आमाबाट-बच्चामा एचआईभीको
फैलावटको रोकथाम

बच्चाहरु एचआईभीबाट

बच्चाहरुमा एचआईभी संक्रमणको जो�खम अझै प�न
१०% भन्दा कम गराउन स�कन्छ |

एक एचआईभी-

पोिज�टभ आमा जसले गभार्वस्था वा बच्चाको जन्मको
बेलामा एचआईभीको औष�ध (एन्ट�रे ट्रोभाइरलहरु)

संक्रम�णतमुख्यतया

�लएक� छै नन ्, उनले आफ्नो बच्चालाई भाइरस सान�

आमाबाट बच्चामा

सम्भावना २५% हुन्छ |

एचआईभी सन� सबभन्दा

बच्चालाई यो�नद्वार बाट जन्माउने �क सेजार�यन

प्रच�लत एक त�रका

गरे र जन्माउने भन्ने बारे मा गभार्वस्थामानै तपा�ले

बाट हुन्छन ् | �शशह
ु रु
जो एचआईभी-पोजे�टभ

आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सँग छलफल गनुप
र् दर् छ |

छन ् �नम्नरुपमा संक्रम�णत भएका हुन सक्छन ्:
- आमाको गभार्वस्थाको बेलामा
- योनीमागर्बाट प्रसवको बेलामा

- आफ्नो एचआईभी-पोजे�टभ आमाको संक्रम�णत दध
ु
�पएर

यो तपा�को स्वास्थ्य, एचआईभीको उपचार अवस्था, र
बच्चाको जन्मको बेलामा तपा�को प्रसव कसर� अगाडी
ब�ढरहे को छ भन्ने कुराहरुमामा भर पछर् |

गभर्वती म�हलाको ला�ग एचआईभी प�र�ण
सीडीसीले सबै

त्यस्ता उपचारहरु छन ् जसले नवजात �शशुहरुलाई

गभर्वती

एचआईभी-पोजे�टभ आमाहरुले गभार्वस्थामा, प्रसव,

एचआईभीको

�बरुद्दमा लड्ने औष�ध �लन्छन ्, तथा बच्चा

�सफा�रस गदर् छ- तर

एचआईभी संक्रमणबाट बचाउन सक्छन ् | जब

म�हलाहरुलाई

तथा बच्चाको जन्मको बेलामा एचआईभी भाइरसका

प�र�ण गनर्

�सजार�यन सेक्सन (सी-सेक्सन) बाट जन्माउँ छन ्,

सबै स्वास्थ्य प्रदायकहरुले गभर्वती म�हलाहरुका ला�ग

उनीहरुको बच्चाहरुमा एचआईभी संक्रमण हुने जो�खम
२% भन्दा कममा झदर् छ | एचआईभी-पोजे�टभ

स्वचा�लत एचआईभी जाँच उपलब्ध गराउं दै नन ् | य�द

औष�ध (एन्ट�रे ट्रोभाइरल) प�न �दइन्छ |

तपा�ले एचआईभी जाँचको ला�ग अनरु ोध गनुर् एकदमै

आमाहरुका नवजात �शशह
ु रुलाई जन्मदा एचआईभीको

त्यस्ता म�हलाहरुका
ला�ग प�न सहयोगी

उपचारहरु छन ् जसले

तपा� गभर्वती हुनह
ु ु न्छ र आफुलाई एचआईभी वा कुनै
यौनजन्य रोग (एस�टडी) लागे जस्तो लाग्छ भने
जरुर� हुन्छ |

नवजात �शशह
ु रुको ला�ग एचआईभी जाँच

आफु एचआईभी-

पोजे�टभ भएको कुरा

उ�नहरु प्रसवमा

आउनुभन्दा अगाडी सम्म थाहा पाउं दै नन ् | य�द
उनीहरुले प्रसव र बच्चा जन्मको समयमा

एचआईभीको औष�धहरु �लएभने, उनीहरुको

शर�रले संक्रमणहरुका �बरुद्ध लड्नका ला�ग बनाएका
बस्तुहरुलाई एन्ट�बडी भ�नन्छ | कसैलाई एचआईभी

लागेको छ �क छै न भनेर जानकार� �दने प्रच�लत

प्रयोगशाला पर��णले एचआईभीको एन्ट�बडीको जाँच

गदर् छ | एचआईभी-पोिज�टभ आमाहरुबाट जन्मेका सबै

बच्चाहरुमा एचआईभीको एन्ट�बडीहरु हुन्छन ् | यी
एन्ट�बडीहरु उनीहरुको आमाको प्र�तर�ा प्रणाल�ले

य�द तपा� एचआईभी-पोजे�टभ तथा गभर्वती हुनुहुन्छ
भने, तपा�ले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग
तपा�को र जन्म �दएपछ� तपा�को बच्चाको ला�ग

उपचार योजनाको बारे मा छलफल गनुर् जरुर� हुन्छ |
एचआईभी/एड्स बारे मा

बनाएको हुन्छ र �यनीहरु बच्चाको रक्त प्रणाल�मा
जन्म भन्दा प�हलै प्रवेश ग�रसकेका हुन्छन ् | यी

एन्ट�बडीहरु १८ म�हनासम्म रहन सक्छन ् |

तपा�का कुनैप�न प्रश्नहरुको
जवाफ पाउने कुरामा

यी

सु�निश्चत हुनुहोस ् | तपा�को
जनस्वास्थ्य �बभाग तथा

एन्ट�बडीहरुले आमालाई एचआईभी संक्रमण भएको

�थयो भन्ने दे खाउँ छन ्, तर यसको मतलब बच्चा प�न

संक्रम�णत भएकै छ भन्ने होइन |

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले

यसको मतलब

मद्दत गनर् सक्छन ् |

एचआईभी संक्रमणको सामान्य एन्ट�बडी जाँच नवजात
�शशह
ु रु वा बच्चाहरुमा उपयोगी हुँदैन |

स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुले �बशेष एचआईभी जाँचको
प्रयोग गदर् छन ् जसले ६ म�हना भन्दा कम उमेरका

बच्चाहरुको रगतमा वास्तवमा भाइरसकै सानो मात्र

प�ा लगाउन सक्छ |

(सम्झनुहोस, धेरै जसो

एचआईभी जाँचहरुले भाइरसका �वरुद्ध एन्ट�बढ�हरु

हे दर्छन ्, न �क भाइरस नै) डाक्टरहरुले �वशेष जाँच
बाट,

लगभग ९०% �शशुहरुमा २ म�हना र ९५%

�शशुहरुमा ३ म�हनाको हुँदा उनीहरु एचआईभी
संक्रम�णत भएको प�हचान गनर् सक्छन ् |

एचआईभी-पोजे�टभ आमा बाट जन्मेका सबै बच्चाहरु

एक बषर् नपुग्दा सम्म पटक पटक एचआईभीको जाँच
गनप
ुर् दर् छ |
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