
बच्चालाइर् अनुकुल हुनेगर� स्तनपान 

मेरो नाउँ------------------- र  सकेसम्म धेरै स्तनपान गराउन ेमेरो ल�य हो। स्तनपानका फाइ र्दाहरू म र मरेो बच्चालाइ र् 

महत्वपुणर् छन ्। म र मेरो बच्चालाइ र् स्वस्थ्यको कारणवाट सुर��त हुनसेम्म यहा जनाएका �नद��शकाहरूलाइ र् समथर्न 

गनर् अनुरोध गदर्छु। य�द मैले यहाँ सो�दएका बच्चालाइ र् खवुाउन ेरोजाइ र्को अव्यसका बारेमा प्रशनहरूको उत्तर �दन स�कन 

भन,े कृपाय मेरो सुडे�न या डाक्टरसँग कुरा गन�। उहाँ दवु ैमेरो स्तनपान गराउन े�नणर्यप्र�त सकारात्मक हुनुहुन्छ। 

अ।फूलाइ र् सह� लागेका बुदाहरूमा �चन्न लगाउनेः

□ अ�धकतम स्तनपान गराउन े

मेरो ल�य भनेको अ�धकतम स्तनपान गराउन ेहो। 
कृपाय म या मेरो सुडे�नसँग कुरा नगर�, मेरो 
वच्चालाइ र् अ�त�रक्त पोषण न�दने। मेरो वच्चाले 
अ�धकतम चुस्ने वस्त ुमरेो दधु न ैहोस जस्ले गदार् 
मेरो दधु पग्रन्दछ ।  

□ बतल या शान्त गन� बस्तु (प्या�सफायर) हुनु 

भएन 

कृपाय मेरो बच्चालाइ र् प्या�सफायर, कृ�त्रम �नपल या 
कुनैप�न फमुर्ला, पानी, या ग्लुकोज पानी न�दने। य�द 
स्वस्थ्यका कारणलेगदार्  मेरो बच्चालाइ र्  अ�त�रक्त 
पोषण �दनुपरेमा, म प�हला मेरो स्तनपान �वशेष� 
या बाल-�वशेष�सँग वैकिल्पक जस्तै मा�थ उल्ले�खत 
दधुबारेमा  छलफल गन�छु। 

□ अ।मा र बच्चाको  छालासँग छालाको स्पशर् 

(टसाउनु) 
मेरो बच्चा जन्मपे�छ, म बच्चालाइ मेरो छा�तमा 
रा�ख  किम्तमा तीस �मनेट छाला-छाला टसाउँछु। 
कृपाय मेरो नवजात �शशुलाइ न्या�मत जाचँ गदार् मेरो 
छा�त/छालामा टसाएको अवस्थामा गर��दन।े हामी 
यहाँ रहँदा, �शशुलाइ सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै छाला-

छालाको स्पस र् गराउँछु। न्यानो गनु र्परेमा, कमल हामी 
मा�थ हुनछे तर हाम्रो बीचमा भन ेहोइन। 
 

□ प�हलो घण्टा 

मेरो �शशु जन्मेको ३० �मनेट दे�ख १ घण्टामा कृपाय 
स्तनपान गराइ�दने। म र मेरो �शशु बीच सकेसम्म 
चाँडो छाला-छालाको स्पस र् गराइ �शशु स्तनपान गनर् 
तयार भएप�छ ( दधु खोजेको संकेत जस्तै ओठं 
चा�ने) मात्र गराइ�दने। तर �शशु स्तनपान गनर् तयर 
नभएसम्म नगाराइ�दने। तयार नभएसम्म म सँग 
टसाएर रा�ख�दने। 

□ न्या�मत जाँच 

कृपाय �शशुलाइ मेरो अगा�ड जाचँ गराइ�दने। मेरो 
कोठामा हुन नसक्न ेउपचार गनु र्परेमा मात्र �शशुलाइ 

म बाट छुटाएर लान ुहोला।  

□अ।पतका�लन �सज�रयन शल्यकृय 

मेरो पेट शल्यकृय गरेर �शशु जन्माउनुपरेमा, जन्मीन े
�बित्तकै �शशुलाइ स्पस र् गराउन चहानछु। मैले 
नसकेमा, मेरो श्रीमानलाइ �शशुसँग छाला-छाला जो�ड 
स्पस र् गराउन अनमु�त �दने। 
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□ कोठामा बस्न ेबारेमा 

म कोठामा २४ घण्टा रहन चहान्छु र �शशुलाइ 
अ�धकतम छाला-छाला जोडाइ स्पस र् गराइ उनलाइ 
भोकलागेको ल�ण �बचार गर� तुरून्त स्तनपान 

गराउँनेछु। कारणवास, म कोठामा नभएमा �शशुलाइ 
भोक लागेको ल�णहरू जस्तै औलंा चुस्न,े चुसेको 
अ।वज, तीव्र अँ।खा घमुाउने) या अ।वज �तर टाउको 
घुमाउने। 

□ स्तनपान गराउन सहयोग  

मलाइ स्तनपान गराउन ेसह� त�रका �सकाइ�दन ेर 
�शशुलाइ कसर� �लने/ बोक्ने त्यसो गदार् स्तनपान 

गराउन सिजलो हुनेछ। साथै �शशुलाइ भोक लागेको 
ल�णहरू तुरून्त ै कसर� थहा पाउन,े र मेरो स्तनपान 
गराउने त�रका �ठक छ या छैन कृपाय �सकाइ�दने। 

□स्तन पम्प/ब्र�ेट पम्प 

य�द मेरो �शशुले स्तनपान गनर् सकेन भन ेया म वाट 
उपचारकाला�ग अलग ग�रएको भएमा, म �शशु 
जन्माएको ६ घण्टा�भत्र ब्रषे्टपम्प प्रयोग गनर् चहान्छु। 
य�द मलाइ  अस्पतालबाट छु�ट्ट भएपछा�डप�न 

ब्रेष्टपम्प चा�हएमा, या य�द डबल एलेिक्ट्रक ब्रषे्टपम्प 
उपलव्ध नभएमा, कृपाय मलाइ WIC (�वक)को 
काय र्लयमा फोन गनर् सम्झाइ�दने �दने। 

□ अस्पतालबाट �बधा हुदा �दने झोला 

�शशुकाला�ग कृ�त्रम दधु सम्बिन्धत कुनपै�न फमुर्ला 
या �व�पन सामा�ग्र नरा�ख�दने।  

□ अस्पताल �वधा पछा�ड स्तनपानकाला�ग सहयोग 

म र मरेो �शशुको अस्पतालबाट �वधा भएपछा�ड 
मलाइ स्तनपान सम्बिन्धत सहयोग चा�हएमा सम्पगर् 
गन� सचूना �दने। 
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