
तपाईंको सिजेरियन  

हुनुअसि, भइिहँदा ि भएपसि 

 के अपेक्षा गने 



सिजेरियनपसि बढ्दो स्वास्थ्यलाभ 



तपाईकंो सिजेरियनका लासग कििी तयाि हुने 

मैले मेिो सिजेरियन हुनुभन्दा 24 िण्टा 

अगासि के गनुुपिु? 

के सलएि आउने 

तपाईकंो सिजेरियन हुनुभन्दा 24 िण्टा अगासि 

असिल्लो सदन सिजेरियन हुनुभन्दा 8 िण्टा अगासि 

अस्पतालमा हँुदा कस्तो लुगा लगाउने 

जन्म केन्द्रमा आउने ि तयािी गने 

तपाईकंो बच्चा जन्मन्मनुअसि 

अन्मिम तयािीहरू सिजेरियन हुनुभन्दा 
2.5 िण्टा अगासि 

सिजेरियन हुनुभन्दा 
2 िण्टा अगासि 

तपाईकंो सिजेरियन हुनुभन्दा 
2 िण्टा अगासि केही खाने वा 

सपउने नगनुुहोि् 



शल्यसिया कक्षमा के अपेक्षा गने 

तपाईकंो एनेस्थेसिया टोलीले: तपाईलंाई एनेस्थेसटक (भावशून्य औषसि) 

सदएपसि, तपाईकंो शल्यसिया टोलीले: 

तपाईकंो बच्चा जन्मन्मएपसि के हुन्ि 

नवजात सशशुका लासग इने्टन्मन्शभ केयि 

युसनट (NICU) 



रिकभिी रुममा 

िाला-िालाको िम्पकुमा िेिै फाइदा हुन्ि 

दूि खुवाउने 



आमा-बच्चाको एकाइमा 

फोन गनुुहोि्, नलि्नुहोि् 

रुसमङ इन (कोठासभत्र िाखे्न) 

तपाईकंो बच्चा NICU मा ि भने 

आगिुकहरू 

UVMHealth.org/MedCenter/Visitors
UVMHealth.org/MedCenter/Visitors


मेिो शल्यसिया भएपसि मेिो ख्याल किले 

िाख्ि? 

शल्यसिया भएपसि पीिाबाट िाहत 

तपाईकंो स्वास्थ्यलाभ बढाउनका लासग 

गरिने सियाकलापहरू िेसलभिीको सदन 

तपाईकंो स्वास्थ्यलाभ बढाउनका लासग 

गरिने सियाकलापहरू सदन 1-3 

परिवाि ि नवजात सशशु बीचको िम्बन्ध 

ि हेिचाह 

आगामी केही सदनका लासग तपाईकंो 

बढ्दो स्वास्थ्यलाभ 

तपाईकंो स्वास्थ्य 

स्याहाि टोलीिँग 

कुिाकानी 

तपाईकंो स्वास्थ्यलाभमा मद्दत गनुका 

लासग, सनम्न अवस्थाबािे हामीलाई थाहा 

सदनुहोि्: 



िि जाने 

तपाई ंिि जान तयाि हँुदाका िङे्कतहरू: 

तपाई ंिि जानुअसि: 

स्रोतहरू 

http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.infantrisk.com


शल्यसिया हुनुअसि नुहाउने 

िम्बन्धी सनदेशनहरू 

प्रयोगका लासग सनदेशनहरू 

सिजेरियन िेसलभिीपसि 

बढ्दो स्वास्थ्यलाभिम्बन्धी 

जाँचिूची 

हाम्रो लक्ष्य भनेको आमा, बच्चा ि परिवाि एकाइका 

लासग परिणामहरू िुिाि गनुु हो। यहाँ िूचीबद्ध 

गरिएका चिणहरूले स्वास्थ्यलाभ, स्वास्थ्यलाई 

बढावा सदन्िन् ि परिवाि-सशशु बीचको िम्बन्धलाई 

िहज बनाउँिन्। उहाँहरूले अस्पतालबाट पसहले 

नै सिस्चाजु गनु पसन िक्िन्। 

कृपया आफ्नो प्रगसतको टर ्याक िाख्न ि आफ्नो 

सिस्चाजु हुनुअसि िुिािका के्षत्रहरू पसहचान 

गनुमा मद्दत गनुका लासग यो जाँचिूची प्रयोग 

गनुुहोि्। 

िेसलभिी भएको पसहलो  

24 िण्टामा: 

 डेलिभरी भएको 1 देखि 2 

घण्टापलि िािा-िािाको सम्पकक  

सुरु गरु्कहोस् र लििुिाई दूध 

िुवाउरे् प्रयास गरु्कहोस् 

 डेलिभरी भएको सामान्यतया 2 देखि 

4 घण्टापलि िारे् र लपउरे् गरु्कहोस् 

 डेलिभरी भएको 1 देखि 2 

घण्टापलि कम्तीमा 45 लडग्रीको 

खथिलतमा बसु्नहोस् 

 डेलिभरी भएको 6 देखि 8 

घण्टालभत्र लबस्तराको लकर्ारामा 

बसु्नहोस् र लहिँडडुि गरु्कहोस् 

 डेलिभरी भएको 6 देखि 12 

घण्टापलि मूत्र क्यािेटर 

लर्काल्रु्होस् र प्रते्यक 2 देखि 3 

घण्टामा लपसाब गरे् प्रयास गरु्कहोस् 

 तपाईंिे बारम्बार िौचािय 

प्रयोग र्गदाकसम्म र 

र्लहिँड्दासम्म तल्लो िुट्टामा 

रगत जम्न र्लदर्का िालग 

कमे्प्रसर् खिभ िगाउरु्होस् 

 लदर्मा कम्तीमा 3 पटक 

हिमा लहिँड्रु्होस् 

 लदर्मा अलधकतम समय 

लबस्तराबाट बालहर लर्स्करे् 

र आराम गरे् समयबीच 

सनु्तिर् राख्रु्होस् 

 आफ्र्ो र्सकिाई लििुिाई 

दूध िुवाउरे् सम्बन्धी 

प्रश्नहरू सोध्रु्होस् 

 तपाईंिाई वाकवाकी िागे्न वा 

वान्ता हुरे्, सूचक तररकािे 

लचिाउरे्, पीडािाई पयाकप्त 

मात्रामा लर्यन्त्रण गर्क र्सके्न, 

टाउको दुखे्न, घािँटी दुखे्न, 

कखियत हुरे् वा लपसाब गर्क 

गाह्रो हुरे् समस्याहरू भएमा 

कुरै् पञ्जीकृत र्सकिाई िाहा 

लदरु्होस् 

 लर्धाकररत गैर-ओलपओइड 

पीडार्ािक औषलधका सािै 

आवश्यकतारु्सार िप 

पीडार्ािक औषलधहरू लिर् 

जारी राख्रु्होस् 

 तपाईंिे सामान्य रूपमा िारे् 

क्षमता र्राख्दासम्म लदर्मा 3 

पटक कम्तीमा 5 लमरे्टसम्म 

गम चपाउरु्होस् 

 तपाईंिे आफ्र्ो OB 

प्रदायकसिँग जन्म 

लर्यन्त्रणको योजर्ा 

बर्ाउरु्होस् 

 आफ्र्ो OB प्रदायकसिँग 

घरमा आफ्र्ो पीडा 

व्यवखथित गरे् योजर्ा, 

तपाईंिाई चालहर् सके्न 

कुरै् पलर् औषलध पची र 

फिो-अप योजर्ाबारे 

ििफि गरु्कहोस् 

 आफ्र्ो र्सकसिँग घरमा 

स्याहार गरे् सम्बन्धी 

लर्देिर्हरूको समीक्षा 

गरु्कहोस् 

िेसलभिी भएपसिका सदनमा: 

नवजात सशशुका लासग सवशेष लक्ष्यहरू: 

 इच्छा भएमा, सकक मलसजर् 

गराउरे् योजर्ा 

बर्ाउरु्होस् 

 तपाईं घर गएपलि आफ्र्ो 

र्वजात लििुको 

प्रदायकसिँग फिो-अपको 

योजर्ा बर्ाउरु्होस् 

 लर्यलमत र्वजात लििुको 

स्याहारको प्रलिया पूरा 

गरु्कहोस्: औषलध र िोप, श्रवण 

परीक्षण र र्वजात लििुको 

परीक्षण 

 जन्मदताक प्रमाणपत्रको प्रलिया 

पूरा गरु्कहोस् 

 तपाईंको लडथचाजक हुरे् 

अलघल्लो लदर् आमा-

बच्चाको एकाइमा 

(MBU) लििुको कार 

लसट ल्याउरु्होस् 



नोटहरू 




