KHMER: Information for women and families

ភាសារខ្មែរ : ពត៌មានសំរាប់ស្ដសទ
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ឺ ក្រុមក្រួសារ

ការររៀបចំមនរួ
លួ មនង
ឹ ទររថ្ែីរៅកាន់លរំ ៅដ្ឋានវិ ញ (Preparing to go home with a new baby)
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ការយកទារកថ្មីរបស់អ្នកចេញពីមន្ទីចពទ្យត្រឡបប់មក្ទវិញញឺជាពចពដែលដានន្ាពរំច ើបេិឡតសំរាប់រូបអ្នកន្ឹងត្រឺួសារ
របស់អ្នក។ លូចេនវទាំងចន្វឺជគ្ម្ន្អ្វីែលដដអត្របចសើែលដត្រសណុកត្រសួដលូេាពការបាន្ត្រឡបប់មកកាន្់ដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញ
ន្ឹងបាន្ចឺងសំរាកចៅចដើែត្រឺពូកផ្ទ្ដ់ខ្លួន្របស់អ្នកចបើយ។
ចពដែលដអ្នកសាន្ក់ចៅកនុងមន្ទីរចពទ្យបន្ទ្ប់ពីសំរាដទារករបស់អ្នករួេ ចោដចៅតាមសុខ្ានដាពរបស់អ្នកន្ឹង
ទារករបស់អ្នក។
 ចបើសិន្ ចន្វាពកូន្លំបូងរបស់អ្នក ន្ឹងអ្នកគ្ម្ន្ប្ហា្ពិបាកសមុុឺសាម្ញពីការសំរាដទារកតាមទាវ្រានស ឺជអ្វីទាំងអ្ស់
បាន្ដអច ើយ ាពទូចៅអ្នកឺួររំពឹងឺិឡថាអាេចេញចៅដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញបាន្ចៅកនុងចពដ 48 ចាន្ង។ អ្នកពិឡាពអាេ
ចត្ររើសចរើស េង់ត្រឡបប់ចៅដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញបាន្ោ្ងឆាប់្ងែលរ។
 ចបើសិន្ ចន្វាពកូន្បន្ទប
្ ់របស់អ្នក ច

ើ អ្នកន្ឹងទារករបស់អ្នកានន្ាពសុខ្ដអ អ្នកឺួររំពឹងឺិឡថាអាេត្រឡបប់ចៅ
យ
ដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញបាន្ចៅថ្ថ្ៃលែលដ ឬកនុងចពដ 24 ចាន្ង ចត្រកាយចពដទារកបាន្សំរាដរួេច ើយ។

 ចបើសិន្ អ្នកានន្ប្ហា្សមុុឺសាម្ញាពចត្រេើន្ចៅចពដសំរាដ អ្នកន្ឹងអាេឡត្រមូិឲ្យសំាកក់ចៅកនុងមន្ទីរចពទ្យបាន្យូរ។
 េំច

វត្រសរីែលដាពអ្នកបាន្ទទួដការិវច វរួយសំរាដទារក ាពទូចៅអាេសំាកក់បាន្យូរលដ់ចៅ 72 ចាន្ង។

ចពដអ្នកត្រឡបប់ចៅដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញ អ្នកន្ឹងបាន្ទទួដការគ្ំត្រទាពបន្រពីត្រកុមឆ្មបែលដមកពីចសវាបំចរើែថ្ទាំចត្រកាយចពដ
សំរាដទារករួេ(EPC) ឺជាពឆ្មបែលដន្ឹងចៅពិន្ិឡ្យសួរសុខ្ទុកខអ្នកចៅឯដំចៅដ្ឋ្ន្។ ាពទូចៅឆ្មបខាងចសវាបំចរើែថ្ទាំ
ាពបន្រចត្រកាយចពដសំរាដទារករួេ ចៅពិន្ិឡ្យសួរសុខ្ទុកខអ្នកចៅថ្ថ្ៃាពបន្ទ្ប់ន្ឹងចៅចមើដមរងចទៀឡ ចដ្យចោដចៅតាម
ឡត្រមូិការលដ់រូបអ្នកន្ឹងលដ់ទារករបស់អ្នក។
ចបើសិន្អ្នកត្រឡូិការាពបែន្ែម ឬចៅេង់បាន្ការរួយគ្ំត្រទាពបន្រចៅចទៀឡេំច វការបំចៅចដ្វ ឆ្មបរបស់អ្នកខាងចសវាបំចរើ
ែថ្ទាំាពបន្រចត្រកាយចពដសំរាដទារករួេ ន្ឹង្រដ់ឲ្យអ្នកពីពឡ៌ានន្សំរាប់ការទាក់ទងាពមួយចសវាកមមគ្ំត្រទែ្នកការបំចៅ
ចដ្វចៅកនុងឡំបន្់របស់អ្នក។


រពលមញនខ្ែលអ្នរក្តឡប់រៅលំរៅដ្ឋានវិ ញ

ត្រកុមែ្នកមន្ទីរសំរាកចត្រកាយចពដសំរាដទារករួេ ន្ឹងានន្ាពល៏ត្របកលេ្ាស់ថា អ្នកន្ឹងទារករបស់អ្នកានន្សុខ្ាព
ដអបរញបូរណ៌ចលើម្បីត្រឡបប់ចៅដំចៅដ្ឋ្ន្ិញញបាន្ោ្ងឆាប់រ ័ស ន្ឹងចដ្យានន្សុិឡែិាពដអ លូចេនវអ្នកអាេចាប់
ច្រើមន្ូិរីិញឡាពត្រឺួសារល៌សុខ្សាន្រចៅឯដំចៅដ្ឋ្ន្របស់អ្នកបាន្។ ចពដមុន្ត្រឡបប់ចៅ្ទវិញញ ឆ្មបរបស់អ្នកន្ឹងែឆ្ក
ពិន្ិឡ្យចមើដថាចឡើ៖
 អ្នកានន្សុខ្ាពដអន្ឹងសាថ្ន្ាពរបស់អ្នកឺជានន្ចសែរាពបាន្ាពត្រសួដច ើយ ន្ឹងបាន្សំចរេពីឆ្មបបឬចិរជបណឌិឡ
 អ្នកបាន្លឹងពីឡត្រមូិថ្ន្ាពាពសវចស្បើយរបស់អ្នក ន្ឹងអ្នកបាន្លឹងពីែ្ន្ការែថ្ទាំផ្ទ្ដ់ខ្លួន្្ងែលរ
 អ្នកអាេបំចៅទារកអ្នក ឬអ្នកានន្ែ្ន្ការកនុងការបំចៅទារកបាន្ច ើយ
 អ្នកអាេងូឡទឹកឲ្យទារកអ្នកបាន្ ឬានន្មន្ុស្សចាស់ ែលដចៅាពមួយកនុងដំចៅដ្ឋ្ន្ គ្ឡ់អាេរួយអ្នកបាន្
 អ្នកអាេផ្ល្ស់បដូរកន្ទបរបស់ទារកអ្នកបាន្
 អ្នកអាេចេវពីមូដដ្ឋ្ន្ឡួន្ទីាពឳពុកានដ្យកនុងការចមើដែថ្ទាំលដ់ទារកថ្មីរបស់អ្នកបាន្
 អ្នកានន្ពឡ៌ានន្អ្ំពីអ្វីៗចៅចពដែលដឆ្មបរបស់អ្នកន្ឹងចៅពិន្ិឡ្យសួរសុខ្ទុកខលដ់អ្នក
 អ្នកានន្ពឡ៌ានន្ចដ្យការាកឡ់ចពដរួបមួយេំន្ួន្សំរាប់ការតាមដ្ន្ពិន្ិឡ្យសុខ្ាពសារចបើងិញញ
 អ្នកអាេលឹងពីទំន្ក់ទំន្ងចៅកាន្់ស ឺមន្៏សំរាប់ត្រប ពពឡ៌ានន្ែ្នកឡួន្ទីាពឳពុកានដ្យលំបូង
(លេខទូរស័ព្ទមយ
ួ ចំនួនដែេមានសារះប្រលោជន៏អាចនឹងរកល ើញលៅលេើរ័ណ្ស
ណ ំរារ់ការទាក់ទងនឹងមនទីរលព្ទ្យ
ឬលៅលេើសំលៅកំណ្ត់ប្ាព្ីសុខភាព្ទារកររស់អ្នក ដែេអាចនឹងផ្ដេ់ឲ្យអ្នករន្ទ្រ់ព្ីលព្េសំរាេទារករួច)។


អ្នកអាេលឹងពីស្ញ្ច្្សងៗ សំរាប់ចពដែលដែសវងរកែ្នកចិរជសាត្រសររួយលដ់រូបអ្នកន្ឹងទារករបស់អ្នក
(ទាំងចន្វ ានន្ាពត្រសួដរកចៅកនុងបញ្ជីថ្ន្កូន្ចសៀិចៅ (ការខ្ថ្ទំមនអ្ន
លួ រនង
ឹ ទររអ្នរ) ។
Author: Maternity Guideline Development Group
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ភាសារខ្មែរ : ពត៌មានសំរាប់ស្ដសទ
រី ង
ំ ឡាយនង
ឺ ក្រុមក្រួសារ

ការសូមផ្រលរ់ ោបល់មយ
ួ ចំនន
ួ ែូចមានខាងរក្កាមរនេះ រជា
ំ យ
ួ សំរាប់អ្រ
ន នង
ន
ឺ លំន្មម
ឹ អ្នរែ៏ ថ្ទ្ណាខ្ែលនង
ឹ រមល
ើ ខ្ថ្ទំែល់អ្រ
រនងរពលប
ន្ម
ញ ែ នថ្ថ្ៃែំបង
ូ រៅឯលំរៅដ្ឋាន។
ញ

 ការសំរារ

ាពមធ្យមការចឺងសំរាប់ទារកថ្មីរវាង16- 18 ចាន្ងកនុងមួយថ្ថ្ៃ រយវថ្ន្ការចឺងអាេចដើសពី 6-7 ចពដបាន្ ន្ឹង
អាេកត្រមានន្ាកស់ េំច វទារកែលដចឺង ួសពី 3ចាន្ង។ ឺជាពាពធមមតាចទ ចដ្យានន្សុខ្ាពដអសំរាប់
ទារកថ្មី កនុងាពចឺងាញ្ក់ាពញឹកញយចៅចពដយប់ ក៏បុែន្រឺជពិឡាពការពិបាកលដ់ឳពុកានដ្យ្ងែលរ។
ការចាំបាេ់បំ្ុឡ ចដ្យ្រដ់ន្ូិអាទិាពសំរាប់ការចឺង ាពងចៅចដើការទទួដខ្ុសត្រឡូិខ្លវៗ លូេាពការរូឡសំអាឡ
ដំចៅដ្ឋ្ន្ ការចៅចដងមិឡត ័ត្រក ចៅហាងដក់ទំន្ិញ ពីសងគមត្របព័ន្ធ្្សពធ្្ាយ ។ដ។
អ្នកអាេចឺង្ងែលរ ចៅចពដាកែលដទារករបស់អ្នកចឺង។ ចបើសិន្ អ្នកមិន្អាេចឺងចពដថ្ថ្ៃបាន្ ោ្ងចហាេាកស់
ក៏អ្នកអាេានន្ចពដសំរាកកាយចៅចពដទារកអ្នកចឺងែលរ។ កាដាកអ្នកសំរាកបាន្ចត្រេើន្ អ្នកក៏អាេានន្ការអ្ឡ់ធមឡ់
បាន្កាន្់ែឡចត្រេើន្ ច ើយការរំរួដ្លូិេិឡតក៏ានន្ចសែរាពបាន្កាន្់ែឡត្របចសើចបើង ន្ឹងការចដ្វត្រសាយន្ូិប្ហា្ច្្សងៗក៏
កាន្់ែឡបាន្ដអត្របថ្ព្ងែលរ។
 ចំណីអាហារ

អ្នកត្របែ ដាពមិន្បាន្ឺិឡថាអាេន្ឹងានន្ាពដំបាកចៅចពដានន្ទារកថ្មី ចដ្យរកែឡចពដសំរាប់បរញចាឺចសទើរ
មិន្បាន្្ង ។ ឺជចៅចបើយចទ ចពដែលដចយើងន្ិោយចៅកាន្់ឳពុកានដ្យថ្មីខ្លវៗពួកចឺន្ិោយថាានន្ចរឿងរាប់
មិន្អ្ស់ លូេាព “ ឺជថាលដ់ចាន្ង 2 ល្ង្េ ាពចពដែលដខ្្ុំលឹងថា ខ្្ុំមិន្ទាន្់បាន្ញុំុំាអាហារចពដត្រពដឹមចៅចបើយចទ”
ឬ ចសទើែឡត្រឺប់ កាដចយើងអ្ងគុយេុវញុំុំាអាហារចពដល្ង្េ ទារកត្រឡូិការបំចៅ ច ើយមហូបរបស់ខ្្ុំបាន្ចៅាពត្រឡាពក់
លូចេនវខ្្ុំមិន្ខាវ្យខ្វដ់ចដ្យការញុំុំាអាហារទាំងត្រឡាពក់លូចេនវែលរ។
ចពដមុន្ែលដទារករបស់អ្នកសំរាដ អ្នកបាន្ដ្ក់សតុកចពញទូរទឹកកក ទូរត្រឡាពក់កក ន្ឹងបន្ទប់សដុកសំរាប់អាហារ
ចត្រកៀមចដ្យានន្សុខ្ាពដអន្ឹង

អ្នកអាេញុំុំាបាន្ចដ្យថ្លានខ្ង ចៅចពដែលដកំពុងែឡបីទារក

មិន្ចាំបាេ់ការចរៀបេំអ្វីចត្រេើន្ចបើយ

ឺជអាេដអបាន្ទាំងអាហារច្ដ្ឬក៏ត្រឡាពក់ ាពទូចៅចៅចពដែលដអ្នកអាេទទួដយកបាន្ន្ូិាពទាំងចន្វ។
ចពដមុន្ែលដទារករបស់អ្នកសំរាដ ឺួរឺិឡពីន្រាក ែលដអ្នកអាេទូរស័ពទចៅចឺឲ្យរួយគ្ំត្រទ។ ចដ្យានន្លូេាព
មិឡត ័ត្រក ឬក៏ាពសានរិកត្រឺួសារ(ន្រាកានន្ក់ច្្សងចទៀឡ ឺជមិន្ែមន្ែឡឪពុកានដ្យរបស់ទារកទាំងចន្វចបើយ)។
ឺួរានន្ចដខ្ទំន្ក់ទំន្ងរបស់ពួកចឺមួយេំន្ួន្ទុកសំរាប់ការរកាពការងាយត្រសួដ។ អាេានន្ាពប័ណណបិទចៅ
ន្ឹងទូរទឹកកករបស់អ្នក។
 ចូរសារសួររៅមត
ត ក្័ រមលេះៗនង
ិ ភ
ឹ ក្រួសារ

ចពដមុន្ែលដទារកអ្នកសំរាដ ឺួចរៀបេំាពតារាងថ្ន្ចពដចិល្សំរាប់អ្នកែលដចឺអាេមកសួរសុខ្ទុកខន្ឹងចឺអាេ
មករួយកិេចការលដ់រូបអ្នក្ង។ ចៅត្រឺប់ចពដចបើានន្ន្រាកានន្ក់សួរអ្នក ចបើសិន្ាពចឺអាេរួយបាន្ ឺួរយដ់ត្រពម
ទទួដយកការចសនើរួយចន្វ។ ចៅចពដពួកចឺមកសួរសុខ្ទុកខ ឺជកិេចការរបស់ពួកចឺមិន្ែមន្មកចមើដែថ្ទាំលដ់
ទារកចន្វចបើយ។ ទាំងចន្វឺជាពកិេចការរបស់អ្នក ន្ឹងការសប្ាយរបស់អ្នក។ កិេចការរបស់ពួកចឺឺជមកចមើដែថ្ទាំ
សំរាប់រូបអ្នកបុចាក្្វ!។

Author: Maternity Guideline Development Group

January 2016

Consumer reviewed

Page |2

