


२
३
3 YI सेन्सर 

केबल

प्रोब

उपकरण
• पल्स अक्सिमिटर (Pulse Oximeter)

• पल्स अक्ससमिटर दााँया पट्टीको चित्रिा देखाए
जस्तै बेडको साईड तथा टेबलिा राख्न मिल्ने, हातिा
राख्न मिल्ने अथवा िोबाइल-फोन/ट्याब्लेटबाट प्रयोग
गनन सककन्छ l

• यस्ता उपकरणहरुले नवजात मििुहरुको िालको
गततववचि अथवा रगतिा अक्ससजनको कि िात्रा (Low

Perfusion) क्स्थततहरुको िापन गनन प्रयोग हुने भएकाले
उसत उपकरणहरुको प्रयोग गनुनपछन l

• िोबाइल-फोन/ट्याब्लेटबाट संिालन हुने पल्स
अक्ससमिटरलाई प्रयोग गनन िोबाईल सफ्टवेयर
“Masimo Professional Health” आवश्यक पछन जुन
तन:िुल्क iOS तथा Android स्टोरिा उपलब्ि छ l

हातिा राखेर प्रयोग गनन मिल्ने
पल्स   अक्ससिीटर

वटा न्युनति उपकरणहरु िामसक ६० भन्दा िेरै 
जन्िदर भएका संस्थालाई प्रस्ताव गररन्छ l

वटा न्युनति उपकरणहरु िामसक ३०० भन्दा िेरै 
जन्िदर भएका संस्थालाई प्रस्ताव गररन्छ l

हातिा राखेर प्रयोग गनन मिल्ने
पल्स अक्ससमिटर

• नवजात शििुहरुलाई प्रयोग हुने YI तथा अन्य उपयुकु्त सेन्सर

• यस्ता सेन्सरहरुको प्रयोग औसत २४ िहहनासम्ि प्रयोग गनन सककन्छ l

• आकार/उमेर-उपयुकु्त रयापर (Wrapper)

• फोि/भेलक्रो रयापर नवजात मििुको सफा छालािा पटक पटक फेरर प्रयोग
गनन मिल्छ l

• जन्िदरको आिारिा रयापरको भण्डारण गनुनपछन l



तयारीका ववधिहरु
• स्क्रीतनङ गने सम्पूणन उपकरणहरुलाई दरुुस्त अवस्थािा र पूणन
िाजन भएको हुनुपछन l

• सबै सेन्सर तथा रयापरलाई नाँया र सफा भएको हुनुपछन l

• मििु िान्त, न्यानो र नसुतेको (गहहरो तनन्रािा नभएको)
हुनुपछन l

• स्वास््यकिीले तनम्न उल्लेखखत तररकाले स्क्रीतनङ गनन ससनेछन:्
- बबरािीको बेडनक्जकै बसेर l
- नवजात मििुको स्क्रीतनङ गनन तोककएको कक्षिा l
- नवजात मििु कक्ष वा नवजात मििु स्याहार कक्षिा l

• नवजात मििुका आिाबुबालाई स्क्रीतनङ बारे सल्लाह वा मलखखत
जानकारी गरेको हुनुपछन l

• अस्पतालबाट डडस्िाजन हुनुअति वा अस्पतालबाट पे्रषण (Discharge)

हुनुअति, जन्िेको सकभर २४ देखख ४८ िन्टा मभत्र स्क्रीतनङ अतनवायन
गनुनपछन l

• यदी जन्िेको २४ िण्टा अति डडस्िाजन गनुनपरेिा, सकभर डडस्िाजन
गरेकै बेलािा स्क्रीतनङ गनुन उपयुनसत हुन्छ l

• सिन उपिार कक्षिा भनान भएका नवजात मििुहरुको स्क्रीतनङ गनन
यथासम्भव स्वास््य सिुार भएको र नवजात मििुलाई अक्ससजन
प्रवाह नगरेको हुनुपछन l

4



िरण १: सम्पूणन उपकरणहरु मिलाउनु/जडान गनुनहोस ्l

िरण २:

िरण ३

पल्स अक्ससमिटरका तारहरुलाई उपकरणसंग जोड्नुहोस ्l

YI सेन्सर प्रोबलाई रयापर मभत्र राख्नुहोस ् l रातो चिन्हले लाईट-
ईमिटरलाई संकेत गछन l लाईट-ईमिटर र डडटेकटरलाई रयापरको 
कुनै एउटा प्वालहरुिा राख्न सककन्छ l संक्रमित तथा मसककस्त 
बबरािीहरुलाई एक पटक प्रयोग हुने रयापर प्रयोग गनुनहोस l

िरण ४:

िरण ५:

मििुको कुनै एक खुट्टाको पैतलािा प्रोबहरुलाई हिक ववपररत हुनेगरी 
राख्नुहोस ्l
 

यस्तो अवस्थािा मििुको खुट्टाको छाला र प्रोबको बीििा कुनै खाली 
िाउाँ  हुनुहुदैन l सेन्सर/ईमिटर खुट्टाको िाचथल्लो भागिा हुनुपछन 
भन्ने जरुरी छैन l  

सेन्सरलाई मििुको खुट्टािा कररब १ मिनेटसम्ि राख्नुपछन l रेकडन 
मलनलाई सेन्सरबाट आउने संकेतको सवामलटी स्पष्ट र तनयमित 
भएको हुनुपछन l

२

पल्स अक्क्सशमटरबाट स्क्रीननङगने ववधिहरु

३

          

४
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प्रोबहरुलाई हिक ववपररत हदिािा राख्नुहोस ्l  कृपया प्रोब र 
मििुको छाला बीि कुनै खाली िाउं नराख्नुहोस ्l

८

दवुैिा ९५% वा सो भन्दा बढी

९
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िरण ७:

िरण ८:

िरण ९:

िरण १०:

सेन्सरलाई मििुको दाहहने हत्केलािा १ मिनेट सम्ि
राख्नुहोस ्l रेकडन मलनलाई सेन्सरबाट आउने Signal को
सवामलटी स्प्रष्ट र तनयमित भएको यककन  गनुनहोस ्l 

स्क्रीतनङको सफल नततजा आउन दवैु हात र खुट्टाको 
ररडीङ ९५ % वा सो भन्दा बदी हुनुपछन र दबैुको 
मभन्नता ३ % भन्दा बढी हुनुहुदैन l

यदी दवैु हात वा खुट्टाको ररडीङ को नततजा  ९० देखख 
९४ % सम्िि वा दवैुको मभन्नता ३ % भन्दा बढी छ 
भने त्यो स्क्रीतनङ असफल िहररन्छ र फेरर १५ मिनेट 
पतछ पुनन: दोस्रो स्क्रीतनङ गनुनपछन l

यदी दोस्रो स्क्रीतनङ पहहलेको जस्तै ररजल्ट आउछ भने त्यो स्क्रीतनङ फेरर असफल िहररन्छ 
र उपिारिा संलग्न मििुरोग बबिेषज्ञ (Pediatrician) लाई खबर गनुनपछन l

यदी कुनै हात वा खुट्टाको ररडीङ ८९% वा सो भन्दा कि आयो भने त्यो स्क्रीतनङलाई 
असफल िातनन्छ र उपिारिा संलग्न मििु रोग बबिेषज्ञलाई तुरुन्त जानकारी हदनुपछन l 
असफल स्क्रीतनङ आएपतछ फलो अपिा गररनुपने कायनहरु पाना नं. १२ िा उल्लेखखत 
छन ्l

९५ वा सो भन्दा 
बढी र ९० देखख 
९४% सम्ि 

९० देखख ९४%
सम्ि र ९५ वा 
सो भन्दा बढी

वा

दुवैमा ८९% वा सो भन्दा कम 

१०

असफल 

स्पष्ट र तनयमित संकेत 



NO 

YE

S 
NO छ छैन 

छैन 

मििुको दाहहने हात वा कुनै एक खुट्टािा जन्िेको २४ देखख ४८
िण्टामभत्र पल्स अक्ससिेहिबाट जााँि गनुनहोस ्

नवजात शििुको पल्स
अक्सीमेट्रिबाट स्क्रीननङ 
ववधि र फलो-अप

ररडीङ ८९% वा 
कि छ भने

ररडीङ  ९० देक्सि ९४% 

को बीचिा भए 

१५ मिनेटपतछ सोही ववचि
पुनन: अपनाउनु होस ्l

ररडीङ  ९५% वा सो 

भन्दा बढी 

के   दााँया  हात   र   खुट्टा   दवुैमा   छ ?   ? 

यदी दवैु ररडीङ ३ % वा सो 

भन्दा कम भए 

जन्िजात िुटुरोग, नवजात 
मििुिा हुने संक्रिण र 
तनिोतनयाको लाचग

के दााँया हात र खुट्टा दवुैको ररडीङ
९५% वा सो भन्दा बढी छ

र दवुैको मभन्नता ३% वा सो भन्दा 
कि छ ?

YES 
YES

(अक्न्ति संिोिन िे २०१८) जााँि असफल भयो   जााँि सफल भयो 
अन्य कार्यहरु गर्य अति आवश्यक छ  l 

उपचारमा संलग्न तििुरोग तििेषज्ञलाई सक्रीतर्ङका र्तिजाहरु र तििुको अन्य अवस्थाहरु 

(जसै्त तििुको मुटुको Murmur र गति, िापक्रम, स्तर्पार् आतद) िारेमा जार्कारी तदरु्होस् l 

मुटुरोगसंग सम्बन्धिि र्भएका कारणहरु जसै्त रगिको संक्रमण वा तर्मोतर्र्ाका कारणले सक्रीतर्ङ टेस्ट 

असफल हुर्सक्छ l र्दी मुटुरोगसंग असम्बन्धिि कुरै् कारणहरु पत्ता र्लागेमा ,  तििुलाई मुटुको 

तभतिर्ो एक्स-रे (Echocardiogram) गर्य तसफाररि गरु्यपछय  l असफल सक्रीतर्ङ टेस्टको कारण पत्ता लगाउर् 

अन्य थप परीक्षण गरु्यपछय  भर्ी तििुको पररवारजर्लाई जार्कारी गराउरु्पछय  l 

सक्रीतर्ङ गरे् वा अन्य स्वास्थ्यकमीले तििुको उपचारको समू्पणय कागजािहरु जसै्त सक्रीतर्ङको ररजल्ट, 

थप परीक्षणको सुची, ररफर/टर ान्सफर आतद कागजाि जिर् सतहि राख्रु्पछय  l  

तििु]को सफल सक्रीतर्ङ ररपोटयिारे पररवारजर्लाई 

जार्कारी गराउरु्पछय  l साथै समू्पणय मुटु सम्बिी रोगहरु 

सक्रीतर्ङिाट पत्ता र्लाग््न सके्न जार्कारी तदरु्पछय  l  

जन्मजाि तदर्य मुटुरोगका लक्ष्णहरु जसै्त लामोलामो सांस तलरे्, 

िरीर तर्लो हुरे् , थकार्, तििुले थोरै स्तर्पार् गरु्य र थोरै 

िौल िढ्रे् जस्ता हुर् सक्छर्् l 

र्दी जन्मजाि तदर्य मुटुरोग सम्बिी केतह लक्ष्णहरु पत्ता लागे वा पेटमा हुुँदा 

रै् मुटुमा समस्या देन्धिएको थाहा पाएमा मुटु सम्बिी मुल्ांकर् 

गरु्यहोस् l 

पास भएको Screening test रेकि गरु्यपछय  l

NO 

छ 
छ 

छैन 



फलो-अप (Follow-up) 

पल्स अक्सििेमटि  िुल्ाांकन असफल भएका र रगतिा अमत कि अक्सिजन (Severe 

Hypoxemia) देक्सिने मििुहरुको लामग (अक्सिजनको िात्रा ९०% भन्दा कि)

• दाुँ र्ा  हाि वा  कुरै्  िुट्टाको  अन्धक्सजर्को मात्रा  ९०% कम भए िुरुन्त सम्बन्धिि

तचतकत्सकिाट जांच गराउरु्पछय  l

• स्वासप्रस्वासको समस्याहरु  जसै्त असामान्य स्वासको गति

(३०भन्दा कम वा ६० भन्दा िढी ) ,  स्वास फेर्य  अफ्ठ्यारो  भएको ,  तछटो- तछटो

स्वास फेरेको ,  र्ाकका पोहोरहरुको आकार िढ्रु् ,  छािी  फुल्रु्  वा  करे्को

पत्ता लगाउरु्होस््र  l

• र्दी तििुमा  रगिको संक्रमणको िंका छ भरे् ,  उपरु्यक्त रगिको जांच

गरी   संक्रमण  छ  तक  छैर्  पत्ता   लगाउरु्होस् l

• र्दी  मु टुको  तभतिर्ो एक्स-रे मे तिर् उपलब्ध छ भरे् मु टुको  तभतिर्ो  एक्सरे

गरी  मु टुरोगको तििु तविेषज्ञसंग सल्लाह गर्य  भनु्नहोस्  l

पल्स अक्सििेमटि  िुल्ाांकन असफल भएका सािान्य देक्सि िध्य्ि अक्सिजन 
कि भएका मििुहरुको लामग (अक्सिजनको िात्रा ९०% देक्सि ९५ % सम्म) 

• फेरर कली तर्कल जांचहरु गरु्य होस l

• संक्रामक र फोक्सोको समस्या र्भएको पत्ता लगाउरु्होस् l  (र्दी  अन्धक्सजर्

कम भएको अन्य कारणहरु पत्ता  लगाउरु्होस्  l )

• स्वास फेर्य  अफ्ठ्यारो  भएको र  असामान्य स्वासको गति को  लक्ष्णको कारण

पत्ता लगाउरु्होस्  l

• र्दी  तििुमा रगिको संक्रमणको िंका  छ भरे्,  उपरु्यक्त रगिको  जाुँ च गरी

संक्रमण छ तक छैर् पत्ता  लगाउरु्होस् l

• र्दी मु टुरोग सम्बिी कारण पत्ता लगाउर् सतकएर् भरे् मु टुरोगको तििु

तविेषज्ञलाई पे्रषण गरु्य हो स्  :

• र्दी   मु टुरोगको   लक्ष्ण  दे न्धिएमा   िुरुनै्त

• र्दी   मु टुरोगको   लक्ष्ण  र्दे न्धिएमा समर्  तमलाएर  िर 

तिस्चाजय   भन्दा  अतर्   रै्  देिाउरु्पछय  l

• िा तलम प्राप्त तभतिर्ो  एक्स-रे गरे्  तविेषज्ञिाट मुटुको  तभतिर्ो एक्स-रे

गराउरु्होस् (त्यसको ला तग  तिरामीलाई पे्रषण पतर् गरु्यपरे्  हुर्सक्छ )  l
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तथ्ाांक सांकलन मनदेमिकाहरु 
• पल्स अन्धक्समेतटर  स्क्रीतर्ङको र्तिजा अस्पिाल/स्वास्थ्य संस्थाको ररपोतटयङ मापदण्ड अरु्सार रेकि िथा भण्डारण गरु्यपछय  (तिधुतिर् माध्यम, EHR वा सोको

लातग तर्तमयि Data sheet को अरु्सार) l

• समू्पणय िथ्ांक अस्पिाल/स्वास्थ्य संस्थाहरुिाट तसधै िोतकएका अस्पिाल/स्वास्थ्य संस्थाहरुमा टर ान्सफर गररन्छ l िोतकएको पररर्ोजर्ा व्यवस्थापकहरु
समू्पणय िथ्ांकको भण्डारण गरे्छर्् र प्रतवष्ट गररएको िथ्ांक तर्कार्लाई िुझाउरु्पछय  l

• र्दी  ति धु तिर्  माध्यमिाट िथ्ांक संकलर् गर्य सतकएर् भरे् िथ्ांकहरु जम्मा गरी साि तदर्तभत्र वा मातसक िोतकएका अस्पिाल/स्वास्थ्य संस्थामा पठाउरु्पछय  l

• र्सरी  जम्मा गररएको िथ्ांकहरुमा स्क्रीतर्ङका समू्पणय रेकियहरु (हाि र िुट्टा दुवैको), थप गररएका फलो-अप तकतर्कल परीक्षण र र्तिजाहरु,

तिरामीको पे्रषणपत्र र र्ोजर्ा गररएका थप जांच र उपचारहरू (सकभर प्राप्त भएसम्म) समावेि हुरु्पछय  l



The Newborn Foundation is a 501(c)(3) non-profit organization developing and deploying health technologies, 
implementation resources and open-source educational materials that save lives through earlier detection and intervention.  

newbornfoundation.org 
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Additional education and training materials can be downloaded 
from the BORN Project Data Hub: BORNproject.org 




