
জরুরর সতর্ক তার লক্ষণ এবং রীভাবব আপনার স্াস্থ্যবসবা প্রদানরারীর সাবে রো বলববন সস সম্পবর্ক  জানুন

আপনি যনি গর্ভ বতী হি তাহলে আপিার শরীলরর প্রনত মলিালযাগ দিওয়া 
এবং দ�ালিান�ছু ঠি� বলে মলি িা হলে দেগুনে েম্পল�্ভ  আপিার স্াস্থ্যলেবা 
প্রিাি�ারীর োলে �ো বো গুরুত্বপূর্ভ। আপিার যনি জরুরী মাতৃত্ব�ােীি 
েত�্ভ তার েক্ষরগুনের মল্থ্য দ�ািও এ�টির অনরজ্ঞতা হয় তাহলে অনবেলবে 
নিন�ৎোগত পনরিয্ভা নিি। 

গভ্ক াবস্ার সময় 
যনিও আপিার েলিথ্যাজাত নশশুর প্রিুর মলিালযাগ ও পনরিয্ভার প্রলয়াজি, তবুও আপিার 
নিলজর শরীর েম্পল�্ভ  েলিতি ো�া ও নিলজর যত্ন দিওয়াও গুরুত্বপূর্ভ। ক্ান্ত দবা্ �রা 
এবং ন�ছু বথ্যো হওয়া স্ারানব�, নবলশষ �লর এ�টি বাচ্া হওয়ার পর প্রেম �লয়� েপ্ালহ, 
তলব এমি ন�ছু উপেগ্ভ রলয়লছ যা আরও গুরুতর েমেথ্যার েক্ষর হলত পালর।

গভ্ক াবস্ার পবর 

• এই �লোপ�েিটির েূিিা এবং আপনি আপিার প্রিাি�ারীল� দয অনতনরক্ত প্রশ্নগুনে নজজ্ঞাো �রলত িাি দেগুনে নিলয় আেুি।
• তালিরল� অবশথ্যই বেুি দয আপনি গর্ভ বতী আলছি অেবা এ� বছলরর মল্থ্য গর্ভ বতী হলয়নছলেি।
• আপনি বত্ভ মালি দ�াি ওষু্পত্র গ্রহর �রলছি বা েম্প্রনত গ্রহর �লরলছি তা নিন�ৎে� বা িাে্ভল� বেুি।
• নেলে নিি এবং আপনি দ�ািও ন�ছু বুঝলত িা পারলে দে েম্পল�্ভ  আরও প্রশ্ন নজজ্ঞাো �রুি।

পরামর্ক:

মাতৃত্বরালীন জরুরী সতর্ক তার লক্ষণসমূহ 
•  আমার োলে দিো �রার জিথ্য ্িথ্যবাি।.  

আনম গর্ভ বতী/েম্প্রনত গর্ভ বতী নছোম।  আমার দশষ মানে�/প্রেলবর তানরেটি নছে ______________ 
এবং আমার স্ালস্থ্যর নবষলয় গুরুতর উলবেগ আলছ যা নিলয় আনম আপিার োলে �ো বেলত িাই। 

•  আনম ___________ (উপেগ্ভগুনে) হলছে যা __________  
এর মলতা অিুরূত হয় (নবস্ানরতরালব বর্ভিা �রুি) এবং ___________ (ঘন্া / নিলির েংেথ্যা)  
্লর স্ায়ী হলয়লছ।

• আনম আমার শরীরল� জানি এবং এটি স্ারানব� বলে মলি হলছে িা। 

রজজ্াসা ররার জনথ্য নমুনা প্রশ্ন:
• এই উপেগ্ভগুনের অে্ভ �ী হলত পালর?
• দ�ািও গুরুতর েমেথ্যার েম্াবিা বানতে �রলত আনম ন� দ�ািও পরীক্ষা �রালত পানর?
• আমার দ�াি মুহূলত্ভ  ইমারলজনসি রুলম যাওয়া বা 911 িবেলর �ে �রার �ো নবলবিিা �রা উনিত?

টীকা:

রবোপরেন শুরু ররায় সহায়তা ররবত এই রনবদ্ক রররাটি বথ্যবহার ররুন:

এই প্ানেলটি ছিঁন়ে ফেলুে এবং কন�াপক�ে শুরু করনে আপোনক সাহায্ করার জে্ এই নেন দ্ে নিকাটি ব্বহার করুে:

এই তানে�াটি আপিার হলয় ো�লত পালর এমি প্রনতটি উপেগ্ভল� 
অন্তরু্ভক্ত �রার জিথ্য িয়। আপনি যনি মলি �লরি দয ন�ছু এ�টা 
ঠি� দিই, তাহলে আপিার স্াস্থ্যলেবা প্রিাি�ারীর োলে �ো বেুি
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•  গুরুতর মাো বথ্যো যা দেলর যায় িা বা েমলয়র োলে োলে 
আরও োরাপ হয় 

•  মাোলঘারা বা জ্ঞাি হারালিা
•  আপিার নিলজর বা আপিার নশশুর ক্ষনত �রার নিন্তা
•  আপিার িষৃ্টিশনক্তলত পনরবত্ভ ি 
•  100.4º F বা তার দবনশ জ্বর 
•  আপিার হাত বা মুেমন্ডে অতথ্যন্� ফুলে যাওয়া
•  শ্াে নিলত েমেথ্যা হওয়া 
•  বুল� বথ্যো বা দ্রুত হৃৎস্পন্দি 
•  গুরুতর বনমরাব এবং বনম হওয়া  

(ে�ােলবোর অেুস্তার মলতা িয়)
•  দপলট তীব্র বথ্যো যা দেলর যায় িা
•  গর্ভ াবস্ায় নশশুর িড়ািড়া বন্ধ বা ্ীর হলয় যাওয়া
•  গর্ভ াবস্ায় দযানি দেল� রক্ত পড়া বা তরে িঁুইলয় দবর হওয়া 
•  গর্ভ াবস্ার পলর দযানি দেল� প্রিুর রক্তক্ষরর বা িগু্ভন্ধযুক্ত তরে 

িঁুইলয় দবর হওয়া 
•  আপিার পালয় দফাো, োেরাব বা যন্ত্ররা
•  অনতমাত্রায় ক্ানন্ত
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আপরন আপনার ররীরবর সববেবর ভাবলা জাবনন
আপোর যন্ এমে নকিুর অনিজ্ঞো হয় যা অস্ািানবক বনল মনে হয় 
বা আপোনক নিনতিে কনর ফোনল োহনল এটিনক এন়েনয় যানবে ো।

আপনার যরদ এই সতর্ক তার লক্ষণগুরলর সরানও এরটির 
অরভজ্তা হয় তাহবল অরবলববে রিররৎসাগত পররিয্কা রনন: 

তার উলবেগগুনে শুনুন

তার উলবেগগুনে শুনুন


