
জরুরর সতর্ক তার লক্ষণ এবং রীভাবব আপনার স্াস্থ্যবসবা 
প্রদানরারীর সাবে রো বলববন সস সম্পবর্ক  জানুন।
আপনি যনি গর্ভ বতী হি বা গত বছরেে মর্যে জন্ম নিরে থারেি, তাহরে যয নজনিসগুনে 
ঠিে বরে মরি হে িা যসগুনে সম্পরে্ভ  আপিাে স্াস্যেরসবা প্রিািোেীে সারথ েথা বো 
গুেুত্বপূর্ভ। 

আপনি এই সতে্ভ তাে েক্ষরগুনেে যোিওটি অিুরব েেরে অনবেরবে নিনেৎসা পনেিয্ভা 
নিি:

•  গুেুতে মাথা বযেথা যা যসরে যাে িা বা 
সমরেে সারথ সারথ আেও খাোপ হে

•  মাথার�াো বা জ্াি হাোরিা

•  আপিাে নিরজে বা আপিাে নিশুে 
 ক্ষনত েোে নিন্া

•  আপিাে িষৃ্টিিনতিরত পনেবত্ভ ি

•  100.4º F বা তাে যবনি জ্বে

•  আপিাে হাত বা মুখমন্ডে অতযেন্ে  
ফুরে যাওো

•  শ্াস নিরত সমসযো হওো

•  বুরে বযেথা বা দ্রুত হৃৎস্পন্দি

•  গুেুতে বনমরাব এবং বনম হওো 
(সোেরবোে বনমরারবে মত িে)

•  যপরে তীব্র বযেথা যা যসরে যাে িা

•  গর্ভ াবস্াে নিশুে িড়ািড়া বন্ধ বা ্ীে  
হরে যাওো

•  গর্ভ াবস্াে যযানি যথরে েতি পড়া বা তেে 
িঁুইরে যবে হওো

•  গর্ভ াবস্াে পরে যযানি যথরে প্রিুে েতিক্ষের 
বা িগু্ভন্ধযুতি তেে িঁুইরে যবে হওো

•  আপিাে পারে যফাো, োেরাব বা যন্ত্ররা

•  অনতমাত্াে ক্ানন্

আপরন আপনার শরীরবর  
সববেবর ভাবলা জাবনন।

আপিাে যনি এমি নেছু অনরজ্তা হে যা অস্ারানবে 
বরে মরি হে বা আপিারে নিনন্ত েরে যতারে,  

তাহরে এটিরে এনড়রে যারবি িা।

CDC-ে তাে উরবেগগুনে শুিুি প্রিাে অনরযাি সম্পরে্ভ  আেও জািুি www.cdc.gov/HearHer এ।

HEAR
তার উদ্বেগগুলি শুনুন



•  আমাে সারথ যিখা েোে জিযে ্িযেবাি। আনম গর্ভ বতী/ সম্প্রনত গর্ভ বতী নছোম।  
আমাে যিষ মানসে/ প্রসরবে তানেখটি নছে ______________ এবং আমাে স্ারস্যেে নবষরে 
গুেুতে উরবেগ আরছ যা নিরে আনম আপিাে সারথ েথা বেরত িাই।

•  আনম ___________ (উপসগ্ভগুনে) যবা্ েেনছ যা __________ এে মরতা  অিুরূত হে 
(নবস্ানেতরারব বর্ভিা েেুি) এবং ___________ (�ন্া / নিরিে সংখযো) িী�্ভস্ােী হে।

•  আনম আমাে িেীেরে জানি এবং এটি স্ারানবে বরে মরি হরছে িা।

রজজ্াসা ররার জনথ্য নমুনা প্রশ্ন:
•  এই উপসগ্ভগুনেে অথ্ভ েী হরত পারে?

•  যোিও গুেুতে সমসযোে সম্াবিা বানতে েেরত আনম নে যোিও পেীক্ষা েোরত পানে?

•  আমাে যোি মুহূরত্ভ  ইমােরজনসি েুরম যাওো বা 911 িবেরে েে েোে েথা নবরবিিা েো 
উনিত?

 দ্রষ্টবথ্য:

রবোপরেন শুরু ররায় সহায়তা ররবত এই রনবদ্ক রশরাটি বথ্যবহার 
ররুন:

•  এই েরথাপেথিটিে সূিিা এবং আপনি আপিাে প্রিািোেীরে যয অনতনেতি প্রশ্নগুনে 
নজজ্াসা েেরত িাি যসগুনে নিরে আসুি।

•  তারিেরে অবিযেই বেুি যয আপনি গর্ভ বতী আরছি অথবা এে বছরেে মর্যে গর্ভ বতী 
হরেনছরেি।

•  আপনি বত্ভ মারি যোি ওষু্পত্ গ্রহর েেরছি বা সম্প্রনত গ্রহর েরেরছি তা নিনেৎসে বা 
িাস্ভরে বেুি।

•  নেরখ নিি এবং আপনি যোিও নেছু বুঝরত িা পােরে যস সম্পরে্ভ  আেও প্রশ্ন নজজ্াসা 
েেুি।

পরামশ্ক:

তার উববেগগুরল শুিুি


