स्ट्याण्डडड डे मेथडलाई सेिाहरूमा समावहत गने प्रदक्रया: महत्त्िपूिड
कदमहरू (Process for Integrating the SDM into Services: Essential Steps)
स्ट्याण्डडड डे मेथड प्रदान गननक
ड ा फाइदाहरू
जजडटाउन विश्वविद्यालयमा वस्ट्थत प्रजनन स्ट्िास्ट््य संस्ट्था (Institute
for Reproductive Health (IRH)) द्वारा विकास गररएको
स्ट्याण्डडड डे मेथड (SDM) पररिार वनयोजनको प्रजनन शविको
सचेतनामा आधाररत विवधको सवजलो वसकाई र प्रयोग हो जनन सही
तरीकाले प्रयोग गरे मा 95% प्रभािकारी हुन्छ। SDM लाई मालाचक्रको संयोजनको साथमा प्रदान गररन्छ, यो रं गीन गेडीहरूको माला
हो जसले प्रयोगकताडहरूलाई आफू गभडिती हुने सम्भािना रहन्छ िा
रहँदैन भनी थाहा ददन मद्दत गछड । यो सेवा प्रदायकहरू र जोडीहरूका
लावग स्ट्िीकायड छन् भनी प्रमावित भएको छ, र यसलाई स्ट्िास्ट््य
मन्रालय, एनवजयोहरू, विश्वासमा आधाररत र समनदायमा आधाररत
संगठनहरूद्वारा हालैमा 20 भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा प्रदान गररएको छ ।
उनीहरूको पररिार वनयोजन र प्रजनन स्ट्िास्ट््य सेिाहरूमा SDM
थप्ने कायडक्रमहरू वनम्नबाट लाभावन्ित भएका छन्:
•

विशेषगरर पहुँचबाट धेरै टाढा रहेका र उत्पीवडत जनताहरूको
बीचमा प्राप्त नभएका आिश्यकता सम्बोवधत गने;

•

नयाँ पररिार वनयोजन प्रयोगकताडहरूलाई आकर्षषत गने;

•

Contraceptive prevalence सनधार गने;

•

मवहलालाई प्रजनन गररएका पररिार वनयोजनका सेिामा
विकल्पहरू थवपने छ;

•

पररिार वनयोजनको लावग पनरूषको सहभावगता िृवि गने; र

•

पननरािती सामग्रीको खचडहरू वनयन्रि गने ।

SDM समावहत गने चरिहरू
SDM लाई सफल रूपमा सनरूिात गनड र सेिा प्रिालीको वनयवमत
भाग बनाउनलाई वनवित गनड कायडक्रमहरूले के ही चरिहरू प्रारम्भ
गननडपनेछ। यी कायडहरूमा वनम्न छन्:
•

सेिाग्राहीहरूलाई जाँच्ने र परामशड गने तरीकाको बारे मा सेिा
प्रदायकहरूलाई प्रवशक्षि ददने;

•

SDM लाई वनरन्तर रूपमा अननगमन तथा सनपरीिेक्षि
प्रिालीमा समािेश गने;

•

SDM लाई प्रचार गने र समनदायका सम्भावित SDM
प्रयोगकताडहरू, दनिै मवहला र पनरूषलाई यसको बारे मा
जानकारी प्रदान गने;

•

सेिाहरू प्रदान गरे को स्ट्थानमा माला-चक्र उपलब्ध छन् भनी
वनवित गने;

•

ररपोर्टटङ र व्यिस्ट्थापन उद्देश्यहरूका लावग SDM
सेिाग्राहीहरू र सेिाहरूको बारे मा त्यांक संकलन गने; र

•

वनरन्तरता सहज बनाउन आिश्यक िातािरिको वसजडना गने ।

सेिा प्रदायकहरूलाई प्रवशक्षि ददने तथा वनरीक्षि गने
SDM प्रदान गने क्षमता वनमाडि गने पवहलो चरि सेिा
प्रदायकहरूलाई प्रवशक्षि ददनन हो । त्यसलाई प्रयोग गने तररकाको
बारे मा सेिा प्रदायकहरूसँग सेिाग्राहीहरूको जाँच गने तथा परामशड
गने विवध र कौशलहरूको बारे मा ज्ञान छ भनी प्रवशक्षिले वनवित
गनड मद्दत गदडछ। SDM लाई प्रवशक्षिप्राप्त प्रदायकहरू जस्ट्तै नसडहरू
तथा वचदकत्सकहरू, साथसाथै परामशड गने अननभि कम भएका

समनदायमा-आधाररत स्ट्िास्ट््य कामदारहरूद्वारा प्रदान गररने
भएकाले,
प्रवशक्षि
पहुँचले
प्रवशक्षाथीको
दूर वसकाई पिवतहरूले ठू लो
आिश्यकतासँग
मेल
सङ्ख्याका प्रदायकहरूलाई SDM
खाननपछड । स्ट्टाफलाई
को बारे मा कम खर्षचलो तरीकाले
प्रवशक्षि
गने
प्रवशक्षि प्रदान गनड सलछ। कम््यनटर
विकल्पहरूमा वनम्न छन्:
पहुँचको साथमा प्रदायकहरूलाई
ददइने अनलाइन प्रवशक्षि 2
•
सेिा
घण्टाभन्दा कम समयमा पूरा गनड
प्रदायकहरूलाई
सदकन्छ र वसकारूको अननसूची प्राप्त
सीवमत पररिार
गनड स्ट्ियं-िृवि गररन्छ ।
वनयोजनको
परामशड कौशलहरू िा अननभिको परामशड र कायड बारे मा
जानकारी समाविष्ट गने एक-ददनको प्रवशक्षि;
•

परामशड गने कौशलहरू र अननभि भएकाहरूलाई चार-घण्टाको
कायडशाला गोष्ठी;

•

वचदकत्सा, नर्षसङ र प्रसूती विद्याथीहरूका लावग पूिड-सेिा
प्रवशक्षि;

•

अननभिी सेवा प्रदायकहरूको लावग कम््यनटरमा-आधाररत
वनदेशनको साथमा कम््यनटरहरूमा अनलाइन पहुँच उपलब्ध
छ; र

•

स्ट्िास्ट््य सेिा व्यिसायीहरूका लावग स्ट्ियं-अध्ययन ।

SDM को बारे मा सचेतना िृवि गने
उनीहरूका लावग यो उपयनि विकल्प हो िा होइन भनी पवहचान
गनड मवहला तथा पनरूषले SDM तथा यसको विशेषताहरूको बारे मा
जान्न जरूरी छ । सेवा प्रदायकहरू, नीवत वनमाडताहरू र अन्य
सरोकारिालाहरूले पवन विवध तथा यसको बारे मा थप जानकारी
प्राप्त गने स्ट्थानको बारे मा जान्न जरूरी छ । यस जानकारी
जनतालाई प्रदान गने पिवतहरू lgDg छन्:
•

SDM को बारे मा रहेका जानकारीलाई रे वडयो िा रटभी र
परपवरकाहरू र प्रवसि पवरकाहरूको सािडजवनक सेिा विज्ञापनहरू िा कायडक्रमहरू राख्ने;

•

स्ट्िास्ट््य मेलाहरू र सामनदावयक कायडक्रमहरूमा SDM को
प्रदशडन गने;

•

SDM लाई वललवनक पोस्ट्टरहरू र सामग्रीहरू, प्रवतक्षालय
वभवडयोहरू र सेिाग्राही पनवस्ट्तकाहरूमा सवम्मवलत गने; र

•

SDM को बारे मा जानकारीलाई
सरोकारिालाहरूको विस्ट्तृत
विविधताको साथमा संचार
रिनीवतहरूमा शावमल गने।

माला-चक्रहरूको उपलब्धता
वनवित गने
दनई िषडभन्दा धेरै उत्पादन िषड र
िार्षषक रूपमा अननमावनत US$0.75

इ े डरमा SDM को प्रचार गने
मास मीवडया रटभी अवभयानको
कारिले लवक्षत दशडकहरूमा
सचेतना तथा अननसन्धानमा
िास्ट्तविक िृवि भयो। वमसन
अवधकारीहरूलाई SDM को
बारे मा संल गनड तथा सूवचत गनड
विद्यनतीय वमवडया जस्ट्तै USAID
ई-वसकाई के न् उपकरि हुन सलछ।

खचडको माला-चक्र वनदेशनात्मक यन्रले गभडवनरोधकको पननरािृत्त
खचडहरू कम गनड कायडक्रमहरूलाई मद्दत गदडछ ।
•

माला-चक्रहरू साइकल Technology मा उपलब्ध छन् र
USAID-समर्षथत कायडक्रमहरूले त्यसलाई सौदा गरे को
मूल्यमा खरीद गनड सलछन् । वतनीहरूको अडडर गनड,
info@cycletechnologies.com मा सम्पकड गननडहोस् िा
पृष्ठ 2 मा संसाधन सामग्रीहरू अन्तगडत सूवचत विद्यनतीय
अडडर फारामको प्रयोग गनड सलछन्;

•

दातृसंस्ट्थाहरू िा मन्रालयहरूलाई माला-चक्रहरूको खचड
समाविष्ट गनड आग्रह गनड सदकन्छ, िा कायडक्रमहरूले
वतनीहरूको वबक्री
माला-चक्रहरूलाई के न् ीय
गरर खचड असनल गनड
रूपमा-पूँजी
लगाइएको
सलछन्; र
प्रबन्ध साथसाथै स्ट्थानीय

•

रावष्ट्रय रसद तथा
समाज
व्यापार
वितरि प्रिालीहरूले
कायडक्रमहरूमाफड त प्राप्त गनड
उनीहरूको प्रजनन
सदकन्छ ।
स्ट्िास्ट््य आपूतीहरू
माझ साइकलबेडहरू शावमल गनड सलछन् ।

SDM लाई ररपोर्टटङ प्रिालीहरूमा शावमल गने
कायडक्रमहरूले सेिाहरू र स्ट्िीकायडताको वनरीक्षि गनड SDM को
बारे मा सामान्य त्याङ्खक संकलन गननडपछड। यसलाई वनम्नद्वारा पूरा
गनड सदकन्छ:
•

SDM लाई वललवनक अवभलेखहरू र सेिा त्याङ्खक
फारामहरू र क्षेरीय तथा रावष्ट्रय अवभलेख प्रिालीहरूमा
शावमल गने;

•

सेवा प्रदायकहरूलाई रे कडड गनड तथा प्रयोगकताडहरूलाई

•

SDM रावष्ट्रय मानदण्ड तथा कायडक्रम मागडदशडनहरूमा शावमल
गने;

•
पूि-ड सेिा र जारी प्रदायक प्रवशक्षिमा शावमल गने; र
SDM को बारे मा नयाँ अननभिहरूको रूपमा नीवत वनमाडताहरू,
कायडक्रम प्रबन्धकहरू र प्रभािशाली पररिार वनयोजन तथा प्रजनन
स्ट्िास्ट््य व्यिसावयकहरूलाई संवक्षप्त गने तथा वनयवमत अपडेट गने र
नवतजा आउछ। अपडेटहरू र नयाँ अननसन्धान नवतजाहरू प्राप्त गनड
तपाईंको इमेल ठे गानालाई IRH सूचीमा /fVg आग्रह गने ।
आिश्यकता पूर्षत नभएका क्षेरहरूमा काम गने विश्वसनीय
साझेदारलाई चयन गनाडले प्रारवम्भक पररचय कोवशशहरू साथसाथै
SDM को स्ट्िीकायडताको सफलता वनवित गनड मद्दत पनग्दछ।

कायडक्रमहरूका लावग संसाधन सामग्रीहरू
वनम्न संसाधनहरू वनम्नमा अनलाइन उपलब्ध छन्: http://irh.org/
SDM लाई आफ्नो सेिाहरूमा समावहत गनड इच्छन क संगठनहरूलाई
संस्ट्थाले वनम्न सहायता प्रदान गनड सलछ:
•

प्रदायकहरूलाई अन-लाइन प्रवशक्षि प्रदान गने
•

तावलमप्राप्त व्यिसावयकहरूको लावग वनयवमत वशक्षा
एकाईहरू प्रदान गने

•

अन्य संगठनहरूद्वारा विकास गररएका SDM विषयिस्ट्तनको
मानदण्डहरू, प्रवशक्षि तथा शैवक्षक सामग्रीहरूको समीक्षा
गने तथा प्रवतपनवष्ट प्रदान गने

•

अंग्रेजी, स्ट्पेवनश तथा फ्रेन्चमा प्रोटोटाइप प्रवशक्षि र शैवक्षक
सामग्रीहरू प्रदान गने। (यसमा प्रवशक्षि पाठ्यक्रम, परामशड
मागडदशडन, पेशा सहायता, सेिाग्राही शैवक्षक सामग्रीहरू,
माला-चक्रको नमूना शावमल छन्।)

•

सेवा प्रदायकहरूलाई प्रवशक्षि गनड, सामग्रीहरूको विकास

ररपोटड गनड प्रवशक्षि गने; तथा
•

उनीहरूको कायडक्रमको वनरीक्षि गनड सनपररिेक्षकहरूलाई
त्याङ्खकको प्रयोग तथा विश्लेषि गनड सहायता गने । यसको
अवतररि,
सेिाहरूको
जब
पररिार
वनयोजन
गनिस्ट्तर र
अवभलेखहरूले SDM लाई विद्यमान
वनरन्तरता
सेिा
वितरि
फारामहरूको
विवधको
विकल्पको रूपमा सवम्मवलत गदडछ,
मूल्याङ्खकन गनड
प्रयोगकताड ;+Vofको प्रमाि नाटकीय
विशेष अध्ययन
रूपमा िृवि हुन्छ ।
सञ्चालन गनड
सदकन्छ।

सहज बनाउन सहायक िातािरिको वसजडना गने
प्रारवम्भक पररचय कोवशशहरू सफल तथा स्ट्िीकायड साथसाथै
वनवित गररएका छन् भनी la:tf/Lt गनडको लावग वनम्न
कायडक्रमहरू गननडपछड:

SDM मा प्रवशक्षकहरूलाई प्रवशक्षि गने तथा सेवा

गनड तथा उनीहरूको कायडक्रममा पहुँच गनड संगठनहरूलाई
सहायता गने
•

प्रवशक्षि दक्रयाकलापहरूको मूल्याङ्खकन गने ।

