
শ�োনো এবং  
দ্রুত কোজ করো
তার জীবন বাাচাতত পাতর

HEAR
তার উদ্বেগগুলি শুনুন

আপনন কীভোবব সোহোয্য করবত পোবরন?
যদি ক�ানও গর্ভ বতী বা সম্প্রদত গর্ভ বতী মদিলা তার ক�ানও উপসগ্ভ সম্পত�্ভ  উতবেগ প্র�াশ 
�তরন, ততব সময় বার �তর তা ার �থা শুনুন। যদি দতদন বতলন কয দ�ছু ঠি� মতন িতছে না, 
তািতল তাত� দচদ�ৎসা সিায়তা দনতত উৎসাদিত �রুন। যদি দতদন জরুদর মাতৃত্ব�ালীন 
সত�্ভ তার লক্ষণ অনুরব �তরন, তািতল এখনই তার দচদ�ৎসা পদরচয্ভা কনওয়া উদচত। 
দনদচিত িন কয দতদন বতলতছন কয দতদন গর্ভ বতী আতছন বা গত বছতরর মত্যে গর্ভ বতী দছতলন। 

মাতৃত্ব�ালীন জরুরী সত�্ভ তার লক্ষণগুদল সম্পত�্ভ  জানুন:

•  গুরুতর মাথা বযেথা যা কসতর যায় না 
বা সমতয়র সাতথ সাতথ আরও খারাপ 
িয়

•  মাথাত�ারা বা জ্ান িারাতনা
•  আপনার দনতজর বা আপনার দশশুর 
ক্ষদত �রার দচন্া

•  আপনার িষৃ্টিশদতিতত পদরবত্ভ ন
•  100.4º F বা তার কবদশ জ্বর
•  আপনার িাত বা মুখমন্ডল 
অতযেদ্� ফুতল যাওয়া

•  শ্াস দনতত সমসযো িওয়া
•  বুত� বযেথা বা দ্রুত হৃৎস্পন্দন
•  গুরুতর বদমরাব এবং বদম িওয়া 

(স�ালতবলার বদমরাতবর মত নয়)

•  কপতে তীব্র বযেথা যা কসতর যায় না
•  গর্ভ াবস্ায় দশশুর নড়াচড়া বন্ধ বা 
্ীর িতয় যাওয়া

•  গর্ভ াবস্ায় কযাদন কথত� রতি পড়া বা 
তরল চুাইতয় কবর িওয়া

•  গর্ভ াবস্ার পতর কযাদন কথত� প্রচুর 
রতিক্ষরণ বা িগু্ভন্ধযুতি তরল চুাইতয় 
কবর িওয়া

•  আপনার পাতয় কফালা, লালরাব বা 
যন্ত্রণা

•	অদতমাত্ায় ক্াদন্

CDC-র তার	উতবেগগুদল	শুনুন প্রচার অদরযান সম্পত�্ভ  আরও জানুন www.cdc.gov/HearHer এ।



গভ্োবস্োর সময় 
•  এই মুিূতত্ভ  কয পদরবত্ভ নগুদল িতছে তার মত্যে ক�ানটি স্ারাদব� তা বলা শতি। আপদন 
ক�ানও দবষতয় উদবেগ্ন দ�না তা যাচাই �তর কনওয়া রাল।

•  এই তথযেটি আপনার দচদ�ৎস�ত� জানাতনা এবং সবদ�ছু ঠি� আতছ তা দনদচিত �রা 
আমাতির �াতছ গুরুত্বপূণ্ভ।

•  আদম আপনার পাতশ আদছ। আপনাত� আপনার প্রতয়াজনীয় যত্ন কপতত সািাযযে �রার 
জনযে এ�জন স্াস্যেতসবা প্রিান�ারীর সাতথ �থা বলা যা�।

গভ্োবস্োর পবর 
•  প্রসতবর পতর ক্ান্ অনুরব �রা এবং খাদন�ো বযেথা িওয়া স্ারাদব�, দ�ন্তু আপদন 
আপনার শরীরত� সবতথত� রাতলা কবাতেন। যদি ক�ানও দ�ছু আপনাত� দচদন্ত �তর 
কতাতল, তািতল আপনার এ�জন দচদ�ৎসত�র সাতথ �থা বলা উদচৎ।

•  যদিও আপনার সতিযোজাত দশশুর প্রচুর মতনাতযাগ ও যত্ন প্রতয়াজন, দ�ন্তু এরসাতথ 
দনতজর যত্ন কনওয়াও গুরুত্বপূণ্ভ।

•  আপদন এ�া নন। আদম আপনার �থা শুনদছ। আপনাত� আপনার প্রতয়াজনীয় যত্ন 
কপতত সািাযযে �রার জনযে এ�জন স্াস্যেতসবা প্রিান�ারীর সাতথ �থা বলা যা�।

তোর উববেগগুনি শুনুন

যদি আপনার দপ্রয়জন জানান কয দতদন ক�াতনা দ�ছু ঠি� বতল কবা্ �রতছন না, ততব 
�তথাপ�থতন সিায়তা �রার জনযে এখাতন দ�ছু আতলাচনার দবষয় কিওয়া িল:

তোর উববেগগুনি শুনুন


