
15 December 2017

नवजात शििुहरु र स्तनपान
जन्मने ववत्तिकैको हेरचाह
जन्मेपछि शििुलाई बचाउन र पछि पनन स्ास्थ्य राम्रो हरोस् भनमेरः

१. शििुलमे राम्रोसँग सास फमे रररहमेकरो ि कक िैन हमेनुनुपिनु । 

२. शििु आमाकरो िातीमा टाँसमेर न्ानरो र सुख्ा पानुनुपिनु ।

३. स्तनपान िुरु गननु उनलाई सहयरोग गनुनुपिनु ।

के शििुले राम्ोसँग सास फेरररहेको छ ?
जन्न्नमे बबबतिकै शििुलाई सास फमे रररहमेकरो ि भनमे पुिमेर, सफा सुती कपडालमे लपमेटमेर आमालाई स्तन चुसाउन 
लगाउनुपिनु । 

राम्रोसँग सास 
फेरररहेकरो वा 
ररोइरहेकरो

स्वस्थ शििु अस्वस्थ शििु

लुलरो, नरमवललया खुट्ा र 
पाखुराहरु

गाढा रातरो, ननलरो, 
पहेंलरो, नफका वा 
खरानी रङ हुनु

सास फेन्न नसकेकरो

सामान्य रङ
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
नवजात शििुहरु र स्तनपान

शििु लुलो, निलो रङको वा सास फेरेको छैि भिे
शििुलाई प्ाट्ट हान्ुहँदैन ।

१.  कपडाकरो सफा टुक्ा बमेररएकरो औंलालमे करोमलतापूरनुक पुिमेर शििुकरो मुखबाट म्ुकस सफा गनुनुपिनु रा 
मुख र त्यसपछि नाक बाकहर म्ुकस ननकाल्न bulb syringe रा suction trap करो प्रयरोग गनुनुहरोस् ।

२.  शििुको पिठुुँमा माशलस गरमेपछि शििुलाई न्ानरो एरं सुख्ा पाननु सफा 
सुती कपडाकरो प्रयरोग गनुनुहरोस् । उनकरो पैतालामा सममेत माललस गदानु 
शििुलमे राम्री सास फमे ननु सकि ।

शििुलमे अझै पनन सास ललन सकमे न भनमे कृकरिम श्ासप्रश्ास 
कदइनुपिनु ।

कृपरिम श्ासप्रश्ास
१.  शििुलाई सुताउिुहोसः् टमेरुलमा रा भँुईमा । कपडा 

वरिाएर शििुलाई त्यसमा सुताएर न्ानरो पारमेर 
ढाक्ुपदनुि ।

२.  शििुको चिउुँ डोलाई केही मारिामा माचि उठाएर मुनि किडा राख्ुहोस ्। यसलमे शििुकरो घाँटी 
श्ासप्रश्ासका लावग खुला राखदि ।

यसरी हरोइन ।शििुले यसैगरी ससधा 
मासि फनककि नुपर्न ।
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जन्नमे वरबतिकैकरो हमेरचाह

३. तपाईंकरो मुख चौडा हनमेगरी खरोल्नुहरोस् । शििुको मुख र िाक माचि तिाईंको ओठ िुर ैबन्द गिुनुहोस् ।

४.  अनि पवस्ार ैशििुलाई मुखले सास नििुहोस ्। प्रत्यमेक १ रा २ समेकमे ण्डमा वरस्तारै मुखबाट सास कदनुहरोस् 
। कडा तररकालमे फुक्ुहँदैन । शििुकरो सानरो कलललरो फरोक्रोमा असर नपुगरोस् भनी सचमेत रहनुहरोस् ।

प्रत्ेक िटक हावा भभरि छछराइसकेिछछ शििुलाई वानहर श्ास फाल्नका लापग केही क्षण िखनुिुहोस् ।

यकद हारा वभरि गएकरो िैन भन्मे लागमेमा ररोक्ुहरोस् । शििुकरो चचउँडरो छसधा माछि फकानुउन र घाँटी खुला पाननु 
चचउँडरोलाई उचाल्नुहरोस् । त्यसपछि पुनः करोशिस गनुनुहरोस् । 

यकद शििु रुन िाल्रो रा आफैं लमे कम्तिमा प्रवत वमनमेट ३० पटक सास फमे ययो भनमे शििु ठिक ि । उनलाई न्ानरो 
पारमेर आमाकरो िातीमाछि राख्ुहरोस् । शििुकरो रङ िीक ि ? शििुलमे सचजलै सास फमे ननु सकि ? शििुकरो 
िररर रा मुख ननलरो हन्छ रा सास फमे ननु किीन हन्छ कक हँदैन भनमेर हमेरररहनुहरोस् । 

कृकरिम श्ासप्रश्ास करो २० वमनमेट पश्ात पनन आफैं  श्ासप्रश्ास गननु िुरु नगरमेमा भनमे सम्भरतः शििु चजरीत िैन 
भन्मे जानमे हन्छ । दखुःकरो यस घडीमा परररारकरो करीरमै रहमेर सहानुभूती कदनुपिनु ।

१ र .....
श्ास ।

आफ्ै मुखकरो सट्ा 
तपाईंले bag र 

mask करो प्रयरोग गन्न 
सक्ुहुन्छ ।

गरोलाकार क्ेत्रलाई तपाईंकरो 
मुखले ढाक्ुहरोस् ।
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शििुलाई न्ानो पानुनुहोस्– आमाको छातीमाथि 

नवजात शििुलाई उनकरो आमाकरो राततमा राखु्पर्न ।

नरजात शििुलाई न्ािो र सुख्ा राख्ुपदनुि । आमाकरो आफ्ै िरररकरो तापलमे शििुलाई न्ानरो पादनुि । 
जाँच गननु रा सफा गननु पनन शििुलाई आमाबाट टाढा नलैजानुहरोस् । शििुलाई तुरुनै् ननुहाउनुहरोस् ।

• शििुलाई सुख्ा पारमेर आमाकरो िातीमाछि टाँछसनमेगरी राख्ुपिनु ।

• त्यसपछि वत दरुैलाई एउटा सुख्ा तातरो कपडालमे िरोप्ुहरोस् । 

यकद आमाकरो िातीमा नरजात शििु राख् नसककनमे अरस्ा ि भनमे परररारका अन् सदस्यलमे िालामा टाँछसनमे 
गरी समातु्पिनु ।

शििुकरो टाउकरोलाई 
टरोपी वा ब्ाङे्टकरो सहायताले 

ढाक्ुहरोस् ।  

शििुलाई आमासँगै राला 
टाँसीने गरी राख्ुहरोस् । 
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स्तनपान सुरु गनुनुहोस् 
जन्मेपछिकरो कररर एक घण्ा वभरिै शििुहरु सुतिन् । त्यरो 
अछघ शििुलाई स्तनपान गराउनुपिनु । शििुलमे तुरुनै् स्तनपान 
नगरमेकरो खण्डमा उनकरो रुचच जगाउनका लावग आमाकरो 
पकहलरो दधुकरो कमे ही िरोपाहरु शििुकरो ओिवभरि ननचरोननु 
करोशिस गनुनुहरोस् । अिरा शििुकरो गालालाई आमाकरो 
स्तनकरो टुप्रोलमे काउकुती लगाउनुहरोस् । स्तनपान र पकहलरो 
दधु (कलष्ट्रम अिानुत वरगौती दधु) कदइनुकरो महत्वबारमेकरो िप 
सामग्ीका लावग हमेनुनुहरोस् पृष्ठ १८ ।

समय अघि नै जन्मेका शििुहरु र कम तौल भएका शििुहरु
समयभन्ा छिटरो जन्मेकरो र कम तौल भएकरो शििुलाई धमेरै स्याहार चाकहन्छ ।  

•  समय भन्ा अछघ जन्मेकरो शििुकरो अिनु गभानुरस्ाकरो साढमे आि 
(८.५) मकहना भन्ा पकहलमे जन्मेकरो ।

•  कम तौलकरो अिनु साढमे दईु (२.५) ककलरो अिानुत ५.५ पाउण्ड भन्ा 
कम । 

शििु धमेरै सानरो रा पातलरो ि भनमे

यस्ता शििुहरुलाई स्तनपानकरो िुरुरात गननु र न्ानरो पाननु रढी सहयरोग 
आरश्यक पननु सक्दि । वतननहरुमा सचजलै संक्मण र अन् स्ास्थ्य 
समस्याहरु हन सक्दिन् ।

न्ानरो राख्का लावग शििुलाई िालासँग िाला टाँछसनमे गरी राख्ुहरोस् । 
शििुलाई प्रत्यमेक २ घण्ामा एक पटक स्तनपान गराउन बुँझाउनुहरोस् । यकद 
शििुलाई स्तनपान गननुमा कठिनाई भएमा सानरो कप रा चमचाकरो सहायतालमे 
आमाकरो दधु िरोरै िरोरै गरमेर कदनुहरोस् । कपबाट दधु खुराउनका लावग कसरी 
हातकरो सहयरोगलमे दधु ननकाल्नमेबारमे िप जान्का लावग हमेनुनुहरोस् पृण्ठ २० ।

पनहला केही हप्ा 
कम तौल भएका 

शििुहरुलाई रालासँग 
राला टाँससने गरी 

राख्ुहरोस् ।
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जन्मेपघछको तुरुन्ै के गनुनुपछनु
जन्मेपछिकरो कररर एक रा दईु घण्ापछि शििुलमे स्तनपान गनुनुपदनुि र आमाकरो रक्तश्ार भइरहमेकरो िकी 
िैन भनमेर वरचार गनुनुपिनु । शििुलाई टाउकरो दमेन्ख गरोडाकरो औंलासम्म सारधानीपूरनुक पररक्षण गनुनुहरोस् । 
शििुलाई पररक्षण गदानु न्ानरो राख्ुपिनु ।

शििुको पररक्षण गनुनुहोस्
• यरो शििु स्स् ि ? 

•  शििुका प्रजनन अंगहरु स्स्  िन् ? (पकहलरो कदनमा सुलन्नु सामान् 
हरो तर ध्ान कदनुपिनु) ।

•  शििुलमे वपसाब फमे ययो ? पकहलरो कदनमा शििुलमे वपसार नफमे ननु सक्दि । 
तर दरोस्रो कदनमा वपसार फमे रमेन भनमे रा वपसार गाढा रङकरो र कडा गन्ध 
भएकरो ि भनमे उनलाई रढी स्तनपान गराउनुपदनुि ।

•  शििुलमे कदिा गरमेकरो ि ? यकद नगरमेकरो भएमा पन्ा लगाउनुहरोस् र वरस्तारै तपाईंकरो कान्छी औंला 
मलद्ार वभरि हाल्नुहरोस् ताकक यरो बन् िैन भन्मे िाहा हरोस् । यकद त्यहाँ प्ाल िैन भनमे उनलाई 
िल्कक्याकरो आरश्यकता पिनु । 

शििुकरो राम्रोसँग जाँच गनुनुपिनु ।

नवजातहरुका लावग औषधी
यकद आमामा धातुररोग रा क्लममेकडया (प्रजनन अंगहरुसँग सम्वम्न्धत संक्मणहरु) भएमा शििुमा गम्म्भर 
आँखाका समस्याहरु हन सकिन् । मकहलालाई प्रजनन अंगहरुकरो संक्मण हनमे र त्यसबारमेमा िाहा नै 
नहन पनन सकि । धातुररोग रा क्लममेकडयालाई शििुकरो आँखामा नसररोस् भनमेर मकहला र पुरुष दरुैलमे 
यौनररोगकरो पररक्षण र उपचार गनुनुपदनुि । संक्मणका लक्षणहरु र वतनकरो उपचारबारमे जान्का लावग 
हमेनुनुहरोस् प्रजनन अंग सम्वम्न्ध समस्याहरु र संक्मणहरु (तयारीकरो क्ममा) । धातुररोगबाट आँखाकरो 
संक्मणकरो ररोकिामकरो लावग जन्मेकरो एक घण्ा रा दईु घण्ावभरि शििुकरो दरुै आँखामा िरोरै 
एररथ्रोमाइछसन रा टमेट्ासाइक्क्लन मलम लगाउनुहरोस् । हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २७ ।

हमेपाटाइनटस बब (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ १७, पमेटकरो दखुाई, झाडापखाला र ककराहरु) रा कलमेजरोकरो क्ान्सर धमेरै 
भएका िाउँमा हमेपाटाइनटस बब करो खरोप शििुलाई जन्मेपछिकरो पकहलरो कदनमै कदइनुपिनु । यसलमे 
हमेपाटाइनटस बब करो संक्मण आमाबाट शििुमा सननुलाई ररोक्दि । मकहलालाई हमेपाटाइनटस बब भएर 
पनन त्यसकरो बारमेमा िाहा नहन सकि ।

आमालाई एच. आइ. वभ. भएमा शििुलाई एच. आई. वभ. करो औषधीहरु चाकहन्छ (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २२) । 
एच. आइ. वभ. र एड्स (तयारीकरो क्ममा) पनन हमेनुनुहरोस् ।
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जन्मेपछिकरो तुरुन्ै कमे  गनुनुपिनु

कमे ही वभन्ताहरु महत्वपूणनु हँदैनन,् तर कमे ही भनमे घातक समस्याका संकमे त हन सक्दिन् । यकद शििुमा एउटा 
वभन्ता दमेन्खएमा त्यहाँ अरु पनन हन सक्दिन् भन्मे कुरामा सचमेत रहनुहरोस् । ककहंलमेकाकहं वतननहरु िरररकरो 
वभकरि भागमा सममेत हन सक्दिन् । त्यस्ता शििुहरुकरो श्ासप्रश्ास, रङ र वपसार सामान् भए नभएकरो कुरा 
नचजकबाट ननयालु्नहरोस् ।

टाउकोको आकृपत र िाि
टाउकरोकरो आकार गरोलरो रा लामचरो हन सकि । वरिमेष गरी 
लामरो प्रसर व्यिा पश्ात शििुकरो टाउकरो चचरिमा दमेखाएजस्तरो 
चुच्रो भएकरो रा धमेरै सुलन्एकरो हन सक्दि । कमे ही कदनमै 
सुलन्एकरो हराएर जान्छ ।

कमे ही शििुहरुमा टाउकरो मुनी रक्तश्ार (हमेमाटरोमा) हन्छ । 
यसलाई छिचदाखमेरी नरम महिुस हन्छ । तर यरो खतरनाक हँदैन 
र हराएर जान मकहनौ रा अझै लामरो समय लागि ।

समय नपुगै् जन्मेका कमे ही शििुहरुकरो सानरो टाउकरो हन्छ र शििु 
रढमेसँगै सामान् तररलमे वरकछसत हँदै जान्छ । यकद शििुकरो 
टाउकरो ज्ादै सानरो ि भन्मे लागमेमा स्ास्थ्य कायनुकतानुसँग राय 
ललनुहरोस् ।  

खुुँडे ओठ र तालु
शििुकरो ओिमा कानटएकरो (खुँडमे ओि) सचजलै दमेन्खन्छ । मुख वभरिकरो 
माछिल्रो भागमा चचरा परमेकरो (खुँडमे ताल)ु सधैं दमेन्खदैंन । शििुकरो 
मुखवभरि सफा औंलाकरो मद्दतलमे माछिल्रो भाग रन् भए नभएकरो 
महिुस गनुनुहरोस् । खुँडमे ओि र तालु भएकरो शििुलमे स्तनपान राम्रोसँग 
गननु सकै्दन ।

स्तनपानकरो लावग खुँडमे ओिलाई औंलालमे िरोप्मे करोशिस गनुनुहरोस् ताकक 
स्तनकरो ररपर मुखलमे पुरै िरोप् सकरोस् । खुँडमे तालुकरो लावग स्तनकरो 
टुप्रो (ननप्ल) र यसकरो ररपरकरो कालरो भाग (आयररल) लाई शििुकरो मुखकरो धमेरै वभरि र कानटएकरो (खुँडरो) 
भागकरो एकापनट्ट राख्ुहरोस् । यकद शििुलाई अझै पनन समस्या ि भनमे सफा चमचा रा ड्रपरकरो सहायतालमे 
उसलाई स्तनपान गराउन सचजलरो हनमे गरी वरकछसत नहन्मेल आमाकरो दधु कदनुहरोस् । उसलाई धमेरैपटक 
खुरानुहरोस् ताकक उ राम्रो अरस्ामा रकहरहरोस् । िप सामग्ीका लावग चमचालमे दधु खुराउनकरो लावग हातलमे 
दधु कसरी ननकाल्नमे बारमे पृष्ठ २० मा हमेनुनुहरोस् ।

नमेपालमा आजकल खुँडमे शििुकरो छसतिैमा उपचार गररन्छ । यसकरो उपचार गरमेपछि शििु पूणनु स्स् हन्छ । 
नमेपालमा वरवभन् ममेकडकल कलमेजहरुमा यसकरो िल्कक्या गररन्छ । 

हेमाटरोमा
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पवस्ापित नितम्व, फुस्किएको नितम्ब, तनु्हरुको असामान् बृचधि 
कमे ही बालबच्ाहरु वरस्ावपत ननतम्व (hip) भएका जन्न्न्छन् । ननतब्वकरो हवडिमा 
खुट्टा आफ्रो जरोननीबाट फुम्किएकरो हन्छ । प्रायजसरो कमे कह कदन रा हप्ामा यरो 
आफैं  ननकरो हन्छ ।

खुट्टालाई घुमच्ाउनुहरोस् जसलमे गदानु तपाईं वतघ्ा र तल्रो 
खुट्टालाई िाम्न सक्ुहन्छ । तपाईंकरो औंलाकरो टुप्रोहरु शििुकरो 
ननतम्वमा राखु्हरोस् । त्यसपछि एकपटकमा एउटा खुट्टालाई 

सानरो रृतिमा घुमाउनुहरोस् (राकहर, रररपरर, तल र फमे री माछि) । यकद एउटा खुट्टा त्यसलाई 
फट्ाउँदाखमेरी चाँड ैररोककन्छ, रटाररन्छ भनमे त्यरो वरस्ावपत भएकरो हन सक्दि ।

आमालाई आफ्रो शििुका खुट्टाहरु यहाँ दमेखाइएजस्तै खुला हनमे गरी वपठुँमा बरोक् भन्ुहरोस् 
। दरोस्रो सातामा फमे री शििुलाई पररक्षण गनुनुहरोस् । यकद तपाईं रटाररएकरो रा टकराएकरो 
अझै महिुस गनुनुहन्छ रा सुन्ुहन्छ भनमे चचककत्सकसँग सल्ाह ललनुपिनु ।

वाङ्ो खुट्ा
यकद नरजात शििुकरो खुट्टाकरो तल्रो भाग (foot) वभरिपनट्ट फकके करो ि रा 
नराम्रो आकारकरो ि भनमे यसलाई सकह स्ानमा मरोड्नमे करोशिस गनुनुहरोस् । 
यकद तपाईं यरो सचजलै गननु सक्ुहन्छ भनमे यसलाई प्रत्यमेक कदन धमेरै पटक 
दरोहयानुउनुहरोस् । खुट्टाहरु वरस्तारै सामान् हनमेिन् । यकद तपाईं शििुकरो 
खुट्टालाई सामान् अरस्ावतर सचजलै बङ््ाउन सकु्हन् भनमे उसलाई 
जन्मेकरो कमे कह कदन वभरिै स्ास्थ्य कमे न्द्रमा लैजानुहरोस् । उसकरो खुट्टालाई 
प्ाष्टरकरो सहायतालमे छसधा पानुनुपनके हनसकि । यकद िुरुमै यरो गररएमा 

प्ाष्टरलमे गदानु पछि िल्कक्या गननुबाट रा अपाङ्गता हनबाट जरोगाउँि । यसकरो उपचार िूला अस्पतालमा 
िल्कक्याद्ारा गनुनुपिनु । 

हातखुट्ाका अपतररक्त औंलाहरु
वभरि हाड नभएकरो हातखुट्टाकरो अवतररक्त औंलालाई त्यसकरो ररपर 
पातलरो डरोरीलमे कछसनमे गरी बाँधमेर हटाउन सककन्छ । यरो सुकमे र आफैं  खसि 
। यकद औंला िूलरो ि रा हाड भएकरो ि भनमे यसलमे हानी गददैन । 

खुट्टाकरो औंलाकरो बबचमा यसरी नै िरोरै मारि खालल भएमा कुनै समस्या 
हँदैन । 

दईुरटा रा रढी औऔंलाहरु सँगसँगै जरोकडएका िन् भनमे राम्रोसँग काम गननु वतनलाई िल्कक्या चाकहन्छ । 
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जन्मेपछिकरो तुरुन्ै कमे  गनुनुपिनु

मािछसक कमजोरी (डाउि छसण्ड्ोम)
यस्तरो शििुकरो सरोच्मे र छसक्मे क्षमता कम हन्छ । डाउन छसण्ड्ररोम मानछसक सुस्तीकरो प्रमुख कारक हरो । डाउन 
छसण्ड्ररोम भएका शििुहरुलाई बय लक्षणहरु कमे कह रा सबै दमेन्खन्छनः्

डाउन छसन्ड्ररोमकरो कारण िाहा हँदैन । यकद मकहला गभनुरती हँदा ३५ रषनुभन्ा रढी उममेरकी छिन् भनमे उनकरो 
शििुलाई यस्तरो हनमे रढी सम्भारना हन्छ । यस्ता शििुहरुलाई अन् शििुहरुलाई गररएजस्तै समान स्मेह र 
सारधानी चाकहन्छ, र सािै कमे ही साधारण कक्याकलापहरुलमे वतनलाई छसक् सघाउँि । िप जानकारीका 
लावग हमेनुनुहरोस् हमेस्पमेररएनकरो ककताब अपागंता भएका ग्ावमण रालराललकाहरु अिानुत Disabled Village 

Children, पररच्मेद ३२ मा ।

िाररररक असक्षमता भएका वालवालीकाको हेरचाह
िाररररक असक्षमता भएका बालबच्ालाई स्ास्थ्य कायनुकतानुकरो सहयरोग 
ललई परररारलमे घरमै उपचार गननु सक्दिन् । यस्तरो बच्ालाई माया र स्मेह कदई 
धैयनुतापूरनुक उपचार गनुनुपिनु ।

खुट्ाकरो पनहलरो र दरोस्रो 
औंलाकरो बिचमा चौडा ठाउँ

मासि राला घुतम्एकरो 
सानरो कान

मासिपट्ट् फनककि एका 
आँखा

चौडा अनुहार

मािंपेशिकरो तन्क्ाई र खुम्च्ाई 
(muscle tone) मा कमीहते्लामा एउटा 

मात्र रेखा

प्रत्ेक वालवाशलकामा 
भएको क्षमतालाई 

हेनुनुहोस ्।
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आमाकरो हेरतवचार गरेमा शििुकरो पनन संरक्ण हुन्छ ।

गस्भिर जन्मजात खोटहरु
कमे ही जन्जात खरोटहरुलमे शििुकरो ज्ान नै जान्छ । 
यसलमे परररार र समूदायलाई दःुखी बनाउँि । स्ास्थ्य 
कायनुकतानुकरो रुपमा तपाईंलमे उनीहरुकरो दखुःमा सहानुभूती र 
ढाडस कदनुपिनु ।

कुरुपता र िाररररक असक्षमताको रोकिाम
िाररररक असक्षमता ककन हन्छ भन्मे िाहा िैन । कमे ही जरोन्खमहरुलमे जन्जात खरोटहरु (birth defects) 
लाई रढाउँदि भन्मे हामीलाई िाहा ि । त्यसैलमे कुनै खास बच्ालाई िाररररक असक्षमताबाट जरोगाउन 
हामी सफल नभएपनन कुनै समूदायमा जन्जात हनमे असक्षमतालाई घटाउन सककन्छः

•  मकहलाहरुलाई खानकरो लावग परोषणयुक्त खाना (प्ररोटीन, तरकारीहरु, आयरोकडनयुक्त नुन सममेत) 
प्रिस्त पाउनकरो लावग सहयरोग गनुनुहरोस् ।

•  पुरुष र मकहलाका लावग सुरलक्षत काम गनके बरस्ा गनुनुपिनु । कायनुस्लकरो ननवमति सङ्घिनु 
गनुनुहरोस् ताकक कसैलमे पनन जन्जात खरोटहरु ननमत्याउन सक्मे हानीकारक रसायनहरु, वरषादीहरु 
रा कडा सरसफाई सामग्ी (क्क्लनसनु) करो संसगनुमा आउनु नपररोस् ।

•  रयकि एरं रालराललकाकरो लावग खरोप अवभयानहरुकरो आयरोजना गनके एरं सहभावगता गरमेर 
शििुलाई दादरुा र अन् ररोगहरुबाट जरोगाउनुपिनु ।

•  गभनुरती मकहलाहरुलाई लामखुट्टमेबाट सनके ररोगहरुबाट जरोगाउनुहरोस् । हमेनुनुहरोस् लामखुट्टमेबाट सनके 
ररोगहरु (तयारीकरो क्ममा) ।

• गभनुरती मकहलालमे मकदरा र धुम्पान एरं अनारश्यक औषधीहरु प्रयरोग गनुनुहँदैन । 

• गभनुरती मकहलाकरो ररीपरर पनन कसैलाई धुम्पान गननु नकदनुहरोस् । 
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पकहलरो २ मकहनामा शििुलाई पररक्षण गरररहनुपिनु 

शििुको सरसफाई एवं लुगा
रगत र शििुकरो कदिालाई कपडालमे पुछनुपिनु । २–३ कदन 
पछि मारि शििुलाई नुहाउनुपिनु ।

पकहलरो एक रा दईु हप्ासम्म शििुकरो टाउकरोलाई 
ढाक्ुहरोस् ककनभनमे धमेरै ताप टाउकरोबाट जान्छ । कपडा 
रा डायपर वभज्मे बबबतिकै रा कदसावपसापबाट फरोहर हनमे 
बबबतिकै अकयो फमे नुनुपिनु । यकद डायपर मुन्न्र िाला रातरो 
भएमा रा फरोका दमेन्खएमा शििुलाई त्यरो िाउँमा तमेल 
लगाएर घाममा रान्खकदनुपिनु ।

पहहलो २ महहनामा शििुलाई पररक्षण गरररहनुपछनु 
सुत्मे री पश्ात आमा र शििुलाई स्ास्थ्य कायनुकतानुलमे हमेरवरचार गनुनुपिनु 
। शििु र आमालाई जन्मेपछिकरो भरोलीपल्ट, ३ कदनपछि, एक 
हप्ापछि र ६ हप्ापछि जाँच गराउनुपिनु । यकद कुनै खतराकरो 
चचन्ह दमेन्खएमा धमेरैपटक क्क्लननक जानुपदनुि ।

शििुलाई न्यानरो 
पारेर राख्ुपर्न । तर 
मरोटा मरोटा ससरकले 

गुम्स्ाउनुहँुदैन ।
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नवजात शििुका स्ास्थ्य समस्ाहरु
संक्रमणले शििुलाई कमजरोर िनाएर जीवन नै खतरामा पन्न सकर ।

प्रायः स्स् शििुलमे सहजै सास फमे िनु । उसलमे प्रत्यमेक २ दमेन्ख ४ घण्ामा स्तनपान गिनु र भरोक लागमेपछि रुन्छ 
। शििुकरो िालामा कमे ही फरोका आएर संक्मण नहरोस् भनमेर ध्ान कदनुपिनु ।

संक्रमण
नरजात शििुमा हनमे संक्मण धमेरै खतरनाक हन सक्दि र तुरुनै् एण्ण्रायरोनटक् करो उपचार आरश्यक हन्छ 
(हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २४ दमेन्ख २५) ।

खतराका लक्षणहरु

•  छछटो श्ास फेिुनुः सुवतरहमेकरो रा आराम गरररहमेकरो बमेलामा सममेत एक वमनमेटमा ६० भन्ा रढी पटक 
श्ास ललनु ।

•  सुवतरहमेकरो रा आराम गरररहमेकरो बमेलामा करङहरुका 
बबचकरो िालामा खरोवपल्टरो पनुनु, घुनुनु, नाकाकरो प्ाल 
िूलरो हनु ।

•  ज्वरोः ३७.५ कडवग् समेण्ण्ग्मेड भन्ा माछि रा  
कम तािक्रमः ३५.५ कडवग् समेण्ण्ग्मेड भन्ा कम

• धमेरै िूला फरोका र वरवरराहरु हनु

• नखानु

• िबुुँझिु रा कुनै प्रवतकक्या नजनाउनु ।

• कम्प हुिःु हात, गरोडा इत्यादीकरो अननयल्रित चाल । 

यस्ता लक्षणहरु दमेन्खएमा शििुलाई तुरुन् उपचार चाकहन्छ ।

स्स्थ शििुको लावग आमाको हेरत्िचार गनुनुपछनु
सबै शििुहरुलाई बाँच् र बललयरो एरं स्स् रहन माया र स्याहार चाकहन्छ । शििुलाई सफा गननु, माललस 
गननु, कपडा धरोइकदन आमालाई घरपरररारलमे सहयरोग गनुनुपिनु ।

करङहरुका बिचकरो रालामा खरोतपल्रो पनु्न

नाककरो प्ाल
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उििार

यकद संक्मणकरो आिंका ि, तर यरो कडा िैन भनमे एम्पिछसललन रा एमरोक्क्छसललन(पृष्ठ २४ दमेन्ख २५) कदनुहरोस् 
। तर कडा प्रकृवतकरो संक्मणका लावग तुरुनै् एम्पिछसललन र जमेन्ामाइछसनका सुई लगाउनुपिनु (हमेनुनुहरोस् 
पृष्ठ २५) र औषधरोपचारकरो सहयरोग ललनुपिनु । औषधीकरो सकह मारिा शििुकरो उममेर र तौलमा ननभनुर रहन्छ । 
त्यसैलमे बच्ालाई तुरुनै् अस्पताल लवगहाल्नुपिनु ।

२ कदनवभरिमा शििु सामान् हँदै जान्छ । सुधार नभएमा जीरन रक्षाकरो लावग वरवभन् एण्ण्रायरोनटक् 
आरश्यक पदनुिन् । 

प्रसर–व्यिाकरो समयमा आमालाई ज्वररो आएकरो खण्डमा शििुमा खतराका लक्षणहरुका बारमेमा रढी 
सारधानी अपनाउनुपिनु । त्यसैगरी गभनुवभरिै शििुलमे कदिा गरमेमा ककहंलमेकाकहं जन्नमे बमेलामा त्यसै कदिामा 
श्ास ललन सकि । (कदिालमे पानीमा खैररो टुक्ा दमेन्खन सकि । रा शििुकरो िालामा जन्नमे बमेलामा पहेंलरो 
धब्ा दमेन्खन सकि ।) यसलमे जन्मेकरो पकहला कमे ही कदनहरुमा फरोक्रोकरो संक्मण गराउन सक्दिन,् त्यसकारण 
संक्मणकरो पकहलरो लक्षण दमेन्खनमे बबबतिकै शिुिुलाई तुरुन् उपचारका लावग तयार रहनुहरोस् ।

रुवाई
कमे ही शििुहरु अरुभन्ा रढी रुन्छन् । अन् समस्या िैन भनमे 
डराउनुपददैन । 

रारिीकरो समयमा लगातार ररोएमा पमेट दखुमेर ररोएकरो हन सकि 
। कररब ३ मकहनामा यरो िीक भएर जान्छ । यस्तरो बमेलामा 
आमालाई ढाडस कदनुपिनु ।

यकद शििुलमे कदनभरी ररोएमा, नखाएमा, ज्वररो आएमा रा 
श्ासप्रश्ास गदानु किीनाई भएमा यरो संक्मणकरो लक्षण हन 
सक्दि । हमेनुनुहरोस् पृष्ठ १२ ।

वतमीलमे आराम गरमेकरो 
बमेलामा शििुकरो 
हमेरबबचार मलाई गननु दमेउ 
। ममेररो िरोरी त कवत िूलरो 
स्रलमे ररोएकी आहा !

एण्टिवायरोट्टक्सका ट्ाब्ेटहरुलाई धुलरो पारेर 
आमाकरो दधुमा तमसाई शििुलाई खुवाउन 

सनकन्छ । तर केही एण्टिवायरोट्टक्स सुईिाट 
नदनुपर्न । औषधीहरु, पररक्णहरु र उपचार 
(तयारीकरो क्रममा)ले सुईलाई कसरी सुरलक्त 

तररकाले नदनेिारे वण्नन गद्नर ।
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वान्ा
शििुलमे बमेसगरी रान्ा गरररह्रो भनमे र खतराका लक्षणहरु दमेन्खएमा भनमे स्ास्थ्य कायनुकतानुलाई तुरुन्ै 
दमेखाउनुपिनु ।

खतराका लक्षणहरु

• पटक पटक रान्ा गनुनु 

• रगत रान्ा गनुनु

• िरररमा पानीकरो मारिा कम (जलवरयरोजन) भएकरो लक्षण हनु

शििुहरुलमे दधु खाएर डकानुनु खतरापूणनु हँदैन । ककहलमेकाकहं रढी भएर दधु मुख रा नाकबाट आउन सकि । 
शििुलमे धमेरैपटक स्तनपान गिनु र तौलमा बृछधि भइरहमेकरो ि भनमे डकानुनु रा िुक्ु हानीकारक माननदैन ।

जलववयोजन (िरररमा प्रिस्त पानी नहुन)ु
शििुहरुकरो िरररमा पानीकरो मारिा कम (जलवरयरोजन) भए खतरा हन्छ ।

कारणहरु

• झाडापखाला

• रान्ा

• स्तनपान कम मारिामा हनु

•  आमाकरो दधु बाहमेक अन् कुराहरु खाँदा रा 
वपउँदा (जस्तै कडब्ाकरो दधु, जूस, रा पानी) 

• तातरो मौसम

लक्षणहरु

•  वपसाब कम मारिामा गनुनु रा गाढा, कडा 
गन्ध भएकरो वपसाब हनु

• मुख र चजब्रो सुख्ा हनु

• फुतनी नहनु

• खान नसक्ु

शििुलाई तपाईंकरो काँध वा घुँडा मासि राख्ुहरोस् र खाएपसर 
डकान्नकरो लातग तवस्ारै उसकरो तपठुँमा िपिपाउनुहरोस् । यसले 

खानेिेलामा ननललएकरो हावा िानहर ल्ाउन मद्दत गद्नर ।
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जलवरयरोजन हँदा आँखा धछसन,ु टाउकरोकरो नरम भाग धछसन,ु तौल कम हनु जस्ता समस्याहरु दमेन्खन्छन् ।

उििार

जलवरयरोजनकरो पकहलरो लक्षण दमेन्खएपछि शििुलाई रारम्वार स्ििाि 
गराउिुिछनु । २ घण्ाकरो फरकमा शििुलाई दधु खानकरो लावग बुँझाउनुपिनु 
। िरररमा पानीकरो मारिा कायम राख् पुनजनुलीय झरोल अिानुत नुन, चचनन र 
पानीकरो वमश्ण (जीरनजल) पनन कदन सककन्छ । यस बारमेमा पृण्ठ २२ मा 
पमेट दखुाई, झाडापखाला र ककराहरु मा रणनुन गररएकरो ि । स्तनपान 
गराईसकमे पछि पुनजनुलीय झरोल कदनुपिनु । ककहंलमेकाहीं आमाकरो दधु धमेरै 
नआउँदा कमे  गनके भनमेर स्ास्थ्यकमनीसँग सल्ाह ललनुपिनु ।

यकद जलवरयरोजन भएकरो शििुमा कमे ही घण्ावभरि सुधार भएन भनमे 
स्ास्थ्य चौकीमा लगमेर उपचार गनुनुपदनुि ।

फोकाहरु
नरजात शििुहरुकरो िालामा फुस्रो दाग हन सकि । त्यरो हानीकारक हँदैन र आफैं  हराएर जान्छ । फरोहर भए 
शििुकरो चाकमा फरोकाहरु आउँिन् । त्यस भागलाई धमेरैपटक सफा गनुनुपदनुि । िूलरो शििुलाई गमनी कदनमा 
उसकरो चाकलाइ ननकरो हन कदन नाङ्गरो (खुला) राख् सककन्छ । Zinc oxide कक्मलमे राम्रो गननु सकि । यकद 
कमे कह कदनमै ननकरो नभएमा यरो काई रा ढुसीकरो संक्मण (yeast infection) हन सकि । Nystatin cream 
लगाउनुहरोस् (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २८)।

दादरुा, िमे उला र रुरमेला हँदा पनन िरररका वरवभन् भागहरुमा फरोकाहरु दमेन्खन्छन् । साधारणतया िुरुमा ज्वररो 
आउँि, त्यसपछि फरोका । डमेगुं र चचकनगुननया जस्ता लामखुट्टमेबाट सनके कमे ही ररोगहरुलमे िरररमा फरोकाहरु 
बनाउँिन् ।
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जण्डिस (कमलवपति)
िाला रा आँखाहरु पहेंलरो भएमा त्यसलाई जण्ण्डस (कमलवपति) भननन्छ । कालरो िाला भएकरो शििुकरो 
भनमे आँखा पररक्षण गनुनुपिनु । जन्मेपछिकरो दरोस्रो र पाँचौ कदनका बबचकरो जण्ण्डसलाई सामान् नै माननन्छ 
। साधारणतया यरो प्रिस्त मारिामा स्तनपान गराएसँग ैकमे ही कदनहरुमा हराएर जान्छ । स्तनपानकरो लावग 
प्रत्यमेक २ घण्ामा बँुझाउनुपिनु । सूयनुकरो प्रकािलमे पनन सहयरोग गिनु । यकद रढी तातरो भएमा शििुकरो 
कपडाहरुलाई फुकालु्नहरोस,् आँखालाई िरोप्ुहरोस् र कदनकरो एक रा दइु पटक ५ वमनमेटसम्म घाममै राख्ुपिनु 
(धमेरैबमेर घाममा राखमेमा शििुकरो िाला डढ्न सकि) । 

ककहलमेकाकहं शििुलाई गम्म्भर प्रकृवतकरो जण्ण्डस हन सकि, जुन खतरनाक हन्छ । यस्तरो संकमे त दमेन्खएमा 
सहयरोग ललनुपिनु ।

खतराका लक्षणहरु

• जण्ण्डस जन्न्एकरो पकहलरो २४ घण्ामा दमेन्खयरो भनमे ।

• जण्ण्डस पछि िुरु भएर पुरै िरररमा भयरो भनमे ।

• जण्ण्डस भएकरो शििु धमेरै सुताहा हन्छ रा खानकरो लावग बुँझाउन सककंदैन ।

आँखाहरु
आँखाका साना छिद्रहरुबाट आँिु र आँखालाई वभजाउन रग्मे आरश्यक 
तमेल बन् हँदा आँखा च्ापच्ाप लाग्मे (goopy) हन्छन् । आँखालाई तातरो 
पानीमा वभजाइएकरो कपडालमे सफा गनुनुहरोस् । दरुै आँखाकरो लावग फरक फरक 
कपडाकरो प्रयरोग गनुनुपिनु । यसरो गरमेमा एउटा आँखामा भएकरो संक्मण अकयो आँखामा सददैन ।

धमेरै मकहलाहरुमा क्लममेकडया रा धातुररोग हन्छ, तर उनीहरुलाई संक्मण भएकरो िाहा हँदैन । जन्नमेवरबतिकै 
आखाँकरो एण्ण्रायरोनटक उपचार लमे (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २७) आमाबाट शििुमा सरमेकरो धातुररोगबाट हनमे आँखाकरो 
समस्याकरो ररोकिाम गिनु ।

शििु ५ कदनकरो भएपछि रातरो, सुलन्एकरो रगतयुक्त वपप भएकरो पलक (eye-lid) क्लममेकडया रा धातुररोगकरो 
संक्मण जस्तै हरो । क्लममेकडयाकरो उपचारकरो लावग एररथ्रोमाइछसन लाई धुलरो पारमेर िरोरै आमाकरो दधुमा 
वमसाएर शििुलाई खुराउनुपिनु । धातुररोगकरो उपचार भनमेकरो ceftriaxone करो सुई लगाउनु हरो । यकद कुन 
ररोगलमे गदानु संक्मण भएकरो हरो भन्मे पररक्षण गननु नसकमे करो खण्डमा दरुै ररोगकरो औषधी कदनुपिनु (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ 
२६) । आमा र रुराकरो सममेत क्लममेकडया र धातुररोगकरो उपचार गनुनुपिनु । हमेनुनुहरोस् प्रजनन अंगका समस्याहरु 
र संक्मण (तयारीकरो क्ममा) । यकद आँखाकरो संक्मण १ रा २ कदनवभरि ननकरो नभएमा अन्धरोपन हनबाट 
जरोगाउन अकयो एण्ण्रायरोनटक चाकहन्छ । त्यसकरो लावग सहयरोग ललनुहरोस् ।
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टाउकोको नरम भाग
टाउकरोकरो माछि (तालुमा) भएकरो नरम भाग चौडा हनुपिनु । वभरि दरमेकरो रा सुलन्एकरो नरम धब्ा दरुै 
खतरनाक समस्याका संकमे तहरु हन् । 

नाल
नाललाई कानटसकमे पछि िुटरोलाई खुल्ै िरोड्नुहरोस् । त्यसलाई निुनुहरोस,् तर िुनै परमेमा पकहलमे हातलाई 
साबुन पानीलमे धुनुपिनु । यकद नालकरो िूटरो रा नाइटरो फरोहर भएमा रा सुकमे करो रगत जममेमा सारुन पानी र सफा 
कपडालमे सफा गनुनुहरोस् ।

नालकरो िूटरो कररर एक हप्ामा झरमेर जान्छ । 

यकद नालकरो ररपर रातरो रा तातरो भएमा, गन्हाएमा रा वपप 
रगमेमा संक्मण हन्छ । यसलाई राम्रोसँग सफा गनुनुहरोस् र 
शििुलाई एमरोक्क्छसललन कदनुपिनु । हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २४ दमेन्ख 
२५ ।

यकद शििुकरो अनुहार रटाररएकरो / वरवग्एकरो ि, स्तनपान गननु 
सककरहमेकरो िैन, वरिमेषगरी यकद नालकरो पररपररकरो क्षमेरि संक्वमत ि 
भनमे उसलाई धनुष्टकांर (नटटानस) हन सकि । यस्तरो अरस्ामा तुरुन् अस्पताल लवगहाल्नुपिनु । हमेनुनुहरोस् पृष्ठ 
२० मा प्रािवमक उपचार । आजकल नमेपालमा यस्तरो अरस्ा प्रायः दमेन्खदैन ।

तभत्र दवेकरो नरम भाग जलतवयरोजनकरो 
संकेत हरो । आमाकरो दधु नदनुहरोस् र 
पुनज्नलीय झरोल नदनुहरोस् । हेनु्नहरोस् 

पृष्ठ २२ मा पेट दखुाई, झाडापखाला र 
नकराहरु ।

सुन्निएकरो नरम भाग मण्स्ष्कज्वरकरो 
संकेत हरो । एण्टिवायरोट्टक्स 
नदनुहरोस् । हेनु्नहरोस् पृष्ठ १३ मा 

िालिच्ाकरो हेरचाह ।  

शििुकरो नाललाई अनावश्यक 
नरुनुहरोस् र तपाईंले संक्रमणलाई 

समेत ररोक् सक्ुहुन्छ ।
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स्तनपान
आमाकरो दधु िच्ाकरो लातग उत्तम हुन्छ । 

आमालाई स्तनपान गराउनका लावग सहयरोग चाकहन्छ । उनलाई िान् करोिामा 
राखमेर सचजलरोसँग बसाउनुपदनुि । सबैलमे वमलमेर आमालाई स्तनपान गराउन 
प्रमेररत गनुनुपिनु ।

सचजलरो तररकालमे स्तनपान गराए स्तनमा घाउ हँदैन । शििुकरो पुरै िरररलाई 
आमापनट्ट फकानुउनुहरोस् ताकक उसकरो घाँटी नबावङ्गयरोस् । उसलमे आफ्रो मुख 
आँ नगरमेसम्म कुनुनुहरोस् । त्यसपछि आमालमे आफ्रो स्तनलाई उसकरो मुखवभरि 
रान्खकदनुपिनु  । स्तनकरो मुन्ा (ननप्ल) र त्यसकरो ररपरकरो कालरो भाग 
(आयररल) करो धमेरैजसरो खण्ड शििुकरो मुखवभरिै पुग्ुपिनु । 

ववगौती दधु शििुको लावग उतिम हुन्छ
कलष्ट्रम भनननमे पकहलरो दधु (वरगौती दधु) शििुकरो लावग उतिम हन्छ । कलष्ट्रम च्ापच्ाप लाग्मे र पहेंलरो 
दमेन्खन्छ । यसमा िरररमा उत्पन् हनमे ररोग प्रवतररोधात्मक तत्व (एण्ीरडी) हन्छ जुन आमाकरो िरररलमे शििुलाई 
संक्मणबाट जरोगाउनका लावग तयार गिनु । यरो दधु बच्ालाई खुराउनैपिनु । पकहलरो २ कदनमा स्तनपान 
गराउनु पनन महत्वपूणनु हन्छ । शििुलमे जवत धमेरै स्तनपान गदनुि, त्यती नै दधु स्तनबाट आउँि ।

यरो जस्ै ।

आमाकरो िरररकरो 
नजजक रहेकरो शििु

तल्रो ओठ तलपट्ट् फकके करो

स्नकरो मुन्ा शििुकरो 
मुखतभत्रै पुगेकरो

आँ गररएकरो चौडा मुख

यरो जस्रो हरोइन । असजजलरो 
आसनले स्नकरो मुन्ा दखु्े र 

फुटेकरो हुन सक्दर ।
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िट्ाको दधु हदनुहँुदैन
आमाकरो दधु नै शििुलाई पयानुप् हन्छ । बट्टाकरो दधु कदनुहँदैन । त्यसलमे झाडापखाला ननमत्याउन सकि 
। झाडापखालालमे शििुकरो तौल घटाउँदि र कमजरोर बनाउँदि । त्यसैलमे स्ास्थ्य कायनुकतानु र घरका 
माननसहरुलमे स्तनपान गराउनमै जरोड कदनुपिनु ।

यिेष्ट िधु उत्ाििका लापग आमाले
• जवत धमेरै स्तनपान गरायरो, त्यती धमेरै दधु बन्ि ।

• प्रिस्त मारिामा तरल पदािनु वपउनुपिनु र धमेरै खानुपदनुि ।

• आराम गनुनुपदनुि र घरमेलु काममा परररारकरो सहयरोग ललनुपदनुि ।

पकहलरो हप्ामा धमेरै शििुहरुकरो तौल कमे ही कम हन्छ । यरो सामान् हरो तर पछि चाकहं तौलमा कमी हनु भनमेकरो 
शििुलमे प्रिस्त खान नपाएकरो भन्मे िाहा हन्छ । शििुलमे २ कदनपछि धमेरै वपसार गरमेन भनमे उसलमे प्रिस्त दधु 
पाएकरो िैन भन्मे जान्ुपदनुि । तर शििुलमे स्तनपान अक्र गरररहमेकरो भएतापनन वपसार गददैन रा िूलरो हँदैन 
भनमे कमे  गनके ? यरो पररस्स्वतमा अकयो दधुलमे वरस्ावपत गनुनुपनके हनसकि (हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २०) । चचनी रा माड 
कदनुहँदैन ।

जतत धेरै स्नपान गरायरो, त्यती धेरै दधु िन्दर ।
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आमाकरो मृत्यु भएमा रा आमा शििुबाट टाढा भएमा रा ककहलमेकाकहं आमाकरो दधु आएन भनमे शििुलाई 
स्तनपान गराउन अकयो आमाकरो सहयरोग ललन सककन्छ । सुरलक्षत भए नभएकरो िाहा पाउन वतनकरो एच. आई. 
वभ. पररक्षण गररनुपदनुि ककनकी स्तनपानबाट एच. आई. वभ. शििुमा सननु सक्दि । अकयो उपाय भनमेकरो 
घरपालुरा पिुकरो दधुकरो वमश्ण हरोः

वमश्णः

२ भाग गाई रा बाख्ाकरो दधु

१ भाग पानी

१ िूलरो चमचाभरी चचनी 

यस वमश्णलाई चजराणु माननुकरो लावग उमाल्नुपिनु । त्यसपछि चचसरो हन कदएर त्यसलाई सफा कप रा 
चमचालमे शििुलाई खुराइन्छ ।

स्तन हनचोरेर दधु हनकाल्े तररका
यकद आमालमे काममा जानुपरमेमा रा अन् कारणलमे गदानु शििुलाई िरोड्नुपनके भएमा आफ्रो 
स्तनलाई ननचरोरमेर दधु ननकालमेर जान सककन्छ र अरु कसैलमे शििुलाई त्यरो दधु वपलाउन 
सकिन् ।

१. हातहरु र भाँडरो पखाल्नुहरोस् । सकमे सम्म भाँडरोलाई उमाल्नुहरोस् ।  

२. तपाईऔंकरो औंलाहरु र बुढी औंला स्तनकरो कालरो भाग (आयररल) करो ककनारमा 
राख्ुहरोस् । िातीपनट्ट छिच्ुहरोस् । त्यसपछि तपाईंकरो औंलाहरुलाई सँगसँगै 
छिचमेर स्तनकरो टुप्रोसम्म अगाडी लैजानुहरोस् । दधु ननकाल्ा शििुकरो बारमेमा 
सरोच्ुहरोस् जसलमे गदानु दधु राकहर ननम्किन सहयरोग गिनु ।

आमाकरो दधु वरिजमा राख्ुपिनु ।
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नवजात शििुहरु र स्तनपान
चजब्रोमा रा गालाकरो वभरिपनट्ट दमेन्खनमे समेता धब्ाहरु काई रा ढुसीकरो संक्मण (yeast infection) का 
लक्षणहरु हन् । यरो संक्मण आमाकरो स्तनकरो मुन्ा (ननप्ल) मा सननु सक्दि र चचलाउनमे एरं दखु्मे गदनुि ।

स्तनकरो मुन्रोलाई िरोरै छसरका र त्यसछि पानीलमे सफा गनुनुपदनुि । प्रत्यमेक 
पटक स्तनपान पछि वरस्तारै पखालमेर स्तनकरो टुप्रोलाई सुख्ा पानुनुपदनुि 
। यसलमे गदानु पनन थ्स ननकरो नभएमा ३ कदनसम्म कदनकरो २ पटक स्तनकरो 
टुप्रोमा िरोरै जमेन्सन भ्ाइलमेट दलु्नहरोस् । त्यसैगरी कदनकरो एकपटक शििुकरो 
मुखवभरि पनन दलु्नहरोस् (यसलमे सबैकुरा लाई बैजनी रङकरो बनाउनमेि, तर यरो 
सुरलक्षत ि । ) हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २७ ।

यकद जमेन्सन भ्ाइलमेटलमे काम नगरमेमा शििुलाई nystatin कदनुहरोस् । 
हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २८ ।

यकद फमे री फमे री पनन थ्स आइनै रहमेमा शििुलाई अन् समस्या भएकरो 
हनसकि । उदाहरणकरो लावग एच. आई. वभ. भएका शििुहरुमा धमेरै पटक 
थ्स हन सकि । हमेनुनुहरोस् एच. आई. वभ. र एड्स (तयारीकरो क्ममा) ।

स्तन दखु्,ु सुन्निन,ु वन्द हुनु वा संक्रवमत हुनु
ककहंलमेकाकहं दधुलमे दगु्धनली (स्तनवभरिका दधु जानमे साना 
ट्ुरहरु) रन् गररकदन्छ । स्तन सुलन्नमे, रातरो हनमे र दखु्मे गदनुि र यरो 
संक्मणकरो सुरुरात हरो ।

लक्षणहरु

• एउटा स्तनमा तातरो, रातरो, कडा भाग हनु ।

• स्तनपानका बमेला दखु्ु ।

• आमालाई ज्वररो आउनु ।

यकद ज्वररो आएकरो ि भनमे रन् भएकरो दगु्धनली संक्वमत 
भएकरो हन्छ । 

शििुकरो मुखकरो तभत्र औषधी 
लगाउन सानरो, सफा कपडाकरो 

टुक्राकरो प्रयरोग गनु्नहरोस् ।
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उििार

• आराम गनुनुहरोस् । नुन र झरोल पदािनु कम खानुपिनु ।

•  कम्तिमा पनन प्रत्यमेक २ घण्ामा स्तनपान गराउनुहरोस् । 
स्तनमा संक्मण भएपनन स्तनपान गराइरहनुपिनु । 

•  घाउ खनटरा आएकरो भागपनट्ट पकहलमे स्तनपान गराउनुहरोस् ।

• तातरो पानीमा वभजाइएकरो कपडा स्तनमा रान्खरहनुहरोस् ।  

कम्तिमा कदनकरो ४ पटक १५ दमेन्ख २० वमनमेटसम्म स्तनलाई तातरो 
पानुनुहरोस् ।

अिरा सुलन्एकरो ननकरो पाननु स्तनमा चचसरो कपडा रा रन्ागरोवभकरो पात राख्ुहरोस् ।  

ज्वररो आएमा कदनकरो ४ पटक २५० वम. ग्ा.करो एररथ्रोमाइछसन कदनुहरोस् । हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २६ ।

एच. आई. त्भ. र स्तनपान 
एच. आई. वभ. भएकी गभनुरती मकहलालमे स्स् रहन र आफ्ा शििुलाई एच. आई. वभ. हनबाट जरोगाउन 
औषधीहरु ललन सककिन् । आमा र बच्ाकरो बचारटकरो लावग प्रत्यमेक गभनुरती मकहलालमे एच. आई. वभ. 
करो पररक्षण गनुनुपदनुि । यकद उनलाई एच. आई. वभ. भएमा गभानुरस्ाकरो समयमा र उनलमे स्तनपान गराउनमे 
अरछधसम्म एच. आई. वभ.करो औषधीहरु कदनुपदनुि, जसलमे शििुलाई एच. आई. वभ. बाट जरोगाउँि । 
त्यसपछि भनमे आफ्ै स्ास्थ्यकरो लावग खानुपिनु । हमेनुनुहरोस् एच. आई. वभ. र एड्स (तयारीकरो क्ममा) ।

एच. आई. वभ. भएमा स्तनपान गराउन सुरक्षीत हन्छ ?

आमा र शििुलमे ललएका एच. आई. वभ. का औषधीहरुलमे शििुलाई स्तनपानका समयमा एच. आई. वभ. 
हनबाट जरोगाउँि । शििुलमे कम्तिमा ६ हप्ासम्म प्रत्यमेक कदन औषधी ललनैपिनु । यकद आमालमे आफ्रो 
गभानुरस्ाभरी एच. आई. वभ. करो औषधीहरु नललएकरो भए शििुलाई कम्तिमा १२ हप्ासम्म औषधी कदनुपिनु 
। यकद आमालमे एच. आई. वभ. करो औषधीहरु नललइरहमेकरो भएमा शििुलमे स्तनपान गननु िरोडमेकरो १ हप्ा 
पछिसम्म उसलाई औषधी कदनुपिनु । पकहलरो ६ मकहनासम्म (रा शििुकरो पकहलरो दाँत नआउन्मेलसम्म) 
आमाकरो दधु मारि कदएमा शििुकरो स्ास्थ्य बचाउन सककन्छ । ६ मकहना भन्ा पकहलमे जूस र अन् पमेय 
पदािनुहरु कदइनु स्स्कर माननदैंन र एच. आई. वभ. संक्मण हनमे सम्भारना रढाइकदन्छ ।

आमा र शििुलाई नदइएका एच. आई. तभ. का औषधीहरुले दवुैलाई स्वस्थ राखरन् ।

एच. आई. वभ. का औषधीहरु नभएकरो खण्डमा आमाकरो दधुबाट एच. आई. वभ. सनके कमे ही खतरा कायम 
रहन्छ । तर यस्तरो खतरा कडब्ाकरो दधु कदएकरो खण्डमा अझै रढी हन्छ । एच. आई. वभ. भएका धमेरैजसरो 
आमाहरुसँग कडब्ाकरो दधु सुरलक्षत तररलमे पाउन, तयार गननु  र खुराउनका लावग  स्च् पानी, इन्धन रा पैसा 
हँदैन । वतनका शििुहरु कुपरोबषत हन सक्दिन् र झाडापखाला हन्छ जसलमे गदानु मृत्यु सममेत हन सक्दि । 
यसकरो मतलर कमे  हरो भनमे आमा रा शििुलमे एच. आई. वभ. करो औषधीहरु नललएकरो खण्डमा सममेत आमाकरो 
दधु नै सुरलक्षत ि ।

जमेकरो क्ेत्रलाई वानहर 
ननकाल्न दररलरो, 

धकेल्ने चालले माललस 
गनु्नहरोस् ।
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महहलाको लावग पहन स्तनपान नै उतिम

स्ििाि
• यसमा खचनु लागै्न ।

•  सुत्मे रीपछिकरो आमाकरो रक्तश्ारलाई ररोक् मद्दत 
गदनुि ।

•  शििु जन्मेपछिकरो कमे ही मकहनाहरुसम्म गभनु रहनबाट 
ररोक्दि । 

•  आमालाई क्ान्सर र रुढमेसकालमा कमजरोर हडिी हनबाट 
जरोगाउँि ।

• खानका लावग सधैं ताजा, तातरो र तयारी अरस्ामा रहन्छ ।

• नयाँ शििुलाई आरश्यक सपिूणनु परोषक तत्वहरु हन्छ ।

• शििुहरुलाई झाडापखाला, ननमरोननया र अन् वररामहरुबाट जरोगाउँदि ।

• पछि शििुकरो चजरनमा मधुममेह, एलजनी र क्ान्सरबाट लामरो समयारछधकरो सुरक्षा कदन्छ ।

• शििुलाई आमासँगै सुरलक्षत र न्ानरो राखदि ।

• आमा र शििुलाई सँगसँगै नचजक ल्ाउँि ।
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नवजात शििुहरु र स्तनपान सम्वन्धि 
औषधीहरु
एण्टििायोटटक्सले संक्रमण ठीक पाछनुन्  

एम्पिथसशलन (Ampicillin) र एमोक्क्सथसशलन (Amoxicillin)

एम्पिछसललन र एमरोक्क्छसललन ब्रोड स्पमेक्ट्रम पमेननछसललनहरु हन् जसलमे धमेरै प्रकारका बाक्मेररया मादनुिन् 
। यस पुस्तकमा एम्पिछसललनका लावग गररएकरो छसफाररस दमेन्खएमा त्यसकरो सट्टामा सकह मारिामा 
एमरोक्क्छसललन पनन प्रयरोग गननु सककन्छ (तल हमेनुनुहरोस)् ।

एम्पिछसललन र एमरोक्क्छसललन वरिमेष गरी शििु र साना रालरालीकाहरुका लावग धमेरै सुरलक्षत िन् । वत दरुै 
ननमरोननया र कानकरो संक्मणकरो उपचार गननु प्रयरोग गररन्छन् । एम्पिछसललन मण्स्तष्कज्वर र नरजात शििुमा 
दमेन्खनमे अन् गम्म्भर संक्मणहरुकरो उपचारमा सममेत उपयरोगी ि ।

प्रपतकुल प्रभावहरु (साइड इफेक्टस्) 
बय दरुै औषधीहरु र वरिमेष गरी एम्पिछसललनलमे राकराकी लाग्मे र झाडापखाला गराउँि । यकद यसकरो 
रदलामा अकयो एण्ण्रायरोनटक कदन सककन्छ भनमे झाडापखाला पकहलमे नै भएका रालबच्ाहरुलाई 
नकदनुहरोस ्।

अकयो धमेरै हनमे प्रवतकुल प्रभार भनमेकरो वरवररा रा फरोका आउनु हरो । ती सम्भरतः पमेननछसललनकरो एलचजजि का 
लक्षणहरु हन् । तुरुनै् औषधी कदन ररोक्ुहरोस् र बच्ालाई पमेननछसललन औषधी फमे री नकदनुहरोस् । भवरश्यमा 
हनमे एलचजजि का प्रभारहरु झनै गम्म्भर र ज्ान नै जान सक्मे खालका हन सकिन् । कमे ही समस्याहरुमा 
एररथ्रोमाइछसन पनन सट्टामा प्रयरोग गननु सककन्छ, हमेनुनुहरोस् पृष्ठ २६ ।  चौडा फरोका जुन सामान्तया औषधी िुरु 
गरमेपछि एक हप्ा दमेन्खन्छ र कमे ही कदनमै हराएर जान्छ भनमे यरो एलजनी नहन सकि । तर फरोका एलजनीबाट हरो 
रा हरोइन भन्मे ननशश्त हन सम्भर नभएकरोलमे सामान्तया औषधी ललन िरोड्नु राम्रो हन्छ ।

ध्ाि नििुििने कुरा !  

बय औषधीहरुसँगकरो प्रवतररोध िक्क्त सामान्तया रढीरहमेकरो ि । तपाईं कहाँ बछसरहनुभएकरो ि भन्मे 
आधारमा वतनीहरुलमे अर staphylococcus, shigella, रा अन् संक्मणहरुका वररुधि काम नगननु सकिन् ।

कसरी प्रयोग गिने 
शििुकरो लावग बय औषधीहरु झरोलमा पाइन्छन् । स्ास्थ्यकमनीकरो परामिनुमा मारि खुराउनुपिनु । धमेरै कडा 
संक्मण भएमा बय औषधीहरु सुईबाट कदइन्छन् । तर यरो अस्पताल रा स्ास्थ्य चौकीमा मारि प्रयरोग गनुनुपिनु ।

एस्म्पछसशलि र एमोक्सिछसशलि मुखबाट ललइएकरो खण्डमा राम्रोसँग काम गिनुन् । ट्ाब्मेट रा क्ाप्ुलहरु 
शििुलाई कदनकरो लावग औषधीका गरोलीलाई धुलरो पानुनुहरोस् रा क्ाप्ुललाई खाली पानुनुहरोस् र 
धुलरोलाई तपाईंलाई चाकहएजवत मारिाकरो लावग भाग लगाउनुहरोस् । त्यसपछि यसलाई िरोरै आमाकरो 
दधुमा वमसाउनुहरोस् । औषधी वमसाइएकरो दधुलाई कप रा चमचाकरो सहायतालमे शििुलाई खुराउनुहरोस् । 
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एम्पिछसललनलाई सुईबाट सममेत कदन सककन्छ । तर मण्स्तष्कज्वर जस्तरो गम्म्भर प्रकृवतकरो वरराम रा शििुलमे 
रान्ा गरररहमेकरो भएमा रा ननल्न नसककरहमेकरो खण्डमा भनमे यसकरो सुई मारिै लगाउनुपिनु । 

अरु एण्ण्रायरोनटक् जसै्त बय औषधीहरुलाई यहाँ दमेखाइएकरो कदनहरुमध्मे कम्तिमा पनन ५ कदनका लावग 
कदनुहरोस् । यकद शििुलाई अझै पनन संक्मणका लक्षणहरु िन् भनमे उसलाई प्रत्यमेक कदन समान मारिा ललन 
जारी राख् कदनुहरोस,् कतिीमा २४ घण्ाकरो लावग संक्मणका सबै संकमे तहरु हराउन्मेलसम्म । यकद शििुलाई 
औषधी रढी कदनका लावग कदइएकरो ि र अझै पनन वरराम ननकरो नभएमा एण्ण्रायरोनटक कदन िरोड्नुहरोस् र 
चचककत्सककरो सहयरोग ललनुहरोस् । एच. आई. वभ. भएकाहरुलाई सदैर यहाँ सुचचकृत गररएका मध्मे रढी 
कदनहरुका लावग औषधी कदनुहरोस् ।

त्यसैगरी ललइनुपनके एण्ण्रायरोनटककरो मारिा बक्क्तकरो उममेर रा तौल र संक्मणकरो गम्म्भरतामा ननभनुर रहन्छ । 
साधारणतया पातला र कम गम्म्भर संक्मण भएकालाई सानरो मारिा कदनुपदनुि भनमे िूलरो मारिा चाकहं तौल रढी 
भएका (मरोटा) रा रढी गम्म्भर संक्मण भएकालाई कदनुपदनुि ।

एमरोक्क्छसललन
िवजातहरुको धेरैजसो संक्रमणका लापग

� �३ दमेन्ख ७ कदनसम्म, कदनकरो ३ पटक ६२ वम. ग्ा. कदनुहरोस् । प्रत्यमेक डरोज (मारिा) यसप्रकार हन्छः  
२५० वम. ग्ा. क्ाप्ुलकरो १/४ भाग वा
१२५ वम. ग्ा./५ वम. लल. झरोल औषधीकरो १/२ चचयाचमचा (२.५ वम. लल.) वा
२५० वम. ग्ा./५ वम. लल. झरोल औषधीकरो १/४ चचयाचमचा (१.२५ वम. लल.) ।

एम्पिछसललन
िवजातहरुको धेरैजसो संक्रमणका लापग

� �३ दमेन्ख ७ कदनसम्म, कदनकरो ३ पटक १२५ वम. ग्ा. कदनुहरोस् । प्रत्यमेक डरोज यसप्रकार (मारिा) हन्छः  
२५० वम. ग्ा. क्ाप्ुलकरो १/२ भाग वा
१२५ वम. ग्ा./५ वम. लल. झरोल औषधीकरो १ चचयाचमचा (५ वम. लल.) ।

िवजातहरुमा मस्स्ष्कज्वरजस्ा गस्भिर संक्रमणको लापग

वतघ्ाकरो मांिपमेशिकरो िमेउबाट एम्पिछसललन र जमेन्ामाइछसनकरो सवमश्णकरो सुई लगाउनुपिनु । कसरी सुई 
लगाउनमे भनी हमेनुनुहरोस् औषधीहरु, पररक्षणहरु र उपचार (तयारीकरो क्ममा) ।

५०० वम. ग्ा. एम्पिछसललनकरो भायललाई २.१ वम. लल. चजराणुरकहत पानीमा घरोल्नुहरोस् । यसलमे ५०० वम. 
ग्ा./२.५ वम. लल. घरोलकरो गाढापन बनाउँि । 

जमेन्ामाइछसनकरो वरिुधि २ वम. लल. भायल ४० वम. ग्ा. प्रवत वम. लल. करो गाढापनमा प्रयरोग गनुनुहरोस् ।

ध्ाि नििुििने कुरा !  

जमेन्ामाइछसन भनमेकरो aminoglycoside परररारकरो अत्यन् कडा एण्ीरायरोनटक हरो । यरो सुईबाट रा 
रक्तराकहनी निाबाट मारि कदन सककन्छ । यरो औषधीलमे मृगौला र सुन्मे िक्क्तलाई असर पुयानुउन सकि । 
त्यसकारण यरो जिाभारी प्रयरोग गनुनुहँदैन । यकद शििुलाई जलवरयरोजन भएमा, आमाकरो दधु र पुनजनुलीय 
झरोल सममेत तुरुन् कदनुहरोस् । हमेनुनुहरोस् पृष्ठहरु १४ र १५ ।  
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१ हप्ाभन्दा कम उमेरको शििुका लापग

� ��एम्पिछसललनः कम्तिमा ५ कदनसम्म कदनकरो २ पटक ५० वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस् । 
र 
जमेन्ामाइछसनः कम्तिमा ५ कदनसम्म कदनकरो १ पटक ५ वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस् । 
१० कदन भन्ा रढीका लावग नलगाउनुहरोस् ।

१ हप्ा िेखख १ मनहिा उमेरसम्मको शििुका लापग 

� ��एम्पिछसललनः कम्तिमा ५ कदनसम्म कदनकरो ३ पटक ५० वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस,्  
र 
जमेन्ामाइछसनः कम्तिमा ५ कदनसम्म कदनकरो १ पटक ७.५ वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस् । 
१० कदन भन्ा रढीका लावग नलगाउनुहरोस् ।

एररथ्ोमाइथसन (Erythromycin)

पमेननछसललनसँग एलचजजि  भएकालाई एररथ्रोमाइछसन प्रयरोग गररन्छ । धमेरैजसरो संक्मणहरुका लावग यसलाई 
टमेट्ासाइक्क्लन (tetracycline) करो िाउँमा सममेत प्रयरोग गननु सककन्छ । यसलाई भ्ागुतमे ररोग र लहरमे खरोकीकरो 
लावग सममेत प्रयरोग गननु सककन्छ ।

प्रपतकुल प्रभावहरु 
एररथ्रोमाइछसनलमे वरिमेषगरी रालबच्ाहरुमा रान्ा हनमे र झाडापखाला हनमे गराउँदि । यसलमे जण्ण्डस 
गराउन सक्मे भएकरोलमे २ हप्ाभन्ा रढी प्रयरोग नगनुनुहरोस् ।

कसरी प्रयोग गिने  
१ मनहिासम्मको उमेर भएका िवजातहरुको लापग

� �एक कदनमा ३ डरोजहरुमा बाँडमेर प्रत्यमेक कदन ३० दमेन्ख ५० वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. कदनुहरोस् । १० दमेन्ख १४ 
कदनका लावग कदनुहरोस् ।  
कररब ३ कमे . जी. करो औषत तौल भएकरो नरजातकरो लावग प्रत्यमेक डरोज यस प्रकार हनुपनकेिः 
२५० वम. ग्ा./५ वम. लल. एररथ्रोमाइछसन झरोल औषधीकरो ०.७५ वम. लल. (यरो १/८ चचयाचमचा भन्ा 
अललकवत रढी हरो), रा 
६२ वम. ग्ा. (२५० वम. ग्ा. ट्ाब्मेटकरो १/४ भाग) लाई िरोरै आमाकरो दधु रा पानीमा घरोल्नुहरोस् ।

स्िमा संक्रमण (mastitis) भएकी स्ििाि गराउिे आमाका लापग

� �१० कदनसम्म कदनकरो ४ पटक २५० दमेन्ख ५०० वम. ग्ा. (२५० वम. ग्ा. करो १ रा २ ट्ाब्मेट) कदनुहरोस् ।

Ceftriaxone

Ceftriaxone औषधी cephalosporin एण्ण्रायरोनटक परररारमा पदनुि । Cephalosporin धमेरै ककछसमका 
बाक्मेरीया वररुधि काम गनके एण्ण्रायरोनटक् हन् । वतननहरु प्रायजसरो महंगरो हन्छन् र सबैवतर पाईंदैनन् । 
त्यसरो भएतापनन सामान्तयाः अन् धमेरै एण्ण्रायरोनटक् भन्ा वतनका जरोन्खम र प्रवतकुल प्रभारहरु कम िन् 
र कमे ही गम्म्भर ररोगहरु (रक्तवरकार, मण्स्तष्कज्वर र पमेननछसललनका  लावग प्रवतररोध िक्क्त भइसकमे का संक्मण 
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सममेत) करो उपचारका लावग उपयरोगी िन् । Ceftriaxone वरिमेषगरी धातुररोग र त्यसैगरी नरजातहरुकरो 
धातुररोगबाट हनमे आँखाकरो संक्मणलाई सममेत उपयरोगी ि । तर अन्िा १ हप्ामुनीकरो नरजातलाई 
कदइनुहँदैन र १ मकहनाभन्ा कम उममेरकरो शििुलाई यसबाट टाढ ैराख्ुपिनु ।

ध्ाि नििुििने कुरा !  

१ हप्ाभन्ा कम उममेरकरो शििुलाई ceftriaxone कदनुहँदैन । समय नपुगै् जन्मेका रा वरिमेषगरी साना 
शििुलाई सममेत यसबाट टाढ ैराख्ुपिनु । जण्ण्डस भएमा सममेत यरो कदनुहँदैन ।

कसरी प्रयोग गिने 
Ceftriaxone लाई सुईबाट वतघ्ाकरो मािंपमेिी रा रक्तराकहनी निाबाट मारि कदन सककन्छ । सुई लगाउँदा 
दखुि । यकद ि भनमे १ प्रवतित lidocaine सँग वमसाउनुहरोस् ।

७ निि वा त्सभन्दा वढी उमेर भएका िवजातमा धातुरोगबाट आुँ खाको संक्रमण भएमा

� �५० वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस,् १ पटक मारिै । १२५ वम. ग्ा. भन्ा रढी कदनुहँदैन ।

अन् एण्ीवायोटटसि उिलब्ध िभएको अवस्ामा ७ नििभन्दा वढी उमेरको शििु वा बच्ामा हुिे 
गस्भिर संक्रमणको लापग

� �७ दमेन्ख १० कदनसम्म कदनकरो एकपटक ७५ वम. ग्ा. प्रवत कमे . जी. करो सुई लगाउनुहरोस् । त्यसैलमेः 
३ कमे . जी. करो नरजातकरो लावग, कदनकरो १ पटक २२५ वम. ग्ा. करो सुई लगाउनुहरोस् । 
६ कमे . जी. तौल भएकरो िूलरो शििुकरो लावग, कदनकरो १ पटक ४५० वम. ग्ा. करो सुई लगाउनुहरोस् ।

एण्टिवायोटटकिाट आँखाको उपचार
आँखामा प्रयरोग गररनमे एण्ण्रायरोनटक मलम र िरोपाहरु शििु जन्दा आमालाई धातुररोग भएमा नरजात 
शििुहरुकरो आँखालाई हन सक्मे गम्म्भर संक्मण र अन्धरोपन हनबाट जरोगाउन प्रयरोग गररन्छन् । वतनीहरु 
व्याक्मेरीयाबाट हनमे अन् आँखाकरो संक्मणहरुकरो लावग पनन प्रयरोग गररन्छन् ।

कसरी प्रयोग गिने  

धातुररोगबाट संक्मण ररोक् प्रत्यमेक नरजात शििुकरो दरुै आँखामा कदइएका मध्मे एक एण्ण्रायरोनटक मलम 
लगाउनुहरोसः्

१ प्रपतित tetracycline वा ०.५ प्रपतित िेखख १ प्रपतित एररथ्ोमाइछसि मलम । जन्मेिछछको २ 
घण्ाभभरि एक िटक मारि िवुै आुँ खामा मलम लगाउिुहोस् ।

� �सुस्तरी तल्रो पलकलाई तलपनट्ट फकानुएर मलमकरो पातलरो रमेखा हनमे गरी छिचमेर आँखाकरो वभकरि कुनाबाट 
बाकहरपनट्ट हनमे गरी  लगाउनुहरोस् । ट्ुरकरो टुप्रो शििुकरो आँखामा िुन भनमे कदनुहँदैन ।

मलम नभएमा संक्मणकरो ररोकिामका लावग कदइएका िरोपा औषधीमध्मे एककरो प्रयरोग गनुनुहरोसः्

२.५ प्रपतित povidone-iodine को झोल वा १ प्रपतित silver nitrate को झोल

� �जन्मेकरो २ घण्ापछि एक पटक मारि दरुै आँखामा १ िरोपा राख्ुहरो्स् । तल्रो पलकलाई तलपनट्ट 
फकानुएर आँखावभरि १ िरोपा चुहाउनुहरोस् । ड्रपरलाई आँखामा िुन भनमे नकदनुहरोस् । 

पुरानरो silver nitrate करो प्रयरोग नगनुनुहरोस् । यसलमे शििुकरो आँखालाई डढाउन सकि । यकद िंका लागमेमा 
पूणनु रुपमा silver nitrate करो प्रयरोगलाई नै हटाउन ुराम्रो हन्छ ।
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
नवजात शििुहरु र स्तनपान

थ्सको लावग (क्ान्डिडा, काई वा ढुसीको संक्रमण)

जेन्सन भ्ाइलेट (Gentian violet), GV, crystal violet, 
methylrosanilinium chloride

जमेन्सन भ्ाइलमेट मुख, स्तनपान गराइरहमेकी आमाकरो स्तनकरो मुन्ा, िाला दरोबब्नमे िाउँ, रा यरोनीकरो राकहरी 
भाग रा यरोनीमा काई रा ढुसीकरो संक्मणकरो लावग कम खचचजि लरो उपचार हरो । यसलमे बाक्मेरीयाबाट हनमे 
कमे ही िालाका संक्मणहरुकरो लावग सममेत काम गिनु । 

प्रपतकुल प्रभावहरु 
मुख रा यरोनीमा प्रयरोग गदानु जमेन्सन भ्ाइलमेटलमे िालामा जलन उत्पन् गननु र फरोका उिाउन सकि । फरोका रा 
खनटरा आएमा प्रयरोग गननु िरोड्नुपिनु ।

ध्ाि नििुििने कुरा !  

जमेन्सन भ्ाइलमेटलमे िालालाई बैजनी रङ कदन्छ । तर कपडामा भनमे स्ायी दाग बनाउँि । 

कसरी प्रयोग गिने 
� �०.५ प्रवतित methylrosanilinium chloride (जमेन्सन भ्ाइलमेट) करो घरोल प्रयरोग गनुनुहरोस् । कदनकरो २ रा 

३ पटक यसलाई िाला, मुख रा यरोनीकरो राकहरी भागमा दलु्नहरोस् ।

कमे ही कदनहरुमा संक्मण ननकरो हन निालमेमा अकयो औषधीकरो प्रयरोग गनुनुपिनु ।

Nystatin

Nystatin लमे मुख, स्तनकरो टुप्रो रा िाला, रा यरोनीमा हनमे सबै प्रकारकरो काई रा ढुसीकरो संक्मणका लावग 
राम्रोसँग काम गिनु ।  मुखमा लगाउनकरो लावग यरो तरल रुपमा, पानीमा वमसाउनमे पाउडरकरो रुपमा रा गुललयरो 
औषधीकरो रुपमा आउँि । िालाकरो लावग कक्म, मलम रा पाउडरकरो रुपमा आउँि । यरोनीमा हनमे काई रा 
ढूसीकरो संक्मणकरो लावग nystatin यरोनीवभरि जानमे ट्ाब्मेट रा कक्मकरो रुपमा हन्छ । 

प्रपतकुल प्रभावहरु 
Nystatin प्रयरोग गररएकरो िाउँमा िालामा परोलि । यस्तरो प्रायः हँदैन । फरोका आएमा प्रयरोग गननु िरोड्नुहरोस् 
। यसलमे ककहलमेकाकहं झाडापखाला गराउँदि ।

ध्ाि नििुििने कुरा !

Nystatin बाट ननकरो नहनमे रा फमे री फमे री पनन आउनमे काई रा ढुसीकरो संक्मण एच. आई. वभ. करो संकमे त 
हनसकि ।

कसरी प्रयोग गिने 
तरल nystatin १००,००० एकाई प्रवत वम. लल. मा हन्छ । धमेरैजसरो माननसहरुलमे प्रत्यमेक डरोजमा १ वम. लल. 
(१००,००० एकाई) दमेन्ख २ वम. लल. (२००,००० एकाई) करो प्रयरोग गनुनुपदनुि । तर एच. आई. वभ. भएका 
माननसहरुलाई प्रत्यमेक डरोजमा ५ वम. लल. (५००,००० एकाई) चाकहन सकि ।
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नरजात शििुहरु र स्तनपान सम्वम्न्ध औषधीहरु

मुखमा थ्स भएका शििुको लापग

� �कदनकरो ४ पटक तरलकरो २ वम. लल. (१/२ चचयाचमचा भन्ा कम, २००,००० एकाई) कदनुहरोस् । मुखवभरि 
nystatin दल्न सानरो सफा कपडा रा ड्रपरकरो प्रयरोग गनुनुहरोस् । काई रा ढूसीकरो संक्मण हराएकरो २ कदन 
पछिसम्म पनन औषधी कदनुपिनु । अन्िा यरो फमे री आउन सकि ।

स्िको मुन्ामा काई वा ढूसीको संक्रमण (चिलाउि,े रातो हुिे वा िखु्)े भएकी स्ििाि गराउिे आमाका 
लापग

� �कदनकरो ४ पटक स्तनकरो टुप्रोमा १ दमेन्ख २ वम. लल. (१००,००० दमेन्ख २००,००० एकाई) nystatin कक्म, पाउडर 
रा झरोल लगाउनुहरोस् ।

शििुको िाक वा प्रजिि अंगहरुमा ढुसीको संक्रमणबाट भएका फोकाहरुका लापग

शििुकरो डायपर फमे रमेपछि संक्वमत भएकरो िरररकरो चाक रा प्रजनन अंगहरुमा कदनकरो ३–४ पटक nystatin 

कक्म लगाउनुहरोस् । कक्म लगाउनुपूरनु त्यरो क्षमेरि सफा र सुख्ा हनुपिनु । काई रा ढूसीकरो संक्मण हराएकरो ३ 
कदन पछिसम्म पनन कक्म लगाउनुपिनु । अन्िा यरो फमे री आउन सकि ।

नवजातहरुमा रक्तश्ाव रोक्नका लावग

Vitamin K, phytomenadione, phytonadione

िरररलमे रगत जमाउन र रक्तश्ार ररोक् वभटावमन कमे  (Vitamin K) करो प्रयरोग गदनुि । तर शििुहरु प्रिस्त 
वभटावमन कमे  वरना नै जन्न्लमे भएकरोलमे कुनै कारणरस रक्तश्ार भएमा यरो चाँड ैननय्रिण राकहर जान सकि । 
यकद नरजातकरो िरररकरो कुनै पनन अंग (मुख, साल, मलद्ार) बाट रक्तश्ार हन िुरु गरमेमा अत्यछधक रक्तश्ार 
ररोक् वभटावमन कमे  कदनुपिनु । तपाईंलमे वभटावमन कमे  धमेरै सानरो र छिटरो जन्मेका शििुहरु (२ कमे . जी. भन्ा मूनी) 
लाई पनन रक्तश्ार ररोक्का लावग कदन सक्ुहन्छ ककनकी वतननहरुबाट रक्तश्ार हनमे सम्भारना रढी हन्छ ।

वभटावमन कमे  लमे रढी उममेर भएकरो बच्ा रा प्रौढहरुमा भनमे रक्तश्ार ररोकै्दन ।

कसरी प्रयोग गिने 
जन्मेपछिकरो २ घण्ापछि वतघ्ाकरो राकहरी भागमा वभटावमन कमे  करो १ वम. ग्ा. (एउटा १ वम. ग्ा. करो ampule, 
रा २ वम. ग्ा. ampule करो १/२ भाग) करो सुई लगाउनुहरोस् ।
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