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ब चालाई माया गनुहोस,् चोटपटक ला नबाट जोगाउनुहोस ् 
(3 -5 वष) 

के तपा को ब चा सुर त छ?  

 चोटपटक ब चाको यान जाने एउटा ू मुख कारण हो। चोटपटकको कारणले हरेक वष कितपय ब चाह को 
अ गभ ग वा मृ यु हनेु  गदछ। ब चालाई चोटपटकबाट बचाउन, उसको यवहारह बारे यान दएर सबै 
स भा वत जो खमह  हटाउनुहोस।्  

 5 वष भ दा कम उमेरका ब चाह लाई कुन कुरा खतरनाक ह छु  भनेर थाहा नहनु  स छ वा याद रहँदैन। 
माता पताह ले उनीह को मताको ब ता-अनुमान गनु हँदैन।ु   

 हाॆो िनणयमा भूल हन जाँदा दघ नाु ु ह  हने गदु छ। तपा ले ब चाह लाई दघ नाु बाट कसर  ब ने भनेर 
िसकाएको भएपिन उनीह लाई यःतो िनणय आफ िलन न दनुहोस।्  

 त या क अनुसार 0 दे ख 5 वषका ब चाह लाई ूाय घरमै बढ  चोटपटक ला ने गदछ।  

 

3 दे ख 5 वषका ब चाह मा ूाय ला ने चोटपटकह :  

 ब दो स बयता, शार रक श मा वृ  र ब ता ःवतंऽताले गदा, यस उमेरका ब चाह  च न, उृन र अ ले 
गरेको मु ँकल वा खतरापूण कामह  दोहो  याउन मन पराउने ह छन।ु ्  उनीह को हतार र िनणय मतामा 
कमीले गदा चोटपटकको स भावना बढेर जान स छ।  

 यस अवःथामा ूाय ला ने चोटपटकह मा ल ने, पो ने र डा ने पदछ।  

 

ूाय ला ने चोटपटक तथा रोकथामका उपायह :  

1. ल ने  

 स भव भएस म ब क बेड ूयोग नगनुहोस।् तल एउटा अित र  ता न िम ने बेड जडान भएको बेडको 
ूयोग गन वचार गनुहोस।्   

 ब क बेडको ूयोग गन माता पताले ब चाह लाई मािथ लो डेकमा सुताउने नगरे राॆो ह छ।ु  नऽ भने, 

मािथ लो डेकको छेउमा उपयु  उचाइको बिलयो बार लगाउनुहोस ्र सुर त तवरमा उ लनका लािग द॑ो 
िसँढ  लगाउनुहोस।्  

 ब चाह लाई ल नबाट जोगाउन, व डो गाड जडान गनुहोस ्वा बर डा व रप र बार वा तारको जाली 
लगाउनुहोस।्  

 ब चाह लाई जताभा व दगुन न दनुहोस।् नऽ भने, उनीह  िभ ा, ढोका वा फरिनचरमा अ झन वा ठो कन 
पु छन।्  

 भुइमा पानी वा िच लो पदाथ पो खएको छ भने ब चाह लाई िच लेर ल न न दन तु तै सफा ग र हा नुपछ।  

 भुइमा ओ याउने सामान वचार गरेर रो नुहोस। ्  िच लो खाले भुइ छ भने िच ल बःने स भावना बढ  
रह छ। सानो कापटको कारणले पिन अ झन स क छ।  
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 दव ैवयःक र ु ब चाह लाई अ झेर ल नबाट जोगाउन, हँ ने ठाउँमा खेलौना वा वःतु वा बजुलीको तारह  
जथाभाबी रा ु हँदैन।ु  

  

2. डा ने वा पो ने  

 ब चाह लाई आफै खाना पकाउन न लगाउनुहोस।् साना ब चाह ले कप नुडल बनाउँदा ूाय तातो पानीले 
पो ने गछ। तातो पानी हालेपिछ, फोम कप िचसै भएको बेला पिन िभऽको वःत ुधेरै तातो हन स छु । य द 
फोम कप धेरै बिलयो छैन भने, उ चतम तापबमको कारणले यो नरम हन स छ।ु  साना ब चाह ले द॑ो 
सँग कप समाएनन भने ् डा न स छ।   

 टेबलको कनारामा अथवा ब चाह  पु न स ने ठाउँमा िचयाको भाँडा, क ली वा थमस नरा ुहोस। ्   

 सलाई वा लाईटरह  टाढा रा ुहोस।् ब चाह लाई आगो खेलाउँदा खतरा ह छ भ ने कुराको ात ु गराउनुहोस।्  

 

डामेको उपचार: घाउमा िचसो पानी हालेर शीतल बनाउनुहोस।् यसपिछ सफा 
कपडा वा या डेज लगाएर बाँ नुहोस।् घाउमा तेल, टथपेःटू , िघउ 

वा कु क  सस न पो ुहोस।् यसलाई एडेिशभ सेिसङ जःतै 

या ड-ए स वा मुलायम कपडामा न बाँ नुहोस।् 
 

 

 

िनंकष:  

 धेरैजसो चोटपटकह को रोकथाम गन स क छ। उपयु  देखभाल गन उपायह  अपनाउन माता पताह ले 
होिसयार भएर िशशु वकासबारे जानकार  रा ुपछ।  

 उनीह लाई क ह यै घरमा ए लै वा कुनै ठलोू  ब चाको देखरेखमा नछा नुहोस।्  

 माता पताह ले ब चाह का लािग एउटा राॆो उदाहरण बनेर देखाउनु पछ। ब चाह को िमजास बु न 
उनीह मा राॆर  यान दनुहोस ्र सह  समयमा सुर ा मक यवहारह  िसकाउनुहोस।्  

 क डरगाटन िश कह  जःता िशशु ःयार कमचार ह ले साना ब चाह लाई चोटपटकबाट जोगाउन सह  
मागिनदशन दनुपछ।  

 

क हलेकाह  िशशु ःयाहार सेवाह को आवँयकता पन माता पताह ले सामा जक सेवा वभाग अ तगत भैप र िशशु 
ःयाहार सेवा वा परःपर सहयोग िशशु ःयाहार के िमा स पक गन स छन।् जानकार  वा सोधपुछका लािग, कृपया 
सामा जक सेवा वभागको पचा हेनुहोस ्वा यसको िशशु ःयाहार के ि परामश िनर नालयमा स पक गनुहोस।्  
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