
आकस्मिक चेतावनीका सङकेतहरू र आफ्नो स्ास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कसरी कुराकानी गनने भन्े बारेमा जान्ुहनोस्

तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ रने, आफ्नो शरीरमा ध्ान दिन महत्त्वपूर्भ 
हुन्छ र केही राम्नो महसुस नहुने कुराकनो बारेमा आफ्नो स्ास्थ्य स्ाहार 
प्रिायकसँग कुराकानी गन्भ महत्त्वपूर्भ हुन्छ। तपाईंले कुन ैपदन 
चेतावनीका सङकेतहरूकनो अनुरव गनु्भरयनो रने, तुरुन्ै चचदकत्ा 
स्ाहार प्राप्त गनु्भहनोस।् 

गभभावस्ाकनो अवधिमा 
तपाईंकनो नवजात बच्ालाई धेरै ध्ान र स्ाहारकनो आवशयकता हँुिा, तपाईं 
आफै् शरीरबारे सचेत रहन र आफ्नो ख्ाल राख्न पदन महत्त्वपूर्भ हुन्छ। दवशेषगरी 
बच्ा जन्ाएपछि पदहलनो केही हप्तामा थदकत र केही पीडा महसुस हुनु सामान्य 
कुरा हनो तर अझ धेरै गम्ीर समस्ाका सङकेतहरू हुन सके् केही लक्षरहरू िन।्

गभभावस्ापस्ि 

• यनो कुराकानी सुरु गन्भ र तपाईंले आफ्नो प्रिायकलाई सनोध्न चाहकेा कुनै अचतररक्त प्रश्न ल्ाउनुहनोस।्
• चतनीहरूलाई तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा पछिल्नो वष्भचरत्र गर्भवती हुनुरएकनो चथयनो रनी बताउन सुदनछशचत गनु्भहनोस।्
• चचदकत्क वा नस्भलाई तपाईंले हाल ललइरहनु रएकनो वा हालै ललनुरएकनो औषचधबारे बताउनुहनोस।्
• तपाईंले नबुझेकनो कुन ैपदन कुरा दिपु्हनोस ्र चतनीहरूबाि थप प्रश्नहरू सनोधु्नहनोस।्

सुझावहरू:

आकस्मिक माततृ्व चेतावनीका सङकेतहरू 
• मलाई रेटनु रएकनोमा धन्यवाि।  

    म हालै गर्भवती िु/चथए। मेरनो अदन्म मदहनावारी/डलेलररीकनो दमचत ______________ चथयनो र मैले तपाईंसँग 

कुरा गन्भ चाहकेनो मेरनो स्ास्थ्यबारे मलाई गम्ीर चचन्ाहरू लादगरहकेनो ि। 

•  मलाई ___________ (लक्षरहरू) रइरहकेनो ि जुन __________  

जस्नो महसुस हुन्छ (दवस्तृतमा व्ाख्ा गनु्भहनोस)् र ___________ (घणिा/दिन) सम्म रदहरहन्छ।

• मलाई मेरनो शरीरकनो बारेमा थाहा ि र यनो सामान्य जस्नो िेखिँिैन। 

सनोध्ुपनने नमुना प्रश्नहरू:

• यी लक्षरहरूकनो अथ्भ के हुन सक्छ?

• मैले गम्ीर समस्ा पत्ा लगाउन गन्भ सके् जाँच ि?

• मैले कुन अवसथामा आपतकालीन कक्षमा जाने वा 911 मा फनोन गनने बारे दवचार गनु्भपि्भ?

 

नोटहरू:

कुराकानी सुरु गन्नमा मद्दतका लागग यनो माग्नदर्नन प्रयनोग गनु्नहनोस:्

यो प्यानललयाई च्यात्नुहोस ्र आफूलयाई कनु रयाकयानी सनुरु गन्न मद्दत गन्न यो मयाग्नदर्नन प्रयोग गननु्नहोस:्

यनो सूचीले तपाईंमा िेलिन सके् प्रत्ेक लक्षरलाई समादवष्ट गिदैन। 
तपाईंलाई केही कुरा सही िैन जस्नो महसुस हुन्छ रने, आफ्नो स्ास्थ्य 
सेवा प्रिायकसँग कुरा गनु्भहनोस।्

CDC कनो उहाँकनो कुरा सुनु्हनोस ्अचरयानबारे www.cdc.gov/HearHer मा थप जानु्हनोस्

•  दनकनो नहुने वा समय दबत्ै जाँिा अझ िराब हुने गम्ीर िाउकनो 

दुिाइ 

•  चक्कर लाग्े वा ढल्े

•  आफूलाई वा आफ्नो बच्ालाई हादन पुर ्याउने दवचारहरू आउने

•  तपाईंकनो दृदष्टमा पररवत्भनहरू हुने 

•  100.4˚F वा सनोरन्ा उच् ज्वरनो आउने 

•  तपाईंका हातहरू वा अनुहार अत्ाचधक सुदन्ने

•  शवासप्रशवासमा कदिनाइ हुने 

•  िाती दुख्ने वा एकिमै छििनो -छििनो मुिु धडदकने 

•  एकिमै वाकवाकी लाग्े र उल्ी हुने 

 (दबहानमा हुने दबमारी जस्नो हनोइन)

•  दनकै नहुने गम्ीर रूपमा पेि दुख्ने

•  गरभावसथाकनो समयमा बच्ाकनो गचतदवचध रनोदकने वा सुस् हुने 

•  गरभावसथाकनो समयमा यनोनी रक्तस्ाव हुने वा तरल पिाथ्भ दनछकिने 

•  गरभावसथापछि नराम्नो गन्ध आउने गरी यनोनीबाि धेरै रक्तस्ाव वा 

तरल पिाथ्भ दनकिने 

•  तपाईंकनो िुट्ा सुदन्ने, रातनोपना हुने वा पीडा हुने

•  अपररहाय्भ रूपमा थकाइ लाग्े

CDC कनो उहाँकनो कुरा सुनु्हनोस ्अचरयानबारे www.cdc.gov/HearHer मा थप जानु्हनोस्

तपाईंकनो ररीरकनो बारेमा तपाईंलाई  
राम्नोसँग ्ाहा ि

तपयाईंले असयामयान्य लयाग्े  वया तपयाईंलयाई चिन्तित गरयाउने केही कनु रयाको 
अननुभव गननु्नहुन्छ भने, यसलयाई बेवयास्या नगननु्नहोस।्

तपाईंल ेयी मध् ेकुनै पगन चेतावनीका सङकेतहरूकनो अनुभव 
गनु्नभयनो भन,े तुरुन् ैधचगकत्ा स्ाहार प्राप्त गनु्नहनोस:् 

उहाँका धचन्ाहरू सुनु्हनोस्

उहाँका धचन्ाहरू सुनु्हनोस्


