
यदि मलेै सीजेरियन पदि योनीबाट जनम दिने 
िनौट गिे ँभने मिेो बेथा लगाईमा के हुनेि? 
प्रथमत: बेथा लागिा पदहलाको बेलाको खत फुट्ने सानो डि, बेथा 
लागेपिी सीजेरियन पदि योनी जनम भएको मदहला िाम्रिी दनिीक्षण गरिनि 
(साधािणतया जब दनयदमत संकुचन हुनि हिेक ५ दमनेटमा प्ाल २ 
सेदनटदमटि खलुनेि)।  

जब तपाई ंबेथा लागेि असपतालमा आइपगुनहुुनि तपाई ंको आफनो हात 
पिादड शायि एउटा दरिप िादखएको हुनेि। यो बेथा लागेको समय भरिनै 
बालकको मटुुको धड्कन जाँच गरििहनको लादग दसफारिश गरिनि।

सडेुनी ि डाकटि दनयदमत रुपमा तपाईको बेथा लगाई तललो पटे िखुाई 
(संकुचन को बल मलूयाङकन गनुनु ि बचचा सथान दनगिानी गननु) जाँच 
गरििहनि ि योनीको परिक्षण (प्ाल खलेुको मलूयाङकन गनुनु ) गरिनि। 
यदि तपाईको बेथा दिला भएमा संकुचन गिाउनकोलादग औषधी(हममोन 
दरिप) दलन सकनहुुनेि। यो तपाईकंो अदिललो सीजेरियन सेकसन को 
खतको कािण िाम्रो संग हिेद्चाि गरिनेि।

यदि बेथा धिैे नलागेमा ्ा दय बचचा संकट को संकेत िखेाउँि भने 
तपाईलंाई एक आपतकालीन सीजेरियन सेकसन  गनने सललाह दिईनेि।

सीजेरियन पदि एक सफल योनी जनम दिने मिेो 
संभा्ना के-के हुन?्
सीजेरियन सफलता पदि योनीबाट जनमको दिने कुिामा कािक प्रभा् का 
दबदभनन पक्षहरु िन।्  जब तपाई ंआफनो डाकटि ि / ्ा सडेुनी संग आफनो 
द्कलप िलफल गिानु आफनो पदहलाको सीजेरियन सेकसन  कािणहरु पदन
द्चाि गरिनेि, ति, िादट्रिय ि अनतिानुदट्रिय अनसुनधानले यो िखेाउँि दक 
सीजेरियन पदि योनी जनम प्रयास स्तीहरूको बहुमत (६३-९४%) िन ्
जसले सीजेरियन सेकसन  पदि योनी बाट जनम दिन सफल िन।्

सीजेरियन पदि एक योनी जनम सफल हुने भने अदधक संभा्ना ि:

 • तपाईलें पदहले योदनबाट जनम दिएको ि
 • यो गभानु्सथा सिल भएको ि
 • तपाई ंयस गभानु्सथा मा बेथा दबसतािै लागि ैजाने
 • एक शािीरिक मास सचूकांक ३० भनिा कम ि
 • तपाईकंो पदहलाको सीजेरियन सेकसन  गनुनुको कािण ि जसतेै दरिच

प्रसततुी , शालनाल, praevia ्ा भ्णू संकट रूपमा कािण दथयो।

दनयादमत सोदधनेप्रश्न
Q. मेरो पहिलो हिजेररयन िेकिन भए पहन यहि मैले बेथा लागईहिन 
भनन िक छ्ु ?

यदि बेथा लगाईएमा खत खोलने जोदखम बिेको ि। तयसैले, बेथा 
लगाईदिने कुिा वयदतिगत अ्सथामा दनभनुि गिनुि ि  obstetrician को 
दसफारिश ि समथनुन मा दनभनुि गनुनुपिनु।     

Q. के म epidural(ईहपड्यछुररयल) बेथा लागिा हलन िक्?

जहाँ समम बेथा लागिा दसधा बसने ि िदुमिहने गनानुले 
epidural(ईदपड्यरुियल) लगाउन कुनैपदन समसया हुिँनै। 

थप जानकािीको लादग आफनो सडेुनी ्ा obstetrician संग कुिा 
गनुनुहोला। 

यो जानकािी पचानु Expert Advisory Group of NSW Kids द्ािा 
दलदखत गरिएको हो।

सीजेरियन सेकसन  पदि
तपाईको अकमो जनम

तपाईकंो जनम द्कलपहरु बािे जानकािी
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सीजेरियन सेकसन पदि तपाईको अकमो जनम 
द्कलपहरू 
यदि तपाई ंको एक ्ा बिी सीजेरियन सेकसनहरु दथयो भने, तपाईलें अकमो 
समयको जनम कसिी दिने सोदचिहन ुभएको हुन सकि। प्रायजसो एक 
सीजेरियन सेकसन गिेका मदहलाहरुले सीजेरियन सेकसन पदि पदन योनी 
बाट जनम दिन सक्षम हुनिन।् तपाई ंले भद्ट्यका गभानु्सथा मा योनी बाट 
जनम ्ा एक सीजेरियन सेकसन ि िनौट गनने या नगनने, द्कलपले दभननै 
लाभ ि जोदखम िैन ि सिुदक्षत ि। कुल दमलाएि, िु् ै नै मदहलाहरु को 
लादग सबै भनिा सिुदक्षत द्कलप हो धिैे सानो जोदखम ि।

यो जानकािी पदुसतकाले ्तनुमान अनसुनधान को  आधािमा तपाईको 
आफनो अकमो बालक जनमाऊँिा  गनने दनणनुय मा तपाईलंाई सहयोग गननु 
प्रमाण आधारित लगाताि जानकािी प्रिान गननु दडजाइन गरिएको ि। यो 
जानकािीले आफनो सडेुनी ि डाकटि संग तपाईलंाई िलफलको लादग 
समथनुन हुनेि।

योनीबाट जनम हिन कछु न िमयमा हिफाररश हिईिैन

यदि तपाईकंो दनमन कुिा ि भने योनी जनम दसफारिश गरििनै:  

 • अदिललो जदटल सीजेरियन सेकसन जसतै
 • एक कलादसकल सीजेरियन सेकसन  (को गभानुशय मादथललो भागको 

माधयम एक सीजेरियन सेकसन )
 • यस गभानुशय को मांसपेशी माधयम कुनै अदिललो चीिा भएमा
 • पदहला पाठेिि फुटेको (आफनो पदिललो सीजेरियन सेकसनको  खत 

साथ यस गभानुशय फाटेमा)
 • पिुाना तीन ्ा अदधक सीजेरियन ्गनुहरु
 • तपाईको आफनो गभानुशयमा केही प्रकािका सजनुिी, तथादप, एक योनी 

बाट जनम दिन अझ ैपदन आफनो डाकटि संग एक िलफल दनमन संभ् 
हुन सकि

 • गभन्ु ती हुिँाका बीच एक िोटो अ्दध (१८ कम भनिा मदहना)। 

अकमो सीजेरियन सेकसन  गनने चयन
यदि तपाई ंअकमो सीजेरियन बेथा लगाउन ुभनिा गिुनु भदन िोजन ुभएमा ि 
कुनै अनय समसया िैन भने, यो गभानु्सथा को आफनो ३९औ ंसप्ाह पदि 
तपाई ंको लादग यो वय्सथा गरिनेि।  

आफनो अकको बच्ा लाहग एक िीजेररयन िेकिन  ्ानिा िुने 
फाइिािरू:

 • तपाईको  पदहलाको खत फुट्ने कुनै खतिा िैन
 • खासगरि िगत सानने काम लादग आ्शयकतामा कमी। 

आफनो अकको बच्ाको लाहग एक िीजेररयन िेकिन  नगनने ्ानने 
को नोकिान िमावेश:

 • तपाईको  पदहलाको सीजेरियन सेकसन  को कािण खतको  अदधक 
जदटल सञचालन

 • साधािणतया संक्रमण हुने ्दृधि जोदखम 
 • थकान मानने लामो समय ि लामो समय असपतालमा 
 • िहने िगत थेकला हुने खतिा(गदहिो नशा थ्ोमबोदसस)
 • सीजेरियन सेकसन  द्ािा जनमकेा  दशशलुाई मा साधािण सास फेनने 

समसया हुन सकिि
 • भद्ट्यको गभन्ु ती हुिँा खतिा हुने समसया, जसतै शालनाल (पाठेिि 

मा फैदलइएि िहने ्ा नदजके हुने)।

सीजेरियन सेकसन  पदि योनी बाट जनम  
प्रायजसो मदहलाहरु अदिललो पटक तललो  सीजेरियन सेकसन  बाट जनम 
दिएपदन अकमो गभानु्सथामा योदन बाट  जनम दिन सकि । यो सीजेरियन 
सेकसन  पदिको एक योनी जनम भदननि।

आफनो बचचामा हुने गमभीि हादन जोदखम आफनो पदहलो बचचा भएको 
जसतै जोदखम हुनि ि यो धिैे सानो (लगभग  हिेक १००० मा २ सीजेरियन 
पदि योनीबाट जनम दिनेहरु िनि।

िीजेररयन पह् एक िफल योनी जनम हििा लाभ, तयिमा िमावेश:

 • भद्ट्यमा गभनुमा एक जदटलता दबनाको जनम हुने एक ठूलो मौका
 • एक िोटो समयमा सञचो हुने ि असपतालमा कम बसने
 • िगत दथकला हुने कम जोदखम (गदहिो नस िनास्तता)
 • आमा-दशश ुसमबनध बिाएको ि आफनो बचचाहरु को लामो अ्दध 

कलयादणता।

िीजेररयन पह् योनीबाट जनम हििाको नोकिानी: 

 • एउटा आपतकालीन सीजेरियन सेकसन  बेथा दिलो भयो भने ्ा 
बचचा दनसासएमा

 • यदि तपाईकंो आपतकालीन सीजेरियन सेकसन  आ्शयक पिेमा भने 
िगत सानने काम लादग आ्शयकता एक मामलूी ्दृधि।

 • एक कमजोिी ्ा अदिललो खत को अलग (टूटना रूपमा उललेख)। 
यद्दपी, यदि खत फुटेमा यो तपाई ंि तपाईकंो बचचा लादग गमभीि 
खतिा लयाउन सकि। तपाईको आफनो खत फुट्ने मौका जयाि ैसानो 
(लगभग २०० मदहलाहरुमा १ ले सीजेरियन पदि योनीबाट जनम दिने 
पाईनि) ि।   

 


