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NSW Health (एनएसडब्ल्यू 
सवास््) र Australian Red Cross 
Lifeblood Service (अष्ट्रेधल्न र्रेड 
क्रस रक्त जजवन स्रेवा) ममल्रेर NSW का 
कमजोर शििुहरूका लागि ्दद आमाको 
आफननै दूि उपलब्ध नभएको खणडमा 
सबनैभनदा उत्तम र सुरशषित वनैकल्लपक 
आहार प्रदान िन्न काम िददैछन्।

दाताको प्रशोधित मानव दुगि (PDHM) एउटा महतवपूर्ण 
स्ोत हो र केवल यसबाट सबैभनदा बढी लाभाननवत 
हुनसकने सबैभनदा सानो वा बबरामी  शशशुहरूका लाबि मात्र 
प्रयोि िररन्छ। यसमा पया्णपत समय नपुिी जनमेका , पेट वा 
मुटुको समसया भएका वा अनय िम्ीर समसयाहरू भएका 
शशशुहरू समावेश ्छन्।

कमजोर बालकको लाबि आफनै आमाको दुगि नै उत्तम 
पोषर हो। केही आमाहरूलाई शुरुका हपताहरूमा जब 
उनीहरूको शशशु  Neonatal Intensive Care Unit 
(नवजात शशशु सघन सयाहार इकाई) (NICU) मा हुन्छन् 
पया्णपत दुगि आपूरतति स्ापना िन्ण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। 
यदद यो हुन्छ र तपाईंको शशशुले मापदण्ड पूरा िद्ण्छ भने, 
बतनीहरू दाताको प्रशोधित मानव दुगि  प्रापत िन्ण योगय 
हुने्छन्।

कृगरिम पाउडर दुगिको तुलनामा मानव 
दुगि

मानव दुगि तपाईंको बच्ाको लाबि सववोतककृ ष्ट पौधष्टक ततव 
हो बकनभने:

•  ककृ बत्रम दुगिको तुलनामा पचाउन सजजलो ्छ

•  यसले पेटका भभत्ताहरु र पेटको सुरक्ा ि्छ्ण र
Necrotising Enterocolitis (नेक्ोटाइजजतिि
एनट्ोकोलाइदटस) (NEC) को रूपमा शचबनने िम्म्र
आनद्ा रोिको जोखिम वा िम्ीरतालाई कम िद्ण्छ।

•  यसले केही िम्ीर संक्मरको बवरूद्ध संरक्र प्रदान
िद्ण्छ

•  मानव दुगिमा िेरै ततवहरू ्छन् जुन ककृ बत्रम दुगिमा राखन
असम्व ्छ

•  यसले तपाईंको बच्ाको समशुचत बवकास र दीघ्णकालीन
मम्सतषक बवकासको िद्ण्छ।

मानव दुगि ननै मानव शििुहरूको 
लागि सववोत्तम हुनछ।
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म्रेरो बच्ाल्रे कगत लामो सम्समम दाताको 
प्रिोधित मानव दुगि  धलन सकदछ?

यदद तपाईंको शशशु दाताको प्रशोधित मानव दुगि प्रापत 
िन्ण योगय भएमा तपाईंको शशशुको ्डाकटरले नै उक्त दुगि 
मिाइददने ्छन्।  जब तपाईंको आफनै दूिले नै तपाईंको 
बच्ाको आवशयकता पूरा हुनथाल्छ, दाता दुगिको 
आवशयकता पददैन। तर यदद तपाईंको आफनै दुगि उपलब्ध 
्ैछन भने तपाईंको शशशुलाई, उनीहरू उच् जोखिममा 
नभए, लिभि ३४ हपतादेखि ककृ बत्रम दुगि ददन शुरु िररने्छ। 

क्रे  दाताको प्रिोधित मानव दुगि ्सको 
आवश्कता भएका सबनै शििुहरूका लागि सिँनै
प्ा्नपत मारिामा उपलब्ध हुन्रेछ?

कबहलेकाँही िेरै बच्ाहरूलाई दाताको मानवीय दुगि 
उपलब्ध भएको भनदा बढी आवशयक हुन सकद्छ। 
यदद यो भयो भने, दाताको मानव दुगि साना र बबरामी 
बच्ाहरूलाई ददइने्छ। यदद यसले तपाईंको बच्ाको लाबि 
आपूरततिलाई असर ि्छ्ण भने तपाईंलाई जानकारी िराईने्छ।

क्रे  प्रसोिनल्रे सतन दुगिलाई पररवत्नन िद्नछ?

तपाईंको आफनै दुगि बवशेष िरी तपाईंको बच्ाको 
लाबि बनाईएको हो। जब हामी दातालाई मानवीय दुगि 
प्रसोिन ि्छछौं यसलाई सुरभक्त बनाउन तयहाँ कही ततवहरू 
हराउँ्छन्। यसले अझै पबन िेरै कारकहरू समावेश िद्ण्छ 
जसले तपाईंको बच्ालाई बचाउन मद्दत िद्ण्छ जुन ककृ बत्रम 
दुगिमा उपलब्ध हुँदैन।

आमाको दुगि कसल्रे दान िछ्न?

दाताको मानव दुगि एउटा आमाबाट अकवो आमालाई 
ददईने एक उदार उपहार हो। उनीहरूले आफन ैबच्ालाई 
दुगि िुवाइरहेका हुन सक्छन् र िेरै दुगि पाउन सक्छन् वा 
उनीहरूले आफनै बच्ाको लाबि स्स्र दूिको आपूरततिको 
लाबि बरफ िरेर रािेको हुन्छ तर अबहले उबनहरुको बच्ा 
NICU  बनससकसकेका ्छन्। बच्ा िुमाएपश्छ, आमाहरूले 
आफना बच्ालाई सममान िनने र अनय बच्ाहरूलाई सवस् 
जीवनको उत्तम मौका ददने रूपमा दुगि दोहेर राखन जारी 
राखन सकद्छन्।

दाता दुगि कधत्तको सुरशषित छ?

मबहलाहरू एउटा अनतवा्णता्ण र उनीहरूको दूि सुरभक्त ्छ भनेर 
बनभचित िन्ण रित परीक्र िरेपश्छ मात्र दूि दान िन्ण योगय 
हुन्छन्। https://www.lifeblood.com.au/milk  
मा दान प्रबक्याको बारेमा पत्ता लिाउनुहोस्।

ताको मानव दुगि हाबनकारक बयाकटेररया र भाइरस मान्ण 
प्रसोिन िररएको हुन्छ। संक्मरको जोखिमलाई, जबतसुकै 
नयुन भएपबन, पुरै हटाउन सककतिदैन। Australian Red 
Cross Lifeblood Service Milk Bank (अष्टेशलयाई 
रे्ड क्स रक्त जजवन सेवा दूि बैंक) NSW Health र 
NSW Food Authority (NSW िाद्य प्राधिकरर) 
ले सुरक्ा र संक्मर ददशाबनदनेशहरूको पालना िद्ण्छ। 
बवश्वव्ापी मानव दुगि बैंबकङ्गको दशकहरूमा, तयहाँ सही 
रूपमा प्रशोधित मानव दाता दुगिको कारर संक्ामक 
रोिहरूभएको कुनै ररपोट्ण प्रकाशशत भएको ्ैछन।

क्रे  आमाल्रे दुगि दान िदा्न पनैसा पाऊँदछन्?

पाऊँदैनन्। आमाहरूलाई दुगि दान िन्णकोलाबि पैसा 
भुक्तान िररएको हुदैँन।

क्रे  मनैल्रे  म्रेरो बच्ालाई ददइएको दुगि कसल्रे 
ददएको हो थाहा पाउनसकछु?

सकनुहुन्न। हामी दुवै दाता र दुगि प्रापत िननेको बारेक्डा 
िोपनीयता कायम राख्छौं। यो हाम्ो नीबत हो।

बारमबार सोधिन्रे प्रश्नहरू

https://www.lifeblood.com.au/milk

