
िशशु अवस्था  
िशशु अवस्था भनेको 
तपाईकँो बच्चाको 
अत्यिधक शारीिरक 
तथा मानिसक 
वृि को  बेला हो ।   
तपाईकँो बच्चाको तौल 
तीनगुना वृि  हुनेछ, धेरै इन्ची बढ्नेछ र कसरी ब े 
र उिभने भनी िसक्दछ । उसले आफ्नो पिहलो पाइला 
समेत चाल्न सक्छ ।  भावनात्मक रूपमा उसले आफू 
निजकका वा विरपिरका मािनससँग िव ास र 
मायाको बन्धनको िवकास गद जान्छ । तपाईलेँ 
उसलाई अिहले जस्तो हरेचाह गनुर्हुन्छ त्यसकै 
आधारमा उसले आत्मिव ासको िवकास गद लान्छ र 
आफूलाई कृयाशील बनाउद ैजान्छ । 
  

अिवभावक र स्वास्थ्य कायर्कतार्: स्वस्थ 
बच्चाका लािग अिवभावक 
तपाईकँो बच्चालाई स्वस्थ राख्न तपाईकँो बच्चाका 
डाक्टर र नसर् जस्तै स्वास्थ्य कायर्कतार्  तपाईकँा 
सहचारी हुन्।  तपाईहँरूको उपिस्थितले उसको 
पर्य लाई केही न केही सहयोग पुग्छ ।  स्वास्थ्य 
कायर्कतार्लाई तपाईकँो बच्चाको स्वाथ्य सुरक्षा, वृि  
र िवकासका बारेमा थाहा हुन्छ । तपाईसँँग िदन पर्ित 
िदनको अनुभव छ जसले तपाईलँाई आफ्नो बच्चाको 
िवशेषज्ञ बनाउँछ ।  तपाईकँो बच्चाले उसले चाह े
जस्तो हरेचाह पाएको छ भिन िनि त गनर् तपाई ँ
सबभन्दा उपयुक्त िक्त हुनुहुन्छ । 
 

िशशु अवस्थाका बलेा गिरन ेस्वास्थ्य 
कायर्कतार्को भेटघाट 
तपाईकँो बच्चा  चाँडो चाँडो पिरवतर्न हुदँ ैगएकाले 
स्वास्थ्य कायर्कतार्ले िनयिमत जाँचका लािग उसलाई 
िन  उमेरमा भेट्न चाहान्छन् ।  

• जन्मने िबि कै      • पिहलो साता 
• १ मिहना         • २ मिहना 

• ४ मिहना    • ६ मिहना     • ९ मिहना 

 

यी भेटहरु महत्वपूणर् छन् । यसले स्वास्थ्य 
कायर्कतार्लाई  तपाईकँो बच्चा स्वस्थ छ र उसको 
िवकास रामर्री भइरहकेो छ भ े कुराको िनि त गन 
अवसर िदन्छ ।  यो भेट तपाईकँो बच्चाका बारेमा केही 
पर्  भए सो  र आवस्यक सरोकाकरका कुरामा 
छलफल गनर् रामर्ो मौका हुनेछ ।  यो भेटघाटका 
समयमा तपाईकँो बच्चाको शारीिरक जाँच हुनेछ । 
स्वास्थ्य कायर्कतार्ले बच्चाको सु े शिक्त, हन क्षमता र 
अन्य आवस्यक स्वास्थ्यको जाँच गनर् सके्नछन् ।  
तपाईकँो बच्चालाई िन  रोगहरू िवरु  खोप िदइन 
सके्नछ ।  
• हपेाटाइिटस बी 
•िडप्थेिरया, िटटानस, लहरे खोकी (DTaP) 
• एच इन्फ्लुएन्जा टाइप बी (Hib) 
• पोिलयो (IPV) 
• न्युमोकोकल कन्ज्युगेट(PCV) 
 

सामािजक िवकास 
िशशु अवस्थाका बेला तपाई ँर तपाईकँो बच्चाबीच 
घिन  माया पर्ेमको िवकास हुन्छ । तपाईलेँ बच्चालाई 
दखेाएको माया र सँगै खेलेको खेल उसकोभिवष्यको 
िवकासको आधार हो ।  यसले उसलाई अरुहरूबाट 
कस्तो आशा राखे्न र अरूसँग कस्तो ब्यवहार गन भ े 
कुरा िसक्न सहयोग गछर् । 
 

स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग गनुर्पन छलफल 
• ऊ भन्दा ठूला दाजु र िददीले ऊसँग सुरिक्षत तबेरले खेल्ने 
तिरकाबारे ।  
• तपाईकँो बच्चाले तपाई वा अरूसँग कसरी वहार गछर् 
भ े सरोकारबारे । 

 

खान्की 
तपाईकँो बच्चाले पिहलो वषर्मा 
खाना र िपउनेको बारेमा धेरै 
कुरा िसके्नछ । बा  जगतका 
वस्तुको स्वाद चाहना, बुझाइ र 
सीप खुल्द ैजान्छ ।  तपाई ँ



उसलाई कसरी रामर्री खान िसकाउने भनेर धेरै काम 
गनर् सकु्नहुन्छ। 
 

स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग गनुर्पन छलफल 
• तपाईकँो बच्चाको तौलसँग सरोकार । 
• बच्चालाई पेट दखु्यो, एलज  भयो, वा ठोस खाना 
खानमा समस्या भयो भने के गन ।  
• आमाल ेआफ्नो दधू खुवाउँदा वा बोतलबाट दधू 
खुवाउँदा समस्या पर् योभने के गन । 

 

मुखको स्वास्थ्य 
िशशु अवस्थामै बच्चाको िगजा र दाँतको हरेचाह गनुर् 
पकै्क पिन धेरै चाँडो भएको मािनदनै । िनयिमत 
सरसफाइले तपाईकँो बच्चले रामर्ो र स्वस्थ हाँसो 
पाउनेछ । 
 

िगजा र दाँतको हरेचाह 
• तपाईकँो बच्चाको पिहलो दाँत उमर्नुभन्दा पिन 
अगािड दिेख नै उसको िगजा सफा गिरिदए हुन्छ । 
खाना खुवाइ सकेपिछ अिलअिल िभजेको नरम 
कपडाले हल्का पुिछिदने गनुर्पछर् । 
• दाँत पलाएपिछ िहफाजतसाथ नरम टुथबर्सले सफा 
गिरिदनु पछर् तर पानीमातर् लगाउने टुथपेस्ट होइन । 
 

दन्त िचिकत्सक वा स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग गनुर्पन 
छलफल 
• िटिथङका लक्षणमा कस्तो िनवारण पर्कृया अपनाउने । 
• तपाईको बच्चालाई थप फ्लोिरडको आवस्यकताबारे  
• बच्चालाई औलँा चु  वा पेिसफायर चु बाट किहले र 
कसरी रोके्न । 

 

सुरक्षा 
घरमा बच्चा भइपिछ अब तपाईलेँ  घरको यताउता वा 
विरपिर चलाख आँखाले हनुेर्पछर् । तपाई ँआफै 
सोच्नुहोस् बच्चाको वृि सँगै तपाईकँो घर उसलाई 
खेल्नका लािग सुरिक्षत राख्न के गनुर् पलार् । तपाईकँो 
दिैनक रुिटन जस्तो डाइपर फेिरिदने, खाना पकाउने , 

डर्ाइिभङ जस्ता कुरालाई सुरिक्षत बनाउने बारे 
सोच्नुहोस् ,।  
  

स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग गनुर्पन छलफल 
•  स्वास्थ्यसम्बन्धी आकिस्मक कुरा, घाउचोट वा 
िवषादीबाट बच्ने योजना । 
• कस्तो अवस्थामा आकिस्मक कक्षमा जाने भ े कुराको 
िनदशन । 
• स्वास्थ्य कायर्कतार्ले काम गन अस्पताल तथा 
िक्लिनकबारे जानकारी ।   
• अिफस समयभन्दा अिघपिछ स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग 
भेट्ने पर्कृया ।   

 

शारीिरक कृयाकलाप 
िशशु अवस्थाका बेला तपाईकँो बच्चाले धेरै िकिसमका 
शारीिरक सीपको िवकास गनछ ।  जसरी  उनले 
आफ्नो शरीर स ालनको िनयन्तर्ण गनर् िसिक्छन् 
उनी अझ बिलयो र सकृय हुद ैजािन्छन् । तपाईकँो 
बच्चाले आफूमा यी महत्वपूणर् क्षमता िवकास गनर् 
तपाईसँँग, खानासँग र खेलाउनासँग खेल्ने थुपर्ै अवसर 
पर्ा  गनुर्पनछ । 
 

स्वास्थ्य कायर्कतार्सँग गनुर्पन छलफल 
• तपाईकँो बच्चाको िवकासबारे पर्  वा सरोकार 
• तपाईकँो बच्चामा शारीिरक कृयाकलाप सम्बन्धी केही 
समस्या छ भने 

 

तपाई ँर स्वास्थ्य 
कायर्कतार्सँगको सम्बन्ध 
र सहचायर्ले तपाईकँो 
बच्चाको स्वास्थ्य र सुखी 
जीवनको सुरुआतमा 
रामर्ो सहयोग पुर् याउँछ ।  
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