
Department
of Health

আপনি নি গর্ভ বতী বা সম্প্রনত এিটি বাচ্া নিয়েয়েি?
সাহায়্যের জিযে িখি ফ�াি িরয়ত হয়ব তা জািিু - দ্রুত!

গর্ভ াবস্া অয়িয়ির জিযে এিটি সুখী সমে হয়ত পায়র। এটি শরীয়রর 
ওপর প্রচুর চাপও ফ�লয়ত পায়র। লক্ষণ, আপিার গর্ভ াবস্া, বা আপনি 
ফিমি অিরুব িরয়েি ফস সম্পয়ি্ভ  আপিার িায়ে প্রশ্ন থািয়ত পায়র। 
আপিার স্াস্যে ফসবা প্রদািিারী সাহা্যে িরয়ত পায়রি। ফ�ায়ি অথবা 
অযোপয়েন্টয়ময়ন্টর সমে তায়দর নজজ্াসা িরুি। 
ফবনশররায়গর ময়্যে সামািযে লক্ষণ থায়ি ফ্মি সিায়ল বনম বনম 
রাব, তায়দর হাত, বাহু, পা বা পায়্র পাতা অল্প �ুয়ল ্াওো। নিেু 
সতি্ভ তার লক্ষয়ণর অথ্ভ হল মারাত্মি নিেু ঘটয়ে।
আপনি ্ায়দর সায়থ থায়িি বা ্ায়দর সায়থ প্রনতনিেত ফদখা হয়ছে 
তায়দর সায়থ এই তথযেটি রাগ িয়র নিি। আপিার ফদখার আয়গ 
তারা এই লক্ষণগুনলর িয়েিটি লক্ষযে িরয়ত পায়র।
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911 কল করুন।
গর্ভ বতী থািািালীি বা প্রসয়বর পয়র নিম্ননলনখত ফিািও লক্ষণ 
উপনস্ত থািয়ল এখিই সাহা্যে নিি। নিয়জ ফথয়ি হাসপাতায়ল 
আসয়বি িা।

• শ্াসিষ্ট - আপনি রালরায়ব নিঃশ্াস নিয়ত পায়রি িা, নিঃশ্াস 
নিয়ত িষ্ট হে 

• নিয়জয়ি বা নিয়জর সন্ায়ির ক্ষনত িরার নচন্ারাবিা
• বয়ুি বযেথা বা দ্রুত হাট্ভ নবট
• ওষু্ ফখয়েও মাথা বযেথা িময়ে িা, বা হঠাৎ িয়র চয়ল আসয়ে
• গর্ভ াবস্াে, নশশুটি আয়তে বা িডাচডা িম িরয়ে বয়ল ময়ি হয়ছে
• জয়মের পয়র নশশুর ত্বি িীলার বা ঠান্া হয়ে ্ায়ছে

আপনার স্াস্থ্য পররচর্া 
প্রদানকারীকক কল করুন।

আপিার স্াস্যে পনরচ ্্ভা প্রদািিারীয়ি িল িরুি এবং গর্ভ বতী 
থািািালীি বা প্রসয়বর পয়র নিম্ননলনখত ফিািও লক্ষণ থািয়ল আপনি 
এখিই সাহা্যে নিি। আপনি ্নদ আপিার পনরচ ্্ভা প্রদািিারীর সায়থ 
িথা বলয়ত িা পায়রি, তাহয়ল 911 িম্বয়র িল িরুি।

• 100.4* �ায়রিহাইয়টর ফবনশ জ্বর
• আপিার হাত, বাহু, পা, পায়ের ফগাডানল বা পায়ের পাতা �ুয়ল 
্াওো - নবয়শষত ্নদ এটি স্ারানবয়ির ফচয়ে ফবনশ হে

• মাথা ফঘারা
• আপিার দনৃষ্টশনতিয়ত পনরবত্ভ ি –  
অস্পষ্ট বা ফ�ািাস িরয়ত পারয়েি িা

• অনতনরতি বনম বনম রাব এবং বনম হওো - সিায়লর অসুস্তার 
রাব হওোর ফচয়ে ফবনশ

• ক্ানন্ - খুব ক্ান্ অিরুব হওো
• গর্ভ াবস্াে ফ্ানি ফথয়ি রতিপাত হওো বা তরল নিগ্ভত হওো
• ফ্ানি ফথয়ি ফবনশ রতিপাত বা  
রতি জমাট বাঁ্া 

• ক্ষতগুনল ফ্গুনল ঠিি হয়ছে িা, নবয়শষত নসজানরোি প্রসয়বর 
পয়র - এটি "নস-ফসিশাি" নহসায়বও পনরনচত 



আপনার ররাগরনর্য় বঝুকে পারা।
গর্ভ াবস্াে বা প্রসয়বর পয়র িয়েিটি পনরনস্নত জীবয়ির হুমনি হয়ত পায়র। এমিনি মতুৃযে প ্্ভন্ হয়ত পায়র।
আপনি গর্ভ বতী থািািালীি বা প্রসয়বর পয়র নিম্ননলনখত পনরনস্নত বা লক্ষয়ণর এিটি থািয়ত পায়র। আপিার ্নদ থায়ি, আপিার স্াস্যে 
পনরচ ্্ভা প্রদািিারীয়ি ্তটা সম্ভব সুস্ থািার জিযে নজজ্াসা িরুি। 

গর্ভ াবস্াে বা প্রসয়বর পয়র দইু ্রয়ির উচ্ রতিচাপ হয়ে 
থায়ি– রপ্রএক্াম্পরিয়া  এবং এক্াম্পরিয়া (pree-ee-
klamp-see-yuh and ee-klamp-see-yuh). ্খি হৃৎনপয়ডের 
উপর খুব ফবনশ চাপ পয়ড তখি এগুনল হে। এগুনল নলরার 
এবং নিডনির ময়তা অিযোিযে অঙ্গয়িও প্ররানবত িরয়ত 
পায়র। 
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: •  ঝাপসা দনৃষ্ট, 
 •  হালিা সংয়বদিশীলতা - উজ্জ্বল আয়লা 

আপিার ফচাখয়ি আঘাত িয়র
 • মাথাবযেথা ওষু্ ফখয়েও িময়ে িা
 • বনম রাব বা বনম িরা
 • নিঃশ্াস নিয়ত িষ্ট, এবং/অথবা 
 • পা, হাত এবং ময়ুখ  

�ুয়ল ্াওো।

এমি অয়িয়ি রয়েয়ে ্ায়দর সা্ারণত ডাোয়বটিস হে িা 
নিন্তু গর্ভ াবস্াে হয়ত পায়র। গর্াবস্ায় ডায়াকবটিি 
নচনিৎসা বা নিেন্ত্রণ িরা দরিার। ্নদ তা িা হে, তাহয়ল 
এটা নশশুর ক্ষনত িরয়ত পায়র এবং শ্াসিষ্ট হয়ত পায়র। 
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: • খুব তৃষ্াত্ভ  অিরুব িরা, 
 • ঘি ঘি প্রস্াব িরা, 
 • খুব ক্ান্ লাগয়ে, 
 • বনমবনম রাব, 
 • ঝাপসা দনৃষ্ট, এবং 
 • ফ্ানি, মতূ্রস্লী এবং ত্বয়ি সংক্রমণ। 

HELLP রিকড্াম এিটি নবরল পনরনস্নত ্া গর্ভ াবস্ার ফদরীয়ত 
এবং িখিও সন্ায়ির জয়মের পয়র হয়ত পায়র। এটা রতি   
পরীক্ষার মা্যেয়ম নিণ্ভে িরা হে।
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: •  ঝাপসা দনৃষ্ট, 

 •  বয়ুি বযোথা, 
 •  ফপয়টর উপয়র ডািনদয়ি বা 

মাঝখায়ি বযেথা,
 • মাথাবযেথা, 

 •  খুব ক্ান্ অিরুব িরা, এবং 
 •  বনম রাব বা বনম িরা।  

আপিার রতি   প্রবায়হ অযোমনিয়োটিি তরল এয়ল এিটি নবরল 
তয়ব মারাত্মি সমসযো ফদখা নদয়ত পায়র। এয়ি বলা হে 
অথ্যামরনওটিক ফু্ইড এমকবারলজম  (Amniotic fluid 
embolism, AFE). এটি প্যোয়সন্টাে সংক্রমণ বা ফপয়ট 
আঘায়তর িারয়ণ হয়ত পায়র। এটি �ুস�ুস এবং মনতেয়কে রতি   
জমাট বাঁ্ায়ত পায়র। AFE গর্ভ াবস্াে এবং সন্ায়ির জয়মের 
পয়রই হয়ত পায়র।
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: • নিঃশ্াস নিয়ত িষ্ট,
 • িানশ,
 • িম রতিচাপ এবং
 • িীলার ত্বি এবং িখ। 
্নদ এটা গর্ভ াবস্াে হয়ে থায়ি, তাহয়ল নশশুর হৃদে ্ীর গনত 
হয়ত পায়র। 

প্রসয়বর সমে বা পয়র রারী রতিপাতয়ি  প্রিকবাত্তর 
রক্তপাে বকল । এটি নবরল, তয়ব এটি খুব মারাত্মি হয়ত 
পায়র। এটি সা্ারণত প্রসয়বর পয়র এি নদয়ির ময়্যে ঘয়ট 
- তয়ব এটি 3 মাস পয়রও ঘটয়ত পায়র। 
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: •  ফ্ানি ফথয়ি অনতনরতি রতিপাত ্া 

থায়ম িা,
 • িম রতিচাপ,
 • দ্রুত িানড বা হাট্ভ  ফরট, এবং 
 • ফ্ানি বা তার আয়শপায়শ ফ�ালারাব 

এবং বযেথা। 

আপিার শরীয়র ্খি সংক্রময়ণর প্রনতনক্রো ফদখা ্াে, তখি 
তায়ি ফসপনসস বলা হয়।
লক্ষয়ণর ময়্যে রয়েয়ে: • জ্বর,
 • নবভ্ানন্, 
 • ঠান্া লাগা, 
 • িম রতিচাপ, 
 • ঠান্া এবং �যোিায়শ ত্বি, এবং 
 • হাত-পা ্া নিেুটা  িীলার ফদখাে।

আরও জাননু।
আরও জািয়ত, নরনজট িরুি 
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