स्माइल ट्रेर् काक्रिएको ओठ तथा तालन
दनध खवन ाउर्े क्रिफाररशहरू
1

के ही बालबाक्रलकाको जन्मदेक्रख ओठ तथा तालन काक्रिएको हुन्छ – उनीहरूिो ओठमा प्वाल, कछद्र वा लामो कचिा हुन्छ वा
उनीहरूिो मि
ु िो माकथ भागमा प्वाल हुन्छ (जनु बाकहिबाट नदेकिन सक्छ)।

2

शल्यक्रिया गर्ुन धेरै महत्वपर्
ू ु छ किनभने यो नगरि
बच्चाले उकचत रूपमा नबोल्न सक्छ,
संक्रमणहरूिो जोकिममा वृकि हुन सक्छ, ि
िाना तथा दधु िााँदा समस्याहरू हुन सक्छ।

3

स्माइल ट्रेन साझेदाि अस्पतालमा स्माइल ट्रेर्
शैल्यक्रिक्रकत्िकले यि दोषलाई क्रर्:शनल्क ठीक गर्ु
िक्छर्।् यस दोषलाई पणू ण रूपमा ठीि गनणिो लाकग
शल्यकक्रया एि मात्र उपाय हो।

5

तर – कक्रहलेकाही ीँ ओठ तथा तालन काक्रिएका बच्िाहरूलाई दनध खनवाउर् गाह्रो हुन्छ किनकि दधु नािबाट बाकहि कनस्िन
सक्छ वा उनीहरूिो फोक्सोमा पकन जान सक्छ। वा बच्चाहरूले हावामा चस्ु न सक्छन ि उनीहरूले पयाणप्त पोषण प्राप्त नगिे पकन
उनीहरूिो पेट भरिएिो जस्तो लाग्छ ि कनदाउछन।्

4

शल्यकक्रया गनणिो लाकग स्वस्थ र बकलयो हुन
ओठ तथा तालु िाकटएिा बच्चाहरूलाई
पयाणप्त मात्रामा दधु िवु ाउन जरूिी हुन्छ।

6

िृ पया आफ्नो बच्चालाई नकजिै िो स्माइल ट्रेन िे न्द्रमा लैजानिो लाकग नकबसणनहु ोस।् िे न्द्रमा िहनभु एिो कचकित्सिले बच्चािो
जााँच गनहणु ुनेछ ि शल्यकक्रया गनणिो लाकग अस्पतालमा िकहले आउने भन्नहु ुनेछ।

कसधा आसनमा बसेि
बच्चालाई िवु ाउनहु ोस।्

7

दधु िो मन्ु टोलाई मि
ु िो
निाकटएिो भागमा
िाख्नहु ोस।्

10

बालबाकलिालाई
सामान्यभन्दा धेिै िवु ाउनहु ोस्
ि डिाि कनिाल्नहु ोस।्

यक्रद स्तर्बाि दनध खवन ाउर्को लाक्रग िम्भव छै र् भर्े, आमाले बच्चालाई अन्य माध्यममाफण त दधु िवु ाउन जािी िाख्नु
आवश्यि हुन्छ। िे ही उपायहरू कनतन हुन:

बच्चालाई चतचा वा बोतलबाट दधु िवु ाउनिो लाकग
आमाले स्तनबाट दधु कनचोनण सक्नहु ुन्छ।

8

दधु िो प्रवाह वृकि गनणिो
लाकग स्तनलाई हल्िा
कनचोनणहु ोस।्

यक्रद स्तर्को दनध उपलब्ध छै र् भर्े, आमाले गाईिो
दधु वा प्यािे टिो दधु प्रयोग गनण सक्छन।् प्यािे टिो
दधु िो लाकग प्रयोग गरिएिो गाईिो दधु ि पानी
उमाकलएिो ि सेलाएिो छ भकन कनकित गनणहु ोस।्

दधु िो प्रवाह वृकि गनणिो लाकग आमाले दधु िवु ाउने बोतलिो
मन्ु टोलाई हल्िा ठूलो पानण सक्नहु ुन्छ।

9

क्रर्क्रित गर्ुहन ोि् क्रक
खनवाउर्को लाक्रग प्रयोग
गररएको कनर्ैपक्रर्
िामग्रीहरू सफा छन् ि
िकततमा 10 कमनेटिो लाकग
पानीमा उमालेि जीवाणु
िकहत बनाइएिा छन।् फोहोि
चतचाहरू तथा बोतलहरूिो
िािणले ज्विो ि संक्रमण
हुनसक्छ।

बच्िाहरूको शल्यक्रिया गर्ुको लाक्रग उर्ीहरूलाई राम्रोिीँग पोषर् क्रदर्न महत्वपूर्ु हुन्छ। आफ्नो लाकग ि आफ्नो
बच्चािो लाकग िे ले िाम गदणछ भनी आमाहरूले िाना िवु ाउने कवकभन्न उपायहरू प्रयोग गनण प्रकतबि हुनपु छण । यकद सतभव भएमा
बच्चालाई कसधा स्तनबाट दधु िवु ाउनु िाम्रो हुन्छ। िे ही उपायहरू कनतन हुन:
याद िाख्नहु ोस,् िुनैपकन
स्माइल ट्रेन िे न्द्रमा
गरिने िाकटएिो ओठ
तथा तालुिो सबै
उपचाि पणू तण या ि
सतपणू ण कन:शल्ु ि छ।

