लेभल 4 म्याटर्निटी इकाइमा
स्वागत छ
ियााँ आमाबाबुहरूका लागग जािकारी
यो पुगस्तकाको उद्देश्य तपाईंलाई हाम्रो सेवाको सवाागिक लाभ
उठाउि सहायता गिुा हो जसबाट बच्चाहरूको लालिपालि गिे
यी प्रारगम्भक दििहरू सके सम्म सहज गबत्न पाउिेछ, र तपाईं र
तपाईंको गििु िुवैलाई सुरगित हुिे गबगिकै घरमा सािा सदकिे
छ।

गिम्न पृष्ठहरूमा तपाईंले गिम्न कु राहरूका बारे मा जान्नुहुिेछ;







के हुन्छ र कगहले हुन्छ
तपाईंको गजम्मेवारीहरू
हाम्रो गजम्मेवारीहरू
तपाईंको गििुको हेरचाह गिे
तपाईं आफ्िै हेरचाह गिे
घर जािे मागा

के हुन्छ, र कगहले हुन्छ
ब्रेकफास्ट डाइगिङ रुममा गबहाि 8 बजेिेगि सुरु हुन्छ; तपाईंले त्यहााँ िाि सक्नुहुन्छ वा आफ्िो
बेडमा ट्रे गलएर आउि सक्नुहुन्छ (िािा गवरामीहरूका लागग मात्र हो)।
लन्च र सपर कमाचारीद्वारा तपाईंको बेडमा ल्याइन्छ (प्रत्येक अपराह्ण अको दििको मेिु दिइन्छ र
रागत सङ्कलि गररन्छ)।
पीडा गिवारक औषगि प्रत्येक छ घण्टामा (गबहाि 5 बजे/गबहाि 11 बजे/बेलुका 5 बजे/बेलुका 11
बजे) – गििााररत अिुसार दिइन्छ; यदि तपाईंलाई िुख्िैछ भिे कृ पया कु िै कमाचारीसाँग कु रा
गिुाहोस्।
तपाईंको बर्ा पाटािरको लागग गभगजट गिे समय गबहाि 8 बजे – रागत 10 बजे सम्म हुन्छ; अन्य
सम्पूर्ा गभगजटरहरू दिउाँ सो 2-3 बजे तर्ा बेलुका 7-8 बजे आउि सक्छि्।
गििुको गसगललङ्गहरू बाहेक 16 वषा मुगिका कु िैपगि बच्चाहरू ले गभगजट गिा पाउिे छैिि्। वाडा
व्यस्त रहि सक्ने भएकोले हामी बेडमा गभगजटरहरूको सङ्ख्या एक पटकमा िुई जिा
मागिसहरूमा सीगमत गिे अगिकार सुरगित राख्छौं – तपाईंको सुरिा हाम्रो कताव्य हो।

तपाईंको गजम्मेवारीहरू
कृ पया कु िैपगि बेला आफ्िो मोबाइल फोि मा कु रा गिाा अन्य मगहलाहरूको पगि ध्याि राख्नुहोस्
– उिीहरूलाई िुिेको हुि सक्छ वा र्दकत हुि सक्छि् र सम्भवतः तपाईंको कु राकािी सुन्न मि
िपरे को हुि सक्छ!
कार पार्ककङ जररमािा, बाट जोगगि, कृ पया गजम्मेवार पूवाक तर्ा सुरगित पाका गिुाहोस् – कार
पार्ककङ अिुमगतहरू प्रसव तर्ा प्रसूगतका लागग मात्र मान्य छ।
तपाईंले एउटा गसङ्गल रुम – का बारे मा सोिपुछ गिा सक्नुहुन्छ – वाडामा के ही छि् (£100 िि
एि-सुइट तर्ा £115 एि-सुइट प्रगत रागत्र)। गसङ्गल रुमहरू पगहला गचदकत्सा आवश्यकताका
आिारमा र त्यसपगछ अिुरोिका आिारमा प्रार्गमकता दिइन्छ; यदि कु िै गचदकत्सा आवश्यकता
आइपरे मा तपाईंलाई बागहर हटाउि पगि सदकिे छ।

हाम्रो गजम्मेवारीहरू…
तपाईंको हेरचाहका लागग सिा एकजिा तालीमप्राप्त गमडवाइफ/िसा िरटएका हुन्छि् र
गयिीहरूलाई म्याटर्निटी हेरचाह सहायकहरूले सहायता गछाि।्
तपाईं गििुलाई जन्म दिएपगछ गिको हुिु हुाँिछ
ै भिेर सुगिगित गिा तपाईं र तपाईंको गििुको
िैगिक जााँच गररन्छ। हामी तपाईंसाँग तपाईंको आफ्िो अवस्र्ा अिुसार उपयुक्त हेरचाह योजिा छ
– भन्ने सुगिगित गिेछौं – कृ पया यसबारे तपाईंको गमडवाइफ/िसासाँग कु रा गिुाहोस्।
तपाईंको सुरिा तर्ा गोपिीयताका लागग, हामी तपाईं वा तपाईंको गििुका बारे मा कु िैपगि
जािकारी कसैलाई पगि, उिीहरू जो कोही भएपगि, फोि माफा त प्रिाि गिैि।
हाम्रो इच्छा हो तपाईंलाई सके सम्म चााँडो – सुरगित तर्ा सकु िल – फे रर भिााको न्यूितम
सम्भाविा सगहत, घर पठाउिु हो। तपाईं एकजिा व्यगक्त हुिुहुन्छ र तपाईंको हेरचाह योजिा
तपाईंको लागग गविेष हुिेछ।

तपाईंको गििुको हेरचाह गिे
तपाईंको गििु तपाईंको गजम्मेवारी हो – हामी तपाईंलाई सहायता गिा तत्पर छौं, तपाईंको
तफा बाट गिा होइि! तपाईंलाई जन्म पगछ एउटा िुवाउिे सम्बन्िी चाटा दिइिे छ – कृ पया
यसलाई भिुाहोस् र तपाईं बसुन्जेल यसलाई अद्यावगिक राख्नुहोस्। कृ पया तपाईंको गििुलाई
िुवाउिे सम्बन्िमा के ही पगि सहायता वा सहयोग चागहएमा हामीलाई कल गिुाहोस्। गडस्चाजा
पूवा सबै गििुहरूको िुवाउिे सम्बन्िी एसेसमेन्ट गिुा पछा ; तपाईंको गििुलाई िुवाउिे बेलामा
कृ पया हामीलाई कल गिुाहोस्।
यदि तपाईंको गििु बस्कट (Buscot) वाडा मा छ भिे, हामी सहयोग तर्ा िुवाउिे सम्बन्िी
सुझावका लागग यहााँ छौं; कृ पया हाम्रो सहायता गलिुहोस्। यदि तपाईंलाई मिुमह
े , छ भिे,
तपाईंको गििुको ललड सुगर अिुगमि गिुा पछा। कृ पया अिुगमिका लागग कगहले कल गिुा भिेर
तपाईंको गमडवाइफ/िसासाँग सल्लाह गलिुहोस्।
वाडामा वररपरर हहड्िा कृ पया तपाईंको गििुलाई कोक्रोमा यताउता लैजािुहोस्, गचगललिे वा
लड्िे समस्या आइ हाल्छ दक भिेर।
आमाको िूि/फम्युल
ा ा िूिलाई िूि राख्ने दिजमा सुरगित रूपमा भण्डारर् गिे सुगविाहरू छि् –
कृ पया िूिलाई तपाईंको बेड छेउ िछोड्िुहोस्; तपाईंको िसा/गमडवाइफलाई यो कहााँ छ भिेर
िेिाइ माग्नुहोस्।

तपाईं आफ्िै हेरचाह गिे
यदि तपाईंलाई मिुमह
े , छ भिे, कृ पया िािा िािु पूवा र सुत्नु पूवा तपाईंको ललड सुगरको
अगभलेि राख्न जारी राख्नुहोस्। घर जािका लागग स्वस्र् हुिलाई डेगलभरी पगछ तपाईंको 24
घण्टा ललड सुगर रे कडा गिुा पछा।
हामीसाँग तपाईंले आफ्िो लागग गचया वा कफी बिाउि सक्ने एउटा गवरामीहरूको भान्साघर छ,
तपाईंले घरबाट ल्याएको िािा राख्न सक्ने एउटा दिज पगि छ (कृ पया पगहला िाम र गमगत लेख्न
िभुल्िुहोला)। आमाको िूि िुवाउिे सम्बन्िी आमाहरूलाई अगतररक्त 600 क्यालोरी आवश्यक
पछा तसर्ा स्वस्र् तररकाले र राम्ररी िािे गिुाहोस्।
कृ पया वाडामा यताउता गस्र्त कू लरहरूबाट आफ्िो लागग पािी गलिुहोस् – दििमा न्यूितम 2
गलटर गपउिे लि राख्नुहोस्।

घर जािे मागा…
तपाईं घर जािु भन्िा पगहला गिम्न जााँचहरू पूरा गररएको हुिुपछा (कृ पया तपाईंले गयिीहरू भइ
सके पगछ रठक गचन्ह लगाउिुहोस्):
 NIPE गििुको जााँच (गििुको गचदकत्सा परीिर्)
 िवजात श्रवर् मूल्याङ्कि
 िुवाउिे सम्बन्िी एसेसमेन्ट
 गडस्चाजा च्याट तर्ा हाते रटपोटहरूको पछागड भररएको
 GP लाई पत्र पठाउिुका सार्ै कम्लयुटर गडस्चाजा पूरा गररएको
तपाईंलाई फामासीबाट प्रेस्कृ लिि ड्रगहरू / बालरोग मूल्याङ्कि / गचदकत्सकद्वारा गमडवाइफरी
के यरमा स्र्ािान्तरर् / बगहरङ्ग एपोइन्टमेन्टहरू / समुिायमा िेिभालको व्यवस्र्ापिको
आवश्यकता पिा सक्छ। तपाईंलाई घर पठाउि के ही समय लाग्ने हुिाले कृ पया िैया गिुाहोस्। कृ पया
यो पगि ध्याि राख्नुहोस् एकजिा गचदकत्सकीय रुपमा गबसन्चो भएको आमा/गििु हाम्रो
प्रार्गमकतामा हुिु पछा।

यदि अिुरोि गरे मा यो कागजात अन्य भाषा तर्ा स्वरुपहरूमा पगि उपललि गराउि
सदकन्छ।
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