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यदि तपाईलाई िोभाषकेो जरुरी परेमा, कृपया TIS नेशनलको १३१ ४५० मा फोन गन्नुहोला।

Nepali

मधुमेह के हो?
What is diabetes?

मधम्हे रगतमा धरैे दिनीको मात्ा हुने अवस्ा हो। रगतमा हुने दिदनको मात्ा सामानयतया इनसद्लनले दनयदनत्त गिनुछ। जब भोजन पदछ 
रगतमा दिदनको बदृधि हुनछ, तब शरीरको रगत प्रवाह मा इनसद्लन राखरे प्रदतदरिया गिनुछ। इनसद्लन िीनी ऊजानु र शाररररक दवकास को 
लादग प्रयोग हुनछ। यदि तपाईमंा मधम्हे छ भने तयहाँ पयानुप्त इनसद्लन जाँिनै जसले गिानु असामानय रुपमा रगतमा दिनीको मात्ा उचि हुनछ। 

कसरी आमामा हुने मधुमेहले जनम अघि बच्ालाई असर गर्छ? 
How does diabetes in the mother affect the baby before birth?

जब आमाको रगतमा दिनीको मात्ा उचि हुनछ, िीनी बचिामा शालको (placenta) माफनु त जानछ र बचिामा पदन दिनीको मात्ा उचि 
हुनछ। बचिाले यो अदतररक्त िीनीको प्रदतदरिया गननु अदतररक्त इनसद्लन बनाउँछ। बचिाको रगतमा हुने अदतररक्त इनसद्लन  र मधम्हे 
आमाको शालमा(placenta) हुने पररवतनुनहरूले दनमन समसया खडा गननु सकछछः 

 १.  ठूलो बच्ा, 
  उचि रगत र उचि ईनसद्लनले साधारणतया बालक हुनप्नने भनिा ठूलो हुन सकछ।

 २.  सानो बच्ा, 
   यो एकिम ैकम हुनछ र जब आमाको मधम्हे धरैे वषनु िखेी हुिँ ैआईरहकेो भएमा र उनीको शालमा र रक्त नदलमा भएको 

पररवतनुनले हुन सकिछ।

के जनमने समयमा जघिलताहरू हुन सकर?
Could there be complications at birth?

सामानयतया टाउको बचिाको सबै भनिा ठूलो भाग हो र पदहला बादहर आउँछ। यदि टाउको दनकलेमा बाँकी शरीर दिपलेर सदजलै आऊँिछ। 
मधम्हे भएको आमा को दशशह्रूको काँध ठूलो हुन सकछ जसले जनमने समयमा जदटलताहरू हुन सकछ।  

मधम्हे भएको आमाको बालक 
Infant of a Diabetic Mother



यी बच्ाहरु जनम पघर के समसया हुन सकर? 
What problems do these babies have after birth?

 १.  रगतमा कम ्ीनी,  
   जब बचिाहरु जनमनछ तयसपछी आमा बाट िीनी प्राप्त गिदैन। दतनीहरूले दलने िीनीको मात्मा यी बचिाहरुको रगतमा धरैे 

इनसद्लन हुन सकछ। यसले रगतमा िीनीको मात्ामा कमी हुन सकिछ।

 २.  स्ास प्रस्ास समसया

 ३.  लुकोघमया(Polycythemia)  
   यसको मतलब रगतमा धरैे रातो रक्त सेल हुन ्हो। यदि तयहाँ केवल सामानय भनिा अदल बढी छन ्भने, यो उपिार गननु आवशयक 

छैन। यदि रातो रक्त सेल को संखया धरैे उचि छ भने, यसले रगत धरैे बाकलो बनाईदिनछ र रक्त नलीमा प्रवाह कम हुनेछ। धरैे 
बाकलो रगत पदन सदजलै ्ेकला बनन सकिछ र कदहलेकाहीं अनावशयक ्ेकला उतपािन गननु सकछन।् यदि आवशयक परेको 
खणडमा यो समसया सदजलै उपिार गननु सदकनछ।

 ४.  उमेर नपुगीकन जनमेका घििुहरू  
   मधम्हे आमाबाट उमरे नपग्ीकन जनमकेा दशशह्रू कदहलेकाहीं सदजलै जनमि छन ्र ती दशशह्रुलाई कदहलेकाँही अनय साधारण 

समसयाहरु हुन सकछ।

के मेरो बच्ामा पघर मधुमेह हुनर होला?
Will my baby develop diabetes later on?

एक मधम्हे आमा को दशश ्भएपदन पदछ वा वयसक जीवनमा मधम्हे हुनेछ भनने हुिँनै। मधम्हे पररवारमा सिनुछ यी बचिाहरु अनय 
सिसयहरु जसतै केदह हिमा मधम्हेको जोदखममा हुन सकिछ। यसले उदनहरुमा मधम्हे दवकास सामानय जनसंखया भनिा अदलकदत उचि 
हुने जोदखम हुन सकछ।

यदि मधम्हेको बारेमा ्प जानकारीको आवशयक परेमा कृपया कमनुिारी संग क्रा गन्नुहोला।

दोभाषे से्ाहरु 
Interpreter Services

यदि तपाईलंाई अगं्ेजी बोलने वा बझ्न मद्दतको आवशयकता भएमा वयावसादयक िोभाषहेरु उपलबध छन।् तपाईकंो एक पररवारको सिसय 
वा दमत् उपदस्त हुन सकछन,् तर आफनो बचिाको उपिारको बारेमा क्रा गननु पेशवेर अनव्ािक माफनु त नै हुनप्छनु। अनव्ािक सेवा 
दनछःशल्क र गोपय छन।्

यदि तपाईलाई िोभाष ेनदिएमा एक अनव्ािक(िोभाष)े लादग सोधने तपाईको अदधकार हो। कमनुिारीहरुले तपाईकंो लादग िोभासे बक् 
गररदिनेछन।्

यदि तपाईलाई िोभाषकेो जरुरी परेमा, कृपया Translating and Interpreter Service मा हामीलाई १३१ ४५० मा फोन गरेर समपकनु  
गन्नुहोला।

यदि तपाईलाई यस समबनधी क्नै पदन पक्षहरुमा छलफल गन्नुपरेमा कृपया SESLHD-RHWfeedback@health.nsw.gov.au मा 
ई-मले गन्नुहोला।
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