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जीववत
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नवजात मशशह
ु रुलाई सुत्केरी अवस्थािा जांच गने र अनत आवश्यक सेवा प्रर्दान गनुन जरुरी रहे कोछ l HMIS
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प्राप्त गनेसेवाग्राहीहरुको संख्या जम्िा १६% िात्र रहेको छ lसुत्केरी अवस्थािा आिा तथा नवमशशुको जााँच

गरी जदटलताका अवस्थाहरु सियिै पदहचान,व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरी िात ृ तथा नवमशशु ित्ृ यु कि
गने उद्र्दे श्य हााँमसल गनन िहत्वपण
ु न टे वा पय
ु ानउनका लागग

स्थानीय तहिा उत्तर प्रसत
ु ी स्याहार घरभेट

कायनक्रिको शुक्ष्ियोजना तथा संचालन कायनक्रि आगथनक वषन २०७४/७५ र्दे णख १५ वटा ष्ट्जल्लाका ३० वटा

स्थानीय तहिाट सुरु गररएको हो lप्रत्येक वषन यो कायनक्रि बिस्तार गर्दै हाल आगथनक वषन २०७७/७८ सम्ि
५४

वटा ष्ट्जल्लाको ३९६

स्थानीय तहिा बिस्तार गररएको छ l जम्िा ५४

स्थानीय तहिा बिस्तार गररएको ४० वटा ष्ट्जल्ला िात्र रहे को छ l

वटा ष्ट्जल्ला िध्ये सम्पण
ु न

स्थानीय तहहरुिाउत्तर प्रसत
ु ी स्याहार घरभेट कायनक्रि संचालन र ननरन्तरताको लागग संनघय सरकारिाट

प्रर्दे श र स्थानीय तहिा ससतन िजेट बिननयोजन गररर्दै आएको छ l हाल सम्ि ३९६स्थानीय तहिा िजेट
बिननयोजन गररएको छ भने ननकट भववष्यिा यो कायनक्रिलाई राष्ट्ष्िय स्तरिा लैजाने उद्र्दे श्य रहे को छ l
स्थानीय तहहरुले कायनक्रि लागु भैसकेका स्थानीय तहिा समिक्षा तथा योजना गोष्ठी र कयनक्रि कायनन्वयन
ननरन्तर रुपिा गर्दै जाने र कायनक्रि सरु
ु गनप
ुन ने नयााँ थप स्थानीय तहहरुले योजना गोष्ठी गरर कायनक्रि
लागु गररने छ l यसकोलागग स्थानीय तहका स्वास््य शाखालाई अमभिुखीकरण गनन, स्वास््य िन्त्रालय,

स्वास््य सेवा बिभाग, पररवार कल्याण िहाशाखाले प्रर्दे श तहका सहजकतानहरुलाई अमभिुखीकरण गररसके
पनछ स्वास््य ननर्दे शालय/स्वास््य कायानलयहरुले प्रर्दे शका सहजकातानद्वारा स्थानीय तहलाई अमभिख
ु ीकरण
गनुप
न ने आवश्यकता रहे को छ l
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२. उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजना गोष्ठी संचालन गनय सहजकतायको
लागग व्यवस्थापन ननर्दे शशका
२.१ प्रर्दे श तहको भूशमका
•

यो कायनक्रि संचालन र ननरन्तरताको लागग आगािी आगथनक िषनहरुिा संनघय सरकारले न्युनति
िात्र ससतन िजेट बिननयोजन गनन सतने भएकोले, प्रर्दे श सरकारले सिै स्थानीय तहहरुिा कायनक्रि

•

पुग्ने गरर िजेटको व्यवस्थापन गनन सके अनत उत्ति हुनेछ l
प्रर्दे श स्वास््य ननर्दे शनालयले, प्रर्दे शिा बिननयोजन गररएको िजेट िाट उत्तर प्रसत
ु ी स्याहार घरभेट

कायनक्रि संचालन गनन, कायनक्रि लागु भएका सम्पण
ु न स्थानीय तहिाट स्वास््य शाखा प्रिख
ु र
एकजना नमसंग किनचारी लाई आिन्त्रण गरर अमभिख
ु ीकरण गनप
ुन नेछ l
•

सिै भन्र्दा पदहले संघलेप्रसत
ु ी स्याहार घरभेट िागनर्दशनन तयार गरर सिै प्रर्दे शहरुिाट प्रर्दे श स्तरीय
सहजकतानहरुलाई अमभिख
ु ीकरण गने छ l

•

प्रर्दे श स्तरीय सहजकतानहरुको अमभिख
ु ीकरण कायनक्रि सम्पन्न भएपछी िात्र प्रर्दे श/स्वास््य कायानलय
ले प्रसुती स्याहार कायनक्रि ववस्तार गनन िजेट बिननयोजन भएका स्थानीय तहहरुको क्षिता अमभवद्
ृ दर्द
गनप
ुन ने छl

•

ननर्दे शनालयले अमभिख
ु ीकरणको लागग िजेट, स्वास््य कायानलयहरुिा पठाई सकेको अवस्थािा
स्वास््य कायानलयहरुलाई नै यो कायनक्रि सम्पन्न गनन आग्रह गनन सक्रकन्छ तर सहजीकरण गनन

•

प्रर्दे श स्वास््य ननर्दे शनालय ले सहयोग गनप
ुन ने हुन्छ l
उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना गोष्ठी संचालन र कायनक्रि कायनन्वयन गनन स्वास््य
ननर्दे शनालयले प्रर्दे श तहका यस कायनक्रि सम्िष्ट्न्ि अमभिुखीकरण प्राप्त सहजकतानहरु लाई नै
सहजीकरणको लागग सिािेश गनुप
न ने आवश्यकता रहे को छ l

•

स्थाननय तहहरूिाप्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रि संचालन गनन िजेट बिननयोजन गररएका स्थाननय

तहहरूिाट सहभागी िोलार्न क्षिता अमभवद्
ृ दर्द गररसके पनछ िात्र स्थानीय तहहरुले नया पामलकहरुिा
उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रि सुरु गनप
ुन नेछ । स्थानीय तहहरुिा प्रसुती स्याहार घरभेट

कायनक्रि ननरन्तरताको लागग र नयााँ थप गनुप
न ने स्थाननय तहहरुको लागग स्थानीय तहिै िजेट
बिननयोजन गररएको छl
•

प्रर्दे श स्तरिाट स्थानीय तहहरुको क्षिता अमभवद्
ृ दर्दगनन (स्थाननयय तहका सहजकतान बिकाश गनन)

प्रर्दे श तहिा २ दर्दने उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना अमभिुखीकरण गोष्ठी संचालन गनप
ुन ने

हुन्छ lयस गोष्ठीिा स्थानीय तहका सहजकतानहरु लाई आआफ्नो स्थाननय तहिा १ दर्दने स्थानीय
तहको समिक्षा तथा योजना गोष्ठी गने र कसरर कायनन्वयन गने भन्ने िारे सम्पुणन जानकारी
गराउनु पनेछ l
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•

उत्तर प्रसत
ु ी स्याहार घरभेट कायनक्रि सरु
ु नभएका स्थानीय तहका सहजकतानहरू लाई प्रर्दे श तहिा
अमभिुखीकरण गोष्ठीिा साििेश हुन आउाँ र्दा ल्याउनु पने त्यांक तथा सूचना/जानकारीहरु ल्याउन
पामलका मभत्रको कुनै एउटा प्रसुती सेवा उपलब्ि भएको स्वास््य चौकीको मलएर आउन आग्रह गने

•

जसले गर्दान सिुहकायन गनन सष्ट्जलो हुनेछ l
एउटा प्रसत
ु ी सेवा उपलब्ि भएको स्वास््य चौकीको त्यांक तथा सच
ू ना/जानकारीहरु: १.स्वास््य

संस्थाको िानव संशािनको अवस्था फारि अनुसूची ४ (ख), २. वाडनिा अवष्ट्स्थत गाउाँ /िाष्ट्स्तहरुको
नाि फारि अनुसूची ४ (ग), ३. स्वास््य साँस्था रहे को

वाडनको नतशा (ठुलो न्यज
ु वप्रंतिा िनाएर

ल्याउने), ४. स्वास््य संस्थाले उपलब्ि गराएको िात,ृ नवामशशु तथा िाल स्वास््य र पररवार
ननयोजन सम्िष्ट्न्ि १२ िदहनाकोत्यांक अनुसूची ४ (क) अनुसार मलएर आउन आग्रह गने l
•

स्वास््य साँस्था रहे को वाडनको नतशा ठुलो न्यज
ु वप्रन्टिा िनाएर ल्याउाँ र्दा उतत नतशािा स्वास््य
संस्था कुन ठाउाँ िा छ र कुन कुन ठाउाँ िा कुन कुन गाउाँ /िस्तीहरु पर्दन छन गाउाँ को नाि लेखरे
र्दे खाउनुपनेछ l त्यसको लागग सकेसम्ि स्थाननय तहको स्वास््य शाखा प्रिुखलाई सिै जानकारी
भएको वाडनको नतशा ल्याउाँ र्दा सष्ट्जलो पनेछ l

•

प्रत्येक स्थाननय तहले आआफ्ने स्थाननय तहको िात ृ तथा निमशशु स्वास््यको अनस
ु ूची ३ अनुसार
पनन मलएर आउन आग्रह गने l

•

िागथ उल्लेणखत सम्पण
ु न सच
ू ना तथा त्यांकहरु तयारी गरर ल्याउन प्रत्येक पामलकाका स्वास््य
प्रिुखहरुलाई तयारी फारिहरू कष्ट्म्तिा गोष्ठी संचालन हुन १ हप्ता अगाडी नै उपलब्ि गराउनेl

•

प्रर्दे श स्तरिा २ दर्दने उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना गोष्ठी संचालन गनन अनुसूची ८ िा
दर्दईएको कायनतामलकाप्रयोग गनन सक्रकन्छl

२.२ स्थानीय तहको भूशमका
प्रर्दे श तहिा २ दर्दनेप्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना सम्िष्ट्न्ि अमभिख
ु ीकरण प्राप्त गररसकेका स्थानीय
तहका सहजकतानहरु (स्वास््य शाखा प्रिख
र नमसंग किनचारी) ले यो कायनक्रिको फोकल व्यष्ट्ततको रुपिा
ु
काि गनुप
न ने छ l
•

कायनक्रिका फोकल ब्यष्ट्ततले िगथनङ्ग सेन्टर भएका प्रत्येक स्वास््य चौकीका ईन्चाजन र एकजना

नमसिंङ्गकिनचारी, स्थानीयतहका ननवानगचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायनकारी अगिकृत, िगथनङ्ग सेन्टर
भएका वाडनका अध्यक्षहरुलाई संलग्न गराई कायनक्रि लागु भएका स्थानीय तहिा १ दर्दनको गोष्ठी
आयोजना गनुन पनेछ l
•

यसै छलफलिा उत्तर प्रसुती स्याहार शुक्ष्ि योजनाको िहत्वको िारे िा छलफल गरी उत्तर प्रसुती
स्याहारगुणस्तरीय िनाउन उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रिको योजना िनाई लागु गनुन पने
हुन्छl
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•

कायनक्रि सुरु नभईसकेका स्थानीय तहका लागग यो १ दर्दने शुक्ष्ि योजना गोष्ठी संचालन अनुसूची

१ (क) िा दर्दईएको तामलकाअनुसार गनन सक्रकने छ l
•

कायनक्रि सुरु भईसकेका तर ननरन्तरता दर्दनुपने स्थानीय तहहरुले समिक्षा गोष्ठी गर्दानपननिागथ

उल्लेणखत सहभागीहरु लाईनै आिन्त्रण गनन सक्रकन्छर अनुसूची १ (ख) को तामलका प्रयोग गनन

सक्रकन्छ lप्रसत
ु ी सेवा प्रर्दाएकहरु (नमसिंङ्गकिनचारी) ले नै उत्तर प्रसत
ु ी सेवा प्रर्दान गने भएकोले
एकजना नमसिंङ्ग किनचारीको हकिा, संस्थािा जसले िषनिा सिै भन्र्दा िढी उत्तर प्रसुती स्याहारघरभेट
सेवा प्रर्दान गरे का छन ् ती नरमसंग किनचारीहरुलाई प्राथमिकता र्दीई सहभागी गराउनुपनेहुन्छ l
•

स्थानीय तहका फोकल व्यष्ट्ततहरुलाई प्राबिगिक सहायोगको आवश्यक परे िा स्वास््य कायानलयिाट

उत्तर प्रसुती स्याहार शुक्ष्ि योजना तथा समिक्षा सम्िष्ट्न्ि अमभिुखीकरण प्राप्त व्यष्ट्ततहरुको सहयोग
मलन सक्रकने छ l
•

उत्तर प्रसुती स्याहारघरभेट कायनक्रि सुरु नभएका स्थानीय तहका लागग गोष्ठी संचालन गनप
ुन ूवन
गोष्ठीिा सिािेश गररनुपने सम्पुणन स्वास््य संस्थाका प्रिुखहरुलाई गोष्ठीिा आउाँ र्दा तयारी गरर
ल्याउनप
ु ने सम्पण
ु न त्यांक र सच
ू नाहरु ननम्न अनस
ु ार तयारी गनन आग्रह गने र आवश्यक परे
प्राबिगिक सहयोग गने:

१.स्वास््य संस्थाको िानव संशािनको अवस्था फारि अनुसूची ४ (ख) िा दर्दईएको छ
२. वाडनिा अवष्ट्स्थत गाउाँ /िाष्ट्स्तहरुको नाि फारि अनुसूची ४ (ग) िा दर्दईएको छ
३. स्वास््य साँस्था रहे को वाडनको नतशा ठुलो news वप्रन्ट िनाएर ल्याउने

४. स्वास््य संस्थाले उपलब्ि गराएको िात,ृ नवामशशु तथा िाल स्वास््य र पररवार ननयोजन
सम्िष्ट्न्ि त्यांक (१२ िदहनाको)
•

िागथ उल्लेणखत १ र्दे णख ४ नम्िर सम्िको सूचना तथा त्यांकहरु तयारी गरर ल्याउन प्रत्येक

स्वास््य संस्थाका प्रिख
ु हरुलाई तयारी फारिहरू कष्ट्म्तिा गोष्ठी संचालन हुन १ हप्ता अगाडी नै
उपलब्ि गराउने l
•

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रि अनघल्ला आगथनक िषनहरुिा सरु
ु भईसकेका स्थानिय तहहरुको
लागग पनन समिक्षा साथै योजनाका लागग यदह िागनर्दशनन अनुसार गनन सक्रकने छ l

२.३ उत्तर प्रसुती स्याहारघरभेट काययक्रम लागु गनप
ुय ने स्वास््य संस्थाहरुको भूशमका
•

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना तथा समिक्षा गोष्ठी १ दर्दने हुने भएकोले सम्िष्ट्न्ित
स्थानीय तहले आिन्त्रण गरे पछीको गनुप
न ने सम्पण
ु न तयारीहरु स्वास््य साँस्थािाट नै गरे र ल्याउनुपने
हुन्छ I

•

तयारी गरे र ल्याउनु पने सूचना तथा त्यांकहरु;स्वास््य संस्थाको िानव संशािनको अवस्था,
वाडनिा अवष्ट्स्थत गाउाँ /िाष्ट्स्तहरुको नाि रिात,ृ नवामशशु तथा िाल स्वास््य र पररवार ननयोजन
सम्िष्ट्न्ि त्यांकहरु स्थाननयले उपलब्ि गराएको फारि को ननष्ट्श्चत ढांचािा नै तयारी हुनुपनेछl

•

स्वास््य साँस्था रहे को वाडनको नतशा ठुलो न्यज
ु वप्रन्टिा िनाएर ल्याउनु पने हुन्छ l
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•

िात,ृ नवामशशु तथा िाल स्वास््य र पररवार ननयोजन सम्िष्ट्न्ि त्यांकहरु सम्िष्ट्न्ित सेवा
रष्ट्जस्टरहरुिाट ननकाल्नु पनेछl सेवा रष्ट्जस्टरिाट त्यांक ननकाल्र्दा, अष्ट्न्ति आगथनक िषनको प्रत्येक
िदहनाको त्यांक ननकाल्नु पछन l

िुख्यगरर िात,ृ नवमशशु, िाल स्वास््य, पररवार ननयोजन र

खोप रष्ट्जस्टर चादहन्छ l
•

ठुलो न्युजवप्रन्ट िनाएर ल्याएको वडाको नतशािा चादहने सुचनाहरु गोष्ठीिै छलफल गरर
सहजकतानको सल्लाह अनस
ु ार तयारर गनुन पने हुन्छ l

३. उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेटशुक्ष्म योजना गोष्ठी संचालन गनय स्थाननय तहका
सहजकतायको लागग प्राबिगिक ननर्दे शशका
स्थानीय तहिा उत्तर प्रसत
ु ी स्याहारघरभेट शक्ष्
ु ि योजना कायनक्रि संचालनका लागग सहजकतानहरुले प्राबिगिक
सत्रिा कायनक्रि लागु नभएका नयााँस्थानीय तहहरुको लागग शुक्ष्ि योजना िनाउन अनुस्ची १ (क) िा
दर्दईएको तामलका र लागु भईसकेका स्थाननय तहहरुले समिक्षा र योजना िनाई कायनक्रि ननरन्तरता दर्दन

अनुस्ची १ (ख) िा दर्दईएको तामलका अनुसार ननम्न आवश्यक प्रक्रक्रयाहरु अपनाउनुपने हुन्छl

३.१ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजना तथा सशमक्षा गोष्ठीको उर्दे श्य तथा
एजेन्त्डाहरु
सहजकतानहरुले गोष्ठीको सरु
ु आतिा औपचाररक सत्र (सहभागीहरुको नाि र्दतान, पररचय र स्वागत िन्तब्य
आदर्द) पनछ प्राबिगिक सत्रिा गोस्ठीको उर्दे श्य र दर्दनभररिा गनुप
न ने कायनक्रिको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दान ननम्न
अनुसार गनन सक्रकन्छ:
३.१.१ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजनागोष्ठीको उर्दे श्यहरु (काययक्रम सुरु गनप
ुय ने नयााँस्थाननय
तहहरुको लागग):
•

राष्ट्ष्िय स्तरिा िात ृ तथा निमशशु स्वास््यको ष्ट्स्थनत,स्थाननय तह स्तरीय िात ृ तथा नािमशशु
सेवाको उपभोगको ष्ट्स्थनत साथै प्रसुती सेवा प्रर्दायक द्वारा उत्तर प्रसुती स्याहार सेवा उपलब्ि
गराउनक
ु ो िहत्विारे सहभागीहरुलाई थप ज्ञान हुनेछl

•

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रि कायानन्वयन गने, प्रसुती सेवािा सुिार ल्याउन कायनयोजना
िनाउने र कायानन्वयन गने प्रक्रक्रयािारे सहभागीहरुले ज्ञान हामसल गनेछन l

•

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रिको िहत्विारे स्थाननय तहका ब्यवस्थापकहरु िढी सचेत भई
कायनक्रिको अनुगिन गनन सतनेछन l
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३.१.२ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट सशमक्षा तथा योजना गोष्ठीको उर्दे श्यहरु (काययक्रम सुरु भैसकेका र
ननरन्त्तरता दर्दनुपने स्थाननय तहहरुको लागग):
•

राष्ट्ष्िय स्तरिा िात ृ तथा निमशशु स्वास््यको वतनिान ष्ट्स्थनत, स्थाननय तह स्तरीय िात ृ तथा
नािमशशु सेवाको उपभोगको ष्ट्स्थनत साथै प्रसुती सेवा प्रर्दायक द्वारा उत्तर प्रसत
ु ी स्याहार सेवा
उपलब्ि गराउनुको िहत्विारे सहभागीहरुलाई थप ज्ञान हुनेछ सहभागीहरुले

उत्तर प्रसुती स्याहार

घरभेट कायनक्रि कायनन्वयन गर्दान भोगेका अनभ
ु वहरु (सकारात्िक तथा सि
ु ारात्िक) सन्
ु ने, सन
ु ाउने
र सुिारको लागग कायनयोजना ननिानण गररनेछ l
•

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायनक्रिको सिल पक्ष र चुनौनतहरुिारे पामलकाका ब्यवस्थापकहरु िढी
सचेत भई कायनक्रिको सदह कायनन्वयन र सि
ु ारको लागग स्वास््य संस्था र सेवा प्रर्दायकहरुलाई
सहयोग गनेछन l

३.१.३ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट सशमक्षा तथा योजना गोष्ठीको एजेन्त्डाहरु
सहजकतानहरुले कायनक्रि सरु
ु गने नयााँ स्थानीय तहहरुको लागग अनुसूची १ (क) र सुरु भईसकेका तर
ननरन्तरता दर्दनुपने स्थानीय तहहरुको लागग अनुसूची १ (ख) िा दर्दईएको तामलका अनुसार दर्दनभररको
कायनक्रिको एजेन्डाहरु लेणख प्रस्तत
ु गनन सतनेछन l

३.२ मात ृ तथा निशशशु स्वास््यको राष्ट्ष्िय ष्ट्स्थनत
उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना तथा समिक्षा गोष्ठीको प्राबिगिक सत्रिा गोस्ठीको उर्दे श्य र
दर्दनभररिा गनुप
न ने कायनक्रिको एजेन्डा प्रस्तुत गररसकेपछी सहभागीहरुसंग नेपालको िात ृ तथा नवजात
मशशुको स्वास््य ष्ट्स्थनत िारे जानकारी आर्दानप्रर्दान गनन र सुत्केरी अवस्थािा आिा तथा नवमशशुहरुको
जांच, स्याहार र जदटलता पदहचान गने र सियिै प्रेषण गरर ज्यान जोणखििा पननिाट िचाउने प्रक्रक्रयाको
िहत्व िारे छलफल गनन अनुसूची २ िा दर्दईएको प्रस्तत
ु ीकरण को स्लाईडहरुप्रयोग गरर स्थानीय तहहरुको
तफनिाट प्रस्तुतीकरण गनन सक्रकन्छ l अवस्था, सिय र आवस्यकता हे री स्लाईडहरु नेपालीकरण गने र
अध्ययनहरुिाट नयााँ सच
ू नाहरु प्रकामशत भएिा त्यसलाई संशोिन गरर प्रस्तत
ु गनन सक्रकन्छ l प्रस्तत
ु गर्दान
उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट गने कायन प्रसुती सेवा प्रर्दायकहरुले नै गनप
न ने
ुन ने औगचत्यलाई राम्ररी पुष्ट्स्ट गनुप
हुन्छ l

३.३स्थानीय तहको मात ृ तथा निशशशु स्वास््यको ष्ट्स्थनत
नेपालको िात ृ तथा नवजात मशशुको स्वास््य ष्ट्स्थनत िारे जानकारी आर्दानप्रर्दान गररसकेपनछ, सहजकतानले
स्थानीय तहको िात,ृ नवजात मशश,ु मशशु तथा पररवार ननयोजन सेवाहरु उपभोग गरे को ष्ट्स्थनतिारे
सहभागीहरु संग छलफल गनन सक्रकन्छ l प्रस्तत
ु ीकरणको लागग अनुसूची ३ िा दर्दईएको फारिको ढााँचािा
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सेवा उपभोगको िावषनक त्यांकहरू कष्ट्म्तिा २ िषनको ववश्लेषण र तयारर गरर प्रस्तुनतकारण गने lसेवा
उपभोगको ष्ट्स्थनतिा सुिार भएनभएको छलफल गरर सुिार गनप
ुन ने बिषयहरु पदहचान र कायनन्वयनगरर
प्राथमिकता दर्दनुपने हुन्छ l िात ृ तथा नवजात मशशु स्वास््य सेवा उपभोगको अन्य त्यांकहरु पनन थप
गनन सक्रकन्छl िात ृ तथा नवजात मशशु ित्ृ यु कि गनन पररवार ननयोजन सेवा पनन

अपररहायन हुनेहुनाले

त्यस सम्िष्ट्न्ि ध्यान पुयानउनप
ु ने हुन्छ l

३.४ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजना प्रक्रक्रया समूहकायय
सहजकतानले यो सिुहकायन सत्रको लागग योजना तथा समिक्षा गोष्ठी गनुन भन्र्दा कष्ट्म्तिा १ हप्ता अगाडड
नै सहभागी स्वास््य संस्थाहरुलाई,ननम्न बिषयहरुिा संस्थागत प्रस्तुतीकरणकोलागग अनुसूची ४ (क), (ख)

र (ग) िा दर्दईएका फारिका ढााँचािा आवश्यक सूचना तथा िात,ृ नवजातमशशु तथा पररवार ननयोजन सेवाहरु
उपभोग सम्िष्ट्न्ि त्यांकहरु, स्वास््य संस्थािा कायनरत जनशष्ट्ततको वववरण, सम्िष्ट्न्ित ् स्वास््य संस्स्था
रहे को वडा मभत्र पने सम्पुणन गाउाँ /िष्ट्स्तहरु को नाि र यसको साथै ठुलो न्युष्ट्ज्प्रंतिा सम्िष्ट्न्ित स्वास््य साँस्था
रहे को वडाको नतशा तयारी गरर प्रस्तत
ु ीकरणको लागग मलएर आउन आग्रह गने वडा मभत्र पने गाउाँ र िस्तीहरुको
नाि कुनै पनन नछुटाई फारििा लेखनुपनेछl उतत सम्पण
ु न वववरण मलएर गोष्ठीिा सिािेश हुने र स्वास््य
संस्थािाट नत गाउाँ /िष्ट्स्तहरुिा पुग्न लाग्ने सिय िारे छलफल गनेl उतत िष्ट्स्तहरुिा पुग्न स्थानीय चलनचल्तीका

कुनैपनन यातायातका सािन वा कुनैपनन सािन नचल्ने भएिा दहंडेर पुग्न लाग्ने सियलाई ध्यान दर्दनुपनेछl
समह
ू कायय
सहभागीहरुलाई सिूह कायन गनन, आआफ्नो स्वास््य संस्थाको छुट्टाछुट्टै सिूहिा बिभाजन गने, न्युज्प्रीन्ट
र िाकनर उपलब्ि गराउनेl जनशष्ट्तत, सेवाको त्यांक साथै गाउाँ /िष्ट्स्तहरु को नाि प्रस्तत
ु ीकरणको लागग
न्युष्ट्ज्प्रंतिा तयार गने संस्थािाट ठुलो न्युष्ट्ज्प्रंतिा तयार गरे र ल्याएको नतशालाई सािाष्ट्जक नतशाको रुप
दर्दने यसको लागग ननम्न स्वास््य संस्थाको पंहुच भन्र्दा िादहरका सेवाहरुलाई नतशािा र्दे खाउनेकायनको लागग
आग्रह गनेl
SN नक्शामा र्दे खाउनप
ु ने बिषयहरु (Areas of plotting)
1

ठुलो न्युजवप्रन्टिा वाडनको नतशा िनाउने

2

नतशािा स्वास््यसाँस्था र्दे खाउने

3

स्वास््य संस्थािाट कुन दर्दशा र स्थानिा कुन कुन गाउाँ /िस्तीहरु

हे .पो/PHC/Hosp

छन ् नत सिैको नाि उल्लेख गने

नाि

स्वास््य संस्थािाट कुन गाउाँ /िस्तीिा पुग्न कनत सिय लाग्छ

<आगि घण्टा = (-H)

अगाडी संकेत र्दे खाउने l

घण्टा = (+H)

घन्टािा संकेत र्दे खाउनेl संकेत र्दे खाउं र्दा गाउाँ /िष्ट्स्तको नािको
4

संकेत (Signal)

आगि घण्टा र्दे णख एक

7

एक र्दे णख र्दर्
ु घण्टा=
(++H)
र्दर्
ु र्दे णख तीन घण्टा =
(+++H)
>तीन घण्टा=(++++H)
5

उतत िष्ट्स्तहरु िध्ये कुन कुन िस्तीिा आउटररच ष्ट्तलननकहरु
संचालनिा छन ् संकेत लेख्ने l

ओ.र.मस

6

कुन कुन िस्तीिा खोप ष्ट्तलननक संचालनिा छन ् संकेत लेख्ने l

र्.पी.आई

स्वास््य स्वयिसेववकाहरुको घर छन ् संकेत लेख्ने l

ि.स ्.स्व

7

उतत िष्ट्स्तहरु िध्ये कुन कुन िस्तीिा िदहला सािुर्दानयक

उतत िष्ट्स्तहरुिाट शाल्यक्रक्रया गरर िच्चा ननकाल्ने सेवा भएको
अस्पताल पग्ु न लाग्ने सिय घन्टािा संकेत लेख्नlे
8

३.५

र्दर्
ु घण्टा मभत्र = (2HCS)

तीन घण्टा मभत्र =(3HCS)
चार घण्टा मभत्र =(4HCS)
५ वा>५ घण्टा= (5HCS)

उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजना सम्िष्ट्न्त्ि प्रक्रक्रया समूहकायय प्रस्तुतीकरण

सहजकतानले यो सिुहकायन सम्पन्न भैसकेपछी प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई पालैपालो प्रस्तुतीकरण गनन
लगाउने छलफलिा कुन गाउाँ /िस्ती, जातजानत/जनासंख्याले िात ृ तथा नवमशशु स्वास््य सेवािाट
िष्ट्न्चनतकरणिा परे काछन ् पदहचान गने र सेवा उपलब्ि गराउन र सि
ु ारगनन कायन योजना िनाई कायनन्वयन
गनन आग्रह गने l

३.६ उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट काययक्रम व्यवस्थापन,अशभलेख/प्रनतिेर्दन,
अनुगमन/सप
ु ररभेक्षण र प्रमाणीकरण
सहजकतानले यो सिुहकायन प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भैसकेपछी उत्तर प्रसुती Home Visit कायनक्रि संचालनको
लागग आआफ्नो स्थानीय तह मभत्ररहे का सम्पण
ु न स्वास््य संस्थाहरुिा एकरुपता ल्याउन सिै सहभागीहरुको
संलग्नतािा ननम्न बिषयहरुिा छलफल गरर ननणनय गनुप
न ने हुन्छ l
३.६.१ काययक्रम व्यवस्थापन (सेवा प्रर्दायकलाई प्रोत्साहन खचय)
सिूह कायनिा स्वास््य संस्थाहरुले अनुसूची ४ (ग) फारििा दर्दईएको वडािा अवष्ट्स्थत गाउाँ िष्ट्स्तहरुको
नाि र स्वास््य संस्थािाट उतत िस्तीिा पुग्ने सियको आिारिा (भौगोमलक ववकटताको आिारिा) संनघय
सरकारिाट उपलब्ि भएको स्थानीय तहको ससतन कायनक्रिको िागनर्दशननिा तोक्रकए ििोष्ट्जि२४ घण्टा, ३
दर्दन (४८-७२ घण्टा)र ७-१४ दर्दनिाघर भेट गरर सेवा प्रर्दान गनन जााँर्दा सेवा प्रर्दाएकहरुलाई प्रोत्साहन खचन
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िाडफाड गने व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय तहले ननष्ट्श्चत गनुप
न ने हुन्छ lचौथो मभष्ट्जट भने आआफ्नो स्थानीय
तहले सेवा प्रर्दायकहरु लाई घर भेटको लागग प्रोत्साहन खचन कायनक्रि सम्पन्न मभसकेपनछ वा अगाडड नै
उपलब्ि गराउने भन्ने बिषयिा सिै सहभागीको सहिनतिा तय गने l
३.६.२ अशभलेख/प्रनतिेर्दन
सेवा प्रर्दायकले प्रोटोकल अनुसार सुत्केरी भएको
दर्दन (४८-७२ घण्टा) र ७-१४

२४ घण्टािा पदहलो मभष्ट्जट स्वास््य संस्थािा/घरभेट ३

दर्दनिा घरभेट गरर उत्तर प्रसुती सेवा उपलब्ि गराएको अमभलेख िात ृ तथा

नवमशशु रष्ट्जस्टरिा राख्नप
ु ने र प्रत्येक िदहनाकोप्रनतिेर्दनिा उल्लेख गरर पठाउनप
ु ने हुन्छ भने उत्तर प्रसत
ु ी
स्याहार चौथो मभष्ट्जट चाही सुत्केरी भएको ४२ दर्दनिा िच्चालाई डीवपटी खोप लगाउन आउर्दा स्वास््य
संस्थािा वा आउटररच ष्ट्तलननकहरुिा उत्तर प्रसुती सेवा मलएको सुननष्ट्स्चत गररअमभलेख िात ृ तथा नवमशशु
रष्ट्जस्टरिा राख्नुपने हुन्छl स्थानीय तहले प्रोटोकल अनस
ु ार को उत्तर प्रसुती सेवाको अवस्था िामसकप्रनतिेर्दन
सम्िष्ट्न्ि िैठकिा छलफल गनुप
न ने हुन्छ l
३.६.३ अनग
ु मन/सप
ु ररभेक्षणर प्रमाणणकरण
प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य शाखाले सेवा प्रर्दयेकहरु घरभेटिा गई सुत्केरी आिा तथा नवमशशुहरुको
शारीररक जांच गने, जदटलता पत्ता लगाउने, व्यवस्थापन गने र प्रेषण गनुप
न ने अवस्था भएिा तुरुन्त
नष्ट्जकैको िह
ु ी सेवा (CEONC) भएको अस्पतालिा प्रेषण गरर सेवा मलएको सनु नष्ट्स्चत
ृ त आकष्ट्स्िक प्रसत
गने कायन गरे को नगरे को अनुगिन र सुपेररभेक्षण गने l प्रिाणीकरणको लागग, खोप केन्रिा सुपेररभेक्षणिा
गई बि. सी. जी. खोप लगाउन िच्चा मलई आउने आिाहरुलाई भेदट िच्चा जन्िेको २४ घण्टािा स्वास््य
संस्था/घरिा सेवा प्रर्दान गरे को नगरे को, ३ दर्दन (४८-७२ घण्टा) र ७-१४ र्दीनिाघरै िा गई सेवा प्रर्दान गरे को
नगरे को र ४२ दर्दनिा स्वास््य संस्था वा आउट ररच ष्ट्तलननकहरुिा िच्चालार् खोप लगाउन जााँर्दा चौथो
पटकको जांच गरे /नगरे को कुरा सोध्ने तथा सुत्केरी आिाहरुलाई फोन गरर सोिेर सुननष्ट्स्चत गने l

३.७ उत्तर प्रसत
ु ी स्याहार घरभेट गररसेवा प्रर्दान गनय प्रयोग गररने चेकशलस्ट
सेवा प्रर्दाएकले प्रोटोकल अनस
ु ार सुत्केरी भएको २४ घन्टािा, ३ दर्दन (४८-७२ घण्टा) र ७-१४ दर्दनिा घरभेट
गरर सेवा उपलब्ि गराउन अनुसूची ९ िा दर्दईएको चेकमलस्टको प्रयोग गनुप
न नेछ l

३.८ मात ृ तथा नवशशशु स्वास््य सेवा सुिार गनय स्वास््य संस्थाको कायययोजना
प्रत्येक स्वास््य साँस्थाले संस्थाको प्रस्तत
ु ीकरण पनछ छलफलिा पदहचान भएका िात ृ तथा नवमशशु सेवा
सम्िष्ट्न्ि सिस्याहरुको सिािानका लागग ननम्न कायनयोजना फरािका ढााँचािा सिस्या पदहचान र
कायनन्वयन गनन कायन योजना तयार गने l

9

स्वास््य संस्थाको नाि:
कायनयोजना
क्र.सं.

गनप
ुन ने कायनहरु

पुनरावलोकन
कदहले सम्ि
पुरा गने?

कसले गने
?

मिनत

अवस्था

नोट: उत्तर प्रसुती घर भेटमा जााँर्दा सेवा प्रर्दायकले घरभेट झोला तयार गरर शलनु पनेछ l उक्त झोलामा
आमा र नव शशशुको सररररक जााँचको लागग नभई नहुने औजार उपकरण हुनुपछय l कष्ट्म्तमा रक्तचाप नाप्ने,

ज्वोरो नाप्ने, पन्त्जा, पाठे घरको उचाई नाप्ने टे प, टचयलाईट, ड्रेशसंग सेट, वेटाडीन आदर्द हुनुपछय lआमा र

िच्चा र्दव
य ने हुन्त्छ l त्यसैले
ु ैलाई कुनै जदटलता र्दे खा परे मा स्वास््य संस्थामा प्रेषण गरर उपचार गनुप
जदटलताको आिारमा स्वास््य चौकीमा (िगथिंग सेन्त्टर)

वा CEONC सुवविा भएको अस्पतालमा प्रेषण

गने भन्त्ने कुरा सेवा प्रर्दायकले ध्यान दर्दनुपनेछ l प्रेषण गनुप
य ने सेवाग्राहीलाई प्रेषणको सल्लाह मार नभई
प्रेषण भएको ननष्ट्श्चत गरे को हुनुपछय l

अनुसुगचहरु:
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अनुसूची १ (क) १ दर्दने उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट काययक्रमको शुक्ष्म योजना गोष्ठीको
ताशलका (काययक्रम सुरु नभएका नयााँ स्थाननय तहहरुको लागग)

अपेक्षक्षत पररणािहरू:
•

सहभागीहरूले राष्ट्ष्िय र स्थाननय तह को MNH ष्ट्स्थनत र उत्तर प्रसुती घरभेटको िहत्वको
िारे िा जानकारी पाउनेछन ्

•

सहभागीहरूले उत्तर प्रसुती घरभेट कायानन्वयन प्रक्रक्रया र ववतरण सेवा सुिारको लागग योजना
ववकास गने िारे ज्ञान पाउनेछन ्

•

स्थाननय तहका ब्यस्थापकहरू

घरभेटको िहत्त्वका िारे सचेत हुनेछन ् र कायनक्रि अनुगिन

गनन सक्षि हुनेछन ्
सहभागीहरूको प्रस्ताववत सच
ू ी:
• स्वास््य संस्था प्रिूख र प्रत्येक स्वास््य संस्थाको एक नमसिंग स्टाफ
• स्थाननय तह प्रिख
ु , उप-प्रिख
ु र िख्
ु य प्रशासननक अगिकृत
सहजकतानहरूको प्रस्ताववत सूची:
सम्िष्ट्न्ित स्वास््य सिन्वयक र सम्िष्ट्न्ित स्थाननय तहको नमसिंग स्टाफ
सम्िष्ट्न्ित स्वास््य कायानलयहरूको फोकल व्यष्ट्तत (आवश्यक भएिा)
मिती:
स्थान:
सिय: १० – ५ िजे
सिय

सािग्री

सहजीकरणको प्रक्रक्रया

उत्तर प्रसत
ू ी घरभेट योजना कायनशालाका लागग एक दर्दनको तामलका
२०

पररचय, सहभागीहरूको स्वागत

१०

कायनशाला उद्र्दे श्य र एजेन्डा

मिनट
मिनट
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३०

राष्ट्ष्िय MNH ष्ट्स्थनत

दर्दर्एको प्रस्तनु त स्लार्ड अनुसार

३०

स्थाननय तहको MNH status (ANC to उत्तर

दर्दर्एको ढांचा अनस
ु ार

१५

गचया ब्रेक

मिनट
मिनट
मिनट
३०

मिनट

प्रसुती )

उत्तर प्रसुती सुक्ष्ियोजना प्रक्रक्रया (सिूह कायन
र प्रस्तुनत)

१० र्दे णख १ मिनट मिनेट सिय सिै

जानकारीको अष्ट्न्ति तयारीको लागग

सहभागीहरूलाई दर्दर्नेछ (डाटा, एचआर र
गाउाँ को र्दरू ी)

सहभागीहरूलाई सािाष्ट्जक सेवा म्यावपङ्गको
लागग सोगिनेछ (स्वास््य संस्था, गाउाँ /
सिूहको नाि, गाउाँ / तलस्टरको र्दरू ी

स्वास््य संस्था, PHC/ORC, EPI, FCHV,

CEONC सवु विा / अस्पताल व्यष्ट्ततगत वाडन
नतशािा र्दे खाईनेछ)

पामलकाले ननम्न जानकारी तयार गननका
लागग प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई योजना
िैठकको एक हप्ता अनघ अगग्रि ढााँचाहरू
प्रर्दान गनन आवश्यक छ:

प्रत्येक स्वास््य संस्थाले अनुसूची ४ क, ४
ख, ४ ग अनुसार जानकारी मलएर आउन

भन्ने, सोदह संस्थाको वाडनको नतशा ठुलो
news print ma िनाएर ल्याउन भन्ने र

सिूह कायनिा िसेर सेवा म्यावपङ्ग गने

(guideline अनुसार भने लगाउने) वडाको

नतसा र सािाष्ट्जक सेवा को म्यावपङ्ग गने
नोट: र्दरू ी आिाररत उत्तर प्रसूती घरभेट
प्रोत्साहन योजना, योजना सत्रको िखत
ववकमसत गररनेछ

30

Khaja break

१५

स्वास््य संस्थाको प्रस्तुनत (एक पनछ अको)

मिनट
मिनट

पुग्न गाह्रो गाउाँ सिूह /को पदहचान गनह
ुन ोस ्
)के िदहलाहरू संस्थागत delivery

लागग छुटे का त छै नन ्?, के FCHV

उपलब्ि छन ्?)
३०

मिनट

१५

मिनट

उत्तर प्रसुती घरभेट भत्ताको प्राविान (प्रनतपूनतन
वा अगग्रि) रे कडडन / / ररपोदटन ,

र्दरू ी आिाररत उत्तर प्रसत
ु ी घरभेट यात्रा

खचन योजना

ननगरानी / ननरीक्षण, प्रिाणणकरण प्रक्रक्रया

(सहजकतान)

उत्तर प्रसुती checklist र मशक्षा ढााँचा

(सहजकतान)

12

को स्पस्टीकरण र ढााँचा हरे क स्वास््य
संस्था/बिगथिंग सेन्टरलाई प्रर्दान गनह
ुन ोस ्

६०

मिनट

स्वास््य संस्था अनुसार कायन योजना ववकास
र प्रस्तुतीकरण

स्वास््य संस्थाका सहभागीहरु

प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई कायन योजना र
कायन योजना िनाउने ढााँचा प्रर्दान गनह
ुन ोस ्

सिालोचना

अनुसूची १ (ख) १ दर्दने उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट काययक्रमको सशमक्षा तथा योजना
गोष्ठीको ताशलका (काययक्रम सरु
ु भईसकेका स्थाननय तहहरुको लागग)
अपेक्षक्षत पररणािहरू:
•

सहभागीहरूले राष्ट्ष्िय र पामलका MNH ष्ट्स्थनत र उत्तर प्रसुती घरभेटको िहत्वको िारे िा
जानकारी पाउनेछन ्

•

सहभागीहरूले उत्तर प्रसुती घरभेट कायानन्वयन प्रक्रक्रया र ववतरण सेवा सुिारको लागग योजना
ववकास गने िारे ज्ञान पाउनेछन ्

•

पामलका प्रिन्िकहरू

घरभेटको िहत्त्वका िारे सचेत हुनेछन ्, कायनक्रि अनुगिन गनन सक्षि

हुनेछन ् र साथै संस्थागत सूिारिा िर्दत पुयानउनेछन ्
सहभागीहरूको प्रस्ताववत सच
ू ी:
•

स्वास््य संस्था प्रिुख र नमसनङ (जसले अिीक उत्तर प्रसुती घरभेटगरे ) साथै स्थाननय तह
प्रिुख, उप-प्रिुख र प्रिुख प्रशासकीय अगिकृत

सहजकतानहरुको प्रस्ताववत सच
ू ी :
•

स्वास््य शाखा प्रिुख र सम्िष्ट्न्ित स्थाननय को नमसिंग स्टाफ
सम्िष्ट्न्ित स्वास््य कायानलयहरूको फोकल व्यष्ट्तत (आवश्यक भएिा)

मिती:
स्थान:
सिय: १० – ५ िजे
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सिय

सािग्री

सहष्ट्जकरणको प्रक्रक्रया

उत्तर प्रसुती घरभेट सिीक्षा र योजना कायनशालाका लागग एक दर्दनको तामलका
१५

पररचय, सहभागीहरूको स्वागत

सहजकतान (स्थाननय तह)

१०

कायनशाला उद्र्दे श्य र एजेन्डा

सहजकतान (स्थाननय तह )

३०

नेपालको सिग्र MNH ष्ट्स्थनत

PPP िा आिाररत ् (स्थाननय तह/HO)

३०

स्थाननय तह को सिग्र MNH ष्ट्स्थनत (ANC

दर्दर्एको ढााँचािा आिाररत (स्थाननय तह

१५

गचया break

मिनट
मिनट
मिनट
मिनट
मिनट
६०

मिनट

र्दे णख उत्तर प्रसुती )

)

स्थाननय तह अनभ
ु व िााँड्नको लागी तयार हुनु
पछन ::

यस प्रक्रक्रयाको सिीक्षा गररनेछ र

कायनक्रि प्रक्रक्रयािा केष्ट्न्रत हुर्दैँ आएको छ?
िैठक योजना

िुद्र्दाहरूलाई केष्ट्न्रत गर्दै

तपार्ाँको पामलकाले कसरी उत्तर प्रसुती घरभेट

गह
ृ यात्रा प्रोत्साहन योजना
प्रोत्साहन प्रनतपूनतन

स्थाननय तह ले अनुभवहरू साझेर्दारी
गनुह
न ु नेछ: थप सुिारको लागग

सत्रका लागग सहयोगी सािग्री:

न्यूजवप्रन्ट र िाकनरहरू प्रत्येक सिूहलाई
दर्दर्नेछ

रे कडडन / / ररपोदटिंग
कायनक्रि पयनवेक्षण
६०

मिनट

कायनक्रि प्रिाणणकरण (उत्तर प्रसुती घरभेट)

प्रर्दायकहरूका अनुभवहरू उत्तर प्रसुती घरभेट

सािुदहक काि (स्वास््य संस्था अनुसार):

ध्यान)?

गने

कायनक्रििा केष्ट्न्रत
•

(तल्लो िंर्द
ु ाहरुिा ववशेष

र्दरू ीिा आिाररत प्रर्दायकहरूद्वारा घरिा
आएका िदहलाहरूको संख्या (<आिा

घण्टा, आिा घण्टा र्दे णख २ घण्टा, २ र्दे णख
३ घण्टा र> ३ घण्टा)
•

प्रस्तनु तको लागग सिाचार वप्रन्ट प्रर्दान

अनुसूची ५, ६,७ अनुसार जानकारी मलएर
आउन भन्ने l

वाडन अनुसारको उत्तर प्रसुती कभरे ज गत
वषनको कभरे जको तुलनािा

•

जदटलताको सूची उत्तर प्रसत
ु ी घरभेटको

िेला पदहचान गररयो
•

रे फरल व्यवस्थापन प्रक्रक्रया यदर्द

जदटलता पदहचान गररएको भए
•

अन्य MNH सेवाहरू उत्तर प्रसुती चेकअप
र स्वास््य मशक्षा िाहे क
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५०

खाजा ब्रेक

१५

सिह
ू प्रस्तनु त एक एक गरी(१५ मिनट हरे कलाई
)

फोकस गनह
ुन ोस ्: साि्यन र चन
ु ौतीहरूको

६०

स्वास््य संस्था अनुसार कायन योजना ववकाश

हरे क स्वास््य संस्था दर्दर्एको ढााँचािा

/ प्रस्तुनत

योजना ववकास गनेछ

मिनट
मिनट
मिनट
१५

मिनेट

गण
ु स्तरीय ANC र्दे णख उत्तर प्रसत
ु ी सेवाका लागग
सिालोचना

सािना गररएको

आिाररत थप सि
ु ारको लागग आफ्नै कायन
स्थाननय तह र सहभागीहरु

अनुसूची २ मात ृ तथा नवशशशु स्वास््यको राष्ट्ष्िय ष्ट्स्थनत
िात ृ तथा नवमशशुको स्वास््यको राष्ट्ष्िय ष्ट्स्थनत सम्िष्ट्न्ि प्रस्तुतीकरण गनन िनार्एको स्लाईडहरु को
लागग स्वास््य सेवा बिभाग, पररवार कल्याण िहाशाखाको िात ृ तथा नवशुशु शाखािा सम्पकन गनन
सक्रकन्छ l

अनस
ु ूची ३ स्थानीय तहको

मात ृ तथा निशशशु स्वास््यको ष्ट्स्थनत

स्थाननय तहको नाि:

अपेक्षक्षत जीववत जन्ि:
<१ वषन जनसंख्या:

कुल MWRA:
SN
Indicators (HMIS)
1

कष्ट्म्तिा एउटा एएनसी चेकअप गरे का गभनवती िदहलाहरूको%

2

प्रोटोकल अनुसार पदहलो एएनसी चेकअप गरे का गभनवती

FY: (कम्तीिा र्दर्
ू वषन)

िदहलाहरूको%
3

प्रोटोकल अनस
ु ार चार जन्िपव
ू न हे रचाह (एएनसी) चेक अपिा भाग
मलने िदहलाहरूको%

4

गभानवस्थािा आर्रन फोमलकको १८० दर्दने आपनू तन प्राप्त गने
िदहलाहरूको%

5

संस्थागत डेमलभरीको %

6

प्रोटोकल अनुसार चार उत्तर प्रसूती चेक-अप गराउने
िदहलाहरूको%

7

नवजात मशशुहरूको जसले प्रोटोकल अनुसार तीन पटक प्रसुती
भ्रिणहरू प्राप्त गरे %

8

िदहला जसले स्वास््य संस्थागत सुत्केरी गराए िापत यातायात
प्रोत्साहन प्राप्त गरे %
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पररवार ननयोजन सािन प्रयोगकतान र्दर (आिुननक सािन) प्रजनन ्

9

उिेर सिूहक िदहलाहरु

गभनपतन पश्चात पररवार ननयोजन सेवा प्राप्त गरे का िदहलाहरूको

10

%

कि जन्ि तौल (<2.5kg) भएका नवजात मशशुहरूको %

11

ित
ृ जन्िको कुल संख्या (म्यासेरेट)

12

ित
ृ जन्िको कुल संख्या (ताजा)

13

CHX (नावविलि) प्राप्त गने नवजात मशशु %

14

िी.सी.जी खोप पाएका एक िषन भन्र्दा िुननका िच्चाहरू %

15

होि डेमलभरीको संख्या जसले िोमसप्रोस्टोल ट्याि प्राप्त गरे
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अनस
ु ूची ४ (क) स्वास््य साँस्था अनस
ु ार मात ृ तथा नवशशशु स्वास््यसम्िष्ट्न्त्ि त्यांक
स्वास््य संस्थाको नाि:
अपेक्षक्षत जीववत जन्ि
<१ वषन िुननका िच्चाहरु
कुल MWRA
क्र.स

अष्ट्न्ति FY (उर्दाहरण
०७६/०७७)

िामसक डाटा
१
२
३
४
५
६

कुनै सियिा गररएको

श्रा भा अ

का ि

पौ

िा

फा चै

वै

जे अ

कुल

पदहलो ANC को संख्या
प्रोटोकल अनस
ु ार पदहलो
ANC को संख्या

प्रोटोकल अनुसार चौथो
ANC को संख्या

स्वास््य संस्थागत प्रसूनतको
संख्या

प्रोटोकल अनस
ु ार चौथो उत्तर
प्रसुती को संख्या

ि.मस.जी खोप प्राप्त गनेको
संख्या (कभरे ज)

आिुननक गभनननरोिक

७ सिानको संख्या (नयााँ
उपयोगकतान)
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आिुननक गभनननरोिक

सािनको संख्या (वतनिान

८ उपयोगकतान)

अनुसूची ४ (ख) स्वास््य संस्था अनुसार जनशष्ट्क्तको अवस्था
मानव संशािन प्राथशमक स्वास््य केन्त्रको लागी
स्वास््य संस्थाको नािः
पर्द

स्वीकृत

र्दरवन्र्दी

पर्दपूनतन

संख्या

कायनरत
स्थायी करार

कैक्रफयत (स्तर
करार

(स्थाननय

(प्रर्दे श/ संनघय

सरकार)

उन्ननत भए उल्लेख
गने)

सरकार)

गचक्रकत्सक
हे .अ
स्टाफ नसन
अ.न.िी
अ.हे .व.
ल्या.टे
ल्या.अ.
रे डडयोग्राफर
कायानलय सहयोगी
स्वीपर
अन्य
जम्िा
मानव संशािन स्वास््य चौकीको लागी
स्वास््य संस्थाको नािः

पर्द

स्वीकृत

र्दरवन्र्दी पर्दपूनतन
संख्या

कायनरत
करार

करार

सरकार)

स रकार)

स्थायी (स्थाननय

(प्रर्दे श/ संनघय

कैक्रफयत(स्तर

उन्ननत भए उल्लेख
गने)

हे .अ./मस.अ.हे .व.
मस.अ.न.िी/
अ.न.मि
अ.हे .व.
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कायानलय सहयोगी
अन्य
जम्िा

अनस
ु ूची ४ (ग) वाडयमा अवष्ट्स्थत गाउाँ िाष्ट्स्तहरु/को नामशलस्ट
नोट: वाडयमा अवष्ट्स्थत गाउाँ /िाष्ट्स्तहरुको नाम (चलन चल्तीको यातायातको माध्यमिाट स्वास््य
साँस्थािाट उक्त गाउाँ मा पुग्न लाग्ने समयको आिारमा लेख्ने)
स्वास््य संस्थाको नाि:
वडा न.:
गाउाँ / सिह
ू हरूको नाि र हे.पो / ि.से िाटको र्दरु ी
< आगि घण्टा
क्र.स

मा पुग्ने

आगि घण्टा र्दे णख
१ घण्टािा पुग्ने

१ र्दे णख २

२ र्दे णख ३

>३

पग्ु ने

पग्ु ने

पग्ु ने

घण्टािा

घण्टािा

घण्टािा

कैक्रफयत

अनुसूची ५ काययक्रम लागु भईसकेका वाडयका उत्तर प्रसुती स्याहार जांच सेवा पाएका
मदहलाहरुको संख्या
(चलन चल्तीको यातायातको मध्यम द्वारा स्वास््य साँस्थािाट उक्त गाउाँ मा पुग्न लाग्ने समयको
आिारमा लेख्न)े

वडा नम्िर.:

स्वास््य संस्थाको नाि:

अनघल्लो FY को डाटा (उर्दाहरण: २०७६/२०७७)
सेवा प्रर्दायक द्वारा जन्िोत्तर िदहलाकोिा भ्रिण गरे को संख्या हे .पो/ि.से र्दे णखको र्दरु ीको
आिारिा
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< आगि घण्टा

िदहना

िा पुग्ने

आगि घन्टा
र्दे णख एक

घण्टािा पग्ु ने

एक र्दे णख र्दर्
ु

घण्टािा पुग्ने

श्रावण

र्दर्
ु र्दे णख
तीन

घण्टािा
पुग्ने

>३ घण्टा
िा पुग्ने

जम्िा

भर
असोज
कानतनक
िङ्मसर
पौष
िाघ
फागुन
चैत्र

िैशाख
जेठ
असार
जम्िा

अनुसूची ६ स्वास््य साँस्था अनुसार मात ृ तथा नवशशशु स्वास््यसम्िष्ट्न्त्ि त्यांक
स्वास््य संस्थाको नाि:
वडा नम्िर:
क्र.स

कम्तीिा र्दई
ु आ.व को जानकारी (उर्दाहरण)

२०७६/२०७७

२०७७/२०७८

िामसक जानकारी
१

कुनै सियिा गररएको पदहलो ANC को संख्या

२ प्रोटोकल अनस
ु ार पदहलो ANC को संख्या
३ प्रोटोकल अनुसार चौथो ANC को संख्या
४ स्वास््य संस्थागत प्रसूनतको संख्या

५ प्रोटोकल अनुसार चौथो उत्तर प्रसुती को संख्या
६ BCG खोप प्राप्त गनेको संख्या (कभरे ज)
७

आिुननक गभनननरोिक सिानको संख्या (नयााँ
उपयोगकतान)

आिुननक गभनननरोिक सािनको संख्या (वतनिान

८ उपयोगकतान)
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अनुसूची ७ आमा र नवशशशुको उत्तर प्रसुती स्याहार जााँचमा र्दे णखएका स्वास््य
समस्याहरुको शलस्ट र व्यवस्थापन
स्वास््य संस्थाको नाि:
वाडन नुम्िर:
िदहना

पदहचान भएका सिस्या
(आिा वा निमशशक
ु ो)

अनघल्लो आ.व.: (२०७७/२०७८)
के व्यवस्थापन गरे को

प्रेषण

(yes/no)

प्रेषणको
कारण

follow-up
अवस्था

श्रावण
भार

असोज
कानतनक
िङ्मसर
पौष
िाघ
फागुन
चैत्र
िैशाख
जेठ
असार

अनुसूची ८ प्रर्दे श स्तरमा २ दर्दने उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट सशमक्षा तथा शुक्ष्म
योजना गोष्ठी संचालन काययताशलका
उत्तर प्रसुती घरभेट सिीक्षा र योजना कायनशालाका लागग र्दई
ु दर्दनको तामलका
अपेक्षक्षत पररणािहरू:
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•

स्थानीय तहका प्रिन्िकहरू (सहभागीहरू)ले राष्ट्ष्िय र स्थाननय तहको MNH ष्ट्स्थनत र उत्तर
प्रसुती घरभेटको िहत्वको िारे िा जानकारी पाउनेछन ्

•

स्थानीय तहका प्रिन्िकहरूले उत्तर प्रसुती घरभेट कायानन्वयन प्रक्रक्रया र ववतरण सेवा सुिारको
लागग योजना ववकास गने िारे ज्ञान र सीप पाउनेछन ्

•

स्थानीय तहका प्रिन्िकहरू घरभेटको िहत्त्वका िारे सचेत हुनेछन ्, कायनक्रि अनग
ु िन गनन
सक्षि हुनेछन ् र साथै संस्थागत सि
ू ारिा िर्दत पय
ु ानउनेछन ्

•

नयााँ उत्तर प्रसुती स्थाननय तहका लागग सहभागीहरूको प्रस्ताववत सच
ू ी: स्वास््य शाखा प्रिख
ु
र स्थाननय तहिाट पी.एच.एन

•

प्रस्ताववत सच
ू ी सहभागीहरूको पुरानो उत्तर प्रसुती स्थाननय तहको : स्वास््य शाख प्रिुख र

िी.सीिाट एक ए.एन.एि / नसन जसले गत आगथनक वषनिा अगिकति उत्तर प्रसुती घरभेट गरे ।
सहजकतानहरूको प्रस्ताववत सूची:
१. प्रर्दे श स्तरका सहजकतानहरू (पीएचएन / नमसनर्ंग अक्रफसरहरू / एिएनएच फोकल व्यष्ट्तत जो

संघीय स्तरिा संलग्न छन ्। उत्तर प्रसत
ु ी िार्क्रोप्लाननंग अमभिख
ु ीकरण कायनक्रि) प्राववगिक सवु विाका
लागग।

२. प्रिन्िनका लागग स्वास््य ननर्र्देशनालय / स्वास््य कायानलयिाट प्रिन्िक
मिती:
सिय: १०-५ िजे
स्थान:
पदहलो दर्दन
२० मिनट

पररचय, सहभागीहरूको स्वागत

१० मिनट

कायनशाला उद्र्दे श्य / एजेन्डा

िागनननर्दे शन (HO) िा आिाररत

१ घण्टा

राष्ट्ष्िय MNH ष्ट्स्थनत, नीनत प्रस्तुत र रणनीनत

PPT प्रस्तुनत (HO)

15 मिनट

गचया ब्रेक

उत्तर प्रसुती घरभेट)

३० मिनट

स्थानीय तह अनुसार MNCH ष्ट्स्थनत

प्रस्तुतीकरण (HO / Palika)

१ घण्टा

सिूह कायन (पामलका अनुसार नयााँ र पुरानो)

प्रत्येक पमलकाले तयार पाने

प्रस्तत
ु ीकरण
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सहभागीहरुका
लागग जो
नयााँ

पामलकािाट

आएका छन ्

उत्तर प्रसुती सूक्ष्ियोजना प्रक्रक्रया (सिूह कायन र

अनुसूची ४ क, ख, ग र सािाष्ट्जक

१० र्दे णख १५ मिनट मिनेट सिय सिै

आउने l

प्रस्तुनत)

सहभागीहरूलाई सम्पूणन जानकारी तयारीको

लागग दर्दर्नेछ (डाटा, एचआर र गाउाँ को र्दरू ी)
अनुसूची ४ क, ख, र ग

सहभागीहरूलाई गाउाँ / तलस्टर म्यावपंग
गनप
ुन नेछ

(स्वास््य संस्था र गाउाँ / सिह
ू को

नाि व्यष्ट्ततगत वाडन नतशािा र्दे खार्नेछ)

नतशा तयार गरे र समिक्षािा मलएरै
हे .पो/ि.से. अनुसार MNH data
प्रस्तुनत

हे .पो/ि.से. अनुसार HR ष्ट्स्थनत
प्रस्तुनतकरण

हे .पो / ि.से. िाट र्दरू ीिा गाउाँ /
तलस्टरको नािN

नोट: र्दरू ी आिाररत उत्तर प्रसत
ु ी

घरभेट यात्रा खचन योजना तयार
पाररनेछ
पुरानो स्थानिय
तह िाट

आएका

स्थाननय तहको अनुभव िााँड्नको लागी तयार
हुनु पछन ::
तपार्ाँको स्थाननय तहले कसरी उत्तर प्रसुती

सहभागीहरुका घरभेट कायनक्रि प्रक्रक्रयािा केष्ट्न्रत हुर्दैँ आएको
लागग
छ?

सािूदहक कायन पुराना उत्तर प्रसुती
पामलका-प्रिन्िकका लागग

िैठक योजना

गह
ृ यात्रा प्रोत्साहन योजना
प्रोत्साहन प्रनतपूनतन
रे कडडन / ररपोदटिं ग

कायनक्रि पयनवेक्षण

कायनक्रि प्रिाणणकरण (उत्तर प्रसुती घरभेट)
पुरानो स्थानिय
तह िाट

आएका

सहभागीहरुका

प्रर्दायकहरूका अनुभवहरू उत्तर प्रसुती घरभेट
कायनक्रििा केष्ट्न्रत (तल्लो िुंर्दाहरुिा ववशेष
ध्यान)?
•

लागग

र्दरू ीिा आिाररत प्रर्दायकहरूद्वारा घरिा
आएका िदहलाहरूको संख्या (<आिा

(नसनहरु)

घण्टा, आिा घण्टा र्दे णख २ घण्टा, २

उत्तर प्रसुती प्रर्दायक नसन

सािदु हक कायन परु ाना उत्तर प्रसत
ु ी
स्थाननय तहका प्रर्दायकका लागी
अनुसूची ५, ६, र ७ तयार गरे र
समिक्षािा मलएरै आउने l

र्दे णख ३ घण्टा र> ३ घण्टा)
•

वाडन अनुसारको उत्तर प्रसुती कभरे ज
गत वषनको कभरे जको तुलनािा

•

जदटलताको सच
ू ी उत्तर प्रसत
ु ी

घरभेटको िेला पदहचान गररयो
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•

रे फरल व्यवस्थापन प्रक्रक्रया यदर्द

जदटलता पदहचान गररएको भए
•

अन्य MNH सेवाहरू उत्तर प्रसुती
चेकअप

र स्वास््य मशक्षा िाहे क

४५ मिनट

खाजा ब्रेक

१५ मिनट

हरे क पामलकाको प्रस्तुनत (एक पनछ अको)

हरे क

पुग्न गाह्रो गाउाँ सिूहको पदहचान
गनह
ुन ोस ् के िदहलाहरू संस्थागत
सुत्केरी गननका लागग छुटे का त

पामलकालाई

छै नन ् ? के FCHV उपलब्ि छन ् ?

र्दोस्रो दर्दन
१० मिनट

अनघल्लो दर्दनका गनतववगिहरूको सिीक्षा

१५ मिनट

हरे क पामलकाको प्रस्तुनत (एक पनछ अको)

हरे क पामलका
लाई

सिीक्षा कायनक्रिको लागग

३० मिनट

खाजा ब्रेक

३० मिनट

उत्तर प्रसत
ु ी घरभेट भत्ता, रे कडडन /ररपोदटन,

भत्ता: प्रनतपनू तन वा अगग्रि पेस्की

३० मिनट

उत्तर प्रसूती चेकमलस्ट र उत्तर प्रसुती मशक्षा

(सहजकतान) Flexes

पयनवेक्षण / प्रिाणणकरण प्रक्रक्रयाको प्राविान

(सहजकतान)

ढााँचाको वववरण दर्दने र प्रत्येक स्वास््य संस्था
/ िी.सी लाई प्रर्दान पनन गने

६० मिनट

स्वास््य संस्था अनस
ु ार कायन योजनाको
ववकाश र प्रस्तत
ु ीकरण
•

हरे क स्वास््य संस्थालाई कायन योजना
र कायन योजनाको ढांचा प्रर्दान गने

स्वास््य संस्थाका सहभागी
हरे क स्थाननय तहका /स्वास््य

संस्था को योजना हुनुपने:
र्दरु ी आिाररत उत्तर प्रसुती घरभेट
प्रोत्शाहन योजना
•

सिापन

MNH सेवा गण
ु स्तर
सुिारको योजना

HO/पामलका र सहभागी

ि.से.= िगथिंग सेन्टर

प्रर्दे श स्तरिा स्वास््य ननर्दे शनालय/स्वास््य कायानलयले स्थाननय तहका सहजकतानहरु लाई
अमभिुखीकरण गरर क्षिता अमभवद्
ृ दर्द गनन २ दर्दनेप्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्ि योजना सम्िष्ट्न्ि
अमभिुखीकरण गोष्ठी संचालन गर्दान र स्थानीय तहका सहजकतानले आफ्ने पामलकािा १ दर्दनेप्रसुती
स्याहार घरभेट शक्ष्
ु ि योजना सम्िष्ट्न्ि अमभिख
ु ीकरण गोष्ठी संचालन गर्दान, यसै िागनर्दशननिा उल्लेख
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गरीएअनुसार, “स्थानीय तहको भूशमका” साथै “प्रसुती स्याहार घरभेट शुक्ष्म योजना गोष्ठी संचालन
गनय स्थानीय तहका सहजकतायको लागग प्राबिगिक ननर्दे शशका” भन्ने भागिा उल्लेख भएको िागनर्दशनन
अनुसार संचालन गनन सक्रकनेछ l

अनुसूची ९ (क) सुत्केरी आमा र नवशशशुलाई कष्ट्म्तमा ननम्न चेकशलस्ट अनुसार जांच
गरर स्याहार गने

आमाको नाि:
वडा न:

आिाको उिेर:

ठे गाना (गाउको नाि):

टोल:

िच्चा जन्िेको मिनत र सिय:

िच्चा जन्िेको स्थान:

प्रसूनतको प्रकार:सािान्य शल्यक्रक्रया

भ्याकुि/फसेप/अन्य

जम्िा िच्चाको संख्या:

जांच गने िच्चाको संख्या:

आिाको/पररवारको फोन नम्िर:
सम्िष्ट्न्ित स्वा. संस्थािाट सुत्केरी िदहलाको घरिा पुग्न लागेको सिय (घण्टा/मिनेट):
सुत्केरी स्याहार जांच गरर तपाईले पाउनु भएको अवस्था र दर्दएको उपचार सल्लाह रे कडय गनह
ुय ोस l
शमती:
आमाको स्वास््य जााँच

ननम्न कायय गनुह
य ोस ्

२४ घण्टा
शभर

१. ननम्न कुराहरु जााँच्ने:

शमती:
तेस्रो

दर्दन(४८-७२
घण्टा)

शमती:
७-१४
दर्दन

शमती:
६

हप्ता

के आिाको योनीिट

अत्यगिक रगत िगेको
छ?

छ भने : (प्रोटोकल
नाडीको गती

अनुसार उपचार गनह
ुन ोस ्
र डडस्चाजन गनुह
न ोस ् वा
प्रेषण गनुह
न ोस ्)

तापक्रि

छै न भने: डडस्चाजन
गनुह
न ोस ्

24

रततचाप

रततअल्पता, रतताश्राि

के आिालाई संग्क्रिण
भएको ननम्न गचन्हहरु
छन ्?

यदर्द आिाको तापक्रि
>३८०C छ भने

जाडोले काम्न थालेिा
तल्लो पेट छुर्दा र्दख्
ु छ
भने
२. स्तनको जााँच गने

योननिाट गनाउने पानी
िग्छ भने.

छ भने : (प्रोटोकल
िन्
ु टो मभत्र पसेको

अनुसार उपचार गनह
ुन ोस ्
र डडस्चाजन गनुह
न ोस ् वा
प्रेषण गनुह
न ोस ्)

स्तनको िुन्टो फुटे कोवा
घाऊ भएको

र्दि
ू को प्रवाह

स्तन गाननएको ,Breast
Abscess

छै न भने: डडस्चाजन
गनह
ुन ोस ्

के diastolic blood
presser ९० वा सो
भन्र्दा िढी छ?

छ भने : (प्रोटोकल

अनुसार उपचार गनह
ुन ोस ्
वा प्रेषण गनुह
न ोस ्)

३. अनह
ु ार र हात

सुष्ट्न्नएको छ क्रक छै न
हे ने
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४. पाठे घरको कडापन र
खुम्चाई स्वास््य
संस्थााँच्ने

५. गुप्ताङ्ग च्यानतएको,

रगत िगेको र सष्ट्ु न्नएको
छ वा छै न जााँच्ने

६. आिाले वपसाि
सष्ट्जलोसाँग फेनन

सके(नसकेको जानकारी
मलने)

नवाशशशक
ु ो स्वास््य

गनुय पने

जांच गने

१. नवमशशुको रं ग, चाल

के नवमशशुिा कुनै

गनुह
न ोस

र्दे णखएका छन ्?

र रुवाईको िल्
ू यांकन

२. श्वास प्रश्वास जााँचगने
(छातीिा हे नह
ुन ोस ्)

३. खुट्टा र पेटिा छािेर

सासको र्दर ६० वा >६०/

भएको छ की जााँचगने

<३० मिनट भएिा

खदटरा भए-नभएको गने

घण्टा)

७-१४

६

दर्दन

हप्ता

कि भएिा

४. नाभीिा रगत

५. छालािा वपप जिेको

दर्दन(४८-७२

मशशु सुस्त वा रुवाई

कम्पन भएिा

िगगरहे को र संक्रिण

घण्टामा

तेस्रो

खतराका लक्षणहरु

िच्चाको तापक्रि

स्वास््य जााँचगने

२४

मिनट

कडा कोखा हान्ने, वा
कन्ने भएिा
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६. आाँखािा गचप्रा/वपप

िगेको स्वास््य जााँच गने

७. ननिार, पेट, हात्केला
र पैतालािा जष्ट्न्डसको

गचन्हहरु स्वास््य जााँच
गने ।

८. नवमशशुले राम्ररी र्दि
ू
चुसेको, दर्दसा र वपसाव
गरे रनगरे को सोध्ने,
९.नाभी िलि

लागेनलागेको सोध्ने

ज्वोरो >३७.५०C आएिा
वा मसताङ्ग <३६.५०C
भएिा

नावी सुननएिा व

रातोपना छालासम्ि
फैमलएिािा

राम्रो संग र्दि
ू चुस्न
नसकेिा

छ भने : (प्रोटोकल

अनुसार उपचार गनह
ुन ोस ्
र डडस्चाजन गनुह
न ोस ् वा
प्रेषण गनह
ुन ोस ्)

सेवा प्रर्दायकको नाि र हस्ताक्षर

नाि:

नाि:

नाि:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

सेवाग्रदहको हस्ताक्षर:

स्वास््य साँस्था प्रिख
ु को नाि:

हस्ताक्षर:

स्वास््य मशक्षा र सेवा दर्दंर्दा उपष्ट्स्थत भएका सर्दस्यहरुको नाि:

अननसच
ु ी ९ (ख) सुत्केरी आमा र नवशशशल
ु ाई कष्ट्म्तमा ननम्न अनस
ु ार सत्ु केरी
परामशय र जानकारी प्रर्दान गने
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सुत्केरी स्याहार - सच
ु ना तथा स्वास््य जानकारी
नवाशशशु स्याहारको जानकारी दर्दनुहोस ्
गनप
ुय ने

गनय नहुने

१. स्तनपान तथा स्तनको िुन्टाको स्याहार िारे
सल्लाह दर्दने :
•

नवमशशुले राम्रोसाँग स्तनपान गरे को

१. आिाको र्दि
ू िाहेक अन्य कृबत्रि खाना ६
िदहना सम्ि खुवाउन हुर्दैन

यकीन गने
•

कष्ट्म्त िा ६ िदहना सम्ि नवमशशुलाई
आिाको र्दि
ु िाहे क अरु केदह पनन
नखव
ु ाउने स्तनपानको िहत्व िारे
जानकारी दर्दने

•

मशशुको िागअनुसार (दर्दनिा ८ र्दे णख १०
पटक,हरे क पटक कष्ट्म्तिा १०र्दे णख १५
मिनेट खुवाउने )

•

स्तनपानको सही तररका र आसनिारे
प्रर्दशनन गरी र्दे खाउने

•

स्तनपान गराउनु अगाडड हातिुने

२. यर्दी कितौलको िच्चा छ भने िायाको

२. नवमशशक
ु ो नामभिा केही पनन नलगाउने

३. नवमशशूलाई सिै न्यानो पारी राख्ने र जन्िेको

३. नवमशशुको आाँखािा तेल वा गाजल

४. नवमशशुको आाँखाको सफाई गने र सफा

४. कानिा तेल नराख्ने

अंगालोिा राख्ने। (Kangaroo Mother Care)

२४ घण्टापनछ िात्र नह
ु ार्दर्दने।

राखने।

नलगाउने

५. गाउं रनगरपामलकािाजन्ि र्दतानको िहत्व िारे
जानकारी दर्दने

६. मिनत र स्थान सदहत नवमशशुको खोप िारे

स्वास््य संस्थानकारी दर्दने – खोप चाटन उपलब्ि
गराउने

७. यदर्द उपलब्ि भएिा मशशुलाई घर पठाउनु
अनघ बि.मस.जी. दर्दने

आिाको सुत्केरी स्याहारिारे जानकारी दर्दने
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पोषण आवश्यकता पुरा गनन सुत्केरी िदहलालाई प्रत्येक दर्दन साववकको भन्र्दा थप २ पटक िदढ
खुवाउने, हरे क पटक स्तनपान गराएपनछ पानी वा झोमललो पर्दाथन खाने सल्लाह दर्दने
२. भारर काि नगने सल्लाह सल्लाह दर्दने
३. सुत्केरी आिालाई आराि तथा ननराको आवश्यकतािारे स्वास््य संस्थानकारी दर्दने
४. सत्ु केरी भएको ६ हप्ता र्दे णख गभन रहन सतने जानकारी दर्दने साथै पररवार ननयोजन िारे िा
सल्लाह र सेवा दर्दने

५. सािुनले हात िुनुपने र गुप्ताङ्ग, स्तनको सफार् र स्याहार जस्ता आिारभूत सरसफार् िारे िा
िताउने ।

---------------------
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