
জরুরী মাতৃত্বকালীন সতক্ক তার লক্ষণসমূহ সম্পরক্ক  আরও জানুন cdc.gov/HearHer  এ

শ�োনো এবং দ্রুত কোজ করো
তার জীবন বাাচাতত পাতর

জরুরী মোতৃত্বকোলীন সতক্ক তোর লক্ষণসমূহ 

এই তাললকাটি গর্ক াবস্ার সমরে বা তার পরর একজন মলহলার অলরজ্ঞতা হরত পারর এমন প্রলতটি 
উপসগ্করক অন্তরু্কক্ত করার জন্য নে। জরুরী মাতৃত্বকালীন সতক্ক তার লক্ষণসমূহ সম্পরক্ক  আরও 
জানুন cdc.gov/HearHer  এ

• গুরুতর মাথাব্যথা যা সসরর যাে না বা সমরের সারথ সারথ আরও খারাপ হে 

• মাথার�ারা বা জ্ঞান হারারনা
• আপনার লনরজর বা আপনার লিশুর ক্ষলত করার লিন্তা
• আপনার দষৃ্টিিলক্তরত পলরবত্ক ন 

• 100.4º F বা তার সবলি জ্বর 

• আপনার হাত বা মুখমন্ডল অত্যলিক ফুরল যাওো
• শ্াস লনরত সমস্যা হওো 
• বুরক ব্যথা বা দ্রুত হৃৎস্পন্দন 

•  গুরুতর বলমরাব এবং বলম হওো (সকালরবলার অসুস্তার মরতা নে)

• সপরে তীব্র ব্যথা যা সসরর যাে না
• গর্ক াবস্াে লিশুর নড়ািড়া বন্ধ বা িীর হরে যাওো
• গর্ক াবস্াে সযালন সথরক রক্ত পড়া বা তরল িঁুইরে সবর হওো 
•  গর্ক াবস্ার পরর সযালন সথরক প্রিুর রক্তক্ষরণ বা দগু্কন্ধযুক্ত তরল িঁুইরে সবর হওো 
• আপনার পারে সফালা, লালরাব বা যন্ত্রণা
• অলতমাত্াে ক্ালন্ত

যদি গর্ভ বতী রতেতেন বা গত বেতরর মত্যে গর্ভ বতী হতেদেতেন এমন ক�ানও 
মদহোর এই উপসগ্ভগুদের মত্যে ক�ানও এ�টি থাত� তাহতে তার অদবেতবে 
দচদ�ৎসাগত পদরচয্ভা কনওো উদচৎ।

যদি ক�ানও গর্ভ বতী বা সম্প্রদত গর্ভ বতী মদহো তার ক�ানও উপসগ্ভ 
সম্পত�্ভ  উতবেগ প্র�াশ �তরন, ততব সমে বার �তর তা ার �থা শুনুন। কশানা 
এবং দ্রুত �াজ �রা তার জীবন বাাচাতত সাহাযযে �রতত পাতর।

•   মাতৃত্বকালীন জরুরী সতক্ক তার লক্ষণগুলল সম্পরক্ক  জানুন: 

•   তার উরবেগগুলল শুনুন।

•    তারক লিলকৎসাগত সাহায্য লনরত উৎসালহত করুন। যলদ সকানও লকছু 
ঠিক বরল না মরন হে, তাহরল তার প্রদানকারীর সারথ তার সযাগারযাগ 
করা উলিৎ। তার যলদ জরুরী মাতৃত্বকালীন সতক্ক তা লক্ষণগুললর 
অলরজ্ঞতা হে তাহরল তার অলবলরবে লিলকৎসাগত পলরিয্কা সনওো 
উলিৎ। লনলচিত হন সয লতলন বরলরছন সয লতলন গর্ক বতী আরছন বা গত 
বছররর মরি্য গর্ক বতী লছরলন।  

•    লিলকৎসাগত পলরিয্কা লনরত এবং তারক প্রশ্ন লজজ্ঞাসা কররত সাহায্য 
করার জন্য তার সারথ যাওোর প্রস্াব লদন।  

•    সনাে লনন এবং তার প্ররোজনীে সহােতা সপরত একজন স্াস্্যরসবা 
প্রদানকারীর সারথ কথা বলরত সাহায্য করুন।

•   অনুসরণমূলক পলরিয্কার মাি্যরম তারক সহােতা করুন।

আপনন কীভোবব সোহোয্য করবত পোবরন?

গর্ক াবস্ার জটিলতা জরমের পর এক বছর পয্কন্ত হরত পারর। যলদ আপনার লপ্রেজন সিোর করর সয লকছু ঠিক বরল মরন হরছে না তাহরল তার প্ররোজন হরত পারর এমন পলরিয্কা 
এবং উত্তরগুলল সপরত তারক সহােতা করুন। সয জরুরী সতক্ক তার লক্ষণগুললর জন্য অলবলরবে লিলকৎসাগত মরনারযারগর প্ররোজন হে সসগুলল জানুন। করথাপকথরন সাহায্য 
করার জন্য এখারন লকছু কথা বলার লবষে ররেরছ: 

•    এই মুহূরত্ক  সয পলরবত্ক নগুলল হরছে তার মরি্য সকানটি স্ারালবক তা বলা 
িক্ত. আপলন সকানও লবষরে উলবেগ্ন লকনা তা যািাই করর সনওো রাল।  

•    এই তথ্যটি আপনার লিলকৎসকরক জানারনা এবং সবলকছু ঠিক আরছ তা 
লনলচিত করা আমারদর কারছ গুরুত্বপূণ্ক. 

•    আলম আপনার পারি আছ. আপনারক আপনার প্ররোজনীে যত্ন সপরত 
সাহায্য করার জন্য একজন স্াস্্যরসবা প্রদানকারীর সারথ কথা বলা যাক।

গভ্ক োবস্োর সময় 
•    প্রসরবর পরর ক্ান্ত অনুরব করা এবং খালনকো ব্যথা হওো স্ারালবক, লকন্তু আপলন 

আপনার িরীররক সবরথরক রারলা সবারেন. যলদ সকানও লকছু আপনারক লিলন্তত করর 
সতারল, তাহরল আপনার একজন লিলকৎসরকর সারথ কথা বলা উলিৎ।  

•    যলদও আপনার সরদ্যাজাত লিশুর প্রিুর মরনারযাগ ও পলরিয্কার প্ররোজন, তবুও 
আপনার লনরজর যত্ন সনওোও গুরুত্বপূণ্ক।  

•    আপলন একা নন. আলম আপনার কথা শুনলছ। আপনারক আপনার প্ররোজনীে যত্ন 
সপরত সাহায্য করার জন্য একজন স্াস্্যরসবা প্রদানকারীর সারথ কথা বলা যাক। 

গভ্ক োবস্োর পবর 

Hear Her

আপনোর যনি অনতনরক্ত সহোয়তোর প্রবয়োজন হয়, সোহোয্য চোইবতও ভয় পোববন নো।

তোর উরবেগগুলল শুনুন

তোর উরবেগগুলল শুনুন

www.cdc.gov/HearHer
www.cdc.gov/HearHer

