स्वास्थ्य तथा प्रौढ सेवाहरूको ला�ग �मसौर�
WIC तथा पोषण सेवाहर

�शशुहरुका ला�ग पोषणसम्बन् आंकलन
सहभागीको नाम:

जन्म�म�:

परा ग
�रएको �म�त:
ु

नवजात �शशको 
स्याहार प्रदायकद्वपरा ग
�रने
ु
ू
1.

के तपा�को �च�कत्सकले क�हल्यै तपा�को बच्चामा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या वा कुनै रोग भएको?

[341-362]

  छ, अवस्था वा रोगलाईउल्लेख गनुर्ह ो: _________________________________________________________________________________________
  छैन

तपा�को बच्चाको ला�ग �च�कत्सकसँग आ उँदो भेटघाट क�हले ?
2.

�म�त: ____________________________________________________________

तपा� आफ्नो �शशुलाई के खुवाइ रहनु भएको ? लागू हुने सबै चयन गनुर्होस:

[411.3]

  आमाको दध
ु

  फमुर्ला(नाम) ______________________________________________________________________________________________________________
  अन्य तरल पदाथर् वा पेयपदाथ(�शशु फमुर्लामा होइ):______________________________________________________________________________
  �शश आ
हार वा प�रवार/टेबल भोजन   ___________________________________________________________________________________________
ु
3.

तपा�को �शशुले बोतल वा कप �लने सबै स्थानहरु कहाँ छ? लागू हुने सबै चयन गनुर्होस:

[411.2]

स्तनपान मा/बोतलहरू होइ

  �वस्तर

  हिल्लने वाल
  कारको �सट

  कसैले ल्यइ�दन्
  अग्लो कुस

  उसको/उनको आफ्नै बोतल समात

  अन्य____________________________________________________________________________________________________________________
4.

के  तपा�ले आफ्न बच्चाले चुस्ने कुराला�चनी, �सरप वा महमा डुबाउन भ
फनुर्लामा �चन, �सरप वा मह थप्नुभएको ?
ु एको छ वा आमाको दध वा 
ु
  छ

[411.2] [411.3] [411.5]

  छैन
के तपा�को बच्चाले मह वा महले बनेका कुनै खाद्यपदाथर् जस्तै हनी ग्राह्, म�फनहर, आ�द खाने गरेको छ?
  छ

[411.3] [411.5]

  छैन
5.

�नम्न खानेकुराहरु मध्ये तपा�को बच्चाले-कुन खान्? लागू हुने सबै चयन गनुर्होस:

[411.5]

  ताजा फलफूल वा तरकार�को �नचोरेको रस

  पास्चराईज न�गरएको(फामर् फ्) दगु ्ध उत्पादन

  फेता, ब्र, क्यामेम्ब, जस्ता नरम पनीरहरू -ब भाइन्ड �च, श्वेत प�न, ताजा प�नर
  काँचो वा कम पाकेको मास,ु माछा, कुखुराको मासु, टक� वा अण्डाह
  काँचो स्प्रा(अल्फल्, क्लोभ, बोडी, मूला)

  नपकाइएको लन्चन मासुह, डेल� �मट, हट डग्
  मा�थका मध्ये कुनैप�न होइनन
6.

के तपा�ले आफ्नोबच्चको मख
बन्धी र दत सम्बन्धी कुनै समस्याहर ख्न भएको छ?
ु मा (�भत) भएको मख सम्
ु

[381]

  छ, समस्याहरु उल्लेख गनुर्: ________________________________________________________________________________________________
  छैन

तपा�को CPA/आहार �व� तपा�को बच्चाक खाने र ग�त�व�ध सम्बन् बानीहरको बारेमा छलफल गन�छन् र थप प्रश्नहरु सोध्न
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�शशुहरुको ला�ग पोषण सम्बिन्ध आंक
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