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बच्चा जन्चाउने योजनचा गरचादा पचालनचा गन्दापनने 
कर्हरु
जाँच
तपाईको जीवन सथी संग सवास्थ्य समसथ्याहरु र पररवारको सवास्थ्य ईततहासको 
बारेमा कुरा गनुनुहोला   ■

तपाईको जीपी संग भेट्नुहोला  ■

•  सवास्थ्य र जीवन शैली  ■

•  अनुवंशशक अवस्ाहरु  ■

•  शसफाररस गररएका पररक्षणहरु  ■

•  तपाईले शलनुपनने सूईहरु  ■

•  तपाईको तनथ्यममत शसफाररस गररएका वा जतिबुटी औषधीहरु  ■

•  सरभभिकल पररक्षण र सतन पररक्षण  ■

तपाईको दनत शचतकतसकलाई भेट्नुहोला  ■

सवास्थ्य
धुम्रपान रोकन शुरु गननु थालनुहोला ■

रकसी तपउन रोकनुहोला ■

कथ्यातफनको मात्ा घटाउनुहोला ■

हकतहत
सकृथ्य रहनुहोला/तनथ्यममत व्ाम गनुनुहोला ■

सनतुशलत आहार, सवास्थ्य खाना ■

तपाईको तौलको व्वस्ापन ■

पूरक
फोलेट र आथ्योतिन भएको पूरकहरु शलन शुरु गनुनुहोला ■

तपाईको आईरन सतरको जाँच गननु आफनो जी पी संग सोधनुहोला ■

स्य्ै हेरविचचार गनने
तपाई गभनुवती हुनासाथ, वा हुने तबचार गनानु साथ, तपाईको जज पी संग भेट्ने 
समथ्य ममलाउनुहोला जसले तपाईको गभनुवतीको थ्योजनामा सहथ्योग गननेछ।

...र अन्त्चा, ्तपचाईको गरदाि्ती हुने योजनचाको 
लचागी सौरचागयको कचा्नचा!

पोषण, िजन र व्चायचा्
तनथ्यममत तरिथ्याकलाप र ताजा फलफूल र तरकारी सतहत राम्रो सनतुशलत 
आहारले सवस् गभानुवस्ाको लातग तथ्यार गननु मद्दत गननेछ।
सवस् वजन माथी वा तल भएको हुन सकछ थ्यसले गभनुवती हुन कठिन हुन 
सकछ। तपाईंको जीपीलाई सोधनुहोस् तक तपाईको सवस् वजन के हो भनेर। 
थ्यठद तपाईंलाई हराउनु वा वजन प्ापत गनुनु आवशथ्यक छ भने, थ्यो गननुका लातग 
उत्तम तररकाको बारेमा तपाईको जीपीसँग कुराकानी गनुनुहोस्।
गभनुतनरोधक अभथ्यास गनुनुभनदा पतहले, गभानुवस्ाको समथ्यमा र पशछ शसफाररश 
गररनछ तक उनीहरु कमजोर मूिका तवरुद्ध सुरक्षा गननु पेललभक फलोरको व्ाथ्यम 
गननु सकदछन्, थ्यसले जनमपशछ मतहलाहरुको लातग एक सामानथ्य समसथ्या 
हुनबाट बचाउस सकदछ।

स्वस्थ सामान्य बनाउनुहोस्(Make Healthy Normal)
www.makehealthynormal.nsw.gov.au 

पेल्भिक फ्ोरको व्ा्यम
www.pelvicfloorfirst.org.au  

फोललक एलसड र आयोवडन पूरक
तपाईंको बच्ाको ठदमाग र तंतत्का तवरको सवस् तवकासको लातग फोशलक 
एशसि र आथ्योतिन चातहनछ। थ्यसले थ्यी पोषक ततवहरू तनमानुण गननु समथ्य शलन 
सकछ।
जब गभानुवस्ाको थ्योजना बनाउँदै गनुनुहुनछ तब फोशलक एशसि र आथ्योतिनमा 
दैतनक पूरक को शसफाररस गररनछ। तपाईं थ्यी खुराकहरू धेरै औषधी र 
सुपरमाकने टहरूमा खरीद गननु सकनुहुनेछ। पूरक जाँच गननु तनश्चित गनुनुहोस् 
कमतीमा कममतमा 500 माइरिोग्ाम (एमसीजी) र आथ्योतिनको 150mcg।
थ्यो एक राम्रो तवचार पतन हो तक तपाईंको आईरन को सतर को जांच को लागी 
थ्यठद खुराक को आवशथ्यकता हो। कम आईरन को सतरले गभनुवती हुने तपाईंको 
मौका कम गननु सकछ। 

तथ्य पत्र
प्ारम्भिक गभनुवती हुनु अगािी र पछािी को फोलेटको जानकारी  
www.genetics.edu.au मा पाईनछ।
गभनुवतीको आथ्योतिन पुरक र मतहला सतनपानको जानकारी  
www.nhmrc.gov.au  मा पाईनछ

Nepali



यस पचचादा्चा ्तपचाईले सिस्य गरदाधचारणकचा 
लचावग ललन् पनने कर्हरुको बचारे्चा  
उललेख गननेछ।
हचा्ीले ्तपचाईले पचालनचा गनदासकन्हुने 
चेकललष्टहरु पनी स्चािेस गरेकचा छौं।

्तपचाईको जनरल प्चाककटिसनर(जी पी) संगको रेटि
गभनुधारण गनुनु भनदा ३-६ मतहना अगािी जी पी संग भेट्ने समथ्य ममलाउनुहोला। 
तपाईको जी पी ले तपाईको गभनुधारण थ्योजना लगाएत तनमन कुराहरुको लातग 
मद्दत गननेछन्:
•  सवास्थ्य समसथ्याहरूलाई व्वलस्त गननु आवशथ्यक हुन सकछ
•  आमाबाबुबाट बच्ाहरूलाई (आनुवंशशक अवस्ाहरू) सननु सकदछ र 

कुनै पतन शसफाररस गररएका परीक्षणहरूको लातग
•  तपाईले शलनुपनने सुईहरु।
तपाईंको जीपीसँग कुनै पतन तनधानुररत वा तपाईले शलनु भएको हबनुल औषधीको 
बारेमा र गभानुवस्ाको थ्योजना बनाउँदा ततनीहरू सुरश्क्षत छन् तक छैनन्।
तपाईंको GP र Women’s Health Nurse (मतहला सवास्थ्य नसनु) लाई 
सोधनु एक राम्रो तवचार हो जुन तपाइकँो गभानुशथ्य भएको र गभानुवस्ाको समथ्य र 
छातीको परीक्षा गदानु सोधनु राम्रो हुनछ।  

परर्वार नन्योजन एन ्यस डब्ु 
www.fpnsw.org.au

गभि्भ्वतीको ्ानग ्योजना
www.pregnancybirthbaby.org.au

अनु्वंशिक शिक्ा केनद्र
www.genetics.edu.au/pregnancy

खोप 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ध्म्रपचान, रकसी र अनय औषधहरु  
चुरोट खाने, अतथ्यामधक रकसी र अनथ्य लागू औषधहरु (जसतै गाँजा) ले मतहला 
र पुरुषको पुंशतामा असर पादनुछ, गभनुवती हुन गाह्ो पादनुछ।
चुरोट खाने, रकसी तपउनाले र अनथ्य लागू औषधहरुले गभनुको बेला वालकलाई 
पतन असर पादनुछ।
थ्यठद तपाई वा तपाईको जीवन साथीलाई धुम्रपानबाट, रकसीबाट वा अनथ्य 
लागू औषधबाट मुक्त हुन सहथ्योग चातहनछ भने, तपाईको जी पी लाई सम्पकनु  
गनुनुहोला जसले सुझाव ठदनुका साथै टेवाका अनथ्य सेवाहरुमा शसफाररस 
गररठदन सकदछ।
केतफनले प्जननलाई असर गननु सकछ, थ्यो शसफाररस तगरनछ तक मतहलाहरु 
गभानुवस्ाको थ्योजना गदानु प्तथ्येक ठदन १ देखख २ कप कफी भनदा तपउन 
सकदैनन्। कथ्यातफन शचथ्या, कोला र ऊजानु पेथ्यमा पतन हुनछ।  

Quit line  
www.icanquit.com.au टेलीफोन  13 78 48 (13 QUIT)

रकसी ्ागूऔषधी जानकारी से्वा  
(Alcohol Drug Information Service) 
www.yourroom.com.au टेलीफोन  1800 422 599

्तपचाईको रन्त लचवकतसक संग रेट्िन्होलचा
गभानुवस्ामा हाममोन र तबहान बीमारीले दनत समसथ्याको जोखखम बढाउन 
सकछ। तपाइकँो कुनै पतन अवलस्त समसथ्याहरू सुधाननु गभनुवती हुनुभनदा 
पतहले दनत चेक-अपको लातग शसफाररश गररएको छ। दनत शचतकतसकले 
तपाइसँँग तपाइकँो दाँत र तगजा गभानुवस्ाको बेला सवस् कसरी राखने बारेमा 
कुराकानी गननु सकदछन्।    

गभिा्भ्वस्थाको सम्यमा दाँतको स्वास््य 
www.health.nsw.gov.au/oralhealth

घर्चा र कचा््चा
तपाईंको घर वा काममा र काथ्यनुस्लमा कुनै पतन सवास्थ्य जोखखमको बारेमा 
तपाईंको जी पी संग जाँच गनुनुहोस्। तबरालोको फोहोर र बगैंचामा माटोहरू 
छँुदा र रसाथ्यनहरू प्थ्योग गदानु उतपादनहरू वा कीटनाशकहरू प्थ्योग गदानु 
मासक र सुरक्षाका लुगा लगाउँनुहोला। 
तपाइलँे गभनुवती हुँदा तपाईंको हात धुनाले पतन गभानुवस्ामा हातनकारक हुन 
सकने भाइरसहरूबाट बचन मद्दत गननु सकदछ। 

MotherSafe
www.mothersafe.org.au   टेलीफोन  1800 647 848 

्चानलसक सिचास्य र हकवह्त  
तपाईंको मानशसक सवास्थ्य हेरतवचार गनानुले र तपाईंले मनपनने मातनसहरूको 
भरोसा र भरोसा राखनाले (गभनुधारणको लातग थ्योजना बनाउँदा साझेदार, 
पररवार वा साथीहरू) हुनु महत्वपूणनु हुनछन्।
थ्यठद तपाईंले अतीतमा मानशसक सवास्थ्य समसथ्याहरू अनुभव गनुनुभएको छ 
भने र तपाईंले गभनुधारण गददै हुनुहुनछ भने गभनुवती हुने तपाईंको थ्योजनाको 
बारेमा तपाईको जीपी, मानशसक सवास्थ्य काथ्यनुकतानु वा मनोशचतकतसकसँग 
कुराकानी गनुनुहोस्।  

Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au  टेशलफोन  1300 22 4636
(ठदनको २४ घणटा, हपताको ७ ठदननै) 

Centre of Perinatal Excellence 
(पेररनेट् उतककृ ष्टता को केनद्र) (COPE) 
www.cope.org.au

घरेलू र पचाररिचाररक हहंसचा 
घरेलू र पाररवाररक हहभिसाले पररवारको सवास्थ्यमा तवशेष गरी िूलो प्भाव छ, 
तवशेष गरी मतहला र बालबाशलकाहरूमा।
घरेलु र पाररवाररक हहभिसा जनमनु अमघको बच्ालाई पतन असर गननु सकछ। थ्यठद 
गभनुवती मतहला घाईते भथ्यो भने, बच्ालाई पतन हातनकारक हुन सकछ। हहभिसा 
संग जीवनको तनावले पतन गभनुवती मतहलाहरु मा एक प्मुख प्भाव पादनुछ 
जसले बच्ा कसरी तवकास गदनुछ भनेर असर गननु सकछ।
थ्यठद तपाईंको सुरक्षाको बारेमा शचनता छ भने प्हरीलाई फोन गनुनुहोला, 
सवास्थ्य व्वसाथ्यी सँग वा जो कसैलाई तपाई भरोसा राखनुहुनछ उतनहरु संग 
कुरा गनुनुहोस्, अथवा Domestic Violence Helpline (घरेलू हहभिसा 
मद्दतलाइन) मा फोन गनुनुहोला।     

घरे्ू हहंसा मद्दत्ाइन
टेशलफोन 1800 656 463 (तनसुलककः लाईन ठदनको २४ घणटा, हपताको ७ 
ठदननै) 

घरे्ू हहंसा जानकारी 
www.domesticviolence.nsw.gov.au

यचात्चा  
थ्यठद तपाइ ँगभनुवती हुने थ्योजना बनाउँदै हुनुहुनछ भने, तपाइलँे भ्रमण गनुनु अमघ 
शसफाररस गररएका कुराहरुको जाँचहरू र संरिमणबाट बचनको उपाथ्यहरू बारे 
नवीनतम सललाह र जाँच गनुनु आवशथ्यक छ। केतह भाइरसहरू र संरिमणहरूले 
तपाईंको बच्ालाई प्भाव वा हातनकारक हुन सकछ।

एन ्यस डब््यु श्ास््य संक्रममत रोग जानकारी
 www.health.nsw.gov.au/Infectious


