
तपाईं अभििावकत्वको तपाईं अभििावकत्वको 
लागि तयार हुनहुुन््छ ?लागि तयार हुनहुुन््छ ?

RO
P5

30
32

 N
HS

 C
re

at
iv

e 
20

22
 

नयाँ बुबा र आमाका लागि 
सुझाव एवं सहायता 

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

#ReadyforParenthood

Nepali



पहहलो पटक बुबा वा आमा हुनु पहहलो पटक बुबा वा आमा हुनु 
िएकोमा बधाइ ्छिएकोमा बधाइ ्छ

पहहलो पटक बुबा वा आमा हँुदा जीवनमा  
थुप्रै पररवत्तनहरू आउँछन ्। पहहलो सन्तान 
प्ाप््तत िनु्त रमाइलो र उत्साहजनक त हुन्छ 
नरै तर यतत नरै बेला चुनौतीपूर््त र थकानपूर््त 
पतन हुन्छ ।

हाम्ो #ReadyforParenthood अभियानले 
पहहलो पटक बाआमा हुन लािेका व्यप््तत र 
बच्चाको स्याहारकता्तलाई सहयोि िनने लक्षय 
भलएको छ । तपाईंलाई नयाँ बच्चाको स्याहार 
िननेबारेमा जानकारी वा सहायता चाहहयो 
िने तपाईं सो जानकारी र सहायता प्ा्तत 
िन्त स्तनुहुन्छ । अत: आफूलाई चाहहएको 
सहायता माग्नुहोस ्।

#ReadyforParenthood



िर््खरै जन्ममेका बच््चाको स्याहारिर््खरै जन्ममेका बच््चाको स्याहार

तपाईंको बच्चा महहना नपुिी (37 ह्ततािन्दा 
अिाडि) जप्न्मएको छ वा बबरामी छ िने 
उनलाई बच्चाको आइभसयुमा राखेर उपचार 

िनु्तपनने हुनस्तछ । 
बच्चालाई यसरी राख्दा 
स्वािाववकरूपले गचन्ता 
लाग्न स्तछ तर तपाईं 
आफूलाई आवश्यक  

सबरै जानकारी र 
सहायता  
प्ा्तत िन्त 
स्तनुहुन्छ ।

तपाईंलाई बच्चाको स्याहार िन्त हदइनेछ र 
उनलाई खुवाउने, नुहाइ धुवाइ िराइहदने, िाइपर 
बदल्ने वा बो्तने काम िन्त सहायता प्दान 
िररनेछ । यसले  
तपाईंलाई  
आफ्नो बच्चासँि  
सम्बन्ध स्थावपत 
िन्त मद्दत  
िनने छ ।



ममताममता

बच्चासँि घुलभमल हुन समय लाग्न स्तछ । 
तपाईंहरू आफ्नो बच्चासँि आफ्नो छालाले स्पर््त 
िरेर एक अका्तलाई गचन्न थाल्न स्तनुहुन्छ 
। तपाईंले बच्चाले के मन 
पराउँछ िन्ने कुरा  
हेददै बच्चासँि 
समय 
बबताउनुियो 
िने र खाना 
खुवाउँदा वा 
कपिा बदल्दा बच्चासँि 
बोल्नुियो िने 
तपाईंहरूको 
सम्बन्ध प्िाढ 
हुनथाल्छ ।

त्यस्तरै, तपाईंले बच्चा बो्तनुियो, उनको 
आखँामा आखँा जुधाउनुियो, उनीसँि मुस्कुराउँदरै 
कुरा िनु्तियो िने बच्चाले सुरक्षित र आफ्नो 
महसुस िछ्त । यसले तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ 
प्िाढ बन्छ । 
तपाईंको बच्चालाई तपाईंसँि बस्न मन पछ्त !



बच््चालाई र्ुवाउनमे तररका बच््चालाई र्ुवाउनमे तररका 

स्तनपानले बच्चा र आमा दवुरैलाई धेररै फाइदा 
िछ्त । तपाईंलाई स्तनपानका बारेमा सहायता 

चाहहन्छ िने आफ्नो भमिवाइफ 
वा स्वास््थ्यकममीसँि कुरा िनु्तहोस ्

वा स्थानीय स्तनपान सहायता 
समूहलाई सम्पक्त  
िनु्तहोस ्।

तपाईंको बच्चा लििि छ महहनाको ियो, 
टाउको प्स्थर राखेर बस्न स्तछ र आखँा, हात 
र मुख संयोप्जत तररकाले चलाउन स्तछ िने 
ठोस खानेकुरा हदन थाल्दा हुन्छ । तर यो काम 
िन्त हतार िने िनु्त हँुदरैन । आफ्नो स्वास््थ्य 
अनुिमनकता्तसँि कुरा िनु्तहोस ्।



सुरक्षितरुपमा सुताउनमे तररकासुरक्षितरुपमा सुताउनमे तररका

बच्चालाई खाट, कोक्ो वा मोस बास्केटमा 
किा िसनामा उत्तानो पारेर सुताउँदा सबरैिन्दा 
सुरक्षित हुन्छ ।  बच्चालाई धेररै तातोमा   
नराख्नुहोस ्। यसले   
अचानक बच्चाको  
मतृ्यु हुने समस्या  
(SIDS) आउन  
स्तछ ।

केही बा आमाहरू आफ्नो बच्चालाई आफरै सँि 
सुताउन चाहन्छन ्। यस्तो अवस्थामा कसरी 
बच्चालाई आफरै सँि सुताउने िन्ने कुरा 
जान्न जरुरी हुन्छ । पेसाित सहायता प्ा्तत 
िनु्तहोस ्र Lullaby Trust ले हदएको सुरक्षित 
सुताइसम्बन्धी सुझावको पालना िनु्तहोस ्। 



बच््चा रुुँ दा बच््चा रुुँ दा 

सबरै बच्चाहरू रुन्छन ्। कुनरै बच्चा अरू 
बच्चािन्दा बढी रुन्छन ्। बच्चाहरू रोएर 
आफूलाई तपाईंको खाँचो छ िन्ने कुराको संकेत 
िछ्तन ्। बच्चाहरू िोकाएका, थाकेका, अत्यागधक 
तातो वा गचसो िएका बेला वा िाइपर  
बदल्नुपनने  
िएमा  
रुन्छन ्।

तपाईं जतत नरै तनावमा वा तनरार् िए पतन तपाईंले 
कहहले पतन आफ्नो बच्चालाई झड्कालेर हल्लाउनु 
हँुदरैन । तपाईंलाई सहयोि चाहहन्छ िने कसरैसँि 
कुरा िनु्तहोस ्। तपाईंलाई आफ्नो बच्चा बबरामी छ 
जस्तो लाग्छ िने आफ्नो गचककत्सकलाई सम्पक्त  
िनु्तहोस ्वा NHS को टेभलफोन 111 मा कल 
िनु्तहोस ्।



प्रसूततजन्य मानभसक स्वास््थ्य प्रसूततजन्य मानभसक स्वास््थ्य 

बच्चालाई जन्म हदनु िनेको अत्यन्त महत्त्वपूर््त 
घटना हो । यो घटनाले स्वािाववकरूपले 
ववववध िावनाहरू जाितृ िछ्त । 

तपाईं तनरार् वा उदास महसुस 
िददै हुनुहुन्छ िने आफ्नो 
पररवार, साथीिाइ, भमिवाइफ, 
स्वास््थ्य अनुिमनकता्त वा 
गचककत्सकसँि कुरा िनु्तहोस ्
। आफ्नो लागि समय 
छुट्याउनुहोस ्र आफूलाई 
मनपनने काम िन्त 
नछोड्नुहोस ्।
तपाईंलाई आफ्नो 
जीवनसाथीलाई 
प्सूततपतछ हुने 
डिपे्सन िएको 

छ जस्तो लाग्छ िने 
उहाँलाई आवश्यक उपचार 

िन्त प्ोत्साहहत िनु्तहोस ्। 

तपाईंले उहाँको काममा हात बढाइहदनुियो िने ठूलो 
सहयोि हुन्छ- जस्तरै, तपाईं बच्चाको स्याहार िन्त र 
घरको काम िन्त मद्दत िन्त स्तनहुुन्छ ।

आमाका जीवनसाथी पतन तनरार् वा उदास 
हुनस्तछन ्। तपाईं तनरार् हुनुहुन्छ िने सहायता 
प्ा्तत िन्त नहहचककचाउनुहोस ्।



हामीले आफ्नो बच्चालाई प्दान िनने वातावरर्ले 
उनीहरूको अनिुवलाई आकार हदनस्तछ । 
स्वास््थ्यकर खानेकुरा खाने र तनयभमत व्यायाम 
िनने प्यास िनु्तहोस ्। यसले बच्चाहरूलाई 
स्वास््थ्यकर व्यवहार अवलम्बन िन्त पे्ररत िछ्त ।

स्वास््थ्यकर जीवनस्वास््थ्यकर जीवन र्ारीररक िततववगधले र्प््ततको स्तर बढाउँछ र 
तपाईंलाई राम्ो महसुस िराउँछ । यसको अथ्त 
तपाईं प्जम जान थाल्नुपछ्त िन्ने होइन । पसल 
वा पाक्त मा प्ाम वा बिी ठेल्नुियो िने पतन 
राम्ो व्यायाम हुन्छ । केही पाक्त मा तनःर्ुल्क 
प्जम पतन उपलब्ध हुन्छ ।



िुप्ताङ्िको स्वास््थ्यिुप्ताङ्िको स्वास््थ्य

बच्चा जप्न्मएपतछ योनीबाट र्ततस्ाव हुन्छ । 
सुरुमा तनकरै  नरै बढी र्ततस्ाव हुन्छ । त्यसरैले 
तपाईंसँि धेररै सोस्ने षिमता िएको सेनेटरी 
्तयाि हुनुपछ्त । टाँका लिाइएको छ िने टाँका 
लिाइएको िािलाई सफा र सु्तखा राख्नुहोस ्। 
कुनरै कुराको गचन्ता लािेमा आफ्नो भमिवाइफ वा 
गचककत्सकलाई बताउनुहोस ्। 

बच्चा जप्न्मएपतछ हाँस्दा, खो्तदा वा हहँििुल 
िदा्त वपसाब चुहहन स्तछ । यो सामान्य समस्या 
हो । पेप्ल्िक फ्लोरको व्यायामले यसमा फाइदा 
पुग्छ । तपाईंको िु्तताङ्िको 
िािमा दखु्छ वा वपसाब 
चुहहरहेको छ िने 
कफप्जयोथेरापीको  
लागि ररफर  
िररहदन 
अनुरोध 
िनु्तहोस ्।



धूम्रपान त्यािधूम्रपान त्याि

तपाईंको बच्चा जप्न्मसकेपतछ पतन धूम्पानले 
तपाईंको बच्चाको स्वास््थ्यमा असर िछ्त । 
अप्त्यषि (सेकेन्िहेन्ि) धूम्पानको कारर्ले 
पहहलो वर््तमा बच्चाको अचानक मतृ्यु हुनस्तछ 
र उनमा फो्तसोसम्बन्धी समस्या आई अस्पताल 
िना्त िनु्तपनने हुनस्तछ ।

धूम्पान छोड्न मुप्स्कल हुन्छ तर छोड्ने प्यास 
िनु्तपछ्त । भमिवाइफ, स्वास््थ्य अनुिमनकता्त वा 
गचककत्सकसँि कुरा िनु्तहोस ्वा आफ्नो स्थानीय 
धूम्पान छोड्ने सहायता केन्द्रमा सम्पक्त  
िनु्तहोस ्।



स्वास््थ्यकर सम्बन्धस्वास््थ्यकर सम्बन्ध

बच्चाको आिमनले सम्बन्धमा दरार ल्याउन 
स्तछ । सकेका बेला एकअका्तको लागि समय 
पतन छुट्याउनुहोस ्।  
आफ्नो साथीलाई मनपनने 
कुराहरू िरेर आफ्नो  
उपप्स्थतत आफ्नो  
साथीका लागि सुखद  
बनाउनुहोस ्। 

तपाईंलाई सहयोि चाहहन्छ िने कसरैसँि कुरा 
िनु्तहोस ्। तपाईं सम्बन्ध परामर््तदातालाई 
ववववध तररकाले सम्पक्त  िन्त स्तनुहुन्छ । 
केही परामर््तदाताबाट तनःरु्ल्क सेवा प्ा्तत िन्त 
सककन्छ । प्सूततपतछ घरेलु द्वन्द्व र दवु्य्तवहार 
बढ्न स्तछ । आफू जोखखममा िएका बेला 999 
मा सम्पक्त  िरेर  
सहायता प्ा्तत  
िनु्तहोस ्।



पररवार तनयोजनका साधन तथा पररवार तनयोजनका साधन तथा 
िि्ख अन्तरालिि्ख अन्तराल

तपाईंले स्तनपान िराइरहनुिएको छ र तपाईंको 
महहनावारी सुरु िएको छरैन िने पतन बच्चाको 
जन्म िएको तीन ह्तता देखखबाट िि्त रहन 
स्तछ । 

तपाईं फेरर िि्तवती हुन चाहनुहुन्न िने 
हरेकपटक यौनसम्पक्त  िदा्त पररवार तनयोजनका 
साधन प्योि िनु्त उत्तम हुन्छ । थप 
जानकारीको लागि आफ्नो गचककत्सकसँि 
कुरा िनु्तहोस ्वा पररवार तनयोजनको स्थानीय 
प््तलतनकमा सम्पक्त  िनु्तहोस ्।



तपाईंको बच्चा जप्न्मएको केही समयदेखख 
खोप लिाउन थाल्नुपनने हुन्छ । तपाईंको 
गचककत्सकले नाबालक वा बालकले लिाउनुपनने 
                खोप तनःर्ुल्क लिाइहदनु    
                   हुनेछ । खोप लिाइ  
                    रोि फरै भलन नहदएर 
                    तपाईं आफ्नो  
                      बच्चालाई मात्र  
                       होइन अरू  
                       बच्चालाई पतन  
                        बचाउन  
                        स्तनुहुन्छ ।

र्ोपर्ोप खोप लिाएका मान्छेहरू धेररै िम्िीर बबरामी 
हँुदरैनन ्र तपाईंले खोप उपलब्ध हुनेबबप्त्तकरै  खोप 
लिाउनुपछ्त । 



उपयोिी भलङ्कहरू उपयोिी भलङ्कहरू 
यो पुप्स्तकामा समावेर् िररएका कुराको बारेमा महत्त्वपूर््त 
जानकारी भलन तलका भलङ्कमा जान स्तनुहुन्छ ।
िर््खरै जन्ममेका बच््चाको स्याहार
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth 
• nhs.uk (premature babies खोज्नुहोस)् 

ममता
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (baby moves मा प््तलक िनु्तहोस)्

बच््चालाई र्ुवाउनमे तररका
• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (breastfeeding खोज्नुहोस)् 
•  nhs.uk/start4life/baby (feeding your baby मा प््तलक िनु्तहोस)्

सुरक्षितरुपमा सुताउनमे तररका
• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources
• nhs.uk (SIDS  खोज्नुहोस)् 

बच््चा रुुँ दा 
iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (crying baby  खोज्नुहोस)् 

प्रसूततजन्य मानभसक स्वास््थ्य 
• tommys.org ( postnatal depression  खोज्नुहोस)् 
• mind.org.uk ( perinatal  खोज्नुहोस)् 
• nct.org.uk (perinatal depression  खोज्नुहोस)्

स्वास््थ्यकर जीवन 
• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (keeping fit  खोज्नुहोस)् 

िुप्ताङ्िको स्वास््थ्य 
• nct.org.uk (pelvic floor खोज्नुहोस)्
• nhs.uk (post pregnancy खोज्नुहोस)्
• squeezyapp.com

धूम्रपान त्याि 
• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (breast feeding and smoking खोज्नुहोस)्

• lullabytrust.org.uk/smoking 

स्वास््थ्यकर सम्बन्ध 
• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk

पररवार तनयोजनका साधन तथा िि्ख अन्तराल 
• nhs.uk (contraception after baby खोज्नुहोस)्
• nhs.uk (planning baby खोज्नुहोस)्
• nhs.uk (planning another pregnancy खोज्नुहोस)्

र्ोप 
• nhs.uk (pregnancy and covid खोज्नुहोस)्
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

यो अभियानसम्बन्धी थप जानकारी र श्ोतका लागि 
हेनु्तहोस:्
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



तपाईं अभििावकत्वको तपाईं अभििावकत्वको 
लागि तयार हुनुहुन््छ ?लागि तयार हुनुहुन््छ ?
थप जानकारीका लागि हेनु्तहोस:्
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

अभििावकत्वसम्बन्धी थप सुझावका लागि आफूलाई 
मनपनने सोसल भमडियामा #ReadyforParenthood  
खोज्नुहोस ्।
तनम्न माततृ्व तथा नवजात भर्र्ु प्र्ाली (LMNS) 
लिायतका ववववध साझदेारको सहकाय्तमा NHS South East 
Regional Maternity Team ले तयार िरेको: 
• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight  

and Portsmouth LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS
 

 

तपाईं हाम्रो तनम्न िगिनी अभियान पतन हमेन्ख सक्नहुुन््छछः 
तपाईं अभििावकत्वको लागि तयार हुनहुुन््छ ?
थप जानकारीका लागि हेनु्तहोसः्:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

तपाईं अभििावकत्वको तपाईं अभििावकत्वको 
लागि तयार हुनुहुन््छ ?लागि तयार हुनुहुन््छ ?

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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#ReadyforParenthood


