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After your baby’s birth (Gujarati version) 

 

તમારા શિશનુા જન્મ બાદ 

માતાઓ અને પરરવારો માટે મારિતી 

પસુ્તતકા 
આ માહિતી પસુ્તતકા નોર્થ વેતટ લડંનમા ંપોતાના શિશનેુ જન્મ આપ્યા બાદ િોસ્તપટલમારં્ી 

ઘરે જતી મહિલાઓ માટે તૈયાર કરાઈ છે 

તમે િોસ્તપટલ છોડતાાં પિલેાાં આ પસુ્તતકાને વાાંચો તેવી અમારી તમને ભલામણ છે 

તમારી દાયણો દ્વારા આ પસુ્તતકા, અને તેની સારે્ તમને જરૂર પડી િકે તેવી કોઈ પણ 

સલંગ્ન માહિતી અને સપંકથ  નબંસથ પણ તમને અપાિે 
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િોસ્તપટલમા ંતમારંુ રોકાણ પ્રસશુત બાદ ચારર્ી છ કલાક અને બેર્ી ત્રણ હદવસનુ ંિોઈ િકે 

છે. ચોક્કસ સમતયા ર્યે તમારે િોસ્તપટલમા ંલાબંો સમય રોકાવુ ંપડી િકે છે, જેની તમે 

તમારી ટીમ સારે્ ચચાથ કરી િકો છો.  

નવજાતનુાં શ્રવણ તરીન 

તમે ઘરે જાવ તે પિલેા ંતમારા શિશનુ ુ ં‘નવજાત શ્રવણ તરીન’ ર્ઈ િકે છે.  

આ ટેતટમા ંદર 1000મા ંબહ ુઓછા એવા શિશનુી (એક કે બે) ઓળખ કરાય છે જેમને એક કે 

બે કાને સભંળાત ુ ંનર્ી. આ ટેતટ કરાવવાર્ી લાબંા ગાળાના બાળ શવકાસને સધુારવાની 
સેવાઓ સધુી સરળ અને ઝડપી પિોંચ પણ પરૂી પાડી િકાય છે. આ ટેતટ િોસ્તપટલમા ંન 

ર્ાય તો તમને જન્મના ત્રણેક સપ્તાિમા ંતે કરવા માટે એપોઈન્ટમેન્ટ અપાિે. 

નવજાતની ચકાસણી 

તમામ નવજાત શિશનેુ જન્મના 72 કલાકમા ં‘પગર્ી માર્ા સધુી’ ચકાસણી ઓફર કરાય 

છે. આમા ંઆંખો, હૃદય, સાર્ળ અને છોકરામાનંા ટેતટનો સમાવેિ ર્ાય છે. આદિથ રીતે આ 

ચકાસણી કોઈ તાળલમબદ્ધ દાયણ અર્વા નવજાત શિશનુા તબીબ દ્વારા તમે ઘેર પરત 

જાવ તે પિલેા ંકરાય છે. આ ચકાસણીર્ી જવલ્લે જોવા મળતી પરંત ુગભંીર સમતયાની 
ભાળ મેળવાતી િોવાર્ી તે મિત્ત્વપણૂથ છે. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

 ‘તમારા અને તમારા શિશ ુમાટે તરીશનિંગ ટેતટ ચોપાશનયુ'ં: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/642009/Screening_tests_for_you_and_your_baby_booklet_040
917.pdf 

 

 

તમારી સખુાકારી અને ફોલો-અપ કાળજી 
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તમારા દાયણ કરિેેઃ 

 તમે ઘરે જાવ તે પિલેા ંસખં્યાબધં ચકાસણી 
 તમારે સારે્ લઈ જવી જરૂરી િોય તેવી ઔષશધની વ્યવતર્ા 
 તમારંુ શિશુ ંકેવી રીતે તતનપાન કરે છે તે ચકાસીને ઘરે એકાદવાર શુ ંર્ઈ િકે 

તેની તમારી સારે્ ચચાથ કરિે.  

તમે અને શિશ ુઘરે જવા તૈયાર ર્ઈ જાવ, એટલે તમારી દાયણ એક સામદુાશયક દાયણની 
વ્યવતર્ા કરિે જે આગામી બે હદવસમા ંતમારા ઘરની મલુાકાત લેિે/ તમારો સપંકથ  કરિે. 

તેઓ તમારી સારે્ મિત્ત્વની કાગળની કાયથવાિી પણ કરિે, જેમા ંઅંગત પસથનલ ચાઈલ્ડ 

િલે્ર્ રેકોડથ (અર્વા ‘રેડ બકુ’) સામેલ િિે.  

તમારા સામદુાશયક દાયણ અને આરોગ્ય મલુાકાતી 

તમે િોસ્તપટલેર્ી જાવ પછી તમારા સામદુાશયક દાયણ દ્વારા ઘરે અને/અર્વા પ્રસશુત 

પછીના ક્લલશનકમા ંતમારી મલુાકાત લેિે. આ દાયણ નજીકના પ્રસશુતગિૃમારં્ી આવિે, જે 

તમે શિશનેુ જન્મ આપ્યો િતો તે ક્લલશનક ન પણ િોઈ િકે- માટે કૃપા કરીને ઘરે જવા 
હડતચાર્જ લેતા ંપિલેા ંિોસ્તપટલમા ંતમારા દાયણ સારે્ સપંકથ  શવગતોની પષુ્ટટ કરી લો. 

િોસ્તપટલમારં્ી હડતચાર્જ કરાયાના 48 કલાકમાાં તમારા સામદુાશયક દાયણ તમારી મલુાકાત 

લે તેવી તમે અપેક્ષા રાખી િકો છો. તમારી આ મલુાકાત પહરપણૂથ ન ર્ાય તો તમે તમારા 
સામદુાશયક દાયણનો સપંકથ  કરો તે મિત્ત્વનુ ંછે કારણ કે તમારી તર્ા તમારા શિશનુી 
મિત્ત્વની ચકાસણી પણૂથ કરવી જરૂરી છે.  

િોસ્તપટલમારં્ી તમે ઘેર જાવ તે પિલેા ંજ તમારી સામદુાશયક દાયણની ટીમનો 
તમને ફોન નબંર અપાિ.ે કૃપા કરીને એ સશુનશિત કરો કે તમે જાવ તે પિલેા ંતમન ે

આ સપંકથ નબંર મળે. 

તમારા સામદુાશયક દાયણ તમને અપેળક્ષત મલુાકાતની પેટનથ સમજાવીને તમારી તર્ાશનક 

સેવા શવિેની માહિતી આપિે. સામાન્ય રીતે તમારા સામદુાશયક દાયણ તમને જન્મના 10-

28 હદવસની વચ્ચે આરોગ્ય મલુાકાતીને હરફર કરિે. તમારી પ્રર્મ એપોન્ટમેન્ટની 
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વ્યવતર્ા કરવા જન્મના 10-14 રદવસમાાં તમારા આરોગ્ય મલુાકાતી તમારી મલુાકાત લઈ 

િકે છે. તમારા આરોગ્ય મલુાકાતી તમારંુ બાળક તકૂલે જતુ ંન ર્ાય ત્યા ંસધુી સેવા આપિે. 

તમારો જીપી 

તમને જન્મનુ ંપ્રમાણપત્ર મળી જાય કે તરુત તમારી જીપી સર્જરી ખાતે તમારે તમારા 
નવજાત શિશનુી નોંધણી કરાવી દેવી. આ કામ િક્ય િોય તેટલુ ંવિલેુ ંઆટોપવુ ંજેર્ી 
તમને જરૂર પડય ેતેની કાળજી સશુવધા મળી િકે. અમકુ સજંોગોમા ં(તાહકદની કાળજીની 
જરૂર જેવી) તમે તમારા શિશનુા એનએચએસ નબંર સારે્ જીપીમા ંતમારા શિશનુી નોંધણી 
કરાવી િકો છો. 

જન્મના છથી આઠ સપ્તાિમાાં તમારા જીપીને મળવા તમારે એપોઈન્ટમેન્ટ લઈ લેવી જરૂરી 
છે. આ તમારા અને તમારા નવજાત શિશ ુમાટેની એપોઈન્ટમેન્ટ છે અને પ્રસશુતમારં્ી તમે 

સાજા ર્ઈ ગયા છો તે સશુનશિત કરવાની તક છે. તમારા જીપી તમારા નવજાત શિશનુી 
પણ રૂહટન ચકાસણી કરિે. 

તમારી પ્રસશુત દરશમયાન કે પવેૂ તમારો લેપ લગાડીને ટેતટ કરવો પડે તેમ િોય તો જન્મના 
12 સપ્તાિ પછી જ તેનુ ંઆયોજન કરવુ ંજરૂરી છે. 

આપાતકાલીન સાંપકો 

તમારા સામદુાશયક દાયણ તમને તમારી તર્ાશનક સેવા માટેના સલંગ્ન સપંકથ  નબંર પરૂા 
પાડિે. 

તમને કે શિશનેુ કોઈ સામાન્ય સમતયા િોય તો તમારે તમારા સામદુાશયક દાયણ, આરોગ્ય 

મલુાકાતી કે જીપીનો સપંકથ  કરવો.  

તમને આપાતકાલીન તબીબી સલાિ કે મદદની (જે જીવલેણ ન િોય) જરૂર પડે તો તમે 

NHS 111નો સપંકથ  કરી િકો છો. આ સેવા ચોવીસે કલાક, આખા વષથના 365 હદવસ 

ઉપલબ્ધ છે. 
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અરજન્ટ/ પ્રશતકૂળ કલાકોની પચૃ્છા માટે તમે જયા ંજન્મ આપ્યો (જન્મના 28 કલાક 

સધુીમા)ં તે પ્રસશુતગિૃ/ મલૂ્યાકંન યશુનટમા ંકોલ કરી િકો છો અર્વા તો તમારા તર્ાશનક 

આપાતકાલીન કાળજી કેન્ર અર્વા અકતમાત અને આપાતકાલીન શવભાગનો (A&E) સપંકથ  
કરી િકો છો. 

ગાંભીર/ જીવલેણ સમતયાઓ માટે કૃપા કરીને 999 પર કોલ કરો. 

 

 

 

 

તમારી કાળજી રાખો 

લોિીનુાં નકુસાન (લોચચયા) 
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પ્રસશુત બાદ ર્ોડુ ંલોિી વિવેુ ંસામાન્ય બાબત છે જેની તમારી નોટમા ંઅપેળક્ષત લોિીના 
નકુસાન (ઈબીએલ) તરીકે નોંધ કરાિે. પ્રસશુત બાદ યોશનમારં્ી રલત વિ ેતેને લોળચયા 
કિવેાય છે, જેમા ંલોિી તર્ા ગભાથિયની અંદરની અન્ય ચીજોનુ ંશમશ્રણ િોય છે. પિલેા ંતો 
તે ખબૂ ભારે િોઈ િકે છે જેના કારણે હદવસમા ંસખં્યાબધં સેશનટરી પેડ બદલવા પડે છે. 

પ્રર્મ સપ્તાિ બાદ લોળચયા ઘટવા લાગે છે અને ગલુાબી કે સિજે કથ્ર્ઈ રંગના બને છે. 

આ નકુસાન સામાન્ય રીતે જન્મના ચાર સપ્તાિ બાદ અલોપ ર્ઈ જાય છે.  

કોઈ પણ મોટા ગઠ્ઠા, રેિમી ‘મેમ્બ્રેન’, એકાએક ભારે રલતપ્રવાિ અર્વા તીવ્ર વાસ મારે તો 
તે કશુકં ખોટંુ ર્યુ ંિોવાની શનિાની છે અને તાહકદે તેની તમારા દાયણ અર્વા જીપી સારે્ 

ચચાા કરવી. 

પીડા બાદ 

તમારા શિશનુા જન્મ બાદ માશસક સ્ત્રાવ દરશમયાન ર્ાય તેવી પીડા ર્વી સામાન્ય છે અને 

તેનુ ંકારણ તમારા ગભાથિયનુ ંસકંોચાઈને તેની ગભાથવતર્ા પવેૂની સ્તર્શતમા ંપરત 

આવવાની હરયા છે. તમે તમારા શિશનેુ તતનપાન કરાવો ત્યારે આ પીડા વધ ુર્વી સામાન્ય 

છે કારણ કે તે તતનપાન દરશમયાન છૂટા પડતા િોમોન્સને લીધે ર્ાય છે જેનાર્ી ગભાથિય 

સકંોચાય છે. તે પછી પણ અશતિય પીડા ર્તી િોય તો પેરાશસટામોલ આપી ઉપચાર કરી 
િકાય છે, પરંત ુતમે તેનુ ંલેબલ વાચંો અને તમે આ ઔષશધ શવિે સશુનશિત ન િોવ તો 
તમારા તર્ાશનક ફામાથશસતટ સારે્ તમે તેની ચચાથ કરો તે જરૂરી છે.  

તતન 

તમારા તતન દ્વારા સૌર્ી પિલેુ ંજે દૂધ બનાવાય તેને કોલોતરમ કિ ેછે, અને તે તમારી 
ગભાથવતર્ાની મધ્યર્ી જ તમારા તતનમા ંમોજૂદ રિવેા લાગે છે. કોલોતરોમ તમારા શિશનેુ 

એલજી અને રોગો સામે મજબતૂ રક્ષણ આપે છે. જન્મના ત્રણેક હદવસ બાદ કોલોતરમ 

બદલાઈને પાકંુ દૂધ બનવા લાગે છે- અને આ પહરવતથનને કારણે તમારા તતન ભારે અને 

નાજુક અનભુવાય છે. તતન દૂધર્ી છલોછલ ર્ઈ જાય તો તેમા ંભાર વધી િકે છે અને 

શનયશમત તતનપાન કરાવીને તેમજ તતનપાન વચ્ચેના સમયગાળામા ંતતન પર ગરમ 
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અર્વા ઠંડા પાણીના પોતા મકૂીને તેને િળવા કરી િકાય છે. તતનપાન શવિેની વધ ુ

માહિતી આ ચોપાશનયાનંા પાનાાં 30  પરર્ી મેળવી િકાય છે. 

તમારી સાંવેદનાત્મક સખુાકારી અને માનશસક આરોગ્ય  

શિશનેુ જન્મ આપવો આનદંદાયક, રોમાચંકારી અને ફળદાયી શનવડી િકે છે.  જો કે, 

નવજાત શિશનુા માતા-શપતાને સિજે ઉચાટ, તણાવ અને માનશસક પીડા રિ ેતે સામાન્ય 

બાબત છે. 

 

દર પાચંમારં્ી સરેરાિ એક મહિલાને ગભાથવતર્ા દરશમયાન તેમજ શિશનુા જન્મ પછીના 
પ્રર્મ વષથમા ંસવેંદનાત્મક તકલીફ ર્ાય છે. આ કોઈને પણ થઈ િકે છે. 

 

‘બેબી બ્લ’ૂ 

પ્રર્મ સપ્તાિ દરશમયાન મોટાભાગની મહિલાઓની સવેદનામા ંસામાન્ય રીતે ‘બેબી બ્લ’ૂ 

તરીકે ઓળખાતા ટૂંકાગાળાના પહરવતથન આવી િકે છે. િરીરમા ંિોમોન્સમા ંતરુત ફેરફાર 

ર્વાર્ી આમ ર્ઈ િકે છે, જેની સારે્ ઊંઘની પ્રર્ા અને જીવનિૈલીમા ંર્તો ફેરફાર 

કારણભતૂ છે. આ સામાન્ય બાબત છે અને ર્ોડોક હદવસ રિ ેછે.  

ળચહ્નોમા ંસામેલ છેેઃ 

 સવેંદનાત્મક તવભાવ ને ળચહડયાપણુ ં
 કશુ ંન િોય તો પણ એકાએક રડી પડવુ ં
 ગતુસો આવવો 
 ઉચાટ કે શનરાિા અનભુવવી 
 િારીહરક ર્ાક અને ભાર અનભુવવો 

તમારા પહરવાર, શમત્રો અને દાયણની આ સમયગાળામા ંમદદ લઈને િક્ય તેટલો વધનેુ 

વધ ુઆરામ કરવો જરૂરી છે.  

 

પ્રસશુત પછીની િતાિા અને ઉચાટ 
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આિરે સાતમારં્ી એક માતા-શપતા તેમના શિશનુા જન્મ પછીના પ્રર્મ વષથમા ંસવેંદનાત્મક 

સખુાકારી કેળવવામા ંસઘંષથ કરે છે અને તેના કારણે િતાિામા ંધકેલાય છે. આ સમયે 

સાંવેદનાત્મક રીતે કોઈને પણ સાંઘષા થઈ િકે છે. આ તમારો વાાંક નથી. 
 

તમને આવા ચચહ્નો મિસેસૂ થઈ િકે છે જેમકેોઃ 
 મડૂ બદલાવો, શનરાિા અને આંસ ુઆવવા   
 ઉચાટ, ળચિંતા અને તણાવ 

 ખબૂ ર્ાક, ળચહડયાપણુ ંઅનભુવવુ ંઅને આંસ ુઆવવા 
 તમારા શિશ ુપરત્વે અનપેળક્ષત લાગણી અર્વા સમતયા અનભુવવી 
 તમારંુ શિશ ુસારી રીતે ઊંઘી જાય ત્યારે પણ ઊંઘ ન આવવી  
 કોઈ પણ વતતનુો આનદં લેવામા ંઅસમર્થ શનવડવુ ં 
 એવુ ંલાગવુ ંકે તમે સારા માતાશપતા નર્ી 
 તમારા શિશ ુશવિે ળચિંતા ર્વી 
 શનરાિા અનભુવવી  
 પ્રસશુતમા ંમશુ્કેલી ર્ઈ િોય તો તેની યાદને ભલૂાવવામા ંતકલીફ. 

 

તમને આમાનંા એક પણ ળચહ્નનો બે સપ્તાિ કરતા વધ ુસમય અિસેાસ ર્ાય તો તમને 

પ્રસશુત પછીની િતાિા કે ઉચાટ ર્યો િોઈ િકે છે.  

િક્ય િોય તેટલી ઝડપર્ી મદદ મેળવવી મિત્ત્વની છે. 

મદદ મેળવવી 
તમને કેવી લાગણી ર્ાય છે તેના શવિે ચચાથ કરીને મદદ માગવી અઘરી બની િકે છે. આ 

માટેના સામાન્ય કારણો છેેઃ 

 શુ ંખોટંુ છે તેની તમને ખબર જ ન પડે  

 તમે તમારા શિશ ુસારે્નો સમય માણી નર્ી િકતા અર્વા પહરસ્તર્શતને અપેક્ષા 
મજુબ સભંાળી નર્ી િકતા તેની િરમ આવવી  

 તમને ળચિંતા ર્વી કે તમારા શિશનેુ કોઈ લઈ જિે. 
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મદદ માગવાનો મતલબ એ નર્ી ર્તો કે તમે તમારા શિશનુી જાતે કાળજી લેવામા ં
અસમર્થ છો.  આ તો યોગ્ય મદદ લેવાની િરૂઆત છે અને તેવો ટેકો મળે તો તમે જેવા 
બનવા માગો છો તેવા મા-બાપ બની િકો છો. એવુ ંજવલ્લે જ બને છે કે શિશનેુ તેમના 
માતાશપતા પાસેર્ી લઈ લેવાય છે અને તમારે તેની ળચિંતા કરવાની જરૂર નર્ી. 

તમને કોઈની પર શવશ્વાસ િોય તેવી વ્યસ્લત (શમત્રો કે પહરવારજનો) સારે્ ચચાથ કરો અને 

તમને કેવો અિસેાસ ર્ાય છે તેના શવિે તમારા દાયણ, આરોગ્ય મલુાકાતી અને/ અર્વા 
જીપીનો સપંકથ  કરો. તમારા આરોગ્ય કાળજી વ્યાવસાશયક સતુાળલમબદ્ધ છે જેઓ પ્રસશુત 

પછીની િતાિાને સમજીને તે સબંધેં તમને યોગ્ય મદદ કરી િકે છે. પ્રસશુત પછીની 
િતાિાનો ઈલાજ વાતચીતની રે્રપી અને/ અર્વા જરૂર પડય ેિતાિા-શવરોધી ઔષશધ વડે 

ર્ઈ િકે છે. 

થેરપી શવિે વાતચીત  

વાતચીતની રે્રપી સેવા લડંનના દરેક પરામંા ંઉપલબ્ધ છે જેમા ંઉચાટ કે િતાિા 
અનભુવતા લોકોને ટેકો અને સિાય અપાય છે. સગભાથઓ તેમજ નવજાત માતા-શપતાને 

પ્રાર્શમકતા અપાય છે. તમે ફોન પર કે ઓનલાઈન પોતાને હરફર કરાવી િકો છો અર્વા 
આ માટે તમારા દાયણ, આરોગ્ય મલુાકાતી કે જીપીને કિી િકો છો. તમારી જરૂહરયાતની 
આજુબાજુમા ંજ આ સેવા મફતમા ંઉપલબ્ધ છે.  

પરુાં  ટેચલફોન વેબસાઈટ 

બે્રન્ટ 0208 303 5816 cnwltalkingtherapies.org.uk 

એચલિંગ 0203 313 5660 ealingiapt.co.uk 

િમેરસ્તમથ એડ ફુલિામ 0300 123 1156 backontrack.nhs.uk 

િરેો 020 8515 5015 cnwltalkingtherapies.org 

રિચલિંગ્ટન 0189 520 6585 cnwltalkingtherapies.org.uk 

િોન્તલો 0300 123 0739 hounslowiapt.nhs.uk 

કેસ્ન્સિંગ્ટન અને ચેલ્સી 0208 206 8700 cnwltalkingtherapies.org 

રરચમાંડ 0208 548 5550 richmondwellbeingservice.nhs.uk 

વેન્્સવથા 0203 5136264 talkwandsworth.nhs.uk 

વેતટશમશનતટર 0303 333 0000 cnwl-iapt.uk/wm1-westminster 

http://www.talkwandsworth.nhs.uk/
http://cnwl-iapt.uk/wm1-westminster
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લાંડનમાાં અન્ય વાતચીત તથા સિાય સેવાઓ માટે મલુાકાત લો: 
https://www.nhs.uk/Service-
Search/Psychological%20therapies%20(IAPT)/LocationSearch/10008 

પ્રસશુત બાદ સાંવેદનાત્મક સખુાકારી માટેની તવ-સિાય રટપ્સ:  

 શિશ ુઊંઘે ત્યારે તમે ઊંઘી જાવ  

ર્ાક ઘટાડવા 
 શિશ ુશવિેની મદદ તવીકારો જે  

તમારા શમત્રો કે પહરજનો આપે (ર્ોડોક શવરામ  

લેવામા ંવાધંો નર્ી!) 
 આરોગ્યપ્રદ ભોજન  

અને પટુકળ પાણી લઈને આિાર સધુારો 
 િળવી કસરત, અર્વા સિજે બિાર  

તાજી િવામા ંઆંટો મારવાર્ી તમારો મડૂ બદલાઈ િકે છે 

 સામાજજક બનો (તમારા શિશનુા ગ્રપુ્સ અર્વા  
બાળ કેન્રો ખાતે) જઈને બીજા  

માતાશપતાને મળો. 

તપેશિયાચલતટ ગભાાવતથા પછીની માનશસક આરોગ્ય સેવાઓોઃ  
અમકુ મહિલાઓને તેમની ગભાથવતર્ામા ંઅને પ્રસશુત બાદ વધ ુજહટલ અને ગભંીર માનશસક 

ળબમારી ર્ઈ િકે છે. આ માટે શનટણાતની સિાય છે જે ઉપલબ્ધ છે અને તમારા આરોગ્ય 

કાળજી વ્યાવસાશયક તમારા માટે તેની ભલામણ કરાય તો તમને સલાિ આપિે.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

- PANDAS : www.pandasfoundation.org.uk/ 

- એસોશસયેિન ઓફ પોતટનેટલ ઈલનેસ (એપીએનઆઈ): 

https://apni.org/ 

- નેિનલ ચાઈલ્ડબર્થ રતટ (એનસીટી): 
www.nct.org.uk/parenting/emotions-and-mental-health 

- બર્થ રોમા એસોશસયેિન (બીટીએ): 

www.birthtraumaassociation.org.uk/ 

- રોયલ કોલેજ ઓફ સાયહકયારી (RCPsych): http://www.rcpsych. 

ac.uk/healthadvice/problemsdisorders.aspx-  
- www.bestbeginnings.org.uk/out-of-the-blue 
- https://ihv.org.uk/families/top-tips/ 

https://apni.org/
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ચેપો 

પ્રસશુત પછી જવલ્લે ચેપ લાગી િકે છે, પરંત ુઅમકુ મહિલાને એવા ચેપ લાગે છે કે જેના 
માટે એષ્ન્ટબાયોહટક લેવી પડે છે. યોશનમા ંલેવાયેલા ટાકંા, શસઝેહરયનના ટાકંાના ઘા, 
ગભાથિય, તતન અર્વા પેિાબમા ંચેપ લાગી િકે છે.  

ચચહ્નો/સાંકેતોોઃ 

 તાવ આવવો (37.5 હડગ્રી સે. કરતા વધ ુતાપમાન)  

 એકાએક ગરમી લાગવી કે ધ્રજુવા લાગવુ ં
 ર્ાક લાગવો અને સતત ઉંઘ આવવી  
 ફ્લનુી જેમ િરીર પર ઉઝરડા પડીને પીડા ર્વી. 

તમારા ટાાંકા કે ઘામાાં ચેપ લાગે, ઉપરાતં તમને સતત દુગંધ મારે અર્વા તે શવતતારમા ં
અસમાન્ય પીડા કે વલરૂ રિ.ે તમને ત્વચા પર લાલ ભીંગડા અને ગરમી મિસેસૂ ર્ઈ િકે 

છે. 

 

ગભાાિયમાાં ચેપ લાગવાર્ી 
આ ળચહ્નો જોવા મળી િકે છે જેમા ં 
યોશનમારં્ી અશતિય લોિી વિવેુ,ં ગઠ્ઠા પડવા  
અને તીવ્ર વાસ મારવાનો સમાવેિ ર્ાય છે. તમને પેઢુના ભાગ પર  

તપિથ કરતા ંજ અશતિય પીડા અને/ અર્વા  
ગરમીનો અિસેાસ ર્ઈ િકે છે.  

 

તતનને ચેપ લાગે કે જેને (મેષ્તટસ  

તરીકે ઓળખાય છે) તો તેમા ંલાલાિ આવી િકે છે,  

સોજો ચઢે છે અને અડવાર્ી પીડાદાયક લાગે છે.  

તમને તતનપાન કરાવતી વેળાએ  

દાઝવા જેવો અિસેાસ પણ ર્ાય છે. 

 



 14   
 

પેિાબમાાં ચેપ લાગે તો તેનાર્ી વારંવાર પેિાબ લાગવો અને પેિાબ દરશમયાન પીડા 
ર્વા જેવા સકેંતો જોવા મળે છે.  

 

તમને ળચિંતા ર્તી િોય તો તમે તાહકદે તમારા જીપી અર્વા દાયણની સારે્ વાતચીત કરી 
િકો છો અર્વા તો તર્ાશનક માત ૃર્કાવટ/મલૂ્યાકંન યશુનટને મળી િકો છો. 

 

ઊંડે નસોમાાં ગઠ્ઠા પડવા અને રોકથામ 

પ્રસશુત બાદ મહિલામા ંપગની નસોમા ંગઠ્ઠા પડી જવાની બાબતનુ ંજોખમ સિજે ઊંચ ુિોય 

છે. આ જોખમ જન્મ પછીના છ સપ્તાિમા ંએકંદરે વધે છે.  

જવલ્લે આ ગઠ્ઠા મોટા ર્ઈને િરીરમારં્ી ફેફસા ંસધુી પિોંચી જાય છે. આને પલ્મોનરી 
એમ્બ્બોળલઝમ (પીઈ) કિ ેછે જે અત્યતં જોખમી છે.  

ચચહ્નો/સાંકેતોોઃ 

 ઘ ૂટંણની પાછળ પગના ભાગે અને શપિંડીમા ંપીડા/ ર્ાક 

 અસરગ્રતત ભાગમા ંગરમી લાગવી અર્વા લાલ ચકામા પડી જવા 
 અસરગ્રતત ભાગે સોજા ચઢવા 
 પીઈર્ી શ્વાસ અવરોધાઈ િકે છે, છાતીમા ંપીડા ર્ઈ િકે છે જે ઊંડા શ્વાસ, ઉધરસ 

કે છાતીની હિલચાલર્ી બેવડાય છે. 

તમને આમાનંા કોઈ પણ ળચહ્નો દેખાય તો તમારે તારકદે આરોગ્ય વ્યાવસાશયકનો 
સપંકથ  કરવો અર્વા તમારા તર્ાશનક એએન્ડઈ શવભાગનો સપંકથ  કરવો 
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ઉપચાર: 

બનેં સ્તર્શત ગભંીર છે અને તેમા ંિોસ્તપટલમા ંતાહકદે ઉપચાર અને ઔષશધ અપાય તે જરૂરી 
છે જેનાર્ી ગઠ્ઠો મોટો ર્તા રોકાય છે અને તે તટૂીને િરીરના અન્ય ભાગમા ંફેલાતો નર્ી. 

રોકથામોઃ 

 તમારી ઘ ૂટંીને િલનચલન અને વાળવાવી સ્તર્શતમા ંરાખો 
 તમારા તબીબ કે દાયણે સલાિ આપી િોય તે તે મજુબના ખલુ્લા વસ્ત્રો પિરેવા ં
 તમને ર્ાક લાગે ત્યારે ર્ોડુકં ચાલી લેવુ ં
 સતત પ્રવાિી પીતા રિવે ુ ં 
 કાર કે રેનમા ંલાબંા સમય સધુી એકના એક તર્ળે બેસવા કે સઈૂ જવાનુ ંટાળો. 

અમકુ મહિલાઓને ઘરે જાતે લેવા માટેના ઈન્જેલિન લખી અપાય છે જેર્ી રલતના ગઠ્ઠા 
ર્વાનુ ંજોખમ ઘટાડી િકાય છે. આમા ંએવી મહિલાઓનો સમાવેિ ર્ાય છે કે જેણે 
શસઝેહરયન કરાવ્યુ ંિોય કે પછી તેમનો કોઈ પાહરવાહરક કે તબીબી ઇશતિાસ િોય જેના લીધે 

આ જોખમ વધી જતુ ંિોય.  

આ ઈન્જેક્િનનો કોસા પણૂા કરવો જરૂરી છે- અને તેની સોયનો સરુચિત રીતે શનકાલ કરવો. 
તમે ઘરે જાવ તે પિલેાાં તમારી દાયણ તમને આની સમજ આપિે. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/conditions/deep-vein-thrombosis-dvt 

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/dvt-blood-clot-
pregnant.aspx 
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પ્રસશુત પછીની કાળજી 

તમારા શિશનુો જન્મ ર્ાય ત્યારે તેનુ ંમાથુ ંયોશનનુ ંમખુ જોિર્ી પિોળં કરીને બિાર આવે 

છે. આ બળને કારણે યોશનની અંદરની તર્ા આજુબાજુની ત્વચા ખેંચાઈને ખલુ ેછે જેર્ી 
તમારા શિશનુો જન્મ ર્ાય, જો કે આ પ્રહરયામા ંમહિલાની યોશનની અંદરની તર્ા 
આજુબાજુની – ત્વચામા ંકાપા પડે તે સામાન્ય બાબત છે અને તેના કારણે ટાકંા લેવા પડી 
િકે છે. આ ટાકંા િમેંિા જાતે જ ઓગળી જતા િોય છે અને તેને દૂર કરવાની જરૂર રિતેી 
નર્ી. 

 પ્રથમ રડગ્રીના કાપા યોશનની ત્વચાને અસર કરે છે. આમાનંા અમકુ કાપા પર ટાકંા 
લેવા પડી િકે છે જયારે અમકુ ટાકંા લીધા વગર રૂઝાઈ જાય છે. તમારી દાયણ 

જન્મ બાદ તમને તેના શવિે સલાિ આપિે. 

 

 બીજી રડગ્રીના કાપા ત્વચા તેમજ યોશનના તનાયઓુને અસર કરે છે. આમાનંા 
મોટાભાગના કાપા રૂઝાય તે માટે તેને ટાકંા લેવા જરૂરી બને છે. 

 

 ત્રીજી અને ચોથી હડગ્રીના કાપા યોશનની ત્વચા અને તનાય ુઉપરાતં ગદુામાગથના 
મખુદ્વાર સારે્ સકંળાયેલા માળખાને પણ અસર કરે છે. આ કાપાને ઠીક કરવા 
ઓપરેિન શર્એટરમા ંજવુ ંપડી િકે છે.  

 

 યોશનના બાહ્યભાગ પર પણ કાપા પડી િકે છે અને તેને ઠીક કરવા ટાકંા લેવા પડી 
િકે છે. તમારી દાયણ જન્મ બાદ તમને તેના શવિે સલાિ આપિે. 

 

 પ્રસશુત દરશમયાન તમારા શિશનુ ુ ંમાથુ ંબિાર આવી િકે તે માટે તમારા તબીબ 

અર્વા દાયણ યોશનની ત્વચા પર કાપો મકૂી િકે છે. આ બીજી હડગ્રીના કાપા જેવા 
જ િોય છે અને તેના માટે ટાકંા લેવા પડે છે. 

પ્રસશુત પછીની કાળજી 

 તમારા ટાકંાનુ ંરેશસિંગ કરતા પિલેા ંિમેંિા સાબ ુવડે િાથ ધોવા ખાસકરીને જો 
તમારા ઘરમા ંકોઈને િરદી ર્ઈ િોય. 
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 પ્રર્મ બ ેસપ્તાિ માટે િક્ય િોય તો દરરોજે િાવર બાથ લેવો. લાબંા સમય સધુી 
તનાન કરવાર્ી ટાકંા ઝડપર્ી ઓગળી િકે છે. સાધારણ સાબ ુઅને સિજે હૂફંાળા 
પાણીને છાટંીને સાફસફાઈ કરવી. તવચ્છ ટુવાલ વડે સિલેાવીને તે ભાગને કોરો 
કરવો અને ત્યા ંટુવાલ ઘસવાનુ ંટાળવુ ં
 

 આ ટાકંા પર કોઈ પણ પ્રકારનુ ંરીમ, સોલ્ટ, ઓઈલ કે લોિન લગાવવુાં નિીં 
 

 સેશનટરી ટોવેલ વારાંવાર બદલવા અને આ ટાાંકાને િવા આગળ, ખલુ્લા રાખવાર્ી 
રૂઝ લાવવામા ંમદદ મળી િકે છે. 

 

 પેિાબ કરો ત્યારે સિજે બળતરા ર્ોડા હદવસ સધુી ર્ઈ િકે છે. િરીરમા ંપાણી ઘટે 

નિીં તેનુ ંધ્યાન રાખો નિીંતર આ બળતરા વધિે. પેિાબ થાય તે દરશમયાન અને 

પછીથી સાદા પાણીની ફુવારી િળવેકર્ી તે જગ્યાએ મારવાર્ી આ પીડા ઘટી િકે 

છે 

 

 આંતરડાને ખોલવાર્ી આ ટાકંા કાઈં ખલુી નિીં જાય. કબજજયાત કે વધ ુપડતા 
ઝાડા ન ર્ાય તેનુ ંધ્યાન રાખો અને સારી વ્યસ્ક્તગત ચોખ્ખાઈ રાખો જેર્ી ચેપ 

લાગવાનુ ંજોખમ ઘટે છે. 

 

 પ્રસશુત બાદ પિલેા કેટલાક હદવસ સધુી સાધારણ બેચેની રિી િકે છે જેને સામાન્ય 

પીડાિામક ઔષધોપચાર જેવી કે પેરાશસટામોલ અને/ અથવા આઈબપુ્રોફેન વડે 

તેમા ંરાિત મળી િકે છે. આ ઔષશધઓના ભલામણ કરાયેલા ડોઝ તેમજ તમારા 
ટાકંાની પીડામા ંરાિતની પદ્ધશતઓ શવિે કૃપા કરીને તમારી દાયણ સારે્ ચચાથ 
કરો. 
 

 બરફ લગાવવાર્ી બળતરા અને પીડા દૂર ર્ઈ િકે છે. તમે તવચ્છ ટુવાલમા ં
લપેટેલા બરફ અર્વા સેશનટરી પેડનો ઉપયોગ કરી િકો છો જેને બેએક કલાક 

સધુી ફ્રીઝરમા ંરાખવાનુ ંિોય છે. તમારી યોશનના કોમળ ભાગ પર તેને 10 શમશનટ 

સધુી રાખો. હદવસમા ંઆ પ્રહરયાને ત્રણર્ી ચાર વખત દોિરાવો. 
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તમારા ટાકંામા ંસોજો આવે, ખબૂ પીડા ર્ાય, તીવ્ર દુગંધ મારે અર્વા લાલાિ રિ ે

કે ગરમાવો લાગે તો તરુત તમારા જીપી, દાયણ અર્વા તર્ાશનક પ્રસશુતગિૃનો 
સપંકથ  કરવો 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/episiotomy.aspx 

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/you-after-birth.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19   
 

ભોંયતચળયે પેઢુની કસરત 

પેઢુના નીચેના ભાગના તનાયઓુ તમારા પેઢુના અંગોને ટેકો આપીને પેઢુના સાધંા તર્ા 
નીચેની કરોડને સ્તર્ર કરે છે. પ્રસશુત અને જન્મ દરશમયાન ત્રણ તનાય ુખેંચાય છે- જેનાર્ી 
ક્યારેક નબળાઈ અને પ્રસશુત દરશમયાન, ખાસકરીને જન્મ બાદ કામગીરી શિશર્લ ર્ઈ જાય 

છે. 

આ તનાયઓુને મજબતૂ કરવાથીોઃ 

 શપત્તાિય અને આંતરડા પર શનયતં્રણ સધુરે છે 

 પેઢુના અંગો શનષ્ટરય ર્વાનુ ંજોખમ ઘટે છે 

 આ સાધંા અને નીચેની કરોડને સ્તર્ર કરવામા ંમદદ કરે છે 

 તમારા અને તમારા સાર્ીદાર માટે સમાગમનો આનદં વધારે છે. 

તમારંુ કેરે્ટર દૂર કરાય અને તમને પેિાબ ર્ાય એટલે તરુત કસરત િરૂ કરી દેવી જોઈએ. 

આ કસરતર્ી સોજો અને પીડા દૂર કરવામા ંઅને અસયંમને દૂર કરવામા ંમદદ મળે છે. આ 

કસરત હદવસમા ંઓછામા ંઓછી 3 વાર કરવી. આ તનાયઓુને તેની તાકાત પરત મેળવતા 
ઓછામાાં ઓછા ત્રણેક માસ લાગી િકે છે. 

  

કેવી રીતે પેઢુના તચળયાના ભાગની કસરતો કરવીોઃ  
 

આરામર્ી બેસી જાવ કે સઈૂ જાવ અને એવુ ંધારો કે તમે      /પેિાબને રોકવાનો પ્રયાસ 

કરી રહ્યા છો અને આ રીતે યોશન અને ગદુાદ્વારના તનાયઓુને સકંોચવાનો પ્રયાસ કરો. આ 

કામગીરી ટોઈલેટમા ંકરવી નિીં અને કદાશપ તમારા પેિાબને ખરેખર આ રીતે રોકવો નિીં, 
કારણ કે તેનાર્ી મતૂ્રાિયની કામગીરીને અસર ર્ઈ િકે છે. તમારે 2 રીતે આ તનાય ુપર 

કામ કરવેુઃ  
1. ર્ોડીક સેકન્ડ માટે રોકીને ફરી તેને િળવા કરવા. આ પ્રહરયા 10 વખત 

દોિરાવવી, અને ધીમેધીમે તેને રોકવાનો ગાળો વધારીને 10 સેકન્ડ સધુી કરવો.  
2. સકંોચીને સીધેસીધા ંછોડી દેવા.  આ પ્રહરયા 10 વાર કરવી. 

 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 



 20   
 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/your-body-after-
childbirth.aspx 
 

આ કસરતોમાાં સિાયતા મેળવવા તમે એક એપ ડાઉનલોડ કરી િકો છોોઃ 
www.squeezyapp.co.uk 

 

જાશતય સમાગમનો પનુરારાંભ અને શનરોધ 

તમને પ્રસશુત ર્ાય એટલે અગત્યનુ ંબને છે કે તમે અને તમારા સાર્ી જાશતય સમાગમ ફરી 
િરૂ કરવા માટે પરેૂપરૂા તૈયાર, આરામદાયક અને ખિુ રિો તે જરૂરી છે- જે માટેનો સમય 

દરેક યગુલ માટે વ્યસ્લતગત િોય છે. તમને િરૂમા ંપ્રવાિીની જરૂર પડી િકે છે, ખાસકરીને 

મહિલા તતનપાન કરાવતી િોય.  

અશનચ્છનીય ગભાથવતર્ાને ટાળવા પણ શનરોધકનો ઉપયોગ કરવા શવચારવુ ંજરૂરી છે. 

તમને પ્રસશુતના ત્રણેક સપ્તાિ જ થયા િોય અને તમને માશસક સ્ત્રાવ ન આવ્યો, િોય અને 

તતનપાન કરાવતા િોવ તો પણ તમે ફરી સગભાથ બની િકો છો.  

આ માટેના ઘણા શવકલ્પો ઉપલબ્ધ છે- અને આ પસદંગી શવિે તમારા જીપી અર્વા જાશતય 

આરોગ્ય નસથ સારે્ ચચાથ કરીને એ સશુનશિત કરી િકો છો કે તમને તમારી વ્યસ્લતગત 

સ્તર્શતના આધારે સૌર્ી સરુળક્ષત અને અસરકારક પદ્ધશતનુ ંસચૂન કરાય. શનરોધ એ 

ગભાથધાન રોકવાની સરુળક્ષત અને અસરકારક પદ્ધશત છે અને તેનાર્ી તતનપાનને પણ 

અસર નર્ી ર્તી, અને તમે જાશતય સમાગમ માટે તૈયાર ર્ાવ કે તરુત તેનો ઉપયોગ કરી 
િકાય છે. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ  

www.fpa.org.uk/sites/default/files/contraception-after-having-baby-your-
guide.pdf 

 

શસઝેરરયન પછી કાળજી 

http://www.squeezyapp.co.uk/
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શસઝેહરયન ર્ાય તે પછી તમને ર્ોડાક હદવસો સધુી સોજો રિી િકે છે. આ પીડાને દૂર કરવા 
આરંળભક અને કોમળ િલનચલન સારે્ શનયશમત દદથિામકની ભલામણ કરાઈ િકે છે.  

તમારા ઉઝરડાને રૂઝાતા છ સપ્તાિ લાગી િકે છે અને આ માટે તમારે આટલુ ંકરવેુઃ 

 તીવ્ર પીડા, ઘામા ંફાટ પડવી, ચકામા, પસ શનકળવુ ંઅને લોિી શનકળવા જેવા 
ચેપના ળચહ્નો જોવા. 

 દરરોજે તનાન કરવુ ંઅને તમારા યોશનભાગને સિજે હૂફંાળા પાણીનો છટંકાવ 

કરીને તવચ્છ કરીને ટુવાલર્ી સાફ કરવો 
 ઘાને કોરો કરીને િક્ય િોય તેટલો સમય િવાના સપંકથમા ંરાખવો 
 િમેંિા ઢીલા, આરામદાયક કપડા ંઅને કોટનની પેન્ટી પિરેવી 
 તમારા શિશ ુશસવાય કોઈ પણ વજનદાર વતતનેુ ઊંચકવી નિીં 

દૈશનક િલનચલન જેવી સાધારણ પ્રવશૃત્તની ભલામણ કરાય છે જેર્ી લોિીના ગઠ્ઠા પડે નિીં. 
કસરતને ફરી િરૂ કરવા અંગેની સલાિ આ પસુ્તતકાના ંપાના 23 પર જોવા મળી િકે છે.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/Conditions/Caesarean-section/Pages/Recovery.aspx 
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શપત્તાિયની કાળજી 

જન્મ બાદ ચારર્ી છ કલાકમાાં પેિાબ કરી લેવો મિત્ત્વનો બને છે જેર્ી તમને મતૂ્રમાગથમા ં
ચેપ ન ર્ાય અને મતૂ્રાિય આખુ ંભરાયેલુ ંન રિ.ે જન્મ બાદ અને તતનપાન કરાવતી 
વેળાએ સારી રીતે પ્રવાિી લેવુ ંજરૂરી છે, અને મહિલા હદવસમા ંઓછામા ંઓછા ત્રણેક ળલટર 

જેટલુ ંપાણી અર્વા પ્રવાિી લે તેની સલાિ અપાય છે.  

પ્રસશુત બાદ અમકુ મહિલાઓને તેમના મતૂ્રાિયની કામગીરી પિલેા જેવી કુિળ ન િોય 

તેવુ ંલાગી િકે છેેઃ 

 પેિાબનુાં રોકાવુાં (જયારે પેિાબ કરવાની ઈચ્છા ન ર્ાય અર્વા તીવ્ર ન િોય તો 
તેનાર્ી મતૂ્રાિય ભરાવા લાગે છે. આ પેિાબ રોકાવાની પ્રહરયાર્ી લાબંાગાળે 

મતૂ્રાિયને િાશન ર્ઈ િકે છે) 

 તણાવથી અસાંયમ (જયારે ઉધરસ કે છીંક આવે ત્યારે પેિાબ લીક ર્ાય)  

 તીવ્ર અસાંયમ (જયારે તમને એકાએક કોઈ આગોતરી ઈચ્છા શવના પેિાબ કરવા 
જેવુ ંલાગે- તેનાર્ી પેિાબ લીક ર્ઈ િકે છે) 

પેઢુની કસરતર્ી મતૂ્રાિયની કામગીરી સધુારી િકાય છે (જુઓ પાનુાં 19), જો કે, તમને 

તમારા પેિાબ પર શનયતં્રણ કે મતૂ્રાિયની કામગીરીના કોઈ ળચિંતાજનક ળચહ્નો જણાય તો 
તરુત તમારી દાયણ, આરોગ્ય મલુાકાતી અર્વા જીપી સારે્ ચચાથ કરો.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nct.org.uk/parenting/incontinence-pregnancy-and-after-childbirth 

 

 

 

કસરત ફરી િરૂ કરવી 
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કસરત કરવી એ તદુંરતત જીવનિૈલીનુ ંમિત્ત્વનુ ંપાસુ ંછે અને તમે કસરતનો પનુરારંભ 

કરો તે અંગત પસદંગીનો શવષય છે. તમને શસઝેરરયન કરાવ્યુાં િોય તો આઠ સપ્તાિ સધુી 
રાિ જોવી. મોટાભાગની મહિલાઓ કસરત ફરી િરૂ કરતા અગાઉ તેમના જીપી સારે્ 

પ્રસશુતના છ સપ્તાિ પછીની ચકાસણી સધુી રાિ જુએ છે. તમે કસરત ફરી િરૂ કરો ત્યારે 

આટલુ ંયાદ રાખોેઃ 

 દુખવા લાગે તો અટકી જાવ 

 ર્ાક લાગે ત્યારે અટકી જાવ 

 તમને સારંુ ન િોય ત્યારે કદી કસરત ન કરવી. 
 

તીવ્ર અસરવાળી કસરત કરવાનુ ંટાળવુ ં 
જેમકે (જોળગિંગ અર્વા કૂદવુ)ં  
પ્રસશુતના ત્રણ મહિના સધુી  
તીવ્ર અસરવાળી કસરતર્ી  
તનાય ુપર ળબનજરૂરી તણાવ આવે છે,  

સાધંા અને પેઢુના નીચેના ભાગ.  

 

િોધો કે શુ ંતેમા ંકોઈ તર્ાશનક  

પ્રસશુત પછીની કસરત, યોગ કે િલનચલન  

માટેના લલાસ તમારી નજીક છે. આનાર્ી મદદ મળી િકે  

પે્રરણા મેળવીને 

સામાજજક ઘેરોબો કેળવવામા.ં 
 

યાદ રાખો કે પ્રસશુત બાદ દરેક મરિલાની રરકવરી ચભન્ન િોય છે અને, તમારી અન્ય લોકો 
સારે્ તલુના કરવાનુ ંકે ળબનવાતતવવાદી લક્ષ્યો શનધાથહરત કરવાનુ ંટાળો. તમારી દૈશનક 

પ્રવશૃત્તમા ંિળવી કસરતોને જોડવી એ સારી િરૂઆત છે, અને પટુકળ પ્રમાણમા ંઆરામ પણ 

કરવો. 
વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 
www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/keeping-fit-and-
healthy.aspx 
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જન્મની નોંધણી  

તમારા શિશનુા આગમન બાદ તેના જન્મની તર્ાશનક નોંધણી કચેરીમા ંછ સપ્તાિ/ 42 

રદવસમાાં નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. આ પ્રહરયા દ્વારા જ તમને જન્મનુ ંપ્રમાણપત્ર મળિે. 

તમે જે પરામંા ંશિશનેુ જન્મ આપ્યો િોય ત્યા ંનોંધણી કરાવવી. તમને સગુમ લાગે તો અન્ય 

શવતતારમા ંપણ નોંધણી કરાવી િકો છે, જો કે તમારી શવગતોને તમે જે પરામંા ંજન્મ આપ્યો 
ત્યા ંમોકલવી જરૂરી બને છે જેર્ી તેઓ માન્ય જન્મનુ ંપ્રમાણપત્ર તૈયાર કરી િકે.   આ સેવા 
તમને સામાન્ય રીતે એપોઈન્ટમેન્ટર્ી જ મળે છે, પરંત ુદરેક શવતતારવાર આ પ્રહરયા ળભન્ન 

િોઈ િકે છે. કૃપા કરીને તમારી સારે્ પસથનલ ચાઈલ્ડ કેર િલે્ર્ રેકોડથ (રેડ બકુ) અને તમારા 
શિશનુો એનએચએસ નબંર સારે્ લઈ જિો, કારણ કે રજજતરાર તે જોવા માગી િકે છે. 
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પરુાં  સરનામુાં સાંપકા  

બે્રન્ટ 

(નોર્થશવક પાકથ  િોસ્તપટલ માટે) 

રેન્ટ શસશવક સેન્ટર 

Engineers Way 
Wembley 
HA9 0FJ 

0208 937 1010 
 
www.brent.gov.uk/services-for-
residents/births-marriages-and-
deaths/births/register-a-birth/ 

િમેરસ્તમથ એડ ફુલિામ 

(લવીન ચાલોટ્સ એન્ડ ચેલ્સી 
િોસ્તપટલ) 

Hammersmith Town Hall 
King street 

London 
W6 9JU 

0208 753 2140 
 
www.lbhf.gov.uk/births-deaths-and-
marriages/births/how-register-birth 

રિચલિંગ્ટન 

(હિળલિંગ્ટન િોસ્તપટલ માટે) 

શસશવક સેન્ટર 

High Street 
Uxbridge 
UB8 1UW 

01895 250 418 
 
www.hillingdon.gov.uk/births 

િોન્તલો 
(વેતટ શમડલસેલસ િોસ્તપટલ માટે) 

Feltham Lodge 
Harlington Road West 

Feltham 
TW14 0JJ 

0208 583 2090 
 
www.hounslow.gov.uk/info/20084/births_
deaths_marriages_and_citizenship/1325
/register_a_birth 

કેસ્ન્સિંગ્ટન અને ચેલ્સી 
(ચેલ્સી અને વેતટશમશનતટર 

િોસ્તપટલ માટે) 

Chelsea Old Town Hall 
King’s Road 

London 
SW3 5EE 

0207 361 4100 
 
www.rbkc.gov.uk/births-deaths 
-and-marriages/births-and-deaths/births-
and-deaths 

વેતટશમશનતટર 

(સેંટ મેરીઝ િોસ્તપટલ માટે) 

રજજતટર ઓહફસ 

317 Harrow Road 
London 
W9 3RJ 

0207 641 7500 
 
www.westminster.gov.uk/births-and-
deaths 
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રસીકરણ 

બીસીજી રસીકરણ 

આ રસીકરણ છે જે તમને ઓફર કરાઈ િકે છે જો તમે ક્ષયરોગ (ટીબી)નુ ંઊંચ ુપ્રમાણ 

ધરાવતા શવતતારમા ંરિતેા િોવ અર્વા તમારા પહરવાર એવા દેિનો વતની િોય જયા ં
ટીબીનુ ંઊંચ ુપ્રમાણ િોય. આ રસીકરણ જન્મ બાદ તમને િોસ્તપટલમા ંજ ઓફર કરાઈ િકે 

છે, અર્વા તમારા શિશનુ ુ ંઅન્ય ક્યાકં રસીકરણ ર્તુ ંિોય તો તમારા માટે તેની વ્યવતર્ા 
કરાઈ િકે છે. તમારા આરોગ્ય મલુાકાતી તમને આ સબંધેં અપટુડેટ માહિતી આપી િકે છે. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
469555/PHE_8584_TB_BCG_8_page_DL_leaflet_2015_09_web.pdf 

અન્ય રસીકરણ 

તમારંુ શિશ ુઆઠ સપ્તાિનુ ંર્ાય તો તેને રોગપ્રશતકારક રસીકરણની ઓફર કરાઈ િકે. આ 

માહિતી તમારા આરોગ્ય મલુાકાતી અને/ અર્વા જીપી દ્વારા તમને સીધેસીધી અપાઈ િકે 

છે.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/childhood-vaccination-
schedule.aspx 
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તરીશનિંગ ટેતટ 

તમારંુ શિશ ુપાચંર્ી આઠ હદવસનુ ંર્ાય ત્યારે તમારા સામદુાશયક દાયણ તમને ‘નવજાત 

બ્લડ તપોટ’ ટેતટ ઓફર કરી િકે છે. આમા ંતમારા શિશનુા પગમારં્ી એક કાડથ પર લોિીના 
ચાર નાના નમનૂા લેવાય છે. આ ટેતટમા ંનવ જવલ્લે જોવા મળતી પરંત ુગભંીર સમતયા 
જેવી કે શસકલ સેલ રોગ, શસષ્તટક ફાઈરોશસસ અને કોન્જેષ્ન્ટયલ િાઈપોર્ાઈરોહડઝમનો 
સમાવેિ ર્ાય છે. 

આમાનંી કોઈ પણ સમતયા માટે જે શિશનુ ુ ંશનદાન કરાય તો તેની વિલેી સારવાર કરવાર્ી 
તેના આરોગ્યની સ્તર્શત સધુરી િકે છે અને તેને જીવલેણ ળબમારી ર્તી રોકી િકાય છે.  

તમારા શિશનુો અધરૂા મહિને (ગભાથધાનના 37 સપ્તાિ પિલેા) જન્મ ર્ાય તો િોસ્તપટલના 
નવજાત શવભાગ દ્વારા તેનો એક ટેતટ કરાઈ િકે છે. આ અંગેની વધ ુમાહિતી પસુ્તતકામા ં
‘તમારા અને તમારા શિશ ુમાટે તરીશનિંગ ટેતટ’મા ંમળી િકે છે.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

‘તમારા અને તમારા શિશ ુમાટે તરીશનિંગ ટેતટ ચોપાશનયુ'ં: http://bit.ly/2h9tnz5 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/newborn-blood-spot-
test.aspx 

કમળો 

નવજાત શિશનેુ જન્મના બેર્ી ત્રણ હદવસ બાદ કમળો ર્ાય તે સામાન્ય બાબત છે, અને 

ચિરેાની ત્વચા, િરીરનો ઉપરાધથ અને આંખો પીળા રંગની ર્વા લાગે તે તેની શનિાની છે. 

ળબળલરુળબન નામના તત્ત્વને લીધે તે ર્ાય છે જે તમારા શિશનુા રલતનુ ંઝડપર્ી 
રલતકણોમા ંશવભાજન ર્વાની પ્રહરયાને કારણે ર્ાય છે. શિશનુા જન્મ બાદ તેના યકૃતને 

પહરપલવ ર્ઈને અસરકારક રીતે ળબળલરુળબનનુ ંશવભાજન કરતા સમય લાગી િકે છે, જેના 
કારણે નવજાતને કમળો ર્ાય છે.  
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નવજાતમા ંકમળો ર્વો સામાન્ય બાબત છે અને આ સ્તર્શત 10-14 હદવસમા ંદૂર ર્ઈ િકે 

છે.  

બહ ુઓછા શિશમુા ંકમળો એ િદે વકરે છે કે તેને િોસ્તપટલમા ંદાખલ કરી સારવાર આપવી 
પડી િકે છે. કમળાને લીધે શિશનેુ સતત ઊંઘ આવે છે, ખોરાક લેત ુ ંનર્ી અને િરીરમા ં
પ્રવાિી ઘટે છે જેનાર્ી સ્તર્શત વકરી િકે છે.  આવી સ્તર્શતમા ંશિશનેુ ઓછામા ંઓછ ંદર 3 

કલાકે એક વાર શનયશમત તતનપાન કરાવવુ ંજરૂરી બને છે.   

તમને તમારા શિશનુી ળચિંતા ર્તી િોય અર્વા તો તમારા શિશનુા ઝાડા સફેદ ગઠ્ઠાવાળા 
લાગતા િોય તો તમારા સામદુાશયક દાયણ અર્વા NHSનો 111 ટેળલફોન સેવા પર સપંકથ  

કરવો. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/conditions/Jaundice-newborn/Pages/Introduction.aspx 

ચબમાર શિશનુા ચચહ્નો અને સાંકેતો 

નવજાતમા ંઅમકુ સમતયાઓ (જેવી કે જીભ પર કાપા, ઘોહડયાની ટેવ, હરફ્લલસ, કોળલક, 

કબજજયાત, નેપીના ઉઝરડા, સકૂી ત્વચા અને શ્વાસમા ંતકલીફ) િોય તો ળચિંતા ન કરવી 
અને તમારા જીપી દ્વારા જરૂર મજુબ તેની સમીક્ષા કરાિે. 

આસામાન્ય ચચન્િો િોઈ િકે: 

 તમારંુ શિશ ુશટુક, ઢીલુ ંકે જવાબ ન આપનારંુ િોય  

 તમારંુ શિશ ુઉધરસ ખાધા કરે અર્વા ઝડપર્ી શ્વાસ લે અને શ્વાસ લેવામા ંતકલીફ 

પડે  

 તમારા શિશમુા ંકમળાની સારે્ નીચેની કોઈ પીડા પણ ર્ાયેઃ અત્યતં ર્ાક, ભોજન 

લેવામા ંખચકાટ, સાધારણ ળચકાિયલુત/સકૂી નેપી અર્વા સફેદ ઝાડા 
 તમારંુ શિશ ુપિલેા સારી રીતે તતનપાન કરતુ ંિોય પછી તેમા ંતેને ખચકાટ ર્ાય. 

 તમારંુ શિશ ુસતત ઉચાટમા ંરિ ેઅર્વા નબળાઈર્ી રડે અને ફીહડિંગ, પારણે 
છલવા કે નેપી બદલવાર્ી પણ િાતં ન રિ.ે  
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 તમારા શિશનુા િરીરનુ ંતાપમાન 37.5° કરતા સતત ઊંચ ુઅર્વા અત્યતં 

અસાધારણ રીતે નીચુ ંરિ ે 

 તમારા શિશનેુ ઉઝરડા પડે અર્વા ત્વચા પર કાપા પડે. 

કોઈ પણ સમયે તમારા શિશનુા આરોગ્ય શવિે તમને ળચિંતા િોય તો કૃપા કરીને 

એનએચએસ 111 સેવાનો સપંકથ  કરીને સલાિ લો, 999 પર કોલ કરો અર્વા તમારા 
તર્ાશનક એએન્ડઈ શવભાગ ખાતે િક્ય તેટલી ઝડપર્ી તમારા શિશનેુ લઈ જાવ. 

તતનપાન 

તમારા શિશનેુ ફીડ કરાવવાનો સૌર્ી તદુંરતત ઉપાય તતનપાન િોવાને અમે ટેકો આપીએ 

છીએ અને શિશનેુ જયારે પણ ભખૂ લાગે, તતનપાન કરાવવાની ભલામણ કરીએ છીએ 

કારણ કે તે સમયે શિશનેુ તમારી હૂફંની પણ જરૂર િોય છે અને તમે પણ જયારે તતનપાન 

કરાવતા િોવ ત્યારે તમને પણ શિશ ુસારે્ ઘેરો નાતો બને છે અને તમારા તતન પણ ભરેલા 
િોય તો ખાલી ર્ાય છે. 

તતનપાન કરાવવાથી શનકટતા આવે છે અને શિશનેુ પોષણ મળે છે. 

શિશ ુશનયશમત અંતરે તતનપાન ન કરે તો તે સજંોગોમા ંર્ોડા-ર્ોડા સમયે તેને તતનપાન 

કરાવીને લાબંો સમય સધુી સવુાડી રાખવો. લલતટર ફીહડિંગ એ 48-72 કલાકની વયના 
શિશમુા ંસામાન્ય બાબત છે કારણ કે તમારંુ દૂધ આવવાનુ ંિરૂ ર્તુ ંિોય છે જેનો મતલબ એ 

છે કે તમારો પરૂવઠો આરંળભક કોલોતરમમારં્ી બદલાઈને પહરપલવ દૂધમા ંતબહદલ ર્ાય 

છે. 

તમારા શિશનેુ ક્યારે તતનપાન કરાવવુાં 

અમે ‘માગે ત્યારે’ તતનપાન કરાવવાની ભલામણ કરીએ છીએ- મતલબ કે તેને ભખૂ લાગે 

અને નીચે મજુબ કરે એટલે તરુત તેને તતનપાન કરાવવેુઃ 

 રડવુ ં
 આંખ પટપટાવવી 
 િાર્ર્ી મોઢા સધુીની હિલચાલ 
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 આંગળી ચકૂવી,  
ધાબળા 

 િાલવુ ં(માર્ાને  

બાજુમા ંખસેડવુ ંઅને મોઢું ખોલવુ)ં 
 સિજે ચસૂવાનો અવાજ. 

 

તમારે શિશનેુ કેટલી વાર તતનપાન કરાવવુાં? ઉદે્દિ રાખવો... 

 

 

 

 

 

સારુાં  ફીરડિંગ નબળાં ફીરડિંગ 

શનયશમત નપેીન ેધોઈન ેસકૂવો (જુઓ પાનુાં 34) 
સામાન્ય/ળબલકુલ ભીની ન િોય તેવી સકૂી નેપીન ે

લાબંા સમય સધુી રાખવી 

હદવસ 3-5 8-10% કરતા ઓછ ંવજન ઉતરવુ ં
હદવસ 3-5 ઉતરેલા વજનનુ ં8% કરતા વધ ુવધવુ ંજે 

24 કલાકમા ં8 વખત ફીડ કરતા ઓછ ંિોય 

ત્વચાનો સારો રંગ, સજાગ અન ેસારો બાધંો 
નવજાતન ેકમળો ર્ાય અન ેતનેી સાર્ ેઆિાર ન લ ે

અન ેર્ાક લાગે 

ઓછામા ંઓછી 5ર્ી 30 શમશનટ સધુી તતનપાન 

કરાવવુ,ં અન ે3-4 હદવસની વયમા ંવારંવાર 

ગળાવવુ ં

40 શમશનટ કરતા વધ ુસમય અર્વા 5 શમશનટ કરતા 
ઓછા સમય માટે સતત ફીહડિંગ કરાવવુ ં

તતનપાન કરાવવા દરશમયાન અન ેપછીર્ી શિશ ુ

િાતં અન ેઆરામમા ંરિ ે

ફીડ દરશમયાન શિશ ુિાતં રિ,ે અર્વા એકાએક 

અતવતર્તા ન અનભુવે 

ફીહડિંગ બાદ તતન પણ આરામદાયક અનભુવે ડીંટીમા ંકાપો પડે કે નકુસાન પામ,ે ફૂલ ે

શિશનુી વય તતનપાનનુાં પ્રમાણ 

12 કલાક  ઓછામા ંઓછી 2 વાર 

24 કલાક ઓછામા ંઓછી 3-4 વાર 

હદવસ 2 24 કલાકમા ંઓછામા ંઓછી 6-8 વાર 

3જા હદવસર્ી 24 કલાકમા ંઓછામા ંઓછી 8 વાર 
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જો તમને ઔષશધ લેવાની જરૂર પડે, તો એ ચકાસવાનુ ંસશુનશિત કરિો કે તતનપાન 

કરાવતી વેળાએ પણ તેને લેવી સરુળક્ષત છે કે કેમ. તમે તમારી તર્ાશનક ફામથસીમા ંઅર્વા 
તમારા જીપી સારે્ તેની ચકાસણી કરાવી િકો છો. 

તમને િોસ્તપટલમા ંઅર્વા ઘરે તમારી દાયણ અર્વા તમારી પસદંગીના તતનપાન માટે 

તમારા માતતૃ્વ સિાય કામદાર તરફતી મદદ કરાઈ િકે છે પછી તમે તતનપાન કરાવતા 
િોવ કે બોટલર્ી દૂધ પીવડાવો.  

તમારા દૂધને અચભવ્યક્ત કરાવવા શવિે તમારી દાયણ અર્વા આરોગ્ય મલુાકાતીને પછૂો, 
જો તમે તેમ કરવા માગતા િોવ. 

તમને ફીહડિંગને લગતી કોઈ ળચિંતા િોય તો કૃપા કરીને તમારી સામદુાશયક દાયણ, તતનપાન 

સિાયક કામદાર કે આરોગ્ય મલુાકાતીનો સપંકથ  કરો.  

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.unicef.org.uk/babyfriendly/what-is-baby-friendly/breastfeeding-in-
the-uk/ 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/breastfeeding-first-
days.aspx 

www.nct.org.uk 

www.laleche.org.uk 

www.abm.me.uk 

www.breastfeedingnetwork.org.uk 

નેિનલ રેતટફીહડિંગ િલે્પલાઈન: 0300 100 0212 સવારે 9.30ર્ી સાજંે 9.30  

એનસીટી રેતટફીહડિંગ લાઈન: 0300 330 0771 સવારે 8ર્ી રાશત્રના 12 

 

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/breastfeeding-first-days.aspx
http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/breastfeeding-first-days.aspx
http://www.nct.org.uk/
http://www.laleche.org.uk/
http://www.abm.me.uk/
http://www.breastfeedingnetwork.org.uk/
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બોટલનુાં દૂધ આપવુાં 
 

તમે તમારા શિશનેુ અચભવ્યક્ત તતન દૂધ કે પછી બોટલ વડે ફોર્મયુાલા દૂધ વડે આિાર 

આપવાનુ ંપસદં કરો તો આ હટપ્સ વડે તમે તમારા શિશનેુ સરુળક્ષત રાખવાની સારે્-સારે્ 

તમારી સારે્નો પે્રમભયો નાતો પણ રાખી િકો છો. 

તૈયારી 

િાશનકારક બેલટેહરયાને મારવા બોટલ અને શનપલ બનેંને જતંમુલુત કરવી. તમે પસદં કરેલા 
જતંનુાિક પરની સચૂનાઓનુ ંપાલન કરો. ફોમ્બ્યુથલા દૂધને પેકેટની સચૂના મજુબ બનાવવુ-ં 
જે દરેક રાન્ડમા ંઅલગ િોય છે. 
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અચભવ્યક્ત તતન દૂધની ચાવીરૂપ શવગતો  

 તમે અળભવ્યલત તતન દૂધને જતંમુલુત કન્ટેઈનરમા ંફ્રીજની અંદર 5 હદવસ સધુી 
અર્વા ફ્રીઝરમા ં6 મહિના સધુી સઘંરી િકો છો. 

 ફ્રોઝન દૂધને ફ્રીજમા ંરાખીને ધીરેર્ી પ્રવાિી કરી િકાય છે. અળભવ્યલત તતન દૂધ 

સીધુ ંફ્રીજમારં્ી કાઢી આપી િકાય છે અર્વા તો ગરમ પાણી ભરેલા જગમા ંતેની 
બોટલને રાખી હૂફંાળ કરી િકાય છે. 

 એકવાર ફ્રીઝ કરેલુ ંદૂધ પાતળં કરાય ત્યારબાદ તેને ફરીર્ી ફ્રીઝ કરવુ ંનિીં અને 

બોટલમારં્ી દૂધ પીવાઈ જાય એટલે વધેલા દૂધને ફેંકી દેવુ.ં 

ફોર્મયુાલા ફીરડિંગની ચાવીરૂપ શવગતો 

 તમારા શિશનેુ જરૂર પડે ત્યારે એક સમયે એક વખત ફીડ તૈયાર કરવુ ં
 કદી માઈરોવેવમા ંફોમ્બ્યુથલા દૂધ ગરમ ન કરવુ ં 
 આિાર બનાવવા િમેંિા તાજુ ંબનાવેલુ,ં 70 હડગ્રી તાપમાને ઉકાળીને ઠડું કરાયેલુ ં

પાણી 30 શમશનટની અંદર વાપરી લેવુ ં
 િમેંિા બોટલમા ંપિલેા પાણી નાખંવ ુઅને પછી જ પાઉડર. 

 પેહકિંગમા ંઆપેલા તકૂપનો જ ઉપયોગ કરવો કારણ કે રાન્ડ દીઠ તેની સાઈઝ 

બદલાતી િોય છે 

 તમારા શિશનુ ુ ંફીહડિંગ પણૂથ ર્ાય એટલે ઉપયોગમા ંલેવાયેલ ન િોય તેવી 
ફોમ્બ્યુથલાને ફેંકી દેવી. 
 

તમારા શિશનેુ કેવી રીતે ફીડ કરાવવુાં  

 તમારા શિશનેુ અધથ-ટટ્ટાર સ્તર્શતમા ંરાખવુ ંઅને ત્વચા તર્ા આંખનો સપંકથ  રાખવો. 
 તેના ઉપરના િોઠે શનપલને િળવેર્ી અડાડવી એટલે તે આપોઆપ તેનુ ંમોઢું 

ખોલિે અને ભોજન લેવા લાગિે. 

 બોટલની ટોપને પણ ઉપરની તરફ ઢળતી રાખો જેર્ી દૂધમા ંિવા ન આવે. 

 આિાર પરૂો ર્વા આવે એટલે ડીંટી દૂર કરો અને તમારા શિશનેુ િવા લાગવા દો. 
 તમારંુ શિશ ુિજી ભોજન લેવાનો આગ્રિ કરે તો બાકીની ફોમ્બ્યુથલા પણ આપો 
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 િમેંિા તમે પોતે જ અને બીજા એકાદ બે જણ જ તમારા શિશનેુ આિાર આપે તેવો 
આગ્રિ રાખો- જેનાર્ી તમને તમારા શિશ ુસારે્ નાતો કેળવવામા ંમદદ મળિે. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/expressing-
storing-breast-milk.aspx 

www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/leaflets-and-
posters/guide-to-bottle-feeding/ 

www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/pages/bottle-feeding-
advice.aspx 

તમારા નવજાત શિશનુી કાળજી 

શવટામીન કે 

જન્મબાદ તરુત તમારા દાયણ તમારા શિશનેુ શવટામીન કે આપિે. આનાર્ી તેને જવલ્લે 
જોવા મળતી રલતની ળબમારી ર્તી અટકિે, અને તે ઈન્જેલિન કે મોઢેર્ી ટીપા ંદ્વારા આપી 
િકાય છે. તમે શિશનેુ મોઢેર્ી ટીપા ંઆપતા િોવ તો તેને વધ ુડોઝ આપવા પડિે. તમારા 
શિશનેુ તેની જરૂર છે કે કેમ તે શવિે તમે શનશિત ન િોવ તો તમારી દાયણ સારે્ ચચાથ કરો. 

ગભાનાડ 

તમારા શિશનુો જન્મ ર્ાય એટલે તેની ગભથનાળને પ્લાષ્તટકની કેપમા ંસરુળક્ષત રખાય છે. 

આ નાડ ત્રણર્ી દસ હદવસમા ંસકૂાઈને ખરી પડે છે. નાડ સકૂાતી િોય ત્યારે સિજે 

ચીકાિવાળી અને દુગંધ મારતી રિ ેતે તવાભાશવક છે. જરૂર લાગ્યે આ ભાગને સાદા પાણી 
વડે સાફ કરી િકાય છે. 

તમને નાડમારં્ી લોિી ટપકતુ ંલાગે કે ચકામા જણાય તો તમારા દાયણ, આરોગ્ય 

મલુાકાતી કે જીપીને કિો. 
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ત્વચાની કાળજી અને તનાન 

નવજાત શિશનુી ત્વચા નાજુક અને કોમળ િોય છે અને કોઈ પણ રીમ, લોિન કે 

ક્લલન્ઝરનો તેની પર પિલેા મહિને ળબલકુલ ઉપયોગ ન કરવો. જન્મ બાદ શિશનુી ત્વચા 
સકૂી િોય છે અને તેની કોઈ ળચિંતા કરવી નિીં. તનાન કરાવતી વેળાએ સાદંુ પાણી અને 

ળબલકુલ િળવુ ંઅને જરૂર પડય ેળબન-સગુશંધત સાબનુો જ ઉપયોગ કરવો. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/your-baby-after-
birth.aspx 
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નવજાતનુાં મળ અને પેિાબ 

           

 

 

 

હદવસ 1 મેકોશનયમ હદવસ 2-3 સિજે િળવુ ં  હદવસ 4-5 પીળં 

    ર્તુ ંબદલાય       લીલુ ં
  

શિશનુી વય ભીની નેપી સકૂી નેપી 

1-2 હદવસ 1-2 અર્વા વધ ુ 1 અર્વા વધ ુઘરંુે લીલુ/ં કાળં  

3-4 હદવસ 3 અર્વા વધ ુભારે બને 2 અર્વા વધ ુલીલુ ંકે બદલાત ુ ં

5-6 હદવસ 5 અર્વા વધ ુઅન ેભારે  2 અર્વા વધ ુપીળં, ઢીલુ ંબને 

7-28 હદવસ 6 અર્વા વધ ુઅન ેભારે 
2 અર્વા વધ ુપીળં, પ્રવાિી, દાણાદાર 

દેખાય  

 

આ ફેરફારો સચૂવે છે કે તમારંુ શિશ ુસારી રીતે તતનપાન કરી રહ્ુ ંછે, જો કે, તમને તમારા 
શિશનુા ફીહડિંગ કે તેની નેપીમા ંદેખાતા પદાર્થ શવિે ળચિંતા ર્ાય તો તે અંગે તમારી દાયણ 

સારે્ ચચાથ કરવી. 

જનમના અમકુ હદવસો સધુી અમકુ શિશનુા પેિાબમા ંઉતેસ જેવો પદાર્થ આવે છે. આને 

નેપીમા ંનારંગી અર્વા લાલ પદાર્થ જેવો જોઈ િકાય છે, જેની ળચિંતા કરવાની જરૂર નર્ી. 
પ્રર્મ ર્ોડાક હદવસો બાદ પણ તે દેખાય તો તમારી દાયણ સારે્ ચચાથ કરો.  
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તમને બાળકી જન્મી િોય તો તમને દેખાઈ િકે છે કે તેને ર્ોડોક સ્ત્રાવ આવવા લાગે છે. 

તેને ગભાથિયમા ંમળેલા તમારા િોમોન્સ વાછા ખેંચાય ત્યારે તેની યોશનમારં્ી ર્ોડીક 

માત્રામા ંરલત વિી િકે છે. આ સામાન્ય બાબત છે. 

સડન ઈન્ફન્ટ ડેથ શસન્રોમ (SIDS) 

સડન ઈન્ફન્ટ ડેર્ શસન્રોમ એ કોઈ કારણ ન જણાય છતા ંએકાએક ર્તુ ંશિશનુ ુ ંમોત છે. આ 

જવલ્લે જવો મળે છે પણ બની િકે છે અને એવા કેટલાકં પગલા ંછે જેનાર્કી આમ ર્તા 
રોકી િકાય છે.  

 િમેંિા શિશનેુ તેની પીઠ પર સવુાડવુ ં
 િમેંિા તમારા શિશનેુ કોટ/મોઝ બાતકેટના તળળય ેતેના પગ રિ ેતે રીતે રાખવુ ં

જેર્ી તે કવરમા ંઅંદર ન જતુ ંરિ ે

 કદી કોટ બમ્બ્પસથ કે સ્લવલ્ટનો ઉપયોગ ન કરવો, ફલત ચાદર અને િળવા ધાબળા 
ઉપયોગમા ંલેવા  

 તમારા શિશનેુ ધમુાડામલુત વાતાવરણમા ંરાખો  
 ઓરડાનુ ંતાપમાન 16-20 હડગ્રી સેક્લ્સયસની વચ્ચે રાખો, કારણ કે ગરમી તમારા 

શિશનેુ િાશન પિોંચાડી િકે છે 

 િમેંિા નક્કર, સપાટ, વોટરપ્રફુ મેરેસનો સારી સ્તર્શતમા ંઉપયોગ કરો. 
 તમારા શિશનેુ ઉંઘાડવાનુ ંસરુળક્ષત તર્ળ કોટ અર્વા મોસેઝ બાતકેટને તમારી 

સારે્ના જ રૂમમા ં6 મહિના સધુી રાખવાનુ ંછે. 

અમકુ માતાશપતા તેમના શિશનેુ બાજુમાાં ઉંઘાડવાનુાં પસદં કરતા િોય છે. તમારા માટે એ 

જાણવુ ંમિત્ત્વનુ ંછે કે આમ કેવી રીતે સરુળક્ષત રીતે કરી િકાય છે જ્યારે કે તેની ભલામણ 

નથી કરાતી કારણ કે તેનાથી શસ્સનુાં જોખમ વધે છે. તમારા શિશ ુસાથે કદી સોફા કે 

આમાચેર પર ઊંઘી ન જવુાં. 
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તમારી દાયણ અર્વા આરોગ્ય મલુાકાતી પાસેર્ી તમે કોઈ પણ મ ૂઝંવતા પ્રશ્નો કે ળચિંતાની 
શવગત મેળવી િકો છો. 

વધ ુમારિતી માટે મલુાકાત લોોઃ 

www.lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice/ 

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/reducing-risk-cot-
death.aspx 

www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-
content/uploads/sites/2/2011/11/Caring-for-your-baby-at-night-web.pdf 

માતતૃ્ત્વનો અવાજ  

તમારા દાયણ અર્વા આરોગ્ય મલુાકાતીને તમારા તર્ાશનક માતતૃ્ત્વના અવાજ ભાગીદાર 

જૂર્ શવિે પછૂો. આ જૂર્મા ંનવી માતાઓ, દાયણો, તબીબો અને અન્ય સલંગ્ન આરોગ્ય 

વ્યાવસાશયકો િોય છે જેઓ સારે્ મળીને નોર્થ વેતટ લડંનમા ંનવી સધુરેલી સેવાઓ શવિેના 
શવચારોનુ ંઆદાનપ્રદાન કરે છે. 

શુાં તમે તમારા જન્મ શવિે કોઈ વાત કરવા માગો છો? 

અમકુ મહિલાઓની સારે્ તેમના જન્મ શવિે વાત કરાય તો તેમને સારંુ લાગે છે. આ બાબત 

ત્યારે સાચી િોય છે જયારે તેમને ગભાથધાન ર્યુ ંિોય, પ્રસશુતની પીડા િોય કે મશુ્કેલ જન્મ 

િોય, અર્વા કશુકં અજુગતુ ંર્ાય. એ બાબત અસામાન્ય નર્ી કે શુ ંર્યુ ંઅને કેમ ર્યુ ંતેવા 
સવાલો ર્ાય અર્વા તો ભાશવ પ્રસશુત કે ગભાથધાનને લગતા સવાલો ર્ાય. તમે તમારી 
દાયણ કે િોસ્તપટલના તબીબ કે ઘરે તમારા સામદુાશયક દાયણ સારે્ તેની ચચાથ કરી િકો 
છો. તેઓ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપીને શુ ંર્યુ ંતે સમજવામા ંતમને મદદ કરિે.  

જો તમે તમારા જન્મ શવિે વધ ુવાત કરવા માગતા િોવ તો તમારા તર્ાશનક આરોગ્ય 

મલુાકાતી અર્વા જીપીને તેના શવિે પછૂીને કન્સલ્ટન્ટ દાયણ સારે્ તમે જન્મ આપ્યો તે 

યશુનટમા ંવાતચીત કરી િકો છો. 
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રટપ્પણી અને ફરરયાદો 

તમે િોસ્તપટલમા ંિોવ અને તમને કોઈ ફહરયાદ કે હટપ્પણી િોય તો કૃપા કરીને તમારી 
દાયણ કે વોડથ મેનેજર અર્વા ઈન્ચાર્જ દાયણ સારે્ તેની વાતચીત કરી િકો છો. 

તમે ઘરે જાવ ત્યારબાદ તમે તમારી કાળજી શવિે કોઈની સારે્ વાત કરવા માગતા િોવ 

અર્વા હટપ્પણી કે ફહરયાદ કરવી િોય તો કૃપા કરીને તમારી દાયણ સારે્ તમારા તર્ાશનક 

પાલ્સ (પેિન્ટ એડવાઈઝ એન્ડ લાયેઝન સશવિસ) સપંકથ  શવગત પર વાત કરી િકો છો.  
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ઉપયોગી સાંપકા  નાંબર 
માય કોર્મયશુનટી શમડવાઈફરી ટીમ મલુાકાત લેિેોઃ 

___________________________________________ 

(િોસ્તપટલનુાં નામ) 

 

માય કોર્મયશુનટી શમડવાફરી ટીમ સાંપકા  શવગતો આ છેોઃ 

રદવસના સમયે/સોમવાર-

શરુવાર______________________________ 

સાાંજે/સપ્તાિાાંતે________________________________ 

માય મેટરશનટી ટ્રાયેજ /એસેસમેન્ટ યશુનટ સાંપકા  શવગતો: 

___________________________________________ 

 

અન્ય ઉપયોગી સાંપકા  શવગતોોઃ 

___________________________________________ 

પ્રકાિન તારીખેઃ જાન્યઆુરી 2018- સમીક્ષા તારીખેઃ જાન્યઆુરી 2020 

સપંકથ :  


