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यसि मिै ४१ सप्ाह पसि कृसतिम बेथा ििाउने 
रिकृया रोजेमा के हुनि?

जब कृसतिम बेथा ििाउने रिकृया को बारेमा सोसिरहकेो बेिा 
तिपाईिें आफनो सबै सवकलपहरुको बारेमा हुने जोसिम र िाभहरुको 
बरेमा आफनो सडेुनी र डाक्टर संि कुरा िन्न सकिन।् 

४१ सप्ताह पछि कृछिम बेथता लगताउने प्रकृयतामता छनमन लताभहरु समतावेश हुन 
सकि:

• आफनो बचिाको िासि जस्टितिाहरुको जोसिम कम

• एक सीजेररयन िणड हुने जोसिम कम

कृछिम बेथता लगताउँदता हुने जोछिममता समतावेश हुने कुरताहरु:

• फोरसेप वा वा भयाकुम ज्तिा जनम सिन सहायतिा िने उपकरणको रियोि

• ििुाइ राहति बढाउन आवशयकतिा जसिे थप ह्तिक्ेप िन्न नेतितृव िन्न सकिन्

• आमाको रक्तस्ावमा वसृधि हुने जोसिम

कृसतिम बेथा सरुु िराउन पानी फु्टाउने र औषधीको रियोि पसन समावेि 
िन।् यसको मखुय उद्शेय ससभ्नक िोलने हो र िभा्निय संकुसिति हुन सरुु 
िराउन ुहो। कृसतिम बेथा िािाऊँिा धाईमा र डाक्टरिे तिपाईिंाई हरे सबिार 
िरर रहनेि। तिपाईकंो बचिािाई ििातिार CTG द्ारा सनिरानी िररनेि।

यसि तिपाईकंो पसहिा सीजेररयन िणड िररएको सथयो भने, तिपाईको आफनो 
योनी जनमका सवकलपहरुको बारे थप सववरणहरु Next Birth After 
Caesarean Section (NBAC) brochure मा िासि उपिबध ि

NSW Kids and Families (NSW Kids and Families) को 
वेभसाई्ट (www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au) पसन हनेु्नहोिा।

यसि तिपाईिंाई  कृसतिम बेथा ििाउन सरुु िनने सनण्नय िनु्न भएमा 
तिपाईको  डाक्टर वा सडेुनीिे उपयकु्त समसतिको वयव्था िननेिन।्

यसि मरेो समय ४२ हप्ा पगुयो तिर बेथा िागन 
भने सरुु भएको िैन, के हुनि? 

यसि तिपाई ं४२ सप्ाह पगुन ुभयो तिपाईको आफनो हरेसविार रििायकिे ४२ सप्ाह 
क्ेटपिी तिपाईको बचिा र तिपाईिंाई हुनसकने जोसिमको बारे ििफि िनु्नपि्न। 

यी जोछिममता समतावेश हुन सकने कुरताहरु:

• यसि तिपाई ४२ हप्ा भनिा बढी क््टन ुभएमा तिसुहने ितिरा हुन सकिि

• आफनो बचिा ठूिो हुने र amniotic तिरि पिाथ्न कम हुने हुनि

• ४२ सप्ाह भनिा बढी पिनेमा हुने कुराहरु:

* आमाको रक्तस्ाव को वसृधि हुने जोसिम

* बचिा ठूिो आकारको भएको कारण perineum
मा आिँ आऊने हुन सकि

* सीजेररयन िणड को अपरेसन हुने वसृधि जोसिम

मरेो िासि अकको किम:

४१ हप्ा पसिको  

िभा्नव्था
तिपाई ंको सिईएको समसति भनिा १ हप्ा क्ेटपिी 
तिपाईकंो जनम सिने सवकलपहरु बारे जानकारी 
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िपताईको आफनो गभताभावसथता को ४१ हप्ता पिी, जुन १ हप्ता टंुङ्गो 
नतागेको बििमता, यो जतानकतारी पुछसिकताले िपताई ंर आफनो 
बच्ताहरुको लताछग सबै भनदता उपयुक्त छवकलप रोजनकोलताछग 
सहयोग गनने जतानकतारी प्रदतान गनभा छिजताइन गररएको हो।   

यो पुछसिकतामता सलंगन जतानकतारीहरुले िपताईको आफनो सिेुनी र / वता 
िताकटर सगं िपताईलें गनुभाहुने िलफलकोलताछग मद्दि गदभाि।

म अब ४१ हप्ा को भए ँर ‘अबेर’ भसैकयो। 
मरेो सवकलपहरु के-के िन?् 

तिपाई ंिभ्नवतिी भए पसि  तिपाईको आफनो पेिवेार ्वा््थय हरेसविारकिे 
तिपाई ंिे जनम सिने एक अनमुान समसति सिइएको सथयो: तयो तिपाई ं४० 
सप्ाहको िभ्नवतिी हुिँाको समसति सथयो। यो समसति केवि अनमुासनति मात्र हो 
र रिायजसो सििहुरु वा्तिवमा साति सिन यतिा उतिा सभत्र जसनमने िि्नि।

हरेक िभा्नव्था एकै हुनि भनने ि िैन र सवसभनन फरक फरक मसहिाहरुमा 
िो्टो वा िामो िभा्नव्था हुन ुएक सामानय हुन।् वा्तिवमा,१०० मा ८ 
मसहिाहरुिाई ४१ हप्ा सभत्रम ैबेथा निािेको पाईनि, र रिायजसो मसहिाहरुिाई 
उसनहरु ४२ हप्ा पगुन ुअसि बचिा जनमाउने बेथा िागन सरुु हुनेि।

यसि तिपाई ंअझ ैपसन ४१ सप्ाहमा पसन िभ्नवतिी हुनहुुनि भने, तिपाईकंो 
हरेसविार रििायक संिको साझिेारीमा तिपाईकंो जनम सिने सवकलपको सनिभ्नमा 
सनण्नयहरू िनु्न पि्नि। उपयकु्त जानकारी र ्ेटवा समथ्ननिे तिपाईिाई आफु संि 
भएको एक धरैे िो्टो समयावधीमा सवकोत्तम सवकलप रोजन मद्ति िननेि।

रिाकृसतिक तिवरिे बेथा िागन सरुु हुञजेि रितिीक्ारति हुन ु्वाभासवक भएतिा पसन  
४२ सप्ाह अिाडी बेथा ििाउन रेिररति रिकृया िन्नकोिासि ससफाररि िररनि।

के मिाई ्वाभासवक रुपमा रिाकृसतिक तिवरिे 
बेथा िागन मद्ति िनने केसह कुरा िन?्

बेथा िािेको सरुुमा तिपाईिंाई केही िैर-सिसकतसा सवकलपहरु रियोि 
िन्न रिोतसासहति िररनि। तिपाईकंो पेिवेर ्वा््थय हरेसविारकिे 
तिपाईिंाई थप जानकारी र सलिाहहरु सिन सकनेिन।्

एक सवकलप जसिाई ‘ सझलिी ह्टाउने(‘sweeping the membranes’)’ 
भसननि। ४१ सप्ाह को मयाि पिुेपसि, तिपाईकंो हरेसविार रििायकिे तिपाई ं
सझलिी ह्टाउनको (जसिाई तिनकाउने र ह्टाउने ििाउन ुपसन भसननि) िासि 
ससफाररस रििान िन्न सकिि। यो सझलिी ह्टाउने रिकृया योनीको परीक्ण 
(आनतिररक परीक्ा) िरेको समयमा िररनि। तिपाईकंो हरेसविार रििायकिे 
तिपाईको ससभ्नक (cervix) मा औिंा िसुाउँिि र उक्त औिािे ससभ्नक 
(cervix) को वररपरर िमुाउरो िरेर ििाऊँिि र एसमनवस्टक (amniotic)
c थैिा (बचिाहरु आसपास रहने थैिी) िाई ससभ्नक बा्ट अिि िि्नि। एक 
सझलिी ह्टाउने रिकृयािे तिपाईको आफनो िभा्निय अनबंुध हुनकोिासि हमकोन 
ररिीज(िु्टकारा)को िसि रेिररति िन्न मद्ति सिनि। तिपाईिंाई यो रिसरिया असधक 
एक प्टक भनिा बढी िन्न आवशयक हुन सकिि। बेथा निािञुजेि समम 
सझलिी सनयसमति अनतिराि मा बारमबार ह्टाउनको िासि रियास िन्न ससकनि। 
सझलिी ह्टाउन ििाउनािे तिपाई ंवा तिपाईकंो बचिािाई कुनै पसन हासन हुिँनै।

वयतापक छिलली ्लताऊँदताकता फताइदताहरू

• एक सझलिी ििाउनािे ्वभासवक बेथा रिसमक 
रुपिे िागने मौका सिन सकि

• तिपाई ंएक िभा्नव्था िके-अपको समयमा एक सझलिी ििाउन 
ििाउन ुसकनहुुनेि र तिपाई ंसामानयतिया तयसपसि िर जान सकनहुुनि

वयतापक छिलली ्लताऊँदताको नोकसतान

• रिसरिया केही मसहिाहरुको िासि असि पीडािायी 
हुने र अससजिो महससु हुन सकि

• • रिसरिया पसि योनीबा्ट थोरै रक्तस्ाव वा िाि ब्न सकिि र 
असनयसमति संकोिन हुन सकि। यसि  तिपाईिंाई सिनतिा िािेको ि भने 
आफनो ्वा््थय हरेसविार रिायिक िाई समपक्न  िन्न सकनहुुनेि।

• यसिे तिपाईको आफनो बेथा सरुु नहुन पसन सकि

यसि ्वाभासवक रिाकृसतिक बेथा सरुु नहुञजेि 
सममको िासि मिेै रितिीक्ा िरे ँभने के हुनि?

सवताभताछवक प्रताकृछिक रुपमता बेथताको लताछग प्रिीक्तारि हुदँता हुने लताभमता 
छनमन कुरताहरु समतावेश हुन सकि:

• सामानय तिररकािे जनम हुने मौका बढाऊँिि, जसिे आमा-सिि ु
सबिको समबनध िाढा र िामो अवसध को कलयाण हुनि

• भसवषयका िभ्नहरुमा कुनै पसन जस्टितिा सबना जनम सिने मौका हुनि

• जनमाउन मद्ति िन्न फोरसेप(forceps) वा भयाकुम ज्तिा 
ह्तिक्ेप को साधनहरुको रियोि िनु्न नपनने हुन सकिि

• एक िो्टो समयमा सञिो हुने र अ्पतिािमा कम रहन ुपनने

• आमाको रिति थेकिा पनने कम जोसिम (िसहरो नस िनास्त्रतिा) हुनि

तिपाई बेथा िागन सरुु िनु्न भनिा अिाडी रितिीक्ा ििदै रहन ुभएको बेिा, 
तिपाई ंर तिपाईकंो बचिा िासि असतिररक्त िके-अप िन्न आवशयक हुनेि। 
यी िके-अपहरुमा सामानयतिया (पसन एक CTG समससन भसननि) 
cardiotocograph को उपयोि िरेर बचिािे िरेको म्ुुटको धडकनको 
सनिरानीका साथै एक अलट्ासाउंड ्कयान िरेर amniotic तिरि पिाथ्न 
तिपाईको आफनो बचिाको आसपासमा कसति ि मापन िननेि।  

तिपाईकंो बचिाको ििाई 

तिपाईकंो हरेसविार रििायकिे िभा्नव्थाको समयमा भ्णूिे िनने आनिोसिति 
ििाई सामानय हुने कुरा िलिेि िररसिएकै हुनपुि्न। तिपाईकंो बचिा मासथसतिर, 
सनने रिम बेथाको समयमा पसन जारी हुनेि। यसि तिपाईिें आफनो बचिािे िरेको 
हिििमा कमी वा पररवति्नन आएको वा तयसको बारेमा कुनै पसन सरोकार भएमा 
तिपाईको हरेसविार रििायक वा  रिससूति सेवा एकाइमा समपक्न  िन्न महत्वपणू्न ि। 


