
CDC को उहाँको कुरा सुनु्होस ्अभियानबारे www.cdc.gov/HearHer मा थप जानु्होस्

द्रुत रूपमा सुन्ने र प्रततक्रिया जनाउनालने
उहाँको जीवन बचाउन सककन्छ

आकस्मिक माततृ्व चनेतावनीका सङकने तहरू 

यो सूचील ेगिभावसथाको अवभिमा वा पछि महहलाल ेअनुिव गन्न सके् प्रत्ेक  
लक्षणलाई समावेश गर्दैन। आकछमिक माततृ्व चेतावनीको सङकेतहरूका बारेमा   
cdc.gov/HearHer मा थप अध्ययन गनुनुहोस्

• हनको नहुने वा समय हबत्दै जाँर्ा अझ खराब हुने गम्ीर टाउको दुखाइ 
• चक्कर लाग्े वा ढल्े
• आफूलाई वा आफ्ो बच्ालाई हानी पुर ्याउने हवचारहरू आउने
• तपाईंको दृहटिमा पररवत्ननहरू हुने 
• 100.4˚F वा सोिन्ा उच् ज्वरो 
• तपाईंका हातहरू वा अनुहार अत्भिक सुहन्ने
• शवासप्रशवासमा कहिनाई हुने 
• िाती दुख्े वा एकर्मदै छिटो -छिटो मुटु िडहकने 
•  एकर्मदै वाकवाकी लाग्े र वान्ा हुने (गिभावसथामा हुन ेखालको वाकवाकी  

र वान्ा जस्ो होइन)
• हनको नहुने गम्ीर रूपमा पेट दुख्े
• गिभावसथाको समयमा बच्ाको गभतहवभि रोहकने वा सुस् हुने
• गिभावसथाको समयमा योनी रक्तस्ाव हुने वा तरल पर्ाथ्न हनछकिने 
•  गिभावसथापछि नराम्ो गन्ध आउने गरी योनीबाट िेरदै रक्तस्ाव वा तरल पर्ाथ्न 

हनकिने 
• तपाईंको खुट्ा सुहन्ने, रातोपना हुने वा पीडा हुने
• अत्न्दै थकाइ लाग्े

गर्भवती रएको वा कवगतको वर्भमा गर्भवती हुनुरएको कुन ैमकहलामा 
यीमध्ये कुन ैपकन लक्षणहरू दयेखिएमा, उहाँलये तुरुन् ैचचककत्ा स्ाहार प्ाप्त 
गनु्भपर्भ।

गर्भवती वा हाल ैगर्भवती रएको मकहलालये आफूलाई रइरहयेको 
कुन ैपकन लक्षण बारये चचन्ाहरू अचरव्यक्त गनु्भहुन्छ रनये, उहाँको 
कुरा सुन्नका लाकग समय कदनुहोस।् द्रुत रूपमा सुन्नये र प्चतकरिया 
जनाउनालये उहाँको जीवन बचाउन मद्दत पुग्न सक्छ।

•   आकछमिक माततृ्व चेतावनीका सङकेतहरू जानु्होस।्  

•   उहाँका भचन्ाहरू सुनु्होस।्

•    उहाँलाई भचहकत्ा मद्दत प्राप्त प्रोत्ाहन गनु्नहोस।् केही कुरा 
सही निएको महसुस िएमा, उहाँले आफ्ो प्रर्ायकलाई सम्पक्न  
गनु्नपि्न। उहाँले आकछमिक माततृ्व चेतावनीका सङकेतहरू अनुिव 
गरररहनुिएको ि िने, उहाँले तुरुन्दै भचहकत्ा स्ाहार प्राप्त 
गनु्नपि्न। उहाँ गि्नवती हुनुहुन्छ वा हवगतको वर्नमा गि्नवती हुनुहुन्थो 
िनी िनु्हुन्छ िनी सुहनछशचत हुनुहोस।्  

•    भचहकत्ा स्ाहार प्राप्त गन्न उहाँसँग जानको लाहग प्रस्ाव गनु्नहोस ्
र उहाँलाई प्रश्नहरू सोध्नमा मद्दत गनु्नहोस।्  

•    नोटहरू हटपु्होस ्र उहाँलाई आवशयक हुने सहायता प्राप्त गन्न 
उहाँलाई स्ास्थ्य सेवा प्रर्ायकसँग कुरा गन्नमा मद्दत गनु्नहोस।्

•   उहाँलाई फलो-अप स्ाहारिरी सहायता हर्नुहोस।्

तपाईं कसरी मद्दत गननु सकु्हुन्छ?

गिभावसथाका जहटलताहरू जन्मपछि एक वर्नसम्म हुन सक्छन।् तपाईंको हप्रयजनले केही सही नलाग्े कुरा साझा गनु्नहुन्छ िने, उहाँलाई स्ाहार प्राप्त गन्नमा 
सहायता गनु्नहोस ्र उहाँलाई आवशयक पन्न सके् जवाफहरू हर्नुहोस।् तुरुन्दै भचहकत्ा साविानी आवशयक पनने आकछमिक चेतावनीका सङकेतहरूबारे 
जानु्होस।् कुराकानीमा मद्दत गन्नका लाहग यहाँ केही कुरा गनने बँुर्ाहरू िन:् 

•    अहहले पररवत्नन िइरहकेो सबदै कुरामा के सामान्य ि िनी बताउन 
कहिन हुन्छ। तपाईं कुनदै कुराको बारेमा भचहन्त हुनुहुन्छ वा हुनुहुन् 
िनी जाँच गन्न राम्ो हुन्छ।  

•    हामीले यो जानकारी तपाईंको भचहकत्कसँग साझा गरी सबदै कुरा 
िीक ि िनी सुहनछशचत गन्न महत्त्वपूण्न हुन्छ। 

•    म यहाँ तपाईंको सहयोगका लाहग उपछसथत िु। तपाईंलाई आवशयक 
हुने स्ाहार उपलब्ध गराउन स्ास्थ्य सेवा प्रर्ायकसँग कुरा गरौं।

गर्भावसथाको अवतिमा 
•    बच्ालाई जन्म हर्एपछि थहकत महसुस गनने र केही पीडा महसुस गनु्न 

सामान्य हो तर तपाईंको शरीर बारे तपाईंलाई नदै सबदैिन्ा राम्ोसँग थाहा 
हुन्छ। तपाईंलाई केही कुराको भचन्ा िइरहकेो ि िने, तपाईंले आफ्ो 
भचहकत्कसँग कुरा गनु्नपि्न।  

•    तपाईंको नवजात बच्ालाई िेरदै ध्ान र स्ाहार आवशयक हँुर्ा, तपाईंले आफ्ो 
ख्ाल राख् पहन महत्त्वपूण्न हुन्छ।  

•    तपाईं एक्दै हुनुहुन्। म तपाईंलाई सुनु्छ। तपाईंलाई आवशयक हुने स्ाहार 
उपलब्ध गराउन स्ास्थ्य सेवा प्रर्ायकसँग कुरा गरौं। 

गर्भावसथापस्ि 

उहाँको कुरा सुन्ुहोस्

तपाईंलाई अततररक्त सहायता आवशयक र्एमा, मद्दतको लाक्ग पक्न अनुरोि गननु नडराउनुहोस।्

उहाँका तचन्ाहरू सुनु्होस्

उहाँका तचन्ाहरू सुनु्होस्


