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आमाहरु र बच्ाहरुको स्ास्यको लागि स्तनपान महत् पूण्ण छ।
्तपाईले कसरी स्तनपान िराउने ससकननु पर्णछ, र जसको लागि समय र धैय्ण्ता िननु्णपनने हुन सकरछ। ससकराखेरीको लागि मद्द्त सलननु महत् पूण्ण हुनेछ।

शुरुका दिनहरुमा
• जनम पसछ छाला छालाको सम्पक्ण  िना्णले स्तनपानमा मद्द्त पनुगनेछ। 
• न्जा्त सििनु जनमेको केगह घणिाको लागि ्तेजजलो हुनछ। बच्ालाई खनु्ाउनको लागि ्तयार भएको संके्तको यार िननु्णहोला। तयसपछी बच्ाहरु कगहलेकाँही 

प्ाय लामो सनुतनेछन्।
• थोरै मात्ाको िनुरुको दुध(पगहलो दुध) ्तपाईको बालकको स्ास्य (प्ग्तरक्ा) प्णालीको लागि महत् पूण्ण छ।
• बालकहरुले केगह टरनमै भोकलािेको र चलाख भएको संके्त टरनेछ। उनीहरुलाई २४ घणिामा बाह्र पलि समम स्तनपान िराईनछ।
• स्तनहरु कससलो हुनेछ र केगह टरनको लागि टिकका हुनेछ। गनयमम्त रुपमा खनु्ाएर बच्ाको स्थि्ती पगन फेरर रहननुहोला। थोरै मात्ामा दुध गनचोरेमा मनुनिा नरम 

हुनेछ र िाँससन मद्द्त पनुगनेछ। यटर असजजलो भएमा, सचसो सथचाई िननु्णहोला, हलका मसाज र पयाकमा टरए अननुसार दुखने कम िराउननुहोला।
• खनु्ाउनको लागि ्तपाईको धाईआमालाई बसाएर ससकाउन लिाउननुहोला।
• सगह थिानमा राखने र सगह ्तररकाले िाँसनेले समसयाहरुबाि बचाउन सगकनछ।
• आफनो बालकलाई टरन रा्त ्ररपरी राखनेले उगनहरुको भोक र थाकेको संके्तहरु बनुझन मद्द्त पनुगनेछ
• यटर ्तपाईको बालक ्तपाई संि छैन र ससधै स्तनपान िराउन सक्म नहुननुभएमा, दुघ कसरी नोचोनने बारेमा मद्द्तको लागि भन्नुहोला। यसले ्तपाईको आपू्तती र 

दुध प्रान िन्णकोलागि मद्द्त पनुगनेछ। 

भोक लागेको संकेत(CUES)
• उठको बेला हाई िनने र ्तनकने।
• मनुख रसाउने र ओंठ चनुसने।
• मनुखमा हा्त लयाउने।
• रुननु भनेको अँ्तास्ललएको र भोक लािेको संके्त हो।

कुनचाँही सतन र कतत लामो समय? 
• हरेक खनु्ाईमा ्तपाईले िनुरु िननु्ण भएको स्तन परर््त्णन िननु्णहोला।
• हरेक स्तनबाि हरेक केगह टरनहरुमा बराबरी समय खनु्ाउने प्यास िननु्णहोला। जब ्तपाईको दुधको आपू्तती बि्न थालछ, हेरक पलि एउिा स्तन ररतयाउने प्यास 

िननु्णहोला। यटर बच्ाले थप चाहेजस्तो िरेमा अकको पट्ी पगन टरननुहोला।
• प्ायजसो बालकहरुले उगनहरु ्तयार भएपछी सकनेछन्; खनु्ाएको समय हेरररहननु परदैन।
• बच्ा ठूलो हुँरै िएपछी खनु्ाउने समय कम हुँरै जानछ।

सतनमा तपाईको बालकलाई राखने र टाँसने
• साबनुन पानीले आफनो हा्त धोएर, सनुखखा िननु्णहोला।
• ्तपाईको िाडलाई सजजलो हुने िरेर बसननुहोला।
• ्तपाईको बालकको गनक्तम सम्पक्ण मा लयाउन ओिेको लनुिा खोसलटरननुहोला।
• ्तपाईको बालकलाई आफूग्तर फका्णउननुहोला र पँञ्ाले समातननुहोला – पेि आमाको काखमा राखननुहोला।
• आफनो बालकको घाँिी र कनु मलाई हा्तले िे्ा टरननुहोला(उगनहरुको िाउकोलाई भनरा) 
• ्तपाईको बालकको सचऊँडोले आफनो स्तन छनु ्ाउननुहोला र नाकलाई आफनो दुधको मनुनिोको ससधा लिाउननुहोला।
• आफनो बालकको मनुख आँ िनने समय कनु ननु्णहोला। ्तपाईको दुधको मनुनिो संि बालकको ठोककाउननुहोला ्ा उगनहरुको मनुखमा दुध गनचोरीटरननुहोला जसले 

उगनहरुलाई मनुख आँ िन्ण प्होतसाहन िननेछ।
• ्तपाईको दुधको मनुनिोलाई बालकको मनुखको मासथललो भािग्तर ्ताकननुहोला। ्तपाईको बालकले के्ल दुधको मनुनिो मात् हैन स्तनको भाि पगन प्सस्त सलएर 

चनुसेको गनश्चय िननु्णहोला।
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यटर ्तपाईलाई रोभाषेको आ्शयक परेमा, कृपया ट्ानसलेटिंङ्ग एणड ईनिरप्ेटिंङ्ग से्ा(TIS) को १३१ ४५० मा फोन िननु्णहोला
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• पगहको चनुसाई सछिो सछिो हुनेछ, तयसपछी गबस्तारै चनुसरै/रोककंरै रोककंरै िननेछ।
• बालको मनुखबाि दुधको मनुनिा फनु सकनछ भने ्तपाईको िाँससने ्तररकामा समसया भएर हुन सकरछ।
• पगहलो केगह टरनहरुमा दुधको मनुनिो रहकोहुननु साधारण हो। गनयमम्त  दुधको मनुनिो दुखने फनु ि्ने र रि्त आउने भने साधारण हैन – मद्द्तको लागि भन्नुहोला।

पररपकको सतनको दुध
• जनमेको ग्तन रेखी पाँच टरन पछी ्तपाईको धेरै दुध बन् थालरछ। यटर ्तपाईको स्तनमा केगह फरक नआएमा आफनो धाईआमालाई जानकार िराउननुहोला। 

्तपाईको भररएको, स्थिर स्तन दुई रेखी चार हप्तामा िान्त हुन थालरछ।
• िनुरुमा खनु्ाऊँरा दुथ ‘पा्तलो’ से्तो- गनलो रंिको रेखखनछ। यो दुधले ्तपाईको बालकको ग्तखा्ण मेिाउनेछ।
• ्तपाईको बालकको भोक मेिाउनकोलागि अन्तग्तर बाकलो हुनेछ।

रातको खुवाई
• पगहला केगह मगहना प्ायजसो बालकहरु टरनमा बिी सनुतरछन्। उगनहरुले टरनको पसछलला समयहरु र साँझमा छनु िेको भाि पनुरा िर्णछन्।
• प्ायजसको बालकहरुले रा्तभरमा कमम्तमा पगन एक ्ा दुई पलि दुध खानछन्।

तवचार पुयायाउनुपनने केतह महतवपूरया जानकारीहरु
• स्तनको दुध सछटै् पचाउने हुनाले बालकहरुलाई गनयमम्त रुपमा खनु्ाउननु पर्णछ।
• यटर उगनहरुले बालकलाई ्तासलका बनाएर खनु्ाउने भनरा भोक लािे अननुसार खनु्ाउने िरेमा प्ायजसो मगहलाहरुले आफनो बालकको लागि प्या्णप्त दुध 

बनाउनेछ।
• बालकलाई समय ्तासलका बनाएर खनु्ाउने डममी ्ा पाउडर दुध टरने िना्णले स्तन सनुकरै जाने, चाउरी पनने ्ा दुधको आपूर्तंमा कमी आउन सकरछ। तयहाँ 

बालकलाई एलजती हुने ्ा अनय स्ास्य समसयाहरुको ग्कास हुने ख्तरा बि्न थालरछ।  
• यटर ्तपाईलाई आफनो स्तनपान समबन्धमा कनु नै खालका सरोकार भएमा, ्तपाईको स्ास्यकमती ्ा एउिा Australian Breastfeeding Association 

Counsellor संि १८०० ६८६ २६८ मा कनु रा िननु्ण महत् पूण्ण हुनेछ।

यदि तपाईलाई अझै थप मद्दत चातहएमा कृपया सम्पकया  गनुयाहोला
• ्तपाईको थिागनय मिरनंिी यूगनि।
• ्तपाईको थिागनय Child and Family Health Nurse
• Australian Breastfeeding Association Helpline 

फोनः १८०० ६८६ २६८, हप्ताको सा्तै टरन, ्ा www.breastfeeding.asn.au मा हेननु्णहोला
• MotherSafe (Medications in Pregnancy & Lactation Service) 

फोनः (०२) ९३८२ ६५३९ ्ा १८०० ६४७ ८४८ यटर महानिररय ईलाका भनरा बागहर भएमा। सोमबार रेखी िनुक्रबार, गबहान ९ बजे रेखी टरऊँसो ५ बजे 
समम।

• लाकिाससयन परामि्णरा्ताको लागि (IBCLC) www.lcanz.org/find-a-consultant.htm
• काया्णलय समय बागहरको समयको परामि्ण लाईन ्तपाईको Baby’s Personal Health Record(गनलो पनुसस्तका) मा सूसच्त छन्

यदि के मलाई अंग्ेजी बोलनमा मद्दत चातहएमा के हुन्छ? 
यटर ्तपाईलाई अंग्ेजी बोलन र बनुझन मद्द्त चागहएमा पेिे्ार रोभाषेहरु उपलब्ध छन्। ्तपाईको परर्ारको सरसय ्ा साथी उपस्थि्त हुन सकरछन्, ्तर ्तपाईको 
हेरग्चारको सम्पूण्ण सं्ारहरु पेिे्ार रोभाषेको माफ्ण ्त हुननु अगन्ाय्ण छ। रोभाषे से्ा गनिनुलकः हो र िोपय हुनेछ फोन १३१ ४५०।

ससफाररस(उद्घघृत)
Eat for Health, NHMRC Infant Feeding Guidelines for Health Workers 2012.
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