
नानन समाउने।नाननलार्इ स्तनपान गराउने 
्तरीका। उपचार र रोकथाम ।

दधु चुसाउँदा स्तनको मुन्ामा खट्रा हुने

को ह ि मह िल ािरूल ार्इ स्तनप ान गर ा उँ द ा, 
स्तन दुख ने गद्इ छ र य ो समसय १ दे ख ि 

२ स ा्त ाम ा िटदछ। ्तर स्तन धै रै दुख ने र टु पप ो 
प ोल ने भ ने स ाध ा रण ि ोर्इ न। न ा न नल ार्इ 
स्तनप ान गर ा उँ द ा सि ी ्त र रक ा म म लेन 
भनेप न न टु पप ोम ा घ ाउ िु ने समभ ावन ा 
ब ह ि िु नछ।
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्तलका समसयिरू देिा परेमा डाकडर या स्तनपान 
ब बशेषज्ञको सियोग म लनेः   
l	रा्तोपना, दुिार्इ या घाउ/िह टरा निटेमा।
l	दुध चुसाँदा या िुवाए पछाड ड स्तनको टुपपोमा च चलाएमा 
या पोलेमा ।
l	घाउ/िह टराबाट पान ी या प पप बगेमा।
l	संक्रमणको लक्षणिरू जस्तःै कमजोड ड, टाउको दुिार्इ, 
वाक-वाक क, घोचने-पोलने, जाडो,या जोरो १०१ ड डग् ी भनदा 
बह ि देिापरेमा।
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गर द्छ।

स्तनपान गराउने प वच ध
l	नान नको नाक स्तनको मुनटा नि जक राखने तयसो गदा्इ नान नलार्इ दुध िान नि जक पद्इछ।
l	नान नको मुि धेरै िुलला गराएर स्तनको मुनटोको सबै जस्तो भाग मुिम भत्र पाह द्इ नु पद्इछ।
l	नान नको च चउडोले स्तनामा दिरो गर ी ठेलनु पद्इछ।

उपचार र रोकथाम।
l	कम दुिार्इ भएको स्तनबाट स्तनपान सुरू 
गराउने।
l	नान नलार्इ भोक लागेको समायमाः जस्तै औंला 
चुसने,ओठ पडकाउने, िार काड्रने गरेमा, स्तनपान 
गराउने (रूने भनेको भोक लागेर ह िला भएको 
लक्षण िो।
l	नान नलार्इ प वम भनन ्तर रकाबाट समाउने। 
तयसो गदा्इ, नान नले स्तनमा पुया्इएको चापको 
ह दशा पर ीव्त्इन िुनछ।
l	प्रतयक पटक स्तनपान गरार्इसकेपछ ी, स्तनको 
टुपपोमा     िलका दुध राखने र सुकन ह दने। 
तयसो गदा्इ दुधले स्तनको टुपपोमा सुरक् क्ष्त 
िालको काम गद्इछ र न नको िुन सियोग 
पुया्इ उँदछ।
l	स्तनको टुपपोमा सुधद एनोम लन क क्रम 
लगाएमा घाउ जान ्त गराउन सियोग गद्इछ। 
नान नले स्तनपान गनु्इ अगाड ड यो क क्रमलार्इ 
सफ्ा गनु्इ पददैन। स्तनिरू सफ्ा गदा्इ साबुन या 
लोशन लगाउनु िँुदैन।
l	्तपाँर्इको बाः या स्तन िाकने कपडा सर ररमा 
म मलेको  िोस ्। म भजेका स्तन पयाड ्ेनने।

l	अन ्त मितवपुण्इ चःै प वम भनन अ।सन र अवसथा 
कोम शस गनु्इ िोस ्।एउटा ि सथन ्त सबैलार्इ 
म मलदो िँुदैन। अन नि ्च्त भएमा या स्तन 
दःुिेमा, सियोग म लने।

l	अ।व्यक परेमा दुधले भर ीएको स्तनलार्इ िा्तले 
या पमपको प्रयोगले दुधलार्इ दुिेर िलका रिने।

नान नलार्इ समाउने ्तर ीका
l	सि जलो साथ बसने या िि लकने र म सरानेले 
िा्त या सर ररलार्इ अ।राम ह दने।

l	िि लकने र नान नको अनुिार अ।्ुन ्तर पानने। नान नको 
टाउको नबटानने या नघुमाउने।

l	िलकने र नान नको पेट अ।फनो सर ररमा राखने। तयसो 
गदा्इ भ-ूअ।कश्इण शि क्तले नान नलार्इ अ।माको नि जक 
लयाउँदछ।

l	अ।वा्यक परेमा स्तन थामने। ्तर िलकेको अवसथामा, 
स्तन थामन तयन ्त जरूर ी पददैन।

l	नान नलार्इ नि जक राखदा, नान नले स्तन ्ताननवाट 
वचन सक कनदछ। पह िला अ।फनो औलंा नान नको 
मुिमा रािेर, नान नलार्इ दुध चुसनवाट रोकाउने।

l	नान नलार्इ अ।माको सर ररसँग टसाएर राखने। एक-
अका्इको छालाले सकेसमम छुनु पद्इछ।

स्तनपान


