
 

Information for patients after a miscarriage 

गर्भपतनपछ िः आमाबाबुका लागग जानकारी 

➢ Nepali ➢ जनवरी 2020 

शििुको असामशिक गर्भपतन (miscarriage) प्रािः अनपेशित हो। आमाबाबुका लाशग िो अनुर्व हृदिशवदारक हुन्छ। िहााँ उपलब्ध  

जानकारीले तपाईं तथा तपाईंको पररवारलाई करिन शनर्भि शलनका लाशग सहािता मद्दत गनेछ। जब तपाईंले तपाईंको बच्चाको मृत्िु हुाँदछै 

वा र्एको छ र्न्ने समाचार प्राप्त गनुभहुन्छ, सामाशजक कािभकताभले तपाईंलाई शनम्न तररकाले मागभदिभन वा सहािता गनभ सक्छन: 

• अब के गने 

• तपाईंको शििुसाँगको समि 

• स्मृशतहरू शसजभना गने  

• अन्त्िेशिको बन्दोबस्त वा अन्ि शवकल्पहरू 

• पोस्टमोटभम  

• िशत तथा िोकको सहािता सेवाहरू 

अब के गन े

तपाईंलाई  अस्पतालको वार्भको एक एकल कोिामा तपाईंलाई र्नाभ गररनेछ। र्ाक्टर, नसभ तथा सामाशजक कािभकताभ टोलीले तपाईंको शििुको 

प्रसवको िोजनाको छलफल गनभका लाशग तपाईंलाई त्िहााँ र्ेट्ने छन्। तपाईं अस्पतालमा रहाँदा तपाईंको जोर्ी वा अरू पररवार सदस्िजस्ता 

कुनै सहािता व्यशि आफूसाँग बस्नका लाशग राख्न सकु्नहुन्छ।  

तपाईंको शििुसगँको समय 

तपाईंले आफ्नो शििुलाई हनेभ चाहन सकु्नहुन्छ। अस्पतालका कमभचारी तथा सामाशजक कािभकताभले तपाईंलाई तिार रहन मद्दत गनभका लाशग 

तपाईंको बच्चा कस्तो दशेिन्छ र्नेर व्याख्िा गनभ सक्छन्। कमभचारीले तपाईंको लाशग शििुसाँग समि शबताउनका लाशग उनीहरूलाई लुगा 

लगाइददने र कम्बलले बेररददने गनभ सक्छन्। धेरै बाबुआमाले र्नेका छन् दक िो अनुर्वले उनीहरूलाई िोक मनाउन र स्मृशतहरूको शसजभना 

गनभ मद्दत गरेको छ। 

बाबुआमाका नाताले तपाईं आफ्नो शििुसाँग कशत समि शबताउन चाहनुहुन्छ र्न्ने तपाईंमा र्र पछभ। अस्पतालका कमभचारीले तपाईंको 

पररवारको इच्छाहरूमा साथ ददने गनेछन्।  

अन्ि पररवार सदस्िहरूले पशन आफ्नो मािा व्यि गनभका लाशग तपाईंको शििुलाई हनेभ चाहन सक्छन्। बाबुआमाका नाताले कसलाई तपाईंको 

बच्चालाई र्ेट्न ददने र्न्ने कुरा तपाईंमा र्र पछभ । कमभकाण्र् पुरा गनभ वा आिीवाभदको आिोजना गनभका लाशग तपाईंले स्थानीि धमभगुरूलाई 

सम्पकभ  गने इच्छा राख्न सकु्नहुन्छ। सामाशजक कािभकताभले अस्पताल कोिा वा अस्पतालको पूजाघरमा गोप्िरूपमा त्िसो गराइददने बन्दोबस्त 

गनभ सक्छन्। 

तपाईंको बच्चाको स्मृगतहरू ससजभना गन े

आफ्नो बच्चाको स्मृशत शसजभना गनाभले तपाईंलाई सान्त्वना शमल्न सक्छ। िस शवकल्पमा एक स्मृशत बाकस पशन बनाउन सदकन्छ जसमा तपाईंको 

बच्चाको शववरर्हरू (वजन तथा लम्बाइ), िाट कार्भ, ररस्टब्िाण्र्, हात तथा िुट्टाको छाप, कपालको चुल्िी वा तस्वीरहरू राख्न सदकन्छ। 

तपाईंले बच्चालाई नुहाइददएर वा लुगा फेररददएर र आफ्नै शविेष तस्वीर शिचेर पशन आफ्नो बच्चासाँग समि शबताउने इच्छा गनभ सकु्नहुन्छ। 

तपाईंले “Recognition of early pregnancy loss” (िीघ्र गर्भपतनको पशहचान) को प्रमार्पत्रका लाशग पशन आवेदन गनभ सकु्नहुन्छ। तपाईंको 

बच्चासाँगको ती स्मृशतहरू शसजभना गनभका लाशग सामाशजक कािभकताभले मद्दत गनभ सक्छन्।   



 

प्रकािक South Eastern Sydney Local Health District 

St George Hospital Social Work Department 

फोन 9113 2494 

अन्त्येसि सेवा वा अन्तय गवकल्पहरू 

िदद तपाईंको बच्चा २० हप्ता र्न्दा कम समि गर्भमा शथिो र्ने कानुनी रूपमा अन्त्िेशि गनुभ पने आवश्िकता हुाँदनै। धेरै पररवारहरूले अन्त्िेशि 

सेवा रोज्छन् जुन तपाईंको बच्चाको जीवनको सम्मान गने समारोह हो। तपाईंले अन्त्िेशि प्रवन्धक नरोजेसम्म तपाईंको बच्चालाई अस्पतालको 

िवगृहमा राशिनेछ। 

िदद तपाईं अन्त्िेशि नगने शनर्भि गनुभहुन्छ र्ने तपाईंले केही अन्ि शवकल्पहरू रोज्न सकु्नहुन्छ: 

▪ शनजीरूपमा िव गाड्ने। िो व्यवस्था गनभका लाशग मद्दत गनभ तपाईंले सामाशजक कािभकताभलाई कुरा गनभ सकु्नहुन्छ। 

▪ तपाईंले आफ्नो शििुसाँग आफू तथा आफ्ना पररवारले समि शबताउनका लाशग आि घण्टासम्मका लाशग घरमा शलएर जान सकु्नहुन्छ। 

त्िसपशछ तपाईंले आफ्नो शििुलाई अस्पतालमा दफताभ ल्िाउनुपने हुन्छ। 

▪ अस्पतालमा दाहसंस्कार। तपाईंको शििुलाई स्मारक पाकभ मा दाहसंस्कार गररनेछ। पररवारहरूलाई स्मारक तथा समर्पभत बगैंचा 

िेत्रमा िरानी छने समारोहमा र्ाग शलनका लाशग आमन्त्रर् गररन्छ। तपाईंको शििुलाई प्रशतशवशम्बत गने तथा अक्सर स्मरर् 

गराउने शविेष स्थल बगैंचा हो। 

पोिमार्भम 

मेशर्कल टोलीले मृत्िुको कारर् शनक्िौल गने परीिर्को शवकल्पका बारेमा तपाईंसाँग छलफल गनभसक्छ। केही आमाबाबुले मृत्िुको कारर् 

आनुवांशिक हो दक र्नेर पत्तालगाउन अनुरोध गछभन्। िो पूर्भरूपमा तपाईंको शनर्भि हो। पररर्ामले संधै  उत्तर प्रदान नगनभ सक्छ र केही समि 

शलनसक्छ। जब शत प्राप्त हुन्छन् मेशर्कल टोलीले तपाईंलाई फलो अप र्ेटघाटमा जानकारी गराउनेछन्। 

क्षगत तथा िोकका सहायता सेवाहरू 

Red Nose Grief and Loss 

शविोग सहािता (Bereavement Support) (२४ सै घण्टा) 

फोन: 1300 308 307 

www.rednosegriefandloss.com.au 

इमेल: support@rednose.com.au 
 

Bears of Hope 

गर्ाभवती तथा शििु िशत सहािता (Pregnancy & Infant Loss Support) 

फोन: 1300 114 073 

www.bearsofhope.org.au 
 

Sands Australia 

Sands सहािता लाइन 

फोन: 1300 072 637 

www.sands.org.au 

 

िदद तपाईंलाई अंग्रेजी बुझ्न वा बोल्नका लाशग मद्दतको जरूरत पछभ र्ने पेिेवर दोर्ाषेहरू उपलब्ध छन्। तपाईंसाँग पररवार सदस्ि वा 

साथीर्ाई उपशस्थत र्एका हुन सक्छन् तर हरेचाहबारेका सबै सञ्चारहरू पेिेवर दोर्ाषेको माध्िमबाट गनुभ पछभ। दोर्ाषे सेवाहरू शनःिुल्क 

तथा गोप्ि हुन्छन्। दोर्ाषे उपलब्ध गराइएको छैन र्ने िसको लाशग अनुरोध गनुभ तपाईंको अशधकार हो। कमभचारीले तपाईंका लाशग दोर्ाषे 

उपलब्ध गराउने छन्।  

St George Hospital उपर्ोिा सल्लाहकार समूहद्वारा समीिा गररएको। शर्सेम्वर 2017 

http://www.rednosegriefandloss.com.au/
http://www.bearsofhope.org.au/
http://www.sands.org.au/

