
आकस्मिक चेतावनीका सङकेतहरू र आफ्नो स्ास्थ्य स्ाहार 
प्रदायकसँग कसरी कुराकानी गनने बारे जान्ुहनोस।्

तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा पछिल्लो वर्भ जन्म दिनुरयलो रने, केही राम्लो महसुस नहुने कुराकलो 
बारेमा आफ्लो स्ास्थ्य स्ाहार प्रिायकसँग कुराकानी गन्भ महत्त्वपूर्भ हुन्छ। 

तपाईंले यी मध्े कुन ैपदन चेतावानीका सङकेतहरूकलो अनुरव गनु्भरयलो रने, तुरून्ै चचदकत्ा 
स्ाहार प्राप्त गनु्भहलोस:्

•  दनकलो नहुने वा समय दबत्ै जाँिा  
अझै खराब हुने गम्ीर टाउकलो दुखाइ

•  चक्कर लाग्े वा ढल्े

•  आफूलाई वा आफ्लो बच्ालाई हादन 
पुर ्याउने दवचारहरू आउने 

•  तपाईंकलो दृदटिमा पररवत्भनहरू हुने

•  100.4˚F वा सलोरन्ा उच् ज्वरलो आउने

•  तपाईंका हातहरू वा अनुहार अत्यन्ै  
सुदनिने

•  शवासप्रशवासमा कदिनाई हुने

•  िाती दुख्े वा एकिमै छिटलो मुटु धडदकने

•  एकिमै वाकवाकी लाग्े र उल्ी हुने 
(दबहानमा हुने दबमारी जस्लो हलोइन)

•  दनकै नहुने गम्ीर रूपमा पेट दुख्े

•  गरभावस्ाकलो अवचधमा बच्ाकलो गचतदवचध 
रलोदकने वा सुस् हुने 

•  गरभावस्ाकलो अवचधमा यलोनीबाट रक्तस्ाव 
हुने वा तरल पिा ््भ दनछकिने

•  गरभावस्ापछि नराम्लो गन्ध आउने गरी 
यलोनीबाट धेरै रक्तस्ाव हुने वा तरल पिा ््भ 
दनकिने

•  तपाईंकलो खुट्ा सुदनिने, रातलोपना हुने वा पीडा 
हुने

•  अपररहाय्भ रूपमा ्काइ लाग्े

तपाईं आफ्नो शरीरलाई  
राम्नोसँग बुझ्ुहुन्छ।

तपाईंले केेही असामान्य वा तपाईंलाई चचदन्त गराउने केही कुराकलो 
अनुरव गनु्भहुन्छ रने, यसलाई बेवास्ा नगनु्भहलोस।्  
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•  मलाई रेटनु रएकलोमा धन्यवाि। म हालै गर्भवती िु/च्ए।  
मेरलो अदन्म मदहनावारी/डलेलररीकलो दमचत ______________ मा च्यलो र मैले तपाईंसँग 
कुरा गन्भ चाहकेलो मेरलो स्ास्थ्य बारे म सँग गम्ीर चचन्ाहरू िन।्

•  मलाई ___________ (लक्षरहरू) रइरहकेलो ि जुन __________ (दवस्तृतमा व्ाख्ा 
गनु्भहलोस)् जस्लो महसुस हुन्छ र ___________ (घणटा/दिनकलो सङख्ा) सम्म रदहरहन्छ।

•  मलाई मेरलो शरीरकलो बारेमा ्ाहा ि र यलो सामान्य जस्लो िेखखँिैन।

सनोध्नका लागग नमूना प्रश्नहरू:
•  यी लक्षरहरूकलो अ ््भ के हुन सक्छ?

•  मैले गम्ीर समस्ा पत्ा लगाउन गन्भ सके् जाँच ि?

•  मैले कुन अवस्ामा आपतकालीन कक्षमा जाने वा 911 मा फलोन गनने दवचार गनु्भपि्भ?

   ननोटहरू:

कुराकानी सुरु गन्नमा मद्दतका लागग यनो माग्नदश्नक प्रयनोग 
गनु्नहनोस:्

•  यलो कुराकानी अगादड गनु्भहलोस ्र तपाईंले आफ्लो प्रिायकलाई सलोध्न चाहकेलो कुनै 
अचतररक्त प्रश्न ल्ाउनुहलोस्

•  चतनीहरूलाई तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा पछिल्लो वर्भचरत्र गर्भवती हुनुरएकलो च्यलो 
रनी बताउन सुदनछशचत गनु्भहलोस।्

•  तपाईं हाल कस्लो औरचध सेवन गिदै हुनुहुन्छ वा हालै कुन औरचध सेवन गनु्भरएकलो 
च्यलो रनी चचदकत्क वा नस्भलाई बताउनुहलोस।्

•  तपाईंले नबुझेकलो कुनै पदन कुराहरूलाई दटपु्हलोस ्र ्प प्रश्नहरू सलोधु्नहलोस।्

सुझा 
वहरू:

उहाँका चचन्ाहरू सुन्ुहनोस्


