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ब चालाई माया गनहुोस,् चोटपटक ला नबाट जोगाउनहुोस ्

 (0 -1 वष) 

 

 

के तपा को िशश ुसरु त छ?  

 चोटपटक ब चाह को यान जाने ू मुख कारण हो। चोटपटकको कारणले हरेक वष कितपय ब चाह को अ गभ ग वा 

मृ य ु हने गदछ।ु  िशशुलाई चोटपटकबाट बचाउन, उसको यवहारह बारे यान दएर सबै स भा वत जो खमह  
हटाउनहुोस।्  

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

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

 

0 दे ख 1 वषका िशशुह मा ूाय ला ने चोटपटकह :  

 िशशहु  4 दे ख 5 म हना पु दा कुनै वःतुह  भएितर ल केर समाउन खो ने प हलो ूयास गन गछन।् उनीह  उ ानो 

सुतेको बेला, छेउितर ढ कन वा प टन खो छन।् केह  सय िभऽै बःन, बामे सन र उिभन स ने ह छन।ु ्  हँ न र व रप रको 
वातावरणह  छान बन गन ू यास गन उनीह लाई धेरै समय ला दैन। केह  िशशुह को अ  भ दा चाँडो वकास ह छ।ु   

 एक वष मिुनका िशशुह ले आ नो देखभाल ःवयं गन स दैनन।् तसथ, चोटपटकबाट ब ने र उपयु  रोकथाम मलूक 

कदमह  चा ने बारेमा माता पताह लाई थाहा हन ुज र  छ।ु   

 एक वष मिुनका िशशुह मा ूाय ला ने चोटपटकह मा ल ने र डा ने पदछन।्  

 

ूाय ला न ेचोटपटक तथा रोकथामका उपायह :  

1. ल ने  

 कुनैपिन िशश ु(कुनैपिन उमेरको) लाई डायपर चे जङ याट, ठूलो मा छेको खाट वा सोफामा ए लै नछा नहुोस।् य द 

हाल केह  समयस म िशशलुाई हेन फुसद छैन भने, उसलाई कोबो वा लपेेनमा रा ुहोस।्  

 िशशलुाई कोबोमा राखेर छेउको बार उठाएर ब द गनहुोस।्  

 िशशलुाई कुन ैःशोलर वा बेबी या रज, बेबी वा कर वा हाइचेयरमा राखेपिछ सरु ा फता र सुर ा ताला लगाइ दनहुोस।्  

 

2. डा न े  

 िशशलुाई नुहाउने पानी तयार गनुहोस,् तातो पानी हा न ुभ दा प हला टबमा िचसो पानी हा नहुोस।् र, पानीलाई राॆर  

चलाउनुहोस र आ नो कु हनो हालेर पानीको तापमान वचार ् गनहुोस।्  

 डा नबाट बचाउन िशशलुाई दन लागेको दध वा कुनपैिन गरम वःतकुो तापमान वचार ू गनुहोस।्  
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 दध वा अ य िशशुको खाू ह लाई माइबोवेभ ओभनमा नतताउनहुोस कनभने ् माइबोवेभमा गरम गरेको खाना वा पेय 
वःतुमा सबैितर समान तापमान हने गदन।ु  खा  वा पेयको सतहमा ठ क माऽ गरम दे खएपिन, िभऽी भाग धेरै गरम 

भएको हन स छु । यसबाट िशशकुो मुख वा घाँट  डा न स छ।  

 टेबलको कनारामा तातो खा  वा पेय नरा ुहोस।् य द टेबलमा गरम खानेकुराह  राखेको छ भने, िशशलुाई यान दएर 
याद गनुहोस।्  

 

डामेको उपचार  

˙ ूभा वत भागलाई शीतल बनाउन वःतारै पानीको धारामा रा हुोस वा िचसो पानीमा डबाउनुहोस।् ्ु  घाउमािथ िसधै बरफ 

नलगाउनहुोस।्  

˙ ूभा वत भागबाट वःतारै सँग कपडा हटाउनुहोस तर छालामा टाँिसएको कपडा् ह  नहटाउनहुोस।् यसपिछ एउटा सफा 

कपडा वा या डेजले बाँ नहुोस।्  

˙ घाउमािथ तेल, टथपेःटू , िघउ वा कु क  सस नलगाउनहुोस।् या ड-ए स वा मुलायम कपडा जःतो एडेिशभ सेिसङले 
नबाँ नुहोस।्   

 

3. भा सामा हनेु  चोटपटकह   

 भा साको ढोकामा ब चाह  िभऽ पःन नस ने ग र गेट लगाउनुहोस।्  

 भा सामा खाना पकाउन जानु भ दा प हला िशशलुाई एउटा सुर त ठाउँ (जःत ैकोबो वा लेपेन) मा रा हुोस।् 4 म हना 

वा बढ  उमरेको िशशुह  कुनै वःतु भएितर ल केर समाउन खो छन।् तसथ, भा सामा काम गदा उनीह लाई प यूमँा 
नबो नहुोस।्  

 

िनंकष:  

 धेरैजसो चोटपटकह को रोकथाम गन स क छ। उपयु  देखभाल गन उपायह  अपनाउन माता पताह ले होिसयार भएर 

िशश ु वकासबारे जानकार  रा ुपछ।  

 ब चाह ले के गदछन भनेर ् माता पताह ले सदा यान दइ रा पुछ। उनीह लाई क ह य ैघरमा ए लै वा कुन ैठूलो 
ब चाको देखरेखमा नछा नहुोस।्  

 

क हलेकाह  िशशु ःयाहार सेवाह को आवँयकता पन माता पताह ले सामा जक सेवा वभाग अ तगत भपै र िशश ुःयाहार 
सेवा वा परःपर सहयोग िशशु ःयाहार के िमा स पक गन स छन।् जानकार  वा सोधपछुका लािग, कृपया सामा जक सेवा 

वभागको पचा हेनहुोस वा यसको ् िशश ुःयाहार के ि परामश िनर नालयमा स पक गनहुोस।्  

टेल: 2835 2016  

 


