचनको बदेलामा कदे वह कुरामा अिदेस लिाउन ु
िा कममर हललाउन ुिा चार (हात िटुिा) घमुाउन ु। िवहरो सनानलदे बदेथालाई 
सवजलो बनाउछ र पीडातपाईको वनयनत्णमा रहदेको महससु िराउन मद्त 
िछ्न । बदेथा अिावड बढ्द ैजाँदा तपाईको सुंडदेनीलदे पीडालाई सहज बनाउन 
विवभनन सझुािहरू वदनहुुनदेछ तर समझन लायकको कुरा कदे  छ भनदे हलचल 
िनने र सास फदे नने मामलामा तपाईको िरीरको कुरा सनुनहुोस ्।

सास स्बनधी जान्कािी प्विधी 
स्झनलुहोस ्!

बदेथाको पवहलो चरणमा प्रारवमभक संकुचन भइरहदा 
सामानय सास वलएर आराम िनने प्रयास िनु्नहोस।् यस 
प्रारवमभक चरणमा सकदे समम संकुचनको बदेिासता र 
आफनो सामानय तावलका अनसुार चलनहुोस,् र समभि 
भएसमम वहड्न ु बदेस हुनछ ।

संकुचनको पवहलो चरणमा जब तपाईलाई सामानय 
तरीकालदे सासफदे रदेर आराम िन्न कवठन हुनछ, सकदे समम 
लामो समयसममकोलावि िवहरो र ससुतरी सास फदे नु्नहोस।् 
संकुचन दह्ो हुदँ ैजाँदा तपाईकंो सास प्रश्वास तीव्र हुदँ ै
जानछ, तर आफनो सास प्रश्वासलाई सामानय िा अझ ससुत 
िनने प्रयास िनु्नहोस।्

प्रतयदेक संकुचनको िरुुिात र अनतमा िवहरो सास 
ताननहुोस ्रबावहर छोड्नहुोस ्(लामो ससुकदे रा वलए जसतै)  
र सास छोड्दा काँिलईआराम वदनहुोस ्। यसलदे तपाईको 
िरीरलाई आरामिनने ईिारा वदन मद्त िननेछ।

प्रतयदेक संकुचन पवछ सकदे समम सामानय सास फदे न्न 
समझनहुोस।
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ए्क ‘ शो ‘ (्ेकवह ्कलु िा िेखा पनलु्न)

कदे ही रितको टाटा (दाि) िा िलुाबी रंिको वचललो पधदाथ्न वनसकन सकछ 
। यसलदेिभा्नियलाई थवुनरहदेको हुनछ । यसको मतलि तपाईको िभा्निय 
तनकन सरुू हुन ुहो।यी रितका टाटा (दाि) िा िलुाबी रंिको वचललो 
पधदाथ्न संकुचनसरुुहुनभुनदाघणटौंिाकदे ही वदन अिावडददेविददेिापन्नसकछन।्

पानीफलु ट्नलु
‘पानीफुट्न’ु भननालदे एमवनयोवटक थैला(amnioticsac) िा भ्यूणिरण िनने 
थैला फुट्न ुहो, र एमवनयोवटक थैला(amnioticsac) िा भ्यूणिरण िनने 
थैलाबाट तरल पदाथ्नचवुहन ुिा बदेिसँि बावहर वनसकन ुहो । बावहर वनसकनदे 
तरल पदाथ्नलदे विि ुिभ्नमा हुदँा िरपर घदेरदेर सरुक्षा िरररहदेको हुनछ । यो तरल 
पदाथ्न सामानयतया सफा हुनछ तरपहेंलो िा परालको रंिको हुनपवन सकछ। 
यसको रंि हररयो िा रातो छ भनदे, समसया (को संकदे त) भएको हुनसकछ। 
जसतो रंिको भए तापवन, पयाड प्रयोि िनु्नहोस ्आफनो सुँडदेनी, प्रसवुत ईकाई 
िा डाकटरलाई समपक्न  िनु्नहोस ्। िायद तपाईलाई प्रजनन ्कदे नरि (birthing 
centre) िा असपताल जान ुपननेछ जहाँ तपाईको, तपाईको बचचाको र 
बचचाको वसथवतको जाँच िररनदेछ ।

यवद पानी फुटदेको २४ घणटापवछ पवन वनयवमत संकुचन नभएमा, संक्मणको 
ितरा हुनदे हुनालदे बदेथा उतपनन िराउन ुपनने हुनछ। तपाईको सुँडदेनी या 
डाकटरलदे यसबारदे तपाईलाई बताउन ुहुनदेछ ।

तपाई्को साथी (रिी्ान) िा सहा््क व्वक्ले ्कसिी 
्द्दत गन्न सकछ

तपाईको बदेथालाई अविक आरामदायक बनाउन तपाईको साथी िा 
सहायक वयवक्तलदे िदेरै कुरा िन्नसकछन।् तर यो नभलुनहुोस ्वक िहाँहरू तयार 
हुन पवन आिशयक छ। िहाँहरूलाई बचचा जनमदा कदे  कदे  हुनछ भननदेबारदेमा 
बझुाउनहुोस ्। तपाईको बचचा जनम समबनिी योजना र बदेथाको बदेलामा 
तपाईलाई कसरी मद्त िन्न सकछ भननदे विषयमा कुरा िनु्नहोस।्

िहाँ हरूलदे यी कुरा िन्न सकछन ्:

 • तपाई सँिै रहदेर तपाईलाई साथ वदन । (एक भनदा बढी सहायक वयवक्त 
हुन ुराम्ो हुनछ। एक जनालदे वबश्ाम िदा्न अकदोलदे तपाईलाई साथ 
वदनसकछ )

 • तपाईको हात समाउन, तपाईसँि कुरा िन्न, तपाईलाई प्रोतसाहन वदन र 
तपाईको दिुाई जानदेछ भनदेर समझाउन

 • तपईलाई पानी र बरफ लयाउन वदन

 • तपाईलाई आराम िननेप्रवििी प्रयोि िन्न समझाउन

 • तपाईलाई मावलि वदन

 • तपाईलाई वसथवत पररित्नन िन्न सघाउन

 • यवद आिशयक परदेमा असपताल कम्नचारीको धयानप्राप् िन्न

 • तपाईलाई कुनैपवन उपचार बारदे वनण्नय िन्न मद्त िन्न।

तथावप कदे ही मवहलाहरू बदेथालदे वनकै चयापदा, छुन िा कुरा िन्न चाहदँनैन।् 
तयो ठीक छ। कसैको समथ्ननको साथ भएको र डर नलािदेको अनभुि िनु्न 
महत्िपयूण्न हो। यसलदे तपाईको िरीरलाई प्राकृवतक प्रवतवक्या वदन मद्त 
िछ्न, र संकुचनको पीडा वयिवसथत िन्न मद्त िननेछ। प्रतयदेक संकुचनमा 
धयान कदे वनरित िदा्न, मानवसक रूपमा तपाई आफनो िरीरबाट छुटदेको अनभुि 
िनु्न हुनछ तरआफनो समथ्नकहरूको प्रोतसाहनका िबदहरू बदेथाको अिविमा 
महत्िपयूण्न हुनछन ्।
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्ेक ्ैले सीधै असपताल जानलुपछ्न ?

नआवत्नहुोस।् तपाईको सुँडदेनी या डाकटरलाई समपक्न  
िरी तपाईको संकुचन र तपाई कसतो महसयूस िददै हुनहुुनछ 
भननदे बारदेमा कुरा िन्नहोस ्। पानी फुटदेको छ भनदे, तयो भनन 
नवबवसनहुोस ्। कदे वहसमयको लावि घरमा आराम िनु्न राम्ो 
हुनछ, यवद तपाई :

 • बदेथाको प्रारवमभक चरण भएमा

 • सहज महससु भएमा

 • सिस्थय सामानय िभा्निसथा भएमा ।

यस समयमा यी कुरा िनु्न उपयोिी हुनछ:

 • संकुचनको बीच िररपरर वहड्ंन र चहलपहल िन्न

 • घरिररपररका हलका कुराहरू िन्न (सवजलो कुरामात् – 
कुनै भारी नउठाउनदे)

 • नहुाउन ुिा सनान िनु्न

सामानय रूपमा िान ुिा वपउन ठीक छ। वनयवमत पानी 
वपउनहुोस ्। िरीरलाई हाइड्रदेटदेड(hydrated) राखन 
महत्िपयूण्न छ।

िभा्निसथाको समयमा तपाईको सुँडदेनी या डाकटरलदे कवत 
बदेला असपताल जानदे र को सँि समपक्न  िनने भननदेबारदे 
तपाईसँि छलफल िरदेको हुनपुछ्न ।

सामानयतया तपाईलदे आफनो सुँडदेनी, डाकटर िा प्रसयूवत 
एकाइमा समपक्न  िरी असपतालजान ुपनने हुनछ, यवद:

 • तपाईको योनी बाट िाढा रितको दाि भएको तरल 
पदाथ्न वनसकदे मा

 • तरल पदाथ्न बदेिलदे वनवसकएमा िा टपकरीएमा (यो 
एमवनयोवटक amniotic तरल पदाथ्न हुनसकछ)

 • पीडा अविक वनयवमत बनदेमा

 • तपाई िा तपाईको साथीलाई कुनै वचनता लािदेमा ।

तपाई असपतालको लावि घर छोड्न ुअिावड आफनो 
सुँडदेनी, डाकटर िा प्रसयूवत एकाइलाई समपक्न  िरी सो 
कुराको जानकारी वदनहुोस।् तपाईलाई सहायता वदनदे 
वयवक्त तपाईसँिै छैनभनदे, िहाँलाई समपक्न  िन्न नभलुनहुोस।्

् असपताल पलुगिा ्ेक हुनछ ?

यो असपतालमा वनभ्नर िद्नछ, तर सामानयतया सुँडदेनीलदे :

 • तपाईको नाडीमा पवहचानको लावि आईडी लिाई वदनछ

 • तपाईलाई कदे  भइरहदेकोछ भननदे बारदेमा बताउछ

 • तपाईको तापक्म, नाडी र रक्तचापकोजाँच वलनछ

 • तपाईकोपदेट छामदेर बचचाको वसथवत जाँचदछ

 • बचचाको मटुुको िड्कनको जाँच वलनछ

 • तपाईको संकुचन समय मापन िछ्न

 • तपाईको वपसाबको परीक्षण िछ्न

 • िभा्निय कवत िलुदेको छ भनी हदेन्न रबचचाको वसथवत जाँचिन्न तपाईको 
आनतररक पररक्षण िननेछ (यवद तपाईको सुँडदेनीलाई तपाईलाई बदेथा 
लािदेको छ भननदे भएमा) ।

पवहलो चरणमा तपाईको सुँडदेनीलदे वनयवमत तपाईको प्रिवतरतपाईको 
बचचाको अिसथाको जाँच िननेछ। तपाईलाई बारमबार वसथवत पररित्नन िन्न,  
ढाडमा र पदेटमा तातो पयाकको प्रयोि िन्न, ढाड समुसमुाउन, नयानो सनान 
िन्न िा सनान / सपा / जनम पयूलमा उवभई रहु ँजसतो मन लागदछ।

तपाईको सुँडदेनी र सहायक वयवक्तलाई तपाईलाई सहज वसथवत पत्ालिाउन 
सोधनहुोस ्र उदाहरणको लावि उवभनदे, पलदेटी कसदेर िा हात र घुडँामा बसनदे 
पररक्षण िनु्नहोला।

तपाई्को बेथा्ा सह्ोग

तपाईको बदेथा कवत चाँडैअिावड बढ्छ भननदे कुरा कदे वह कुरामा वनभ्नर 
िछ्न । जसमा यी कुरा समािदेि हुनछन ्- बचचा कसरीओददैछ िा कसरी 
pelvis (पदेवलभस) बाट तल झददैछ र िभा्निय िा बवलयो वनयवमत 
संकुचनबाट पाठदेघरको घाटीको िलुाई (dilating) ।तपाईआफनोबदेथालाई 
थपैु्रतररकालदेसाथवदन सकन ुहुनछ।

स्ेकस्् आिा् ्हसलुस गनलु्न
मद्तवदनदे कुरामा वनमन कुराहरू समािदेि हुन सकछन ्:

 • संिीत

 • बासना आउनदे उपचार आराम(aromatherapy)

 • विश्ाम र सास फदे नने प्रवििी।

तललो पदेट िा ढाडमा राविएको तातोपयाक (Hot packs)लदे राम्ो महससु 
िराउन सकछ । कदे ही असपताल पोलनदे हुनालदे तातोपयाक (Hot packs)को 
अनमुवत नवदन पवन सकछ, तयसैलदे आफनो सुँडदेनी सँि पवहलदे सोधनहुोस।् 
तातो सनानलदे पवन मद्त िन्नसकछ।
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पानी व्कन?

बदेथाको समयमा पानीमा रहदँा सानतिना र पीडा राहतको 
लावि िदेरै प्रभािकारी हुन सकछ। पानीलदे तपाईलाई 
सहायता वदनकुो साथै पानीमा उत्नदे िवक्तलदे आराम िन्न 
मद्त िछ्न। बदेथाको समयमा नयानो पानीमा बसदा तनाि 
हमदोनलाई कम िछ्न र तपाईको िरीरलदे प्राकृवतक पीडा 
राहत वदनदे हमदोन (endorphins) उतपादन िरी पीडालाई 
कम िछ्न । यसलदे मांसपदेिीको तनाि र तपाईलाई 
संकुचनको बीचमा आरामि न्नमद्त वदनछ । पानीलदे 
बदेथामा मद्त:

 • पीडाबाट साथ्नक राहत प्रदान

 • औषवि र अनय हसतक्षदेपको आिशयकताको कटौटी, 
वििदेष िरी epidurals को

 • बदेथाको समयमा तपाईलाई वनयवनत्त भएको महससु 
िराउछ र तपाई जसरी बदेथासँि सामना िरररहन ुभएको 
छ, तयसमा आनवनदत महससु िनु्न हुनछ 

 • िजन रवहताको भािना प्रदान िछ्न – थवकत मांसपदेिी र 
तनािलाई राहत वदनछ

 • बदेथालाई िवत वदनछ

 • विश्ामलाई प्रिद्ध्नन र ऊजा्न संरक्षण िछ्न ।

सवरि् रइिहनलु
तपाईलदे सकदे को बदेलामा कोठा िररपरर वहड्नहुोस ्िाबाद्नलीमा तल – मावथ 
िनु्नहोस।् सवक्य भइरहदा तपाईको मन पीडाबाट अनयत् जानछ । यवद मद्त 
हुनछ भनदे आफनो साथी(श्ीमषन)िा सहायक वयक्तरीमा अढदेस लिाउनहुोस ्।

वसथवत परिित्नन
कोविि (प्रयास) :

 • उठ्नु

 • पलदेटी कसदेर बसनु

 • आफनो हात र घुडँामा हललनु

 • आफनो सहायक वयवक्तसँि ढाड पटिीबाट जोडदेर (back to back) बसन।ु

्ावलश
मावलिलदे बदेथाको समयमा मांसपदेिीलाई तनािबाट सहज बनाउछ, 
र तपाईलाई आराम िन्नमद्त वदनछ । तपाईको साथी िा अरू सहायक 
वयवक्तलदे विवभनन वकवसमलदे समुस ुमयाउन सकन ुहुनछ। ढाड दिुाईको लावि, 
छोटो िवतमा वसथर दबाबलदे मावलि िनु्नहोस ्। हातलदे सि ैिरीर छोइ रहन ु
होस।्

सलुस्ेकिा हालनलु िा घलुिघलुिाउनलु
बदेथाको समयमा चपुलिदेर बसनको लावि कुनै परुसकार हुदनै (यवद िदेलाडी 
र weightlifters (िजन उठाउनदेहरूलदे) घरुघरुाउन (grunt)सकछनभनदे, 
तपाईलदे पवन सकनहुुनछ) । िानत बसनदे प्रयासलदे तपाईलाई तनािपयूण्न बनाउन 
सकछ।

“सतुनभुनदा िररपरर वहड्डुल िदा्न संकुचन 

हुदँाको पीडालाई राम्ोसँि समहालन सकें  ।” 

वलनदेट
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बेथा लागिा हुने वपडाबाट िाहत 

वपडालाई अनभुि िनने र सहनदे हरदेक मावनसहरूको तररका फरक फरक 
हुनछ। बदेथा लागदा तपाईलँाई सहन सघाउनदे कुराहरू िदेरै छन।् तर तपाईलँदे 
विि ुजनमाउँदा हुनँदे वपडामा नपरदेसमम तपाईलँाइ उक्त वपडा कसरी सामना 
िनने िा कदे  िदा्न सहज हुनछ भननदेकुरा थाह हुनन – तयसैलदे अलि अलि 
तररकाहरूलाई कोविि िन्न तयार रहनहुोस। 

वपडालाई तपाईलँदे कसरी सामना िनु्नहुनछ भननदेकुरा अनय पररवसथवतहरूलदे 
पवन वनिा्नरण िद्नछ: 

 • कवत समय बदेथा लागछ र तपाईलँाइ वदउँसो िा रावत कुनबदेला बदेथालदे 
चयावपरहदेको छ। यवद तपाई ँरातभरीको लामो बदेथाको कारण थवकत 
हुनभुएको छ भनदे, तपाईलँाई वपडाको सामना िन्न कवठन हुनसकछ। 

 • वचवनतत अनभुि िनु्न। वचनतालदे तपाईमँा तनाि श्जृना िछ्न र तयसलदे 
कुनैपवन प्रकारको वपडा िा असहज वसथवतलाई विकराल बनाउँछ। बदेथा 
लािदेको बदेला कदे  कुराको अपदेक्षा िनने भननदेकुरा थाह पाउन,ु तपाईलँाइ 
प्रोतसाहन वदन आफयू वसत मावनसहरू िररपरी हुदँा र तपाईलँाइ सहज 
बनाउँनदे िातािरणमा रहनदे िदा्न आननद हुनछर थप आतमविश्वासको 
अनभुयूवत हुनछ। 

मावथका कवतपय सललाहहरू जसतो वक सकृय रवह रहनदे र िरीरको 
अिसथा पररित्नन िरररहनदे िदा्न पवन वपडाको सामना िन्न सघाउ पगुछ। 
तर कवहलदे कवह ँतपाईलँाइ औषिी िानपुनने हुनसकछ। प्रचवलत सामानय 
प्रकारका उपलबि ओषिीको सयूची तल वदइएको छ। विविि विकलपहरू 
र वतनका साइड इफदे कटहरूका बारदेमा थप जानकारीको लावि तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह िनु्नहोस। 

“हरदेक पटक कनट््याकसनको मार पदा्न नयानो 

बाथमा आफयू लाई उत्ानो पारदेर राखदा मलैदे 

आराम िन्न सकदे को वथए।ँ दद्नहरूको बीचमा 

म नयानो पानीमा पलटदेर बसदे।ँ मलाई लागछ 

िभा्निसथामा मलैदे वलएको योिा कलासलदे 

हरदेक पटकको कनट््याकसनका बदेला हुनदे 

वपडाको विरूद्ध लड्न भनदा तयसको सामना 

िन्न मद्त ियदो।” कारदेन
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्कवहले ्द्दत ्ावहनछ: ्ेवड्कल इनटिरेनसन (हसतषेिप) 

‘हसतक्षदेप’सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे चालदेको कदम हो जसमा 
विि ुजनमाउनदे प्रकृयामा वक्यातमक हसतक्षदेप िररएको हुनछ। अषट्देवलयामा 
विि ुजनमाउनदे प्रकृयामा वनकै िदेरै हसतक्षदेप प्रयोि िररएकोमा कदे वह वचनता 
वयक्त िनने िररनछ। तर तयहाँ अलि अलि अवभमतहरू वयक्त िनने िररएको 
छ। कदे वह मावनसहरूको भनाईमा हसतक्षदेपको प्रयोि िदा्न वििकुो जनम अझ 
सरुवक्षत हुनछ। अरूहरूको भनाइमा एक िालको हसतक्षदेप प्रयोि िररँदा 
तपाईलँाइ अरू थप हसतक्षदेपहरू चावहनसकछ। उदाहरणको लावि, बदेथा 
लिाउनदे औषिी वददँा प्रसि बदेथालाई सहन कवठन हुनसकछ वकनकरी वत 
औषिीलदे वछटैि िसक्त रूपमा काम िन्न थालछन।् यसको मतलब तपाईलँाइ 
प्राकृवतक रूपमा प्रसि बदेथा लािदेको बदेलामा भनदा कडा िालको दद्न राहत 
औषिी आिशयक पन्न सकछ।  

यवद तपाई ँसिास्थय हुनहुुनछ र तपाईकँो िभा्निसथा र प्रसि बदेथा सामानय छ 
भनदे तपाईलँाइ कुनैपवन हसतक्षदेपकारी औषिी आिशयक नपन्न सकछ। 

यो िणडमा प्रसि बदेथाको बदेला र विि ुजनमनदे क्ममा प्रयोि हुदँ ैआएको 
हसतक्षदेपबारदे छलफल िररएको छ। तपाई ँिभ्निती हुदँा आफनो सिास्थय 
पररचाररका िा वचवकतसकवसत तयसबारदे सर सललाह िनु्नहोस। तपाईलँदे 
तलका वय प्रश्नहरू मधयदे कदे वह सोधन सकनहुुनछ: 

 • यो हसतक्षदेप मलाई वकन आिशयक पछ्न ?

 • मलाई र मदेरो वििलुाई यसबाट कदे  ितरा र कदे  फाइदा हुनछ ?

 • यसका कुनै विकलपहरू छन ्वक छैनन ्?

 • यसलदे मलाई थप हसतक्षदेप जरूरी परररहनदे बनाउँछ वक बनाउनन ?

 • मदेरो िभा्निसथामा नै मलाई हसतक्षदेपको आिशयकता कम पनने वसथवत 
बनाउँन मलैदे कदे वह िन्न सकछु वक सवकदन ?

 • यसतो हसतक्षदेप प्रवत असपतालको नीवत कदे  छ र तयसलाई समथ्नन िनने 
प्रमाणहरू कदे  कदे  छन ्?

 • कदे  यसलदे दिुाउँछ ?

 • कदे  यसलदे मलाई वनको हुनदे प्रकृयामा असर पाछ्न ?

 • कदे  यसलदे सतनपान िराउनदे मदेरो क्षमतामा असर पाछ्न ?

 • कदे  यसलदे भािी कुनैपवन िभा्निसथाहरूलाई असर पाछ्न? 

तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे तपाईवँसत कुनैपवन 
हसतक्षदेपको राम्ो र नराम्ो पक्षबारदे तपाई ँतयसलाई वलन सहमत हुन ुअवघ 
जानकारी वदन ुअवनिाय्न छ।   

प्सि बेथा लगाउने (्ृकवत्) 

कवहलदे कवह ँतपाईकँो वचवकतसकलदे प्रसि बदेथा लिाउन वसफाररस िन्न 
सकछन ्– आफँै बदेथा लागन पि्ननकुो सटिा कृवतम रूपमा। यसो िनु्नको 
कारणहरू वनमन छन:् एक भनदाबढी विि ुजनमन सकनदे अिसथा, 
डायविवटज िा मिमुदेह, मयूिौलामा हुनदे समसयाहरू, उचच रक्तचाप िा 
िभा्निसथा ४१ हप्ाभनदाबढी नाघदेको अिसथा ।  

यवद तपाईकँो प्रसि बदेथा कृवतम रूपमा लिाउन िोवजँदछै भनदे तपाईलँदे 
आफनो वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररकावसत सो प्रकृयाबारदे छलफल 
िनु्न जरूरी छ। ितराको तलुनामा कृवतम प्रसि बदेथा लिाउनकुो फाइदा 
बढी हुनपुछ्न। कृवतम प्रसि बदेथा लिाउनदे प्रकृयामा कदे वह ितरा वनवहत हुनछ, 
उदाहरणका लावि फोरसदेपस िा भयाकुम डदेवलभरी र वसजररयन सदेकसन 
िलयकृया िनु्नपनने ितरा बढी हुनछ। 

्ृकवत् प्सि बेथा ि ्कनट्््ाकसन्को शलुरूिात 
 • ्े्बे्नहरूलाई सिीप गनलु्न अपेषिा्ृकत साधािर तरि्का 
हो। योनीको पररक्षण िदा्न सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे 
मदेमब्रदेनहरूलाई वबथोलन औलँा घमुाएर िररपरी चलाउँछन।् प्रमाणहरूलदे 
ददेिाए अनसुार तयसरी चलाएर मात् प्रसि बदेथा आरमभ हुदँनै र तयसलदे 
प्रसि बदेथा लिाउनदे अनय तररकाको आिशयकतालाई पवन कम िददैन। 

 • प्ोष्टागलावणडन तपाई्ँको शिीिले उतपािन गिे्को ए्क प््काि्को 
ह्मोन हो। यसलदे तपाईकँो सवभ्नकसलाई नरम पान्न मद्त िछ्न।प्रोवष्टङ् 
र सवभ्नवडल प्रोष्टागलावणडनको दईुिटा  वसनथदेवटक सिरूपहरू हुन।्  
सवभ्नकसलाई नरम पान्न  वतनलाई योनी वभत् घसुाररएको हुनछ। यसलदे 
पवन कनट््याकसन िरुू िराउन सकछ। यसको असर ददेविन ६ ददेवि १८ 
घणटा लागन सकछ। यसमा एउटा ितरा कदे  छ भनदे यस प्रकारको कृवतम 
इनडकसनलदे तपाईकँो िभा्नसयलाई बढी सकृय तलुयाउँन सकछ जसबाट 
वििलुाई कवठनाइ  पन्न सकछ। 

 • ्े्कावन्कल सवर्न्कल रिपेवनङ् यो तररका अनतरित स साना 
पलावष्टकका काथदेटरहरूको सहायतालदे सवभ्नकसलाई नरम तलुयाउँद ै
िोलनदे िररनछ। 

 • पानी फलु टाउने (एमवनओटोमी) यसमा वचवकतसक िा सिास्थय 
पररचाररकालदे एउटा उपकरण योनी वभत् िलुला सवभ्नकस समम 
वछराउँछन ्र विसतारै एवमनोवटक फलइुड भएको मदेमब्रदेनलाई फुटाउँछन।् 
यसलदे वििकुो टाउकोलाई  सवभ्नकसको तवलतर झनने बाटो बनाउँछ, 
हमदोनहरू बढाउँन र कनट््याकसन बवृद्ध िन्न सघाउ पयुा्नउँछ।
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 • अवकसटोवसन प्सि बेथा्को स्््ा तपाई्ँको शिीिले 
प्ा्ृकवत्क रूप्ा उतपािन गनने ह्मोन हो। यसलदे िभा्नियलाई 
कनट््याकट िनने बनाउँछ। वसनथदेवटक अवकसटोवसन (वसनतोवसनन ) 
इनट्ावभनस (IV) थोपा वदएर तयस माफ्न त पवन कनट््याकसन िरुू 
िराउन सवकनछ। तर अवकसटोवसनको नराम्ो पक्ष कदे  हो भनदे यसलदे 
कनट््याकसनको सामना िन्न कवठन पाछ्न। यसको मतलि तपाईलँाइ 
वपडा कम िनने औषिी चावहनसकछ । मोिाइल सट्याणडमा उक्त थोपा 
समदेत राविराखन अनरुोि िनु्नहोस तयसो भएमात् यवद तपाईलँाइ िरपर 
सन्न मनलािदेमा तयसो िन्न सकनहुुनछ। ओवकसटोवसनका ितराहरू 
प्रोष््टयागलयावणडनका समान हुनछन ्र वतनका असर ततकालै ददेविनछ। तर 
वतनलाई प्रोष््टयागलावणडनहरूलाई भनदाबढी उलट्याउन सवकनछ। तपाई ँ
र तपाईकँो वििलुाई तयसको असर िा साइड इफदे कट जाँच िन्न  प्रसि 
बदेदनाको अििी भर वनयवमत रूपमा वनिरानी िररराखन ुपछ्न। 

प्रसि बदेथा िरुू िराउन वचवकतसा हसतक्षदेपका विविि उपायहरूलाई 
समािदेि िनु्नपनने पवन हुनसकछ। 

वछटो गिाउने  िा  वतब् पानने 

यसको मतलि प्रसि बदेथालाई वछटो भनदा वछटो अवघ 
बढाउनदे। यवद प्रसि बदेथा प्राकृवतक रूपमा नै िरुू 
भएको छ र बदेथा वनकै िषुत रूपमा अवघ बवढरहदेको 
छ भनदे यसो िन्न सवकनछ। यसलाई सािारणतया 
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलदे 
पानीको फोको फुटाएर िा अवकसटोवसनसँिै IV थोपा 
(कनट््याकसनलाई बढाउँनदे औषिी) वभत् पठाएर। 
यसको ितरा कृवतम प्रसि बदेथा लिाउनका लावि 
ओवकसटोवसनको प्रयोि िदा्नको बराबर हुनछ। 

 

प्सि बेथा्को स्््ा वशशलुलाई वनगिानी गनने

वििलुदे कवठनाइहरूको सामना िरररहदेको छ भननदेकुरा सवुनवचित िन्न उसको 
मटुुको िड्कन जाँच िनु्न जरूरी हुनछ। वििकुो मटुुको िड्कनमा आएको 
पररित्ननको मतलि वििलुदे पया्नप् अवकसजन पाइरहदेको छैन भननदे एउटा 
सङ्कदे त हुनसकछ। यसलाई ‘वफटल वडषट्देस’ भवननछ। 

मटुुको िडकनलाई वनमन तररकालदे वनिरानी िन्न सवकनछ: 

 • सलुनने सिास्थय पररचाररकालदे  (हरदेक १५ ददेवि ३० वमनदेटमा )  तपाईकँो 
वििकुो मटुुको िड्कन सनुन  कानमा ट्मपदेट (वपनाड्नस) िा डोपलरलदे 
पदेटमा  वथचदेर  वनयवमत रूपमा जाँच िछ्नन।्  यसतो वनिरानी यवद तपाईकँो 
िभा्निसथा सिस्थय र सामानय िालको रहदेको र तपाईलँाइ सनचो रहदेको 
अिसथामा िररनछ। 

 • बावहिबाट वन्व्त रूप्ा गरिने वफटलवनगिानी तपाईकँो 
पदेट िररपरी जोवडएको इलदेकट्ोवनक वनिरानी यनत्को प्रयोि िरदेर िररनदे 
जाँज जसलदे वनयवमत रूपमा वििकुो मटुुको िड्कन र तपाईकँो 
कनट््याकसनको रदेकड्नलाई कािजमा छापदेर वनकालछ। यवद जवटलता 
हुनदे ितरा रहदेमा िा जवटलताहरू भएमा बावहरी वनिरानीको प्रयोि िनने 
िररनछ। कदे वह वनिरानी यनत्हरूलदे तपाईकँो िरीर िदेरै चलाउन नवमलनदे 
बनाइवदनछन ्। यवद तपाईलँाइ वनरनतर रूपमा वनिरानी िररराखन सललाह 
वदइएको छ भनदे तपाईलँाइ िररपरी वहड्ँन वमलनदे िालको यनत् उपलबि 
छ छैन सोधनहुोस ।  

 • आनतरि्क वफटल ्ोवनटरिङ्यो विविअनतरित योनी माफ्न त 
वििकुो टाउकोमा एउटा इलदेकट्ोवनक मवनटर यनत् पठाइनछ । यवद 
बावहरी मवनटररङ् समसयाग्षत भएमा, रदेकड्नको िणुसतर राम्ो नभएमा िा 
जमुलयाहा विि ुिभ्नमा रहदेमा मात् यो तररका प्रयोि िनु्नपछ्न । यवद तपाई 
HIV पोवजवटभ िा तपाईमँा हदेपाटइवटस C पोवजवटभ छ भनदे यसको 
प्रयोि िररन ुहुनन । 

 • वफटल स्कालप्को िगत न्ूना वलने िा स्ा्पवलङ् गनने वििकुो 
विरको छालाबाट कदे वह थोपा रित वलनदे (जसतो वक वपन वप्रकिा पीनलदे 
घोचदेर) । यसतो प्रकारको वनिरानीलदे प्रसि बदेथाको बदेला वििकुो 
अिसथाबारदे ततकालै ररपोट्न वदनछ। वचवकतसकलाई वनयवमत वनिरानीलदे 
उपलबि िराइरहदेको भनदाबढी जानकारी चावहएमा यसतो पररक्षण 
िररनदेछ। कवहलदे कवह ँयो पररक्षणलाई दोहोया्नएर िनु्न आिशयक हुनछ। 
यसको नवतजालदे यवद वििलुाई ततकालै बावहर वनकालनदे िा जनमाउन ु
जरूरी छ छैन भननदे कुराको सङ्कदे त िननेछ। 
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जन्ाउँिा सबैरनिा िाम्ो पोवजसन 
(वसथती) ्कलु न हुनलुपछ्न ?  

सबभनदा राम्ो पोवजसन तयो हो जनु भपाईलँाइ सबभनदा 
सवजलो लागछ। िरुूतिाकष्नण प्रयोि हुनदे अिसथा 
जसतो वक बसनदे, टुकु्कक पनने, मदेचमा टाँि फारदेर बसनदेिा 
उवभनदे िनु्न आड पछावड पारदेर पवलटन ुभनदा राम्ो हुनछ। 
िरुूतिाकष्नणलदे तपाईलँाइ िकदे लन मद्त िछ्न र वििकुो 
टाउकोलाई बथ्न कयानल िा जनम नवलबाट बावहर 
वनषकन सहयोि िछ्न। तपाईलँदे हात र घुडँा टदेकदे र बसन 
मन पराउँनहुुनछ होला। यो अिसथामा बससदा तपाईलँाई 
वपडाबाट राहत पाउन मद्त पगुछ वकनभनदे तयसो िदा्न 
तपाईकँो कममरमा दबाब पददैन र वपडा हुदँनै। पलटदेको 
अिसथामा विि ुजनमाउँदाको तलुनामा वत पोवजसनमा 
बसदा प्रसि बदेथाको समय अवलकवत छोटो र कम दद्ननाक 
हुनसकछ। यवद तपाईकँो कममरको तललो भािमा दद्न र 
कनट््याकसनको मार परररहदेको छ भनदे कममर ढलाएर बसदा 
वनककै असवजलो हुनसकछ।  

सथानानतिर स््

पवहलो ्िर्को अनत्वति ्सतो परिित्नन हुनछ। तपाई्ँको सवर्नकस 
झणडै झणडै पलुिै खलुले्को हुनछ। ्वत रएपवछ वछटै् नै वशशलु तल 
्ोनीवरत्र वति सन्न थालनेछ। 

कदे वह मवहलाहरूको भनाईमा यो प्रसि बदेथाको सबभनदा कडा भाि हो। 
कडा कनट््याकसन ६० ददेवि ९० सदेकदे णडसमम जारी रहनछ र एक ददेवि दईु 
वमनदेटको फरकमा भरैहनछ। तपाईलँदे वय अनभुि िनु्न भएको हुनसकछ: 

 • वजउ हवललएको

 • तातो र वचसो

 • िाकिाकरी लागनदे (तपाईलँदे िानता समदेत िन्न सकनहुुनछ) 

 • वचडवचडाहट िा वचवनतत 

 • तपाईलँदे अब थप कुनैपवन कुरा सहन नसकनदे जसतो अिसथा 

 • वनयनत्ण बावहर 

 • वय सबै सामानय अनभुिहरू हुन ्तर तपाईलँदे वत कुनैपवन लक्षण अनभुि 
निनु्न भएको हुनसकछ। 

्ो ्कवत स््स्् ्वलिहनछ?

सथानानतरण पाँच वमनदेट ददेवि एकघणटा समम 

सथानानतरणको बदेला वििकुो अिसथा  

नफुटदेको पानीको 
फोका 

तनकदे र िलुला 
भएको 
आमाियको घाँटी
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 इवपसीिटोव् (Episiotomy) ्को – 
फाइिा ि बेफाइिा

इवपवसिटोमी (Episiotomy) भननालदे स्तीको 
perineum (योवन र िदु द्ार बीचको क्षदेत्) मा 
िलयवक्याद्ारा िररनदे कटाईलाई भवननछ। बचचाको 
जनमको समयमा, जब बचचाको टाउको आउँछ, 
तपाईको perineum (योवन र िदु द्ार बीचको क्षदेत्) 
चयातनदे समभािना हुनछ। वचमटा प्रयोि िदा्न यसतो हुनदे 
समभािना बढी छ । अनसुनिानलदे कदे  ददेिाएको छ भनदे 
होवसयारीपयूि्नक इवपवसिटोमी (Episiotomy) को छनौट 
िरदेमा, योनी िा perineal चयातनदे समभािना कम हुन 
सकछ। फोरसदेपस ्द्ारा िररएको जनममा perineum (योवन 
र िदु द्ार बीचको क्षदेत्) चयातनदे समभािना बढी हुनछ। 
ती मवहलाहरू जसको इवपवसिटोमी (Episiotomy) 
िररएको हुनछ िा मांसपदेिीहरु चयातदेको हुनछ, टाँका 
लिाउन आिशयकता हुनदेछ। बदेथा लागन ुअिावड यस 
विषयमा आफनो िाई या डाकटरसँि कुरा िनु्नहोस ।

“मलाई बदेथा मन पयदो । दिुाइ साहै् िराब वथयो, 

तर म यसबाट पार लागन सकछु भननदे कुरा थाहा 

पाएर अनौठो वकवसमको ििुी महससु िरदे।”  

कवट्ना 

दोस्ो चरणमा, तपाई बचचालाई बल (जोर) लिाएर बावहर वनकालन 
मद्त िनु्नहुनछ। तपाईलाई िौचालय जान आत्रुी भए जसतै जोड सँि बल 
लिाउनदे बवलयो चाहनाको आिशयक महससु हुनसकछ। जब बचचाको 
टाउको योनीको प्रिदेिद्ारमा आउछ, तपाईलाई तनकाई र पोलनदे अनभुि हुन 
सकछ ।

्ो ्कवत ला्ो स््स्् हुनछ?

दोस्ो चरणकोपवहलो  बदेथा सामानयतया दईु घणटा सममको हुनछ र दोस्ो 
बदेथा एक घणटासमम रहनछ, तर इवपड्यरुललदे (epidural) यस चरणलाई 
लमबाउन सकछ।

िोस्ो ्िर

पाठदेघरको घाँटी

पाठदेघरको 
घाँटी 

पयूण्नतया िलुा
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सीजेरि्न सेकसन (Caesarean section) शल्वरि्ा 

सीजदेररयन सदेकसन(Caesarean section)िलयवक्या िदा्न पदेटबाट  
िभा्नियमा िलयवक्या िररनछ रबचचाको जनम तयवह िलयवक्याको 
माधयमबाट हुनछ । सीजदेररयन सदेकसन(Caesarean section)िलयवक्या 
िदा्न दईु िा तीन औलंा चौडाईको तसदो तल कटाई जंघाको हड्डीको 
मावथवतर िररनछ। यसको मखुय कारण, ितलाई जंघाको रौंलदे लकुाउन मद्त 
िछ्न। कदे वह सीजदेररयन सदेकसन(Caesarean section)िलयवक्या आफयू  ििुी 
िररनछ(अथा्नतयसकोबारदेमायोजना िररनछ), अनयथा आकवसमक हुनछन ्।

आफयू  ििुी िररनदे सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्या 
बदेथा हुन ुअिावड िररनछ। वचवकतसकरीय कारण भए बाहदेक, सीजदेररयन 
सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्या ३९ हप्ाभनदा अिावड िनु्न 
हुदँनै, यसलदे बचचालाई समसया लयाउन सकछ।

सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्याको आिशयक्ता 
वनमन कारणलदे हुन सकछ :

 • बचचा अपठ्यारो वसथवतमा बसदेमा - िटुिा पवहला, या बचचा कोलटो परदेर 
बसदेमा

 • एकभनदा बढी बचचाको जनम (कुनै-कुनै अिसथामा) 

 • बदेथाको समयमा बचचालाई कष्ट भएमा

 • कारणबस तपाई िा तपाईको बचचा लावि जोविम भएमा, र बचचा 
वछटो जनमाउन परदेमा

 • सालनाल बचचा वनसकनदे बाटोमा आएमा

 • बदेथाको प्रिवत नभएमा।

सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्यामा सामानयतया 
इवपड्यरुल (epidural) िा सपाइनल एनदेसथदेवटक (spinal anaesthetic) 
, िा कवहलदेकाहीं सामानय एनदेसथदेवटक (general anaesthetic) िररनछ। 
यवद तपाईलाई सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्याको 
आिशयक्ता परदेको िणडमा,तपाईलदे तयसकोप्रवक्या र एनदेसथदेवटक विकलप 
सवहतको बारदेमा जानकारी वलन ुउपयोिी हुनदेछ।

यवद तपाई इवपड्यरुल(epidural)को प्रयोि िरी सीजदेररयन 
सदेकसन(Caesarean section)िलयवक्या िनु्नहुनछ भनदे बचचा जनमदा 
तपाई जािा हुनहुुनदेछ। तपाईको साथी िा सहायक वयवक्त बचचा जनमनदे 
बदेलामा अपरदेसन वथएटरमा उपवसथत हुनु्नपछ्न तावक तपाई दिुैलदे बचचा 
जनमदा हदेन्न सकनहुुनछ। इवपड्यरुल(epidural)लदे िलयवक्या पवछको  
पीडालाई उतकृष्ठ राहत प्रदान िछ्न।

तपाईलदे अपरदेसन वथएटर िा सिास्थय लाभ कोठामा बचचा जनमनदे वबवत्कै  
छाला सँि छालाको संपक्न  िन्न मागन सकन ुहुनछ। यसलदे बचचा र आमाको 
समबनिलाई बवलयो बनाउछ,  बचचालाई नयानो राखछ, बचचालाई 
सतनपान सरुु िन्न मद्त िछ्न। यवद तपाईलाई सरुुमा बचचा पकड्न असमथ्न 
भएमा,  आफनो साथीलाई तयसो िन्न भननहुोस ्र तयसपवछ जसै तपाई सक्षम 
हुनहुुनछ, बचचालाई आफनो छातीमा राखनहुोस।्

फोिसेपस ्िा भ्ा्कलु ् एकट्ाकसन (प्सलुवत्को साधन) ्को 
प््ोग गिी प्सलुवत (सहा््क वितिर) 

कवहलदेकाहीं बचचाहरूको जनम फोरसदेपस ्िा भयाकुम एकट्ाकसन (प्रसवुतको 
सािन) को प्रयोि िरी िनु्न पनने हुनछ। यसका करणहरू वनमन छन:्

 • आमालाई बचचा बावहर िकलन कवठनाई भएमा

 • बचचा अपठ्यारो वसथवतमा रहदेमा

 • बचचालदे पया्नप् अवकसजन नपाएमा र बचचालाई चाँडै जनमाउन पारदेमा

प्रसवुतको सािन प्रयोि िरी िररनदे प्रसवुतका दईु तररका छन ्:

 • फोिसेपस ्(Forceps) बचचाको टाउको िररपरर वफट हुनदे वचमटा 
जसतै हो। यसको प्रयोि बचचालाई योनीबाट बावहर वनकालन 
िररनछ।यवद तपाईलाई फोरसदेपस ्प्रसवुत िनु्न परदेमा सामानयतया तपाईलाई 
इवपवसिटोमी (Episiotomy) को आिशयकता पवन पन्न सकनदेछ।

 • भ्ा्कलु ् एकट्ाकसन (ventouse) पमप सँि जोवडएको कप जसतो 
एक प्रकारको सािन हो। कपलाई योनी र बचचाको टाउकोमा राविनछ। 
पमपलदे िाय ुियूनयताको प्रभाि वसज्नना िद्नछ। यसो िचा्न कपलदे बचचाको 
टाउकोलाई समातछ र डाकटरलदे तयसपवछ वबसतारै बचचा बावहर तानन 
सकछ जब तपाई िमुचद ैर तनकद ैहुनहुुनछ।

तपाईको डाकटरलदे बचचा जनमाउनदे समयको अिसथा हदेरी विविको चयन 
िननेछ –कवहलदेकाहीं फोरसदेपस ्(forceps) सबै भनदा राम्ो हुनछ, भनदे अनय 
अिसथामा  भयाकुम एकट्ाकसन विवि प्रयोि िन्न राम्ो हुनछ । यो तपाईलदे 
पवहलदे नै योजना िन्न सकनदे नभई अकसर ततकाल समयमा िनु्न पनने वनण्नय हो। 
यी कुनै पवन प्रवक्याहरु िरुू िनु्नभनदा अिावड, तपाईको िाई या डाकटरलदे 
तपाईलाई यसको बारदेमा र कुनै पवन समभावय दषुप्रभािबारदे बताउन ुहुनदेछ ।



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 83

एक सीजदेररयन िणड पवछ तपाईको आफनो बचचाको अवतररक्त हदेरविचार 
आिशयकता िनु्न पनने हुन सकछ र तपाई ंअसपतालमा लामो समय बसन 
आिशयक पन्न सकदछ। तपाईकंो सामानयतया IV वड्रप र कयाथदेटर (मयूत् 
नाली एक ट्ययूब) एक दईु वदन को लावि हुनदेछ। तपाईलंदे घरमा िएपवछ 
तपाईकंो सीजदेररयन िणड अपरदेसन एउटा महतिपयूण्न सवज्नकल अपरदेसन 
भएकोलदे ररकभरको लावि अवतररक्त समय वदन ुआिशयक हुनछ। 
ररकभरीको लावि छ सप्ाह समम लागन सकछ र तपाईकंो बचचा हदेरचाह 
िन्न िाह्ो बनाउन सकछ। तपाईको आफनो मांसपदेविहरु फदे रर काम िन्न एक 
सीजदेररयन िणड अपरदेसन पछी िदेरै कसरत िनु्न महत्िपयूण्न हुनछ। तपाईको 
डाकटर, वमडिाईफ िा वफवजयोथदेरावपष्टलदे कवहलदेबाट िरुु िन्नहुनछ सझुाि 
वदनदेछ।

जनम पवछ पवहलो कदे ही वदनहरुमा सतनपान आमा र बचचा दबैुको लावि िदेरै 
महत्िपयूण्न छ। यवद तपाई ंसीजदेररयन िणड अपरदेसन भएको वथयो भनदे, िा 
जनम पवछ िदेरै थवकत िा वनरिा लािदेको छ भनदे, तपाईलंदे सरुवक्षत तररकालदे 
आफनो बचचालाई सतनपान िराउन सवुनवचित िन्न अवतररक्त हदेरविचार िन्न 
आिशयक हुनदेछ। 

बदेथाको तदेस्ो र अवनतम चरणको िरूिाट बचचाको जनमसँि हुनछ र  
िभा्नियलदे सालनाल बावहर िकलन नसकदे समम जारी रहनछ। यो चरण 
सामानयतया अनय दईु भनदा िदेरै छोटो र कम पीडादायी हुनछ । तर, यो एउटा 
िदेरै महत्िपयूण्न चरण हो र सबैलदे आराम िनु्न अवघ पयूरा िररन ुपछ्न।

्ो ्कवत ला्ो स््स्् हुनछ?

िदेरै जसो मवहलाहरु िभा्नियबाटवछटो सालनाल बावहर िकदे लनकृवत्म 
अकसीटवसन (oxytocin)  (Syntocinon®) इजंदेकिनको मद्त वलनछन।् 
यसलाई  सवक्य वयिसथापन भवननछ र यो प्रसिको बदेलाको postpartum 
अतयविक रक्तस्ाि रोकनदे सबै भनदा राम्ो तररका हो। इजंदेकिन पवछ, यो 
चरण अकसर िरी ५-१० वमनदेटको हुनछ। 

कदे ही मवहलाहरू वबना इजंदेकिन सिाभाविक रूपमा सालनाल बावहर 
वनसकन कदे वह समय प्रतीक्षा िन्न रूचाउछन ्(यसलाई प्राकृवतक तदेस्ो 
चरण भवननछ) । यो प्राकृवतक तदेस्ो चरण लिभि एक घणटा जवत रहनछ। 
तपाईिभ्निती हुदँा नै आफनो िाई या डाकटसँि तपाईको लावि कुन विकलप 
उपयकु्त हुनछ भननदे बारदेमा कुरा िनु्नहोस।् यसलदे तपाईलाई सयूवचत वनण्नय िन्न 
मद्त िननेछ।

तेस्ो ्िर 

सिास्थ्प्वत सजग!

सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) 
िलयवक्या ३९ हप्ा पयूरा हुन ुअवघ र बदेथा हुन ु
अिावड िदा्न बचचाहरूमा श्वासप्रश्वास समसया 
बढ्नदेिछ्न। तयसकारण आफयू  ििुी सीजदेररयन सदेकसन 
(Caesarean section) िलयवक्याको योजना िदा्न 
३९ हप्ा पयूरा हुन ुअवघ िनु्न हुदँनै ।

थैला, झोलािभ्न

आनरिा

जनमपवछ

मयूत्ािय

जंघाको हड्डी

काटदेर 
बािदेको डोरी 

िा िािो। 
यसलदे आमा 

िा बचचालाई 
चोट 

लिाउदनै।
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सबै राम्ो भएमा,तपाईलाई बचचा वदइनदेछ र तपाईलदे बचचाको छालासँि-
छालाको समपक्न  िन्न सकनहुुनछ, बचचालाई छुन र छाला समुसमुयाउन, 
र नवजक हुन सकन ुहुनछ। छालासँि-छालाको समपक्न  भननालदे नाङ्िो 
बचचा तपाईको  नाङ्िो छातीमा राखन ुहो। यो तपाईर बचचाको लावि 
वनमनकारणलदे राम्ो हुनछ:

 • समबनि बढाउन

 • बचचालाई नयानो राखन

 • बचचालाई तपाईको मटुुको ढुकढुकरी महससु िन्न र आफनो छाला 
सगुघ वदनहुोस।् यसलदे बचचालाई तपाई तयहाँ हुनहुुनछ भननदे बताउँछ र 
बचचालाई तपाईको िरीर बावहर जीिन समायोजन (adjust) िन्न मद्त 
िछ्न।

 • बचचालाई सतनपान िन्न प्रोतसाहन वदनछ (तपाईलदे सतनपान िराउन ुनभए 
तापवन यो प्रारवमभक छालासँि - छालाको समपक्न महत्िपयूण्न छ) 

 • तपाईको िरीरलाई ओकसीटवसन उतपादन िन्न प्रोतसाहन िनु्नहोस।् यसलदे  
िभा्नियलाई संकुवचत िरी रितको नोकसानी हुनलाई नययून िछ्न।

लिभि तयवह समयमा डोरीलाई बाँविनछ र काटीनछ (यसलदे तपाई ंिा 
बचचालाई चोट पयुा्नउदनै) । सामानयतया तपाईको साथी (श्ीमान) द्ारा 
नाल कट्न चाहनहुुनछ वक भनदेर सोविनछ। यवद तपाई ं तदेस्ो चरण प्राकृवतक 
होस ्भननदे चाहन ुहुनछ भनदे, िभा्निसथा िा प्रारवमभक बदेथा हुदँा िाई या 
डाकटरसँि छलफल िनु्नहोस ्वकनभनदे डोरी परुा नतवनककन र सालनाल 
बावहर नवनसकदे  समम डोरी काट्नहुुदँनै।

बच्ालाई ्कवहले खलुिाउन पछ्न?

तपाईर बचचा सिस्थय हुनहुुनछ भनदे जनमनदे वबवत्कै बचचालाई सतन 
भदेट्याउन मद्त िनु्नहोस।् यसलदे वनमन कुराको मद्त िछ्न:

 • सतनपानको राम्ो सरुुिात िन्न 

 • िभा्नियलाई संकुवचत पान्न र सालनाललाई बावहर िकदे लन

 • रक्तस्ाि कम िन्न

 • बचचाको रितमा वचनीको सतर सामानय राखन।

बचचा जनमनदे वबवत्कै बचचालदे सतनपान िन्न नचाहदेमा िा वचवकतसकरीय 
कारणलदे सतनपान िराउन नसकदे मा वचनता नवलनहुोस ्–तपाईलदे प्रारवमभक 
सतनपान िराउन नपाए पवन तपाईअझ ैपवन सफलतासाथ सतनपान िराउन 
सकनहुुनछ।

बच्ा जन्े पवछगनलु्न पनने जाँ्हरू

तपाईलदे आफनो बचचालाई अिंालो हालदा, तपाईको िाई या 
डाकटरलदेApgar सकोर भवननदे जाँच िनु्नहुनछ। यो जाँच दईु पटक (जनमदेको 
एक वमनदेट र पाँच वमनदेट पवछ) िररनदेछ। यसलदे तपाईको िाई या डाकटरलाई 
बचचालाई जीिन समायोजन िन्न कुनै वििदेष मद्तको जरूरीछ वक भननदे 
बझुन सहयोि िछ्न। Apgar सकोर वनमन कुरामा आिाररत हुन ्:

 • सास फदे नने दर

 • हृदयको िवत (मटुुको िड्कन) 

 • छालाको रङ्ि

 • मांसपदेिीको टोन

 • सजिता ।

यो जाँच िरदेको िायद तपाईलदे चाल पवन पाउन ुहुनन वकन भनदे तपाईको िाई 
िा वचवकतसकलदे बचचालाई िलबल नपनने िरी यसको जाँच िछ्न। बचचालदे 
तपाई र तपाईको साथी (श्ीमान)् लाई वचनोस ्भनदेर समय वबताउन वदइनदेछ। 
यवद तपाई र बचचा दिुै सिसथ छन ्भनदे तपाईर बचचासँिै बसन ुमहत्िपयूण्न 
हुनछ।

कदे ही समयपवछ, तपाईको बचचाकोजाँच िररनछ,  तौवलनछ, नावपनछ र 
पवहचानको लाविबाला वदइनदेछ। तपाईको सहमवत भएमा, बचचालाई 
वभटावमन K (कदे ) र हदेपाटाइवटस बी को इजंदेकिन पवन वदइनदेछ । बचचालाई 
लिुा लिाई  वदईनछ र कमबलमा बदेररनछ। यवद लामो समयसमम छालासँि 
छालाको समपक्न मा लाखदा पवन तपाईलाई बचचालाई नयानो राखनदेबारदे 
वचनता छ भनदे, बचचालाई िाम्नरमा राखन सवकनछ (नयानोबत्ी भएको सानो 
िाट सतुाउनदे कक्ष) ।

बच्ालाई नलुहाइ विनलु
निजात वििलुाई जनम पवछ तरुुनतै वनयवमत ननहुाई वदन सललाह वदईनछ।

तथावप निजात वििकुो आमालाई सवक्य हदेपाटाइवटस बी/सी या 
एचआईभी छ भनदे बचचालाई सनान िराउन वसफाररस िररनछ ।

्ेिो बच्ा जन्े पवछ ्ेक हुनछ?
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बच्ालाई सलुिवषित िाखनेखोपहरू (इजेंकशन) 

वििदेषज्हरू निजात विि ुजनमनदे वबवत्कै दईु िटा िोपहरूको वसफाररि 
िनु्नहुनछ। यी िोपहरू वभटावमन Kर हदेपाटाइवटस बी हुन।् बचचालाई 
यी िोपहरू वदनदे वक नवदनदे भननदे कुरा तपाईमा भर पछ्न – तर बचचाको 
सरुक्षाको लावि यी िोपहरू कडा रूपमा वसफाररि िररनछ। यी 
िोपहरूबचचालाई वनिलुक प्रदान िररनछ। िभा्निसथाको समयमा तपाई 
वभटावमन K र हदेपाटाइवटस बी विरुद्धका िोपहरूबारदे जानकारी वलन 
सकनहुुनछ।

वरटाव्न K व्कन ्हत्िपूर्न छ?
वभटावमन K लदे निजात वििलुाई दलु्नभ तर िमभीर संक्मण 
HaemorrhagicDisease of the Newborn (HDN) बाट बचाउछ।  
यसलदे िमभीर रक्तस्ाि हुन सकछ र मवसतषकलाई प्रभावित पान्न सकछ। 
निजात वििकुो िरीरमा HDN रोकनको लावि चावहनदे पया्नप् वभटावमन 
K नहुन सकछ । बचचा छ मवहनाको उमदेरमा पगुदा, उनीहरूलदे सामानयतया 
आफनै आपयूवत्न वनमा्नण िररसकदे का हुनछन।् वििलुाई वभटावमन K िोपको 
(इजंदेकिन) वनमन कारणलदे वििदेष महत्िपयूण्न छ:

 • बचचा अपकि जनमदेमा िा वबरामी भएमा

 • बचचा जनमदा िा सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) 
िलयवक्या िदा्न घाउ िा चोटपटक लािदेमा

 • बचचाको आमालदे िभा्निसथामा छारदे रोि, रित जमनदे िा क्षयरोिका 
लावि औषवि वलएमा। यवद तपाईलदे यी औषिीहरू वलन ुभएमा आफनो 
वचवकतसक िा िाईलाई बताउनहुोस।्

वभटावमन K ििुाइनछ िा सईुद्ारा (िोप) वदइनछ।िोप मवहनौंसमम िपनदे 
र एक पटक मात् वदए पगुनदे भएकोलदे िोपलाई रुचाइनछ। मिुबाट वदएको 
वभटावमन K लदेलामो समयसमम सरुक्षा वददनै। यवद तपाईआफनो बचचालाई 
मिुबाट वभटावमन K वदन चाहनहुुनछ भनदे, तीन अलि िरुाकको 
आिशयकता हुनछ – जनमको बदेलामा, ३िा ५वदनको उमदेरमा र४हप्ाको 
उमदेरमा। आमाबाबलुदे तदेस्ो िरुाकलाई समझन िदेरै महतिपयूण्न हुनछ! यो 
वबना, बचचा पयूण्नतया सरुवक्षत नहुन सकछ ।

्ेक वरटाव्न K ्का िलुषप्राि छन?्
अषट्देवलयामा सन ्१९८० ददेवि बचचाहरुलाई वभटावमन K वदइएको छ 
र अषट्देवलया का सिास्थय अविकारीहरू वभटावमन K िोप (इजंदेकिन) 
सरुवक्षत भएको विश्वास िछ्नन।् वभटावमन K विरुद्ध वनण्नय िनने आमाबाबलुदे 
HDN को कुनै पवन लक्षण छ वक छैन भनी धयान वदनपुछ्न। ती लक्षणहरू 
वनमनछन:्

 • कारण निलुदेको (असपवष्टकृत) रक्तस्ाि िा चोट

 • तीन हप्ाको उमदेर पवछ पहेंलो छाला िा आिँासफदे द हुन।ु

पवहनदे नै वभटावमन Kवदइसकदे  तापवन वििमुा यी लक्षण ददेिा 
परदेमाडाकटरलाई ददेिाउन ुपछ्न।

व्कन ्ेिो बच्ालाई हेपाटाइवटस बी विरुद्ध खोप गनलु्न 
आिश््क छ?
कलदेजोमा भाइरसकोसंक्मणको कारणलदे हदेपाटाइवटस बी रोि लागछ। यो 
भाइरस भएकोकदे वह मावनसमा कुनै लक्षण नददेखन सकछ िा कदे िलहलका 
लक्षण ददेखन सकछ। वििदेष िरी उनीहरूलाई बचचा अिसथामाहदेपाटाइवटस 
बी लदे समातदेमा, १०० मा २५ जनालाई पवछ िएर कलदेजोको िमभीर रोि 
लागन सकछ। िोपलदे यसलाई रोकछ ।

हदेपाटाइवटस बी को िोपलाई सकदे समम प्रभािकारी बनाउनबचचा जनमनदे 
वबवत्कै सकदे समम चाँडो सरुु िन्न महत्िपयूण्न छ। वििलुाई अरू तीन पलट- 
दईु मवहनाको हुदँा,चार मवहनाको हुदँार  छ मवहनाको हुदँा हदेपाटाइवटस बी 
िोप वदन ुजरूरी हुनछ।

यवद तपाई हदेपाटाइवटस बी िाहक हो भनदे, तपाईको बचचालाई हदेपाटाइवटस 
बी को संक्मण हुनदे उचच जोविम हुनछ। तपाईबाट तपाईको बचचामा 
प्रसारण निन्न तपाईको बचचालाई सामानय हदेपाटाइवटस बी िोप र 
हदेपाटाइवटस बी immunoglobulin को एक िरुाक (HBIG) वदनपुनने 
हुनछ, बचचा जनमदेको१२घणटा ददेवि वनवचित रूपमा७वदन वभत् । यस 
पवछ, तपाईको बचचालाई हदेपाटाइवटस बी को थपसामानय तीन िोपहरू 
(इजंदेकिन) दईु, चार र छ मवहनाको उमदेरमाआिशयकता हुनछ।

्ेक हेपाटाइवटस बी खोप्को िलुषप्राि छन?्
िमभीर दषुप्रभािहरू (साइड इफदे कट) िदेरै दलु्नभ छन।् सबै भनदा सािारण 
समसया िोप लिाएको ठाउमा दखुनदे, हलका जिरो र जोड्नीको दिुाईहुन।् 
तपाईलाई वचनता लािदेमा डाकटरलाई ददेिाउनहुोस।्



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 86

तपाईको बचचाको 
 जनम पवछ

After your baby is born
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तपाई्को गरा्नश् सामानय अिसथामा फक्न न कदे ही हप्ा लागछ। 
तपाईलदे सतनपान िराउन ुभयो भनदे िभा्निय वछटो सामानयअिसथामा 
फक्न नछ।तपाईको िभा्निय िवुमचएर सामानय आकारमा अउँदा तपाईलाई 
कदे ही ऐठंन महसयूस हुन सकछ। बचचालदे चयूवसरहदेको बदेलामा तपाईको िदेरै 
धयान जानदेछ। बचचा जनमाई सकदे का कदे वह मवहलाहरु “प्रसवुत पवछको 
पीडा”अकदो बचचा जनमाउदा अझ बढी पीडादायीहुनदे बताउछन।् 
कदे वहसमयको लावि चयाप्ो (फलयाट (flat)पदेटकोआिान िनु्नहोस।्

िक्स्ाि योनीबाट तीनददेवि चार हप्ा समम रक्तस्ाि हुन ुसामानय मावननछ। 
यो रक्तस्ािलाई लोवकया (lochia) (यो मवहनािारी होइन) भवननछ। प्रसि 
पवछको पवहलो१२ ददेवि २४ घणटामा सामानय मवहनािारीमा भनदा भारी 
रक्तस्ाि हुन सकछ। अनततः रक्तस्ाि कम भई िरैो भएर बावहर वनसकनछ। 
सतनपान िराइ रहदँा रक्तस्ाि भारी हुनसकछ। टमपोन(tampons) को प्रयोि 
निरी पयाडको प्रयोि िनु्नहोस।्

गरा्नश् ि perineum (्ोवन ि गलुि द्ाि बी््को षेित्र) यवद तपाईलदे 
योनीबाट जनमवदन ुभएको भए तपाईलाई बसन असवजलो हुन सकछ, वििदेष 
िरी टाँका लिाएको छ भनदे। पवछ हराएर जानदे िालको टाँका लिाइनदे 
हुनालदे तपाईलाई टाँका हटाउनदे आिशयकता हुदँनै। सुँडदेनीहरूलदे सामानय 
तररकालदे वनको भएको छ वक छैन भनदेर वनवचित िन्न यसको जाँच िननेछ। यो 
भािलाई सफा र सकुिा राखनपुछ्न। सफा राखन वदनको दईु िा तीनपटक 
िनुहुोस ्वदिा िरदेपवछ पवन िनुहुोस।् वनरनतर पयाड पररित्नन िनु्नहोस।्

सलुतनलु ि आिा् िनु्न दिुाइलाई राहत वदनदे सबैभनदा राम्ो उपचार हो ।यसलदे 
perineum (योवन र िदु द्ार बीचको क्षदेत्) लाई दिािबाट बचाउछ । 
यवद तपाईलाई आिशयक परदेमा वचवकतसकको वििरण नचावहनदे(non- 
prescription) दिुाई कम िनने औषिी जसतै पयारावसटामोल 
प्रयोििनु्नहोस।्

तपाई ्को सतन सबै मवहलालदे दयूि उतपादन िछ्नन।् सामानयतया 
िभा्निसथाको १६ हप्ाकोआसपासमा दयूिको उतपादन िरुू हुनछ र 
कदे ही मवहलाहरु पवछललो कदे ही हप्ामा अवल कवत दयूिबावहर चवुहएको 
महसयूस िछ्नन।् बचचा जनमदेको कदे वह वदनसमम सतन नरम भएको अनभुि 
हुनछ वकनभनदे बचचालाई थोरै मात् सतनपानको आिशयक्ता हुनछ। बचचा 
भोकाएको बदेलामा वनरनतर सतनपान िराउन थालदे पवछ सतनलदे दयूिको 
उतपादन िरदेर प्रवतवक्या जनाउछ। जब दयूिआउन थालछ, तपाईलाई  सतन 
भररलो र भारी महससु हुनसकछ। बचचाको आिशयकता अनसुार सतनपान 
िराउनहुोस।् जब बचचालदे एउटा सतन चसुद ैिछ्न, अकदो सतनलाई चवुहन 
वदएमा अवत भरी हुनबाट रोकन मद्त िननेछ । पयारावसटामोल(पयाकको 
वनदनेिनअनसुार)वलएमा, वचसोलदे दबाएमा (आफनो छातीमा) र 
वचसोपानीलदे नहुाएमा कुनै पवन सवुननएको र कोमलतालाई राहत वदनदेछ।

आफनो हेिवि्ाि 

यवद तपाईलदे सतनपान निराउनदे वनण्नय वलन ुभएको छ भनदे, बचचा जनमदेको 
पवहलो कदे वह वदन तपाईलाई सतनमा कदे वह असवजलो महससु हुनदेछ वकनवक 
तपाईको सतनलदे अझ ैपवन दयूि उतपादन िननेछ। कदे वह वदन पवछ तपाईलदे 
सहज महससु िनु्न हुनदेछ । तपाईलदे राहत पाउनको लावि थामनदे, आरामदायी 
र पयाड भएको ब्रा लिाउनहुोस,् सतन र वनपलसको सपि्नलाई सीवमत 
राखनहुोस,् वचसोलदे दबाउनहुोस ्र पयारावसटामोल(पयाककोवनदनेिनअनसुार
वलएमा) वलनहुोस ्।

सीजेरि्न सेकसन (Caesarean section) िलयवक्याको 
वनिान (ित) पदेटमा तदेसदो काटीएको, वबकनीलाइन तल हुनछ । वहजो 
आज विलाएर जानदे टाँका लिाइनछ, जसको मतलब टाँकालाई हटाउन 
आिशयक छैन। वनिान(ित)कदे ही हप्ाकोलावि पीडादायक र असहज 
हुन सकछ। तपाईलाई िरुुका कदे वह वदनमा दिुाइ कमिन्न मद्त िनने औषवि 
वदइनछ, जसलदे तपाईको पीडालाई कम िन्न मद्त िरी वबसतारै िररपरर 
वहड्न र आफनो बचचाको हदेरचाह िन्न मद्त िननेछ । तपाईलाई सुँडदेनीया 
Physiotherapist लदे वनिान(ित)लाई तनाि नवदनदे बयायाम ददेिाउन ु
हुनदेछ। सुँडदेनीहरूलदे तपाईको बचचाको हदेरचाह िन्न मद्त िननेछ।

असपतालको कोठामा बचचा तपाईसँि रहदँा तपाईलाई एक-अका्नसँि वचनन 
मद्त िननेछ !

तपाई्को रािना बचचाको जनम पवछ िा पवहलो वदन तपाई थवकत 
महससु िनु्न भएता पवन तपाईकंो भािना उचच हुन सकछ। यसलाई कवहलदे 
काहीं प्रसि पवछको पीकङस ्(pinks)भवननछ – र यो चाँडैनै उदासीमा 
पररित्नन हुनसकछ। तपाई संिदेदनिील,रूनचदे र वचडवचडापन महससुिन्न 
सकन ुहुनछ। जयादा तर मवहलाहरु यसतो अनभुि बचचाको जनम पवछ िा 
दईु हप्ा समम िछ्नन।् यवद तपाईलदे यस समय भनदा लामो समयसमम यसतो 
महससु िनु्न भयो भनदे, आफनो सुँडदेनी या डाकटर सँि कुरा िनु्नहोस ्। थप 
जानकारीको लावि प्रारवमभक आमाबाबकुो पवहलो कदे वह हप्ा पदेज १०४ मा, 
रिभा्निसथामा र प्रारवमभक आमाबाब ुहुदँा तपाईको भािना:सबैआमाबाबलुदे 
जानन ुआिशयक कुराहरू पदेज १३६ मा हदेनु्नहोस ्।
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तपाईले सोचनसकने ्कलु िाहरू

्ेक ्लाई रुबेला िा पट््न ल्ुवसस (लहिे खो्कती) विरुद्धखोप 
्ावहनछ?
िभा्निसथाको प्रारवमभक चरणमा िररएको रित परीक्षणमा यवद तपाईमा 
रुबदेला सँि लड्नदे प्रवतरोिातमक िवक्त कम िा ियूनय भएमा, तपाईलदे 
असपताल छोड्न ुअवघ िोप वलन ुराम्ो हुनछ। यो तदेबबर िोप हो । यसलदे 
दादरुा रिल िाँड (MMR ) विरुद्ध रक्षा िछ्न । यो िोप लिाए पवछ एक 
मवहना समम िभ्निती नहुन ुमहत्िपयूण्न हुनछ।

यवद तपाईलदे लहरदे िोकरी विरुद्ध िोप वलन ुभएको छैनभनदे, तपाईलदे 
असपतालबाट वनकन ुअघी लहरदे िोकरी (पट््नयवुसस) विरूधदिोप वलन ुपछ्न 
। बचचाको जनम हुन ुअवघ तपाईको साथी(श्ीमान), बचचाको हजरुबा-हजरु 
आमा र कुनैपवन अनय वनयवमत आिंतकु िा हदेरविचार कता्नहरुलदे लहरदे 
िोकरी(पट््नयवुसस)कोिोप (टीका) वलन ुपछ्न। तपाईको अनय छोराछोरीलाई 
पवन लहरदेिोकरी विरुद्ध प्रवतरोिातमक िोपवदनहुोस।्

् ्कवहले घि जानसकछलु ?
वििकुो जनम पवछ तपाई चाँडोमा ४ ददेवि ६ घणटा वभत् घर जान 
सकनहुुनछ। लिभि सबै असपतालहरुलदे, अमा र विि ुसिास्थय भएमा, 
विि ुजनमदेको कदे ही समय पवछ घरजानदेअिसर प्रदानिछ्न । वििकुो जनम 
पवछ चाँडै आफनो घर जानदे योजना बनन ुभनदेको आरामदायी र िोपनीयताका 
साथ आफनै घरमा वििसुँि तपाईको पररिार र साथी(श्ीमान)लदे समय 
वबताउन ुहो । वििकुो जनम पवछ छाँडै घर जान ुभनदेको तपाईको पाररिाररक 
जीिनमा कम मात् िलबल हुन ुपवन हो । तपाईको घरमा प्रसि सदेिा प्रदान 
िन्न सुँडदेनी भदेट्न आउनदेछ, जसलदे तपाईलाई प्रसि पवछ तपाईको र वििकुो 
हदेरविचार िन्न र सतनपान समबनिी सललाह वदन आउनदेछ। सुँडदेनीहरूलदे 
तपाईको बचचा १४ वदनको नपिुदे समम प्रसि सदेिा प्रदान िननेछ ।

यवद तपाईलदे फोरसदेपसबथ्न(forcepsbirth), भयाकुमबथ्न (vacuum 
birth), सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section) िलयवक्या द्ारा बचचा 
जनमाउन भएमा िा तपाई अथिा बचचा असिास्थय भएमा तपाई प्रसि पवछ 
लामो समय असपतालमा बसन ुपनने हुनछ । यवद बचचाको जनम योनीबाट 
भएको छ भनदे, मवहलाको औसत असपतालको बसाई २४ – ४८ घणटा 
हुनदेछ । यवद बचचाको जनम सीजदेररयन सदेकसन (Caesarean section)
िलयवक्याबाट भएको छ भनदे औसत असपतालको बसाई ३ ददेवि ४ 
वदनको हुनदेछ । लामो असपतालको बसाई पवछ घर फक्न दा तपाईलाई घरमा 
सुँडदेनीहरूलदे प्रसि पवछको हदेरविचार र सहयोि प्रदान िररनदेछ। सुँडदेनीहरूलदे 
प्रसि पवछको हदेरवबचार तपाईको बचचा १४ वदन नपिुदे समम वदनदे छन;् 
तथावप यसतो सदेिाअसपताल वपचछदे फरक हुनदे हुनालदे आफनो सुँडदेनी या 
डाकटर सँि सोधनहुोस ्।

तपाई घरफकने  पवछ संभित: बचचा र पररिार सिास्थय नस्नलदे बचचालाई 
१-४ हप्ाको लावि जाचनदे सदेिा प्रदानिनु्नको साथै तपाईलाई अरू सदेिाहरू 
सँि समबद्ध (वलंक) िननेछ। थप जानकारीको लावि पषृ्ठ ९२ मा हदेनु्नहोस।्

निजात वशशलु्को वन्व्त परिषिर (जाँ्)

बचचाजनमदे पवछका वदनहरूमा वििदेष तावलमप्राप् वचवकतसक िा सुँडदेनीद्ारा 
बचचाको पररक्षण (जाँच) िररनछ, जसलाई निजात वशशलु्को परिषिर 
(जाँच)भवननछ। बचचालाई कदे वह समसया छ वक भनी जाँचन वचवकतसक िा 
सुँडदेनीलदे बचचाको टाउको ददेवि िटुिासमम पररक्षण (जाँच)िननेछ।

नययू साउथ िदेलस (New South Wales) मा सबैआमाबाबलुाई बचचामा 
दलु्नभ विकारहरु भए नभएको जाचनदे अिसर वदइनछ। यो परीक्षणलाई 
निजात वशशलु्को जाँ् भवननछ। यसलाई तपाई “हील प्रीक” (heel 
prick)परीक्षण भनदेको पवन सनुन सकन ुहुनछ। यस परीक्षणमा बचचाको 
कुक्न चचाबाट रितका कदे ही थोपा वनकावलनछ। यी रितका थोपालाई वििदेष 
कािजमा रािदेर परीक्षणको लावि प्रयोििालामा पठाइनछ।

निजातवििकुो Screening परीक्षणसािारण अिसथामा नभई िमभीर 
अिसथामा िररनछ । तपाईको बचचामा पवन यसतो िमभीरअिसथा छ 
वक भननदेबारदेमा तपाईलाई चाँडै अिित हुन ुउत्म मावननछ । यस प्रकार 
बचचाको उपचार सकदे  समम चाँडो सरुु िन्न सकन ुहुनछ। परीक्षणलदे वनमन 
कुराको जाँच िछ्न:

 • जन्जात हाइपोथा्िा्वडज् (थाइिाइड स्बनधी स्स्ा) 
(Congenital Hypothyroidism) यो समसयाको कारण 
थाइरोइड ग्नथीसँि समबवनित छ। वछटो उपचारको मतलि कदे टाकदे टीको 
सामानय विकास हुन ुहो ।

 • फेनेल्ेकटोवनरि्ा (Phenylketonuria) भननालदे बचचालदे दयूिमा 
रहदेको एक पदाथ्न(जसलाई फदे वनलएलवनन भवननछ), जसलदे िरीरमा 
प्रोवटन बनाउन मद्त िछ्न, यसको राम्ोसँि प्रयोि िन्न नसकन ुहो । यवद 
उपचार िररएन भनदे, फदे वनलएलवनन (phenylalanine) रितमा जममा 
हुनछ र मवसतषकलाई हानीिछ्न। उपचारलदे बचचाको सामानय विकासमा 
मद्त िछ्न।

 • गेलाकटोसेव््ा (Galactosaemia) को कारण आमाको र िाईको 
दयूिमा पाइनदे एक प्रकारको वचनी (galactose) रितमा जममा हुन ुहो । 
वििदेष प्रकारको िदेलाकटोज (galactose) रवहत दयूिबाट िीघ्र उपचार 
िरदेमा िमभीर रोिबाट जोिाउन सवकनदेछ । उपचार नभएमा, बचचा िदेरै 
वबरामी हुनदे र मन्न पवन  सकछ।

 • वसवसट्क फाइब्ोवसस (cystic fibrosis) -  िरीरलदे आनरिा भुडँी र 
फोकसोमा बाकलो कफ(िकार)उतपादन िद्नछ। यसलदे छातीमा संक्मण 
िनु्नका साथै पिाला पवन लिाउन सकछ र बचचालाई िजन(तौल)लाभ 
िन्नबाट रोकन सकछ। सिुाररएको उपचारलदे वसवसटकफाइब्रोवसस भएको 
मावनसको आय ुलामो हुनछ ।
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्ेक इजेंकशन ि िगत पिीषिर ले ्ेिो 
बच्ालाई िलुखछ ?

जवत बदेला तपाईको बचचालाई इजंदेकिन िा रित 
परीक्षण जसता प्रवक्या िररनछ, तयवत बदेला तपाई 
आफनो बचचालाईआराम वदनदे सामानय तररका अपनाएर 
वतनीहरूको पीडा कम िन्नसकन ुहुनछ। तपाई प्रवक्याको 
समयमाआफनो बचचालाई सतनपान िराउन सकन ुहुनछ 
या सफा औलंा चसुन वदन सकन ुहुनछ। बचचासँि ससुतरी 
बोलन, मावलस िा समुसमुाउन र आिँाको समपक्न  
िन्नसकन ुहुनछ। कवहलदे काँही तपाईको बचचालाई 
असवुििाबाट धयान मोड्न sucrose (वचनी) को कदे वह 
थोपाहरु वदन सकछ।

❖

निजात वशशलु्को Screening

सकुिा रितको परीक्षण पवछ, यसलाई १८ िष्न समम 
प्रयोििालामा भणडार िररनछ र पवछ नाि िररनदेछ। तपाई 
परीक्षणलाई वकन यवत लामो समय समम भणडार िररनछ 
भननदे बारदेमा थप थाहा पाउन   www.chw.edu.au/
prof/services/newborn/tests030194.pdf मा पढ्न 
सकन ुहुनछ ।

❖

बच्ा्को ्काि सीट/्ैकपसलू 

यवद तपाई आफनो बचचालाई कारमा घरलानदे ईचछा राखन ु
हुनछभनदे, कानयून अनसुार तपाईलदे कारमा सीट या कैपसयूल 
वफटिनु्न पनने हुनछ। तपाईलदे बदेबीकारसीट भाडामा, वकनन 
िा उिारोवलन सकन ुहुनछ।

तपाई ंRMS को िदेबसाइटबाट बचचाको कैपसयूल र बनददेज 
बारदेमा जानकारी पाउन सकनहुुनछ। http://roadsafety.
transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/
childcarseats/ िदेभसाईट हदेनु्नहोस 

िीघ्र वनदान र उपचार यी सबै असनतलुनको लावि महत्िपयूण्न हुनछ। यही 
रितको नमयूना प्रयोि िरी ४० िटा समम अनय अवत दलु्नभ विकारहरू पत्ा 
लिाउन पवन समभि छ ।

यवद परीक्षणको पररणाम सामानय छ भनदे – िदेरै जसो परीक्षणको नवतजा 
यसतो हुनछ–तपाईलदे पररणाम पाउन ुहुनदेछैन। पवहलो रित परीक्षणबाट 
सपष्टपररणाम नआएमा दास्ो रितपरीक्षण िन्न आिशयक हुनछ र यसतो झणडै 
१०० मा १ वििकुो हुनछ । दोस्ो परीक्षण आिशयक भएमा तपाईलाई 
समपक्न  िररनदे छ। दोस्ो परीक्षणलदे लिभि सिैं जसो सामानय पररणाम 
वदनछ। तपाईको डाकटरलाई पररणाम पठाइनदेछ।

िदेरै सानो संखयामा बचचाहरुको रित परीक्षणको पररणाम असामानय 
हुनदेछ। बचचालाई अरू बढी परीक्षण र उपचारको आिशयकता हुन सकछ। 
तपाईको डाकटर तपाईअिित िराउनहुुनदेछ।

नययू साउथ िदेलस (New South Wales)मा सबै बचचाहरूलाई वदइनदे तदेस्ो 
परीक्षण सलुनलुिाई्को पिीषिर हो । हरदेक हजारमा एक िा दईुबचचाहरूलाई 
सनुिुाई समबनिी समसयाको सहयोिको िाँचो हुनछ। नययू साउथ िदेलस 
(New South Wales) सटदेटिाइड (Statewide) इनफयानत (Infant) 
सक्रीवनगङ - ह्ोररगङ(ScreeningHearing) (SWISH) (नययू साउथ िदेलस 
राजय वयापी वििजुांच–सनुिाई)काय्नक्मको उद्देशय यसता बचचाहरूको 
पवहचान िनु्न हो। सनुिुाई परीक्षण जनमपवछ सकदे समम चाँडो प्रदान िररनछ। 
यवद कारण िि यो परीक्षण असपतालमा िन्न सवकएन भनदे, असपतालबाट 
वबदा वलनदे वबवत्कै असपतालको outpatients मा िा सथानीय सामदुावयक 
सिास्थय कदे नरिमा िन्न सवकनछ।

सनुिुाई परीक्षण िन्न करीब १० -२० वमनदेट लागछ। बचचा सतुदेको िा चपु 
लािदेर आराम िरदेको बदेलामा यो पररक्षण िररनछ । परीक्षणिदा्न तपाई आफनो 
बचचासँि बसन सकनसुकछ। परीक्षण समपनन हुनदे वबवत्कै तपाईलदे पररणाम 
प्राप् िनु्न हुनदेछ । पररणाम तपाईकोबचचाको वयवक्तित सिास्थय अवभलदेि 
िा “ बलयू बकु” मा लदेविनदेछ।

यवद पररणामलदे तपाईको बचचाको परीक्षण फदे रर िन्न आिशयकता ददेिाउछ 
भनदे, यो जरूरी छैन वक तपाईको बचचालाई सनुिुाई समबनिी समसया छ 
भनन िोवजएको होइन। यस पररणामको अनय कारणहरू (जसतै तपाईकंो 
बचचा परीक्षण समयमा नबसदेको (Unsettled) हुनसकछ, िा तरलपदाथ्न िा 
कानमा असथायी बािा blockage भएको हुनसकछ ) हुनसकछन।्
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निजात वशशलु: साझा लषिरहरू ि स्स्ाहरू

छाला
 • तेलानवजएतावट्क नेरी (Telangietatic nevi) (सारसको 
टोकाई) परदेली, नाक िा घाँटीको िररपरर पाइनदे वफकका िलुाबी िा 
राता टाटाहरू हुन ्। बचचा रँूदा यी टाटाहरू तपाई अझ सपष्टसँि ददेखन 
सकन ुहुनछ । वयनीहरूलदे कुनैपवन समसया लयाउदनै र समय सँिै विलाउद ै
जानदेछ।

 • ्ङ्गोवल्न सपट (Mongolian spots) चाक (वनतंमब) िररपरर 
पाइनदे नीलो - कालो रङ्ि हुनछ । वतनीहरू कालो छाला हुनदे वििमुा 
सामानय हो। वयनीहरूलदे कुनैपवन समसया लयाउदनै र पवहलो िा दोस्ो 
जनमवदन वभत् विलाएर जानदेछ ।

 • नेरस फला्ेअस (Nevus flammeus) (पोट्न िाइन्को िाग) 
सामानयतया अनहुारमा सपष्ठददेविनदे रातो – बैजनी रंि हुनछ। वयनीहरू 
बढ्दनैन ्तर समय सँिै विलाएर भनदे जादनै ।

 • नेरसभ्ास्कलु लोसस ्(Nevus vasculosus) (सट्बेिी वनशान)
अकसर टाउमा ददेविनदे उठदेको िाढा रातो भाि हो । सरुुमा वयनीहरू को 
आकारमा िवृद्ध हुनछ र तयसपवछ वबसतारै समयसँिै िमुचद ैजानछ ।

 • व्वल्ा (Milia) बचचाको नाक र कवहलदेकाहीं अनहुारमा ददेविनदे 
सदेतो दाि हो । यो िलुला वसिावसयस (sebaceous)  ग्नथी हो र 
यसलाई सामानय मावननछ, साथै  समय सँिै विलाएर जानदेछ ।

 • ईिीथे्ा टोकसी्क् (Erythematoxicum) (निजात वशशलु्को 
डाबि) विि ुजनमदेको पवहलो हप्ा वभत् सामानयतया वििकुो छाती, 
पदेट र नयापपी क्षदेत्मा अचानक ददेविनदे सदेतो िा पहेंलो रङ्िको डवनडफोर 
(pimples) हो । यसको कारण अज्ात छ र कुनै उपचार आिशयक पददैन 
। यी कदे ही समय पवछ हराएर जानछ ।

 • ्क्लवपत्त (जवनडस Jaundice) लदे िदेरै निजात वििलुाई असर 
िछ्न। बचचाको छाला जनमदेको कदे ही वदनमा अवल पहेंलो ददेविनछ । यो 
सामानयतया िमभीर हुदँनै तर कुनै-कुनै अिसथामा बचचाको रितमा 
वबलीरूवबन भवननदे पदाथ्नको सतर नापन परीक्षण िन्न आिशयक हुन सकछ 
। यवद वबलीरूवबनको सतर सामानय भनदा उचच छ भनदे बचचालाई बढी 
वपउन प्रोतसावहत िररनदेछ, र बचचालाई वििदेष प्रकािमा राविनछ या 
वबवलबदेड (BiliBed)मा कमलवपत् (जवनडस Jaundice) नघटदेसमम  
रावकनछ । यवद तपाईलाई कमलवपत् (जवनडस Jaundice) बारदे अझ 
बढी जानन चाहनहुुनछ भनदे, आफनो सुँडदेनीया डाकटरसँि कुरा िनु्नहोस ्।

तपाई्ंको बच्ा्को व्वक्गत सिास्थ् 
अवरलेख (बलू बलु्क)

तपाईको बचचा जनमदेको कदे ही वदनपवछ तपाईको 
बचचालाई बलयूबकु वदइनदेछ। यो बलयूबकु आमाबाब,ु 
डाकटर, बचचा र पररिार सिास्थय नस्न र अनय 
सिास्थयकममीहरूको लावि हो । यसमा बचचाको जनम 
ददेवि वकिोर हुदँासमम र तयस पवछको पवन सिास्थयको 
अवभलदेिराविनछ ।समपयूण्न सिास्थयसमबनिी महत्िपयूण्न 
जानकारी एकै ठाउँमा राखनदे यो एउटा राम्ो तररका हो।

बचचालाई हरदेक पलट डाकटर, प्रारवमभक विि ु
सिास्थय सदेिा िा डाकटर कहाँ लगदा बलयूबकु साथै 
लानहुोस।् बलयूबकु मा तपाईलदे समरण िनु्न पनने कुराहरू 
- बचचाको सिास्थय जाँच र िोपको वमवत, उपयोिी 
फोन नमबर र महत्िपयूण्न फोन नमबर लदेखनको लाविपषृ्ठ 
पाउन ुहुनदेछ।

❖

यवद बचचा असिसथ छ या तपाई बचचाको सिास्थय 
समसयाबारदे वचवनतत हुनहुुनछ भनदे, बचचालाई चाँडो 
भनदा चाँडो आफनो जीपी िा नवजकको असपतालको 
आकवसमक विभािमा लानहुोस।् निजात वििकुो 
अिसथा तीव्र िवतमा पररित्नन हुन सकछ।
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आखँा
कदे ही निजात विि ुजनमदेको प्रारवमभक वदनहरू र हप्ौं पवछ पवन  आिँा 
चयापचयाप हुनछ । यो िमभीर होइन र सामानयतया हराएर जानछ। उमालदेर 
वचसो पारदेको पानी प्रयोि िरी बचचाको आिँा सफा िन्न सकनहुुनछ । यो 
रवहरह्ो भनदे आफनो वचवकतसक िा सुँडदेनीसँि कुरा िनु्नहोस ्।

जननेवनद्र्
कवहलदेकाहीं निजात बावलकाको योनीबाट थोरै मात्ामा – बाकलो, सदेतो 
िकार, जनु कवहलदे काहीं रित सँि tinged भएर बावहर वनसकनछ । 
यसलाई सडुोमदेनसट्रु एसन (pseudomenstruation)भवननछ । यसको कारण 
अबबचचालदे नालको माधयम बाट तपाईको हमदोन प्राप् िरररहदेको हुदँनै 
। यो पयूण्नतया सामानय हो । अकसर लदेवबयाको (labia) मवुनवतर वसमगमा 
(Smegma),सदेतो चीज जसतो पदाथ्न पाइनछ । यो पवन सामानय हो ।

तपाईको बालकको वलंङ्िको टुपपाको छाला(uncircumcised 
foreskin) लाई काट्न(ुretract) िनु्नको कुनै आिशयकता छैन: यो 
३ – ४ िष्नको उमदेरमा आफै रोलभएर वफता्न  जानछ । सरकमवसजन 
(circumcision) को जोविम र संभावित लाभको बारदेमा फरक वबचारहरू 
पाइनछन ्। वद रोयल अषट्देवलयन कलदेज अफ वफवजवसयनस ्(The Royal 
Australasian College of Physicians (RACP) को सझुाि 
अनसुार बचचाको वनयवमत ितना िनु्नको पछावडकुनै मदेवडकल कारण छैन 
। थप जानकारी www.racp. edu.au मा उपलबि छ । पवहला ‘नीवत 
र िकालत’(policy and advocacy) मावकलक िनु्नहोस,् तयसपवछ ‘ 
वडवभजन , संकाय र अधयाय नीवत र िकालत ‘ (‘Division, Faculty 
and Chapter Policy & Advocacy’)र तयसपवछ ‘ बाल वचवकतसार 
बाल सिास्थय’ (Paediatrics & Child Health)मा वकलक िनु्नहोस।्

गर्ननाल्को हेिवि्ाि
सरुुमा, तपाईको बचचाको िभ्ननाल, सदेतो बाकलो र जदेली (jelly) जसतो 
हुनछ । जनमको एक िा दईु घणटाम ैयो सकुन सरुु हुनदेछ र ७ ददेवि १० 
वदनवभत् झननेछ । िभ्ननाल ठुटा (stump)झनने वदनमा या तयसपवछ यसबाट 
कदे वह वनसकनदे छ । तपाईलदे यस ठाउलाई उमालदेर चीसो पारदेको पानीमा 
डुबाएको कपासको डललालदे सफा िनु्नहोस ्र अकदो सखुका कपासको 
डललालदे प्ुछनहुोस ्। रक्तस्ाि जारी रहदेमा,रातो भएमा रुनदे(weeping) िा 
सवुननएमा आफनो सुँडदेनी या डाकटरसँि कुरा िनु्नहोस ्।

गनलु्न पनने ्कलु िाहरू ... ्कागजपत्र!

प्सवूत रलुक्ानी ि परििाि ्कि लार
तपाईको बचचाको जनमदे पवछ, तपाईलाई अषट्देवलया सरकार पररिार 
सहायता काया्नलयलदे फारामहरू वदनदेछ । तपाईको र नयाँ बचचाको 
लावि वित्ीय हकहरू दाबी तपाई यो फाराम प्रयोि िन्न सकन ुहुनछ। हाल 
भकु्तानीका चार मखुय प्रकार छन:्

१.   कामकाजी आमाबाबकुो लावि भकु्तानी सवहतको अवभभािक वबदा 
योजना: भकु्तानी सवहतको अवभभािक वबदा योजना कामकाजी 
अवभभािकको लावि नयाँ अविकार हो । यो अविकार बचचाका 
कामकाजी अवभभाबकलदे िा १ जनिरी २०११ ददेवि बचचा 
अपनाएका अवभभािकलदे प्राप् िछ्न । योगय कामकाजी अवभभािकलदे 
१८ हप्ाको भकु्तानी सवहतको वबदा सरकारी कोषबाट रावषट्य नययूनतम 
जयाला अनसुार भकु्तानी प्राप् िन्न सकछ ।

२.   विि ुबोनस: बचचा पाएका िा अपनाएका योगयपररिारकोआय-
परीक्षण िरी वदइनदे भकु्तानीलाई विि ुबोनस भवननछ । यसलदे  नयाँ 
विि ुिा बचचाको लाितलाई मद्त िछ्न र पावक्षक रूपा १३ वकसतामा 
भकु्तान िररनछ । एकैपटक िदेरै बचचा जनमदेमा प्रतयदेक बचचाको लावि 
भकु्तानी वदइनछ । यवद तपाई कामकाजी आमाबाबकुो लावि भकु्तानी 
सवहतको अवभभािक वबदा योजनार विि ुबोनस दबैुको लावि योगय 
हुनहुुनछ भनदे तपाईलदे दईुमधयदे एक मात् प्राप् िन्न सकन ुहुनछ । तयसैलदे यो 
अिसथामा तपाईलदे अवल कवत समय वलएर तपाईको पररिारको लावि 
कुन उत्म हुनछ भननदे पत्ा लिाउनहुोस ्।

३.  माततृि िोप भत्ा: यो भकु्तानीलदे (आमाबाबलुाई) छोराछोरीलाई 
िोप लिाउन प्रोतसावहत िछ्न । यो सामानयतया पयूरा िोप लिाएका 
छोराछोरीका लावि दईु अलि मात्ामा भकु्तानी िररनछ; पवहलो १८ र 
२४ मवहनाको बीचमा र दोस्ो ४ र ५िष्नको बीचमा भकु्तानी वदइनछ ।

४.  पररिारकर लाभ: यो छोराछोरी हुका्नउनदे लाितलाई मद्त िन्न 
पररिारलाई वदइनदे भकु्तानी हो । यो तपाईको पररिारको कुल िावष्नक 
आय, पररिारमा वनभ्नर छोराछोरीको संखया र उमदेरको आिारमा 
वनिा्नरण िररनछ ।

थप जानकारीको लावि, www.humanservices.gov.au हदेनु्नहोस ्
र  ‘Families’ मा वकलक िनु्नहोस।् पररिार सहयोि लाइन १३६ १५० 
मा फोन िनु्नहोस ्िा तपाईको सथानीय पररिार सहायता काया्नलयमा 
जानहुोस।् अगं्देजी बाहदेक अनय भाषामा सहयोि र जानकारीको 
लावि फोन १३१ २०२ मा समपक्न  िनु्नहोस,् Centrelink भकु्तानी र 
सदेिाहरूको लावि । अगं्देजी बाहदेक अनय भाषामा जानकारीको लावि 
www.humanservices.gov.au हदेनु्नहोस ्र ‘अनय भाषामा सयूचना’ 
(Information in other languages) मा वकलक िनु्नहोस।्
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तपाई्को बाल्क्को जन् िता्न गिाउने 
तपाई ंआफनो बचचाको जनम दता्न िन्नकोलावि असपतालमा डाकटर िा 
सडुदेनीलदे तपाईलंाई जानकारी पयाक फारम वदनहुुनदेछ। कृपया फारम पयूरा 
िरदेर र फारम मा वनदनेिन अनसुार जनम मतृय ुर वििाह को NSW रजसट्ीमा 
पठाउनहुोला।

 • जनम दता्न अवनिाय्न र वनःिलुक छ

 • असपताल िा सडुदेनीलदे तपाईको आफनो बचचाको जनम दता्न िनने छैन

 • तपाई ं६० वदन वभत् आफनो बालबावलकाको जनम दता्न िनु्न पननेछ

 • तपाईलंदे आफनो जनम प्रमाणपत् (िलुक लाियू) प्राप् िन्न आफनो बचचा 
दता्न िनु्नपननेछ।

एक जनम प्रमाणपत्लदे तपाईकंो बालबावलकाको कानयूनी उमदेर प्रमाण, जनम 
र आमाबाबलुदे वििरण को ठाँउ प्रदान र एक बैंक िाता िोलनदे र एक 
पासपोट्न लावि लाियू िन्न, सकयू ल र िदेल कदे ही सरकारी लाभ, नामांकन लावि 
आिशयक छ।

वढला जनम दता्न (आफनो बचचाको 
जनमदेको ६० वदन पवछ) रजसट्ी द्ारा 
सिीकार िररनदेछ।

यवद तपाईलंाई जनम दता्न 
प्रवक्या कुनै पवन भािमा मद्त 
आिशयकता परदेको छ भनदे, 
रजसट्ी काया्नलय सथानहरू 
सवहत १३ ७७ ८८ मा फोन िन्न 
सकनहुुनदेछ। यसबाहदेक जानकारीको 
लावि रवजसट्ी काया्नलयहरुको 
वििरण ररवजसट्ीको िदेबसाइट 

www.bdm.nsw.gov.au मा प्राप् िन्न सवकनछ।

्ेवड्ेक्ि (व्व्कतसा)Medicare ि अषटे्वल्न 
बाल्ािसथा खोप िता्न
बचचाको जनम पवछ सकदे समम चाँडो मदेवडकदे यर (वचवकतसा)मा बचचाको 
दता्न िराउन महत्िपयूण्न हुनछ। बचचालाई मदेवडकदे यर (वचवकतसा)मा दता्न 
िराउनदे वबवत्कै सितः अषट्देवलयन बालयािसथा िोपमा पवन दता्न हुनछ 
। िोपको वमवतको बारदेमा तपाईलदे सयूचनाहरू प्राप् िनु्नहुनदेछ । एकपटक 
दता्न भएपवछ, तपाईलंदे अनलाइनबाटै तपाईकंो बालबावलकाको िोपको 
वििरणहरु हावसल िन्न सकनहुुनदेछ।

तपाईको आफनो बचचालाई मदेवडकदे यरमा दता्न िन्न, myGovको , 
www.my.gov.au मा िदेबसाइट माफ्न त एक मदेवडकदे यर अनलाइन िाता 
वसज्नना िन्न सकनहुुनदेछ।

प्रारवमभक बाल सिास्थय सदेिा (जसलाई बाल र 
पररिार सिास्थय कदे नरि िा विि ुसिास्थय कदे नरि भनदेर 
पवन समबोिन िन्न सवकनछ) लदे पाँच िष्नमवुनका 
बालबावलकाहरू भएका पररिारलाई बचचाको 
महतिपयूण्न सिास्थय जाँच सवहतको सहयोि प्रदान िछ्न। 
असपताललदे तपाईको क्षदेत्मा भएको पररिार सिास्थय 
नस्नलाई तपाईको समपक्न  वििरण पठाउँछ, जसलदे 
तपाईलाई समपक्न  िरी तपाई र बचचालाई घरमा आई 
हदेनने वयिसथा वमलाउँछ ।

प्रारवमभक बालयकाल सिास्थय सदेिालदे तपाईको वचनता 
िा चासो समबनिी सहयोि र सललाह प्रदान िन्न 
सकछन ्जसतै:

 • बचचालाई ििुाउनदे

 • रोइरहदेको बचचालाई फकाउनदे

 • SIDS रोकनदेसरुवक्षत सतुाईकोरणनीवत 

 • लालनपालन कौिल

 • बचचासँि िदेलनदे

 • िोप तावलका

 • तपाईको ससुिास्थय

 • तपाईको बचचा िा preschooler कोसिास्थय र 
विकास

 • तपाईको क्षदेत्मा भएका अनय सदेिाहरू 

तपाईको असपताल िा सुँडदेनीलदे तपाईलाई सथानीय 
प्रारवमभक बालयकाल सिास्थय सदेिासँि समपक्न  
िराईवदनदेछ ।
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तपाईकँो वििलुाई ििुाउँनदे 

Feeding your baby
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सतनपान– वशशलु ि आ्ाहरू्को लावग सिमोत्त् 

तपाईकँो वििकुो जीिनको पवहलो छ मवहनासमम वििलुाई सतनपान 
िराउन ुजरूरी हुनछ।  

यवद तपाई ँ र विि ुदिुैलाई सनचो छ भनदे विि ुजनमदेको एक घणटापवछ नै 
सतनपान िरुू िराउन सवकनछ। तपाईकँो विि ुचसुनदे िवक्त िा कला  वलएर 
जनमदेको हुनछ, र यवद उसलाई तपाईकँो पदेट िा छावतको पातलो छालामावथ 
राविवदनदे हो भनदे वििलुदे सतनको िोजी िन्न थालछ। 

विि ुजनमाएपवछ िरुूका कदे वह वदनमा तपाईकँो िरीरलदे कोलोषट्म भवननदे 
पोषणयकु्त दिु उतपादन िछ्न जसलदे वििलुाई सतनपानमा बानी नपारूनजदेल 
आिशयक पौवष्टक तति प्रदान िद्नछ। वतन िा चार वदनपवछ तपाईकँो 
िरीरमा दिु उतपान हुनथालछ र छावत ठयूलो र िवँदलो हुनछ। 

६ मवहनाबाट वििलुाई पाररिाररक िानदेकुरा िान वदनथालन ुआिशयक 
छ। विि ुएकिष्न नहुनजदेल सतनपान उसको प्रमिु आहारा िा िानदेकुराको 
सबभनदा महतिपयूण्न भाि बवनरहनछ। एक ददेवि दईुिष्नको बीचमा सतनपानलदे 
तपाईकँो वििकुो सिास्थयमा उललदेिवनय योिदान वदनदे िद्नछ।  

कररब ६ ददेवि ८ मवहनाबाट पानी ििुाउँन र १२ मवहना ददेवि िाईको दिु 
ििुाउँन सवकनछ। वििहुरूलाई ट्देवनङ् कप िा बोत्ल माफ्न त ििुाउँन 

सवकनछ,  तर १२ मवहना नपवुिकन बोत्ल वदन ुउवचत हुदँनै। 

वशशलुहरूलाई सतनपान गिाउँनलु जरूिी हुनछ व्कनरने 
्सले:
 • बालयकाल र पौढ जीिनमा रोि प्रवतरोिी प्रणालीलाई राम्ोवसत प्रिि्नन 
िद्नछ 

 • सामानय बवृद्ध र विकाि प्रिि्नन िछ्न 

 • मवषतषको विकाि िन्न सघाउँछ 

 • सङ्क्मण र बालयकालमा विरामीहुनदे ितरा कम िछ्न 

 • SIDS को ितरा कम िछ्न 

 • Type 1 डायविवटज, िजन बढ्नदे र बालयकाल लिायत पवछ जीिनमा 
मोटोपन Obesity को ितरा कमिछ्न। 

 • सिास प्रश्वासको रोि लागनदे ितरा लिायत गयषट्ोइनटदेररवटज,  कानमा 
सङ्क्मण, एलजमी र एवकजमा हुनदे ितरा कमिछ्न। 

आ्ाहरू्का लावग पवन सतनपान गिाउँनलु फाइिाजन्क 
छ व्कनरने ्सले:
 • यसलदे तपाईलँाइ आफनो वििवुसत वनकट राखन मद्त िछ्न 

 • तपाईकँो हाडको घनतिमा सिुार लयाउँछ 

 • विि ुजनमदेपवछ िरीरलाई वछटैि वनकोपान्न मद्त िछ्न 

 • रजसिला रोवकन ुअवघ हुनदे छावतको कयानसर, डायविवटज र िभा्नसयमा 
हुनदे कयानसरको ितरालाई कम िछ्न 

 • िभ्निती हुनअुवघको िजनमा फक्न नँ तपाईलँाइ मद्त िछ्न। 

 • तपाईकँो वििलुाइ आिशयक पौवष्टक पदाथ्न पिुदेको छ वक छैन भननदे 
वचनताबाट मकु्त राखछ। सतनको दिु कवहलयै पवन वनकै कडा िा वनकै 
कमजोर हुदँनै – यो जवहलदे पवन वठकक पोषणयकु्त हुनछ। 
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सतनपान्को  आि्र

जनमको कदे वह समय पवछ नै – प्राय िरदेर एकघणटा वभत् – वििहुरूलदे 
सतनपान िन्न चाहदेको सङ्कदे तहरू ददेिाउँन थावलहलछन,् िासिरी जि 
वििवुसत छाला-छालाबीच समपक्न  सथावपत हुनछ। तपाईकँो सिास्थय 
पररचाररकालदे विि ुर तपाईलँाइ सतनपानको बदेला राम्री हदेरवबचार िददै 
वसथवत सहज बनाउँनदे कुराको सवुनवचित िनने छन ्। पवहलो पटक सतनपान 
िरदेपवछ वििहुरू प्राय िरदेर लामो समयसमम वनदाउँनदे िछ्नन।् 

यवद तपाईलँाई सतनपान िराउन आएन िा वििलुदे तरुूनतै सतनपान िन्न 
जानदेन भनदे वचनता निनु्नहोस -  सतनपान तपाई ँर विि ुदिुैका लावि वसकनदे 
कला हो र कवहलदे कवह ँसतनपानलाई वनयवमत रूपमा सथावपत िराउन कदे ही 
समय र प्रयास िनु्नपनने हुनछ। जि तपाईलँदे तयो जाननहुुनछ, तयसपवछ सहज 
र सवजलो हुनदेिछ्न। िदेरै मवहलाहरू जसलदे िरुूमा कवठनाइ भोगनपुरदेको हुनछ 
उवनहरूलदे ििुी साथ र सफलतापयूि्नक सतनपान िराएका हुनछन।् 

सिास्थय पररचाररका लिायत चाइलड एणड फदे वमली नस्नहरूलदे लयाकटदेसन 
वयिसथापन िन्न तावलम प्राप् िरदेका हुनछन ्र उवनहरूलदे सतनपान िराउँन 
वििदेष िालका सललाह वदनसकछन।् यवद आिशयक परदेमा तपाईलँदे 
लयाकटदेसन सललाहकार (अकसर िरदेर वमड िाइफ िा सिास्थय पररचाररका)
बाट वििदेषज् सहायता पवन पाउँन सकनहुुनछ। उवनहरूलदे आमा र वििलुाई 
सतनपान िराउँन सघाउन उचच सतरको तावलम वलएका हुनछन।् 

तपाई्ँको वशशलुलाई छाती्ा िाखने 
तपाईलँदे दिु चसुाउन थालन ुअवघ सवजलो अिसथा पवहलयाउँन ुजरूरी 
हुनछ। यवद तपाईलँदे बसदेर दिु चसुाउँद ैहुनहुुनछ भनदे, वय कुराहरू सवुनवचित 
िनु्नहोस :

 • तपाईकँो ढाडलाई अडदेस लागन कुनै वचज छ

 • तपाईकँो काि िलुला िा समम परदेको छ 

 • तपाईकँो पैताला समम परदेको ठाउँमा छ ( तपाईकँो पैताला राखन सटुल 
िा बाकलो कुनै बसत ुचावहन सकछ) 

 • तपाईकँो ढाड र पािरुाहरूलाई अड्याउँन आिशयक परदेमा थप 
तवकयाहरू छन।् 

तपाईलँदे सतनपानको लावि आफनो वििलुाई समाउँनदे तररका विवभनन 
प्रकारका छन।् सिास्थय पररचाररकालदे तपाईलँाइ सवजलो लागनदे पोवजसन 
फदे ला पान्न सघाउँनदे वछन।् तपाईलँदे जनुसकैु पोवजसन रोजन ुभएपवन वय 
कुराहरूमा धयान वदनहुोस:

 • तपाईकँो वििलुाई िरीर वनकट राखनहुोस

 • तपाईकँो वििकुो विर सतनवतर फका्नएर उसको कुम र िरीरलाई वसिा 
पानु्नपछ्न (छाती – छाती जोडदेर)  राखनपुछ्न 

 • वििकुो नाक िा ओठको मावथललो भाि दिुको मणुटोको विपररत 
रहनपुछ्न 

 • वििलुदे नतवनककन िा िरीर नबङ्गयाइकन सवजलै सतनलाई भदेट्न 
सकनपुछ्न 

 • तपाईकँो वििकुो चयुँडो छातीकोको विपररत िा सामनुनदे हुनपुछ्न।

राम्ो संि चसुदेको राम्सी नचसुदेको
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तपाईकँो विि ुदिुको मणुटोमा जोवडएपवछ र तपाईलँदे 
आफयू लाई विश्वसत ठाननभुएपवछ, सतुदेर सतनपान िराउँन 
वनकै सवजलो हुनसकछ -  यसमा वििलुदे िाँद ैिदा्न 
तपाईलँदे आराम वलनसकनहुुनछ। तर तपाईलँदे वििलुाई 
श्वास वलन सवजलो पाररवदन उसको अनहुार अिावडको 
ठाउँ िलुला राविवदन ुपछ्न। यो कुराको याद राखन ु
जरूरी छ वक चार मवहना भनदा कम उमदेरका वििहुरू 
वतनका आमा बाबवुसत एउटै ओ्छयानमा सतुदेको बदेला 
एककासी िा अप्रतयावसत रूपमा मनने ितरा बवढ हुनछ। 
सरुवक्षत सतुनदे तररकाबारदे थप जानकारीको लावि पदेज 
१०४ को आमाबाब ुबनदेको पवहलो हप्ा (The first 
weeks of parenthood) मा हदेनु्नहोस । .

❖

सतनपानको बारदेमा िभा्निसथामा तपाईवँसत कुनै 
वजज्ासा भएमा तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा 
वचवकतसकलदे आिशयक सहयोि र जानकारी उपलबि 
िराउँन सकछन।् 

वशशलुलाई छाती्ा जोड्ने िा छलु िाएि िाखने

तपाईकँो वििलुाई दिुको मणुटामा चसुन सवजलो तलुयाउँन ुजरूरी हुनछ, 
नत् भनदे वििलुदे सतनपान िरदेको बदेला पया्नप् दिु वलन पाएको हुदँनै। अवन 
तपाईकँो दिुका मणुटाहरू पवन दखुन सकछन।् तपाईकँो छातीमा वििलुाई 
जोडदेर राखनदे तररका:

 • तपाईकँो वििकुो नाक र मावथललो ओठ आफनो दिुको मणुटाको 
सामनुनदे हुनदेिरी राखनहुोस 

 • वििलुदे मिु अवल फरावकलो हुनदेिरी मिु निोलनुजदेल पि्ननहुोस 
(वििलुाई मिु िोलन प्रोतसाहन वदन तपाईलँदे वििकुो ओठमा आफनो 
दिुको मणुटो लिदेर दलनहुोस)

 • वछटैि तपाईकँो वििलुाई आफनो छावतवतर सानु्नहोस तयसो िदा्न तललो 
ओठलदे मणुटोको फदे दकोको परसमम छुनछ। यसो िदा्न तपाईकँो दिुको 
मणुटो वििकुो मिुको मावथललो िणडवतर सोवझएको हुनछ 

 • सिै ँखयाल राखनहुोस वक तपाईलँदे वििलुाई छावत भएवतर सानु्नहोस न 
वक तपाईकँो छाती विि ुभएवतर । 

जि तपाईकँो विि ुछावतमा राम्री जोवडएको हुनछ तपाईलँदे वय कुराहरू याद 
िन्न सकनहुुनछ: 

 • तपाईकँो वििकुो तललो भनदा मावथललो ओठ वभत्को नरम भाि बढी 
ददेविनदे हुनछ

 • चसुनदे क्म छोटो र वछटो वछटो हुदँ ैरोवककँद ैरोवककँद ैलामो र िवहरोवसत 
चसुनदे िनने 

 • दिुको मणुटोलाईघ िवहरो वसत तानदेको िा कयापप पारदेको अनभुयूवत हुनछ 
तर असहज हुदँनै 

 • िरुूमा तपाईकँो वििलुदे आिँा फरावकलोवसत िलुला िरदेको र आननद 
मावनरहदेको ददेविनछ। सतनपानको अनतयवतर वििलुदे आिँा बनद िछ्नन ्

 • जि तपाईकँो वििलुदे उसको मिु सतनबाट बावहर वनकालछ तपाईकँो 
दिुको मणुटो नरम  र लामो ददेविनछ तर टुपपोमा बाटुलो हुनछ न वक चदेपटो 
िा समम परदेको 

 • तपाईकँो छावतबाट दिु आपयूतमी बढ्न थालदेपवछ तपाईलँदे दिु वनलदेको 
सनुन सकनहुुनछ।

सतनपान िराएको पवहलो साता िा तयसको आसपासमा वििलुदे िरुूमा 
चसुदा तपाई ँकदे वह वपडा िा असहज अनभुि िन्न सकनहुुनछ। वछटैि नै यसतो 
वपडा कम हुदँ ैजानदेछ, तर सतनपान िराउँनजदेल यसतो दिुाई जारी रहनछ भनदे 
तपाईकँो वििलुदे राम्री दिु नचसुदेको हुनसकछ र तपाईलँदे विसतारै आफनो 
वििलुाई छुटाउँन ुपछ्न र पनु चसुन सवजलो पाररवदन ुपछ्न। 
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विि ुजनमदेको ७ ददेवि १० वदनसमम तपाईकँो दिुका मणुटाहरूमा कदे वह 
अपठ्यारो भएको अनभुयूवत हुन ुसामानय हो। तपाईलँदे नहुाउँदा िा िरीरमा 
लिाएको कपडालदे सतनमा छँुदा यसतो अनभुि हुनसकछ  । 

दिु चसुाउँदा वपडा हुनदे र दिु चसुाएर छाड्दा चयावपएको िा चदेपटो मणुटो 
हुनदे हुनछ भनदे तयो तपाईकँो वििलुदे राम्री चसुदेको िा उसको मिुलदे राम्री 
नसमाएको सङ्कदे त हो। तपाईकँो सिास्थय पररचाररका, चाइलड एणड 
फदे वमवल सिास्थयकममी िा लयाकटदेसन सललाहकारवसत मद्त मागनहुोस र 
आफयू लदे सतनपान िराएको हदेन्न भननहुोस। तपाईलँदे अषट्देवलयन ब्रदेष्टवफवडङ् 
एसोवसएसनको ब्रदेष्टवफवडङ् हदेलपलाइन १८०० ६८६ २६८ (1800 
mum2mum) मा पवन समपक्न  िन्न सकनहुुनछ। 

्ेिो वशशलुले प्ा्नप् सतनपान गरििहे्को छ रनने्कलु िा ्ैले 
्कसिी थाहपाउँने ?
सतनपान आपयूतमी र मािको आिारमा चलछ। जवतबढी तपाईकँो वििलुदे 
वपउँछ तयवत नै बढी पररमाणमा तपाईकँो छातीलदे उतपादन िछ्न। तपाईकँो 
वििकुो लावि पया्नप् दिु उतपादन भरैहदेको छ भननदेकुरामा आश्वासत बनन वय 
कदमहरू चालनहुोस: 

 • वििलुदे भोकाएको सङ्कदे त िरदेपवछ ििुाउनहुोस । वििलुाई नपिा्नउँन ु
होस ! रून ुकराउँन ुभोकाएको पवछललो सङ्कदे त हो 

 • िरुूका हप्ाहरूमा वदनमा ६ ददेवि ८ पटकसमम चसुाउँनदे अपदेक्षा िनु्नहोस 
( हुनसकछ वक वदनमा १० ददेवि १२ पटक समम) । वत मधयदे कदे वह रातको 
बदेला चसुाउँन ुपनने हुनसकछ ।  

 • तपाईकँो वििलुदे कवमतमा ४ िटा ( फयाँकन वमलनदे)  िा ६ िटा  (कपडा) 
िा नयापी वभजाएको हुनसकछ । 

 • वििलुदे वदनमा एक पटक वदसा िरदेको हुनछ िा वदनमा िदेरै पटक िरदेको 
हुनसकछ िा कदे वह वदनमा एक पटक िरदेको हुनसकछ– वदसा नरम िा 
पातलो हुनछ र तयो मसटाड्न जसतो पहदेलँो रङ्िको हुनछ। 

 • तपाईलँदे दिु चसुाउँदा दह्ोवसत चसुदेको अनभुि िनु्नहुनदेछ 

 • तपाईलँदे दिु वनलदेको आिाज सनुनहुुनदेछ  

 • तपाईकँो वििलुाई कदे वहबदेर सतनपान िराएपवछ उ िानत हुनछ 
भननदेकुराको अपदेक्षा राखनहुोस – िा उ चलन थालछ भननदे ठाननहुोस –  
िरुूमा यसमा यसै हुनछ भननदे छैन तर कदे वह साता पवछ वत दईु मधयदे एक 
सिभाि ददेविनसकछ।  

्ेकवह ्हतिपूर्न प्श्नहरू...

्वि ्लाई हेपाटाइवटस बी रए्को रए ्ैले सतनपान 
गिाउँन हुनछ ?
हुनछ, यो सरुवक्षत छ – विि ुजनमदेपवछ तपाईकँो वििलुाई इमयनुोगलोविन 
इनजदेकसन वदइएको हुनछ, र हदेपाटाइवटस बी भयावकसन लिाउँन थावलएको 
हुनछ। 

्वि ्लाई ए्आइरी रए्को रए पवन ्ैले सतनपान  
गिाउँन सकछलु ?
अषट्देवलयामा एचआइभी पोवजवटभ भएका मवहलालाई सतनपान निराउन 
सललाह वदइनछ। हालको अनसुनिानलदे सतनपान माफ्न त वििमुा एचआइभी 
सनने ितरा रहदेको ददेिाएको छ। 

्वि ्लाई हेपाटाइवटस सी छ रनेपवन ्ैले सतनपान  
गिाउँन हुनछ ? 
हुनछ,  सतनपानका कारण सिास्थयमा हुनदे फाइदा  बढी  र  हदेपाटाइवटस 
सी सतनपान माफ्न त सनने ितरा कम रहदेको हुनछ । यवद तपाईकँो सतनमो 
मणुटो वचररनदे र तयसबाट रित बगनदे िरदेमा तपाईलँदे दिु दहुदेर  उक्त घाउ वनको 
नहुनजदेल तयसलाई फयाँकनपुछ्न वकनभनदे तयसरी दहुदेको दिुमा रित वमवसएको 
हुनसकछ। थप जानकारीको लावि हदेपाटाइवटस NSW फोन: (०२) ९३३२ 
१८५३ मा समपक्न  िनु्नहोस। 

पवहलो ्ेकवह हप्ा्ा 
आमा र वििहुरूलाई सतनपान िन्न िराउँन सहज र सवजलो अनभुि िन्न 
िदेरै हप्ा लागछ। तपाईकँो दिु आपयूतमी वनयवमत बनन कररब चार हप्ा लागछ । 
िरुूमा तपाईकँो सतन परुा भररएको र असहजपयूण्न हुनदेछ तर विसतारै सवजलो 
हुदँजैानछ । 

अविकाँि वििहुरू पवहलो िा दोश्ो हप्ामा रातको बदेला वबउँवझनदे र 
वदनभरी सतुनदे िछ्नन ्वकनभनदे उवनहरू िभा्नसयमा रहदँा तयसतो बानी परदेको 
हुन्थयो। अविकाँि वििहुरूको सामानय िारीररक विकािको लावि 
उवनहरूलाई िदेरै मवहनासमम रातको बदेला  वनयवमत रूपमा एक िा दईुपटक 
दिु खिाउँनपुनने हुनछ। 

तपाईकँो वििकुो वबउँवझनदे क्म अपरानह अबदेरवतर िा विहान सिदेरै वतर सन्न 
थालछ। यो समयमा वििलुाई कािमा िदेलन र सतनपान वनयवमत रूपमा 
िररराखन मनपछ्न। यो महतिपयूण्न प्रकृया हो:  वििहुरूलदेअकदो वदन पया्नप् दिु 
उपलबि हुनदे नहुनदे कुराको यसरी यवकन िरदेका हुनछन। यवद वििलुदे चसुदेर 
सतनको दिु वनिाछ्न भनदे मात् तयसमा पनु दिु उतपादन भएर भररनदे िछ्न। 
वदनको आविरमा सतनमा दिु िाली भएको अनभुि हुन ुसामानय कुरा हो।  
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वििहुरू लिातार रूपमा बढ्द ैिरदेका हुनछन ्तयसकारण उवनहरूलाई 
सातामा सबैवदन भोक लािदेको हुनछ र उवनहरू पटक पटक िान िोजछन।् 
कदे वह साताको अनतरालमा उवनहरूलाई भोक लागनदेक्म बढ्द ैजानछ र िदेरै 
वदनसमम उवनहरूलदे पटक पटक िानछन ्र आराम िछ्नन।् तपाईकँो आपयूतमी 
वयिसथामा पवन कुनै समसया हुदँनै, उतपादन प्रणालीलदे आफँै थप िरररहदेको 
हुनछ। 

पछावडको पानामा रहदेको टदेिललदे विि ुजनमदेको िरुूका कदे वह वदनपवछ 
सतनपानबारदे जानकारी वदनछन।् 

तपाईकँो दिु आपयूतमी वयिसथालाई कायम राखन र दिु िावनन नवदन, 
दिु वनषकासनद्ारमा अिरोि हटाउँन र मवसटवटसको ितरालाई कमिन्न 
तपाईलँदे वििलुाई दिु चसुाउँदा हरदेक पटक सतनलाई परुा ररतयाउँन ुपछ्न। 
तपाईकँो सतनलाई सवजलो नहुनजदेल वििलुाई ििुाउँनहुिस र तयसपवछ 
अकदो सतन चसुाउँन ुहोस। तपाईकँो वििकुो उमदेर, उनलाई लािदेको भोकको 
सतर, पवछललो पटक ििुाएपवछ वितदेको समय, पवहलो सतनमा उपलबि 
दिु र वदनको समय आवद कुरामा तपाईकँो वििलुदे एकमात् िा दिुै सतन 
चसुनदे भननदेकुरा वनभ्नर रहनछ। हरदेक पटक सतनपान िराउँदा पालैपालो िरदेर 
ििुाउँनहुोस (एक पटक ििुाउँदा दावहनदे र अकदो पटक ददेब्रदे िरदेर पालै 
पालोचसुाउँनदे िनु्नहोस )।

सतनपान ि खाने्कलु िा 

जि तपाईलँदे सतनपान िराउँन िरुू िनु्नहुनछ तयस अििीमा  बढ्ता भोक र 
वतिा्न लािदेको अनभुयूवत हुन ुसामानय हो।  तपाईलँदे थप सिस्थयकर िानदेकुरा 
िान सकनहुुनछ। तपाईकँो िानदेकुरा पदेज २८ को तावलका Healthy 
eating for pregnancyमा भवनए अनसुार योजना िनु्नभए हुनछ र 
िानदेकुराको हरदेक समयूहहरूबाट एक िा दईु सभ्न थप वलनहुोस। 

 • ब्रदेड, वसररयल, चामल, पासता र नडुलस

 • तरकारी र िदेडािडुी 

 • फलफयू ल 

याद िनु्नहोस सतनपान नयाँ अनभुि हो जनु तपाई ँर 
तपाईकँो वििलुदे वसकद ैहुनहुुनछ । तपाईलँदे पवहला सतनपान 
िराउँन ुभएको भएपवन तपाईकँो वििलुदे सतनपान िरदेको 
हुदँनै र तपाईलँाइ िरुूका वदन र हप्ाहरूमा कदे वह मद्त 
चावहन सकछ । तपाईलँाइ सहायता र मद्त चावहएमा वय 
ठाउँहरूमा समपक्न  िनु्नहोस :

 • तपाईकँो सिास्थय पररचाररका 

 • अषट्देवलयन ब्रदेष्टवफवडङ् एसोवसएसनमा १८०० ६८६ 
२६८ (1800 mum2mum)

 • तपाईकँो सथानीय चाइलड एणड फदे वमली हदेलथ नस्न – 
विाइट पदेजमा हदेनु्नहोस, कमयवुनटी हदेलथ सदेनटरहरू िा 
अवल्न चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नसदेज 

 • काररतानदेमा  ९७९४ २३०० िा १८०० ६७७ ९६१ 

 • ट्देवषट्वलयन फदे वमली कदे यर सदेनटरमा (०२ण ९७८७ 
०८५५ (वसड्नी मदेट्ोपोवलटान) िा 

 • १८०० ६३७ ३५७ (NSW क्षदेत्) 

 • तपाईकँो वजपी िा वपवडयवट्वसयन 

 • प्रमावणकरण प्राप् लयकटदेसन सललाहकार । तपाई ँ
असपतालबाट घर फक्न न ुअवघ उवनहरूको नामािली 
सयूची मागनहुोस। 

❖

्ैले ठोसखाना ्कवहले िेवख  विन थालने ?

कररब ६ मवहनामा तपाईलँदे ठोस िानदेकुरा वदनथालन ुपछ्न। 
सललाहको लावि तपाईकँो चाइलड एणड फदे वमली नस्नवसत 
समपक्न  िनु्नहोस।  
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हेलथ एलट्न !  
्ेवड्ेकसन एणड सतनपान 

यवद तपाईलँदे कुनैपवन  वसफाररस िररएको िा काउनटरमा 
वसि ैिएर वकनन वमलनदे औषिी वकनन ुपरदेको छ भनदे 
तपाईकँो वचवकतसक िा फामा्नवसष्टलाई आफयू लदे सतनपान 
िराइरहदेको कुराको जानकारी िराउँनहुोस। उवनहरूलदे 
सरुवक्षत औषिी चयन िन्न मद्त िननेछन ्। तपाईलँदे मदर 
सदेफ (०२ ) ९३८२ ६५३९(वसड्नी महानिर क्षदेत्मा) िा 
१८०० ६४७ ८४८ (क्षदेत् NSW) मा  पवन समपक्न  िन्न 
सकनहुुनछ । 

❖

्ेथाडोन, बलुपे्नोवफन उप्ाि  
ि  सतनपान 
यवद तपाईलँदे मदेथाडोन िा बपु्रदेनोरवफन उपाचार सदेिा वलन ु
भएको भएपवन अनय िालका लाियू औषिी वलन ुभएको 
छैन भनदे सतनपान िराउँन सकनहुुनछ। सानो पररमाणको 
मदेथाडोन िा बपु्रदेनोवफ्न न सतन वभत्को दिुसमम पिुदेका 
हुनछन।्  

तपाईकँो वचवकतसकवसत कुनैपवन समभावय ितराहरू र 
आफना विकलपहरूबारदे छलफल िनु्नहोस।् थप सहयोि र 
जानकारी मदरसदेफको टदेवलफोन (०२ ) ९३८२ ६५३९ 
(वसड्नी) िा १८०० ६४७ ८४८मा (क्षदेवत्य NSW )  िा 
ADIS मा (०२) ९३६१ ८००० (वसड्नी) िा १८०० 
४२२ ५९९ ( क्षदेवत्य NSW) बाट प्राप् िन्न सवकनछ ।  

्ेक ्ैले सतनपान गिाउँनलु अवघ नक्कली  ल्ुसने्कलु िाअथा्नत 
ड्ी िा प्ावसफा्ि्को प््ोग गनलु्नहुनछ?

अविकाँि मवहलालदे वतनका वििहुरूलाई नककली चसुनदेकुरा वदनदे िछ्नन।् 
तपाईलँदे पवन तयसरी चसुनदे कुरा वदनदे वक नवदनदे भनदेर वनण्नय िनु्नअवघ कदे वहकुरा 
सोचवबचार िनु्नपछ्न। अधययनहरूलदे कदे  ददेिाएको छ भनदे सतनपानमा राम्री 
बानी पाररसकन ुभनदा पवहलदे डमी चसुन वददँा तपाई ँर तपाईकँो वििलुाई 
सतनपानको अििीमा हुनदे आननदको अििी कम हुनसकछ। नककली चसुनदे 
कुरा र सतनलाई चसुन वििलुदे प्रयोि िनने तररकाको कारण तपाईकँो सतनबाट 
दिुको आपयूतमीमा नकारातमक असर पन्नसकछ। कदे वह मवहना परुा िरदेका 
वििहुरूलदे नककली चसुनदेकुरा र सतनको फरक वचनह सकछन।् 

यवद तपाईलँदे नककली चसुनदेकुरा वदनदे वनण्नय िनु्न भयो भनदे सतनपान राम्री 
सचुारू नहुनजदेल पि्नन  हामी सझुाि वदनछौ।ँ तपाईकँो वििकुो नककली 
चसुनदे सामान िा डमीहरूलाई सफा िरदेर हरदेक वदन सटदेररलाइज िनु्नहोस।् 
प्रयोिमा नलयाएको बदेला वत सामानहरूलाई एउटा भाँडोमा राखनहुोस। 
वत चसुनदे कुराहरूलाई (सफािन्न) भनदेर आफनो मिुमा नहालनहुोस र 
वतनमा कुनैपवन िानदेकुरा र अनय कुराहरू (जसतो वक मह) कवहलयै यसमा 
नहालनहुोस। 

तपाईकँो वििलुाई अलि अलि तररकालदे िानत पान्न सवकनछ र 
तयसबारदेमा तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा चाइलड एणड फदे वमली हदेलथ 
नस्नवसत कुराकानी िनु्नहोस। 

अल्कोहल, अन् औषधीहरू ि सतनपान 

सतनपान माफ्न त अलकोहल र अनय लाियूपदाथ्नहरू तपाईकँो वििकुो 
िरीरमा प्रिदेि पाउँन सकछ। तपाई ँर तपाईकँो वििकुो लावि सबभनदा 
सरुवक्षत विकलप भनदेको कुनैपवन प्रकारको अलकोहल सदेिन निनने र 
सतनपान िराउँदा िैर कानयूनी लाियू पदाथ्न सदेिन निनने। विज्हरूलदे विि ु
जनमदेपवछ कवमतमा एक मवहनासमम िा वििलुदे वनयवमत रूपमा सतनपान 
िन्न नथालदेसमम मवहलालदे अलकोहल सदेिन िन्न नहुनदे सललाह वदएका छन।् 
तयसपवछ यवद तपाईलँदे अलकोहल वपउँन ुभएमा तयसको मात्ा प्रवतवदन दईु 
गलास िा सभ्नमा वसवमत िनु्नपछ्न भनदेका छन।् 

अलकोहल(रकसी) तपाईकँो रक्तनली माफ्न त सतनको दिुमा समदेत पगुछ 
र तयो क्म तपाईलँदे वपउँन थालदेको ३० ददेवि ६० वमनदेट पवछ िरुू हुनछ। 
सतनपान िराउँन ुभनदा ततकाल अवघ अलकोहल नवपउँनहुोस र यवद 
तपाईलँाइ अलकोहल वपउँन मन लािदेमा पवहला दिु दहुदेर राखनहुोस। 
तपाईलँदे मोदरसदेफ िदेभसाइट www.mothersafe.org.au मा थप 
जानकारी पाउँन सकनहुुनछ।   

अषट्देवलयन ब्रदेष्टवफवडङ् एसोवसएसनलदे पवन सतनपान र अलकोहलको 
बारदेमा जानकारी मयूलक पवुसतकाहरू प्रकािन िद्नछ। तपाईलँदे तयसलाई 
अनलाइनमा http://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/safe-
when-breastfeeding/alcohol-and- breastfeeding िएर हदेन्न 
सकनहुुनछ। 
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“िरुूमा सतनपान िराउन कदे वह कवठनाइ भएको वथयो र 

कवतपय समयमा असवजलो पवन हुन्थयो। मलैदे मदेरो सिास्थय 

पररचाररका र बाल तथा पररिार सिास्थयकममी नस्नबाट मद्त 

वलए ँर मदेरो लष्य - ६ मवहना, तीन मवहना इतयादी तय िरदेर। 

जि मलैदे पवहलो लष्य परुा िरदे  ँतयसपवछ मलाई ँवनकै नै बढी 

सवजलो र सहज भयो र म अकदो लष्यवतर अवघबढ्न तयार 

भए।ँ अनतयमा मलैदे १६ मवहनासमम सतनपान िराए।ँ िरुूको 

पवहलो कवठन हप्ाहरूमा मलाई आफयू लदे तयसो िन्न सकछु 

जसतो विश्वास लािदेको वथएन।” चोल 
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सतनपान गिाउने ्कलु िा्ा तपाई्ँको पाट्ननि स्ेत सहरागी 
हुनलुपछ्न 

तपाईकँो पाट्ननरलदे सतनपान िराउँन सघाउन र  विि ुर तपाईबँीच सतनपान 
सथावपत िन्न महतिपयूण्न भयूवमका वनिा्नह िनु्नपनने हुनछ। अनसुनिानहरूलदे 
ददेिाए अनसुार जनु आमाहरूलाई आफना पाट्ननर र पररिारलदे प्रदेरणा वदनदे र 
सहयोि िनने िरदेका छन उवनहरूलाई पयारदेवनटङ् िा अवभभािकको भयूवमका 
मनोरनजनपयूण्न हुनदे िछ्न। 

तपाई ँपाट्ननरलदे वय कुराहरू िन्न सकछन:

 • तपाईलँदे सतनपान िराउन ुभएको बदेला पया्नपत िानदेकुरा र पदेय पदाथ्नको 
जोहो िररवदएर जीिन सहज बनाउँनदे

 • सतनपान िराएपवछ वििलुाई ँसतुाउँनदे िा िदेलाउँनदे िरदेर तपाईलँाइ 
कदे वहबदेर आराम िनने मौका वदएर 

 • सतनपान िनु्न अवघ िा तयसपवछ वििलुाई नहुाउन िा कपडा बदलन 
वयिहाररक सहयोि उपलबि िराएर 

 • तपाईमँावथ बढी भारपन्न नवदन िरुूका कदे वह वदन र हप्ाहरूमा भदेट्न 
आउनदे पाहुनाहरूको खयाल राखद ैउवनहरूको वयिसथापन िरदेर। 

छाती्को िलुध वन्कालने िा िलुहुने ्कलु िा 

कवतपय मवहलालदे विवभनन कारणलदे छावतको दिु वनकालनदे िछ्नन। तपाईलँदे 
पवन तयसोिन्न सकनहुुनछ वकनकरी:

 • वििलुाई सतनमा राम्री टाँवसन तपाईकँो सतन िदेरै ठयूलो िा पयूण्न रूपमा 
भररएको हुनसकछ तयसो हुदँा तपाईलँदे वििलुाई खिाउँन ुभनदा पवहला 
कदे वह दिु दहुुन ुआिशयक हुनछ। 

 • छावतबाट प्रतयक्ष रूपमा दिु चसुाउँन तपाईकँो विि ुवनकै िदेरै वबरामी िा 
सानो छ  । 

 • तपाई ँआफनो वििबुाट कदे वह घणटाको लावि पर जानपुदा्न वििलुाई 
ििुाउन ुपनने हुनछ। 

 • तपाई ँकाममा फक्न दँ ैहुनहुुनछ र वििलुाई ििुाउँन उसलाई हदेर वबचार 
िनने वयवक्तलाई दिु छाड्न ुपनने हुनछ। 

तपाई ँहातलदे दिु दहुुन सकनहुुनछ, िा तपाई ँहातदे िा इलदेवकट्क पमपको 
प्रयोि िन्न सकनहुुनछ। तपाईलँदे कसरी दहुुनहुुनछ  भननदेकुरा दिु कवतपटक 
वकन र कवत पररमाणमा दहुुनदे भननदेकुरा वनभ्नर रहनछ।  तपाईलँदे आफनो 
सिास्थय पररचाररका िा असपतालको लयकटदेसन सललाहकारवसत हातलदे 
कसरी दहुुनदे र हातदे पमपको प्रयोि कसरी िनने भननदेकुरा वसकाउन अनरुोि 

िन्न सकनहुुनछ। बजारमा विवभनन  प्रकारका पमपहरू उपलबि छन,् तपाईलँदे 
वकनन ुिा भाडामा वलन ुअवघ लयाकटदेसन सललाहकार िा अषट्देवलयन 
ब्रदेष्टवफवडङ् एसोवसएसनवसत आफयू लाई कुन िालको पमप उपयकु्त हुनछ 
भननदेकुरा उवनहरूवसत सोिपछु िरदेर यवकन िनु्नहोस। 

सफा भाँडोमा दिु दहुुनहुोस। यसरी दहुदेको दिुलाई तरुूनतै प्रयोि 
िररहलनहुोस िा तयसलाई प्रयोिमा लयाउँन ुअवघ वसलबनदी िररएको 
भाँडोमा हालदेर वफ्रजको चीसो ठाउँमा (पछावडपटिी) राखनहुोस।् सतनबाट 
वनकावलएको दिुलाई वचसयाएर बरफ बनाएर पवन राखन सवकनछ। 

दिु दहुुनदे र भणडार िनने तररकाबारदे थप जानकारी चावहएङ्िा तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररकावसत िा विि ुतथा पाररिाररक नस्नवसत NSW 
Health booklet Breastfeeding your babyको एक प्रवत मागनहुोस। 
यो अनलाइनमा पवन उपलबि छ जसको ठदेिाना हो :  
http://www0.health.nsw.gov.au/pubs/2011/pdf/ 
breastfeeding_your_baby_w.pdf

स्राव् सतनपान स्स्ाहरू 

नि् ल्ुणटाहरू 
दखुनदे र क्षवतग्षत भएका मणुटाहरूको मतलि वििलुदे छावतमा राम्री 
चवुसरहदेको छैन भननदे बवुझनछ। वििलुदे दिु चवुससकदे पवछ सनतका 
मणुटाहरूलाई सकुन वदनहुोस िा दिुलाई ढाकनदे िरदेको कपडा ब्रालाई 
मावथपटिी नै राखनहुोस।् सतनपान िराएको पवहलो हप्ापवछ तलका वय 
समसयाहरू जारी रहदेमा तपाईकँो विि ुतथा पाररिाररक सिास्थयकममी नस्न 
िा अषट्देवलयन ब्रदेष्ट वफवडङ् एसोवसएसनमा समपक्न  िनु्नहोस: 

 • मणुटाहरू लिातार दवुिरहदेमा 

 • तपाईकँो मणुटाहरूको छालामा क्षवत पिुदेको छ

 • मणुटाहरू वनचररएको िा िडबडी भएमा

्वसटवटस 
दिु सवुनननदे िा तयसका माँिपदेिीहरू फयू लनदे रोिलाई मवष्टवटस भवननछ। 
दिुको आपयूतमी हुन सचुारू नहुनजदेल यसतो वसथवत ददेविन ुसामानय हो। विघ्र 
उपचार िरदेमा मवसटवटस चाँडै वनको हुनछ। 

वय कुराको खयाल राखनहुोस:

 • दिुको माँिपदेिी रातो हुनदे र सवुनननदे भएमा 

 • छातीमा मासकुो डललो िा कडापन ददेविएमा 

 • फल ुजसतो लक्षण र हलका तातोपन िा एककासी तापक्म बढदेर विरामी 
पनने अवन टाउको दखुनदे भएमा । 
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यवद तपाईलँदे िलुो दिु ििुाउँनदे वनण्नय िनु्न भएको भए आफनो वििकुो 
लावि तयसलाई सरुवक्षत बनाउँन वय कुराहरू िनु्नहोस: 

 • निजात वििकुो लावि सिीकृवतप्राप् िलुो दिु मात् प्रयोि िनु्नहोस – 
अविकाँि वत दिुहरू िाईको दिुमा आिाररत हुनछ। 

 • अषट्देवलयामा बनाइनदे सबै िलुो दिुलदे िाद् तथा सरुक्षाको लावि 
आिशयक मापदणडहरू परुा िरदेको हुनछ। 

 • दिु ििुाउँन ुपवहलदे िनने तयारी, भाँडोको सटदेररलाइजदेसन र भणडारमा 
साििानी अपनाउँनहुोस: 

> िलुो दिुको भणडार र तयसलाई ििुाउँनको लावि िनने तयारीबारदे 
वदइएको वनदनेिनलाई पालन िनु्नहोस 

> प्रयोि भएका सबै उपकरणहरूलाई सटदेररलाइज िनु्नहोस। 

सिै ँिाद् तथा सरुक्षा वनदनेविकाहरूको पालन िनु्नहोस: 

 • िलुो दिुलाई सरुवक्षत रूपमा भणडार िन्न वनमा्नतालदे वदएको वनदनेिनहरू 
पालन िनु्नहोस 

 • प्रयोि नभएको िलुो दिुमा वयाकटदेररया उतपत्ी हुनसकनदे भएकोलदे चावहनदे 
मात्ामा मात् दिु बनाउँनहुोस 

 • तपाईकँो वििलुदे िाइनसकदे को फमु्नला दिुको बोतल फयाँवकवदनहुोस – 
पवछको लावि भनदेर  तयसलाई नराखनहुोस।

्वि फ ल्ु्नला िलुध खलुिाउँने हो रने असपताल्ा ्ेक लैजाने : 

यवद तपाईलँदे फमु्नला दिु ििुाउँनदे वनण्नय िनु्न भएको छ भनदे तपाईलँदे विि ु
जनमाउँन असपतालमा आउँदा नै िलुो दिु र आिशयक उपकरण आफयू वसत 
वलएर जानपुनने हुनछ। तपाईकँा साथ वनमन कुराहरू हुनपुछ्न: 

 • तपाईलँदे रोजन ुभएको एक कनटदेनर िलुो दिु 

 • चसुनदे मणुटो, ढकनी र मणुटोलाई अड्याउँनदे सामान सवहत २ ददेवि ६ िटा 
ठयूला बोत्लहरू। सजाइएका र अपठ्यारो आकारका बोत्लहरू सफािन्न 
िाह्ो हुनछ र कुनै िास आकारको बोत्ल िा मणुटोलदे हािा वछन्न नवदनदे 
िा कोवलक भएको भननदे कुनै प्रमाण छैन। 

तपाई ँघरजान ुअवघ, तपाईलँलाइ बोत्लमा दिु तयार िन्न र ििुाउँन सकनदे 
बनाउँनदे छन।् सिास्थय पररचाररकालदे िलुो दिुलाई तयार िनने र भणडार 
िननेबारदे वलवित रूपमा सवह जानकारी वदनदे छन।् वििकुो लावि िलुो 
दिु प्रयोि िनु्नअवघ थप जानकारी, सहायता र सहयोिको लावि तपाईकँो 
आफनो सिास्थय पररचाररका िा बाल बावलका र मवहला सिास्थयकममीवसत 
समपक्न  िनु्नहोस। 

तपाई्ँको वशशलुलाई खलुिाउँने 

मवष्टवटस वनमन कारणबाट हुनसकछ:

 • पवहलो सतनबाट परुा दिु नचसुाई िा नवनलकावलकन दोस्ो सतन 
चसुाएमा 

 • सतनको मणुटामा क्षवत पिुदेमा (माँिपदेिी एक आपासमा राम्री 
नजोवडएको कारण वचरा पनने िा वछरिहरू पनने भएमा)

 • दिु वनषकँनदे ठाउँहरू बनद भएमा 

 • सतनपान िराउँनदे िलैी एककासी पररित्नन भएमा 

 • वनकैबढी थाकदे मा र िानदेकुरा वनयवमत निाएमा 

यवद तपाईकँो सतनमा मवसटवटसको लक्षण ददेविएमा प्रभावित सतनको 
उपचार यसरी िनु्नहोस:

 • पटक पटक सतन चसुाएर र दिुलाई राम्ी वनिारदेर 

 • वििलुाई दिु चसुाउन नसकदे मा सतनबाट दिु दहुदेर वनकालदेर 

 • हरदेक पटक दईु दईु चोटी दिु चसुाउन थालदेर (तयसपवछ पालै पालो 
चसुाउन िरुू िरदेर) 

 • यवद दिु चसुाएको पवहलो दिवदन वभत् तयसको लक्षण ददेविएको हो 
भनदे दिु चसुाउन ुअवघ र पवछ वचसो कमप्रदेसको प्रयोि िरदेर 

 • ििुाउँन ुअवघ उषण तातो प्रयोि िरदेर (जसतो वक नहुाउँनदे, नानो पानीको 
पोकालदे सदेकनदे) र यवद सतनपान िराउँन थालदेको कदे वह समयपवछ वचसो 
कमप्रदेसलदे वथचनदे । 

 • चसुाउँदा मणुटोको मावथललो भािमा विसतारै माड्नदे िा मसाज िनने

 • आराम िनने, तरल पदाथ्न िरीरमा बढाइराखनदे र कुनैपवन मद्तलाई 
सिीकार िनने

यवद तपाईलँदे १२ घणटावभत् मासकुो डललोलाई नरम तलुयाउन र 
रातोपनलाई घटाउन सकन ुभएन भनदे िा विरामी महिसु िन्न थालनभुयो 
भनदे तपाईलँदे आफनो डाकटरवसत समपक्न  िनु्नहोस वकनकरी तपाईलँाइ 
एवणटिायोवटकस वदन आिशयक हुनसकछ। तपाई ँर तपाईकँो वििलुाई 
सरुवक्षत हुनदे िालका एवणटिायोवटकसहरू उपलबि छन ्जसलदे िदा्न तपाई ँ
सतनपान जारी राखन सकनहुुनछ। तपाईकँो सतनलाई िाली िराउँन सतनपान 
िराउँन ुजरूरी हुनछ। 
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सिास्थ् सािधानी !

फमु्नला अथा्नत िलुो दिुलाई तयारी िनने क्ममा भएका 
िलतीका कारण कदे टाकदे टीहरू विरामी पन्नसकछन।् 
भाँडोको बावहर टाँवसएको लदेिलमा वदइएका 
वनदनेिनहरूलाई अनसुरण िनु्नहोस।् 

सनतपान, धलुलो िलुध िा फ ल्ु्नला 
सेिन ि एलजजीहरू 
कदे टाकदे टीहरूमा एवकजमा विकवित हुन नवदन  िा 
एलजमीहरूबाट बचाउँन सतनपानलदे मद्त िन्नसकछ 
। यवद तपाईकँो पररिारमा एलजमी िा एवकजमा 
छ भनदे र तपाईकँो वििलुाई फमु्नला वदनपुनने 
हुनसकछ भननदे कुरामा कुनै वचनता छ भनदे तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररका, वचवकतसक िा बाल वििदेषज् 
वपवडएवट्वसयनवसत िभा्निसथामा सललाह वलनहुोस।  

्वि तपाईलँाई गरा्निसथा्ा 
सतनपानबािे ्कलु नै वजज्ञासा छ रने 
तपाई्ँको सिास्थ् परि्ारि्का िा 
व्व्कतस्कले आिश््क जान्कािी 
तथा सह्ोग उपलबध गिाउँन 
सकछन।् 

्ेक ् सतनपान ि फ ल्ु्नला िलुध िलुिै खलुिाउँन सकछलु ? 

वनयवमत रूपमा सतनपानको बदला फमु्नला दिु ििुाउँदा तपाईकँो दिु 
आपयूतमी कम हुनदेछ। यवद तपाईलँदे आफनो वििलुाई वसिा रूपमा दिु 
चसुाउँन सकनहुुनन भनदे तपाईलँदे दिु दहुुन सकनहुुनछ जनु पवछ बोतलमा 
रािदेर ििुाउँन सवकनछ। आविरी समयमा हतार हतार िनु्नभनदा यो 
कुरा अवल पवहलयै िनु्नहोस। यवद तपाईबँाट दिु उपलबि हुन सकदे न भनदे 
वििलुाई फमु्नला दिु ििुाउँन सवकनछ। तर सकदे समम वछटो वििलुाई 
सतनपान िराउँन िा सतनबाट दिु दहुुन जरूरी छ। कवतपय आमाहरूलदे 
उवनहरू काममा िा अधययनमा फकने पवन सतनपान िराउँनदे र दिु दहुदेर 
राविवदनदे जसलाई पवछ ििुाउँनदे काय्नलाई सफलता पयूि्नक जारी रािदेको 
पाइनछ। थप जानकारीको लावि अषट्देवलयन सतनपान एसोवसएसन िा अवल्न 
चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नसवसत समपक्न  राखनहुोस। 
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अवभभािक बनदेको  
पवहलो हप्ा

The first weeks of parenthood
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्लाई ्ेक हुिैँछ ?

तपाईकँो निजात वििकुा साथ घरमा बवसरहदँा प्राय रमाइलो हुनछ, तर यो 
समय असतवयसतता पयूण्न र थकािटपयूण्न समदेत हुनसकछ । 

निजात वििकुा साथमा रहदँा िदेरै कामिन्न परररहनदे र कुनै कुरा पयूिा्ननमुान 
िन्न नसवकनदे िालको हुनछ। यसकारण तपाईलँाइ आफना आिारभयूत 
आिशयकताहरू जसतो वक नहुाउँनदे िा आफनो लावि िाना बनाउँन पवन 
समय वनकालन कवठन हुनछ । तपाई ँथवकत हुनहुुनदेछ र कवहलदे कवह ँ कामको 
अतयविक भार परदेको ठाननहुुनदेछ । तयसलदे तपाईलँाइ आफनो जीिनमा कुनै 
वनयनत्ण नभएको हो वक जसतो अनभुि िराउँनदे छ ।  

यसो हुन ुसामानय कुरा हो। यसतो वसथवत लामो समयसमम जारी रहदँनै। ६ ददेवि 
८ हप्ामा, तपाई ँअवल वयिवसथत हुन थालनहुुनदेछ। ३ ददेवि ४ मवहनामा सबैकुरा 
अवल वयिवसथत हुदँ ैजानदेछ। 

शलुरू्का हप्ाहरू्ा ्कसिी जोवगने 
 • वदउँसो विि ुसतुदेको बदेलामा आराम िन्न कोविि िनु्नहोस 

 • सकदे समम कम काम िनु्नहोस। घरको काम कम भनदा कम िनु्नहोस (तपाई ँ
आफयू लाई आफनो वििकुो बढी धयान वदनहुोस)।

 • तपाईकँो वििलुाई नहुाइवदन र कपडा फदे ररवदन लिाउनहुोस – यसो िदा्न 
तपाईलँाइ कदे वह समय वमलछ र वििलुदे पवन दिुै अवभभािक वचनन पाउँछ।   
तपाईकँो आराम िनने तररकाहरू याद िनु्नहोस 

 • (पदेज ६७ मा हदेनु्नहोस बदेथालागदाको र जनमवदनदे बदेलाको लावि तयार 
(Getting ready for labour and birth) यवद तपाईलँदे वचडवचडाहट 
अनभुि िनु्न भएमा िा आराम िन्न चाहदेमा वत तररकाहरूको प्रयोि िनु्नहोस।

 • पवछ काम िन्नका लावि आिशयक िवक्त बचाउँन बसनहुोस। नयापी बदलदा 
िा लनड्री िरदेको कपडा पट्याउँदा तल जवमनमा बसदेर काम िनु्नहोस। 

 • सािारण िालको िानदेकुरा बनाउँनहुोस वकनकरी  िदेरैकुरा पकाउँन तपाईवँसत 
समय र िवक्त हुदँनै। सािारण िालका िानदेकुरा अकसर सिस्थयकर हुनछन ्
जसतो वक सलादको साथमा वग्ल िरदेको पातलो मास ुिा माछा, कयानमा 
रािदेको माछा िा वचसो पाररएको कुिरुाको मास ुर होलग्देन रोटी। िाजा 
िाँदा ताजा फलफयू ल र दवह िानहुोस। 

 • यवद साथीहरू आएमा उवनहरूवसत जसतो वक पसलमा िएर सामान वकवनवदन 
िा भाँडा ित्नन र कपडा िोएको मदेवसनबाट वनकालल मद्त मागनहुोस। 
अविकाँि मावनसलाई  आफयू  उपयोिी बनदेको अनभुि िन्न मनलागछ।  

 • ताजा हािा र सामानय वययाम जसतो वक वििलुाई वलएर वहड्ँन वनषकँनदे िदा्न 
तपाईलँाइ घरम ैबसन ुपरररहदेको अनभुि कम हुनछ। 

 • याद राखनहुोस वक यवद तपाईलँदे आफँैलाई हदेर वबचार िनु्न भएन भनदे तपाई ँ
अरू कसैलाई पवन हदेरवबचार िन्न सकनदे अिसथामा हुनहुुनन। 

सबै नयाँ आमाबाबलुाई मद्त चावहनछ, िासिरी यवद तपाईकँो नवजक पररिार 
छैनन ्भनदे िा तपाई ँएकल अवभभािक हुनहुुनछ भनदे। मद्त सिीकार िन्न र मागन 
कवत्पवन अपठ्यारो नमाननहुोस। 

कदे वह अवभभािकहरूलाई साथीहरू, पररिार र 
सिास्थयकममीहरूलदे वदएका अलि अलि सललाहलाई 
कदे लाउँन िाह्ो परदेको पाइनछ। कदे वह सललाह असल 
हुनसकलान, कदे वह तयवत असल नहुनसकछन।् तपाईलँदे 
विश्वास िनने िनु्नभएका कदे वह मावनसहरूको सललाहलाई 
धयान वदन ुराम्ो हुनछ। तयसपवछ तपाई ँर तपाईकँो 
वििलुाइ उवचत हुनदे कुरा िनु्नहोस – तपाईकँो मनलदे 
भनदेको कुरालाई विश्वास िनु्नहोस। यवद तपाई ँवद्वििामा 
हुनहुुनछ िा कदे  िनने भननदेकुरा थाह छैन भनदे तपाईकँो अलमी 
चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नसमा समपक्न  िनु्नहोस िा:

 • काररतानदे कदे यरलाइनमा १३०० २२७ ४६४ (१३०० 
कदे यररङ्)

 • ट्देवसवलयन पयारदेनट्स हदेलपलाइनमा (०२) ९७८७ 
०८५५ (वसड्नी महानिरपावलका) १८०० ६३७ ३५७ 
(NSW क्षदेत्) 

 • अषट्देवलयन ब्रदेष्टवफवडङ् एसोवसएसन १८०० ६८६ 
२६८ (१८०० mum2mum)

 • लोकल विमदेनस हदेलथ एणड कमययूवनटी सदेनटरहरूलदे 
वयवक्तित काउवनसवलङ् र सपोट्न ग्पु सदेिाहरू उपलबि 
िराउँन।् तपाईलँदे वत कदे नरिहरू NSW को िदेभ साइटमा 
http://www.whnsw.asn.au/centres.htm मा 
विमदेनस हदेलथ अनतरित हदेन्न सकनहुुनछ िा थप  
जानकारी इनटरनदेटमा NSW हदेलथको िदेभ साइट 
(www.health.nsw.gov.au) बाट पाउँनहुुनदेछ।   
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पाररिाररक जीिनको पवहलो कदे वह हप्ाहरूमा िदेरै अवभभािकहरूलदे 
िदेरैकामका कारण थवकत भएको अनभुि िछ्नन ्भनदे कवतपय वििहुरूलदे 
पवन तयसतै अनभुि िरदेका हुनछन।् तपाईकँो वििलुदे िरीर वभत्को अधँयारो 
कुना छाडदेर एउटा अनौठो र कवहलदे कवह ँडरलागदो ठाउँ जहाँको दृषय र 
आिाजवसत विि ुअपररवचत हुदँनै, तयसतो ठाउँमा आइपिुदेको हुनछ। नयाँ 
वििकुोबारदेमा समझनपुनने कदे वह महतिपयूण्न कुराहरू वय हुन:् 

 • तपाईलँदे नयाँ जनमदेको वििलुाई पलुपलुयाउँन सकनहुुनन। वििलुदे रोएर 
मात् तपाईकँो सहायता आिशयक परदेको कुराको जानकारी वदनसकछ। 
वििहुरू चकचकदे  िा उवनहरूलाई जदे मन लागयो तयो िन्न सकनदे हुदँनैन।्  

 • सबै वििहुरू कराउँछन।् कदे वह वििहुरू अरूहरू भनदाबढी नै कराउँछन।् 
कदे वह वििरुू तपाईलँदे कराउँन समभि ठानदेभनदाबढी रूनदे कराउँनदे िछ्नन।् 
अपरानह र विहान सिदेरै उवनहरू बढी कराउँनदे िछ्नन।् तपाईकँो विि ु
रोएको बदेला फकाउँदा उवनहरूलाई सरुवक्षत भएको अनभुि िछ्नन।् 

 • रूनदे कराउँनदे िरदेको बदेला फकाइएका र उवनहरूलदे चाहदेको कुरा वछटैि 
पाउँनदे िरदेका – ििुाएर, सखुिा नयापपी लिाइवदएर िा कािमा रािदेर 
वििहुरूलाई िानत पान्न िा रूनदे कम िनने िराउँन सवकनछ। 

 • याद राखनहुोस वक विि ुतपाईकँो भएतापवन दिुैजना बीचको आपसी 
समबनि नयाँ हो। जि हामी कोही नयाँ मावनसवसत भदेट्छौ,ँ उवनहरूलदे 
आपसमा कसरी वयिहार िछ्नन, उवनहरूलाई कदे  कुरा मन पददैन र कसरी 
उवनहरूलाई िानत तलुयाउँन सवकनछ भननदेकुरा थाह पाउँन समय लागछ। 
यो कुरा वििमुा पवन तयसरी नै लाियू हुनछ ……..तपाईकँो यसअवघ 
विि ुजवनमसकदे को भएपवन । 

 • पवहलो कदे वह हप्ाको जसतो असतवयसत वसथवत लामो समय रहदँनै। 
तपाईकँो वििलुदे विसतारै सतुनदे र िानदे कामलाई वनयवमत रूपमा बानी 
पाददै लिदेको हुनछ। 

 • वििहुरूलाई पयूण्न त िमु्पान विवहन िातािरणमा राखन ुवनकै जरूरी 
हुनछ। चरुोटको ििुाँको समपक्न मा परदेका वििहुरूलाई श्वास प्रश्वास र 
SIDS को समसया हुनदे ितरा बढ्ता हुनछ । 

्वि वशशलुले रून छोडेन रने ्ेक गनने ?

तपाईलँदे जदे िदा्नपवन विि ुचपु नलागदाको समय कष्टकर हुनसकछ। 

 • सबै भनदा पवहला त तपाईकँो विि ुभोकाएको छ वक, बढी तातो िा 
वचसो भयो वक र उसको नयापपी सखुिा र सफा छ छैन वबचार िनु्नहोस। 

 • याद िनु्नहोस वििहुरू पवन अरू मावनस जसतै हुन ्– तपाईलँाइ ररस 
उठदेपवछ िानत बनन समय लािदे जसतै उवनहरूलाई पवन समय लागछ। 

 • वदनको समयमा यवद तपाईकँो वििलुदे रूनदे कराउँनदे िरदेमा,  उसलाई 
प्राममा रािदेर ताजा हािामा वहड्ँनहुोस जसलदे तपाई ँर विि ुदिुैलाई 
िानत बनाउँछ। यवद तयसो िन्न समभि छैन भनदे छाला-छालाबीचको 
समपक्न लदे िानत पान्न प्राय जसो मद्त िछ्न। यवद यसो िदा्न पवन भएन 
भनदे तपाईकँो वििलुाई सरुवक्षत ठाउँमा राखनहुोस (वतनका बदेवसनदेट िा 
कटमा) राखनहुोस र आफयू लाई मद्त िन्न कसैलाई बोलाउँनहुोस। अकसर 
िरदेर वििहुरूलदे िासिरी उवनहरू रूनदे कराउँनदे िरदेको बदेला उवनहरूको 
आमावसत भनदा अनय कुनै वयवक्तवसत िानत बनदेर बसन रूचाउँनदे िछ्नन।् 

 • यवद घरमा कदे ही पवन छैनन भनदे तपाईलँदे साथी िा पररिारका सदसयलाई 
बोलाउँन ुपनने हुनसकछ। यवद उवनहरू नवजक नभए वििलुाई कारमा रािदेर 
अरू कसैको घरमा जाँदा पवन हुनछ। 

यवद तपाईलँाइ कुनैपवन बदेला मद्त चावहएमा, तपाईलँदे वय ठाउँहरूमा पवन 
समपक्न  िन्न सकनहुुनछ:

 • ट्देवसवलयन पयारदेनटस हदेलपलाइनमा (०२ ) ९७८७ ०८५५ (वसड्नी 
महानिरपावलका क्षदेत्) िा १८०० ६३७ ३५७ (NSW क्षदेवत्य) 

 • काररतानदे कदे यरलाइनमा १३०० २२७ ४६४ (१३०० कयररङ्)

 • चाइलड एबयजु अथा्नत बाल दयूवय्निहार हदेलपलाइनमा १८०० ६८८ ००९

 • परुूषको लाइनमा १३०० ७८९ ९७८ 

 • हदेलथ डाइरदेकट अषट्देवलयामा १८०० ०२२ २२२ 

तपाई्ँको वशशलुलाई हेिवब्ाि गरि िहिँा 
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तपाई्ँको शिीि 
्ौन अङ्गबाट िक्स्ाि (लोव््ा)  विि ुजनमदेको दईु ददेवि चार 
हप्ासमम जारी रहनदे छ। िरुूका कदे वह वदनहरू पवछ रित रातो नभ ैवपङ्क 
िा िरैो रङको ददेविनदेछ। यवद रक्तस्ाि चहवकलो, बाकलो, थदेकला थदेकला 
िसदेमा िा रक्तस्ाि दिु्नवनित भएमा तपाईकँो वचवकतसकलाई ददेिाउँनहुोस। 

्कवबज्त  एउटा कारण हुनसकछ तर तयसको समािान सािारण तररकालदे 
िन्न सवकनछ । वछटै बनाएर िान सवकनदे िानाहरू –  सलाद िा काँचो 
तरकारीहरू वमसाएर बनाउनदे िाना, ताजा फलफयू ल, सकुाइएको फलफयू ल, 
होलग्देन ब्रदेड, टोष्टको साथमा बदेक िररएको वबनसहरूमा प्रिसत फाइबर 
हुनदे हुदँा वतनलदे कवबजयत हटाउँन मद्त िछ्न । प्रिसत मात्ामा झोल पदाथ्न 
वपउँदा (वचया र कफरी कम वपउँदा)  र वहड्ँदा  पवन फाइदा हुनछ । 

्ोनी िा पेरिवन्ल वसट्ेज यवद तपाईलँाइ वसटच लिाइएको छ भनदे 
तपाईकँो घाउ अझ ैदखुनदे हुनसकछ । यवद उक्त ठाउँमा बढी दखुनदे र सवुनननदे 
भयो भनदे आफनो वचवकतसकलाई ददेिाउँनहुोस । तपाईलँदे कदे वह सातापवछ 
वसटचहरूका टुक्ाटाक्रीहरू ददेखनपवन सकनहुुनछ। वसलाइएको ठाउँहरूमा 
कदे वह भएको छैन –वनको भएको ठाउँबाट वसटचहरू विसतारै विवलन भएका 
िा झरदेको मात् हो। ननुलदे वसटचहरूलाई कमजोर पाररवदनदे हुनँालदे ननुपानीलदे 
नहुाउँनदे सललाह वदन सवकँदनै। 

पाइलस (haemorrhoids)   विि ुजनमदेपवछ तपाईकँो िदु्ार िररपरी 
दद्न भएको अनभुि  हुनसकछ । िौचालय जाँदा तयसमावथ चाप पन्न वदन ु
हुदँनै । तपाईलँदे उक्त ठाउँ िररपरी मनतातो पानीलदे िोएर नरम पानु्नपछ्न 
र वचवकतसकको वसफाररस वबना काउनटरमा वकनन वमलनदे वक्महरू  िा 
पयारावसटामोल औषिी सदेिन िनु्नपछ्न । 

स्रोग  रक्तस्ाि रोवकएपवछ समभोि िनु्न वठकै हुनछ – प्राय िरदेर चार 
ददेवि छ हप्ामा । कोवह कोवह मवहला यस अििीमा समभोि िन्न चाहनछन ्
तर तपाई ँओ्छयानमा कदे बल सतुन चाहनहुुनछ ! थकाई भनदा बाहदेक 
समभोिलाई कवठन तलुयाउँनदे अनय कुराहरू हुन:

वसट्हरू यवद तपाईकँो िरीरमा वसटचहरू लिाइएको भए सहज रूपमा 
समभोि िन्न ६ हप्ाभनदाबढी समय लागनसकछ। तीन मवहनापवछ पवन यवद 
योनीमा वलङ्ि पसाउँदा दखुछ भनदे तपाईकँो वचवकतसकवसत सललाह 
वलनहुोस।

ललुवब््ेकशन्क् हुनेहमदोनमा हुनदे पररित्ननका कारण तपाईकँो योनीमा 
सदा झ ैराम्री पानी आउँदनै। कररब दि हप्ापवछ यसमा सिुार आउँछ। 
तयसबदेलासममका लावि कुनै लवुब्रकयाणट िा थप यौनवक्डा िनु्नहोस।

तपाई ँसि्््को हेिवब्ाि 

“हामी बासति म ैवििकुो रूिाईको लावि 

राम्री तयार भएका वथयौ।ँ हामीलदे वलएको 

िभा्निसथाको कक्षाको एउटा सबभनदा उत्म 

कुरा कदे  वथयो भनदे उवनहरूलदे वििलुदे कसतो 

वयिहार ददेिाउँछ र िरुूका हप्ाहरूमा कवत 

पटक उवनहरू रूनछन ्भननदेकुरा हामीलाई 

बताएका वथए। उक्त कक्षालदे हामीलाई 

वििलुाई िानत तलुयाउँन ुपछ्न र तयसो िरदेमा 

उवनहरू वछटैि नै चपु लागछन भननदेकुरा बझुन 

मद्त िरदेको वथयो।  कदे  कुरा अपदेक्षा िनने भननदे 

थाह भएकोलदे िदा्न पवन हामीलाई सामना िन्न 

मद्त पगुयो।” वटम 
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“पवहलो साता घरमा कवत िाह्ो हुनदेछ 

भननदेकुराको तपाईलँाइ कदे वह थाह छैन। 

सबभनदा सहयोिी कुरा कदे  भनदे मदेरो पाट्ननरलदे 

विि ुजनमदेपवछ विदा वलनभुयो। अकदो कदे  

कुरालदे पवन फरक पायदो भनदे पवहला नै दईु 

साताको लावि िानदेकुरा पकाएर वफ्रजमा 

राखदा सवजलो भयो- यवद तपाईकँो सासलुदे 

लासागना पवन बनाएर वदनसकन ुभए अझ राम्ो 

हुनसकछ।” कदे ट 

तपाई्ँको शिीि प्वत्को सो्ाइ कदे वह मवहलालदे यसतो बदेला वतनका 
िरीर प्रवत वठकै अनभुि िछ्नन –  तर कदे वहलदे िददैनन।् तपाईलँदे आफनो 
िरीरको आकार नभएको अनभुि िन्न सकनहुुनछ। तपाईलँाइ आफनै िरीर 
आफनो नभएको जसतो अनभुि हुनसकछ । यो िरीर तपाई ँिभा्निसथामा 
हुदँाको जसतो नभएको – न त यो तपाईकँो पवहलाको जसतो अनभुि हुनदेछ। 

सतनबाट आउने िलुध कदे वह मवहलालदे समभोिका बदेला दिु चहुाउँनदे िछ्नन ्
। यवद तपाई िा तपाईकँो पाट्ननरलाई यसबाट अपठ्यारो महिसु भएको छ 
भनदे तपाईकँो वििलुाई सतनपान िराएर हदेनु्नहोस िा सतनमा दिुको  पररमाण 
कम िन्न तयसलाई दहुुनहुोस िा ब्रदेष्ट पयाडहरू  रािदेर सतन छोपनदे कपडा  
अथा्नत  ब्रा लिाउँनहुोस। 

राम्ो कुरा यो छ वक कदे वह मवहनामा तपाईकँो आकार र यौन जीिन दिुैमा 
सिुार आउन थालनदेछ। यसतो बदेलामा वनमन कुराहरू िनु्नहोस:

 • कसतो अनभुयूवत  भएको छ एक अका्नवसत कुराकानी िनु्नहोस 

 • ‘दईुजना मात्’ सँिै बसनदे समय वनकालनहुोस 

 • पवहलो पटक समभोि िदा्न िदेरै कुराको अपदेक्षा निनु्नहोस 

 • यवद अपठ्यारो लािदेमा थप एक हप्ा जवत समय पि्ननहुोस 

 • याद िनु्नहोस वक नवजक रहदेको अनभुयूवत हुनदे र एक अका्नवसत आननद 
वलनदे अनय तररकाहरू छन।् 

छ सातापवछ्को पोष्ट नेटाल परिषिर विि ुजनमदेको छ हप्ा पवछ  
तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत भदेट िनु्नहोस। यसो िनु्न 
तपाई ँर विि ुदिुैको लावि महतिपयूण्न छ। विित दईु िा तीन िष्न ददेवि 
तपाईलँदे एक िा दईुपटक पयाप िा वसमयर टदेष्ट निराउँन ुभएको भएददेवि यो 
तयसका लावि उपयकु्त समय पवन हो । 

सिास्थ् सािधानी 
तपाई्ँको वशशलुलाई ्कवहल्ै 
नहललाउँनलुहोस 

वििलुाई हललाउँदा उसको विर अिावड र झट्का पनने 
हुनछ जसबाट वििकुो मवषतषकमा रक्तस्ाि हुनसकछ। 
यसलदे मवषतषकमा क्षवत िन्न सकछ र पररणाम वििकुो मतृय ु
हुनछ। यवद तपाईलँाइ वदकक लािदेको छ, ररस उठदेको िा 
कु्द्ध हुनभुएको छ भनदे वििलुाई सरुवक्षत सथान ( वििकुो 
वयावसनदेट िा कट) मा राखनहुोस  र तयहाँबाट परवतर 
जानहुोस अवन आफनै हदेरवबचार िनु्नहोस। सहायताको 
लावि अनरुोि िनु्नहोस। यवद घरमा अरू कोवह भएददेवि 
उवनहरूलाई वििलुाई िानत पान्न कोविि िन्न भननहुोस 
। यवद तपाई ँ एकलै हुनभुएमा साथी िा पररिारको 
सदसयलाई फोन िनु्नहोस र मद्तको लावि अनरुोि 
िनु्नहोस। याद राखनहुोस, तपाईलँाइ जवतसकैु ररस उठदेको 
भएपवन – वििलुाई कवहलयै पवन नहललाउँनहुोस। 
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विि ुजनमदेपवछ िभ्न वनरोिक सामानहरू प्रयोि िननेबारदे सोचवबचार 
िनु्न जरूरी छ। तयसबारदे सोचौलँा  भनदेर तपाईकँो छ हप्ाको पोष्ट नदेटाल 
पररक्षणसमम नपि्ननहुोस – तपाई ँतयसअवघ नै िभ्निती बनन सकनहुुनछ 
(तपाईलँदे सतनपान िराइरहदेको भएपवन) वकनभनदे तपाईकँो मवहनािारी िरुू 
हुन ुअवघ नै सनतान जनमाउँनका लावि आिशयक अणडकोषहरू तपाईकँो 
योनीबाट वनषकन अथा्नत ओभलुदेसन हुन थावलसकदे को हुनछ। सतनपानलदे 
तयसतो प्रकृयालाई सषुत बनाउँन सकछ तर यवद तपाईलँदे अकदो िभा्निसथाको 
समय वनिा्नरण िन्न चाहनहुुनछ भनदे िभ्नवनरोिक सािनहरू प्रयोि िनु्न एउटा 
राम्ो विकलप हो। 

यवद तपाईलँदे सतनपान िराउँद ैहुनहुुनछ भनदे तपाईलँदे कमबाइनड चककरी वलन ु
हुदँनै वकनभनदे यसलदे तपाईकँो दिु आपयूतमीमा असर िन्न सकछ तर तयहाँ कदे वह 
उपायहरू छन ्जसलदे तपाईकँो दिुलाई प्रभावित तलुयाउँनदे छैन। तपाईकँो 
वचवकतसक िा पररिार वनयोजन NSW हदेलथ वकलवनकमा समपक्न  िरदेर 
तपाईलँाइ सवजलो हुनदे उपायबारदे जानकारी वलनहुोस। तपाईलँदे पररिार 
वनयोजनकाबारदेमा NSW को िदेभसाइट www.fpnsw.org.au     बाट 
थप जानकारी पाउँन सकनहुुनछ िा पररिार वनयोजन NSW को हदेलथलाइन 
१३०० ६५८ ८८६ मा समपक्न  िनु्नहोस।  

ह्मोनल गर्नवनिोध्कहरू 
 • गर्नवनिोध्क सलुई (वडपो-प्ोरेिा®)यो हमदोनल सईु हो जनु हरदेक 
तीन मवहनामा वलनपुछ्न र यसलदे तपाईलँाइ िभ्निती हुनबाट बचाउँछ । 
यवद तपाईलँदे विि ुजनमाएपवछ यसको प्रयोि िन्न चाहनहुुनछ भनदे, यो 
सईु वलनदे सबभनदा उत्म समय विि ुजनमदेको ५ िा ६ हप्ाको समय 
हो। सतनको दिुमा सानो पररमाणमा हमदोन जानदेछ । वडपो- प्रोभदेरा ™  
ततकालै ददेवि प्रभािकारी हुनछ। सईु वलन ुअवघ तपाई ँिभ्निती भएको 
हुन ुहुदँनै।  

 • प्ोजेष्टोजेन- िनली वपल (िा व्नी-वपल) यो तपाईलँदे हदेरक वदन  
एकै समयमा  याद िरी िरीकन सदेिन िन्न सकनहुुनछ भनदे यो भरपददो 
िभ्नवनरोिक वपल िा चककरी हो।  तपाईलँदे विि ुजनमदेको लित् ै यो 
चककरी सदेिन िन्न थालन सकनहुुनछ (तपाईकँो वचवकतसकवसत कुराकानी 
िनु्नहोस)। तपाईलँदे  वमनी-वपल प्रभािकारी नहुनजदेल अथा्नत ४८ घणटा 
पवहलदे कणडम प्रयोि िनु्न आिशयक छ। 

  मवन्नङ् आफटर वपल (आकवसमक िभ्नवनरोिक ) मा वमनी वपलमा जसतै 
िालको हमदोन रहदेको हुनछ, तर यसमा अवल िदेरै पररमाण िा यसको 
डोज ठुलो हुनछ। यो वसङ्िल ट्याबलदेट िा दईु ट्याबलदेटको पयाकदे टमा 
पाइनछ। यवद तपाईलँदे वत वपलहरू सदेिन िनु्नहुनछ भनदे सतनपानलाई जारी 
राखन सकनहुुनछ। 

 • गर्नवनिोध्क साधन िाखने (इ्पलानोन NXT®) यो वििी 
अनतरित पािरुाको छालाको वभत्पटिीको भािमा  सानो रड राविएको 
हुनछ। यसलदे सानो पररमाणमा हमदोनहरू वनषकािन िद्नछ र तयसलदे 

िभ्निती हुनँ वददँनै र यसको असफल दर एकसयमा एक रहदेको छ। यो 
तीनिष्न समम रहनछ । तावलमप्राप् सिास्थयकममीलदे मात् इमपलानन राखन ु
पछ्न । इमपलानन प्रभािकारी हुन एकसाता समम लागन सकछ । तयो 
प्रभािकारी नहुनजदेल तपाईलँदे कणडम प्रयोि िनु्नपछ्न। कोही मवहलालाई 
यसको साइड इफदे कट सिरूप रक्तस्ाि अवनयवमत हुनदेिछ्न। 

वत िभ्नवनरोिकहरूलदे तपाईकँो दिु आपयूतमीमा असर िददैन। तपाईकँो सतनको 
दिुमा वनकै कम पररमाणमा मात् हमदोनहरूलदे प्रिदेि पाउँछन,् तर वििलुाई 
वतनलदे कुनै असर िददैनन।् 

इनट्ा ल्ुटेरिन वडराइस (IUDs) 
यो वििी अनतरित तपाईकँो िभा्नसयमा एउटा सानो यनत् घसुाइनछ। तपाईलँदे 
विि ुजनमाउँन ुभएको छ हप्ापवछ हुनदे परीक्षणका बदेला पवनIUDलाई राखन 
सवकनछ, तर प्राय िरदेर विि ुजनमदेको कवमतमा ८ हप्ापवछ यसलाई राखन 
सवकनछ।  

एक प्रकारको IUDजनु Mirena™ को नामलदे पररवचत छ तयसमा पवन 
हमदोनमा हुनदे ततिहरू रहदेको हुनछ। वत ततिहरूलदे वििमुा नराम्ो असर र 
दिुको उतपादनमा प्रभाि पारदेको ददेिाएको छैन ्जसको मतलब सतनपान 
िराउँद ैिरदेका मवहलालदे यो तररका प्रयोि सरुवक्षत रूपमा िन्न सकछन।्  

पलुरूष ्कणड् 
लिातार रूपमा प्रयोि िररएमा कणडम एउटा प्रभािकारी िभ्नवनरोिक 
सािन बनन सकछ। वतनमा हामदोनको मात्ा हुदँनै। तपाईलँदे सतनपान िराउँद ै
िदा्न कणडम प्रयोि िदा्न तपाईलँदे थप लवुब्रकदे सन प्रयोि िनु्नपनने हुनसकछ। 
लदेटदेकस एलजमी भएका मावनसहरूलाई पोवलयरुदेथदेन कणडमहरू उपलबि छ। 
कणडम लिाउँदा यौन कृयाकलापहरू माफ्न त सनने रोिहरूबाट सरुक्षा वमलछ। 

 िासिरी मवहलालाई लदेटदेकस एलजमीको समसया छ भनदे मवहलालदे यो 
कणडम प्रयोि िन्न सकछन।् यसलदे योनीलाई सरुक्षा प्रदान िरदेर िकु्वकटलाई 
िभा्नसयमा जान वददँनै अवन यसलदे यौन कृयाकलाप माफ्न त सनने रोि STIs 
बाट पवन सरुक्षा िछ्न। मवहला कणडम NSW को फदे वमली पलावनङ् र यौन 
सिस्थय वकलवनकहरू माफ्न त उपलबि हुनछ। 

डा्फ्ाग् 
यवद तपाईलँदे डायफ्रागम िा कयाप प्रयोि िनने िनु्नहुनछ भनदे तपाईलँाइ पवहला 
प्रयोि िरदेको भनदा बदेगलै आकारको चावहन सकछ। तपाईकँो वचवकतसकलदे 
६ हप्ामा िररनदे पररक्षणको बदेला यसको जाँच िन्न सकछन।् 

्वि तपाईलेँ सतनपान गिाउँनलु रए्को छैन रने, तपाईलँदे कमबाइन 
वपल िा तलका कुनैपवन विकलपहरूको प्रयोि िन्न सकनहुुनछ।

गर्न वनिोध्क सा्ानहरू
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्ेक सतनपान गिाउँिा गर्नधािर हुनबाट 
िोव्कनछ ?

विश्व सिास्थय सङ्िठन (WHO) को भनाईमा सतनपान 
िराउँनदे १०० जना मवहला मधयदे ९८ जनालदे विि ु
जनमाएको पवहलो ६ मवहनामा िभ्निती हुन नसकदे को 
िा तयसबाट उवनहरूलाई सरुक्षा वमलनदे िछ्न। तर तयसका 
लावि वनमन कुरा हुन ुजरूरी छ: 

 • वदन र रातको बदेला पारदेर तपाई ँआफनो बचचालाई 
सतनपान िराएको हुनपुछ्न । 

 • तपाईलँदे सतनपान निराइ चार घणटा भनदाबढी समय 
वबताउँन ुहुनन ( यवद तपाई ँसो समय भनदाबढी 
सतनपान िराउँन ुहुनन भनदे हरदेक चार घणटामा दिु दहुुन ु
आिशयक छ।)

 • तपाईलँदे वििलुाई अरू कुनैपवन िानदे र वपउँनदे कुरा 
वदएको हुनहुुदँनै (वििहुरूलाई पवहलो ६ मवहना 
सतनको दिुमात् आिशयक हुनछ।) 

 • तपाईकँो मावसक िम्न िा रजसिला भएको हुन ुहुदँनै 

तपाईलँदे िभ्नवनरोि िनने अकदो तररका सँि सँिै 
सतनपानलाई पवन समािदेि िन्न सकनहुुनछ। 

्ेिो ्वहनािािी ्कवहले िेवख पलुन: शलुरू हुनछ ?

अविकाँि मवहलाहरू जसलदे सतनपान िराउँछन ्उवनहरूलदे तयसलाई 
नरोकुनजदेल मवहनािारी िरुू नहुनसकछ, तर कदे वह मवहलाको मवहनािारी 
अवल पवहला िा सतनपान जारी रहदँा पवन िरुू हुनसकछ। यवद तपाईलँदे 
बोतलबाट दिु ििुाउँनहुुनछ भनदे तपाईकँो मवहनािारी विि ुजनमदेको 
चार हप्ापवछ िरुूहुन पवन सकछ। यो कुरा खयाल राखनहुोस वक तपाईकँो 
मवहनािारी हुन ुअवघ तपाईकँो योनीबाट अणडकोषहरू वनषकनछन र यवद 
तपाईलँदे िभ्न वनरोिक सामानहरू प्रयोि िनु्न भएको छैन भनदे तपाई ँिभ्निती 
हुनसकनहुुनछ। 

शिीि पलुिानो अिसथा्ा फ्क्न नेँ 

तपाईकँो परुानो जीन लिाउँनदे अपदेक्षा ततकालै निनु्नहोस। माननहुोस वक 
तपाईकँो तललो पदेट अवलबदेर झवुणडरहनदे छ र छाला पवन तवनकएको 
ददेविनसकछ – तर यसतो सिै ँभरैहदँनै। 

सिास्थयकर िानदेकुरा, वनयवमत अभयास र समय वबतद ैजाँदा तपाईकँो वजउ 
परुानै आकारमा फक्न नँदे छ। विि ुजनमदेपवछ अथा्नत पोष्ट नदेटल वययामबारदे 
थप जानकारीको लावि पदेज ३७ को मलाई िक्तरी ददेऊः सतुकदे री अिाडी 
र पछाडी को कसरत (Give me strength: pre- and post-natal 
exercises) हदे मा नु्नहोस। नयाँ विि ुभएको बदेला िारीररक रूपमा सकृय 
बवनराखन तपाईलँदे सोचदेभनदा सवजलो छ। तपाईलँदे तलका काम िन्न 
सकनहुुनछ : 

 • तपाईलँदे पोष्टनदेटल वययाम िरदेको हदेन्न वदएर वििलुाई मनोरनजन प्रदान 
िनु्नहोस। 

 • वििलुाई सरुवक्षत बोकनदे कुरामा िा प्राममा रािदेर वनयवमत रूपमा वहड्ँन 
वनषकँनहुोस। वहड्ँदा तपाईलँाई सिस्थय र दररलो बनन मद्त पगुछ, र 
तपाईलँाई उजा्न प्राप् हुनछ। वििहुरूलाई बावहर जान र नयाँ नयाँ कुराहरू 
हदेन्न मनपछ्न। यसो िदा्न उवनहरूलाई आफनो सनसारबारदे वसकन मद्त पगुछ।  

 • प्राम िावकङ् ग्पुमा सहभािी बननहुोस। यो नयाँ आमाहरुको समयूह हो जो 
सँिै वहड्ँनदे, कुरािनने र रमाइलो िननेिछ्नन।् बावहर वनषकदे र मावनसहरूवसत 
भदेटघाट िनने, आफनो मनवसथवतलाई उँचो राखनदे र तयसो िदा्न िददै आफनो 
आकारमा फक्न नँदे तररकाहरू िदेरै छन।् आफनो िररपरर प्राम िावकङ् ग्पु 
भए नभएको यवकन िन्न तपाईकँो अलमी चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नस िा 
NSW को सपोट््नस एणड ररवक्एसनको टदेवलफोन १३ १३ ०२ मा समपक्न  
िनु्नहोस। प्राम िावकङ् ग्पु तयार पान्न तपाईलँाइ थप जानकारी  
http://www.dsr.nsw.gov.au बाट पाउँनहुुनदे छ। ‘Get Active’   
मा वकलक िनु्नहोस। 

 • तपाईकँो आसपासका क्षदेत्मा सामयदुावयक अभयास काय्नक्म, वययाम 
र वजमहरूमा बाल हदेरवबचार लिायतका कृयाकलाप काय्नक्महरू पत्ा 
लिाउनहुोस। तपाईकँो कमययूवनटी हदेलथ सदेनटरमा सोिपछु िनु्नहोस । 
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तपाईकँो वििलुाई वनयवमत रूपमा अलमी चाइलडहुड हदेथ्न सवभ्नस अनतरित 
चाइलड एणड फदे वमली हदेथ्नकदे यर नस्न समक्ष ददेिाउँन लैजान ुराम्ो हुनछ। वत 
नस्नलदे : 

 • तपाईकँो वििकुो बवृद्ध, विकाि र सामानय सिास्थय जाँच िनने छन।् 

 • तपाईकँो वििकुो हदेरवबचरवसत समबवनित प्रश्नहरूको उत्र वदनदेछन्

 • तपाई ँसियम ्र तपाईकँो पररिारको बारदेमा कुनैपवन समसया िा वचनताहरू 
भएमा मद्त िननेछन ्

 • तपाईलँाइ मद्त िन्नसकनदे सदेिामा वसफाररस िननेछन ्

तपाईकँो चाइलड एणड फदे वमली हदेलथ नस्नलदे तपाईलँाइ नयाँ अवभभािक 
समयूहहरूवसत समपक्न  िराउँन सकछन ्जनु तपाईकँो आसपासमा 
बसोबास िनने नयाँ अवभभािहरूवसत भदेट्नदे एउटा माि्न बननदे छ र तयसलदे 
अवभभािवकय वजममदेिारीबारदे कवतपय कुराहरू वसकनदे अिसर प्रदान िद्नछ।   

ल्ुखबाट व्कटेरि्ा नफैलाउनलुहोस 

तपाईकँो वििकुा लावि भनदेर वठक पाररएको कुनैपवन 
बसत ुआफनो मिुमा हालन तपाईलँदे कुनैवबचार िनु्नहुनदे 
छैन – उदाहरणको लावितपाईकँो वििकुो ननकली 
चसुनदे कुरा आफनो मिुामा हालदेर सफा िररवदनदे िा 
एउटा चमचा पालैपालो प्रयोि िनने विषय। यसो िदा्न 
तपाईकँो मिुबाट वििकुो मिुमा बयाकटदेररया साछ्न र 
तयसलदे दाँतलाई क्षय िन्न सकछ।  यसो िदा्न भविषयमा 
वििकुो दाँतमा असर पन्न सकछ । 

तपाईकँो वििलुाई बोतल चसुाउँद ैओ्छयानमा 
राखदा पवन दाँतमा क्षय हुनसकछ। तयसकारण दाँत 
आउँनदे विवत्कै ददेवि पानीलदे वििकुो दाँत सफा िन्न 
थालनहुोस। सानो र नरम िालको बचचाको दाँत सफा 
िनने ब्रसुको प्रयोि िनु्नहोस। 

सबै पटक चाइलड हदेलथ सदेनटरमा जाँदा तपाईकँो 
वििकुो दाँत सिास्थय वयिसायीबाट जाँच 
िराउँनहुोस। 

तपाई्ँको वशशलुलाई वन्व्त जाँ् 
NSW मा नयाँ विि ुजनमदेको सबै पररिारको लावि 
वन:िलुक रूपमा यवुनभस्नल हदेलथ होम वभवजट सदेिा 
उपलबि छ जनु चाइलड एणड फदे वमली हदेलथ नस्न माफ्न त 
प्राप् िन्न सवकनछ। तपाई ँनयाँ विि ुवलएर घर फक्न नँ ु
भएको लित् ैतपाईलँाइ समपक्न  िरदेर उवनहरूलदे घरमा 
भदेट्न आउनदे समय वमलाउँनदे िछ्नन।् तपाईकँो विि ु
जनमदेको असपताललदे पवन सथानीय अलमी  चाइलडहुड 
हदेलथ सवभ्नसवसत तपाईलँाइ समपक्न  िराइवदनदे िछ्नन।् 
तपाईलँदे आफनो सथानीय सामदुावयक सिास्थय कदे नरि 
माफ्न त उवनहरूलाई समपक्न  िन्न सकनहुुनछ। तपाईकँो 
सथानीय कदे नरिको समपक्न  वििरण White Pages  
मा िा अनलाइनमा www.whitepages.com.au    
प्राप् िन्न सवकनछ। 

यवुनभस्नल हदेलथ होम वभवजटका बदेला चाइलड एणड 
फदे वमली हदेलथ नस्नलदे तपाईकँा समसयाहरू सनुनदे लिायत 
वििलुाई सतनपान िराउँनदे, रँूदा िानत पानने, सरुवक्षत 
तबरलदे सतुाउँनदे तररकाहरू, SIDS हुन नवदनदेरअलमी 
चाइलडहुड हदेलथ सवभ्नसदेज आवदबारदे तपाईकँा कुनैपवन 
समसयाहरू समािानको उपाय बताउँनदे िछ्नन।् चाइलड 
एणड फदे वमली हदेलथ नस्नलदे तपाईकँो सिास्थय, वनरािा, 
वचनता, घरदेल ुवहसँा, सहायता नदेटिक्न हरू र पवछलला 
प्रमिु कष्टदायक कुराहरूबारदे सोिपछु िनने िछ्नन।् 

NSW मा सबै मवहलालाई वत प्रश्नहरू सोधनदे िररनछ 
जसको अथ्न तपाईलँाइ समभि भएसमम राम्ो सदेिा 
उपलबि िराउँन ुर वििकुो हदेरचाहको लावि मद्त 
िनु्न हो। 
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जन्ेिेवख तपाई्ँको वशशलुलाइ ढाड तल पािेि 
सलुताउँनलुहोस 

वििलुाई ढाड तल पारदेर सतुाउँदा SIDS को ितरा कम पान्न सवकनछ। 
यवद  वििहुरूलाई पदेट तललोपटिी पारदेर िा कोलटदे पारदेर सतुाउँनदे हो भनदे 
SIDS का कारण उवनहरूको मतृय ुहुनदे ितरा बढ्छ। बालरोि वििदेषज्लदे 
वलवित सललाह नवदएसमम  वििहुरूलाई पदेट तल पारदेर िा कोलटदे पारदेर 
नसतुाउँनहुोस। । 

 पदेट तल पारदेर सतुाइएका वििकुो तलुनामा ढाड तल पारदेर सतुाइएका 
सिस्थय वििहुरूलाई िानता हुनदे र सास फदे न्न कवठन हुनदे समभािना कम 
रहनछ। 

वििहुरू सतुदा घोवपटनसकनदे भएकोलदे कोलटदे पारदेर सतुाउँनदे तररका उपयकु्त 
हुदँनै। 

जि तपाईकँो विि ुबयुँझदेको हुनछ तयसबदेला वििकुो ढाडको 
अिवसथवतलाई अलि अलि िरदेर राखन ुजरूरी हुनछ। वििहुरू बयुँझदेको 
बदेला अवभभािकको उपवसथवतमा पदेटलाई यताउवत सान्न वददँा हुनछ। 
वििलुाई बोकदे र वहड्ँदा पािरुामा पालै पालो बोकनहुोस तयसो िदा्न वििलुदे 
दायाँ र बायाँ दिुैपटिी हदेनने अभयास िन्न पाउँछ। 

४ मवहनाभनदाबढी उमदेरका वििहुरू प्राय उवनहरू सतुनदे िवटयामा पलटन 
सकछन ्। वििहुरूलाई सरुवक्षत सतुनदे बयाि िा वसलवपङ् बयािमा राखन 
सवकनछ । उवनहरूलाई ढाड तल पारदेर सतुाउँनदे िदा्न वतनलदे आफयू लाई सतुन 
सवजलो हुनदे पोवजसन आफँै फदे ला पाछ्नन।् ६ मवहना नाघदेका वििहुरू 
एककासी मनने ितरा वनकै कम रहदेको छ ।  

सिास्थ् सािधानी !  

पवहलो ६ ददेवि १२ मवहनामा वििकुो लावि सबभनदा 
सरुवक्षत सतुनदे ठाउँ तपाईकँो ओ्छयान नवजकै रहदेको 
उवनहरूको आफनै कट िा िवटया हो। 

यवद विि ुएकिष्न नपगुद ैएककासी मछ्न भनदे तयसलाई अकसमात मतृय ु
भवननछ। कवहलदे कवह ँकारण फदे ला पान्न सवकनछ तर वत मतृयहुरूलाई 
सडन इनफानट डदेथ वसनड्रोम (SIDS) भवननछ। SIDS का कारणहरू अझ ै
सपष्ट छैनन।् विित २० िष्नयता SIDS का कारण जयान िमुाउँनदे वििकुो 
सङ्खया ८० प्रवतित भनदाबढीलदे कम भसैकदे को छ। यसरी कम हुनकुो 
कारण अवभभािकहरूलाई सरुवक्षत सतुनदे तररका वसकाउँनदे िररएकोलदे र 
िासिरी  वििहुरूलाई वनदाएको बदेला उत्ानो पारदेर राखनदे िररएकोलदे िदा्न 
हो। यसका बाबजदु िदेरै वििहुरूको अझपैवन जयान जानदेिरदेको छ। पवहलो 
६ मवहनामा SIDS को ितरा सबभनदाबढी हुनदे िछ्न। 

तल उललदेवित सरुवक्षत सतुाइ र सतनपान तररकालाई सकदे समम अनिुरण 
िरदेमा अकसमात रूपमा हुनदे वििकुो मतृयकुो ितरा कमिन्न सवकनछ। 

सलुिवषित सलुताइ ि तपाई्ँको वशशलु 

SIDS को ितरा कमिन्न तपाईकँो वििलुाई सरुवक्षत रूपमा कसरी सतुाउँनदे 
भननदेकुरा जानन ुजरूरी छ। 

 • जनमदेददेवि नै तपाईकँो वििलुाई ढाड तल पारदेर सतुाउँनदे िनु्नहोस न वक 
उवनहरूलाई कोलटदे पारदेर िा पदेट वथचदेर।  

 • सतुदेको बदेला तपाईकँो वििकुो विर र अनहुार नछोपनहुोस 

 • तपाईकँो वििलुाई जनमन ुअवघ र पवछ िमु्पानको िुिँा मकु्त राखनहुोस 

 • तपाईकँो वििलुाई वदउँसो िा राती सरुवक्षत सतुनदे िातािरण उपलबि 
िराउँनहुोस:

> सरुवक्षत बदेड ( िद्ा होइन, तवकया, डोनना, भदेडँाको उन, बमपर र नरम 
िदेलौनँाहरू) 

> सरुवक्षत कट िा सतुनदे िवटया (अषट्देवलयाको ित्नमान मापदणड 
AS2172 परुािनने) 

> सरुवक्षत, सफा मयाट्देस (कडा हुनपुछ्न, चदेपटो र कटको लावि सवह 
आकारको)

वशशलु अिसथा्ा अ्कस्ात ्ृत ल्ु हुने खतिा ्क्गनने  
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तपाई्ँको वशशलुलाई जन्नलु अवघ ि पवछ धलुम्पान िवहत 
ठाउँ्ा िाखनलुहोस 

चरुोटको िुिँालदे वििलुाई हावन िछ्न। िभा्निसथामा र विि ुजनमदेपवछ पवन 
िमु्पान िनने आमा र बाबलुदे वतनका वििकुो आकवसमक मतृयकुो ितरा 
बढाएका हुनछन।् 

यवद आमालदे िमु्पान िनने िरदेको छ भनदे िमु्पान निनने आमाको तलुनामा 
वििकुो आकवसमक मतृय ुहुनदे ितरा चार भािलदे बढी हुनछ।  

यवद बाबलुदे पवन िमु्पान िनने िरदेको छ भनदे SIDS को ितरा लिभि 
दोबबर हुनछ। 

तपाईकँा साथीहरू र आफनतहरूलदे वििकुो नवजक िमु्पान निनने कुरा 
सवुनवचित िनु्नहोस। 

तपाईकँो विि ुकारमा भएको बदेला कारलाई िमु्पान रवहत बनाउँन ुहोस। 

तपाईलँदे SIDS को बारदेमा थप जानकारी लिायत वििलुाई तयसको ितरा 
कम िनने उपायहरू SIDS and Kids िदेभसाइट www.sidsandkids.
org मा पाउँन सवकनछ। 

वशशलु वनिाए्को बेला उस्को टाउ्को खलुलला िाखनलुहोस 

लवचलो ओ्छयानलदे तपाईकँो वििकुो टाउको ढावकवदन सकछ। यसतो 
ओ्छयान तयार पानु्नहोस वक वििकुो पैताला ओ्छयानको तललो भािसमम 
पिुोस। तपाईकँो वििलुाई सरुवक्षत रूपमा टमम पारदेर सतुाउँनहुोस। तयसो भए 
विि ुओ्छयानका कपडा वभत्वतर घसुन पाउँदनै। एकिष्नसमम तपाईकँो विि ु
सतुनदे िरदेको ठाउँ िररपरर वसरक, डोनास, डुभदे, तवकया, नरम िदेलौनँा र कट 
बमपर राखन ुहुदँनै। 

वशशलुलाई आफूवसत ओछ्ान्ा सलुताउँनलु सलुिवषित नहुनसकछ 
्वि वशशलु: 
 • ठयूला मावनसको ओ्छयान िा तवकया मवुन पन्न िएमा

 • ओ्छयान र वभत्ाकोबीचमा अड्वकन सकछन

 • ओ्छयानबाट िसदेमा 

 • लाियू औषि िा रकसी िाएर वनकै िवहरो वनरिामा भएको मावनस वििमुावथ 
पन्न िएमा

 • िमु्पान िनने िरदेको मावनसवसत सतुदेमा 

 • वनकै थवकत भएको मावनसवसत सतुदेमा 

वशशलु्को अनलुहाि ढाव्कन सकने ल््किाि सलुतने ठाउँ 
 • यवद तपाई ँवििलुाई वलएर सोफा िा काउचमा सतुन ुभएमा दयूघ्नटना हुनदे 
ितरा उचच हुनछ। 

 • वििलुाई िाटरबदेड िा वबन बयािमा नराखनहुोस।  

सिास्थय साििानी !

एउटै ओ्छयानमा िा अनय ियन सतह मा आफनो 
बचचाहरु संि सतुनालदे अचानक विि ुमतृय ुवसनड्रोम 
(SIDS) िा घातक वनरिामा दघु्नटना जोविम बढ्छ।

वशशलुवसत सलुिवषित रूप्ा सलुतने ६ िटा तरि्का ि अ्कस्ात 
रूप्ा वशशलु्को ्ृत ल्ु्को खतिा ्क् गनने उपा्: 

SIDS and Kids ACT and ACT Health and the Department of Disability, Housing 

and Community सवभ्नसलाई यसलाई पवहलो पटक विकवित िरदेकोमा वििदेष िनयिाद।

विर र अनहुार नछोवपकन सतुाउँनदे 

विि ुजनमन ुअवघ र पवछ िमु्पान 
रवहत ठाउँमा राखनदे 

वदउँसो र राती सरुवक्षत सतुनदे 
िातािरण कायम िनने 
बाब ुआमाको कोठामा वििलुाई 
कटमा सतुाउँनदे 
यवद तपाईलँदे सकन ुभएमा सतनपान 
िराउँनदे 

वििलुाई ढाड तल पारदेर सतुाउँनदे 
(उत्ानो)
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बचचा जनम पयूि्नको 
परीक्षणरआनिुंविक परामि्न

Prenatal testing and genetic 
counselling
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हरदेक दमपवतलदे एक सिसथबचचा चाहनछ। तथावप, कदे ही दमपवतका बचचामा 
(िापवछ विकवसतहुनदे) िमभीर िारीररक र / िाबौवद्धक अिसथा हुन सकछ। 
बचचाको जनमहुन ुभनदा पयूि्न बचचाको सिास्थय र विकासको वनकययौल िनने 
विवभनन परीक्षण उपलबिछ न।्प्रतयदेकको आफनै लाभ, हावनर सीवमतता 
छन।् िभा्निसथामा परीक्षण िनने वनण्नय तपाईको वनतानत वयवक्तित हो। 
वनण्नय िदा्न उपलबि जानकारीको आिारमा िररनछ ।

बच्ा जन् पूि्न्को पिीषिर ्ेक ्ेक हुन ्?
बचचा जनम पयूि्नको अथा्नत ्िभ्निवत अिसथामा बचचाको सिास्थय र विकास 
वनलकयौल िन्न िररनदे परीक्षण बचचा जनम पयूि्नको परीक्षण हो। बचचा जनम 
पयूि्नको परीक्षणको दईु मखुय प्रकार छन:्

वसरिवनंग (screening)पिीषिर
वसक्वनंि (screening)परीक्षणलदे थप परीक्षण (जसलाई वनदान परीक्षण 
भवननछ) को आिशयकता छ भननदे संकदे त िन्नसकछन,् तरयसलदे तपाईको 
बचचामा वििदेष अिसथा भएको वनवचित िन्न भनदे सकदनै। तपाईलदे बचचाको 
जनम पयूि्नको वसक्वनिं (screening)परीक्षणिनने िा निनने भननदे रोजन 
सकनहुुनछ।

वसक्वनंि (screening)परीक्षण िभा्निसथाको११हप्ाददेवििन्न सकन ुहुनछ । 
वसक्वनंि (screening)परीक्षणमा वनमन कुराहरू समािदेि हुन सकछन:्

 • विकावसत हुद ैिरदेको बचचाको अलट्ासाउंड परीक्षण र 
तपाईकोरितपरीक्षण

 • नचुल ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency)अलट्ासाउंड परीक्षण 
जसमा कवहलदेकाहीं आमाको रितको परीक्षणसंयकु्त रुपमा िररनछ ।यो 
वसक्वनंि (screening) परीक्षण पवहलो trimester मा िररनछ ।

 • मातसृीरम (serum– रितको पातलो भाि)परीक्षण - दोस्ो trimester 
मा िररनदे आमाको रक्त परीक्षण हो

बच्ा जन् पूि्न्को वनिान पिीषिर
वनदान परीक्षण तपाईको बचचामा हुन सकनदे अविक विविष्ट अिसथा,जसलदे 
तपाईको बचचालाई ितरा हुनसकछ, िोजनको लावि िररनछ । यवद 
वसक्वनंि (screening)परीक्षणलदे बचचामा वििदेष अिसथाहुन सकनदे 
अविक जोविमको पवहचान िरदेको छ भनदे, विि(ुबचचा) जनम पयूि्नको 
वनदान परीक्षण सामानय रूपमा िररनछ (३५ िष्न उमदेर नाघदेका मवहलाहरुलदे 
वनदानपरीक्षण रोजन सकनहुुनछ) । यसतो प्रकारको परीक्षणलदे बचचाको 
क्ोमोजोम अिसथा िा एउटा जीनमा भएको वभननताको कारणको अिसथा 
आकँलन िन्नसकछन ्(यसलाई आनिुंविक अिसथा भवननछ) । वनदान 
परीक्षणलदे तपाईको बचचाको हरदेक समभावित िारीररक िा बौवद्धक 
समसया, जसलदे बचचालाई असर िन्नसकछ,तयसको भनदे जाँच िददैन।

वनदान परीक्षणमा क्ोवनक िीललस सयामपवलंि (chorionic villus 
sampling) (CVS) र amniocentesis(उलिथैली कुनै सईुद्ारा छदेदन 
िनु्न)समािदेि हुनछन्

प्रतयदेक विि(ुबचचा) जनम पयूि्नको परीक्षण िभा्निसथाको वनवचित समयमा 
िररनछ । परीक्षण र परीक्षणको समय तावलको लावि पषृ्ठ ११८-११९मा 
“बचचा जनम पयूि्नको वसक्वनंि (screening) र वनदानपरीक्षण”  हदेनु्नहोस।्

बच्ा जन् पूि्न्को परिषिरले ्ेक जान्कािी विनछ ?
बचचा जनम पयूि्नको परीक्षण तपाईको बचचाको विकास सामानय तररकालदे 
भएको छ भनी जाँचन िररनछ ।तपाईको बचचा विविष्ट िारीररक र / िा 
बौवद्धक अिसथाको जोविम (िाजोविमबाट प्रभावित) मा छ भनदेर हदेन्न पवन 
िन्न सवकनछ ।

बचचा जनम पयूि्नको परीक्षणलदे पत्ा लिाउन सकनदे कदे वह अिसथाहरूमा 
आनलुिंवश्क अिसथा पवन पछ्न ।

आनिुंविक अिसथामा बचचा जनमदा, बालयकाल, वकिोरािसथा िा 
ियसकमा पाइनदे िदेरै जसो िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथा समािदेि हुनछ 
। आनिुंविक अिसथाका विवभनन कारण हुन सकछ । बचचा जनम पयूि्नको 
परीक्षणलदे क्ोमोजोम असनतलुन (क्ोमोजोम अिसथा) को कारणलदे हुनदे 
िा एउटा जीनको पररित्ननको कारणलदे हुनदे अिसथाको प्रकारको पवहचान 
िछ्न ।

कोषमाक्ोमोजोमको संखया, आकार िा संरचनामा हुनदे पररित्नन 
रिो्ोजो् अिसथा हो । आनिुंविक जानकारीको मात्ामा पररित्नन 
िा कोषमा यो कसरी वयिवसथत भएको छ भननदे कुरालदे िरीरको बवृधदमा, 
विकासमा र काय्न-संचालनमा असर िछ्न ।

क्ोमोजोम पररित्नन आमाबाबबुाटवििमुा जनमजात सन्न सकछ । सामानयतः 
क्ोमोजोममा पररित्नन अणडा िा िकु्ाण ुकोविकाहरु वनमा्नण हुनदे समयमा, 
िभ्निारण हुनदे समयमा िा तयस पवछ हुनछ । सामानयतः यसतो पररित्ननको 
कारण अज्ात छ । प्राय जसोथाहा भएको क्ोमोजोम अिसथा डाउन वसंड्रोम 
(Down Syndrome) हो ।

अनय आनिुंविक अिसथा जसमा क्ोमोजोम पररित्ननको कारणलदे एउटा 
जीनलाई दोषपयूण्न बनाउछ । यसलदे कदे वह पररिारका बचचालाई असर िछ्न। 
दमपतीको यसतो अिसथा भएको बचचा पवहलदे नै हुन सकछ, िा आमाबाब ु
मधयदे एकमा यो अिसथा हुन सकछ । यी अिसथामा, बचचा जनम पयूि्नकोपरी 
क्षणलदे विषदेि िरी बचचामा आनिुंविक अिसथा पवहचान िरी बचचामा 
आनिुंविक अिसथा उतपनन िराउनदे तटृीपयूण्न (दोषपयूण्न) जीन छ वक छैन 
भननदे जाननको लावि िररनछ ।
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बचचा जनम पयूि्नकोपरीक्षण(Prenatal Testing): 
िभा्निसथामा तपाईको बचचाको वििदेष परीक्षण,सदेनटर 
फोर जदेनदेवटकस एडुकदे सन (Centre for Genetics 
Education)(आनिुंविक विक्षा कदे नरि) द्ारा उतपावदत 
विसततृ पवुसतका हो । प्रवतवलवपको लावि(०२) ९४६२ 
९५९९ मा समपक्न  िनु्नहोसिा www.genetics.
edu.au हदेनु्नहोस ्।यी परीक्षण बारदेमा अनय भाषामा 
जानकारीhttp://www.genetics.edu.au/
Information/ multilingual-resourcesमा प्राप् िन्न 
सकनहुुनछ ।

❖

पिीषिर पूि्न गरिने पिा्श्नले तपाई ि 
तपाई्को बच्ा्को लावग ्कलु नपिीषिर, 
्वि गन्न पिे्ा, िाम्ो हुनछ रनी वनर्न् 
गन्न ्ित गननेछ ।

तपाईको रोजाई: वसक्वनिं र िभा्निसथामा वनदान परीक्षण 
(Your choice: screening and diagnostic 
tests in pregnancy) भननदे पवुसतका अनलाइन 
(online) उपलबि छ । यो पवुसतकालदे उपलबि 
भएका विवभनन परीक्षणको बारदेमा जानकारी वदनछ । 
साथै यस पवुसतकामा पत्ा लिाउन सवकनदे अिसथाको 
बारदेमा वयाखया र तपाईलंदे िभा्निसथामा परीक्षणबारदे 
वनण्नय वलन सोचन पनने कदे ही कुराहरू राविएका छन ्। 
तपाई ंhttp://www.mcri.edu.au/Downloads/ 
PrenatalTestingDecisionAid.pdf मा यो पाउन 
सकनहुुनछ ।

्ैले वशशलु(बच्ा) जन् पूि्न्को पिीषिर्को बािे्ाव्कन 
वि्ाि गनने?

विि(ुबचचा) जनम पयूि्नकोपरीक्षण बारदे वनण्नय िनु्नअवघ,तपाईलदे यस 
समबनिी सकदे समम िदेरै जानकारी प्राप् िनु्नपछ्न ता वक तपाईसही विकलप 
छानदे भनीविश्वसत महससु िनु्नहोस ् । तपाईलदे सरुवक्षत र समझदारीको 
िातािरणमा विषदेिज्सँिबचचा जनम पयूि्नको परीक्षणबारदे आफनो वचनता 
र विचारहरू छलफल िन्न सकनहुुनछ । यस प्रकारको मदत र सललाहलदे 
तपाईलाई आफनो िभा्निसथाको भविषयको बारदेमा सयूवचत वनण्नय िन्न मदत 
िछ्न ।

यी कुराको छलफल िन्न महत्िपयूण्न छ :

 • कसरी र कवहलदे परीक्षण िररनछ 

 • प्रतयदेक परीक्षणको फाइदा र बदेफाइदा

 • तपाई िा तपाईको बचचालाई प्रतयदेक परीक्षणबाट हुनदेकुनै  जोविम 

 • प्रताि िन्न सवकनदे अनय थप परीक्षण र तयसमा कदे  समािदेि हुनछ ।

्वि पिीषिरले तपाई्को बच्ा्ा स्स्ा िेखाए्ा ्ेक 
गनने?

यवद िभा्निसथाको पररक्षणको पररणामलदे तपाईको बचचाको सामानय 
विकास भएको छैन िा जनम पवछ समसया विकवसत हुनदे ददेिाउँछ भनदे, 
तपाईर तपाईको साथीलाई अिसथाबारदे सकदे समम िदेरै जानकारी वदइनदेछ । 
आनिुंविक परामि्नलदे तपाईलाई तलका कुरा छलफल िनने अिसर पवन 
वदनदेछ :

 • तपाईको बचचा र पररिारलाईपररणामको अथ्न कदे  हो

 • थप परीक्षणको विकलप र तयसमा कदे  समािदेि हुनछ

 • िारीररक र / िा बौवद्धक अपाङ्िहरूको बारदेमा तपाईको भािना

 • िभा्निसथा समापन िनने बारदेमा तपाईको भािना ।

यवद तपाई िभा्निसथाको परीक्षण र आनिुंविक परामि्नबारदे अझ बढी जानन 
चाहनहुुनछ भनदे (०२) ९४६२ ९५९९मा सदेनटर फोर जदेनदेवटकस एडुकदे सन 
(Centre for Genetics Education)(आनिुंविक विक्षा कदे नरि)समपक्न  
िनु्नहोस ्िा www.genetics.edu.au हदेनु्नहोस ्।
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आनलुिंवश्क पिा्श्न ्ेक हो?

आनिुंविक परामि्न िदेरै जसो ठयूला असपताल र थपैु्र सथानीय सामदुावयक 
सिास्थय कदे नरिमा उपलबि हुनछ । सँिै काम िनने सिास्थय विषदेिज्को टोलीलदे 
तपाईलाई तपाईको बचचाको िवृद्ध, विकास र सिास्थयमा आनिुंविक 
समसयाहरूका सनदभ्नमा ित्नमान जानकारी र परामि्न प्रदान िननेछ । यसलदे 
तपाईलाई समसयाबारदे बझुन र िभा्निसथामा  वििदेष परीक्षणको बारदेमा 
सयूवचत छनौट िन्न िा तपाईलाईबचचाको आनिुंविक अिसथा वनदान 
अनसुार ढालन (समायोजन िन्न)मदत िन्न सकछ ।

्कसले प्ािव्र्क गरा्निसथा्ा आनलुिंवश्क पिा्श्न 
वलने बािे वि्ाि गनलु्नपछ्न ?

तपाई िभ्निती हुदँा आफनो साथीसँि तपाईको सिास्थय समबनिी वचनता र 
तपाई िा तपाईको पररिारका अनय सदसयहरूलाई वचवकतसवकय समसया छ 
भनदे तयसबारदे छलफल िन्न महत्िपयूण्न हुनछ ।

आनिुंविक परामि्न उपयोिी हुन सकनदे िदेरै अिसथाहरू छन ्। ती हुन ्:

 • तपाई िा तपाईको साथीको नवजकको आफनत िा आफनतको सनतानको 
िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथा 

 • तपाई िा तपाईको साथीको िमभीर अिसथा जो बचचालाई सन्न सकछ

 • तपाई र तपाईको साथी नै दोषपयूण्न जीनको िाहक हुनु

 • यवद तपाईको उमदेर ३५ िष्न मावथको छ भनदे क्ोमोजोम अिसथा भएको 
बचचा जनमनदे बढ्दो जोविम हुनछ(यो जरूरी छैन वक यो तपाईको पवहलो 
िभ्न हो) 

 • यवद तपाई िभा्निसथाको समयमा रासायवनक िा अनय िातािरणीय 
एजदेनटकोसमपक्न मा आउन ु

 • वसक्वनंि (screening)परीक्षणको पररणाम जसतैअलट्ासाउंड िा पवहलो 
र दोस्ो trimester वसक्वनंि (screening)परीक्षणलदे सझुाए अनसुार 
तपाईको बचचालाई वििदेष आनिुंविक अिसथा हुनदे बढी जोविम 

 • तपाई र तपाईको साथी समबवनित हुनहुुनछ उदाहरणको लावि पवहलो 
नातदेदार

 • तपाई र तपाईको साथी दिुै जना एउटै जातीय िा सांसकृवतक पषृ्ठभयूवमको 
हुनहुुनछ जनु जनसंखयालाईएक सािारण अिसथाको वनवचित जीनको 
िाहकको रूपमा वचवननछ ।

तपाई्को परििाि्को सिास्थ् इवतहासबािे जानन 
्हत्िपूर्न हुनछ

तपाई र तपाईको साथीको आमाबाब,ु भाइबवहनीको सिास्थय समबवनित 
अमयूलय जानकारीलदे तपाईमा विकवसत हुन सकनदेसिास्थय अिसथा 
र तपाईको सनतानलाई साननेबढ्दो जोवकम पवहचान िछ्न । कुनै-कुनै 
अिसथामा तपाई रोिथामको उपायहरू प्रयोि िरी आफनो जोविम र भािी 
पसुताको जोविमलाई कम िन्न सकन ुहुनछ ।

िदेरै सिास्थय अिसथा पररिारका सदसय माफ्न त सछ्न । तथावप, यो समझन ु
महत्िपयूण्न हुनछ वक जीिन िलैीलदे (जसतै ियूम्पान िा असिसथ आहार) पवन 
अिसथाको विकास िन्न भयूवमका िदेलन सकछ ।

तपाईको आफनतसँि पररिारको सिास्थय इवतहास बारदे छलफल िदा्न, 
तपाईलाई कदे ही वचरपररवचत अिसथाबारदे विचार िनु्नपछ्न। जसतै:

 • सनुिुाईका समसया

 • वसकनदे िा विकास समबनिी समसया

 • वसवसटक फाइब्रोवसस (cystic fibrosis)- एक आनिुंविक अिसथा 
जसलदेफोकसो र पाचन क्रीयालाई असर िछ्न

 • थालससदेवमया (thalassemia)–एक आनिुंविक अिसथा जसलदे 
सामानय रित प्रवक्यालाई असर िछ्न

 • वसकल (sickle)सदेल रोि - एक आनिुंविक अिसथा जसलदे िमभीर 
रित एनीवमया वनमतयाउँछ 

 • हदेमोवफवलया–कदे टाहरूलाई प्रभाि पाननेएक आनिुंविक अिसथा 
जसलदेअतयविक रक्तस्ाि वनमतयाउँछ 

 • हृदय रोि

 • मिमुदेह

 • कोलदेसट्ोलको समसया

 • सतन,वडमबािय िा आनरिाको कयानसर

तपाई र तपाईको साथीको भौिोवलक पररिाररक पषृ्ठभयूवमबारदे वबचार िनु्न 
राम्ो हुनछ । उदाहरणका लावि, उत्री यरुोप र संयकु्त राजयका मावनसहरूमा 
मधय पयूि्न र प्रिानतबाट आएका मावनसहरूलदे भनदा बढीदोषपयूण्न जीन 
बोकनदे समभािना हुनछ जनुथालससदेवमया (thalassemia) भनदा वसवसटक 
फाइब्रोवसस (cystic fibrosis)आनिुंविक अिसथाको कारण हुन सकछ ।

तपाईको पररिारको सिास्थय इवतहास सङ्कलन िन्न र मावथ उवललवित 
कदे हीअिसथाबारदे थप जानकारी प्राप् िन्न (०२) ९४६२ ९५९९मा सदेनटर फोर 
जदेनदेवटकस एडुकदे सन (Centre for Genetics Education)(आनिुंविक 
विक्षा कदे नरि) लाई समपक्न  िनु्नहोस ्िा www.genetics.edu.au हदेनु्नहोस्
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बच्ा जन् पूि्न्को वसरिवनंग(screening) ि वनिान पिीषिर

गरा्निसथा्को ्िर पिीषिर्को ना् पिीषिर्को प््काि पिीषिर ्कसिी गरिनछ ? ्ो पिीषिरले ्ेक हेछ्न  ? ्ेक बच्ा िा आ्ालाई ्कलु नै जोवख् छन ्?

८-१२हप्ा  पवहलो trimester अलट्ासाउंड - डदेवटङ 
सकयान ।

सक्रीवनंि र वनदान । एउटा सानो प्रोबलदे आमाको पदेटमा वथवचनछ िा योनीमा 
वछराइनछ । यसलदे विकासिील बचचाको तसिीर 
ददेिाउँछ ।

यो परीक्षणलदेबचचाको आकार र एक भनदा बढी बचचा छ वक भनी जाँचछ र साथै िारीररक 
अिसथा जसतै मटुुको िडकन पवन हदेछ्न ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाईहावन िददैन ।

११-१३हप्ा क्ोवनक िीललस सयामपवलंि 
(chorionic villus sampling) ( 
CVS ) ।

वनदान । अलट्ासाउंडको मद्तलदे, नालको सानो नमयूना पातलो सईु 
प्रयोि िरी आमाको पदेटबाटिा पातलो लवचलो ट्ययूब प्रयोि 
िरी िभा्निय ग्ीिाबाट वनकावलनछ ।

यो परीक्षणलदे बचचामा हुन सकनदेकदे वह क्षदेत्को िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथा जाँच िछ्न । 
यसलाई क्ोमोजोम समसया भवननछ । कवहलदे काँही थप परीक्षणको आिशयकता हुन सकछ ।

यस परीक्षणलदे िभ्नपतनको समभािनाजयाद ैनययून छ (१०० मा १ 
भनदा कम) छ । आमालाई परीक्षणको समयमा कदे ही असवुििा 
महससु हुन सकछ ।

११.५-१३.५हप्ा आमाको रित सवहत िा वबना 
परीक्षण िानचुल ट्ासलसुदेनसी 
(nuchaltranslucency) 
(अलट्ासाउंड)

सक्रीवनंि 
(screening)

अलट्ासाउंड प्रयोि िरी, एक वििदेष मात्ामाबचचाको(नचुल 
ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency) वलइनछ । साथै, 
आमाको रितको नमयूना पवन परीक्षणको लावि वलइनछ ।

यस परीक्षणलदे बचचालाई वनवचित रूपमा िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथाको बढ्दो 
जोविम भए नभएको ददेिाउछ ।

परीक्षणलदे िररएका मधयदे १०० मा ५बचचाहरुमाबढ्दो जोविमको पररणाम ददेिाउन 
सकछ । यी अविकांि बचचाहरूलाई समसया हुनेछैन ।

यवदरित परीक्षण वबना नचुल ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency) परीक्षण िररनछ 
छ भनदे :

 • १०० मा ७५ बचचाहरूलाई क्ोमोजोम अिसथाको बढ्दो जोविम हुनछ जसलाई 
डाउन वसंड्रोम भवननछ । डाउन वसंड्रोम भएका १०० मा २५ बचचाहरू परीक्षणमा 
छुट्न सकछ ।

यवदरित परीक्षणका साथनचुल ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency)अलट्ासाउंड 
िररनछ भनदे :

 • १०० मा करीब ८०-९० बचचाहरूमा डाउन वसंड्रोमको बढ्दो जोविम हुनछ । डाउन 
वसंड्रोम भएका १०० मा १०-२० बचचाहरू परीक्षणमा छुट्न सकछ ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।

१५-१८ हप्ा दोस्ो trimester सक्रीवनंि परीक्षण - 
मात ृसीरम परीक्षण ।

सक्रीवनंि आमाको रित नमयूना परीक्षणको लावि वलइनछ । यो परीक्षणलदे बचचालाई वनवचित िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथाको बढ्दो जोविम छ भनदे 
बताउन सकछ ।

१०० मा करीब ५ बचचाहरूको परीक्षणलदे बढ्दो जोविम भएको पररणाम वदन सकछ 
।अविकांि यी बचचाहरूमा समसया हुनेछैन ।

१०० मा करीब ६० बचचाहरूमा डाउन वसंड्रोमको बढ्दो जोविम हुन सकछ ।

डाउन वसंड्रोम भएका १०० मा ४० बचचाहरू यो परीक्षणमा छुट्न सकछ ।

यवद यो परीक्षण विसततृ अलट्ासाउंड सकयानको समयमा िरदेको छ भनदे, यसलदे करीब १०० 
मा ९५ बचचाहरूलाई ढाडको समसया िा सनाय ुट्ययूबको कमीकमजोरी पवहचान िननेछ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।

१५-१९ हप्ा Amniocentesis वनदान । अलट्ासाउंडको मदतलदे, पातलो सईु प्रयोि आमाको 
पदेटबाटamniotic तरल पदाथ्नको सानो नमयूना वलइनछ ।

यो परीक्षणलदे क्ोमोजोम अिसथा सवहत बचचालाई हुन सकनदे िारीररक र / िा बौवद्धक 
अिसथाको  जाँच िन्न सकछन ्।

यस परीक्षणलदे िभ्नपतनको समभािनाजयाद ैनययून छ (१०० मा १ 
भनदा कम) छ । आमालाई परीक्षणको समयमा कदे ही असवुििा 
महससु हुन सकछ ।

१८-२० हप्ा दोस्ो trimester अलट्ासाउंड - भ्यूण 
विसंिवत सकयान ।

सक्रीवनंि र वनदान माइक्ोफोन जसतै एउटा सािनलदे आमाको पदेट मावथ वथवचनछ 
। यसलदे विकासिील बचचाको तसिीर ददेिाउँछ ।

यो परीक्षणलदे बचचाको आकार र िरीररक अिसथा जसतै मटुु, मवसतषक, ढाड र मिृौलाको 
विकासको जाँच िन्न सकछ ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।
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बच्ा जन् पूि्न्को वसरिवनंग(screening) ि वनिान पिीषिर

गरा्निसथा्को ्िर पिीषिर्को ना् पिीषिर्को प््काि पिीषिर ्कसिी गरिनछ ? ्ो पिीषिरले ्ेक हेछ्न  ? ्ेक बच्ा िा आ्ालाई ्कलु नै जोवख् छन ्?

८-१२हप्ा  पवहलो trimester अलट्ासाउंड - डदेवटङ 
सकयान ।

सक्रीवनंि र वनदान । एउटा सानो प्रोबलदे आमाको पदेटमा वथवचनछ िा योनीमा 
वछराइनछ । यसलदे विकासिील बचचाको तसिीर 
ददेिाउँछ ।

यो परीक्षणलदेबचचाको आकार र एक भनदा बढी बचचा छ वक भनी जाँचछ र साथै िारीररक 
अिसथा जसतै मटुुको िडकन पवन हदेछ्न ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाईहावन िददैन ।

११-१३हप्ा क्ोवनक िीललस सयामपवलंि 
(chorionic villus sampling) ( 
CVS ) ।

वनदान । अलट्ासाउंडको मद्तलदे, नालको सानो नमयूना पातलो सईु 
प्रयोि िरी आमाको पदेटबाटिा पातलो लवचलो ट्ययूब प्रयोि 
िरी िभा्निय ग्ीिाबाट वनकावलनछ ।

यो परीक्षणलदे बचचामा हुन सकनदेकदे वह क्षदेत्को िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथा जाँच िछ्न । 
यसलाई क्ोमोजोम समसया भवननछ । कवहलदे काँही थप परीक्षणको आिशयकता हुन सकछ ।

यस परीक्षणलदे िभ्नपतनको समभािनाजयाद ैनययून छ (१०० मा १ 
भनदा कम) छ । आमालाई परीक्षणको समयमा कदे ही असवुििा 
महससु हुन सकछ ।

११.५-१३.५हप्ा आमाको रित सवहत िा वबना 
परीक्षण िानचुल ट्ासलसुदेनसी 
(nuchaltranslucency) 
(अलट्ासाउंड)

सक्रीवनंि 
(screening)

अलट्ासाउंड प्रयोि िरी, एक वििदेष मात्ामाबचचाको(नचुल 
ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency) वलइनछ । साथै, 
आमाको रितको नमयूना पवन परीक्षणको लावि वलइनछ ।

यस परीक्षणलदे बचचालाई वनवचित रूपमा िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथाको बढ्दो 
जोविम भए नभएको ददेिाउछ ।

परीक्षणलदे िररएका मधयदे १०० मा ५बचचाहरुमाबढ्दो जोविमको पररणाम ददेिाउन 
सकछ । यी अविकांि बचचाहरूलाई समसया हुनेछैन ।

यवदरित परीक्षण वबना नचुल ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency) परीक्षण िररनछ 
छ भनदे :

 • १०० मा ७५ बचचाहरूलाई क्ोमोजोम अिसथाको बढ्दो जोविम हुनछ जसलाई 
डाउन वसंड्रोम भवननछ । डाउन वसंड्रोम भएका १०० मा २५ बचचाहरू परीक्षणमा 
छुट्न सकछ ।

यवदरित परीक्षणका साथनचुल ट्ासलसुदेनसी (nuchaltranslucency)अलट्ासाउंड 
िररनछ भनदे :

 • १०० मा करीब ८०-९० बचचाहरूमा डाउन वसंड्रोमको बढ्दो जोविम हुनछ । डाउन 
वसंड्रोम भएका १०० मा १०-२० बचचाहरू परीक्षणमा छुट्न सकछ ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।

१५-१८ हप्ा दोस्ो trimester सक्रीवनंि परीक्षण - 
मात ृसीरम परीक्षण ।

सक्रीवनंि आमाको रित नमयूना परीक्षणको लावि वलइनछ । यो परीक्षणलदे बचचालाई वनवचित िारीररक र / िा बौवद्धक अिसथाको बढ्दो जोविम छ भनदे 
बताउन सकछ ।

१०० मा करीब ५ बचचाहरूको परीक्षणलदे बढ्दो जोविम भएको पररणाम वदन सकछ 
।अविकांि यी बचचाहरूमा समसया हुनेछैन ।

१०० मा करीब ६० बचचाहरूमा डाउन वसंड्रोमको बढ्दो जोविम हुन सकछ ।

डाउन वसंड्रोम भएका १०० मा ४० बचचाहरू यो परीक्षणमा छुट्न सकछ ।

यवद यो परीक्षण विसततृ अलट्ासाउंड सकयानको समयमा िरदेको छ भनदे, यसलदे करीब १०० 
मा ९५ बचचाहरूलाई ढाडको समसया िा सनाय ुट्ययूबको कमीकमजोरी पवहचान िननेछ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।

१५-१९ हप्ा Amniocentesis वनदान । अलट्ासाउंडको मदतलदे, पातलो सईु प्रयोि आमाको 
पदेटबाटamniotic तरल पदाथ्नको सानो नमयूना वलइनछ ।

यो परीक्षणलदे क्ोमोजोम अिसथा सवहत बचचालाई हुन सकनदे िारीररक र / िा बौवद्धक 
अिसथाको  जाँच िन्न सकछन ्।

यस परीक्षणलदे िभ्नपतनको समभािनाजयाद ैनययून छ (१०० मा १ 
भनदा कम) छ । आमालाई परीक्षणको समयमा कदे ही असवुििा 
महससु हुन सकछ ।

१८-२० हप्ा दोस्ो trimester अलट्ासाउंड - भ्यूण 
विसंिवत सकयान ।

सक्रीवनंि र वनदान माइक्ोफोन जसतै एउटा सािनलदे आमाको पदेट मावथ वथवचनछ 
। यसलदे विकासिील बचचाको तसिीर ददेिाउँछ ।

यो परीक्षणलदे बचचाको आकार र िरीररक अिसथा जसतै मटुु, मवसतषक, ढाड र मिृौलाको 
विकासको जाँच िन्न सकछ ।

यो परीक्षणलदे बचचा िा आमालाई हावन िददैन ।
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३५ िष्नउमदेर नाघदेपवछ  
बचचा जनमाउदा

Having a baby at 35+
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वहजो-आज िदेरै मवहलाहरु३० िष्न नाघदे पवछ पवहलो बचचा जनमाउछन ्। यो 
कुरा सतय हो वक उमदेरको िवृद्ध सँि-सँिैजोविम पवन बढ्छ,  वििदेष िरी ३५ 
नाघदेपवछ, र तपाईलदे यस बारदेमा जानन ुआिशयक हुनछ। तर ३५ नाघदेका िदेरै 
मवहलालदे सिसथ विि ुजनमाएको कुरा समझन महत्िपयूण्न हुनछ ।

िदेरै जसो जोविम र जवटलताहरू तपाईको उमदेरको कारणलदे नभई  उचच 
रक्तचाप िा मिमुदेह (सामानयत: उमदेर बढ्द ैिए पवछ हुनदे सिास्थय समसया) 
जसता समसयालदेिदा्न हुनछ ।राम्ो सिास्थय, प्रसवुत पयूि्नको (antenatal) 
को राम्ोहदेरविचार, सिसथ िानदे र वनयवमत वयायामलदेजवटलताहरूको 
जोविमलाई कम िछ्न ।

अवतरिक् जोवख्हरु ्ेक-्ेक हुन?्
 • गर्नपतन िभ्नपतनको जोविम सामानयतया पाँचमा कररब एकको हुनछ । 
४०िष्नको उमदेरमाजोविम बढदेर चारमा कररब एक (२५ प्रवतित) हुनछ । 
तर यसको अथ्न  िदेरैको िभ्निारणलदे वनरनतरता पाउछ भननदे हो ।

 • रिो्ोजो् अिसथा्को बच्ा जन्नलु जसतै डाउन वसंड्रोम 
भएको बचचाको जनम । उमदेर सँि-सँिै जोविम बढ्छ । बढ्दो उमदेरका 
मवहलाहरुको िभ्नततनको मखुय कारण  क्ोमोजोम अिसथाको अवतररक्त 
जोविम हुन ुहो ।३७ िष्नको उमदेरमा २०० मा १ क्ोमोजोम अिसथा 
भएको बचचा जनमनदे जोविम हुनछ । ४० बष्नको उमदेरमा जोविम दईु 
िणुा बढ्छ, करीब ८४ मा १ । ४५ बष्नको उमदेरमा, करीब ३२ मा १ ।

३५ िष्न नाघदेकामवहलाहरुलाई वनमन कुराको पवन उचच जोविम हुनछ:

 • समय नपगुद ैबचचाको जनम (premature birth)

 • कम तौलको जनमन ु (यी जोविम ियूम्पान निनने मवहनामा कम हुनदेछ)

 • नाल praevia

 • उचच रक्तचाप

 • िभा्निसथामा रक्तश्ाप

 • प्री-एकयमपवसया (pre-eclampsia)

 • िभा्नबसथामा (gestational)मिमुदेह

 • मतृ बचचको जनम

यी जोविमबारदे थप जानकारीको लावि पषृ्ठ १२४ मा िभा्निसथामा 
जवटलताहरू हदेनु्नहोस।्

फदे रर पवन उदास हुन ुपददैन – ३५ िष्न उमदेर नाघदेका िदेरै मवहलामा यी समसया 
हुदनै (वििदेष िरी यवद मवहलाहरु राम्ो सिास्थयको हुनहुुनछ) । र यी सबै 
जोविमहरुलाई प्रसवुत पयूि्नको (antenatal) को राम्ो हदेरविचार र सिासथ 
बानी द्ारा कम िन्न सवकनछ ।
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िभ्नमा िदेरै विि ु:  
जमुलयाहा िा तयो भनदाबढी

Multiple pregnancy:  
when it’s twins or more
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कररब एकसय वििकुो जनममा एक पटक जमुलयाहा विि ुजनमनदे िछ्नन।् 
यवद तपाई ँपवन तलको अिसथामा हुनहुुनछ भनदे तपाईलँदे पवन जमुलयाहा 
जनमाउँन सकनहुुनछ:

 • तपाई ँर तपाईकँो पाट्ननरको पररिारमा जमुलयाहा विि ुजनमदेका छन ्भनदे 

 • तपाई ँ३५ िष्न भनदामावथ उमदेरको हुनहुुनछ भनदे 

 • तपाईलँदे विि ुजनमाउँन फवट्नवलटी उपचार िराउँन ुभएङ्को छ भनदे । 

उसतै जलु्ल्ाहा फवज्नलाइजड िररएका अणडकोषहरू विभावजत भएर 
अलि अलि कोषमा टुक्दे  भनदे तयसरी अलि भएका कोषहरू वििमुा 
विकवित हुनदेिछ्नन।् वकनभनदे वतवनहरू एउटै अणडकोषबाट आएका हुनछन ्
र वििहुरूको पवन एउटै वजन पवन एउटै हुनदे िछ्न। उवनहरूको वलङ्ि एउटै 
हुनछ र उसतै ददेविनछन।् तयसता जमुलयाहा विि ुएउटा आमासय वभत् बसदेका 
हुनछन ्तर उवनहरूको िाना िानदे नली अलि अलि हुनछ।

उसतै निेवखने (बनधलु) जमुलयाहादईुिटा अलि अलि अणडकोषहरू 
दईुिटा िकु्वकटद्ारा  फवट्नलाइजड भएमा यसता जमुलयाहा वििकुो जनम 
हुनछ। उवनहरू एक अका्नमा दाजभुाई र वददी बवहनी जसतै ददेविनछन।् हरदेक 
जमुलयाहाको आफनै आमासय हुनछ। उसतै नददेविनदे जमुलयाहाहरू अलि 
अलि वलङ्िका पवन हुनसकछन।् 

वतमलयाहा विरलै जनमनछन र चारजना अथा्नत किाड वििहुरूको जनम 
विलकुलै विरल हुनदेिछ्न। तर विि ुजनमाउँन फवट्नवलटी औषिीहरूको 
प्रयोि िनने िररएकोलदे िदेरैिटा वििहुरू जनमनदे क्म पवहलदे भनदा हाल बढी 
हुनदेिरदेको छ। 

्ेिो गर्न्ा ए्क रनिा बढी वशशलु छन ्रनने्कलु िा्को 
सङ््ेकत ्ेक ्ेक हुन ्?  
वछटो वछटो िजन बढ्नदे िा सामानय बदेलामा भनदा कुनै िास चरणमा 
तपाईकँो पाठदेघर वनकै ठयूलो भएर बढदेको छ भनदे तयो बहुिभ्नको सङ्कदे त हो। 
थप विि ुहुनकुो मतलब कदे  पवन हो भनदे िभा्निसथामा सामानय भनदाबढी 
अपठ्यारो हुनदे र िाकिाकरी बढ्नदे र िौचालयमा िदेरै पटक िइरहनपुनने हुनछ। 
१० िा १८ हप्ामा िररनदे अलट्ासाउणडलदे बहु िभ्न भए नभएको पवुष्ट िन्न 
सकछ। 

िभा्निसथाको िरुूको बदेलावतर जमुलयाहा विि ुमधयदे एकजनाको  िभ्नपतन 
हुनदे सानो ितरा पवन हुनछ। 

बहु गर्न्को फि्क ्ेक हुनछ ? 
जमुलयाहा विि ुजनमनदे समभािना वनकै रमाइलो हुनसकछ तर िभ्नमा एक 
भनदाबढी विि ुरहदँा जवटलताहरू आउनदे ितरा पवन बढ्छ। वतनमा वय 
कुराहरू समािदेि छन:् 

 • एनदेवमया

 • समय अिािै जनमनदे

 • एक िा दिुै विि ुराम्री नबढ्नदे 

यसको मतलि वनयवमत रूपमा एवनटनदेटाल पररक्षणहरू िराउँन ुबासतिम ै
जरूरी हुनछ – असल हदेरवबचारलदे समसयाको ितरा कम िन्न मद्त िननेछ। 
िासिरी एउटै िभा्नसयमा रहनदे जमुलयाहालाई पवहचान िनु्न जरूरी छ। यसतो 
प्रकारको िभा्निसथामा वििलुाई ितरा बढी हुनदेिछ्न र वतनको होवियारी 
पयूि्नक वनिरानी िरररहन ुपछ्न। 

िभ्नमा एकभनदाबढी विि ुभएका आिाभनदाबढी मवहलाहरूलाई समय 
भनदा अिािै बदेथा लागनदे िरदेको पाइएकोलदे तपाईलँाइ आिशयक सवुििाहरू 
भएको असपतालमा जान ुराम्ो हुनछ। िभ्नमा एकभनदाबढी विि ुभएका 
मवहलालाई आिशयक पनने सदेिाहरू असपतालमा सवुनवचित िन्न तपाईकँो 
सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकवसत सललाह वलनहुोस। 

िभ्नमा एकभनदाबढी विि ुभएका अविकाँि मवहलालदे सामानय रूपमा 
विि ुजनमाउँन सकछन ्तर तपाईलँदे कुनै जवटल समसयाको सामना िनु्न 
परदेमा बदेथा लिाउँनदे र वसजररयन सदेकसन अपरदेसन िनु्नपनने पवन हुनसकछ। 
िभा्निसथा र बदेथा लािदेको बदेला वििलुाई राम्री वनिरानी िनु्न आिशयक 
हुनछ। यसमा इलदेकट्ोवनक वफटल मवनटररङ् समदेत समािदेि हुनसकछ। 

विि ुजनमाएपवछ तपाई ँअसपतालमा अवल वदन बसनपुनने हुनपवन सकछ 
– विि ुसमय अिािै जनमदेको िा तपाईलँाइ ििुाउँन र एक भनदाबढी 
वििलुाई हदेरचाह िनने बानी पान्न यसो िनु्नपनने हुनछ । 

तपाईलँदे एकभनदाबढी विि ुजनमाउँन ुभएकोलदे तपाईलँाइ अवलबढी वचनता 
लािदेको पवन हुनसकछ। तपाई ँजवटलताको बारदेमा वचवनतत हुनसकनहुुनछ र 
दईु िा तयो भनदाबढी वििलुाई कसरी िाननदे भननदे वचनता पवन हुनसकछ। 
यवद तपाई ँथवकत र असहज अनभुि िरररहन ुभएको छ भनदे वचवनतत र 
वनराि अिसथामा एकभनदाबढी वििलुाई हदेरचाह िन्न तपाईलँाइ कवठन 
हुनसकछ। 

तपाईलँदे यसता अनभुिहरू आफँै वभत् मात् नराखनहुोस। आफनो 
वचवकतसक, सिास्थय पररचाररका, असपतालको सामावजक काय्नकता्न िा 
काउवनसलरवसत कुराकानी िनु्नहोस। 

थप जानकारीको लावि अषट्देवलयन मवलटपल बथ्न एसोवसएसन 
(Australian Multiple Birth Association) www.amba.org.au 
मा जानहुोस। 
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िभा्निसथामा हुनदे 
जवटलताहरू 

Complications in pregnancy
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अविकाँि िभा्निसथा सचुारू रूपमा अवघ बढ्छन।् तर जवटलताको सङ्कदे तहरू जानन िा 
थाह पाउँन तपाईलँदे भपैरर आएको िणडमा वछटैि कदम चालन सकन ुहुनछ। तपाईलँदे तलका 
लक्षणहरू मधयदे कुनैपवन लक्षण ददेविएमा आफनो वचवकतसक, सिास्थय पररचाररका िा 
असपतालमा ततकाल समपक्न  िनु्नपछ्न: 

 • योनीबाट उललदेिवनय रूपमा रक्तस्ाि भएमा (सामानय ददेविनदे भनदाबढी भएमा )

 • छोटो समयमा वनकै िदेरै िाकिाकरी लागनदे िा पटक पटक िानता हुनदे भएमा  

 • पदेटमा वनकैबढी दद्न भएमा 

 • लिातार रूपमा योनीबाट सफा पानी बगनदे िरदेमा 

 • वनकैिदेरै टाउको दखुनदे र दिुाई कम नहुनदे (िासिरी िभा्निसथाको दोश्ो चरणमा) 

 • िोली िाँठाहरू, औलँाहरू र अनहुार एककासी सवुनननदे भएमा 

 • एककासी दृवष्ट असपष्ट हुनदे भएमा 

 • तापक्म ३७. ८ वडग्ी सदेवनटग्देड भनदाबढी भएमा 

 • विि ुहलचल िन्न बनद िरदेमा िा  िभा्निसथाको ३० औ ँसातापवछ २४ घणटाको 
अििीमा वििकुो हलचल उललदेिवनय रूपमा कम भएमा 

 • ३७ औ ँहप्ा अवघ जवतबदेला पवन वनयवमत रूपमा दद्ननाक वपडा हुनदे िरदेमा  

िक्स्ाि ि गर्नपतन 

िभा्निसथाको िरुूवतर (२० साताअवघ ) रक्तस्ाि भएमा तयसलाई िभ्नपतनको ितरा 
भवननछ। तयसतो बदेला प्राय रक्तस्ाि रोवकनछ र िभ्न जारी रहनछ। तर यवद रक्तस्ाि भएमा 
र तललो पदेट िा कममरमा दखुनदे अवन चकदो वपडा हुनदे (मवहनािारी हुदँा जसतै वपडा) िरदेमा 
िभ्नपतन हुनदे समभािना बढी हुनछ। 

िभ्नपतन हुन ुसामानय हो। पवुष्ट भएका पाँच मधयदे एक िभ्न प्राय िरदेर १४ साता भनदा 
पवहला पतन हुनदेिछ्न। िभ्नपतन भएपवछ कदे वह मवहलालाई डाइलदेसन िा कयरुदेट्याज 
(D&C) िनु्नपनने हुनसकछ। यसो िदा्न सामानय रूपमा बदेहोस पारदेर िररनछ जसमा 
िभा्नसयमा बाँकरी रहदेका सबै कोषहरूलाई विसतारै सफा िरदेर हटाइनछ। यसो िदा्न भारी 
रक्तस्ाि र सङ्क्मणलाई रोकन सवकनछ। यवद अलट्ासाउणड पररक्षणलदे आमासय िाली 
रहदेको ददेिाएमा D&C आिशयक नपन्न सकछ। 

अविकाँि अवभभािकहरूलदे िभ्न तवुहएकोमा नरमाइलो माननदे िा िोक वयक्त िनने िछ्नन ्
। एउटा कवठन कुरा कदे  हो भनदे िभ्नपतनबाट विि ुिमुाउँन ुपदा्न तपाईलँाइ परदेको िोक 
अरू मावनसहरूलदे प्राय बझुदनैन।् यवद विि ुमरदेको जनमदेमा िा जनमनदे विवत्कै मरदेमा 
तपाईलँदे आफनो पररिार र साथीहरूबाट सानतिना पाउँनहुुनछ र पवन िदेरै मावनसहरूलाई 
िभ्नपतनबाट विि ुिमुाउँनपुदा्नको डरलागदो अनभुि थाहा हुदँनै। 

िभ्नपतन पवछको िोकलाई कसरी सामना िनने भननदेबारदे थप जानकारीको लावि पषृ्ठ १४८ 
मा When a baby dies हदेनु्नहोस। 

NSW का असपतालहरूमा िभ्निती मवहलाको 
लावि िभा्निसथाको िरुूमा तललो पदेटमा दखुनदे र 
रक्तस्ाि हुनदे भएमा उवनहरूलाई दईु प्रकारको सदेिा 
उपलबि छ। 

उचच पररमाणमा आकवसमक विरामीहरू आउनदे 
विभािहरूमा अलमी वप्रगनदेनसी ययूवनटस (EPU) 
सथापना िररएको छ जहाँ तावलम प्राप् दक्ष 
नस्नहरूलदे िभ्नपतन भएका िा िभ्नपतनको ितरामा 
रहदेका आमाहरूलाई वछटैि जाँचबझु िनने र सललाह 
वदनदे िछ्नन।् 

अकदो सदेिा भनदेको अलमी वपगनदेनसी असदेसमदेनट सवभ्नस 
(EPAS) लदे पदेटको तललो भािमा सािारण दद्न 
अनभुि िरदेका िा सामानय रक्तस्ाि भएका २० 
हप्ा भनदा कम समय िभ्निती भएका मवहलालाई 
आकवसमक विभािमा जानकुो विकलप वदनछ। 
NSW को अविकाँि प्रमिुमहानिर िा ग्ावमण 
क्षदेत्का असपतालमा अवल्न वप्रगनदेनसी असदेसमदेनट 
सवभ्नस सथापना िररएको छ।
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एकटोवप्क गर्न 

एकटोवपक िभ्नमा एउटा इवमब्रयोलाई फालोवपन ट्यिु िा िभा्नसयको बावहरी 
भदेिमा लिदेर राखनदे िररनछ। एकटोवपक िभ्नका बदेला ददेिापनने लक्षणमा 
तपाईलँदे आफनो पदेटको तललो भािमा वनककै िदेरै वपडा अनभुि िनने, 
योनीबाट रित बगनदे, बदेहोस हुनदे, बानता हुनदे िा कुमको एकापटिी टुपपोमा 
दद्नको अनभुि हुनदे हुनछ। यवद तपाईलँदे वत लक्षण अनभुि िनु्न भएमा 
ततकालै वचवकतसकलाई ददेिाउँन ुजरूरी हुनछ। 

एकटोवपक िभ्नका सामानय पररणमा िभ्नपतनहरू हुन ्जनु सामानयतया रोकन 
सवकँदनै। 

२० साता पवछ्को िक्स्ाि 

२० सातापवछ हुनदे रक्तस्ािलाई एवनटपाट्नम हदेमोरदेज भवननछ। यो 
असामानय वसथवत हो तर यसको ततकालै उपचार िररहालन ुआिशयक छ। 
िभा्निसथाको कुनैपवन चरणमा रक्तस्ाि भएको ददेविनदे विवत्कै तपाईकँो 
वचवकतसक, सिास्थय पररचाररका िा असपतालवसत समपक्न  िनु्नहोस। 

पलदेसदेनटा प्रावभया भवननदे पलदेसदेनटामा समसया उतपनन भएको हुनसकछ। 
यसको मतलि िभा्नसयको मावथललो भािमा जोवडनकुो सटिा िभा्नसयको 
तललो भािमा पलदेसदेनटा जोवडन पगुदा यसतो हुनछ। िभा्निसथाको पवछललो 
चरणमा िभा्नसय तवनकँदा पलदेसदेनटाको कदे वह भाि विसथावपत हुनसकछ र 
तयसलदे रक्तस्ाि िराउँनदे िछ्न। 

कवहलदे कवह ँपलदेसदेनटा सवह ठाउँमा रहदेको भएपवन  िभा्नसयबाट अवल अलि 
हुनसकछ। यसलदे िदा्न सामानय िा वनककैबढी रक्तस्ाि हुनदे हुनछ र कवहलदे 
कवह ँपदेटको तललो भािमा दद्न समदेत हुनदे िद्नछ। यवद पलदेसदेनटाको िदेरै भाि 
बावहर आएमा तयो तपाई ँ र वििकुो लावि ठयूलो ितरा हुनसकछ। वछटैि 
उपचार िररएमा वििलुाई बचाउँन सवकनछ तर वसजररन सदेकसन अपरदेसन 
िरदेर िा समय नपगुद ैविि ुजनमाउँनपुनने हुनछ। 

कवहलदे कवह ँरक्तस्ािको कारण फदे लापान्न सवकँदनै।

्धलु्ेह 

यवद कसैलाई मिमुदेह छ भनदे उवनहरूको िरीरलदे  रितमा गलकुोज िा 
सिुरको सतर वनयनत्ण िन्न सकदनै। अवनयवनत्त बलड सिुरका कारण िवमभर 
सिास्थय समसयाहरू आइपन्न सकछन।् मिमुदेह दईु प्रकारका हुनछन: 

टाइप १ प्रकारको (िा इनसवुलनमा वनभ्नर) मिमुदेह भएका मावनसको 
िरीरलदे रितमा वचनीको मात्ा वनयनत्ण िन्न पया्नप् इनसवुलन उतपादन िददैन। 
उवनहरूको िरीरमा वचनीको मात्ालाई वनयनत्णमा राखन सईु लिाउँन ुपनने 
हुनछ। 

टाइप २ प्रकारको मिमुदेह भएका मावनसको समसया अवल बदेगलै हुनछ। 
उवनहरूको िरीरमा पया्नप् इनसवुलन हुनछ तर िरीरलदे तयसलाई राम्री प्रयोि 
िददैन। तयसो हुदँा रितमा वचनीको मात्ा वनककै उचच हुनदे हुनसकछ। टाइप २ 
प्रकारको मिमुदेहलाई अकसर िरदेर िानदेकुरा र िारररीक वययाम र कवहलदे 
कवह ँऔषिीलदे वनयनत्णमा लयाउनदे िररनछ। 

िभा्निसथाको िरुूवतर िा तपाई ँिभ्निती बनन ुअवघ पवन वचवकतसक िा 
मिमुदेह वििदेषज्वसत जाँच िनु्न जरूरी छ, तयसो भए मात् तपाईलँदे राम्ो 
हदेरवबचार पाउँन ुहुनदेछ र वचनीको मात्ालाई वनयनत्णमा राखन सकनहुुनदेछ। 
राम्ो हदेरवबचार र उपचारका कारण मिमुदेह भएका अविकाँि मवहलालदे 
उवनहरूको िभ्नलाई सफल पान्न सकछन।् उवनहरूलदे िानदेकुरामा वििदेष 
साििानी अपनाउन ुपनने हुनछ र पटक पटक आफँैलदे रितमा गलकुोजको 
मात्ा पररक्षण िररराखन ुपछ्न। मिमुदेह भएकरी िभ्निती मवहलालदे आफनो 
वचवकतसक िा वििदेपज्वसत पटक पटक जाँच िराउँनदे र सदेिन िनने िरदेको 
औषिीमा हदेरफदे र िररराखनपुनने हुनछ।   

जेषे्टसनल डा्विवटज 

िभा्निसथाको दोश्ो चरणमा जदेष्टदेसनल डायविवटज हुनसकछ । जदेष्टदेसनल 
डायवबवटज भएङ्का मवहलाको रितमा वचनीको मात्ा असामानय रूपमा 
उचच हुनपगुछ। जदेष्टदेसनल डायवबवटज भएका सबै मवहलालदे वनकै कडा 
िानपान र वययाम काय्नक्म अनसुरण िनु्न आिशयक छ । कवतपय 
अिसथामा मवहलालाई औषिी लिायत इनसवुलनको सईु वदन ुपनने  
हुनसकछ। 

जदेष्टदेसनल डायवबवटज भएका १०० मधयदे कररब ३० जना मवहलाको विि ु
औसत भनदा ठयूलो जनमनछन।् उवनहरूलाई बदेथा लागदा कुनै प्रकारको 
हसतक्षदेप जसतो वक वसजररन सदेकसन अपरदेसन िा िलयवक्या िनु्नपनने 
हुनसकछ। 
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अधययनहरूलदे कदे  पवन ददेिाएका छन ्भनदे जदेष्टदेसनल डायवबवटज भएका 
मवहलालाई पवछ िएर टाइप २ प्रकारको मिमुदेह हुनदे ितरा बढी हुनदे िछ्न। 

िभा्निसथामा मवहलालाई कवमतमा एक पटक गलकुोजको पररक्षण िररन ु
सामानय कुरा हो। 

मिमुदेहको बारदेमा थप जानकारीको लावि अषट्देवलयन डायवबवटज 
काउवनसल १३०० ३४२ २३८ मा समपक्न  िनु्नहोस िा www.
australiandiabetescouncil.comयो िदेभ साइटमा जानहुोस ।

उच् िक््ाप 

िभा्निसथामा वचवकतसक र सिास्थय पररचाररकाहरूलदे होवसयारी पयूि्नक 
रक्तचापको पररक्षण िनु्नको कारण कदे  हो भनदे उचच रक्तचापको उपचार 
निरदेमा हाइपरटदेनसन हुनछ जसलदे वनमन पररणामहरू लयाउँछ: 

 • वििलुाई रितको आपयूतमी कमिछ्न जसलदे वििकुो बवृद्धमा समसया 
उतपनन हुनछ

 • आमाको मिृौला, कलदेजो र मवषतषकमा िवमभर असर िछ्न । 

वनयवमत रूपमा पररक्षण िना्नलदे उचच रक्तचापलाई चाँडै नै पवहलयाउँन र 
उपचार िन्न सवकनछ – वचवकतसक िा सिास्थय पररचाररका वसत भदेट्नकुो 
अकदो फाइदा तपाई ँिभ्निती भएको थाह हुनासाथ वनयवमत रूपमा 
एवनटनदेटाल सदेिा वलन पवन सवजलो हुनछ। 

िभा्निसथाको पवछललो चरणमा रक्तचाप बढ्न ुवप्र एकलामपवसया भवननदे 
अिसथाको प्रारवमभक सङ्कदे त पवन हुनसकछ। यसको अकदो सङ्कदे त 
वपसाबमा प्रोवटनको मात्ा बढी हुन,ु कलदेजोमा समसया ददेविन ुिा रितमा 
कलवटङ् लदेभल ददेविन ुपवन हो। वप्रएकलावमपसयाको ततकालै उपचार 
हुन ुजरूरी छ वकनभनदे यो अझ िवमभर रूपमा विकवित हुनसकछ जनु 
एकलावमपसया हो। विरलै मात्ामा हुनदे यो अिसथालदे बदेहोस हुनदे बनाउँछ। 

उचच रक्तचाप भएका मवहलाको सानो सँखया जसलाई एवनट हाइपरटदेवनसभ 
औषिीलदे छँुदनै भनदे उवनहरूलदे िभा्निसथामा  असपताल भना्न भएर बसनपुनने 
हुनसकछ। तयसो िदा्न उवनहरूको रक्तचापको वनिरानी िनने र तयसलाई सथीर 
तलुयाउँन सवकनछ। यसतो बसाई समसयाको सतर हदेरदेर कदे वह वदन, हप्ा िा 
मवहना हुनसकछ। कदे वह ठयूला असपतालहरूमा हाल वििदेष वदिसीय जाँच 
एकाईहरू सथापना िररएको छ जहाँ तपाई ँवदनभर बसदेर रातको बदेला घर 
जान सकनहुुनछ। 

आज्ा िा ि् 

तपाई ँिभ्निती हुदँा पवन दमको औषिी वलइराखन ुपछ्न। िभ्निती भएको 
बदेला आफनो वचवकतसकवसत वनयवमत रूपमा भदेटघाट िनु्नहोस र राम्री 
वयिसथापन िररएको दम िा आजमालदे िभा्निसथामा कुनै समसया उतपनन 
िनने समभािना कम हुनछ। अवनयवनत्त आजमा समय नपवुि विि ुजनमनदे र 
वििकुो िजन कम रहनदे कुरावसत समबवनित छ। िभा्निसथामा आजमा वक 
नराम्ो हुनदे वक तयसमा सिुार आउँनदे हुनछ। यवद तपाईलँदे िमु्पान िनु्नहुनन भनदे 
आजमाको अिसथामा सिुार लयाउँन सकनहुुनछ। आजमा भएको मवहलालदे 
इनफलएुनजा सईु वलन ुजरूरी हुनछ। यवद तपाईलँदे सिास प्रश्वासमा कवठनाई 
अनभुि िनु्न भएको छ भनदे आफनो वचवकतसकवसत सललाह वलन ुराम्ो 
हुनछ। 

एवपलेपसी 

यवद तपाईलँाइ एवपलदेपसीको समसया छ भनदे िभ्निती हुन ुअवघ तपाईलँदे 
आफनो वचवकतसकवसत जाँच िराउँनहुोस वकनकरी एवपलदेपसीलाई वनयनत्ण 
िन्न सदेिन िनने िरदेको औषिी र तयसको पररमाण बदलन ुपनने हुनसकछ। 
तपाईकँो वचवकतसकवसत विकलपहरूबारदे छलफल निरी तयसको मात्ामा 
कुनै पररित्नन निनु्नहोस।् 

वडपे्सन िा वनिाशा 

यवद तपाई ँिभ्निती हुनदे योजना िददैहु नहुुनछ र वडप्रदेसनको औषिी सदेिन 
िरररहन ुभएको छ भनदे िभा्निसथामा वत औषिी वलन ुसरुवक्षत छ छैन भननदे 
यवकन िन्न तपाईकँो वचवकतसकवसत जाँच िनु्नहोस।् िभ्निती हुदँा तपाईकँो 
वडप्रदेसन अझ विकराल हुनसकछ, तयसो हुदँा तपाईलँदे आफनो सिास्थय 
पररचाररका, वचवकतसक िा काउवनसलरलाई आफयू लाई कसतो अनभुि 
भरैहदेको छ भननदेकुरा बताउन ुजरूरी हुनछ। तयसो भएमा उवनहरूलदे तपाईकँो 
लावि थप सहायता जटुाइवदन सकछन।् यवद तपाई ँसामानयतया वनराि 
अनभुि िनु्नहुनन भनदे र िभ्निती भएको बदेला वनरािा िा वचनता बढ्छ 
भनदे कृपया तपाईकँो सिास्थय पररचाररका िा वचवकतसकलाई जानकारी 
िराउँनहुोस। तयसो भएमा उवनहरूलदे तपाईकँो लावि उपयकु्त सहायता 
जटुाउँन िा उपलबि िराउन सकछन।् 
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बदेथा हुदँा र जनम वददाका 
जवटलताहरू

Complications in labour  
and birthing
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तपाई सिसथ हुनहुुनछ,र साथैबदेथाको लावि र बचचा जनमाउनको लावि पवन 
राम्री तयार हुन ुहुन ुहुनछ । यद्वप अप्रतयावित जवटलताहरूको समभािना 
सिैं हुनछ ।

बेथा्को ढीलो प्गती

सुँडदेनी या डाकटरलदेतपाईको बदेथाको प्रिती कसरी हुदछै भनी आकलन 
िन्न तपाईको पदेट महससुिरी, िभा्निय कवत िलुदेको छ जाँचीर बचचा 
कहाँसमम झरदेको छ भनीजाँचदेर िछ्न । यवद तपाईको िभा्निय वबसतारै 
िोलदछै िा संकुचन ससुत िा थामदेको अिसथा भएमा तपाईको सुँडदेनी या 
डाकटरलदेतपाईको बदेथा हुन ुपनने जवत राम्ो प्रिवत नभएको बताउन ुहुनदेछ ।  

तपाई ंआराम र िानत रहन सकन ुहुनछ भनदेतयो राम्ो हो वकन भनदे 
वचनतालदेथप ससुतता लयाउन सकछ । तपाई, तपाईको साथी िा सहायक 
वयवक्तलदे कदे -कदे  कुराहरू िन्न सकछ सोधनहुोस ्। सडुदेनँी या डाकटरलदे वनमन 
कुराहरुको सझुाि वदन सकछ :

 • वसथवत पररित्नन

 • िररपरर वहड्नहुोस–्हलचल िना्नलदे संकुचनलाई प्रोतसावहत िछ्न र 
बचचालाई थप तल झन्न मदत िन्न सकछ

 • नयानो सनान 

 • ढाडमा मावलि

 • ऊजा्न हावसल िन्नएक वछन सतुनु

 • कदे वह िानसु ्िा वपउनसु ्।

यवद प्रिवत वढलो हुनदे क्म जारी रहदेमा, सुँडदेनी या डाकटरलदे पानी फुटाउन 
िा संकुचनलाई अझ प्रभािकारी बनाउन कृवत्म ओकसीटवसन निावभत् 
वछराउनदे सझुाि वदन सकछ । तपाई थवकत हुन ुभएमा िा पीडा असहनीय 
भएमा, दिुाइ राहतको विकलपबारदे सोधन सकन ुहुनछ ।

“ तपाईसँि योजना हुन ुपछ्न । तर जदे हुनछ 

तयस मावथ तपाईको िदेरै वनयनत्णहुनछ भननदे 

आिा निनु्नहोस।् मखुय कुरा सकदे समम सयूवचत 

हुन हो । ” कैटरीना
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जब बच्ा असा्ान् वसथवत्ा बसे्को हुनछ 

िदेरै बचचा जनमदा पवहला टाउको वनवसकनछ, तर कदे ही बचचा कुनै अरू 
अिसथामा बसदेको हुनछ, जसलदे बदेथा र बचचाको जनमलाई जवटल बनाउछ।

पोसटेरिअि पोवजसन (posteriorposition)

यसको अथ्न बचचाको टाउको तपाईको ढाडवतरफक्न नकुो सटिापदेटवतर 
फकने र नाइटो तलको हड्डी(pelvis) मा प्रिदेि िनु्न हो । यसलदे अविक 
ढाड दिुाईको सथै लामो समयसमम बदेथा लिाउन सकछ । िदेरै जसो 
बचचाहरूबदेथाको समयमा अकदोवतरबाट फकने नछ, तर कदे ही बचचा 
फक्न दनै । यवद बचचा अकदोवतर फवक्न यो भनदे, तपाई आफैलदे बचचालाई 
बावहर िकदे लनसकन ुहुनछ िा डाकटरलदे फोरसदेपसया भयाकुम पमपको 
सहायतालदेबचचाको टाउको फका्नईवदन आिशयक हुनछ । तपाईआफनो हात 
र घुडँालदेटदेकदे र बसदेर र नाइटो तलको हड्डी (pelvis) लाई घमुाएर सहयोि 
िन्न सकन ुहुनछ ।यसलदेढाड दिुाईलाई कम िन्न पवनमदत िन्न सकछ ।

बच्ा्को अिसथाबािे व्नता िा ्ासो

कवहलदेकावह ँबदेथाको समयमा बचचालाई पीडा हुन सकछ । यो वचनताको 
विषय हो ।वचनता वलन ुपनने वचनहहरू :

 • बचचाको मटुुको ढुकढुकरी वढलो,वछटो, िा असामानयpatternमा चलनु

 • बचचालदे  मल तयाि  िनु्न (बचचाको िररपररहररयो - कालो तरल पदाथ्न 
जसलाईmeconium भवननछ ददेविन)ु ।

यवद तपाईको बचचालदे राम्ोसँि सामना िरररहदेको छैन जसतो ददेविनछ 
भनदे, पवहलो कदम भनदेको बचचाको मटुु ढुकढुकको नवजकबाट अनिुमन 
िनु्न हो । तपाईको बचचालाई भयाकुम या फोरसदेपस ्या  िायद वसजदेररयन 
िलयवक्यावदारा चाँडोजनम वदनआिशयक हुन सकछ ।

प्सि्ा िक्स्ाप (सा्ान् िक्स्ािरनिा रािी)
(postpartum haemorrhage)

बचचा जनमदे पवछ अवल-अवल रित बगन ु सामानय हो । सामानयतया, 
तपाईको िभा्नियको मांसपदेिीहरू संकुवचत भई घट्छ, र रित बगनलाई 
रोकछ । तर, कदे ही मवहलाहरु सामानयभनदा भारी रक्तस्ािकोअनभुििछ्नन ्
जसलाई प्रसिमा रक्तस्ाप (postpartum haemorrhage) भवननछ ।

जब आमाको िरीरबाट ५०० मी.वल िा बढी रित बगछ, तयसलाई 
प्रसिमा रक्तस्ाप (postpartum haemorrhage) भवननछ । प्रसिमा 
रक्तस्ाप (postpartum haemorrhage) को सबै भनदा सािारण कारण 
भनदेको िभा्नियको मांसपदेिीहरू िमुचन ु(संकुवचत) को बदलामा आराम 
िनु्न हो । बचचाको जनम पवछ वदइएको इजंदेकिन (कृवत्म ओकसीटवसन) 
लदे िभा्नियबाट नाललाई बावहर िकदे लन मदत िछ्न र भारी रक्तस्ाि हुनदे 
जोविमलाई कम िछ्न। तपाईको िभा्निय दररलो र िमुचद ैछ वक छैन भनदेर 
हदेन्न तपाईको  सुँडदेनीलदे वनयवमत िभा्नियको जाँच िछ्न ।

प्रसिमा रक्तस्ाप (सामानय रक्तस्ािभनदा भारी)िदेरै जवटलताहरूको कारण 
हुन सकछ । र यसको मतलब असपतालको बसाई लवमबन सकछ । कदे ही 
जवटलताहरू िंभीर हुनछन,् तर ती िायद ैमतृयमुा पररणत हुनछन ्।

प्वतधारित (retained)नाल

कवहलदे काँही बचचा जवनमए लित् ैनाल बावहर आउदनै । यसलाई डाकटरलदे 
तरुुनतै हटाउन आिशयक हुनछ । सामानयतया यो काम अपरदेिन वथएटरमा 
िररनछ । तपाईलाई इवपड्ययूरल(epidural)िा सामानय एनदेसथदेवटक वदइनछ।
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चाँडै आिमन:  
जब विि ुचाँडै जनमनछ

Early arrival:  
when a baby comes too soon
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िदेरैजसो िभा्निसथा ३७ ददेवि ४२ हप्ा लामो हुनछ, तापवन यस समयभनदा 
अिावड वििजुनमन ुअसामानय होइन । यवदविि ु३७ हप्ा पयूरा हुनभुनदा 
अिावड जनमदेमा, बचचालाई अपररपकक (प्रीमदेचर premature) िा समय 
नपिुी वििकुो जनम (प्री-तम्न pre-term) भवननछ । अषट्देवलयामा झनडै 
हरदेक सयमाआठविि ुअपररपकक (प्रीमदेचर premature)जनमनछ ।

 • वििहुरू अपररपकक (प्रीमदेचर premature) जनमनछन ्वकनभनदे :

 • नाल िा िभा्नियको समसया 

 • बहु िभा्निसथा 

 • पानी फुटीसकदे कोलदे

 • आमालाई उचच रक्तचाप िा मिमुदेह 

 • आमा संक्वमण भएमा,वििदेष िरी मयूत् पथ माि्नमा ।

िभा्निसथामा िा वििकुो जनम पयूि्न (antenatal)वनयवमत हदेरविचार 
नभएका मवहलाहरुमा अपररपकक बदेथाको जोविम उचच हुनछ ।तर 
अकसरअपररपकक बदेथाको कारण अज्ात छ । यवद तपाईलाई ३७हप्ा अवघ 
बदेथाको कुनै पवन लक्षण ददेविनछ भनदे, तरुुनतै आफनो सुँडदेनी, डाकटर िा 
असपताललाई समपक्न  िनु्नहोस ्।

समय नपिुी वििकुो जनम अपररपककबचचा(वििदेष िरी ३३ हप्ा भनदा 
अिावड जनमदेका वििहुरू)जनमाउनको लाविसाना नानीहरूको हदेरविचार 
िन्न वििदेष तावलम प्राप् कम्नचारीलदे ससुवजजत भएका ठयूलअसपताल 
सरुवक्षत मावननछ  । यवद तपाई ग्ामीण इलाकामा बसनहुुनछ भनदे, सकदे  समम 
वछटो असपताल जान ुराम्ो हुनछ तावक तपाईलाई अपररपककबचचा राम्ोसँि 
हदेरविचार िन्न सकनदे असपतालमा सरुिा िन्न सवकनछ ।

बचचाबाँचनदे संभािना- कवत चाँडो बचचा जनमनछ र कवत चाँडो वििदेषज् 
सदेिा उपलबि हुनछ भननदे कुरामा वनभ्नर िछ्न । २६ हप्ा भनदा अिावड 
जनमदेका १०० वििमुा ६० वििकुो बचनदे समभािना हुनछ । २८ ददेवि ३० 
हप्ाको िभा्निसथामा जनमदेका १०० वििमुा ९८ वििकुो बचनदे समभािना 
हुनछ।

असक्षमताको जोविम,अपररपकक बचचा कसतो छ भननदेमा वनभ्नर िद्नछ। 
२४हप्ामा जनमदेकालिभि ४०प्रवतित वििहुरूलाईमधयम िा कडा 
असक्षमताको जोविमहुनछ जसतै मवसतषक पक्षाघात, अनिोपन, बवहरा िा 
बौवद्धक विकलांिता । िभा्निसथाको अनतको नवजक जनमदेका वििहुरुलाई 
सामानयतया कुनै दीघ्नकालीन समसया हुदनै ।

अिंहरुको पयूण्न विकास नभइसकदे कोलदे, अपररपकक वििलुदे वनमन कुराको 
अनभुि िन्न सकछ:

 • फोकसो्को स्स्ा फोकसोकोविकास पयूण्न रूपलदे भइनसकदे को हुनालदे 
सास फदे न्न मदत चावहनछ। फोकसो र अनय समसयाको जोविम घटाउन 
अपररपकक बचचा जनमाउन भनदा अिावड मवहलालाई सटदेरोइडको 
इजंदेकिन वदइनछ । 

 • श्ास्को िो्कािट (Apnoea) यसको मतलब बचचालदे सास 
फदे न्न छोड्छ । सासलाई वनयनत्ण िनने मवसतषकको भािको पयूण्न 
विकवसत नभएको कारणलदे यसतो हुनछ । अपररपकक वििकुोराम्री 
वनिरानीराविनछ ता वक सास रोकदे मा पनु सास फदे न्न मदत िन्न सकोस ्।

 • िूध खलुिाउन स्स्ा वििलुदे दयूि चसुन नसकदे मा, चसुन र वनलन 
नसकदे समम वतनीहरूलाई ट्ययूबबाट ििुाउन पनने हुनछ ।

 • न्ानो िहन स्स्ा अपररपकक वििकुो प्राकृवतक thermostats 
को राम्ो विकास भइसकदे को हुदँनै । तयसैलदे वतनीहरूलदे आफनो िरीरको 
तापक्म वनयनत्ण िन्न सकदनै । वतनीहरूलदे आफनो तापमान वनयमन िन्न 
नसकदे समम humidicrib मािा वििदेष overheadheaters मा रािदेर 
हदेरचाह िन्न आिशयक हुन सकछ ।

 • ्क्लवपत्त (जवनडश) कलदेजोलदे अझ ैठीकसँि काम िरी नसकदे कोलदे 
बचचाको छाला पहदेलो हुन सकछ । थप जानकारीको लावि पदेज ८६ मा 
तपाईको बचचा जनमदे पवछ हदेनु्नहोस।्

्ेक ्ेिो बच्ा बाँचछ?

सािारणतया, िभ्नमा वबताएकोप्रतयदेक अवतररक्त हप्ालदे बचचाको बाँचनदे 
समभिनालाई नाटकरीय रुपमा बढाउछ । जवत वछटो बचचा जवनमनछ, तयवत 
नै बचचालाईबचाउनदे जोविम बढी हुनछ । निजात सघन हदेरविचार एकाइमा 
वििदेषवचवकतसा र नवस्नङ हदेरविचार भएमा,िभा्निसथाको ३२ हप्ा पवहलदे 
जनमदेका वििहुरुकोबाँचनदे िदेरै समभािना हुनछ ।

तपाईको बचचा चाँडो जनमदेमा, तपाई र तपाईको साथीलदे बचचालाई बोकन ु
राम्ो हुनछ, वनयवमत रुपमा छालासँि छालाको समपक्न  हुनदे िरी लामो 
समयसमम समाउनहुोस ्। यसलाई “ कंिारू (kangaroo)हदेरविचार “ 
भवननछ । इनकययूबदेटरलदे भनदा तपाईको िरीरको वसथरतापक्मलदे तपाईको 
बचचाकोतापमानवनयमन िन्न मदत िछ्नवकन भनदे बचचालाई नयानो 
रहन िदेरै ऊजा्नचावहचदनै, वतनीहरू वछटोबढ्छ र विकास हुनछ । कंिारू 
(kangaroo)हदेरविचारलदे तपाईलाई आफनो बचचासँि समबनि विकास 
मदत िछ्न, र तपाईलाई वतनीहरूको नवजक भएको महससु िन्न मदत िछ्न 
। यसलदे तपाईलाई दयूि बनाउन र आपयूवत्न कायम राखन मदत िन्न सकछ । 
सतन-पानलदे अपररपकक बचचाहरूलाई वछटो हुकाउछ ।
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२४ हप्ा अवघ जनमदेका बचचाहरुको बाँचनदे समभािना िदेरै कम हुनछ र यवत 
वछटो जनमदेका बचचाहरूलाई वनयवमत सघन सदेिा वदइदनै । यवद तपाईको 
बचचा २४ हप्ा अिावड जनमनदे समभािना ददेिदेमा, तपाईको डाकटरलदे यस 
विषयमा तपाईसँि छलफल िननेछ । । तपाईको बचचालाई बचाउन प्रयास 
िनने वक निनने बारदे वनण्नयमा तपाईलाई समािदेि िराउन महत्िपयूण्न हुनछ। 
तपाई र तपाईको पररिारको लावि सबै भनदा राम्ो कदे  हुनछ भननदे वनण्नय 
िन्नको लावि, तपाईको डाकटरलदे तपाईलाई सकदे समम िदेरै जानकारी वदनदेछ ।

२४ हप्ामा बचचा बाँचनदे समभािना अझ ैकम हुनछ, तर तयो समय पवछ 
वतनीहरूकोसिुार नाटवकय रूपमा हुनछ । २८ हप्ामा जनमदेका १०० वििमुा 
९० भनदा बढी वििहुरू निजात सघन हदेरविचार एकाइको अतयविक 
वििदेषहदेरचाहलदे बाँचनदे िछ्न ।

यवद तपाई अपररपकक बचचा जनमको बारदेमा र तपाई र तपाईको 
बचचाको लावि कदे  हुन सकछ भननदे बारदे अझ बढी जानन चाहन ुहुनछ भनदे 
“आमाबाबकुो लावि जानकारी पवुसतका” माअपररपकक बचचाको पररणाम 
पढ्न सकनहुुनछ  । यो तपाईको डाकटरबाट प्राप् िन्न सकन ुहुनछ, या  
www.psn.org.au हदेनु्नहोस ्।

यवद तपाईको बचचा अपररपकक जनमदेमा िा समय नपिुी जनमनदे संभािना 
भएमा, तपाई वनमनप्रश्न सोधन सकन ुहुनछ:

 • अपररपकक बचचा जनमाउनको लावि सबै भनदा राम्ो ठाँउ कुन हो

 • बचचाको जनम भनदा अिावड कदे  िरदेमा बचचा बाँचनदे समभािनालाई 
सिुान्न सवकनछ

 • मदेरो बचचाको जनम पवछ कदे  हुनछ

 • यवद निजात सघन हदेरविचार एकाइ (NICU) नभएको असपतालमा मदेरो 
बचचा जवनमएमा कदे  हुनछ

 • कदे  म मदेरो बचचालाई सतन-पान िराउन सकछु

 • मदेरो बचचा कवत लामोसमम असपतालमा हुनदेछ

 • मदेरो अपररपकक जनमदेको बचचाको दीघ्नकालीन विकास कसरी हुनछ

 • समय नपिुी जनमदेको बचचाको बारदेमा थप जानकारी कहाँ पाइनछ?

“ म जमुलाहालाई जनमाउद ैवथए र २८ 

हप्ामा बदेथा भएको वथयो । विितलाई फकने र 

हदेदा्न, एमबलुदेनसमासतुदेर वििदेष सदेिा भएको 

असपतालमा िएको र म िानत भएको समझनछु 

। म अत्ावलएकँो वथइन । मलाई प्रकृवतलदे 

यसताकवठन पररवसथवत सामना िनने योजना 

बनाउछ जसतो लागछ । तपाई कदे िल जदे िनु्न पनने 

हो तयो िनु्न हुनछ । वनससनददेह, यी सबै कुरा सकदे  

पवछ, म वदन भरर रोए ँ। जमुलाहाहरू सरुुमा िदेरै 

वबरामी वथए , र वतनीहरूलाई पवहलो तीन िष्न 

धयानपयूि्नक अनिुमन िररएको वथयो, तर वतनीहरू 

अवहलदे ठीक छन ्।”  कयारोल
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वििदेष सहायता आिशयक 
पनने वििहुरू

Babies with special needs
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यवद तपाईकँो वििलुाई कुनै समसया छ भनदे तपाईलँाई 
िदेरै नै प्रश्नहरू सोधन मन लािदेको हुनसकछ। वत प्रश्न सोधन 
नवहवचकचाउँन ुहोस। वत प्रश्नहरूलाई लदेखदा राम्ो हुनछ 
जसलदे िदा्न वतवनहरू सबैको उत्र पाउँन सवकनछ। 

कदे वह वििहुरू कवमतमा कदे वह समयका लावि भएपवन अवल बदेगलै िालको जीिन 
अिसथामा जवनमएका हुनछन।् उवनहरू वक त समय नपगुद ैिा उवनहरूमा विरामीपन 
हुनछ जसलदे वतवनहरूको मवषतषक िा िरीरको अिसथालाई प्रभावित िररवदनछ। 
तयसता वििहुरूलाई असपतालमा रािदेर वििदेष हदेरविचार िनु्न आिशयक हुनछ। 
उवनहरूको हदेरविचारको सपुररिदेक्षण बालरोि वििदेषज् िा वपवडयावट्वसयनलदे 
िद्नछन।् यवद तपाईकँो असपतालमा वििकुो लावि हदेरविचार िन्न सवुििाहरू 
उपलबि छैन भनदे उ िा उवनलाई अकदै  असपतालमा लानपुनने हुनसकछ। NSW 

सिास्थय सदेिा अनतरित निजात वििकुो लावि Newborn and paediatric 
Emergency Transport Service (NETS) उपलबि छ जसलदे सडक िा हिाई 
माि्नबाट यातायात सदेिा उपलबि िराउँछ। तपाई ँिा तपाईकँो पाट्ननरलाई वििवुसत 
नयाँ असपतालमा जान वदइनछ। 

कदे वह अवभभािकहरूलाई आफना वििमुा समसया आइपन्नसकनदे कुराको अवग्म 
जानकारी हुनछ, तर विि ुजनमन ुअवघ िा पवछ कवहलदे तयो समाचार थाह पाउनदे 
भननदे मात् हो। तपाईलँाइ सहन कवठन भएको अनभुि हुनसकछ। यसतो बदेलामा 
िोक, क्ोि र विश्वास िन्न नसकनदे अिसथा झदेलन ुसामानय हो। कवतपय अवभभािहरू 
िासिरी आमाहरू यस कुरामावचवनतत हुनछन ्वक उवनहरू नैउक्त समसयाको लावि 
दोषी छन ्– तर यसतो हुनदे समभािना चावह ँवबरलै हुनछ। 

सिास्थय समसया भएका वििहुरू उवनहरूका आमाहरू घर फकने पवछ वििदेष 
हदेरचाहका लावि प्राय िरदेर असपतालमा नै रहनपुनने हुनछ।तर तपाई ँर तपाईकँो 
वििकुो लावि एक अका्नलाई वचनन ुजरूरी हुनछ। विि ुजनमदेपवछ उसलाई ह्यवुमडी 
वक्बमा राविएको भएपवन सकदे समम वछटो तपाईलँाई विि ुवसत नवजक बनन 
प्रोतसाहन वदइनदे छ। 

िरुूमा वििलुाई छुन र उसलाई समहालन तपाई ँवहवचकचाउँन सकनहुुनछ। 
असपतालका कम्नचारीलदे तपाईकँो अनभुि बझुनदे छन ्र तयसतो वसथवतको सामना िन्न 
तपाईलँाइ मद्त िन्न कोविि िननेछन।् 

तपाईलँाइ सकदे समम िदेरै सहायता र जानकारी आिशयक हुनछ। तपाईलँदे आफनो 
सिास्थय पररचाररका, वचवकतसक, असपतालका कम्नचारी, सामावजक काय्नकता्न िा 
काउवनसलरवसत मद्तका लावि सोिपछु िनु्नहोस। समान अिसथाका वििहुरूका 
अवभभािकहरूवसत कुराकानी िदा्नपवन मद्त पगुनदेछ। तपाईकँो सिास्थय पररचाररका 
वचवकतसक असपताल िा सामदुावयक सिास्थय कदे नरिमालाई उपयकु्त सामदुावयक 
सङ्िठनहरू िा सहायता समयूहहरूवसत समपक्न  िराइवदन भनन सकनहुुनछ। वत 
सङ्िठनहरूलदे तपाई ँर तपाईकँो पररिारलाई जानकारी र सहायता उपलबि िराउँन 
सकछन ्। 

जब तपाईकँो विि ुघर जान सिस्थय हुनछ तयसबदेला तपाईलँदे आफयू लाई पायक 
िनने Early Childhood Health Service मा समपक्न  िनु्नहोस िा तपाईकँो 
असपताललाई उक्त ठाउँमा समपक्न  िराइवदन भननहुोस।Childhood Health 
Service लदे तपाई,ँ तपाईकँो पररिार र वििलुाई मद्त िन्न सकछ। वतवनहरूलदे 
वििकुो हदेरचाह, सिास्थय र तपाईवँसत भएका वििकुो विकाि वसत समबवनित 
प्रश्नहरूको उत्र वदन सकछन।् उवनहरूलदे वनयवमत सिास्थय पररक्षण सदेिा उपलबि 
िराउँछन ्जसबाट कुनैपवन वचनताको िरुूम ैसमािान िनने िररनछ। तपाईकँो वििकुो 
सिास्थय र जारी वचवकतसा आिशयकताबारदे जानकारी वदन तपाईलँदे आफनो 
वचवकतसकवसत भदेट्नदे समय वलँदा राम्ो हुनछ।  
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िभा्निसथा र प्रारवमभक आमाबाब ुमा 

तपाईकंो भािना: सबै आमाबाबलुदे 

कदे  थाह पाउनपुनने

Your feelings in pregnancy  
and early parenthood:  
what all parents need to know
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पवत्काको पाना पलटाउनदेर वटभीमा चयानल फरररहनदे,र तलका सोचको 
लावि तपाईलाई माफरी छ:

 • सबै िभ्निती मवहलाको ििुीलदे चवमकनछ

 • कुनै पवन निजात वििकुो आमालदे कवहलयै थावकतमहससु िददैन

 • हरदेक निजात वििकुो कुनै विषयमा कवहलयै झिडा निनने र कामको 
बोझ बाड्न ततपर समवप्नत दईु आमाबाब ुहुनछन।्

 • माततृि प्रकृवतक रुपम ैआऊँदछ।

जब तपाईिभ्निती िा प्रारवमभक आमाबाब ुहुनसँि सामना िददै हुनहुुनछ, 
तयवत बदेला तपाईलाई जीिन पत्-पवत्का र वटभीको िलुाबी तवसबरहरूभनदा 
िदेरै फरक लागन सकछ। यसको मतलब तपाईमा कदे वह िराबी भएर 
होइन - िभा्निसथा र विि ुअिसथाको लोकवप्रय वचत्हरुलदे तपाईलाई 
िासतविकताको लावि तयारी िनने छैन ।

िासतविकता कदे  हो भनदे िभा्निसथा र प्रारवमभक आमाबाब ुहुदँािदेरै उतार 
चढािको सामना िनु्न पनने हुनछ ।

तपाईको जीिनमा  कुनै पवन ठयूलो घटना(चाहदे तयो राम्ो घटना वकन 
नहोस)् लदे तनाि लयाउछ। यो कुरा वििाह, नयाँ काम, घर सनने,  लोटिो 
वजतदा िा वििलुाई जनम वददंा पवन लाियू हुनछ। तनािलदे तपाईलाई उदास 
बनाउछ।िभा्निवत मवहला र  प्रारवमभक आमाबाबकुा लावि थवकत महससु 
हुन ुसामानय हो  - बोझ बढदेको हुनछ। कदे ही आमाबाबकुा लावि, िरुूका 
हप्ाहरू थकानलदे भाररएकोहुनछ ।

यस मावथ मवहलाहरू िरररीकपररित्नन रप्रसि पवछ आउनदे हमदोनको 
सतरमा पररित्ननसँि जधुद ैहुनछन।् वतनीहरू सतनपान िराउन वसवकरहदेका 
हुनछन ्र जो आमा र बचचाको लावि समभि भएसमम सबैभनदा उत्महुनछ 
साथैसतनपान िराउन वसकन समय लागछ । तयसतै िरी बचचाहरुको लावि 
नयाँ संसारमाघलुवमल हुन ुसवजलो छैन। आफनो बचचालाई ििुाउन र 
सतुाउन समसया भए, तपाई ंपवन असर िननेछ ।

यवद िभा्निसथा र वििकुो जनम पवछ तपाई कवहलदेकाहीं उदास महससु 
भएमाआचिय्न नमानहुोस।् वनमनकुराहरूलदेमद्त िन्न सकछ:

 • कसैलसँि कुरा िनु्नहोस ्- आफनो साथी, वमत्, आफनो दाई

 • आफनो लावि बढी समय वनकालनहुोस ्–तपाईलाई रमाइलो लागनदे कदे वह 
कुरा िनु्नहोस्

 • िभ्निवत अिसथामा िदेरै थाकनदे  काम निनु्नहोस्

 • पैडल वहड्नहुोस्

 • भरोसा िन्न लायकको वयवक्तको वयिसथा िनु्नहोस ्जसलदे कदे ही घणटाको  
लाविबचचाको हदेरचाह िन्नसकछ र तपाई वबना अिरोि कदे वह घणटा 
वनदाउन सकनहुुनछ।

तपाई्को बच्ासगँ्को स्बनध
कदे ही मवहलाहरू जब आमाहरूको बचचासँिको प्रदेमको कथा सनुछनउनीहरू 
आफयू लाई तयस कथासँि ठमयाउन िाह्ो थानछन।् उनीहरू आफनो बचचा 
हदेरदेर दङ्िहुनछन,् तर अझ ैपवन अनय मवहला, उनीहरुको पररिार र साथीहरू 
र सञचार माधयमका कुरासिँको समबनिसँि तारतमय पाउदनैन ्।

उनीहरूलाई बचचाको बारदेमा िवहरो भािना नभएको र अनय मावनसहरूको 
अपदेक्षाअनरुूप नपिुदेको कुराको दिािलदे माततृिको िरुूका हप्ाहरू र 
पवहलो मवहना कवठन बनाउन सकछ ।

यी भािनाहरू सामानय हुन,् तर यी भािनाहरू तपाईलाई तीव्र िा भारी 
महसयूस भएमा, तपाईलाई तयो भािना बझुन कसैको मद्तको आिशयक्ता 
पछ्न। तपाईएक असल आमा हुन सकन ुहुनछ र आफनो बचचाहरुसँि पयूण्न 
बनिन महससु निन्न सकनहुुनन । यवद तपाईआफनो बचचासँि समबनि 
बनाउन िा िनु्न पनने जवत माया िन्न नसकदे कोभिनासँि संघष्न िददै हुनहुुनछ भनदे 
आफनो दाई, वचवकतसक िा बचचा र पररिार सिास्थय पररचावलकासँि यो 
कुरा िनु्नहोस।्
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लिभि हरदेक िभा्निवत मवहला कवहलदेकाहीं उदास महससु िछ्नन,् कदे ही 
मवहलाहरू यसतो महससु िदेरै पलट िछ्नन।् यवद तपाई उदास हुनहुुनछ भनदे 
तपाईलाई आफनो भािना कवत िमभीर छ भनदेर भनन िाह्ो हुन सकछ 
। यसको लावि वछटो सहयोि प्राप् िनु्न सबैभनदा राम्ो हुनछ। आफनो 
भािनाकोबारदेमा आफनो दाई या वचवकतसकलाई बताउनहुोस–्िहाँहरूलदे 
तपाई उदास हुन ु भएको िा यो अझ िमभीर कुरा हो भननदेबारदे तपाईलाई 
मद्त िनु्नहुनछ।

सिैं आफनो दाई या डाकटरलाई बताउनहुोस,् यवद:

 • िदेरै समय उदास महसयूस भएमा

 • दोषी महससु भएमा

 • तपाईसामानयतया रमाउनदे कुराबट रमाइलो अनभुि नभएमा

 • िदेरै रुन ुभएमा

 • आफनो जीिनमा िलत भएका कुराको लावि आफैलाई दोष थानन ुभएमा

 • िदेरै समय ररसाहा (क्ोिी) भएमा

 • एकाग् हुन िा वनण्नय िन्न कवठनाई भएमा

 • वनराि िा असहायमहसयूस भएमा

 • अनय मावनसहरूबाट आफयू लाई अलगयाएको महससु भएमा

 • आफयू लाई हावन िन्न चाहदेमा।

तपाईसँि यसता भािनाहरू थपैु्र छन ्भनदे, सहयोि प्राप् िनु्नहोस।् 
उदासीनतालाई सफलतापयूि्नक उपचार िन्न सवकनछ । जनम पवछको 
उदासीनताको जोविम उठाउनभुनदा अवहलदे नै यसलाई समबोिन िनु्न राम्ो 
हनछ - यवद तपाईिभा्निसथामा उदास महससु िनु्नहुनछ भनदे प्रसि पवछ 
(वििकुो जममपवछ) पवन तपाईलाई उदास महससु हुनदे ठयूलो जोविम हुनछ। 
कदे ही मवहलाहरूलाई उदावसपनाको (antidepressant) अषिोपचारको 
अिशयकता पद्नछ (िभा्निसथामा िदेरै antidepressantलाई सरुवक्षत 
औषिीको रुपमा वदन सवकनछ)।

्ेक तपाई्ा ्ानवस्क सिास्थ् स्स्ा वबयि्ान छ?
मानवसक सिास्थय समसयाका थपैु्र लक्षणहरूलदे बचचाको लालनपालनलाई 
िाह्ो बनाउछ। यवद तपाईमानवसक रोि जसतै बाईपोलार मयूड वडसअडर 
(bipolar mood disorder)िा उदासीनतालदेग्सत हुनहुुनछ भनदे, तपाई 
वचडवचडा, रूनचदे रिदेरै दःुिीमहससु िनु्नका साथैतपाईआफनो बचचाको 
हदेरचाहमा कमी भएको महससु िनु्नहुनछ।तथावप मानवसक रोि भएका 
आमाबाब ुअसल आमाबाब ुहुन सकछ ।

विित र वबद्मान मानवसक सिास्थय समसया भएका िदेरै आमाहरू 
िभा्निसथा र बचचाको लालनपालनको राम्री सामना िन्न सकछनसाथै 
निजात वििकुो आिमनलदे जीिनमा तनािको सतर िवृद्ध िछ्न। अवन 
तनािको सतरिवृद्धलदे मानवसक सिास्थय समसयामा असर िनु्नका साथै अझ 
नराम्ोबनाउन सकछ।

यवद तपाईलाई मानवसक सिास्थय समसया छ भनदे, कसैलाई यसकोबारदेमा 
अिित िराउन ुर तपाईको वचनता (सतुा्न) बारदे भनन ुमहत्िपयूण्नहुनछ। तपाई 
यसबारदेमा आफनो दाई , बचचा र पररिार सिास्थय नस्न, वचवकतसक र / 
िा मानवसक सिास्थय काय्नकता्नसँि कुरा िन्न सकनहुुनछ। उपचार र वनरनतर 
सहयोिलदेलक्षण नययून िन्न र हटाउन (वनदान िन्न)पवन मद्त िन्न सकछ ।

िभा्निसथाको समयमा उपयकु्त समथ्नन प्राप् िनु्न तपाईकंो लावि िदेरै 
महत्िपयूण्न हुनछ  र बचचाको जनमपवछ पवन यो जारी राखन सवुनवचित िनु्नहोस ्
। सहयोि र सहायताको उपलबितालदेतपाईलाई बचचासँि सकारातमक र 
सिसथ लिाि पैदा िन्न मद्त िछ्न, यसलदे बदलामा तपाईलाई आतमविश्वाि 
बढाउनकुा साथै असिसथ हुनदे संभािनालाई कम िछ्न। सही समयमा उपयकु्त 
समथ्ननको प्राप्ललदेतपाईर तपाईको बचचालाई सरुवक्षत र राम्ो राखन मद्त 
िननेछ ।

गरा्निसथा्ा उिासीनता
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बच्ा जवन्ए पवछ उिास िा व्वनतत ्हसलुस
तपाई निजात वििसुँि घरमा हुदँा उदास महसयूस िनु्न, आवत्न ुिा डर 
लागदा विचारहरु आउन ुकुनै असिाभाविक कुरा होइन। तपाई समभितः 
थाकन ुभएको हुसकछ, तपाईको िरीर प्रसिबाट वनको हुदँ ैछ, र तपाई नयाँ 
र चनुौतीपयूण्न काम वसकद ैहुनहुुनछ। यवद विि ुजनमदेको दईु हप्ा भनदा बढी 
पवछ पवन तपाईअझ ै उदास र वचवनतत हुनहुुनछ र विि ुर आफयू  समबनिी 
डरलागदा विचारहरू आउछन ्भनदे र आफयू  अयोगय भएको महससु हुनछ 
भनदे सकदे समम चाँडै आफनो जीपी (GP) िा आफनो बचचा र पररिार 
सिास्थय नस्नसँि कुरा िनु्नहोस।् तपाईलाई प्रसि पवछको उदासीनता िा 
समबवनित मानवसक सिास्थय समसया हुन सकछ । याद राखनहुोस ्यवद 
तपाईलदे  विितमा मानवसक सिास्थय समसया अनभुि िनु्नभएको हो भनदे,  
िभा्निसथामा यसको पनराबवृत् हुन ुिा अनय समसया आउन ुसामानय हो। 
तयसैलदे यथा िीघ्र तपाईलाईमद्त िन्न सकनदे कसैवसत कुरा िनु्न महत्िपयूण्न 
हुनछ।

बीयोणडबलयू (Beyondblue) का अनसुार, प्रसि उदासीनतालदे लिभि 
१००मवहलामा १६मवहलालाई हरदेक िष्न असर िछ्न। तपाई र तपाईको 
साथीलाई प्रसि उदासीनताको संकदे त र लक्षणकाबारदेमा बझुन उपयोिी हुनछ 
तयसैलदे बीयोणडबलयू (Beyondblue) बाट कदे ही महत्िपयूण्न जानकारी यहाँ 
समािदेि िररएको छ त । तपाई प्रसि उदासीनताकोबारदेमा थप जानकारी 
चाहन ुहुनछ भनदे  http://www.beyondblue.org.au/the-facts/
pregnancy-and-early-parenthood मा हदेनु्नस।्

प्सि उिासीनता ्ेक हो ?
बचचा जनमदेको मवहनौ पवछ मवहलामा आउनदे मनोदिा विकारलाई  
प्रसि उदासीनता भवननछ। यो बचचा जनमदेको पवहलो िष्नको कुनै पवन 
समयमा हुन सकछ।यो अकसमात ्सरुु हुनदे िा वबसतारै विकास हुन सकछ 
र िदेरै मवहनासमम जारी रहनछ सकछ। उपचार िररएन भनदे, यो एक जीण्न 
उदासीनताको रूपमा विकास हुन सकछ िा िभा्निसथा पवछ पनुरािवृत् हुन 
सकछ ।

्ेक ्कािरले प्सि उिासीनता हुनछ?
यसको िासतविक कारण कदे  हो भननदे वनवचित छैन । यो िारीररक र 
मनोिैज्ावनक कुराहरूको वमश्णलदे हुनछ भननदे सोचाई छ, सथै यो 
तपाईको जीिनको कवठनाईलदे पवन हुन सकछ। वनमम कारणलदे तपाई प्रसि 
उदासीनताबाट असरुवक्षत हुन सकनहुुनछ:

 • तपाईलाई पवहलदेददेवि उदासीनता भएमा

 • तपाईलाई साथीसँि समसया भएमा

 • तपाईसँि सहयोिको अभाि भएमा(वयािहाररक साथै भािनातमक 
सहयोिको कमी) 

 • तपाईको जीिनमा जममा भएका तनािपयूण्न घटनाहरू

 • तपाईको पररिारका अरूलाई उदासीनता िा अनय मानवसक सिास्थय 
समसया भएमा

 • तपाई एकलो आमा भएमा

 • तपाईको नकारातमक सोचनदे प्रिवृत्- ‘कुनै पवन कुराकोअधँयारो पक्षमा 
हदेनु्न’

 • तपाईको प्रश्ि र विि ुजनममा जवटलता भएमा

 • तपाईको बचचाको सिास्थयमा समसया भएमा (अपररपकक बचचा 
सवहत)

 • तपाईको बचचा ‘अपठ्यारो’ भएमा (सवजलै उदास हुनदे, सतुाउन िाह्ो िा 
ििुाउन  समसया भएको बचचा भएमा) ।

बचचाको हदेरचाहको पवहलो कदे ही मवहनामा, तपाईलाई तनािको महससु 
हुन,ु तपाईको वनरिामा िलबल हुन ुर तपाईको वदनचया्नमा पररित्नन हुन ु
सामानय हो। तपाईलाई यी कुराहरू प्रारवमभक लालनपालनको सामानय 
तनािको अिं मात् हो र उदासीनताका लक्षण िा संकदे तकदे  हो भनदेर सिीकान्न 
कवठन हुन सकछ। अनय मावनसहरू तपाई कसतो महसयूस िददै हुनहुुनछ भननदे 
थाह वदनहुोस ्र उनीहरूलाई मद्त िन्न वदनहुोस।् तपाई आफनो वचवकतसक 
िा बचचा र पररिार सिास्थय नस्नसँि कसतो महससु िददै हुनहुुनछ भननदे बारदेमा 
कुरा िनु्नहोस।् उनीहरूलदे अिसथाको अनिुमा िन्न मद्त िन्न सकछन।्

“िभा्निसथाको समयमा, मलाई िदेरै वचनता 

लाग्थयो। जदे भइरहदेको वथयोतयो िासतविक 

लाविलहदेको वथएन वथयो र ममा अज्ात 

डर वथयो – मलैदे कवहलयै बचचाहरुसँिकदे वह 

िरदेको वथएनन। तयसैलदे म कसरी यो बचचाको 

हदेरविचारिन्न सकछु?” जदे
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“िदेरैसाझदेदारहरू निजात वििसुँिै आएको वजममदेिारीलाई 

बोझको रूपमा वलनछन।् मदेरो साझदेदारलदे मसँि वकनमदेलको 

लावि िसतहुरूको सयूचीमागछ।ऊ साँचच ैमलाई मद्त िन्न 

िोवजरहदेको हुनछ। तर म िदेरै थाकदे कोलदे चवहनदे सामानको 

बारदेमा सोचन पवन सवकदनथदे र मलाई ओ्छयानमा सतुन र 

रुनमन लागछ। तर यो िदेरै समय समन रहदनै। जब तपाई अवल 

िदेरै सतुन समय पाउन ुहुनछ, सबै कुरा िदेरै सवजलो लागन 

थालछ।” मीना
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्ेक वशशलु जन् पवछ्को उिासीनता ि वशशलु वखननता एउटै 
्कलु िाहो?
होइन। विि ुजनम पवछको उदासीनतारविि ुविननता फरक कुरा हुन।्विि ु
विननता अपदेक्षाकृतकमअिविको हुनछ, बचचाजनमदेको तीन ददेवि पाँच 
वदनमा यो चरम चलुीमा पगुछ र१०० जनामा ८० जना मवहलालाई यसलदे 
असर िछ्न।विि ुविननता भएका मवहलाहरु  वछटो रूनदे, वचडवचडा हुनदे र 
सवजलै विनन हुनदेहुनछन।् पररिार, साथीभाइ रअसपतालकम्नचारीलदे वदनदे 
समानभुयूवत र भािनातमक समथ्ननबाहदेक यसको अरूकुनै िास उपचारछैन।

्वि ् उिास रए्ा ्ेक ् खिाब आ्ा हुनछलु  त?
होइन! माततृिको चनुौवतहरु वििाल हुनछ र वसकन पनने कुराहरू िदेरै हुनछन।् 
िदेरै मवहलाहरू असल आमा हुन चाहनछन ्र पररपयूण्नता प्राप् िन्न नसकदे मा 
वनराि हुनछन।् कदे ही मवहलाको िभा्निसथा र माततृि बारदे अिासतविक 
अपदेक्षा हुनछ र िासतविकता उनीहरूकोआिा भनदा िदेरै फरक हुनसकछ। 
यी अपदेक्षालदे िदा्न मवहलाहरु उदासीनताको लाविआफयू लाई दोषी ठानछन ्
र मद्त मागन वहवचकचाउछन।् माततृिमा रूपानतर हुन समय लागछ भननदे 
कुरालाई सिीकार निरी, आमाहरू आफयू लाई नराम्ो र असक्षमको लदेबल 
लिाउछ भनी वचवनतत हुनछन ्

यवद तपाई उदास िापवहला रमाइलो लागनदे कुरामा चासो िा ििुी िमुाउद ै
हुनहुुनछ भनदे, तपाईलाई कुनै चार वनमन लक्षणहरू  दईु िा दईु भनदा बढी 
हप्ासमम भएमा तपाईलाई विि ुजनम पवछको उदासीनता हुनसकछ:

 • दिुी महसयूस हुनु

 • अयोगय महससु हुनु

 • असलआमा हुन ुहुनन भननदे महसयूस हुनु

 • भविषय बारदे वनरािा महसयूस हुनु

 • असहाय महससु हुनु

 • दोषी िा लजजाको महससु हुनु

 • वचनता िा त्ासको भािना

 • बचचाको लावि डर

 • एकलै हुदँा िा बावहर जादाँ डर

 • उदास, रून मन लागन,ुदःुिीर ‘ िाली ‘महससु

 • िरुूमा सबदेरै जागनदेरफदे रर सतुन समसया िा सतुन नसकनु

 • िाना िदेरै कम िा िदेरै िानदे

 • एकाग् हुन, वनण्नय िन्न िा समझन कवठनाई

 • आफैलाई चोटपयुा्नउन िा मनने चाहना हुनु

 • वनरनतर सबैकुरा सँि टाँढा भागनदे बारदे सोवचरहनु

 • आफनो साथी लदे छोडदेर जानछ वक भननदे वचनता

 • सामानयतया आफनो बचचा िा साथीलाई कदे ही िराब हुनछ वक भननदे 
वचनता।

यी भािनाहरुबाट लवजजत नहुनहुोस ्– िदेरै मवहलाहरु लाई यसतै हुनछ। 
सकदे  समम चाँडै आफनो डाकटर िा विि ुर पररिार सिास्थय नस्न सँि कुरा 
िनु्नहोस।्

िभा्निसथा र विि ुजनमदे पवछको घरमा वबताएका कदे वह हप्ामा कदे वह 
पररवसतवथलदे तपाईलाई कमजोर विचार िा उदास महससु िराउन सकछ :

 • वबना योजना िभ्नितीहुदँा

 • तपाईलदे पवहलदेअनभुि िनु्नभएकोआघात िा बचचा िमुाउनु

 • वनतानत एकलै र समथ्नन नभएको महसयूस

 • आवथ्नक समसया

 • समबनिमा समसया

 • विित मा वनरािा िा अनय मानवसक सिास्थय समसया हुनु

 • रकसी िा अनय लाियू पदाथ्न प्रयोि िनु्न िा अममलको सामना

 • आफयू बाट उचचआिा राखन ुर ती आिाहरू पयूरा िन्न नसकदे को अनभुि 
िनु्न – सायद तपाईलाई सामना िददै हुनहुुनछ भननदे महससु नहुन,ु वदनमा 
पया्नप् हावसल िन्न नसकन,ु िा तपाईलाई अरूलदे पररक्षण िरररहदेको 
महससु िनु्न

 • अनय मावनसहरू बाट आफयू लाई टाढा राखन।ु
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्ेक तपाईलाई थाह छ तपाई्को रिी्ान/
साझेिािलाइ पवन PND ्को खतिा 
हुनसकछ?

तपाईको साथी/श्ीमन पवन सामना िन्न संघष्न िरररहदेको 
हुनसकछ र यसलदे उसको भािनालाई असर िन्नसकछ। 
सबैको धयान बचचा र आमामा जाँदा, साझदेदारको 
तनािमा धयान नजान सकछ र वतनीहरूलदे आिशयक 
सहयोि प्राप् निन्न सकछ।

सबै नयाँ आमाबाबलुदे – आमालदे मात् नभइ – आफनो 
िारीररक र भािनातमक भलाईको धयान वदन ुपछ्न। 
तयसैलदे:

 • आफनो लावि कदे ही समय सवुनवचित राखनहुोस,् तपाईको 
काम र पररिार बाहदेक।

 • महत्िपयूण्न सोि र िवतविविहरूलाई सकदे समम यथाित 
राखनदे प्रयास िनु्नहोस।्

 • आफनो भािना र वचनताको बारदेमा पररिार र वमत्हरू 
सँि कुरा िनु्नहोस।्

 • यवद तपाईलाई कसरी सामना िददै हुनहुुनछ भननदेबारदे 
वचवनतत हुनहुुनछ भनदे तपाईको बचचा र पररिार 
सिास्थय नस्न िा जीपी सँि कुरा िनु्नहोस।्

❖

यवद तपाईलाई िभा्निसथा िा घरमा बचचासँि हुदँा वनराि 
िा दिुी महसयूस िनु्न भएको भािनाको बारदेमा कसैसँि 
कुरा िन्न मन लािदेमा, वनमन नंबरमा फोन िनु्नहोस:्

 • त्ीसीवलयन (Tresillian)आमाबाबकुो हदेलपलाइन 
(०२) ९७८७ ०८५५ (वसड्नी महानिरीय क्षदेत् ) 
िा१८०० ६३७ ३५७ ( क्षदेत्ीय नययू साउथ िदेनस) मा- 
२४ घणटा, हप्ाको ७ वदननै।

 • कयररटान कदे यर लाईन (Karitane Careline) १३०० 
२२७ ४६४(१३०० CARING) मा – २४ घणटा, 
हप्ाको ७ वदननै।

प्सि पवछ्को उिासीनतालाई ्कसिी उप्ाि गरिनछ ?
हरदेक वयवक्तकोआिशयकता फरक हुनछ। उपचारमा परामि्न, औषिोपचार, 
धयान, सि-सहयोि र अरू सहयोि सदेिाहरू पछ्नन।्

प्सि ्ानवस्कता
प्रसि मानवसकता सािारण होइन। यो िदेरै िमभीर हुनछ र ततकाल उपचारको 
आिशयकता पद्नछ। यो कुनै पवन समयमा िरुू हुन सकछ तर सामानयतया 
विि ुजनमदेको चार ददेवि छ हप्ा वभत् िरुू हुन सकछ। यसका लक्षणहरू 
वनमनछन:्

 • प्रचणड मडु दोलनु

 • िदेरै असामानय विश्वास, वचनतन र विचार  (भ्म)

 • दृवष्टभ्म –नभएका िसतहुरू ददेिन,ु सनुन ुिा िनि आउनु

 • िदेरैअनौठो वयिहार र चररत् 

 • चरम वनरािा

 • मानछदे ददेवि विलाउन ु(टाढा हुन)ु

 • रुगण सोचाइ िा कुराहरू िनु्न जसतै ‘वतमी म वबना अझ राम्ो हुन्थयौ।‘

प्रसि मानवसकतालदे हरदेक हजार आमामा मात् एक िा दईु मवहलालाई 
असर िछ्न। पवहलदेनै मानवसक रोिी भएका मवहलाहरुलाई असर िनने 
समभािना बढी हुनछ, िा जसका पररिारका सदसयहरूलाई यो रोि लािदेको 
छ।

सामानयतया असपतालमा भना्न, अषिोपचार र बचचाको हदेरविचारमा मद्त 
जसता कुराउपचार समािदेि हुनछ।
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्कसिी बेिासता ि िलुरुप्ोग्को अनलुरिले गरा्निसथालाई 
असि गछ्नि प्ािव्र्क आ्ाबाबलु बाल्ािसथा्ा 
िलुव ््निहाि िा बेिासताले
कदे वह मवहलाहरु जसलदेयी कुराहरूको अनभुि िरीसकन ुभएको छ, 
िभा्निसथा र आमाबाब ुहुदँा रामै् महससु िछ्नन।् तर अरूलाई, िभ्निती 
हुदँा िा आमाबाब ुहुदँ ैिइरहदेको बदेलायसलदे सतहमा समसया लयाउन सकछ 
। यसलदे विितमा भएको कुराको पीडादावयक समझना लयाउनका सकछ, 
िा मावनसहरूलाई आफयू  कसतो प्रकारको आमाबाब ुहुनदे होला भननदे थप 
वचनतालदे सताउनसकछ।

 • कदे ही मावनसहरू आफयू  आमाबाब ुबनदा छोराछोरीको बदेिासता िा  
दवुय्निहार िनने हो वक भननदे वचनता िछ्नन।् तपाई यी कदे वहकुराहरू िन्न 
सकनहुुनछ:

 •  तपाईलदे दवुय्निहारको अनभुि िनु्न भएको कारणलदेतपाई िराब आमा 
बनन ुहुनन भननदे कुरालाईसमझनहुोस।्

 •  तपाई कसतो महससु िनु्न हुनछ भननदे बारदेमा कसैसँि कुरा िनु्नहोस ्। 
थपैु्र िभ्निती मवहलाहरू कुरा िना्नलदेसाँचच ैमद्त िनने अनभुि िछ्नन ्र 
तपाईलाई मद्त िनने सदेिाहरू उपलबि छन।् तपाईकंो दाईलदेतपाईलाई 
असपतालको सामावजक काय्नकता्न, परामि्नदाता िा अनय सदेिाहरूलाई 
समपक्न मा लयाउन सकछ।

तपाई ंआफनो लालनपालन कौिलमा सिुार िन्न चाहनहुुनछ भनदे तपाईलाई 
मद्त िन्न सकनदे मानछदे हुनछन ्। तपाईको दाईलदेती सदेिाहरूबारदे तपाईलाई 
वसफाररस िन्न सकछन ्। अथिा तपाईको साथी जसको लालनपालनबाट 
तपाई प्रभावित हुनहुुनछ, िहासँि सोिनहुोस ्(अविकांि मावनसहरू यसता 
कुरा सोधदा िसुी हुनदेछन)्।

्ौन िलुव ््निहाि
तीन चार मवहलामा झणडै एक मवहलालदे आफनो जीिनकालमा यौन 
दवुय्निहारकाकदे वह वकवसमको अनभुि िरदेका हुनछन ्। वतनीहरू मधयदे 
थपैु्रलाई िभा्निसथा िा आमाबाब ुबनदा कुनै पवन समसया नपन्न सकछ 
। तर कवहलदे काँही यो अनभुिलदे िभा्निसथा, बचचा जनमाउदा र 
प्रारवमभक लालनपालनमा अवतररक्त समसया लयाउन सकछ। विितका 
भािनालाईफका्नउन सकछ । तपाईलाई सामना िन्न नसकदे को महससु हुन 
सकछ । यवद तपाई यस समयमा वचवनतत हुनभुयो भनदेअचमम नमाननहुोस।् 
यो कवठन समयको समझना िनने एक सामानय प्रवतवक्या हो।

यौन दवुय्निहारको अनभुि भएका कदे वह मवहलाको लावि सिास्थय कममी 
लिायतलाई आफनो िरीर छुन लिाउन अपठ्यारो हुन सकछ। वतनीहरूलाई 
कदे वह मदेवडकल प्रवक्याहरुको  सामना िन्न िाह्ो पन्न सकछ, िा वििकुो 
जनमसँि पवन। यवद यो तपाईको समसया हो भनदे, तपाईलदे असपतालमा 
सामावजक काय्नकता्न िा परामि्नदाताको मद्त प्राप् िन्न सकन ुहुनछ। 
वतनीहरूलदे तपाईको दाई या डाकटरसँिकाम िरी तपाईलाई सकदे समम सहज 
महससु िराउन सकछन ्।

तपाईलदे यौन दवुय्निहारकाबारदेमा वबसततृ जानकारी वदन ुपददैन । सामावजक 
काय्नकता्न िा परामि्नदातालदे तपाईको विि ुजनमको लावि योजना बनाउछ, 
आमाबाब ुबननको लावि तयार िराउछ र तपाईलाई आफनो साथी िा 
पररिारसँिको समबनिबारदे कुनै पवन वचनता छ भनदेविना कुनै वबसततृ 
वििरणको जानकारी तपाईलाई मद्त िन्न सकछ ।

मद्त िन्न सकनदे अनय कुराहरूमा वनमन कुराहरू समािदेि छन:्

 • परीक्षण र अनय वचवकतसकरीय भदेटघाटका लावि जाँदा तपाईसँि साथी 
िा अरू सहयोि िनने वयवक्त सँिै लान

 • साथीसँि कुरा िन्न

 • वचवकतसा परीक्षण र उपचारबारदे तपाईलाई अिावड नै वबसततृ वििरण 
वलनहुोस।् यवद तपाईलाई कदे वह कुरासँि कवठनाई हुन जसतो लािदेमा 
अकदो विकलप छ वक छैन भनर सोधनहुोस।्

 • यौन दवुय्निहार भोिदेका मवहलाका लावि पयूि्न झलको र त्वसत िा 
असरुवक्षत महससु िनु्न सािारण अनभुि हुन सकछ। यवद तपाईलाई 
यसतो महससु भएमा, कसैसँि कुरा िदा्न र तपाई अब सरुवक्षत छ भनदेर 
आफैलाई समझाउदा मद्त िन्न सकछ ।

सहयोि र जानकारीको लावि १८०० ४२४ ०१७ मा तपाईको सथानीय 
असपताल िा सामदुावयक सिास्थय कदे नरिको यौन हमला सदेिामा िा नययू 
साउथ िदेलस ्(NSW Rape Crisis Centre)बलातकार संकट कदे नरिमा 
समपक्न  हनु्नहोस।्
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िभा्निसथामा र प्रारवमभक 
आमाबाब ुको समबनि

Relationships in pregnancy and 
early parenthood
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“यवद तपाई साझदेदार हुनहुुनछ भनदे 

बचचाकोबारदेमा कुरा िना्नलदे तपाई जोवडएको 

र संलगन भएको महससु िराउछ। तर 

अलट्ासाउणडलदे नवजवकयाउन िदेरै मद्त 

िछ्न – यो तयवत बदेला हो जवत बदेला बचचा 

िासतविक ददेविन थालछ।“ माक्न

िदेरै मवनसहरू आमा-बबुा बनदा तयसलदे उनीहरूको समबनिमा लयाउनदे 
पररित्ननका लावि तयार हुदँनैन।् दमपवत भएर एक-अका्नसँि समय वबताउन ु
र सानो नानीको आमा-बबुा बननमुा िदेरै फरक हुनछ।

सािधान गर्निती ्का रिी्ान(साझेिािरू)!

िभ्निती मवहलालदे आफनो िभ्नमा बचचालाई राखनदे हुदँा, बचचासँिको 
समबनि िाँढा बनाउन सवजलो िछ्न र साथै आमा बननदे भािनासँि अभयसत 
हुनछन।् तर तपाईको लावि तयवत सहज नहुन सकछ। बचचाको आिमनभनदा 
अिावड तपाईलाई बचचासँि नवजक हुनदे तररकाहरू छन,् जसलदे तपाईलाई 
अब बाब ुबनद ैहुनहुुनछ भननदे कुराको आभाष वदनछ। 

 • अलट्ासाउणड सकयान िदा्न साथैमा हुनहुोस।् पवहलो पलट बचचा हदेदा्नको 
अनभुि वनकै िाहन हुनछ।

 • आमा-बबुा बनी सकदे का अनय साथीहरूसँि कुरा िनु्नस।् आफनो आमा-
बबुासँि पवन कुरा िनु्नहोस।् िहाँहरूको भािना र अनभुिबारदे सोधनहुोस।्

 • आफनो साथी(श्ीमती)लाई प्रश्ि िदेदना हुनदे बदेलामा सँिै बसन 
सिवंकत हुनहुुनछ भनदे तयसबारदे आफनो साथीसँि कुरा िनु्नहोस।् अनय 
आमा-बबुासँि उनीहरूको प्रसतुी समबनिी अनभुिबारदे सोधनहुोस ्र 
सडुदेनीसँि(वमडिाईफ) पवन कुरा िनु्नहोस ्–यसलदे तपाईलाई कदे  कुराको 
अपदेक्षा िननेभननदे थाहा पाउन सकनहुुनछ।

 • प्रश्ि विक्षा सत्मा आफनो साथीसँि सहभािी हुनहुोस ्(यो सत् आमाको 
लावि मात् नभई आमा-बबुा दबैुका लावि हो)। प्रसवुत ईकाई कसतो हुनछ 
भनी हदेन्न जान सवकनछ वक भनी सोधनहुोस।् 

 • जवत बदेला संमबभ हुनछ, बचचाको लात्ीलदे वहका्नएको महससु िनु्नहोस।्

 • यथासकय बचचा जनमनदे वबवत्कै, बचचाको हदेरचाहमा संलगन हुनहुोस ्
(जट्ुनहुोस)्। यसलदे तपाईको साथीलाई आराम वदनदे मात्ै नभइ तपाईलाई 
बचचाको लालनपालन िनने आतमविश्वास बढाउनकुा साथै, बचचासँि 
अझ नवजक हुन मद्त पयुा्नउछ।  

अनत््ा बाबलु-आ्ा

कदे ही मावनसहरू बचचा जनमदमैा उनीहरू बीचको समबनिमा िासै 
पररित्नन आउदनै भनदेर सोचछन,् र उनीहरूको जीिन-िलैीमा बचचाको 
आिमनलदे सहजै मदेल िानछ(वठक भहैालछ) भनी सोचछन।् तर तपाईको 
जीिन-िलैीमा बचचाको आिमनलदे पररित्नन आउनदेछ। तपाईलदे 
यसबारदेमा बचचाको आिमनभनदा अिावड सोचन ुभयो भनदे तपाईलाई यी 
पररित्ननहरूका लावि तयार हुन मद्त  पयुा्नउँदछ। सोचन ुपनने कदे ही कुराहरू:

सबै बचचाहरू फरक हुनछन।् तपाइकँो बचचाको वयवक्तति र सिभाि 
अवद्तीयहुनदेछ। जसरी तपाईको जीिनमा भएको अनय वयवक्तको बानी 
पररितन्न िन्न तपाई सकन ुहुनन, तयसरी नै तपाईको बचचाको कदे वह बानी 
तपाई पररित्नन िन्न सकन ुहुनन। एक-अका्नलाई जानन र बझुन अवल कवत 
समय एक-अका्नसँि वबताउन ुपननेछ – अवन सानो नानीसँि उनीहरु जसतै 
िरी जीिन वबताउन वसकनहुुनछ।

पवहलो बचचालदे मात् नभइ अरू बचचाहरूको आिमनलदे पवन आमा-बाब ु
बीचको समबनिमा पररित्नन लयाउछ, साथै आमा-बाब ुर छोराछोरीको 
बीचको समबनिमा असर पाछ्न। 

वििहुरुको बानी अरूसँिको समबनिमा पररित्नन िरररहनदे हुनछ, वििदेष िरी 
जोडीको आफनै आमाबाबसुँि। कदे वह मवहलाहरू आमा बनदेपवछ आफयू  र 
आफनो आमाबीचको समबनि अझ िवहरीएको पाउछन।् कदे ही साझदेदारहरू 
यो पररित्ननलाई अवल ितराको रूपमा वलनछन ्(फदे रर उनी आफनी आमा 
कहाँ िई)। तर यसको मतलि उनलदे आफनोसाथीलाई छोडदेको भननदे 
होइन।कदे ही मवहलाहरू यस समयमा आमा (िा अनय आमा समान वयवक्त)
सँि नवजकरीन ुसिाभाविकै माननपुछ्न। 

आ्ा-बलुबा बनिैहुनलुहुनछ – ्ेकवह परिित्नन्का  
लावग त्ाि हुनलुहोला...
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रािनात््क उताि – ्ढाि - सा्ना्का लावग सलुझाि
 • कदे ही भािनातमक उतार चढाि र तक्न हरू तपाई दिुैका लावि सामानय 
हो भनदेर आफयू लाई समझाउनपुछ्न । यी कुराहरूलाई यस समयमा 
सिाभाविक रूपमा वलनपुछ्न -  वििदेष िरी िभ्निती र आमाबाबकुो 
प्रारवमभक समयमा जनु बदेला तपाई दिुैजना ठयूलो पररित्ननको सामना 
िरररहनभुएको हुनछ।

 • भािनाहरू एक-अका्नमा साट्नहुोस।् यसो िना्नलदे एक-अका्नलाई बझुन 
र सहयोि िन्न मदत िछ्न। सामानयतया िभ्निती मवहलाधयान र चासोको 
कदे नरि हुनछ तापवनतपाई ंएकजनालाई मात् सहायताको आिशयक पनने 
होइन। तपाईकंो साथी पवन अकसर तयवह वचनतासँि झदेवलरहदेको हुनछ।

 • यो समझनहुोस ्वक तपाईको साथी तपाईको मन पाठक होइन। यवद 
तपाईहंरूमधयदे एकजनालाई बझुाइ र सहायताको कमी भएको महससु 
हुनछ भनदे, यसबारदेमा कुरा िनु्नहोस।्

 • आमाबाब ुहुनालदेआफनो जीिनमा आउनदे समभावित पररित्ननको 
बारदेमा कुरा िनु्नहोस।्यीपररित्ननहरूमाआवथ्नक पररित्नन, घरको काय्नको 
बाँडफाड, बचचाको हदेरविचारको बाँडफाड, आफनो सामावजक जीिनमा 
पररित्नन, दमपवत सँिै बावहर जानदे समयमा कमी अथिा तपाईको काय्न 
जीिनमा पररित्नन समािदेि हुन सकछन।् यी पररित्ननहरूको सामना 
कसरी िनने भननदेबारदे सोचनहुोस।्

 • बचचाको जनमदे पवछ पवन‘दमपवतको लावि समय’ को आिशयकता पछ्न 
भननदे हदेकका राखनहुोस।् यो एउटा यसतो बवलयो गलयू (glue) हो जसलदे 
आमा-बाबकुो समबनिलाई मजबयूत बनाउछ। यसता साथीहरु र आफनत 
िोजनहुोस ्जसलदे कदे वह समय तपाईको बचचा हदेररवदनछ ता वक तपाईहरू 
एक-अका्नसँि समय वबताउन सकनहुुनछ, िा तपाई एक या दिुैको लावि 
कदे ही घणटा आराम िनने समय वनकालनसकन ुहुनछ।

“ जवत बदेलस म, मदेरो नयाँ छोराकोबारदेमा 

हवष्नत वथए,ँ तयवत नै बदेला म मदेरो 

पतनीसँिको घवनष्ठमा आउनदे कमीको 

लावि तयार वथएन।हामीलाई उही परुानो 

आनवनदतमायाल,ु यौन समबनि पनुवन्नमा्नण 

िन्न िदेरै मवहना लागयो।” लदेकस

समबनिको पररित्नन - साथीबाट साथी र आमा-बबुा समबनिी अनभुि 
प्रतयदेक मावनसको फरक-फरक हुनछ। यवद िरुूको वदनददेवि तपाईलदे िदेरै 
जसो बचचाको लालन-पालन िददै आउन ुभएको छ भनदे, तपाईको अनभुि 
तपाईको साझदेदारकोभनदा फरक हुनसकछ। यद्वप िदेरै वचनता र अनभुिहरू 
भनदे समान हुनदेछन।् तलको उढाहरण हदेनु्नहोस।् कदे वह आमा-बबुालदे महससु 
हनने बदेफाइदाहरूको तावलका सदेवि नआवत्नहुोस ्– िदेरै जसो मावनसहरूलदे 
आमा-बबुा हुनकुो फाइदा िदेरै भएको महससु िछ्नन।्

्वहलाले अनलुरि गन्न सकछ
 • मलैदे पवहलदेको पवहचान िमुाए ।

 • मलैदे आमाको रूपमा नयाँ पररचय पाए ँ।

 • मलैदे मदेरो साझदेदारसँि फरक समबनि िाँसदे जसै हामी आमा-बबुा हुन सँिै 
वसकद ैियौं।

 • मलैदे मदेरो बचचासँि नयाँ समबनि िाँसदे।

 • आफनो लावि कम समयको उपलबितस

 • मसँि मदेरो साझदेदारसँि वबताउनदे समयकम भएको र कम समय सँिै 
वबताउनदे र कुरा िन्न उपलबि।

 • हाम्ो यौन जीिनको कदे  हुनदेछ ?

 • मलैदे मदेरो काय्न पवहचान िमुाए ।

 • मलैदे मदेरो िरररीक बनािट िमुाए ।

 • मदेरो िरीरमावथको वनयनत्ण िमुाए।

 • मलैदे मदेरो दवैनकरीमावथको वनयनत्ण िमुाए

साझेिाि(रिी्ान)ले ्हसलुस गन्न सकछ
 • मलैदे अवघको पवहचान िमुाए ।

 • मलैदेबबुाको रूपमा नयाँ पररचय पाए ँ।

 • मलैदे मदेरो साझदेदारसँि फरक समबनि िाँसदे जसै हामी आमा-बबुा हुन सँिै 
वसकद ैियौं।

 • मलैदे मदेरो बचचासँि नयाँ समबनि िाँसदे।

 • मदेरो लावि कम समय उपलबि भयो।

 • मसँि मदेरो साझदेदारसँि वबताउन कम समय भएको र कम समय सँिै 
वबताउनदे र कुरा िन्न उपलबि।

 • हाम्ो यौन जीिनको कदे  हुनदेछ ?

 • म सोचदछु मदेरो जीिनमाअझ ैकवत पररित्नन हुनदेछ?

 • मलैदे मदेरो साथीसँि वबताउनदे समय कदे  हुनछ?

 • कदे  मसँि रमाइलो िवतविवि िनने समय होला?



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 147

घरदेल ुवहसंालदे पररिारको सिास्थयमा िासिरर मवहला र कदे टाकदे टीको 
सिास्थयमा ठयूलो असर िछ्न। घरदेल ुवहसंा अपराि पवन हो – यसलदे विवभनन 
भएका सबै वकवसमका मवहलालाई असर िछ्न।

घरदेल ुवहसंामावथ तयवतकै प्रहार भएको छैन। घरदेल ुवहसंा भननालदे एक वयवक्त 
अकदो वयवक्तमावथ हािी हुनदे र वनयनत्ण िनने भननदे बवुझनछ। उदाहरणका 
लावि:

 • िमकाउनदे

 • तपाईको चाहाना बिदेर तपाईलाई यौन कुरा िन्न जबरजसती िनु्न

 • तपाईको पैसामावथ वनयनत्ण िनु्न

 • पररिार र साथीभाइ भदेट्नबाट रोक लिाउनु

अनसुनिानलदे यो बताउँछ

 • िदेरै मवहलाहरु िभा्निसथा अिसथामा पवहलो पटक घरदेल ुवहसंाको 
अनभुि िछ्नन।्

 • ती मवहलाहरू जो पवहलदेददेवि नै घरदेल ुवहसंामा बाँचदेका हुनछन,् 
उनीहरूलाई िभा्निसथामा वहसंा अझ नराम्ो हुनछ ।

घरदेल ुवहसंालदे विि ुजनमनभुनदा अिावड नै वििलुाई असर िन्न सकछ 
वकन भनदे आमा िारररीक रूपलदे घाइतदे भएको पवन हुनसकछ। तर नयाँ 
अनसुनिानलदे कदे  ददेिाएको छ भनदे वहसंाको तनािमा बाँचनालदे (चाहदे 
तयो िारीररक वहसंा िा अनय प्रकारको वहसंाको वकन नहोस)् िभ्निती 
मवहलालाई ठयूलो असर परदेको हुनछ। यसलदे बचचाको विकासमा प्रभाि 
पान्न सकछ। िभा्निसथामा घरदेल ुवहसंाबाट प्रभावित मवहलाको विि ुकम 
तौलको जनमनदे, र हुक्न दा सामावजक र भािनातमक समसया हुन सकछ 
(जवनमसकदे पछल वहसंाको अनभुि िन्न नपरदे ता पवन)।

यस कारणलदे िदा्न सबै मवहलाहरुलाईसडुदेनी र विि ुतथा पररिार सिास्थय 
नस्नलदे घरदेल ुवहसंाबारदे सोधनदे िदेरै संभािना हुनछ ।

तपाईलंई एक पटक भनदा बढी सोधनसकनदेछ - यो नययू साउथ विदेलसको 
सिास्थय हदेरविचारको वनयवमत भाि हो। यवद तपाई ंवहसंाबारदेको  प्रश्नहरूको 
जिाफ वदन चाहन ुहुनन भनदे, जिाफ नवदन सकन ुहुनच,तर यो थाहा पाउनहुस ्
वक वहसंा एउटा महत्िपयूण्न सिास्थय समसया हो।

यवद तपाई ंअफनो अथिा आफनो छोराछोरीको सरुक्षाबारदे वचवनतत र त्वसत 
हुनहुुनछ भनदे, तपाई यी कुराहरू िन्न सकनहुुनछ:

 • प्रहरी िा सथानीय आश्यमा समपक्न  िनु्नवहस्

 • आफनो विश्वावसलो कसैलाई भननहुोस ्(तपाईको साथी, सचुदेनी, डाकटर 
सिास्थय काय्नकता्न)

 • सरुवक्षत सथानमा जानहुोस्

 • तपाई ंर तपाईकंो छोराछोरीको सरुक्षाको लावि कानयूनको प्रयोि िनु्नहोस ्
- प्रहरी िा सथानीय अदालत कुरासँि सहयोि कसरीप्राप् िनने भननदेबारदे 
कुरा िानु्नहोस्

 • तपाई ंर तपाईकंो छोराछोरीलदे चाँडै छोड्न परदेमासरुक्षा योजना 
बनाउनहुोस ्।

िालीिलौज र कुटवपटको विकार भएको लावि वनिलुक परामि्न, जानकारी 
र वचवकतसाकोमदत उपलब छ ।िदेरै असपतालहरूमा यी सदेिा वलन सकन ु
हुनछ।

तपाई ंघरदेल ुवहसंा हदेलपलाइन १८०० ६५६ ४६३ मा पवन समपक्न  िन्न 
सकनहुुनछ (टोल फ्ररी, २४ घणटा, ७ वदन) यो सदेिालदे तपाईलंाई नवजकैको 
आश्य िा अदालतको सहयोि योजना बारदे वििरणवदन सकनदेछ।

यवद तपाई ंितरामा हुनहुुनछ भनदे, 000 मा प्रहरीलाई समपक्न  िनु्नहोस।्

घिेललु वहंसा(झैझगडा)
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जब बचचा मछ्न

When a baby dies
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कवहलदेकावह िभा्निसथाको अनतय दिुद हुनछ, जब िभ्न तवुहनछ, मतृ बचचा 
जनमनछ अथिा बचचा जनमनदे वबवत्कै मछ्न

गर्न पतन
िभ्न पतन सामानय हो, पाँचजना िभ्नितीमा एकजनाको िभ्न पतन हुनदे 
वनवचित हुनछ । िदेरैजसो िभ्न पतन पवहलो १४ हप्ामा हुनछ, तर २० 
हप्ाभनदा कम अिविमा बचचा िदेर जानलुाई िभ्न पतन भवननछ ।

िदेरैजसो मवहलाहरु चाँडो िभ्न पतनबाट तयवत दवुित हुदनैन,् तर 
कसैकालावि वबनासकारी हुनसकछ। मवनसलदे यसरी बचचा िमुाउनकुो पीडा 
(िोक)लाई बझुन नसकन ुसबैभनदा नराम्ो समसयाहरु मधयदे एक हो । यवद 
मतृ बचचा जनमदेमा अथिा जनमदेपवछ मरदेमा तपाई सहानभुयूवतको अपदेक्षा िन्न 
सकनहुुनछ यद्पी िदेरै मावनसहरू बचचा पयूण्न रुपमा विकवसत हुन ुअिावड 
िमुाउन ुपदा्न तपाईलदे अनभुि िनु्न भएको पीडालाई बझुन सकदनैन ्।

िभ्न पतनपवछ दोषी भएको अनभुि िनु्न िोकको अिं हो र यो असामानय 
होइन; िभ्न पतन  हुनकुो कारण तपाईलदे कदे ही िना्नलदे (अथिा कदे ही निना्नलदे) 
भनदेर सोचन ुहुनदेछ । तपाई जसतो अिसथाबाट िजु्रद ैहुनहुुनछ, तयो अिसथा 
बझुनदेसँि कुरा िरदेमा सहज हुनदेछ । तयसतो वयक्तरी िभ्न पतन भएको अनय 
मवहला, असपतालको सामसवजक काय्नकता्न, परामि्नदाता, डाकटर अथिा 
सडुदेनी हुनसकछ ।

िभ्निती भएको १६ औ ंहप्ा जवतमा िभ्निती मवहलाको सतनमा दयूि 
उतपादन हुन थालछ । िभा्निसथाको यो अिविमा बचचा िमुाउदा, तपाईको 
िरीर सामानय हामदोनल (hormonal) पररित्ननबाट िजु्रनछ र िरुूको 
कदे ही वदनसमम दयूिको उतपादनमा ब्रीवद्ध हुनछ । तपाईलदे सतन भरदेको, कोमल 
(नरम) भएको र समभित सतनबाट दयूि चवुहएको महििु िनु्न हुनदेछ । 
सतनलाई उतयदेवजत हुनबाट जोिाउनसु ्र यवद जरुरी परदेमा हलका रूपमा 
वयक्त िरी असवजलोबाट आराम राखनहुोस ्। वचसोलदे सदेकदा सनचो हुनदेछ । 
ओभर-वद-काउनटर (Over- the-counter) औषिीबाट दिुाईलाई राहत 
वदनदे जसतै पयारावसटामोल (paracetamol)लदे सहयोि िननेछ । तपाईको 
सतन चाँडै वयिवसथत हुनदेछ ।

िभ्न पतनबारदे थप जानकारीको लावि, पषृ्ठ १२४ को िभा्निसताका 
जटीलताहरू मा हदेनु्नहोस ्।

्ृत वशशलु्को जन् ि निजात वशशलु्को ्ृत ल्ु
िभा्नियमा मतृय ुभएको वििकुो जनम जब िभ्न भएको २० औ ंहप्ापवछ 
हुनछ, तयसलाई िभ्न पतन नभवनकन मतृ वििकुो जनम भवननछ ।

अषट्देवलयामा जनमदेका प्रतयदेक सय वििमुा एक विि ुमतृ जनमनदे अथिा 
जनमनदे वबवत्कै मतृय ुहुनदे िछ्न। यसको कारण िदेरै जसो कम तौल भएको 
वििकुो जनम अथिा वििकुो वबकासमा भएकोसमसयालदे िदा्न हो।

वििकुो मतृयकुो कारण जनुसकैु भए तापवन, तपाई र तपाईको साथीलदे 
भोगनदे िोक असहनीय हुनछ।िदेरै जसो असपतालहरूमा यसता िोकाकुल 
आमाबाबलुाई सहयोि िनने वििदेष तावलम प्राप् कम्नचारी हुनछन ्।तपाईलदे 
परामि्न पाउनकुा साथै ईचछा भएमा वििसुँि समय वबताउन र बोकन सकन ु
हुनछ। तपाई घर जान सकन ुहुनछ र फकने र आई वििसुँि अझ बढी समय 
वबताउन सकन ुहुनछ। कदे ही मावनसहरु यसो िना्नलदे बचचाको मतृय ुभएको 
यथाथ्न सिीकार िन्न र िोक वयक्त िन्न सहयोि भएको ठानछन ्।

समझनाको लावि तपाई आफनो बचचाको फोटो, हदेएर कलीवलवपगङ (hair 
clipping) िा ह्ाणड प्रीनट (handprint),  नमयूनाको लावि राखन सकन ु
हुनछ । संमभित: तपाई आफनो बचचालाई नहुाई वदन सकन ुहुनछ र यसरी 
सँिै समय वबताएको भीवडयो विचन सकन ुहुनछ । कदे वह वयवक्तलाई दिुसँि 
सामना िन्न यी कुराहरूलदे सहयोि िछ्न।

बचचा िमुाउदाको िोक मनाउन ुवनतानत वयवक्तित कुरा हो। यो कुरा प्रतयदेक 
वयवक्त र सँसकृवतमा फरक हुनछ। सबैभनदा महतिपयूण्न कुरा त तपाईको 
आिशयकता र रोजाईको आदर िररन ुपछ्न। यवद सँसकृवतक िा िावम्नक 
ररवतको वयिहार वमलाउन ुपरदेमा असपतालका कम्नचारीलाई भननहुोस ्।

“रदेबदेकालाई िमुाउन ुमदेरो जीिनको सबैभनदा 

भािनातमक रूपलदे वबिररएको अनभुि 

वथयो। उनलाई बोकन र अनतयवष्ट िन्न पाउदा 

समापन भएको होस पाए।ँ” डदेवभड
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तपाई र तपाईको साथीलाई ररस उठ्न,ु र तपाई र अरूलाई वििकुो मतृयकुो 
दोष लिाउन ुसिाभाविक हो। तपाईलाई अनय िभा्निसथाको अनतय पवन 
यसतै हुनदे हो वक भननदे वचनता लागन सकछ। यसबारदेमा असपतालका डाकटर, 
सडुदेनी, िोक परामि्नदाता िा सामावजक काय्नकता्नसँि कुरा िदा्न फाईदा 
हुनछ।

तपाईलदे असपताल छोवडसकदे पवछ र मतृ बचचा जनमदेको िा निजात 
वििकुो मतृय ुभएको एक हप्ा िा एक मवहना पचिात ्तपाईसँि िदेरै प्रश्नहरु 
हुनसकछन।् तपाईको असपतालको सामावजक काय्नकता्न तपाईको समसया, 
चासो या अनय कुनै पवन विषयमा चाहदे तयो जवत सकैु लामो समयको भए 
पवन कुरा िन्न उपलबि हुनछ।

जब बचचाको मतृय ुहुनछ, असपताललदे तपाईलाई बचचाको मतृयकुो कारण 
समबनिी समभब भएसममको जानकारी वदनछ। कारणबारदे अझ बढी पत्ा 
लिाउन तपाईसिँ पोसट मोटनेम (post-mortem) को लावि सहमवत मागछ, 
र समभित तपाई र तपाईको वििकुो पररक्षणको पवन। यसलदे तपाईलाई िदेरै 
हरैानी वदन सकछ। तपाईलदे पोसट मोटनेम (post-mortem) र पररक्षणको 
लावि असहमवत जनाउन सकन ुहुनछ। तर यो कुराको हदेकका राखनसु ्वक 
थप कुरा पत्ा लिाउदा भविषयको िभ्निारणमा आउनसकनदे यसतै प्रकारको 
समसयाबाट रोकन सघाउ पयुा्नउछ। सडुदेनी, डाकटर, असपतालको सामावजक 
काय्नकता्न र तपाईका साथीसँि कुरा िरदेमा तपाईलाई यी कुराको वनण्नय िन्न 
सहयोि िननेछ। 

तपाईलदे जसतै िभ्नपतन िा मतृ वििकुो जनमबाट विि ुिमुाएका अनय 
आमा-बाबसुँि तपाईलदे समय वबताउन ुभयो भनदे तपाईलाई िदेरै सहज हुनदेछ। 
आफयू  नवजकैको सपोट्न िोजन सीड्स (SIDS) र वकड्स नययू साउथ िदेलस ्
(NSW) लाई १८०० ६५१ १८६ (२४ घणटदे सदेिा) मा समपक्न  िनु्नहोस ्
अथिा www.sidsandkidsnsw.org मा हदेनु्नहोस।्

बच्ा्को ्ृत ल्ु पचिात्को आनलुिांवश्क पिा्श्न
िभ्नपतन िा मतृ वििकुो जनम पचिातका वदन, हप्ा र मवहनाहरूमा 
तपाईलाई परामि्नदाता, डाकटर, सडुदेनी र सामावजक काय्नकता्नहरूलदे िदेरै 
सहयोि वदनदेछन।् यी सहयोिलदे तपाईलाई िोकको सामना िन्न र जदे भएको 
वथयो तयसकोबारदेमा आफनो भािना बझुन मद्त िननेछ। 

समय वबतद ैजाँदा जब तपाईको दईु िा बढी पटक िभ्नपतन, मतृ वििकुो 
जनम िा जनम पचिात ्वििकुो मतृय ुहुनछ, तयवत बदेला तपाईलदे आनिुांविक 
परामि्नकोबारदेमा सोचन सकन ुहुनछ। थप जानकारीको लावि डाकटर र 
सडुदेनीसँि कुरा िनु्नहोस ्िा सदेनटर फोर जदेनदेवटकस ्एजकुदे िन (Centre for 
Genetics Education) लाई (०२) ९४६२ ९५९९ मा समपक्न  िन्न 
सकनहुुनछ।

सीड्स (SIDS) र वकड्स नययू िाउथ िदेलस ्(NSW) लदे 
िभा्निसथामा, बचचा जनमदेपवछ, विि ुअिसथा र ६ िष्न उमदेर 
सममको बचचा िमुाएका आमा-बबुा र पररिारलाई सहयोि 
िछ्न। तपाईलदे िभ्नपतनबाट, असथावनक िभा्निसथा, िभ्न अनतय, 
मतृ बचचाको जनम, निजात वििकुो मतृय ुिा बचचाको मतृय ु
अथिा अनय कुनै कारणबाट बचचा िमुाउन ुभएको छ भनदे 
जानकारी, सहयोि र परामि्नको लावि २४ घनटनै िोक लाईन 
१८०० ६५१ १८६ मा समपक्न  िनु्नहोस ्।

❖

गरा्निसता्ा खेि गए्को ि निजात 
वशशलु्को स्झना िीिस
प्रतयदेक िष्नको अकटोबर १५ ताररिको वदन अषट्देवलयामा 
विवभनन कारण - िभ्नपतन, मतृ बचचाको जनम िा पोष्ट 
नदेटल (postnatal) कारणबाट विि ुिमुाएका आमा-बबुा र 
पररिारलदे वििकुो समझना (सममान) िछ्नन।् थप जानकारीको 
लावि http://15october.com.au हदेनु्नहोस।्

“मदेरो सबैभनदा ठयूलो द:ुि भनदेको मलैदे रदेबदेकाको िलुला 

आिँा कवहलयै ददेखन पाइन, र हामीलदे बनाएका उनका 

हात र िटुिाका आकृवतहरू हामीलाई संसारको कुनै पवन 

पैसा भनदा बहुमयूलय लागछ। जब म फदे रर िभ्निती भए,ँ 

मलैदे डाकटरहरू तब समम बदल्ी रहदे जबसमम मदेरो विि ु

िमुाउनदे त्ासलाई बझुनदे डाकटर भदेटदे।” वलनडी
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िभा्निसथा जनम विि ुर 

अवभभािवकय वजममदेिारी बारदे 

वसकनपुनने थप कुराहरू 

Learning more about pregnancy, 
birth, babies and parenthood
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तलका पषृ्ठहरूमा कदे वह िदेभ साइटका सयूचीहरू छन जसमा अवभभािकहरूलाई 
जानकारी सललाह र मद्त उपलबि िराउँनदे सङ्िठनहरूका समपक्न  वििरणहरू 
वदइएको छ। 

तपाईलँदे भि्नरै थाह पाउँन ुभएको पढ्न ुभएको जानकारीलाई कसरी विश्वास 
िनने भननदेकुरा बझुन प्रिसत ठाउँहरू छन।् यहाँ कदे वह चदेकवलष्टहरू छन जसलदे 
तपाईलँदे पढ्न ुभएका कुराहरूलाई तपाईलँदे कवत विश्वास िनने भननदेकुराको 
वनण्नय िन्न सघाउँछ। तपाईलँदे यो पवुसतका लिायत कुनैपवन जानकारी पढ्दा वत 
प्रश्नहरूबारदे सोचविचार िनु्नहोस। 

१.  जान्कािी्को उदे्दश् सपष्ट छ त? तपाईलँाइ यो जानकारी वकन वदइद ै
छ त? तपाईलँाइ यो विषयमा जानकारी वदन िा यसलदे तपाईलँाई कुनै कुरा 
रोजन मनाउँन िा कुनै सामान वकनन लिाउँन िोजदछै ?

२.  ् ो जान्कािी ्कहाँबाट आए्को हो?  यो कसलदे लदेिदेको हो तपाई ँ
भनन सकनहुुनछ। तपाईवँसत कुन कुन योगयता िा अनभुिहरू छन?् कदे  
यसलाई िैज्ावनक रूपमा पररक्षण िररएको छ?यो विवभनन विज्हरूबाट िा 
मात् एक वयवक्तबाट आएको विचार हो ?

३.  ्ेक सू् ना सनतलुवलत ि पूिा्नग्ह विवहन छ त ? यसलदे सबै विकलप 
वदनछ िा एउटामात् विचारलाई मात् अवघ सारदेको छ? कदे  यो विवभनन 
स्ोतहरूबाट आएको हो?

४.  ्ेक ्ो सानिवर्न्क छ? तपाईकँो पररवसथवतमा कदे  वत सयूचना काम लागन 
सकछन ्?

५.  ्ेक ्ो अध्ािवध्क छ? यो पवहलो चोटी कवहलदे प्रकावित भएको 
वथयो भननदे कुरा तपाई ँ भनन सकनहुुनछ? तयसपवछ यसलाई अद्ािविक 
िररएको छ? यसमा वनवहत कुराहरू सयूचनाको अनय स्ोतहरूलदे भनदेका 
कुराहरूवसत वमलदा जलुदा छन?्

६.  ् सले ्वि विज्ञवसत ्सबािे सबै प्श्न्को जिाफ छैन रने 
त्स्कलु िा्को जान्कािी विए्को छ? यसलदे सबै प्रश्नहरूको उत्र 
नजानदेको सिीकार िछ्न िा कुनै विषयमा बहस भरैहदेको भए तयसको 
जानकारी वदनछ?

७.  ् सले थप जान्कािी अनत ्कतैबाट फेला पान्न प्ोतसाहन विनछ? 
यस विषयमा थप जानकारीको लावि कदे  यसमा कुनै पसुतक िदेभ साइट िा 
सँसथाहरूलाई इङ्वकत िररएको छ?

८.  ्ेक ्सले तपाईलँाई आफनो िोजाइ खोजन प्ोतसावहत गछ्न? 
यसलदे तपाईलँाइ कदे वह न कदे वह िन्न दबाब वददँ ैछ वक यसबारदेमा तपाईलँाइ 
विकलप जदे सकैु भएपवन आफनै वनण्नय िन्न भवनरहदेको छ?
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अल्कोहल सलुतजी िा लागू औषध
Alcohol and  
Drug Information Service 
http://yourroom.com.au 
(02) 9361 8000 or 1800 422 599

Australian Drug Foundation
www.stvincents.com.au 
www.adf.org.au 
(03) 9611 6100

MotherSafe
www.mothersafe.org.au 
(02) 9382 6539 or  
1800 647 848

The Quitline 
www.icanquit.com.au 
13 78 48 (13 QUIT) 

डा्ट ि गरा्निसथा 
Food Standards Australia New 
Zealand 
www.foodstandards.gov.au 
(02) 6271 2222

Nutrition Australia 
www.nutritionaustralia.org 
(02) 4257 9011

NSW Food Authority
www.foodauthority.nsw.gov.au  
1300 552 406

घिेललु वहसँा ि हातपात 
Domestic Violence Line
www.domesticviolence.nsw.gov.au 
1800 656 463  
TTY 1800 671 442

NSW Rape Crisis Centre
www.nswrapecrisis.com.au  
1800 424 017

शो्क ि षिवत
SIDS and Kids NSW
www.sidsandkidsnsw.org
(02) 8585 8700 or 
1800 651 186

सिास्थ् ि सलुिषिा 
The Children’s Hospital at 
Westmead
www.chw.edu.au/parents/factsheets 

Roads and Maritime Services
http://roadsafety.transport.nsw.gov.
au/stayingsafe/children/childcarseats/
index.html
13 22 13

Women’s Health Centres
www.whnsw.asn.au
(02) 9560 0866

सङ्रि्र, जेनेवट्क ्कवनडसन ि अन् 
सिास्थ् अिसथाहरू
ACON (AIDS Council of NSW) 
www.acon.org.au 
(02) 9206 2000

Australian Action on  
Pre-eclampsia
www.aapec.org.au 
(03) 9330 0441

Centre for Genetics Education
www.genetics.edu.au 
(02) 9462 9599

Cystic Fibrosis (NSW) 
www.cysticfibrosis.org.au/nsw 
(02) 9878 2075 or
1800 650614

Australian Diabetes Council
www.australiandiabetescouncil.com
1300 342 238 (1300 DIABETES) 

Down Syndrome NSW
www.downsyndromensw.org.au (02) 
9841 4444

Hepatitis NSW
www.hep.org.au 
(02) 9332 1599 or  
1800 803 990

Pre-eclampsia Foundation
www.preeclampsia.org

Thalassaemia Society of NSW
www.thalnsw.org.au
(02) 9550 4844

Australian Government
www.australia.gov.au

The Cochrane Collaboration 
Consumer Network
www.cochrane.org

healthdirect Australia
www.healthdirect.org.au

गरा्निसथा, जन् ि वशशलुहरूबािे जान्कािी 

सिास्थ््कि गरा्निसथाबािे स्ोत ि सेिाहरू

NSW Health
www.health.nsw.gov.au/pubs 
 (02) 9391 9000

Victorian Government
www.betterhealth.vic.gov.au 

Women’s Health Victoria
http://whv.org.au 
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वशशलु जन्ाउँने बेथा ि जन् 
Homebirth Access Sydney  
www.homebirthsydney.org.au
 (02) 9501 0863

Homebirth Australia
www.homebirthaustralia.org 
0423 349 464

Australian Society of Independent 
Midwives
www.australiansocietyof 
independentmidwives.com

पैसा्को ्हति
Centrelink Families and  
Parents Line
www.humanservices.gov.au
136 150

Centrelink Multilingual Service
131 202

बहु गर्न
Multiple Birth Association of 
Australia
www.amba.org.au 
1300 886 499

अवरराि्क्को वज््ेिािी िहन  
गनने ि वशशलु्को हेि्ाह 
Families NSW
www.families.nsw.gov.au
1800 789 123

Australian Breastfeeding 
Association
www.breastfeeding.asn.au 
1800 686 268 (1800 mum2mum) 

Family Planning NSW Healthline 
www.fpnsw.org.au 
1300 658 886

Infant Massage Information 
Service
www.babymassage.net.au 
1300 558 608

Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au 
1800 671 811

Karitane Careline
www.karitane.com.au 
1300 227 464 (1300 CARING) 

NSW Health Immunisation website

http://www.health.nsw.gov.au/
immunisation/pages/default.aspx 

Australian Scholarships Group 
Resources for Parents
www.asg.com.au/resources

Lactation Consultants of Australia 
and New Zealand
www.lcanz.org
(02) 9431 8621

Parent line
1300 1300 52

Raising Children Network
http://raisingchildren.net.au

Relationships Australia
www.relationships.org.au
1300 364 277

Tresillian Parent’s Helpline
www.tresillian.net
(02) 9787 0855 or 1800 637 357

वशशलु जन्ेपवछ हुने वनिाशपूर्न 
अिसथा 
Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au
1300 224 636

Depression After Delivery
www.depressionafterdelivery.com

प्डकट सेफटी अषटे्वल्ा 
Australian Competition and 
Consumer Commission
Keeping baby safe – a guide to infant 
and nursery products
www.productsafety.gov.au

खेल्ूकि ि व्ा्ा् 
Australian Sports Commission
www.ausport.gov.au 
 (02) 6214 1111

Australian Physiotherapy 
Association (NSW Branch) 
www.physiotherapy.asn.au 
1300 306 622

NSW Department of Sport and 
Recreation
www.dsr.nsw.gov.au
13 13 02

Sports Medicine Australia
http://sma.org.au
(02) 8116 9815  

्का् ि गर्निती
WorkCover Authority of NSW
www.workcover.nsw.gov.au
13 10 50
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यवद तपाईलँदे आफयू लदे पाएको मयाटरवनटी हदेरचाहको िणुसतरको बारदेमा 
कुनै वटपपणी िन्न चाहन ुभएमा उक्त सदेिा प्रदायक सँसथावसत समपक्न  िनने 
िा पत्ाचार िननेबारदे सोचवबचार िनु्नहोस। यवद तपाईवँसत कुनै समसया िा 
िनुासो भएमा यसो िनु्न िासिरी महतिपयूण्न छ वकनभनदे तयसो िदा्न सिुार 
िन्न आिशयक क्षदेत्हरूलाई यसलदे ददेिाइवदनछ। 

यवद तपाईलँाइ उपलबि सिास्थय सदेिा िा उपचारबारदे कुनै वचनता भएमा 
सिास्थय सदेिा िनुासो वनयोि िा Health Care Complaints 
Commission मा समपक्न  समदेत िन्न सकनहुुनछ।

टदेवलफोन: 1800 043 159 (वन:िलुक) िा   
(02) 9219 7444

TTY: (02) 9219 7555
Fax: (02) 9281 4585
Email: hccc@hccc.nsw.gov.au
Website: www.hccc.nsw.gov.au

तपाई्ँको वटपपरी्को ्हति 
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A
Abdominal pain (िवहरो पदेट), 24, 45, 125, 126
–  round ligament pain (राउणड वलिामदेणट पदेन), 44
Abuse (दरुुपयोि), 5, 143, 147 
Air travel (हिाई यात्ा), 58
Alcohol (रकसी), vi, 17, 99, 113
Amniocentesis (उलिथैली कुनै सईुद्ारा छदेदन िनु्न), 

115, 118
Amniotic fluid (amniotic तरल पदाथ्नक), viii 73, 

74, 78, 118
Amniotic sac  (एमवनयोवटक थैला), viii, 50, 73
Amniotomy (पानी फुटाउनदे (एमवनओटोमी), viii, 78
Methamphetamines (मदेथापदेडावमन), 18
Anaemia (एवनवमया), viii, 3, 27, 117, 123
Antenatal (प्रसयूती)
–  care (हदेरवबचार), 1-10, 50, 55, 127, 132
–  education (विक्षा), 57
Anti D (एनटी –डी ), 3
Anti-depressants (उदावसपना), 138
Apgar score (Apgar सकोर), 84
Aromatherapy (एरोमाथदेरापी), 13, 58, 74
Asthma (दम), 12, 15, 127
Augmentation (िवृद्ध, viii, 79

B
Baby kicks (बालकको लत), 56, 145
Baby movement (बालक चलनदे), 55, 56, 63-64
Back care (ढाडको हदेरवबचार), 12, 25, 38-40, 42, 

57, 69, 95
Backache (ढाड दखुनदे), 39-40, 72, 44, 40, 58, 

62, 72, 75, 130
Benzodiazepines (बदेनजपडाईजदेवपन), 18
Birth (जनम)
– centres (कदे नरि), 7, 8, 65
– planयोजना), viii, 59-60, 73
– positions (वसथती/रहनदे अिसथा), 69, 80
Bleeding (रक्तश्ाि)
– baby (बालक), 85, 91, 108
– vaginal (योनी), 18, 45, 83, 84, 87, 107, 109, 

121, 125, 126, 130
Blood tests (रित जाँच), 3, 63, 88, 89, 115
Blue book (बल ुबकु), 89, 90
Body mass index (बालकको तौल तावलका), 34
Bonding with your baby (तपाईको बालक संिको 

समबनि), 83, 84, 94, 137, 145
Bottle feeding (बोतलबाट ििुाउनदे), 102, 103
Bra (ब्रा), 52, 87, 108
Breastfeeding (सतनपान), 77, 83, 84, 87, 93-

103, 110, 137, 154
Breast milk expression (सतनबाट दिु वनकालनदे), 

99, 101, 102
Breasts  (सतन/दिु)
– tenderness (कोमल), 52, 87, 101, 149
– engorgement (बािा), 87
– leaking (चवुहनदे), 63, 149
Breech (वब्रच), viii, 64

C
Caesarean section operation (वसजदेररयन सदेकसन 

अपरदेसन), viii, 60, 82- 83, 87, 123, 126
Caffeine (कयावफन), 19, 47
Calcium (कयालवसयम), 30, 31, 33, 45
Cannabis (कानावबस), 17, 18
Capsule (कयापसलु), 65, 66, 89
Caseload midwifery, 8
Check-ups (जाँच)
– for baby (बालकको), 88-92, 108, 111
Chickenpox (दादरुा), vi, 20, 21, 26
Chlamydia (कलैमाइवडया), 24-25
Chorionic villus sampling (क्ोवनक िीललस 

सयामपवलंि), 115, 118
Chromosomal conditions (क्ोमोजोम अिसथा), 

115-119, 121
Circumcision (सक्न वमवसजन), 91
Cocaine (कोवकन), 17, 18
Congenital hypothyroidism (जनमजात 

हाइपोथायरायवडजम), 88
Constipation (वदसा रोवकनदे), 41, 45, 47, 107
Continence (कवनटनदेनस), 42
Contraception (नोरोिक), 109, 110
Contractions (फुट्नदे), viii, 69, 71-75, 78-80, 

125, 129
Cramps (बाऊँवडनदे), 45, 72, 87
Cravings (कुनै िास वचज िाऊँ िाऊँ लागनदे), 45
Cystic fibrosis (वसवष्टक फाईब्रोवसस), vi, 88, 117, 

153
Cystitis (वसवष्टस), 45
Cytomegalovirus  (CMV) ( काइटोमदेघलँोभाइरस), 

22-23, 26

D
Depression (उदासीपन), vi, 5, 12, 14, 52, 111, 

127, 138-142, 154
Diabetes (मिमुदेह), viii, 63, 78, 94, 117, 121, 

126-7, 132, 153
Diet (िानवपन)
– fish (माछा), 30
– nutrition (पोषण), 28-36, 153
– snacks (िाजा), 33
– vegetarian (सािसबजी), 33
Disability (असक्तता), 21, 62, 132
Domestic violence (घरायसी झझैिडा), 5, 147, 

153
Drugs (लाियू औषि)
– during pregnancy (िभ्नको बदेला), vi, 12-13, 

17-19, 27
– in labour (बदेथा लागदा), 77
– while breastfeeding (सतनपान िराउँदा), 27, 99
– while bed sharing (ओ्छयानमा बाँडदेर सतुनदे), 113
E
Early Childhood Health Service, 90, 92, 111, 

135
Eating healthily (सिास्थय िाना), 28-36

Ecstasy (एकसट्यासी) 17, 18
Ectopic pregnancy (िभ्नमा जवटल समसया), viii, 

45, 126
Embryo (भ्यूण), viii, 50
Epidural (एवपड्यरुल), viii, 60, 77, 81, 82, 130
Epilepsy (एवपलदेपसी), 32, 127
Episiotomy (एवपवसओटोमी), viii, 63, 81, 82
Exercise (कसरत), 12, 28, 37-42, 44, 45, 48,
57, 62, 83, 87, 105, 110, 121, 126, 154
Estimated date of birth  (EDB) (अनमुावनत जनम 

वदनदे वमवत), viii, 51, 53, 63

F
Feelings in pregnancy (िभ्निती हुदँाको भािना/

अनभुि), 4, 51, 87, 136-143
Fetal monitoring (वफटल वनिरानी), 63, 79, 123
Folate  (folic acid) (फोलदेट (फोवलक एवसड), viii, 

31, 32
Food to avoid (िान नहुनदे िाना), 29, 31, 35, 36
Food safety (िानाको सरुक्षा), 35, 102
Forceps delivery (फोरसदेपस िा भयाकुम माफ्न त तानदेर 

डदेवलभरी), viii, 77, 82, 130
Formula feeding (िलुो दिु ििुाउँनदे), 102-103

G
Galactosaemia (िदेलाकटोसदेवमया), 88
Gas (गयास), 77
Genital herpes (िपु्ांङिमा लतुो), 24-25
Genital warts (िपु्ांङ्िमा मसुा), 24-25
Genetic counselling (आनिुंविक परामि्न), vi, 

114-119, 150
Genetic counselor (आनिुंविक परामि्नदाता), viii
German measles (जम्नन दादरुा), 3, 20-21
Gestational diabetes (जदेष्टदेसनल डायिदेवटजको), 63, 

121, 126-127
Gonorrhoea (िातरुोि), 24-25
Growth of baby (बालकको बदृ्धी), 50, 55, 62
Gums bleeding (विजाबाट रित आउनदे), vi, 44

H
Haemorrhage (हदेमोरदेज), ix, 126,130
Haemorrhoids (हदेमोराईड), 47, 107
Hazards at home (घरको ितराहरू), 26-27
Headaches (टाउको दखुनदे ), 20, 22, 46, 64
Hearing tests (सनुिुाई पररक्षण), 89
Heartburn (मटुुमा पोलन), 46, 47, 62
Hepatitis B (हदेपटाईवटस बी), 3, 17, 20-21, 84, 97
– injection for baby (बालकलाई सयूई), 64, 84-85
Hepatitis C (हदेपटाईवटस सी), 3, 17, 22, 23, 79, 

97, 153
Herbal tea (हब्नल वचया), 14
Herbal remedies (हब्नल औषिी), 12, 13-14
High blood pressure (उचच रक्तचाप), vi, viii, 34, 

46, 78, 121, 127, 132
HIV (एचआइभी), 3, 22, 23, 79, 84, 97
Homebirth (घरैमा जनमाउनदे), 7, 9, 10, 66, 154

सू् ी
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Home postnatal care (जनम पछी घरैमा हदेरचाह), 
10, 88

Hospital birth (असपतालमा जनम), 8
Hospital (असपताल)
– what to take (कदे  वलनदे), 65
– when to go (कवहलदे जानदे), 74

I
Induction of labour (बदेथाको पररचाय), 78-79
Infections (संक्मण), 3-4, 19-25, 26, 36, 153
Injections for baby (बालकको लावि सयूई), 64, 

84, 85, 89
Iron (फलाम), 3, 30, 33
Itchiness (वचलाउनदे), 46

J
Jaundice (कमलवपत्), ix, 20, 90, 132

L
Labour (बदेथा)
– complications (जवटलता), 128-130,131-133
– first stage (पवहलो श्देणी), 71-79
– transition (वबचमा), 80
– second stage (दोश्ो श्देणी), 81-83
– third stage (तदेश्ो श्देणी), 83
– helping labour along (बदेथा लागदा मद्त), 74-75
– pain relief (दिुाई कम), 76-77
– positions (सथीती, 69, 72, 74-75, 80
– support (टदेिा), 60, 73
Listeria (वलष्टदेररया), 36

M
Mastitis (मवसटवटस), ix, 98, 101-102
Medical intervention (मदेवडकल इनटरभदेनसन  

(हसतक्षदेप)), 60, 78-79
Methadone (मदेथावडन), 17, 18, 99
Midwife (िाईआमा/वमडिाईफ), ix, 7-10, 154
Miscarriage (िभ्न पतन), ix, 125, 148-50
Monitoring the baby in labour (बदेथा लागदा 

बालकको हदेरचाह), 79
Moods (मडु), 51
Morning sickness (वबहानीको वबमारी), 46-47, 51
Movements of the baby (बालकको चलाई), 56, 

64
Multiple pregnancy (बहु संखयक िभ्न), 56, 122-

3, 154

N
Naphthalene (नापथालदेन), 27
Neonatal death (मतृ बचचाको जनम), 148-150
Newborn babies (नयाँ जनमदेको बालक), 90-91, 

106
Newborn screening tests (निजातवििकुो 

Screening परीक्षण), 64, 88-89
Nitrous oxide (वनट्ोउस अकसाइड), 77
Nose bleeds (नाकबाट रित), 47

O
Obstetrician (मवहला रोि वििदेषज्), ix, 2, 9, 10
Overweight or obese (बढी िजन), vi, 32, 34, 94
Oxytocin (ओवकसटोवसन), 79, 83, 129, 130

P
Pain (दिुाई)
– abdominal (तललो पदेट), 44, 45, 125, 126
– in labour (बदेथामा), 72-77
Paperwork (कािजपत्), 91-92
Parenthood (आमाबबुा)
– first weeks (पवहलो हप्ा), 59, 104-113, 143, 

144-147
Parvovirus (पाभदोभाईरस), 22-23
Pelvic floor (पदेवलभक सतह), ix, 41-42, 45
Perineal massage (पदेररवनयल मसाज), 63
Pethidine (पदेथावडन), 18
Pets (जनािर), 23, 26
Phenylketonuria (फदे नदेलकदे टोवनररया), 88
Placenta  (afterbirth) (सालनाल (जनम पछी), viii, 

ix, 50, 83, 126, 130
Positions in labour (बदेथाको बदेलाको वसथती, 69, 

74-76, 80
Postnatal (जनम पछी)
– blues (उदासी), 87, 137, 141, 146
– depression (उदासीनता), 139-142, 154
Postnatal exercises (जनमपछीको कसरत), 37-42
Pre-eclampsia (वप्र एकलामपवसया), ix, 127, 153
Pregnancy (िभ्न)
– complications (जवटलता), 124-127
– length of (लमबाई), 51
– feelings (अनभुि), 4, 51, 136-138, 157
– in older women (बढुी मवहला), 120-121
– planning (योजना), vi
Prenatal testing (जनमपछीको पररक्षण), 114-119
Premature baby (अपररपकक/समय नपिुी जनमदेको), 

ix, 131-133
Prostaglandin (प्रोष्टागलावणडन), 78

R
Raspberry leaf tea (रसपबदेरीको  पातको वचया), 14
Relaxation (आननद), 46, 47, 57, 67-69
Registering the birth (जनम दता्न), 92
Relationships in pregnancy (िभ्नको बदेला 

समबनि), 144-147
Rhesus  (Rh) factor (आरएच कारक), 3
Rubella (रुबदेला), vi, 3, 20-21, 88

S
Safe sleeping (सरुवक्षत सतुाई), 112-113
Saliva (सावलभा), 47
Seatbelt (वसटबदेलट), 58
Sex (संभोि/वलंङ्ि), 52, 107, 108, 146
Sexual abuse (यौन दवुय्निहार), 5, 143
Sexually transmitted infections  

(यौन कृयाकलापद्ारा सनने संक्मण)  
(STIs) (एस वट आई), 3-4, 19-25

Shared care (साझा हदेरविचार), 8
Show (ददेिाउनदे), ix, 71, 73
Sickle cell disease (वसकल सदेल रोि), 117
Smoking (िमु्पान), 15-16, 113
Special needs babies (विषदेि सहयोि चावहनदे 

बालक), 134-135
Stillbirth (मतृ वििकुो जनम), ix, 148-150
Stitches (वसटचहरू), 81, 87, 107
Strep B (सट्देप बी), 22-23, 63
Stretch marks (सट्देच माक्न ), 47, 63
Sudden Infant Death Syndrome  

(बालकको एककासी मतृयहुुनदे लक्षण)  
(SIDS), 112-113, 150, 153

Syphilis (वसवफवलस), 24-25

T
Team midwifery (समहु िाईआमा), 8
Teeth (दाँत), vi, 31, 44
Thalassaemia (थालसदेमदेवनया), vi, 117, 153
Tiredness (थवकत), 51, 52, 62, 102, 105, 137
Toxoplasmosis (टदेकसोपसमोवसस), 22-23, 26
Twins (जमुलयाह), 45, 56, 122-123

U
Ultrasound (अलट्ासाउणड), ix, 53, 115, 118-119
Umbilical cord (नाभी), ix, 3, 50, 84
– cord care (नाभीको हदेरचाह), 91
Universal Health Home Visit (ययूवनभस्नल हदेलथ 

होम वभवजट), 111
Urine frequency (वपसाबको दर) , 45
Urinary tract infection  (cystitis) (वपसाब 

संक्मण), 45

V
Vacuum extraction (ventouse) (भयाकुम द्ारा 

ताननदे), ix, 82
Vaginal discharge (योनीबाट वडसचाज्न), 24, 48, 

64, 125
– in newborn girls (नयाँ जनमदेको बावलका), 91
Varicose veins, (भदेरीकोज भदेन) 25, 47, 48 12
Vitamin K (वभटावमन कदे ), 9, 64, 84, 85
Vitamins and minerals (वभटावमन त वमनरल), 31

W
Weight gain (तौल बढ्नदे), 34, 123
Work (काम)
– and pregnancy (र िभ्निती), 25, 154
– safety (सरुक्षा), vi, 25
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