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उहाँको जीवन बचाउनमा मद्दत पुग्न सक्छ
HEAR
उहाँका चिन्ाहरू सुन्ुहोस्

तपाईं कसरी मद्दत गन्न सकु्हुन्छ?
गर्भवती वा हालै गर्भवती रएको महहलाले आफूलाई रइरहकेो कुनै पहन लक्षण बारे 
चचन्ाहरू अचरव्यक्त गनु्भरयो रने, सुन्नका लाहग समय ललनुहोस।् उहाँले केही गलत 
रएको कुरा रनु्नहुन्छ रने, उहाँलाई चचहकत्ा मद्दत खोज्न प्ोत्ाहन गनु्भहोस।् उहाँले 
आकस्मिक माततृ्व चेतावनीको सङकेत अनुरव गरररहरनु रइरहकेो छ रने, उहाँले 
तुरून्ै चचहकत्ा स्ाहार प्ाप्त गनु्भपछ्भ। उहाँ गर्भवती हुनुहुन्थो वा हवगतको वर्भमा 
गर्भवती हुनुहुन्थो रनी रनु्नहुन्छ रनी सुहनस््चत हुनुहोस।् 

आकस्मिक माततृ्व चेतावानीका सङकेतहरू जानु्नहोस:्

•  हनको नहुने वा समय हबत्ै जाँदा 
अझ खराब हुने गम्ीर टाउको 
दुखाइ

•  चक्कर लाग्ने वा ढल्े
•  आफूलाई वा आफ्ो बच्ालाई 

हाहन पुर ्याउने हवचारहरू आउने
•  तपाईंको दृहटिमा पररवत्भनहरू हुने
•  100.4˚F वा सोरन्ा उच् ज्वरो
•  तपाईंका हातहरू वा अनुहार 

अत्यचिक सुहन्नने
•  ् वासप््वासमा कहिनाई हुने
•  छाती दुख्े वा एकदमै स्छटो -

स्छटो मुटु िडहकने
•  एकदमै वाकवाकी लाग्ने र उल्ी 

हुने (हबहानमा हुने हबमारी जस्ो 
होइन)

•  हनकै नहुने गम्ीर रूपमा पेट दुख्े
•  गरभावस्ाको समयमा बच्ाको 

गचतहवचि रोहकने वा सुस् हुने 
•  गरभावस्ाको समयमा योनी 

रक्तस्ाव हुने वा तरल पदा ््भ 
हनस्किने

•  गरभावस्ापस्छ नराम्ो गन्ध आउने 
गरी योनीबाट िेरै रक्तस्ाव वा 
तरल पदा ््भ हनकिने

•  तपाईंको खुट्ा वा पाखुरा गम्ीर 
रूपमा सुहन्नने, रातोपना हुने वा 
पीडा हुने

• अपररहाय्भ रूपमा ्काइ लाग्ने

www.cdc.gov/HearHer मा CDC को उहाँलाई सुन्नहोस ्अचरयान बारे ्प जानु्नहोस।्



गर्भावस्ाको अवतिमा 
•   अहहले पररवत्भन रइरहकेो सबै कुरामा के सामान्य छ रनी बताउन कहिन हुन्छ। तपाईंले 

चचहन्त हुनुरएको कुनै कुरा छ वा छैन रनी जाँच गन्भ राम्ो हुन्छ।
•   हामीले यो जानकारी तपाईंको चचहकत्कसँग साझा गरी सबै कुरा िीक छ रनी 

सुहनस््चत गन्भ महत्त्वपूण्भ हुन्छ।
•   म यहाँ तपाईंको लाहग छु। तपाईंलाई आव्यक हुने स्ाहार उपलब्ध गराउन स्ास्थ्य 

स्ाहार प्दायकसँग कुरा गरौं।

गर्भावस्ापछि 
•   ् हकत महसुस गनने र जन्म हदएपस्छ केही पीडा महुसुस गनु्भ सामान्य हो तर तपाईंलाई 

आफ्ो शरीरको बारेमा राम्ोसँग ्ाहा छ। तपाईंलाई केही कुराको चचन्ा रइरहकेो छ 
रने, तपाईंले आफ्ो चचहकत्कसँग कुरा गनु्भपछ्भ।

•   तपाईंको नवजात बच्ालाई िेरै ध्ान र स्ाहार आव्यक रएतापहन, तपाईंले आफ्ो 
ख्ाल राख् पहन महत्त्वपूण्भ हुन्छ।

•   तपाईं एक्ै हुनुहुन्न। म तपाईंलाई सुनु्छ। तपाईंलाई आव्यक हुने स्ाहार उपलब्ध गराउन 
स्ास्थ्य स्ाहार प्दायकसँग कुरा गरौं।

उहाँलाई सुन्ुहोस्

तपाईंको हप्यजनले केही सही नलाग्ने कुरा साझा गनु्भहुन्छ रने, वातभालापमा मद्दत गन्भका लाहग 
यहाँ केही कुरा गनने बँुदाहरू छन:्

उहाँका तिन्ाहरू सुन्ुहोस्


