
तेश्रो र चौथा डिग्री जन्ाउदँा  
हुने पररधिय फटाईलाई क् गनने

REDUCING THIRD AND FOURTH DEGREE PERINEAL TEARS Nepali

पररधिय फटाई(पेररनेल टटयर) के हरो?
What are perineal tears?
• पेरिनेल टियिले तपाईंको पेरिननयमको छाला ि मांसपेशीहरूलाई 

असि गर्दछ, तपाईंको योनी ि गुद्ािको बीचमा।

• पनहलो ि रोस्ो निग्ी फिाई धेिै सामानय हुनछन् ि सामानयतया कुनै 
कटिनाई नबना ननको हुनछ।

• यी फिाई(चयानतने)लाई िाँका लगाउन आवशयक पर्दछ ि तपाईंको 
स्ानीय िाकििसँग अनुगमन गनु्दहोस्। 

तेस्रो र चौथरो डिग्री फटाई के हुन्?
What are third and fourth degree tears?
• तेस्ो निग्ी चयानतने असि मांसपेशीहरूको माधयम बाि जानछ जुन 

मलद्ाि (पछानिको बािो) लाई ननयनत्रण गर्दछ।

• चौथो निग्ी चयानतने असि गुद्ाि वा मलाशय को भाग समम नवसताि 
हुनछ। तेस्ो ि चौथो निग्ी चयानतएमा सामानयतया अपिेटिंग थथएििमा 
उपचािको आवशयकता पर्दछ। 

के यरो ्लाई हुन सक्छ?
Could this happen to me?
योनन द्ाि जनम टरने मनहलाहरुमा लगभग हिेक १०० मधयेमा ४ ले तेस्ो 
वा चौथो निग्ी को फिाई अनुभव गर्दछन्

यटर नननम भएमा तपाईंको तेस्ो वा चौथो निग्ी चयानतने संभावना बटि हुन 
सकरछन्:

• यो तपाईको पनहलो बच्ा हो

• तपाईं रक्षिण पूव्द एथशयाई पृष्ठभूमीको हुनुहुनछ

• तपाईंको पनहलेनै तेस्ो वा चौथो निग्ी पेरिनेल टिअि भएको थथयो

• तपाईंको बच्ाको वजन ४ नकलोग्ाम (९ पाउणि) भनरा बटि 
भएको वा तपाईंको पछािी भाग संग नतनीहरूको पथछल्तिको भाग 
(पछानि) पिेमा

• तपाईंको बच्ाको काँध जनमको बेला अि्केमा

• तपाइलँाई तपाइकँो जनमाउँरा फोिसेप वा अनय उपकिणहरूको  
आवशयक पिेमा।

केनह मनहलाको लानग तेस्ो वा चौथो निग्ी फाि्नाले टरसा ननयनत्रण 
गुमाउन पनन सकछन्। स्ायी प्रभावहरू सिीक ननरान ि उपयुक्त 
व्यवस्ापन ि अनुगमनको साथ कम गन्द सनकनछ।
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यटद तपाइसँँग यस सूचनाकरो बारे्ा प्रश्नहरू ्छन् 
भने कृपया तपाइकँरो सुँिेनरी वा प्रसूडतशास्त्रीसँग  

कुरा गनुनुहरोस्।
यटद तपाईंलाई अंग्ेजरी बुझनु वा बरोलन ्द्दत 

चाडहएकरो ्छ भने कृपया क्नुचाररीलाई दरोभाषेकरो 
लाडग भन्ुहरोस्। यटद तपाइ ँहा्रीलाई सम्पकनु  

गननु दरोभाषे प्रयरोग गननु आवशयक ्छ भने, कृपया 
ट्ानसलेटटंङ्ग एणि ईनटरप्रेटटंङ्ग सरभंस (TIS 

National) लाई 131 450 ्ा फरोन गनुनुहरोस्।

पनहलो निग्ी फिाईको 
प्रभाव छालामा मात्र हुनछ

योनी

चौथा निग्ीको फिाई मलद्ाि को 
विीपरिको भागमा पर्दछन्

पेरिनम(परिधी)

मलद्ाि

रोस्ो निग्ी फिाई छाला ि मांसपेथश 
संलगन हुनछन्

तेस्ो निग्ी फिाई मलद्ाि को वरिपरि 
मांसपेथश समावेश हुनछ



तलका हेरचाह ततवहरूले तेस्रो र चौथरो डिग्री पेररनल फटाईकरो दर क्  
गननु प्रदशनुन गररएकरो ्छन्।

यरो ्ेररो हेरचाहकरो लाडग के अथनु हुन्छ?
What does this mean for my care?
ननमन हेिचाह तत्वहरू तेस्ो ि चौथो निग्ी पेरिनेल फिाई कम गन्द प्ररश्दन 
गरिएको छ ि योनन जनम भएका सबै मनहलाहरूलाई प्ररान गनु्दपछ्द:

• जब तपाइकँो बच्ाको िाउको आऊँरछ तपाइकँो पेरिननयममा नयानो 
सफा धोएको कपिा (संकुचन) 
को प्रयोग गिेि थथचनुहोला। 
यसले तपाइकँो पेरिननयमको 
मांसपेशीहरूलाई प्राकृनतक 
रूपमा फैलाउन मद्दत गर्दछ।

• तपाईंलाई आफनो बेथाको बखत 
ि जनमाउने लस्नतहरू अपनाउन 
प्रोतसानहत गनु्दहोस्, तपाईंको बेथाको रोस्ो चिणमा (जब तपाईंको 
बच्ाको िाउको आउँरै गछ्द) तपाईंको बच्ालाई नबसतािै ि हताि 
नगिी जनम टरन मद्दत गर्दछ (उराहिणका लानग हात ि घुँिामा)।

• तपाईंलाई सास फेनने तरिकाहरू माफ्द त नबसतिै ि ननयनत्रक्णत रुपमा 
जनम टरन मद्दत गर्दछ, ि धके्ने ननरनेशन नबना।

• तपाईंको बच्ाको िाउको ि काँधहरूको जनमको बखत तपाईंको 
पेरिननयमलाई ह्का रूपमा समथ्दन गन्द हातहरू प्रयोग गिेि। 

जन्हरू जसकरो लाडग उपकरणकरो सहयरोगकरो 
आवशयक पदनु्छ
For births that require instrumental assistance
• कनहलेकाँही उपकिणहरू, जसतै फोरस्द वा भयाकुम (भेंनिहाउस) 

तपाईंको बच्ाको जनममा सहयोग पुया्दउन आवशयक पर्दछ। 
फोरस्द ि भेनिहाउसहरू ती उपकिणहरू हुन् जसले तपाईंको प्रसूनत 
थचनकतसकलाई तपाईंको संकुचनको साथ समय समयमा तपाईंको 
बच्ाको जनममा सहयोग पुया्दउन सषिम गर्दछ।

• कुन उपकिण प्रयोग गनने तपाइकँो जनमाईमा कसिी प्रगनत भइिहेको 
छ ि तपाइकँो बच्ाको लस्नत कसतो छ भन्ेमा ननभ्दि गर्दछ। यी 
उपकिणहरूले आमा ि बच्ालाई सुिक्षित योननको जनम थलन 
सहयोग पुया्दउँछन्।

• यटर यो तपाइकँो पनहलो जनमाई हो ि तपाइलँाई फोिसेप वा 
भेंनिहाउसको सहयोगको आवशयकता छ भने हामी एनपथसयोिोमीको 
लानग थसफारिस गननेछौं। एनपथसयोिोमी कैचीले तपाइकँो योनी को 
प्रवेश द्ाि रेखी पेरिननयम सममको किाई हो।

• एक एनपथसयोिोमीले तेस्ो ि चौथो निग्ी पेरिनेल फिाई कम गन्द मद्दत 
गर्दछ।

• हामी तपाइकँो अनुमती मागनेछौं ि एनपथसओिोमी प्ररश्दन गनु्द अघघ 
पीिाबाि िाहत टरने औषधी प्ररान गरिनेछ।

्लाई कसररी आफूलाई तेस्रो वा चौथरो डिग्री 
पेररनेल टटअर ्छ थाहा हुन्छ?
How will I know if I have a third or fourth 
degree perineal tear?
तपाईंको बच्ाको जनम पथछ हामी तपाईंको पेरिनेल फाटिएको छ 
नक भनेि हेन्दका लानग तपाईंको पेरिननयल ि गुद्ाि षिेत्र जाँच गननेछौं। 
चयानतएको नछुिाइएको सुननक्चित गन्द हामी सबै मनहलाहरूको गुराशय 
जाँचकोलानग थसफारिस गर्दछौं।

यस पिीषिणले आनतरिक फिाईहरू पनहचान गन्द सकरछ, ि यो सुननक्चित 
गर्दछ नक हामी उथचत उपचाि प्ररान गन्द ि अनुगमन गन्द सषिम हुनेछौं।

हामीले यो पिीषिण आयोजजत गनु्द अघघ हामी तपाईंको सहमनत मागनेछौं, 
ि तपाईं कुनै पनन समयमा पिीषिाको लानग तपाईंको सहमनत नफता्द थलन 
सकनुहुनेछ।

यटद ्लाई तेस्रो वा चौथरो डिग्री फटाई भएकरो ्छ 
भने के हुन्छ?
What happens if I get a third or fourth degree 
tear?
सामानयतया एक श्यनरिया कषि (अपिेटिंग थथएिि) मा चयानतएको मम्दत 
गन्द आवशयक हुनछ। तपाईंको बच्ा तपाईंको साथी, एक परिवािको 
सरसय वा एक सुँिेनीले हेिचाह गछ्दन्। नतनीहरूलाई समथ्दन प्ररान 
गरिनेछ। तपाईंलाई दुखाईको िाहत ि तपाईं फिाई ननको पान्द के गन्द 
सकनुहुनछ के बािेमा जानकािी प्ररान गनु्दपछ्द।

तपाई घि जानुभए पथछ सवास्य पेशेविलाई भेि्नको लानग भेिघाि तय 
गरिनेछ। एउिा अनुभवी मनहलाको सवास्य नफजजयोथेिानपसिको साथ 
अनुगमनको पनन थसफारिश गरिनछ।

* WHA National Collaborative  को बािे जानकािी  
 https://women.wcha.asn.au/collaborative मा उपलब्ध छन्

यटद तपाइ ँचाहानुहुन्छ 
भने तपाइलँे कुनै पडन 
हेरचाहलाई अस्वरीकार 

गननु सकनुहुन्छ


