
 

 

गर्भवती महिलािरूको लाहग COVID-19 का बारेमा जानकारी 

 

गर्भावस्थभ महिलभ तथभ परिवभिको लभहग उत्सभिजनक तथभ कौतुिलतभपूर्ा हुने गर्ा  । COVID-19 

(कोिोनभर्भइिस) को हवश्वव्यभपी संकटको िभलको अवस्थभमभ गर्ावती महिलभिरू आफ्नो स्वभस्थ्य ि गर्ामभ ििेको 

आफ्नो बच्चभको स्वभस्थ्यको बभिेमभ हनकै हिन्तित र्न् र्ने्न कुिभ िभमी बुझर्ौ ौँ । तल हिइएको जभनकभिीले COVID-

19 ि तपभईंको गर्भावस्थभले तपभईं ि तपभईंको बच्चभमभ कस्तो प्रर्भव पभना सक्र् र्ने्न कुिभ र्ोटकिीमभ बतभउौँर् ।  

 

के गर्भवती महिलामा COVID-19 को जोखिम अझै बढी हुन्छ ? 

गर्भावस्थभमभ महिलभको शिीिमभ धेिै परिवतान हुने र्एकभले गर्ावती महिलभमभ जोन्तिम अवश्य्य हुन्र् । ति अहिले 

COVID-19 को संक्रमर् हुने गर्ावती महिलभिरू अरू व्यन्ति जहत गम्भीि रूपमभ हबिभमी नहुने गिेको कुिभ 

िेन्तिएको र् । अहधकभंश गर्ावती ज्विो, िोकी, गन्ध नआउने , टभउको िुखे्न  ि थकभन सहित लक्षर्िरु  मभत्र 

िेन्तिने अपेक्षभ गरिएको र् ।  

 

गर्ावती  ििंिभ  कोहर्ड -१९ कभ   लक्षर् िेन्तिने लगर्ग ३  मधे्य १ महिलभलभई अस्पतभलमभ र्नभा हुन आवश्यक 

पिार्।  यी मध्य केहि महिलभिरूको लभहग कोहर्ड -१९  बभट लक्षर्िरूको कभिर्ले नर्ई  गर्भावस्थभको अन्त्यमभ 

जन्म हिन अस्पतभल जभनुपनेहुन्र्।  ती महिलभिरूमभ जो कोहर्ड -१९ बभट अस्वस्थ हुन्र्न् ि अस्पतभल र्नभा हुन 

आवश्यक र्न्, लगर्ग १०  मधे्य १  लभई आई सी यू मभ सभस फेना वभ अन्य अंगको सिभयतभकभ  लभहग सियोग 

आवश्यक पिार्। 

 

कोहर्ड-१९  को अििभाहरि य अनुर्वले िेिभएको र् हक गर्भावस्थभको तेस्रो तै्रमभहसकमभ महिलभिरू जसै्त  कभलभ , 

एहशयभली ि अल्पसंख्यक जभतीय समूिकभ महिलभिरू,३५  बर्ा र्न्दभ मभहथकभ ि पहिले अवन्तस्थत स्वभस्थ्य समस्यभ 

र्एकभलभई स्वभस्थ्यको जोन्तिम बढी हुने गिार् सभथै  ि अस्वस्थ र्ई अस्पतभलमभ र्नभा हुनुपने हुन पहन  सक्र्।  यी 

महिलभिरूले सम्भव र्एसम्म संक्रमर्को जोन्तिम कम गना सुहनहित गना सभमभहजक िूिीको बभिेमभ हनम्न 

सल्लभििरूमभ हवशेर् ध्यभन हिनुपिार्। 

 

COVID-19 का कारणले गर्भपतन हुन्छ ? 

COVID-19 कभ कभिर्ले महिलभिरूको गर्ा तुहिने समस्यभ हुन्र् र्ने्न कुिभलभई पुहर गने कुनै प्रमभर् रे्हटएको रै्न 

।  

 

के COVID-19 मेरो गर्भमा रिेको बच्चामा सछभ  ? 

त्यिभौँ प्रहतवेिनले एक सभनो जोन्तिम  सुझभएको र् हक र्भइिस आमभबभट बच्चभमभ सना  सक्दर् (ठभडो संिभिर्) । 

यो गर्ामभ हुने वभ बच्चभ जन्मभउने क्रममभ हविलै हुने गर्ा  (१०० गर्ाधभिर्मभ २ जनभ )। कोहर्ड - १९ बभट संक्रहमत 

बच्चभिरूधेिै ििसम्म िभम्रो अवस्थभमभ र्न् ि उनीिरूलभई कुनै थप िेििभिको आवश्यक पिैन। महिलभ आश्वस्त 

ििनुपिार्, हक वतामभन समयमभ  कोहर्ड -१९  ले  बच्चभलभई िभनी गने वभ गर्भावस्थभको िौिभन असभमभन्यतभिरूको 

कभिर् हुने कुनै प्रमभर् रै्न। 

 

 

 



 

 

COVID-19 का कारणले प्रसूहतसम्बन्धी समस्या सृजना हुन्छ ? 

केिी महिलभिरू जो कोहर्ड - १९  बभट अस्वस्थ हुन्र्न् , तीहनिरुकभ   बच्चभ  परिपक्क हुनुपूवा जन्मने ितिभ बढी 

हुन्र् (३७ िप्तभ अहि)।  कोहर्ड -१९  नर्एकभ महिलभिरूको तुलनभमभ र्एकभ महिलभिरुलभई  समयपूवा प्रसव 

हपडभमभ  जभने जोन्तिम   बढी िेन्तिौँिैन। यद्यहप, केिी आमभिरूकभ लभहग गर्भावस्थभको अन्त्यहति प्रसव र्एि 

तोहकएकोसमय र्न्दभ हर्टै्ट बच्चभ जन्मभउनु  िुवै  आमभ वभ हशशुको लभहग सुिहक्षत हुन्र्। 

 

नवजभत हशशुिरू ि  सभनभ बच्चभिरुमभ संक्रमर्बभट जहटलतभको बढी जोन्तिममभ िेिभ पिैन ति ती परिपक्क 

नर्ई जन्तन्मएकभ नवजभत हशशु िि जभन  हडस्िभजा हुन तयभि नर्एसम्म हतनीिरूको िेिर्भल गनुापने हुन सक्र्। 

 

मैले COVID-19 को संकट दौरान पहन प्रसूहतपूवभ गननभ पने जााँच (स्यािार) गरररिनन पछभ  ? 

प्रसूहतपूवाको हनयहमत जभौँि, हर्हडयो एक्स िे, आमभ ि गर्ामभ ििेको बच्चभको जभौँि गरिििनु पर्ा  । ति हनम्न 

प्रकभिकभ परिवतान (संशोधनिरू) गरिनु पने हुन्र् । लििे िोकी तथभ इन्लुएन्जभ िोपले COVID-19 को 

संक्रमर्लभई असि नपभने र्ए पहन गर्भावस्थभ िौिभन यी िोपिरू रु्टभउनु हुौँिैन । 

 

प्रस्तभहवत परिवतानमभ हनम्न लगभयतकभ कुिभिरू समभवेश हुन्र्न्: 

• गर्भावस्थभको जभौँिको लभहग हिहकत्सकलभई बढी अिभिभलमभ रे्ट्ने वभ सम्भवभएसम्म हिहकत्सकसौँगको 

रे्ट स्थहगत गने  

• बढीमभ 15 हमनेटहर्त्र हिहकत्सकसौँगको रे्ट समभपन गने  

• हिहकत्सकसौँगको हनयहमत रे्टको सट्टभमभ वभ अलभवभ इन्टिनेट प्रहवहधको प्रयोग गिेि पिभमशा हलने   

• प्रत्यक्ष रूपमा उपन्तस्थत र्एर प्रसूहतपूवाको स्यभिभिसम्बन्धी कक्षभ नहलने  

• अस्पतभलमभ धेिै जनभसौँग नजभने (आफ्नो जीवनसभथी मभत्र हलएि जभने) 

• सम्भवभएसम्म अस्पतभलबभट िभौँडो हडस्िभजा हुन िोजे्न 

 

अहिले अस्पतालमा बच्चा जन्माउनन सनरहित छ ? 

बच्चभलभई जन्म हिने सबैर्न्दभ सुिहक्षत ठभउौँ र्नेको अस्पतभल नै िो हकनकी अस्पतभलमभ आवश्यक पिभा प्रयोग गने 

हमल्ने तभहलम प्रभप्त कमािभिी तथभ आपत्कभलीन सुहवधभ हुन्र्न् । महिलभले गने बेथभको अनुर्व ि नमाल रूपमभ वभ 

(इहपडु्यिल जस्तभ एनभलजेहसयभको प्रयोग गने लगभयतकभ हवहध प्रयोग गिी) शल्यहक्रयभ गिेि बच्चभ जन्मभउने 

प्रहक्रयभमभ ठूलो प्रर्भव पनुा हुौँिैन । महिलभिरूलभई योजनभ मुतभहबक महिनभ पुगेपहर् प्रसूहत गना प्रोत्सभहित तथभ 

सियोग गनुा पर्ा  । 

 

अहिले बच्चालाई स्तन पान गराउनन सनरहित छ ?  

स्तनपभन गिभउन िभिने महिलभिरूलभई स्तनपभन गना प्रोत्सभहित तथभ सियोग गरिनु पर्ा  । यो र्भइिस आमभको 

िूधबभट सर्ा  र्ने्न कुिभको कुनै प्रमभर् रे्हटएको रै्न । अत: बच्चभलभई स्तनपभन गिभउौँिभ िभम्रो हुन्र् । आमभलभई 

COVID-19 को संक्रमर् र्ए पहन उनलभई स्वतः आफ्नो बच्चभसौँग रु्ट्यभउनु हुौँिैन ति आमभले सिसफभइको 

बभिेमभ ध्यभन हिनु पर्ा  तथभ बच्चभलभई िुवभउौँिभ मभस्क लगभउनु पर्ा  । 

 

मैले सरसफाइसम्बन्धी कस्ता कदमिरू चाल्नन पछभ  ? 

• अल्कोिलजन्य ह्यभन्ड वभस वभ सभबुन पभनीले हनयहमत ि बभिम्बभि िभत धुने  



 

 

• कोिी व्यन्ति िोकी ििेको र् वभ िभन्तिउौँ गरिििेको र् र्ने हनजको नहजक नजभने 

• आौँिभ, नभक वभ मुिमभ नरु्ने  

• एकभिबभस बसे्न ि अनभवश्यक बभहिि नहनस्कने  

• लक्षर्िरू िेन्तिएमभ तुरुिै स्वभस्थ्य संस्थभमभ सम्पका  गने ि जौँिभउने  

• संक्रमर् गम्भीि िभलको र् र्ने उहित उपिभि गने ि सुिक्षभत्मक उपकिर्िरू प्रयोग गने  

• कुनै एक व्यन्तिबभट मभत्र सियोग हलने । तपभईंको (जीवन)सभथीमभ COVID-19 कभ लक्षर् िेन्तिएकभ 

र्न् वभ हनजलभई संक्रमर् र्एको िेन्तिएको र् र्ने ती सभथीलभई हलएि अस्पतभल नआउने   

• अनभवश्यक रूपमभ यभत्रभ नगने समग्रमभ र्नु्न पिभा िि मै बसु्न सबैर्न्दभ सुिहक्षत हुन्र् । सभवाजहनक 

सवभिी सभधनको प्रयोग कम गने ि सम्भव र्एसम्म ििैबभट कभम गने । 

 

ममा COVID-19 का लिणिरू देखिए र्ने के गने ?  

तपभईंमभ (ज्विो, िोकी, िभौँटी िुख्नु, वभकवभकी लभगु्न, बभिभ हुने, झभडभ पिभलभ, थकभन, सभस फेना मुन्तिल हुनु 

जस्तभ) रुिभ/लुकभ लक्षर् कृपयभ तुरुिै (ज्विो न्तिहनक, हिहकत्सक वभ आपत्कभलीन हवर्भगबभट) हिहकत्सकीय 

पिभमशा हलनुिोस् । तपभईंमभ मभहथ उन्तल्लन्तित लक्षर् िेन्तिए वभ तपभईलें एकभिवभस बसु्न पने र्यो वभ तपभईंलभई 

COVID-19 लभगेको पुहर र्यो र्ने तपभईंले आफ्नो स्वभस्थ्य सेवभ प्रिभयकलभई यसको जभनकभिी हिनु पर्ा  । 

 

म हचखित र्एमा मैले कोसाँग कन रा गननभ पछभ  ? 

गर्भावस्थभमभ तथभ बभलबभहलकभको स्यभिभि गिभा हििभ ि हडपे्रसनको समस्यभ सृहजत हुने सम्भभवनभ हुन्र् । 

अहिलेको अवस्थभमभ महिलभ, हतनकभ श्रीमभन तथभ परिवभििरूमभ यो जोन्तिम झनै बढी हुन्र् । प्रसूहत पूवाको हििभ, 

हडपे्रसन, लभगू पिभथा िुव्यासन तथभ ििेलु हिंसभ जस्तभ कुिभको जभौँि, हनिभन, व्यवस्थभपन तथभ सेवभिरू जभिी ििनु 

पने हुन्र् । हिन्तित हुनुहुन्र् र्ने स्वभस्थ्यकमीको पिभमशा हलनुिोस् । 

 

तपभईंको हिहकत्सक, सूौँडेनी तथभ अन्य स्वभस्थ्यकमीिरूले तपभईं तथभ तपभईंको बच्चभको िेििेि गर्ा न् । िभमी 

तपभइं हिन्तित मिसुस गिै हुनुहुन्र् र्ने्न कुिभ बुझर्ौ ौँ । सम्भव र्एसम्म आिभम गनुािोस्, आवश्यक िभनेकुिभ 

िभनुिोस् ि आफ्नो िभि (सौि) कभयम िभख्नुिोस् । तपभईं नै तपभईंको बच्चभको सुिक्षभ कवि हुनुहुन्र् । अतः 

तपभईंले आफू, आफ्नो र्भवनभत्मक तथभ स्वभस्थ्यको ख्यभल िभख्नु पर्ा  । िभमी तपभईं ि तपभईंको बच्चभलभई यो 

र्भइिसको अत्यि नू्यन जोन्तिम र् र्ने्न कुिभ िोिोयभाउन िभिन्र्ौ ौँ तथभ सुिि गर्भावस्थभको कभमनभ गर्छौँ  । 

_______________________________________________________________________________ 

 

िभमोनी अलभयन्स (Harmony Alliance): परिवतानकभ लागि अप्रवभसी तथभ शिर्भथी महिलभ (Migrant and 

Refugee Women for Change) सिस्य-केन्तित संगठन िो । यसले अप्रवभसी तथभ शिर्भथी पृष्ठरू्हम र्एकभ 

महिलभिरूलभई आफूलभई असि गने कुिभिरूको बभिेमभ िभमी समक्ष पैिवी गने पे्लटफमा प्रिभन गर्ा  । 

 

िोयल अरि ेहलयन एण्ड नू्यहजल्यभण्ड कलेज अफ अब्सटेहटि हसयन एन्ड गभइनोकोलोहजर ((RANZCOG) अरि ेहलयभ 

तथभ नू्यहजल्यभण्डमभ महिलभको स्वभस्थ्यसम्बन्धी पेसभगत तभहलम हिने तथभ मभपिण्ड हनधभािर् गने हनकभय िो । 
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