પ્રસતુ િ અને જન્મ

માતાઓ અને પરિવાિજનો માટે મારિતી પસ્ુ તતકા

આ માહિિી પુસ્તિકા ઉત્તર પતિમ લંડનમાં રિેિી ગર્ભવિી સ્ત્રીઓ માટે છે .
િમારી ગર્ાભ વતથાના પ્રારં ભર્ક િબક્કામાં અને સમગ્ર સમયગાળા દરમ્યાન આ પુસ્તિકાને
જુ ઓ અને વાંચો. િેમાં િમારા સંદર્ભ માટે ઘણી ઉપયોગી માહિિી આપવામાં આવી છે .
આ પુસ્તિકા ઉત્તર પતિમ લંડનમાં 'માિા અને તિશુ એપ્લલકે િન' અથવા ઉત્તર પતિમ
લંડનમાં માત ૃત્વ પુસ્તિકાઓમાં પ્રદાન કરે લી માહિિી સાથે આપવામાં આવી છે :

િમારી ગર્ાભ વતથા, વ્યસ્તિગિ સંર્ાળ યોજનાઓ અને િમારા બાળકના જન્મ પછી (અિીં
ઉપલબ્ધ છે : www.bit.ly/NWLMaternityInformation)
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પ્રસુતિના પ્રારં ભર્ક સંકેિો
િમારી પ્રસુતિ પીડા િરુ થયાના સલિાિમાં િમે નીચેના દિાભવલ
ે માંથી કે ટલાકને
અનુર્વી િકો છો:
•

તપષ્ટ યોતન સ્રાવ વધારો

•

પેટમાં િળવી અતવતથિા અથવા ઝાડા

•

ઉત્તેજજિ અથવા અતવતથ લાગવું

•

ગર્ાભિયનું વારં વાર 'બ્રેતસટન હિતસ' િરીકે ઓળખાત ું સંકોચન અથવા કડકપણું
અને/અથવા પીઠનો દુ ખાવો.

કે ટલીક સ્ત્રીઓમાં આમાંના કોઈ પણ ભચન્િ દે ખાિા નથી અને જો િમે ગર્ાભવતથાના અંિ
સુધી કશું અલગ ન અનુર્વો િો ભચિંિા કરવા જેવું કાંઈ નથી.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/labour-signswhat-happens/
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/how-will-i-know-whenlabour-has-started

જેવી િમારી પ્રસુતિની પીડા િરુ થાય િમે નીચેનામાંથી
કેટલાક ભચહ્નો જોઈ િકો છો:
'િૉ-પ્રદિભન'
ગર્ાભવતથા દરતમયાન, ગર્ાભિય ડોકમાં જાડી લાળનો લલગ જામે છે , અને જેમ િરીર
પ્રસુતિ માટે િૈયાર થાય છે િેમ આ લલગ યોતન દ્વારા પસાર થઈ િકે છે . આ પ્રસુતિ
પિેલાંના એક કે બે સલિાિ પિેલા કે પ્રસુતિ દરતમયાન થઇ િકે છે અથવા ક્યારે ક ન પણ
થાય. િે તપષ્ટ અથવા ગુલાબી / થોડા લોિીના ધબ્બાવાળા જેલી જેવા પદાથભ િરીકે

દે ખાય છે , અને િમે િેને એકવાર અથવા અમુક વખિે જોિો. જો િમને ભચિંિા ન થાય િો
િમારે િમારા તમડવાઈફ/દાયણને બોલાવવાની જરૂર નથી, િેમ છિાં જો િમે જુ ઓ કે

ર્ારે લોિીના ધબ્બા છે અથવા િમે િાજુ ં લોિી ગુમાવી રહ્યા છો, િો િરિ જ િમારા
મેટરતનટી ટ્રાયેઝ / આકારણી એકમને કૉલ કરો.
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સંકોચન
જ્યારે પ્રારં ભર્ક પ્રસુતિ પીડા (કે ટલીક વખિ
ગુલિ િબક્કા િરીકે ઓળખાય છે ) િરુ થાય છે ,
ત્યારે િમે અતનયતમિ સંકોચન અનુર્વી િકો છો
જે અવતધ અને િસ્તિમાં બદલાય છે . આ
કે ટલીકવાર થોડા હદવસો સુધી ચાલે છે , અને
જ્યારે િે તનયતમિ બને ત્યાં સુધી આરામ કરવો
મિત્વપ ૂણભ છે . જ્યારે િમારું સંકોચન મજબ ૂિ
અને તનયતમિ બને છે , ત્યારે િેમનો સમય િરુ
કરવામાં સિાયરૂપ થઈ િકે છે (આિરે કે ટલી
વાર િે આવે છે અને િે કે ટલા સમય સુધી ચાલે
છે ).
જો િે િમારું પ્રથમ બાળક િોય િો સામાન્ય રીિે
િમને સલાિ આપવામાં આવિે કે જ્યારે િમને થતું સંકોચન દર ત્રણ તમતનટે િોય અને 60
સેકંડ સુધી ચાલત ું િોય ત્યારે પ્રસ ૂતિ યુતનટ પર આવી જાઓ. જો િે િમારું બીજુ અથવા
ત્યારબાદનું બાળક િોય િો િમને સલાિ આપવામાં આવે છે કે જ્યારે િમારું સંકોચન દર
પાંચ તમતનટે થત ું િોય અને 45 સેકંડ સુધી ચાલત ું િોય ત્યારે પ્રસ ૂતિ યુતનટ પર આવો.
િમે કોઈપણ સમયે સિયોગ માટે િમારા મેટરતનટી યુતનટને કૉલ કરી િકો છો, અને એક
દાયણ િમને મેટરતનટી યુતનટ પર ક્યારે આવવું િે તવિે સલાિ આપિે. જો િમે ઘરે જન્મ
આપવાની યોજના બનાવી રહ્યાં િોવ િો િમારી દાયણ યોગ્ય સમયે િમારા ઘરે આવિે.
ઘણી સ્ત્રીઓ ઘર પર તવતવધ સ્તથતિઓ, ચાલવુ,ં હફ
ં ૂ ાળં તનાન, વ્યગ્રિા અને રાિિની િકનીકો,
મસાજ અને સંકોચનની વચ્ચે આરામ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે . તનયતમિ િળવો નાતિો (િમને
ભ ૂખ ન લાગે િો પણ) અને જ્યારે િક્ય િોય ત્યારે ઊંઘવું મિત્વપ ૂણભ છે . િાઈડ્રેટેડ રિેવા માટે
પ્રવાિીના નાના નાના અને તનયતમિ ઘટં ૂ લેિા રિેવે એ મિત્વપ ૂણભ છે . િમે સામાન્ય રીિે તપિા
િોય િેના કરિા વધુ પીવાની જરૂર નથી.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:

• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/what-do-whenlabour-starts
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પ્રસવુ ત પિેલાના સંકેતો

િમારા પ્રવાિીનુ ં ત ૂટવું
એસ્મ્નઓહટક સૅક એ પ્રવાિી ર્રે લી થેલી છે જેની અંદર િમારું બાળક ગર્ાભવતથા દરતમયાન
અંદર વ ૃદ્ધિ પામે છે અને િમારા બાળકના જન્મ પિેલાં આ સૅક (કોથળી) ત ૂટી જાય છે . જ્યારે
િે ત ૂટી જાય છે ત્યારે િેન ું પ્રવાિી યોતનમાંથી નીકળી જાય છે .
મોટાર્ાગની મહિલાઓનું પાણી પ્રસુતિ દરતમયાન ત ૂટી જાય છે , પરં ત ુ િે પ્રસુતિ પીડા િરુ થાય
િે પિેલાં િે થઈ િકે છે . જો િમારું પાણી ત ૂટી જાય છે , િો િમે ધીમી ગતિએ અથવા અચાનક
પ્રવાિીના ઉર્રાનો અનુર્વ કરી િકો છો. આ પ્રવાિી સામાન્ય રીિે રં ગમાં તપષ્ટ અથવા
ગુલાબી િોય છે , જો કે ક્યારે ક બાળક િેન ું પ્રથમ પુ (મેકોતનયમ િરીકે ઓળખાતુ)ં કોથળીમાં
પસાર કરી િકે છે , જેના કારણે પ્રવાિી લીલું અથવા પીળં બને છે .
જો િમને લાગે કે િમારું પાણી ત ૂટી ગયું છે , િો િમારે િમારા મેટરતનટી ટ્રાયેજ/આકારણી
એકમને િરિ જ કૉલ કરવો મિત્વપ ૂણભ છે , ખાસ કરીને જો િમને લાગે કે િમે મેકોતનયમ જોઈ
િકિા િોવ િો. જો િમને લાગે છે કે િમારું પાણી ત ૂટી ગયું છે , િો એક જાડો સેતનટરી પેડ
પિેરો કારણ કે િમારી દાયણ ચેક-અપ માટે િમારી મેટરતનટી યુતનટમાં િાજરી આપે ત્યારે આ
જોવા માગિે. િમે પ્રવાિીના પ્રારં ભર્ક ગુમાવવાનો ફોટો પણ લઈ િકો છો કારણ કે િે
આકારણીમાં સિાય કરી િકે છે .
િમે િમારા મૅટતનિટી યુતનટમાં જિી વખિે પર
પુષ્કળ પેડ અને બદલાવ માટે િમારા કપડાં લેવાનું
સુતનતિિ કરો કારણ કે એકવાર િમારું પાણી ર્ાંગી
જાય િે પછી િમારું ઍમતનઑહટક પ્રવાિીને લીક
થવાનું ચાલુ રિેિ.ે જો િમારું પાણી પ્રસુતિ પિેલાં
ત ૂટી જાય િો સંર્વ છે કે િમારી પ્રસુતિ પીડા 24
કલાકની અંદર કુ દરિી રીિે િરૂ થિે, િેમ છિાં જો
િે િરુ ન થાય િો િે ર્લામણ કરવામાં આવી િકે
કે િમને અને િમારા બાળકને ચેપના જોખમને
ઘટાડવા માટે િમારી પ્રસુતિ પીડાને પ્રેરવામાં આવે
(દવાઓની સિાયથી િરૂ થાય છે ). િમારી મેટરતનટી ટીમ િમારી સાથે આની ચચાભ કરિે
અને જો આવું િિે િો એક યોજના સાથે સંમિ થિે
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/what-expectwhen-your-waters-break
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ક્યાિે કોલ કિવો…
િમારા મેટરતનટી ટ્રાયેજ/ આકારની યુતનટ અથવા જન્મકે ન્ર ને કોલ કરો જો:

•

િમારું પ્રવાિી ત ૂટી જાય

•

જો િમને કોઈ િાજો લાલ યોની રતિસ્રાવ થાય

•

િમારું બાળક િંમિ
ે ની જેમ િેટલી વખિ િલનચલન કરતુ ન િોય

•

િમને રઢ અને તનયતમિ સંકોચનો થિા િોય

•

િમને સિિ પેટમાં દુ ખાવો થિો િોય

•

જો િમને અતવતથ લાગે અથવા ભચિંતિિ િોવ.

િમે િમારા પ્રસ ૂતિ એકમ માટે ના ટે ભલફોન
સંપકભ નંબરો આ પુસ્તિકાના પાછલા
ર્ાગમાં જોઈ િકો છો.
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પ્રસુતિ અને જન્મ વખિે શુ ં અપેક્ષા રાખવી
પ્રસુતિના િબક્કાઓ
પ્રારં ભર્ક/ ગુલિ િબક્કો
પ્રારં ભર્ક પ્રસુતિ પીડા (કે ટલીક વખિ ગુલિ અવતથા િરીકે ઓળખાિી) અમુક કલાકોથી થોડા
હદવસો સુધી ચાલે છે . આ સમયે િમને તનયતમિ સંકોચનની અવતધ િોઇ િકે છે , જે પછી
અતનયતમિ સંકોચનની અવતધ થઈ િકે છે જે થોડા કલાકો સુધી પણ બંધ થઈ િકે છે . પ્રારં ભર્ક
પ્રસુતિ દરતમયાન િમારી સતવિતસ (ગર્ાભિય ડોક) જાડી, બંધ અને દૂ ધથી નરમ, પાિળી અને
ખેંચાયેલી બનિે. આ ફેરફાર સતવિતસને ખોલવાનું િરૂ કરવા સમથભ બનાવે છે .
પ્રારં ભર્ક પ્રસુતિ પીડાને પિોંચી વળવા તવિે વધુ માહિિી માટે આ પુસ્તિકાનું પાન નંબર 20
જુ ઓ.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/im-pregnant/pregnancynews-and-blogs/what-latent-phase-labour
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પ્રથમ િબક્કો
મોટે ર્ાગે સહક્રય પ્રસુતિ િરુ થઇ ત્યારે કિેવાય છે જયારે જ્યારે સંકોચન મજબ ૂિ, તનયતમિ
અને ઓછામાં ઓછા 60 સેકંડ સુધી ચાલે છે , અને િમારું સતવિતસ ઓછામાં ઓછં ચાર
સેન્ટીમીટર ખુલે છે .
પ્રસ ૂતિના પ્રથમ િબક્કા દરતમયાન િમારા સંકોચન તનયતમિપણે આવવાનું ચાલુ રાખિે અને
વધુને વધુ મજબ ૂિ બનિે. જો િે િમારું પ્રથમ બાળક િોય િો પ્રસુતિનો આ િબક્કો લગર્ગ
છથી 12 કલાક ચાલે છે , અને જો િે િમારું બીજુ ં અથવા ત્રીજુ ં બાળક િોય િો િે ઘણીવાર
વધુ ઝડપી િોય છે .
જ્યારે િમે િમારા મેટરતનટી યુતનટ પર આવો (અથવા િમારી તમડવાઇફ િમારા ઘરે આવે)
અને પ્રસુતિના પિેલા િબક્કામાં પિોંચો ત્યાં સુધી િમારી તમડવાઇફ િમારી પ્રગતિ અને
સુખાકારીના અને િમારા બાળકની સુખાકારીના તનયતમિ મ ૂલયાંકન કરિે, જેમાં નીચેનાનો
સમાવેિ થાય છે :

• િમારા અવલોકનો (બ્લડ પ્રેિર, પલસ અને િાપમાન)
• પેટની તપિભ કસોટી
• િમારા બાળકના ધબકારા સાંર્ળવા
• પ્રસુતિની પ્રગતિ અને િમારા બાળકની સ્તથતિનું મ ૂલયાંકન કરવા યોતનમાગભ પરીક્ષણ.
િમારી તમડવાઇફ િમને જો િમારી જરૂહરયાિ િોય િો પીડા રાિિ સહિિ, જુ દી-જુ દી સ્તથતિઓ અને
પિોંચી વળવાની વ્ય ૂિરચનાઓમાં સિયોગ આપિે. જો િમારી તમડવાઇફ િમારા અથવા િમારા બાળક
તવિે કોઈપણ સમયે ભચિંતિિ િોય િો િેણી બીજા અભર્પ્રાય માટે
વહરષ્ઠ તમડવાઇફ અથવા ઑબ્તટેહટ્રતસયનને પ ૂછિે.
એનો અથભ જો િમે ઘરમાં અથવા તમડવાઇફરીની

આગેવાની િેઠળના એકમમાં િોવ િો પ્રસુતિ વોડભ માં
તથાનાંિહરિ કરવું એમ થઈ િકે છે .
પ્રથમ િબક્કાના અંિ સુધી િમે 'સંક્રમણ' િરીકે
ઓળખાતું કંઈક અનુર્વી િકો છો જેનાથી કેટલીક
સ્ત્રીઓને ડર અથવા તનયંત્રણ-બિાર િોવાનું લાગે છે .
આ સામાન્ય છે અને જેવું સતવિતસ 10 સેન્ટીમીટર
ફેલાવા સુધી પિોંચે કે િરિ જ ધક્કો પ્રેરે છે , અને
બાળક જન્મ નિેરમાં નીચે જાય છે . આ િબક્કા
દરતમયાન િમારી તમડવાઇફ િમને નજીકથી ટેકો
આપિે.
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અને જન્મમાં શુ ં અપેક્ષા રાખવી
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/
• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક સેન્ટિ
www.nct.org.uk/birth/first-stage-labour

બીજો િબક્કો

પ્રસુતિના આ િબક્કાની િરૂઆિ થાય છે જ્યારે િમારું સતવિતસ દસ સેન્ટીમીટર ફેલાયેલ ું િોય
છે અને િમારા બાળકનું માથું જન્મ કે નાલમાં જઈ રહ્ું િોય છે . આ સામાન્ય રીિે િમારા
િભળયે દબાણ સાથે આવે છે જે પછી દબાણ કરવાની પ્રેરણા થાય છે જેને કાબુ કરવું મુશ્કે લ
લાગે છે અને િમારા આંિરડાને ખોલવાની જરૂહરયાિની સંવદ
ે ના જેવું િોય છે .
કે ટલીક સ્ત્રીઓને દબાણ કરવાની પ્રેરણા મળિી નથી િોિી, ખાસ કરીને જો એતપડયુરાલ
આપેલ િોય. જો આ સ્તથતિ િોય, િો િમારી દાયણ િમારા પેટ પરના સંકોચનની લાગણી
દ્વારા અને દબાણ ક્યારે કરવું િે િમને જણાવીને િમને માગભદિભન આપવામાં મદદ કરિે.
િમારી તમડવાઇફ તનયતમિપણે િમારા બાળકના હૃદયની ધબકારા િપાસિે અને જુ દી જુ દી
સ્તથતિઓને અજમાવવા માટે િમને ટે કો આપિે.
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િમારા બાળકનું માથું જયારે જન્મની લગર્ગ નજીક િોય છે , ત્યારે િમારી તમડવાઇફ િમને
ધીમેધીમે શ્વાસ લેવા પ્રોત્સાહિિ કરિે અને જો િક્ય િોય િો દબાણ કરવાનું ટાળિે. આનાથી

સુતનતિિ થાય છે કે િમારા બાળકનું માથું ધીમે ધીમે િમારા પેરીનેમને ખેંચે છે અને ફાટ
પડવામાં ઘટાડો કરવામાં મદદ કરી િકે છે .

િમારા બાળકના જન્મ સાથે પ્રસુતિનો બીજો િબક્કો સમાલિ થાય છે . જો િે િમારું પ્રથમ

બાળક િોય િો પ્રસુતિનો આ િબક્કો ચાર કલાક સુધી ચાલે છે , અને જો િે િમારું બીજુ ં અથવા
ત્રીજુ ં બાળક િોય િો સામાન્ય રીિે ખ ૂબ જ ઝડપી િોય છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/#second-stage-of-labour
• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક સેન્ટિ

www.nct.org.uk/birth/second-stage-labour

ત્રીજો િબક્કો
આ િબક્કો એ િમારા બાળકના જન્મ અને િમારા લલેસન્ે ટાના તનકાલ વચ્ચેનો સમય છે .
િમારા બાળકના જન્મ પછી, િે િજુ પણ ગર્ભનાળ સાથે જોડાયેલ ું િોય છે , જે ગર્ાભિયની
અંદર લલેસન્ટા સાથે જોડાયેલ ું િોય છે . િમારા બાળકના શ્વસનમાં કોઈ િકલીફ ન આવે
અથવા િમે ર્ારે રતિસ્રાવ ન થાય ત્યાં સુધી નાળને એમ જ રિેવા દે વો જોઈએ અને
િાત્કાભલક કાપી નાંખવો જોઇએ નિીં.
િમારા લલેસન્ે ટાની હડભલવરી માટે બે તવકલપો છે . પ્રથમ તવકલપ િારીહરક ત્રીજા િબક્કા
િરીકે ઓળખાય છે , અને બીજો િબક્કો સહક્રય ત્રીજો િબક્કો છે .
િારીહરક ત્રીજો િબક્કો
જો િમે કુ દરિી જન્મની યોજના બનાવી રહ્યા િો િો આ તવકલપ યોગ્ય િોઈ િકે છે . જો
િમને સિાતયિ જન્મની જરૂર િોય, અથવા જો િમારી તમડવાઇફ ભચિંતિિ િોય કે જન્મ પછી
િમારા પર રતિસ્રાવનું ઊંચું જોખમ િોઈ િકે છે િો આ તવકલપની િમારા માટે ર્લામણ
કરી િકાિી નથી. કે ટલાક સંિોધનોમાં જાણવા મળયું છે કે જો લલેસન્ે ટા કુ દરિી રીિે
નીકળી જાય િો જન્મ પછી રતિસ્રાવ થોડો વધી િકે છે , િેમ છિાં જો િમે જન્મ-પ ૂવે
લોિના સારા તિરો સાથે િંદુરતિ િોવ િો, આનાથી િમારા માટે કોઈ સમતયા ઊર્ી
થવાની િક્યિા નથી.
િમારા બાળકના જન્મ પછી, િે ગર્ભનાળ દ્વારા લલેસન્ે ટા સાથે જોડાયેલ ું રિેિ,ે જે િમારા
બાળકને શ્વાસ લેવાનું િરૂ કરિી વખિે ઓસ્તસજન અને રતિ પુરવઠો પ ૂરો પાડે છે .
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પ્રસવુ ત અને જન્મમાં શ ંુ અપેક્ષા િાખવી
10-15 તમતનટ પછી આ રતિ પુરવઠો કુ દરિી રીિે રોકાઈ જિે કારણકે લલેસન્ે ટા
ગર્ાભિયમાંથી અલગ થાય છે . આ ભબિંદુએ ગર્ભનાળને સલામિ કરી અને કાપી િકાય છે .
પછી િરિ જ િમે ગર્ાભિયમાં થોડા િળવા સંકોચન અને કદાચ દબાણ કરવાની ઇચ્છા
અનુર્વિો. િમને ઉર્ી સ્તથતિ મદદરૂપ લાગી િકે છે અને િમારા લલેસન્ે ટા સરળિાથી
બિાર નીકળિે. આ સામાન્ય રીિે પીડારહિિ િોય છે કારણ કે લલેસન્ે ટા નરમ િોય છે .
સહક્રય ત્રીજો િબક્કો

જો િમે સહક્રય ત્રીજા િબક્કા પર જાઓ છો, અથવા જો િમારી દાયણ બાળકના જન્મ પછી
િેની ર્લામણ કરે િો િમારી દાયણ િમને એક દવાનું ઈન્જેતિન આપિે જે ગર્ાભિયને
સંકોભચિ કરે છે . આ ઈન્જેતિન સામાન્ય રીિે કામ કરવા માટે થોડો સમય લે છે , અને આ
ભબિંદુએ બાળકની નાળ સુરભક્ષિ કરી અને કપાઈ જિે. ત્યારબાદ િમારી તમડવાઇફ / ડૉતટર
િમારા તનમ્ન પેટ પર સખિ દબાણ મ ૂકિે અને કાળજીપ ૂવભક ગર્ભનાળને સરકાવિે જે
લલેસન્ે ટા હડભલવર કરિે. આ પ્રહક્રયા સામાન્ય રીિે 10-20 તમતનટનો સમય લે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/#third-stage-of-labour
• નેિનલ ચાઇલડબથભ ટ્રતટ
www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour

િમારા બાળકની દે ખરે ખ રાખવી
પ્રસુતિ દરતમયાન, િમારી તમડવાઇફ િમારા બાળકના ધબકારા સાંર્ળિે અને િેની
સુખાકારી િપાસિે અને િે સુતનતિિ કરિે કે િે પ્રસુતિનો સારી રીિે સામનો કરી રિી
છે .
િમારી તમડવાઇફ આને ત્રણ અલગ અલગ રીિમાંથી કોઈપણ રીિે ચકાસી િકે છે :
•

િેન્ડ-િેલડ મિીન

•

એક પીનાડભ તટે થોતકોપ; અથવા

•

સિિ ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ.

જો િમારી ગર્ાભવતથા સામાન્ય અને િંદુરતિ િોય અને 37 અઠવાહડયા પછી િમારી પ્રસુતિ
પીડા કુ દરિી રીિે િરૂ થઈ િોય િો સામાન્ય રીિે િમને નાના િેન્ડ-િેલડ મિીનની મદદથી
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તનરીક્ષણ પ્રદાન કરવામાં આવિે જે િમારા બાળકના ધબકારાનો ધ્વતન પેદા કરે છે . આ
િે જ મિીન છે કે જે િમારી તમડવાઇફ / ડોતટર ગર્ાભવતથા દરતમયાન િમારા બાળકના
હૃદયના ધબકારા સાંર્ળવા માટે ઉપયોગ કરિા િિા
િમારી તમડવાઇફ િમારી પ્રસુતિ દરતમયાન
બાળકના

હૃદય

તનયતમિપણે

ધબકારાને

સાંર્ળિે.

સિિ

િમારી

અને

તમડવાઇફ

િમારા બાળકના હૃદયના ધબકારાને પીનાડભ
તટે થોતકોપથી

સાંર્ળી

િકે

છે .

પરં પરાગિ

તટે થોતકોપની જેમ િમે હૃદયની ધબકારા પણ
સાંર્ળી િકિો નિીં પરં ત ુ તમડવાઇફ િેને તપષ્ટ રીિે સાંર્ળી િકિે.
સિિ ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ (કે ટલીક વખિ સીટીજી િરીકે ઓળખાય છે ) એ એક મિીન
છે જેનો ઉપયોગ પ્રસુતિ દરતમયાન િમારા બાળકના હૃદય ધબકારા અને િમારા ગર્ાભિયના
સિિ સંકોચનને રે કોડભ કરવા માટે થાય છે . જો િમને ગર્ાભવતથા અથવા પ્રસુતિ દરતમયાન
કોઈ િકલીફ િોય િો િમને આ પ્રકારની દે ખરે ખ રાખવાની ર્લામણ કરવામાં આવી િકે છે .
તમડવાઇફ્સ અને/અથવા ડોકટરો તનયતમિપણે સમગ્ર પ્રસુતિ દરતમયાન આ રે કોડીંગને જોિે.
દે ખરે ખ રાખવા માટે િમારે િમારા પેટ ફરિે બે બેલટ પિેરવાના રિેિ.ે કેટલાક એકમોમાં
વાયરલેસ મિીન ઉપલબ્ધ થઈ િકે છે (િેને ટે લીમેટ્રી િરીકે ઓળખવામાં આવે છે ), જેનો
અથભ છે કે િમે વધુ મુતિ રીિે ફરવા માટે સક્ષમ થઈ િકો છો.
જો િમારી દાયણ અથવા ડોકટરો પ્રસુતિ દરતમયાન િમારા બાળકના ધબકારા તવિે ભચિંતિિ
િોય િો વધારાની દે ખરે ખની ર્લામણ કરી િકાય છે , આ નીચેનામાંથી કોઈ એક િોઈ િકે છે :
• ફેટલ તકે લપ ઇલેતટ્રોડ (એફએસઈ) જે િમારા બાળકના માથા સાથે સીધું જોડાયેલ છે
• ગર્ભ રતિ નમ ૂના (એફબીએસ), આ પરીક્ષણમાં િમારા બાળકના માથામાંથી લોિીનો
નાનો નમ ૂનો લઈને િમારા બાળકના ઑસ્તસજન તિરોને િપાસવાનું િોય છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો::
• NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/monitoring-yourbaby-labour
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પ્રસવુ ત અને જન્મમાં શ ંુ અપેક્ષા િાખવી

પ્રસુતિ અને જન્મની સ્તથતિઓ

પ્રસુતિ પીડા દરતમયાન, િક્ય િેટલું સહક્રય રિેવ ું અને જુ દી-જુ દી સ્તથતિઓનો પ્રયાસ કરવો િે
સારું છે . આ કરવાથી િમે િમારા બાળકને જન્મનળીમાંથી જન્મ માટે ની શ્રેષ્ઠ સ્તથતિમાં
પ્રોત્સાહિિ કરિો, જ્યારે સાથે જ િમારી પોિાની આરામ અને પિોંચી વળવાની ક્ષમિામાં પણ
મદદ મળિે. સહક્રય અને સીધા રિેવ ું પણ પ્રસુતિના સમયને ઓછો કરવા માટે જાણીતું છે .
િમે આ અજમાવી િકો છો:

•
•
•
•
•
•
•

ચાલવું
િમારા જીવનસાથીના ટે કાથી ઉર્ા રિો
સીડી ઉપર અને નીચે જવું
િાલવુ-ડોલવુ
ં
ં
બરથીંગ બોલનો ઉપયોગ કરવો
સીધા અથવા અકડથી બેસવું
ઘટભણયે
ંૂ

અથવા

િમામ

ચાર

સ્તથતિ

(િમારા િાથ અને ઘટણ
ંૂ
પર)

•

ઓતિકાના ટે કે પડખે ફરીને આડુ ં પડવું
(જ્યારે િમે આરામ કરવા માંગો ત્યારે ).

જન્મ દરમ્યાન, િમારી તમડવાઇફ િમને તવતવધ સ્તથતિઓ અજમાવવા માટે ટે કો આપિે.
િમારા િરીરને સાંર્ળવુ,ં અને િમારા માટે જે યોગ્ય લાગે િે કરવાનો પ્રયાસ કરો િે
મિત્વપ ૂણભ છે . જે સ્તથતિ િમે અપનાવી િકો છો િે િમે પાણી જન્મ પસંદ કયુું છે કે એતપડયુરલ
છે િેના પર આધાર િોઈ િકે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• Baby Centre www.babycentre.co.uk/l25025610/16-birthing-positions-forlabour-images
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/movement-andpositions-during-labour
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આયોજજિ તસઝેહરયન જન્મ
ફતિ 10 માંથી એક મહિલાને આયોજજિ તસઝેહરયન થતું િોય છે . આ તવતવધ પહરબળોને કારણે
િોય છે અને િમારા ઑબ્તટે હટ્રક અને દાયણની ટીમ સાથે મળીને તનણભય લેવામાં આવિે.
િમારા સીઝહરયનના એક હદવસ પિેલા િમને કે ટલીક દવાઓ લેવા માટે કિેવામાં આવિે.
તનદે તિિ મુજબ, આને પિેલાં અને િમારા ઑપરે િનની સવારે પિેલાં રાત્રે લેવી જોઈએ.
મધ્યરાતત્ર પછી િમારે કોઈ ખાવું ન જોઈએ પરં ત ુ િમારા ઑપરે િનના સવારના 6 વાગ્યા સુધી
પાણી પી િકાય.
િમારા સીઝહરયનના હદવસે િમે સામાન્ય રીિે વિેલી સવારે િમારી પ્રસ ૂતિ એકમ પર
પિોંચિો. કે ટલીક વાર જો પ્રસુતિ-વૉડભ વ્યતિ િોય, િો િમારે િમારું ઑપરે િન િરૂ થઈ િકે િે
પિેલાં થોડો સમય રાિ જોવી પડિે. ઑપરે હટિંગ તથયેટરમાં, િમારા જન્મ સાથીદાર સામાન્ય
રીિે િમારી સાથે જોડાઈ િકે છે અને સર્જરી દરમ્યાન િમારી પાસે રિી િકે છે , તસવાય કે ,
િબીબી કારણોસર, િમારે સામાન્ય એનેતથેહટકની જરૂર િોય.
મોટાર્ાગની સ્ત્રીઓમાં તપાઈનલ એનેતથેહટક અથવા સંયતુ િ તપાઇનલ એતપડયુરલ િોય છે જે
િરીરને પેટથી માંડીને પગ સુધી બિેરું કરે છે . િમારા મ ૂત્રાિયમાં કે થટ
ે ર દાખલ કરવાની જરૂર
પડિે, અને સામાન્ય રીિે િે પછીના હદવસે દૂ ર કરવામાં આવિે. ઓપરે િન િરૂ થઈ ગયા
પછી, બાળક સામાન્ય રીિે 10 તમતનટની અંદર જન્મે છે અને ઑપરે િન પ ૂણભ થાય અને બધું
સારું િોય ત્યારે િમે ઓપરે હટિંગ તથયેટરમાં િેની સાથે ત્વચાથી તપિભ દ્વારા સંપકભ કરી િકો છો.
સર્જરી પછી િમે હરકવરી ક્ષેત્રમાં થોડા કલાકો ગાળિો, અને એક નસભ અથવા તમડવાઇફ
તનયતમિપણે િમારા અવલોકોનો િપાસિે. િમે આ સમય દરમ્યાન િમારા બાળકને સાથે
જોડાવાનું અને ખોરાક આપવાનું િરૂ કરી િકો છો. થોડા કલાકો પછી િમારું એનેતથેહટક જતું
રિેિ.ે
િમે સામાન્ય રીિે િમારી હરકવરીના
આધારે ,
પોતટનેટલ

એકથી
વૉડભ

ત્રણ
પર

રાિ

માટે

રિેિો.

િમને

તનયતમિ પેઇનહકલર આપવામાં આવિે.
એનેતથેહટક બંધ થઈ ગયા પછી િમને
િરવા-ફરવામાં મદદ કરવામાં આવિે.
િસ્ત્રહક્રયા પછી રતિ ગંઠાઇ જવાના
જોખમોને ઘટાડવા

14

પ્રસુતિ અને જન્મમાં શુ ં અપેક્ષા રાખવી
માટે પ્રારં ભર્ક ગતિિીલિા અને લોિી પાિળં થવાના ઇન્જેતિનની ર્લામણ કરવામાં
આવે છે .
ઇમરજન્સી સીઝહરયન જન્મ તવિેની માહિિી માટે , આ પુસ્તિકાનું પાન નં. 33 જુ ઓ.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/what-happens/
• નેશનલ ચાઇલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/what-happens-during-elective-oremergency-caesarean-section
• RCOG: વસઝેરિયન કિાવવાનું પસંદ કિવું

www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/choosing-to-have-acaesarean-section/

જોહડયા બાળકોનો જન્મ
ગર્ાભવતથા

દરતમયાન

િમારા

જોહડયા

બાળકોના જન્મ માટે તવકલપોની ચચાભ કરવા
માટે
આવિે.

િમને
40

એપોઇન્ટમેન્ટ

આપવામાં

ટકાથી

જોહડયાઓ

વધુ

યોતનમાગભ મારફિે જન્મે છે અને બાકીના
કોઈ પણ આયોજીિ અથવા સંકટકાલીન
તસઝેહરયન દ્વારા જન્મે છે .
કે ટલાક હકતસાઓમાં આયોજજિ સીઝહરયનની ર્લામણ કરવામાં આવિે, ઉદાિરણ િરીકે , જો
િમારા બાળકો વચ્ચે એક જ લલેસન્ે ટા િોય, અથવા પ્રથમ બાળક બ્રીચ (પ્રથમ િભળયાની)
સ્તથતિમાં િોય.
પ્રસુતિ પીડા દરતમયાન, િે આગ્રિણીય છે કે િમારા બાળકોનું સિિ ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ
કરવામાં આવે કે મ કે પ્રસુતિ દરતમયાન જહટલિાઓનું જોખમ જોહડયા બાળકો માટે વધારે છે . જો
િમને િાત્કાભલક ઇમરજન્સી તસઝેહરયન જન્મની આવશ્યકિા િોય િો િે પણ ર્લામણ કરી
િકાય છે કે િમને એતપડયુરલ કરવામાં આવે. જોહડયાઓના જન્મ સમયે ઘણા લોકો િાજર િિે,
ઘણીવાર બે દાયણ, બે ઑબ્તટે હટ્રતિયન્સ અને બે નવજાિ તિશુ ડોકટરો.
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જો િમારે તત્રપુટી અથવા વધુ બાળકો િોય, િો િમારા બાળકોની હડભલવરી માટે ના સૌથી
સલામિ માગભ િરીકે આયોજીિ સીઝેહરયન જન્મની ર્લામણ કરવામાં આવિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/giving-birth-totwins/
• મલ્ટીપલ બર્ક ફાઉન્ડેશન
www.multiplebirths.org.uk/
• ટ્વીન અને મલટીપલ બથભ એસોતસયેિન
www.tamba.org.uk

પ ૂવભ-પહરપતવ પ્રસુતિ અને જન્મ
37 અઠવાહડયાની ગર્ાભવતથા પિેલાં જન્મેલા બાળકને 'પ ૂવભ-પહરપતવ' અથવા 'પ ૂવભ-સમય'
ગણવામાં આવે છે . પ ૂવભ-પહરપતવિાની તવતવધ શ્રેણીઓ છે ;
• અત્યંિ પ ૂવભ-સમય (28 અઠવાહડયાથી ઓછો સમય)
• બહુ પ ૂવભ-સમય (28 અને 32 અઠવાહડયા વચ્ચે)
• મધ્યમથી મોડો પ ૂવભ-સમય (32 અને 37 અઠવાહડયા વચ્ચે).

યુકેમાં, પ્રત્યેક 13 બાળકોમાંન ું એક લગર્ગ પ ૂવભ-પહરપતવ સમયે જન્મે છે .

જો િમારી ગર્ાભવતથા 37 અઠવાહડયાથી ઓછા સમયની િોય અને િમને
નીચેના ભચહ્નો િોય િો િમારી તમડવાઇફ અથવા મેટરતનટી યુતનટને કૉલ કરો:
• તનયતમિ માતસકસ્ત્રાવ જેવો દુ ખાવો અથવા સંકોચન
• સિિ પેટમાં દુ ખાવો
• "િો" - ગર્ાભવતથા દરતમયાન સતવિતસની અંદર લાળનો લલગ. આ તપષ્ટ અથવા
લોિીના ધબ્બાવાળો િોઈ િકે છે
• યોતનમાંથી િાજો લાલ રતિસ્રાવ
• િમારી યોતનમાંથી પ્રવાિીનો ઉર્રો અથવા ધાર - આ િમારું પાણી ત ૂટ્ું િોઈ િકે
છે
• પીઠનો દુ ખાવો જે િમારા માટે સામાન્ય નથી, અથવા યોતન અથવા ગુદામાં દબાણ.
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પ ૂવભ-સમયનો જન્મ જોખમી છે કારણ કે જે બાળકો
ખ ૂબ જલદી જન્મે છે િેઓ સંપ ૂણભપણે તવકતસિ ન પણ
િોઈ િકે , અને ગર્ાભિયની બિાર જીવન માટે
તનષ્ણાિ સિાયની જરૂર છે . પ ૂવભ-સમયે આવિા
બાળકોને લાંબા ગાળાની તવાત્ય સમતયાઓનું
જોખમ રિેલ ું િોય છે .
પ ૂવક-સમયના જન્મના કાિણો
પ ૂવભ-સમયની પ્રસુતિ પીડાના પહરણામે અથવા વિેલા જન્મની ર્લામણ કરવામાં આવેલ િોવાના
કારણે, ગર્ાભવતથા દરતમયાન ઉદ્ભવેલી (માિા અથવા બાળકને અસર કરિી) ગચ
ં ૂ વણોને કારણે બાળક
પ ૂવભ-પહરપતવિાથી જન્મી િકે છે .
ઘણા હકતસાઓમાં, િે તપષ્ટ થતું નથી કે પ્રસ ૂતિપીડા વિેલી િા માટે િરૂ થાય છે , જોકે પ ૂવભ-સમયની
પ્રસુતિના જોખમમાં વધારો કરવા માટે જાણીિા પહરબળોમાં નીચેનાનો સમાવેિ થાય છે :

•
•

પટલનું અકાળે ર્ંગાણ (િમારું પાણી વિેલી ત ૂટી જાય છે )
કે ટલાક ચેપ, જેમ કે કોરીઓમનીઓનાઇટીસ, જે પટલ અને બાળકનું રક્ષણ કરિા ઍમતનઑહટક

પ્રવાિીને અસર કરે છે .

•

બહુતવધ ગર્ાભવતથા (સરે રાિ ટ્વીન ગર્ાભવતથા એ 37 અઠવાહડયા લાંબી િોય છે , અને સરે રાિ

ટ્રીપલટ ગર્ાભવતથા 33 સલિાિની િોય છે )

•
•

અગાઉ આપેલ પ ૂવભ-સમયે જન્મ
'નીચે-પડી રિેલ' લલેસન્ટા (એટલે કે િે આંતિક રીિે અથવા સંપ ૂણભપણે સતવિતસને આવરે છે )

અથવા લલેસન્ે ટ્લ અવરોધ (એટલે લલેસન્ે ટા ગર્ાભિયની દીવાલથી અલગ િરૂ થાય છે )

•

ડાયાભબટીસ અથવા બળિરા સાથે સંકળાયેલ સ્તથતિ સહિિ માત ૃત્વની િબીબી પહરસ્તથતિઓ

(દા.િ. ક્રોિન રોગ)

•

ધ ૂમ્રપાન, દારૂ પીવો અથવા ગેરકાયદે સર પદાથોનો ઉપયોગ કરવો

•

નીચો બોડી માસ ઇન્ડેતસ (િમારી ઊંચાઈ પ્રમાણે વજન ઓછં િોવુ)ં

•
•
•

અસામાન્ય સતવિકલ કોતિકાઓને દૂ ર કરવા માટે બાયોલસી અથવા એલએલટીઝેડ સારવાર

•
•

ગર્ાભવતથાના આંિર-િેપહે ટક કોલેતટે તસસ (િમારા યકૃિને અસર કરિી ગર્ાભવતથા સ્તથતિ)

નબળં સતવિતસ જે ગર્ાભવતથા દરતમયાન ખુલી જઈ િકે છે
પોભલિાઇડ્રાસ્મ્નઓસ (અતિિય એસ્મ્નઓહટક પ્રવાિી)
ગર્ાભિયના આકારની અસામાન્યિાઓ.
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કે ટલીકવાર, િમારી ગર્ાભવતથા દરતમયાન જહટલિા તવકસી િકે છે અને િમારા િેલથકે ર
વ્યવસાતયક પ ૂવભ-સમયની હડભલવરીની ર્લામણ કરી િકે છે . પ ૂવભ-સમયની હડભલવરીની
આવશ્યકિાઓના ઉદાિરણોમાં િામેલ છે :

• મધ્યમથી ગંર્ીર પ ૂવભ-એકલેસ્મ્પતસયા (એક ગર્ાભવતથા સ્તથતિ જે ઉચ્ચ બ્લડ પ્રેિરનું કારણ
બની િકે છે જે િમારા કે ટલાક આંિહરક અંગોને પણ અસર કરી િકે છે )

• નબળી રીિે તનયંતત્રિ ડાયાભબટીસ
• ગર્ાભિયની આંિહરક વ ૃદ્ધિમાં પ્રતિબંધ (જ્યારે િમારા બાળકની વ ૃદ્ધિ ધીમી પડી જાય અથવા
બંધ થઇ જાય)

• જો િમારું પાણી વિેલી ત ૂટી જાય અને ચેપ તવકસિો િોય
• ગર્ાભવતથાની અન્ય િબીબી જહટલિાઓ
જે સ્ત્રીઓમાં અકાળે પ્રસુતિ પીડા િરુ થવાનું જોખમ માનવામાં આવે છે િેઓને િક્ય િેટલા
સલામિ લાંબા સમય સુધી ગર્ાભવતથા જાળવવા માટે સારવાર આપવામાં આવે છે .
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જો મને પ ૂવક-સમયની પ્રસ ૂવતમાં જવાનું ર્ાય તો શું ર્ાય?

િમે કે ટલા અઠવાહડયાના ગર્ભવિી છો િેના આધારે , િમારી પ્રસ ૂતિને ધીમી કરવા અથવા બંધ
કરવાના પ્રયાસ કરવા માટે િમને દવાઓ આપવામાં આવી િકે છે , ચેપ તવકસિો ઘટાડવા માટે
એન્ન્ટબાયોહટક આપવામાં આવી િકે છે અને જો િમારું બાળક વિેલ ું જન્મે િો િેના ફેફસાના
તવકાસમાં મદદ કરવા માટે અને ગર્ભ બિારના જીવન માટે િૈયાર કરવા માટે િમને તટીરોઈડ
ઈન્જેતિન આપવામાં આવી િકે છે . જો િમારું બાળક અત્યંિ પ ૂવભ-સમયે (28 અઠવાહડયાથી
ઓછં) જન્મે િો િમને નવજાિ સઘન સંર્ાળ એકમ સાથે મેટરતનટી યુતનટમાં િબદીલ કરવાની
જરૂર પડી િકે છે . ઉત્તર પતિમ લંડનમાં દરે ક પ્રસ ૂતિ એકમમાં તથાતનક તનયોનેટલ એકમ /
તવતિષ્ટ કાળજી બાળક એકમ છે જે બીમાર અથવા પ ૂવભ-સમયે જન્મેલ બાળકોની દે ખર્ાળ કરે છે ,
જો કે દરે ક યુતનટમાં તનયોનેટલ ઇન્ટે સ્ન્સવ કે ર એકમ િોિા નથી.
જો મારં ુ બાળક અકાળે જન્મે તો શું ર્ાય?
34 અઠવાહડયા પિેલા જન્મેલા બાળકોને શ્વસન, ખોરાક અને હફ
ં ૂ ાળા રાખવા માટે વધારાની
સિાયની જરૂર િોય છે , અને િેથી સંર્ાળ માટે નવજાિ એકમમાં િબદીલ કરવા જોઈએ. આ
સંર્ાળ ખ ૂબ કુ િળ તનયોનેટલ ટીમ દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવે છે . િમારા બાળકને ઇન્યુબટ
ે રમાં
રાખવાની જરૂર પડી િકે છે , જો કે િે એકવાર તથાયી થઈ જાય પછી િમે િેને પકડી િકિો અને
ત્વચાથી સંપકભ કરી િકિો.
કોલોતટ્રમ અને તિનનું દૂ ધ િરૂઆિમાં જન્મેલા બાળકો માટે ખ ૂબ ફાયદાકારક છે . જો િમારું
બાળક ખવડાવવા માટે િજી ખ ૂબ નાનું િોય િો િમે િમારા તિનના દૂ ધને વ્યતિ કરી િકો છો
અને િે િમારા બાળકને ટ્ુબ દ્વારા આપવામાં આવિે. તનયોનેટલ ટીમ િમારા દૂ ધને વ્યતિ
કરવામાં િમને સિાય આપિે.
જયારે િમારું બાળક/બાળકો પોિાની જાિે શ્વાસ લઈ િકે ત્યારે િેમને તિન અથવા બોટલ દ્વારા
ખવડાવો અને િેમનું વજન વધે ત્યારે િમે િેમને ઘરે લઇ જઈ િકિો. જો િમારા બાળકનો જન્મ
અતિિય વિેલા થયો િોય િો આ ઘણીવાર આમાં અઠવાહડયા લાગી િકે છે .
જ્યારે િમે અને િમારું બાળક પ્રસ ૂતિ એકમમાં રિેિો ત્યારે િમને પ્રસ ૂતિ ટીમ દ્વારા સિયોગ
આપવામાં આવિે. એવા પણ ઘણા સંગઠનો છે જે પ ૂવભ-સમયે જન્મેલા બાળકોના માિાતપિાને
સિાય પુરી પાડે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/premature-early-labour/
• બ્બ્લસ www.bliss.org.uk
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/pregnancy-complications/
premature-birth-information-and-support
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પ્રસુતિમાં પિોંચી વળવાની અને પીડા રાિિની વ્ય ૂિરચનાઓ
જેમ પ્રસુતિની પ્રગતિ થાય છે િેમ, સંકોચનની સંવદ
ે ના જેમ વધુ મજબ ૂિ અને વધુ િીવ્ર બને છે
િેમ િેને પિોંચી વળવામાં સિાય માટે ઘણાં તવકલપો ઉપલબ્ધ િોય છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relief-labour/
• લેબિ પેઇન્સ www.labourpains.com/home
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/pain-relieflabour-and-birth
પ્રાિં ભભક પ્રસુવત પીડાનો સામનો કિવો
પ્રારં ભર્ક પ્રસુતિ (અથવા ગુલિ) િબક્કો સામાન્ય રીિે ઘર પર વીિાવવામાં આવે છે અને એવી
ુ છે જે િમે પ્રસ ૂતિને સારી રીિે પ્રગતિ કરવા પ્રોત્સાિન આપિી વખિે થિી
ઘણી બધી વતતઓ
કોઈપણ અતવતથિાને સરળ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી િકો છો.
આ સરળ િકનીકો સમગ્ર પ્રસુતિ દરતમયાન પણ મદદ કરી િકે છે :

•

હફ
ં ૂ ાળં તનાન અથવા િાવર લેવ ું

•
•
•
•
•
•

સંકોચન વચ્ચે ઊંઘવુ/આરામ
ં
કરવો
ખાવુ-પીવુ
ં
,ં થોડુ ં અને વારં વાર
િાંિ અને િળવા રિો અને ઊંડા, ધીમા શ્વાસ પર ધ્યાન કે ન્ન્રિ કરો
રસોઈ રિેવા ટીવી જોવા જેવી વ્યગ્રિા િકનીકો
િમારા જન્મ-સાથીદાર પાસેથી મસાજ લો, ખાસ કરીને નીચલી પીઠ અને/અથવા ખર્ા પર
જુ દી જુ દી અવતથાઓનો પ્રયાસ કરો અથવા િળવેથી ચાલો

વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/working-pain-labour
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તવ-સંમોિન/ ઊંડી આિામદાયક તકનીકો
એવી કે ટલીક શ્વસન અને તવ-સંમોિન િકનીકો છે જે ઘણી સ્ત્રીઓને પ્રસુતિ પીડા અનુર્વિી
વખિે ફાયદાકારક લાગે છે . િકનીકો િીખવી અને પ્રેન્તટસ કરવી જોઈએ, અને એક લાયક
વ્યવસાયી દ્વારા િીખવવામાં આવવી જોઈએ. િમે િમારા તમડવાઈફ/દાયણને આ તવિે પ ૂછી િકો
અથવા તથાતનક સેવાઓ / વ્યવસાતયકો માટે ઑનલાઇન િોધ કરી િકો છો.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• વવચ ચોઈસ www.which.co.uk/birth-choice/getting-ready-to-givebirth/what-is-hypnobirthing
પ ૂિક ઉપચાિ
આમાં એરોમાથેરપી, એયુપતં ચર, િોતમયોપેથી અને હરફલેતસોલોજીનો સમાવેિ થાય છે . િમારી
તમડવાઇફને પ ૂછો કે િમારો પસંદ કરે લ પ્રસ ૂતિ એકમ ઑનલાઇન શું ઑફર કરે છે અથવા તથાતનક
પ્રેન્તટિનર માટે ઓનલાઇન િોધો. ગર્ાભવતથા અથવા જન્મ દરતમયાન અમુક િકનીકોનો ઉપયોગ
કરવો જોઈએ નિીં, િેથી પ ૂરક થેરેપીનો પ્રયાસ કરિા પિેલા િંમિ
ે ા લાયક વ્યવસાયીની સલાિ
લો.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• બેબી સેંટિ www.babycentre.co.uk/a1027876/complementary-therapies-for-labour-pain
ટે ન્સ - ટીઈએનએસ (ટ્રાન્સક્યુટેનીયસ ઇલેક્ટ્તટ્રકલ નવક ક્ટ્તટમ્યુલેશન)
આ નાનું મિીન િમારી ચોંટી જાય િેવા ઇલેતટ્રોડ પેડ્સનો ઉપયોગ કરીને િમારી પીઠ સાથે
જોડવામાં આવે છે , અને િે િમારા િરીર મારફિ િળવા અને પીડારહિિ ઇલેન્તટ્રકલ પલસ
મોકલે છે , જે પીડા ફેલાવિી ચેિાને ખલેલ પિોંચાડે છે . િે િમારા િરીરની કુ દરિી પીડા દૂ ર
કરિા એન્ડોહફિન ઉત્પાદનને પણ ઉત્તેજન આપી િકે છે . ટે ન્સ પ્રારં ભર્ક પ્રસુતિમાં સૌથી
અસરકારક છે .
ટે ન્સ (TENS) મિીનોને ર્ાડે લઇ િકાય અથવા ઓનલાઇન કે મોટા હરટે લરો પાસેથી ખરીદી
િકાય છે . ખાિરી કરો કે િમે જે મિીન મેળવો છો િે ખાસ કરીને પ્રસુતિ માટે બનાવેલ છે કારણ કે
બીજા ઘણાં તવતવધ પ્રકારો પણ ઉપલબ્ધ છે .
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વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relief-labour/#tens-machines
• વવચ ચોઈસ www.which.co.uk/reviews/tens-machines/article/should-i-use-atens-machine-during-labour
ગે સ અને િવા (એન્ટોનૉતસ)

આ ઓસ્તસજન અને નાઈટ્રસ ઑકસાઈડ
ગેસનું તમશ્રણ છે , અને િે એક માઉથપીસ દ્વારા
શ્વાસમાં લેવામાં આવે છે જેનું તનયંત્રણ િમારી
પોિાની પાસે િોય છે . િેનો ઉપયોગ સમગ્ર
તથાતપિ પ્રસુતિ દરતમયાન કરી િકાય છે અને
િે

સંકોચનમાંથી

િમને

અનુર્વાિી

અતવતથિાને ઘટાડી િકે છે .
જો િમે ઘરે જન્મ આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા િોવ િો એક દાયણ િમારા ઘરમાં િમારા
ઉપયોગ કરવા માટે એન્ટોનોતસનું એક તસભલન્ડર લાવી િકે છે . િે િમામ તમડવાઇફ વડે
ચાલિા અને ઑબ્તટે હટ્રક એકમોમાં ઉપલબ્ધ છે . પ્રસ ૂતિમાં ટૂંકા ગાળાનો ઉપયોગ કોઈ
િાતનકારક આડઅસર ઉર્ી કરિે નિીં અને િમે િેનો ઉપયોગ કરિી વખિે મોટેર્ાગે િરિા-ફરિા
રિી િકો છો. િે બરતથિંગ પ ૂલમાં પણ વાપરી િકાય છે . ઍન્ટોનૉતસ કેટલીક સ્ત્રીઓને િળવું માથુ,ં ઊંઘ
અથવા ઉબકાનો અનુર્વ થઇ િકે છે - જો િમને આવું થાય િો િમે િેનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી
િકો છો અને અસરો ઓછી થઈ જિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relieflabour/#gas-and-air-entonox-for-labour
પ્રસુવત અને જન્મમાં પાણી
પાણીનો ઉપયોગ (તનાન અથવા િો બરતથિંગ પ ૂલમાં) પ્રસ ૂતિમાં પીડામાં રાિિ અને આરામમાં
સિાય કરવાની અસરકારક પિતિ િરીકે જાણીિો છે .
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જો િમારી ગર્ાભવતથા અને પ્રસુતિ સીધી-સરળ રિી િોય િો બરતથિંગ પ ૂલનો ઉપયોગ િમારા માટે
ખાસ યોગ્ય િોઈ િકે છે . પાણી િરીરના િાપમાનની આસપાસ રાખવામાં આવિે અને િમે પ્રસુતિ
દરમ્યાન ઈચ્છો િે પ્રમાણે અંદર અને બિાર જઈ િકો છો.
ઘણી સ્ત્રીઓ િેમના બાળકને પ ૂલમાં જન્મ આપવાનું પણ પસંદ કરે છે , િે એક સલામિ તવકલપ છે
જો પ્રસુતિ દરતમયાન િમારા અને િમારા બાળક સાથે બધું બરાબર રહ્ું િોય. જો િમે ઘરે જન્મ
આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા િોવ િો િમે બરતથિંગ પ ૂલ ર્ાડે રાખી િકો છો. જો િમે ઘરે અથવા
િમારા પ્રસ ૂતિ એકમમાં પાણીમાં જન્મ આપવા તવિે વધુ જાણવા માગિા િોવ િો િમારી
તમડવાઇફ સાથે ચચાભ કરો.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/where-can-i-givebirth/how-prepare-waterbirth
• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/use-water-birth-pools-labour
ઓવપયોઇડ ઇન્ેતશન્સ (પેવર્રડન / ડાયમોિફીન / મેક્ટ્ટટડ)
આ મજબ ૂિ પીડા-તનવારક દવાઓ છે , જે ઇન્જેતિન દ્વારા આપવામાં આવે છે . િે સામાન્ય રીિે
અસર કરવા 20-30 તમતનટનો સમય લે છે અને બે થી ચાર કલાક સુધી ચાલે છે . િેઓ િમને
પીડાને પિોંચી વળવા અને આરામ કરવામાં મદદ કરી િકે છે , જો કે િેની કે ટલીક આડઅસરો છે
જેને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે .
ઓતપઓઇડ ઇન્જેતિન્સ ઊંઘણિી બનાવી િકે છે અને ઉબકા અને ઉલટી પેદા કરી િકે છે . આ
થવાથી બચવા માટે િમારી તમડવાઇફ સામાન્ય રીિે િેની સાથે જ બીમારી-પ્રતિરોધી દવા પણ
આપિે.
ઑપીઓઇડ ઇન્જેતિન્સ લલેસન્ે ટાને પાર કરે છે અને જો િે આપવામાં આવ્યા પછી િરિ જ બાળક
જન્મે િો િે િમારા બાળકની શ્વાસ લેવાની ક્ષમિાને અસર કરે છે . જો િમારી તમડવાઇફને એવું
લાગત ું ન િોય કે દવા પાસે જન્મ પિેલા સમાલિ થઇ જવા માટે પ ૂરિો સમય િિે િો િેની િમારા
માટે પીડા રાિિના તવકલપ િરીકે ર્લામણ કરવામાં આવિે નિીં. ઓપીઓઇડ ઇન્જેતિન્સ િમારા
બાળકના જન્મ પછીના પ્રથમ ખોરાકને પણ અસર કરી િકે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/painrelief-labour/#pethidine-injections-in-labour
• લેબિ પેઇન્સ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief
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એપીડયુિલ

એતપડયુરલ એ પ્રસુતિ વખિે પીડા રાિિ માટે ન ું સૌથી વધુ અસરકારક ફામાભકોલોજજકલ તવરૂપ
છે . પીડા રાિિની આ પિતિ ફતિ એનેતથેટીતટ દ્વારા ઑબ્તટે હટ્રક એકમ (પ્રસુતિ વૉડભ ) પર જ
આપી િકાય છે .
એતપડયુરલ એ તવતિષ્ટ પ્રકારનું એનેતથેહટક છે જે પાછળના ર્ાગમાં ઇન્જેતિન િરીકે આપવામાં
આવે છે , જે મગજ સુધી ઊતમિ લઇ જિી ચેિાને તનિેિ કરે છે . એક વાર પ્રથમ વખિ ડોઝ
આલયા પછી િે કામ કરવા માટે 20 તમતનટનો સમય લે છે અને પછી િમે અથવા િમારા
તમડવાઇફ આરામ જાળવી રાખવા માટે જરૂર પ્રમાણે દવા વધારિે.
એતપડયુરલ સામાન્ય રીિે અસરકારક રીિે પીડામાં રાિિ પુરી પાડે છે , જો કે કે ટલીક સ્ત્રીઓને
િે િંમિ
ે ા સંપ ૂણભ રીિે કાયભ કરત ુ નથી જણાતુ,ં અને િેને સમાયોજજિ અથવા ફરી ગોઠવવાની
જરૂર પડી િકે છે . જો િમને એતપડયુરલ આપવામાં આવે િમારા િાથમાં હડ્રપ અને સિિ
ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણની જરૂર પડિે.
કે ટલીક સ્ત્રીઓ એતપડયુરલ પછી પણ િલનચલન કરી િકે છે , જ્યારે બીજાઓને િે અઘરું લાગે છે
કારણ કે િેમના પગને ર્ારે લાગે છે અને િેમના વજનને ટે કો આપી િકિા નથી. જો િમે
એતપડયુરલ સાથે ચાલવા માગિા િોવ િો િમારી તમડવાઇફે પ્રથમ િપાસ કરવી જોઈએ કે
િમારા પગ પયાભલિ મજબ ૂિ છે , અને કોઈકને િંમિ
ે ાં િમને ટે કો આપવા માટે સાથે ચાલવું જોઈિે.
કે ટલીક સ્ત્રીઓ પેિાબ પસાર કરવામાં મુશ્કે લી અનુર્વે છે , જો આવું થાય િો િમારા મ ૂત્રાિયને
ખાલી કરવા માટે કે થટ
ે રની જરૂર પડી િકે છે . િમારા પ્રસુતિના િબક્કાના આધારે , આ કે થટ
ે ર
જન્મ પછી બીજા હદવસ સુધી રિી િકે છે .
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પ્રસુતિ અને જન્મમાં શુ ં અપેક્ષા રાખવી
એતપડયુરલ િમારા બ્લડ પ્રેિરને અસર કરી િકે છે , િેથી િેની તનયતમિપણે દે ખરે ખ રાખવાની
જરૂર રિેિ.ે એતપડયુરલ સાથે પ્રસુતિના બીજા િબક્કામાં વધુ સમય લાગી િકે છે , અને િમને
સિાતયિ જન્મની જરૂર પડે િેવી િક્યિા વધી િકે છે . િેનાથી ખંજવાળ અથવા ધ્રુજારી પણ થઈ
િકે છે . એતપડયુરલના અન્ય જોખમોમાં ગંર્ીર માથાનો દુ ખાવો અથવા ર્ાગ્યે જ ચેિાના
નુકસાનનો સમાવેિ થાય છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relief-labour/#epidural
• લેબિ પેઇન્સ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief

પ્રસુતિ અને જન્મ માટે ની મારી ટીમ
તમડવાઇફ

જ

િમારી

પ્રસુતિમાં

મુખ્ય સંર્ાળ લેનાર છે , પછી ર્લે
િમે િમારા બાળકને ઘર પર,
તમડવાઇફરીના

આગેવાનીવાળા

જન્મ કે ન્ર પર અથવા ઓબ્તટે હટ્રક
લેબર વૉડભ માં જન્મ આપવાનુ ં પસંદ
કરો.

તથાતપિ

મહિલાઓ

પ્રસુતિ

સામાન્ય

ધરાવિી
રીિે

એક

સમતપિિ તમડવાઇફ િરફથી સંર્ાળ
મેળવિે. િમે અને િમારું બાળક સારી અને સલામિ છે િેની ખાિરી કરિા, િમારી
તમડવાઇફ પ્રસુતિ દરતમયાન િમને સિયોગ આપિે.
ઓબ્તટે હટ્રશ્યન પ્રસુતિ અને/અથવા જન્મ દરમ્યાન કોઈપણ ગચ
ં ૂ વણો અથવા વધુ
જહટલ જરૂહરયાિો ઊર્ી થાય િો િેઓ િમારી સંર્ાળમાં સામેલ થિે. જો િમારા માટે
પ્રસુતિ પ્રેરણની સલાિ આપવામાં આવે, અથવા જો િમારી પ્રસુતિ અને/અથવા જન્મ
ધીમો પડે િો સંર્તવિ છે કે ઓબ્તટે હટ્રશ્યન િમને જોિે. જો િમારી તવાત્યમાં કોઈ
ભચિંિાઓ જણાય િો િમારા બાળકના તવાત્ય અથવા સિાતયિ કે તસઝેહરયન જન્મની
ર્લામણ કરવામાં આવે િો િમને ઓબ્તટે હટ્રશ્યન દ્વારા પણ િમને જોવામાં અને સંર્ાળ
આપવામાં આવિે જે િમારી તમડવાઇફ સાથે સિર્ાભગિામાં કામ કરિે.
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મેટરતનટી સપોટભ કાયભકરો પ્રસુતિ દરતમયાન િમને સિયોગ આપવા માટે િમારી
તમડવાઇફની સીધી દે ખરે ખ િેઠળ કામ કરી િકે છે . િેઓ જન્મ પછી તુરંિ િમારા બાળકને
ખોરાક આપવામાં પણ મદદ કરી િકે છે .

એનેતથેટીતટ - જો િમને પ્રસુતિ દરતમયાન એતપડયુરલ આપવામાં આવે િો, એને એક
એનેતથેટીતટ દ્વારા મ ૂકવામાં આવિે. જો િમને સીઝેહરયન જન્મની જરૂર િોય, િો ઓબ્તટે હટ્રશ્યન
અને િમારી તમડવાઇફ સાથેની સિર્ાભગિામાં, િમને તથયેટરમાં એનેતથેટીતટ દ્વારા પણ સંર્ાળ
મળિે. જો િમને િબીબી પહરસ્તથતિઓને કારણે કોઈ િકલીફ િોય અથવા ઉચ્ચ તિરની
સંર્ાળની જરૂર િોય િો એનેતથેટીતટ્સ પણ િમારી સંર્ાળમાં સામેલ થઈ િકે છે .

તથયેટર ટીમ - જો િમારે આયોજજિ અથવા ઇમરજન્સી સીઝેહરયનથી જન્મ આપવાનો િોય િો
એનેતથેહટતટ, ઑબ્તટે હટ્રતિયન અને તમડવાઇફ મદદ માટે તથયેટરમાં તટાફ રિેિે જે િમારી સંર્ાળ
લે છે . જો સિાતયિ જન્મની ર્લામણ કરવામાં આવે અથવા જો જન્મ પછી િમને કોઈ જહટલિા
િોય િો િેને વધુ સઘન કાળજીની જરૂર િોય િો િમે તથયેટરમાં પણ િોઈ િકો છો.

તવદ્યાથી દાયણ/ડૉતટર - પ્રસુતિ અને જન્મ દરમ્યાન, િમારી નામાંહકિ તમડવાઇફ/દાયણ
સાથે કામ કરિી એક તવદ્યાથી તમડવાઇફ અથવા ડૉતટર િોઈ િકે છે . તવદ્યાથી દાયણ અથવા
ડૉતટરો િમને િાલીમના િેમના િબક્કાને આધારે , તમડવાઇફની પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ દે ખરે ખ
િેઠળ કાળજી અને સમથભન પ્રદાન કરી િકે છે . સંર્ાળ ફતિ િમારી સંમતિથી જ પ્રદાન કરવામાં
આવિે, અને િમારી તમડવાઇફ િમારી સાથે આની ચચાભ કરિે.

એડમીન /કલેહરકલ - જન્મ કે ન્રો અને પ્રસુતિ વોડભ માં દાયણ અને ડૉતટરોની ટીમ એક હરતપેિન,
તલેહરકલ અને વિીવટી તટાફની એક ટીમ દ્વારા સિાતયિ િિે. કૃપા કરીને ખાિરી કરો કે જો િમારા
સંપકભ નંબર, સરનામાં અથવા જી.પી.માં કોઈ ફેરફાર િોય િો િે મુખ્ય દતિાવેજો પર યોગ્ય માહિિી
રે કોડભ કરે લી છે કે કે મ િે સુતનતિિ કરવા તલેહરકલ ટીમને જાણ કરવાનું સુતનતિિ કરો.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/antenatal-teammidwife-obstetrician-pregnant/
• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/pregnancy/your-care-throughpregnancy-labour-and-birth and www.nct.org.uk/pregnancy/healthcareprofessionals-pregnancy-and-labour
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સિાતયિ જન્મ
પ્રસુતિ અને જન્મ માટે સિાયની ર્લામણ િમારી તનયિ િારીખ પિેલા, િબીબી કારણોસર,
જ્યારે િમે િમારી તનયિ િારીખ અને / અથવા પ્રસુતિ સમયને પાર કરી જાઓ છો ત્યારે
કરવામાં આવે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/assistedbirth
• વવચ ચોઈસ www.which.co.uk/birth-choice/safety-and-interventions/inductionsand-interventions-in-labour

જયારે ગર્ાભવતથા િમારી તનયિ િારીખથી આગળ વધી જાય છે
જો િમને કોઈ જટીલિા તવના િંદુરતિ ગર્ાભવતથા રિી િોય
અને 41 અઠવાહડયા સુધી પ્રસુતિ પીડા ન થઇ િોય િો િમારે
આગામી પગલાંઓની ચચાભ કરવા માટે િમારી તમડવાઇફ
સાથે એક તનયતમિ મુલાકાિ િિે.
આ મુલાકાિ વખિે િમને એક પટલ આપવામાં આવિે, જે સતવિતસની
આંિહરક િપાસ છે . આ પરીક્ષા દરતમયાન િમારી તમડવાઇફ િમારા ગર્ાભિયની ટોચની
ગરદનને િમારા સતવિતસમાં દાખલ કરિે અને િમારા બાળકના માથાને ઢાંકિી પટલની થેલીની
આસપાસ જિે. આને િોમોન્સ છૂટા કરે છે જે પ્રસુતિને 24 કલાકની અંદર િરૂ કરવા પ્રોત્સાિન
આપે છે . ક્યારે ક ગર્ાભિય િજુ સુધી ખુલયું નથી િોતુ,ં અને તવીપ િક્ય િોતું નથી. િમને કે ટલાક
તવીપ માટે પાછા આવવા માટે આમંતત્રિ કરવામાં આવી િકાય છે . આ મુલાકાિમાં િમારી
તમડવાઇફ િમને પ્રસુતિ પદ પ્રેહરિ કરવાની િારીખ આપિે. આ સામાન્ય રીિે 41 અઠવાહડયા
અને ત્રણ, ચાર અથવા પાંચ હદવસ (િમારા પ્રસ ૂતિ એકમો માગભદતિિકા અને ઉપલબ્ધિાને
આધારે ) દ્વારા ર્લામણ કરવામાં આવે છે . કે ટલાક પ્રસ ૂતિ એકમો કુ દરિી રીિે પ્રસુતિ િરુ કરવા
માટે પ્રોત્સાહિિ કરવા પ ૂરક ઉપચાર પ્રદાન કરી િકે છે . િમારી તમડવાઇફને આના તવિે પ ૂછો.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• ટોમી'સ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/over-40-weeks-pregnant-overdue
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પ્રસુતિ પીડાનુ ં પ્રેરણ
જોખમો અને ફાયદાઓને સંપ ૂણભપણે સમજવા માટે , આ િતિક્ષેપોની િંમેિા િમારી સાથે
ચચાભ કરવામાં આવિે, અને કંઈપણ બનિા પિેલાl િમારી સંમતિ લેવામાં આવિે.
પ્રસુતિ પીડા કેવી રીિે પ્રેરવામાં આવે છે ?
આિરે 30 ટકા સ્ત્રીઓને તવતવધ કારણોસર પ્રસુતિ પીડા પ્રેરવાની ર્લામણ કરવામાં
આવે છે . િમારી તમડવાઇફ અથવા ઑબ્તટે હટ્રતસયન િમારી સાથે તનયતમિ રીિે
પ્રસ ૂતિના સમયગાળા દરતમયાન 36 અથવા 40 અઠવાહડયા વખિે પ્રસુતિ પ્રેરણ અને
િેના ફાયદા અને જોખમો તવિેની સંપ ૂણભ ચચાભ કરિે, જે િમને સંપ ૂણભપણે સુભચિ તનણભય
લેવા માટે સક્ષમ કરિે. પ્રસુતિ પીડા પેદા કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાિી પિતિઓ
પહરબળોની શ્રેણીના આધારે અલગ અલગ િોય છે . િમારા ડૉતટર અને તમડવાઇફ
િમારી સાથે જુ દી જુ દી પિતિઓની ચચાભ કરિે અને િમારી અંગિ પહરસ્તથતિઓના
આધારે પિતિની સલાિ આપિે.
જ્યારે િમે િમારા પ્રસુતિ પ્રેરણ માટે મેટરતનટી યુતનટમાં આવો ત્યારે , તમડવાઇફ
િમારા અને િમારા બાળકનુ ં સંપ ૂણભ મ ૂલયાંકન કરિે જેમાં િમારા બાળકના હૃદયના
ધબકારાના ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ (સીટીજી) નો સમાવેિ થિે અને શુ ં િમને
સંકોચન થાય છે કે કે મ િે પણ જોિે. ત્યારબાદ તમડવાઇફ અથવા ડૉતટર યોતનમાગભ
પરીક્ષણ દ્વારા િમારા સતવિતસનુ ં મ ૂલયાંકન કરિે. પ્રેરણ માટે ના આ પરીક્ષણોના
તવકલપોની િમારી સાથે ચચાભ કરવામાં આવિે.
કેટલીક સ્ત્રીઓને નીચે આપેલા પગલાઓમાંની માત્ર એકની જરૂર પડી િકે છે અને
અન્યોને િેમની પ્રસુતિ પીડા તથાપવા માટે ત્રણેયની જરૂર પડિે (મજબ ૂિ, તનયતમિ
સંકોચન સાથે ચાર સેન્ન્ટમીટર પ્રસરણ):
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તટેપ 1
પ્રોતટાગ્લેન્ન્ડન
ઘણી સ્ત્રીઓને લાગે છે કે િેમનું સતવિતસ િજુ સુધી પ્રસુતિ માટે િૈયાર નથી, અને આ હકતસામાં
િમારી તમડવાઇફ યોની પરીક્ષણ દરતમયાન પ્રોતટાગ્લેન્ન્ડન િરીકે ઓળખાિા િોમોન ધરાવિી જેલ
અથવા પેસરી દાખલ કરિે. જેલ છ કલાકથી વધુ સમયે કામ કરે છે અને િમને આ સમય માટે
મેટરતનટી યુતનટમાં રિેવાનુ કિેવામાં આવિે. પેસરી ધીમે ધીમે ચોવીસ કલાકે મુતિ થાય છે , અને
જો િમે અને િમારું બાળક સારી પ્રતિહક્રયા આપે િો િમે આ સમય દરતમયાન ઘરે જઇ િકો છો.
કે ટલીક સ્ત્રીઓને માટે જેલ અથવા પેસરી સંકોચન અને પ્રસુતિ પીડા િરૂ કરવા માટે પ ૂરિી લાગે છે .
અન્ય સ્ત્રીઓમાં કોઈપણ ફેરફારો અનુર્વાિે નિીં. દવાને કામ કરવા માટે સમય મળયા પછી એક
તમડવાઇફ ફરીથી સતવિતસનું મ ૂલયાંકન કરિે અને જોિે કે શું પાણી ત ૂટવું િક્ય છે કે કે મ. કે ટલાક
સ્ત્રીઓને પ્રોતટાગ્લેન્ન્ડનની વધુ માત્રા આપી િકાય છે .
બલ ૂન કૅથટ
ે ર
જો પ્રોતટાગ્લેન્ન્ડન પેસર
ે ી કામ ન કરે અથવા િે િમારા સંજોગો માટે યોગ્ય ન િોય િો િમને બલ ૂન
કૅથટ
ે ર આપવામાં આવી િકે છે . આ એક નાનો બલ ૂન છે જે સતવિતસમાં, દબાણ મ ૂકીને, દાખલ
કરવામાં આવે છે , જે િમારા િરીરને િેના પોિાના કુ દરિી પ્રસુતિ િોમોન્સનો સ્ત્રાવ કરાવે છે જે
સતવિતસમાં િળવા ખેંચાણ અને પ્રસરણ પ્રેરે છે . બલ ૂન કૅથટ
ે ર પ્રસુતિની િૈયારી માટે સતવિતસને
ખેંચીને નરમ કરવા માટે 12-24 કલાકથી વધુ સમયે કામ કરે છે .

તટેપ 2
એસ્મ્નઓટોમી
કે ટલીક સ્ત્રીઓ (ખાસ કરીને જેઓને પિેલાં એક બાળક િોય છે ) ને કિેવામાં આવી િકાય છે કે
િેમના સતવિતસ પાિળા અને ખુલલા થવા લાગ્યા છે . આ હકતસામાં િે ર્લામણ કરવામાં આવિે
કે િમારા પાણીને કૃતત્રમ રીિે િોડવામાં આવે જેને એસ્મ્નઓટોમી કિેવામાં આવે છે . િમારા
બાળકની આસપાસના પાણીની થેલીમાં તછર બનાવવા માટે એક તમડવાઇફ યોતનમાં નાના
જતુ
ં રહિિ હકૂ દાખલ કરિે. પાણી ત ૂટી જાય પછી, પ્રસુતિ પીડા િેની જાિે િરૂ થઈ િકે છે .
િમારી પ્રસુતિ પીડાની અવતધ માટે યોતનમાંથી અસ્મ્નનોહટક પ્રવાિી નીકળવાનું ચાલુ થઇ િકે
છે .
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તટેપ 3
ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ

િે સ્ત્રીઓ માટે પાણી ત ૂટી ગયા પછી પણ િેમના સંકોચન િરૂ થિા નથી િેમને ઓસ્તસટોતસન
િરીકે ઓળખાિા િોમોનની ર્લામણ કરવામાં આવિે. ઓસ્તસટોતસન િમારા િાથ અથવા
બાવળામાં કે ન્યુલા દાખલ કરીને સીધા નસોમાં નાની માત્રામાં આપવામાં આવે છે . ઓસ્તસટોતસન
હડ્રપ િમારા ગર્ાભિયને સંકોચન કરવા પ્રેરે છે . હડ્રપ સામાન્ય રીિે િમારા બાળકનો જન્મ ન થાય
ત્યાં સુધી સિિ આપવામાં આવે છે . એક દાયણ િમારી કાળજી લેિે અને પ્રસુતિની અવતધ
દરતમયાન િમારી અને િમારા બાળકની નજીકથી દે ખરે ખ રાખિે.

વારં વાર પ ૂછાિા પ્રશ્નો
પ્રેરણ માટે કે ટલો સમય લાગી િકે છે ?
ઇન્ડતિન થોડા કલાકોથી થોડા હદવસો સુધીનો સમય લઈ િકે છે . િમારા માટે પુષ્કળ વતતુઓ
સાથે લાવો, કારણ કે દવાઓ કામ કરવાનું િરૂ કરે િેની ઘણી રાિ જોવી પડી િકે છે .
જો પ્રેરણ કામ કરવાનું િરુ ના કરે િો શું થાય?
જો પ્રેરણ અસફળ રિે િો િમારી તમડવાઇફ અને ડૉતટર િમારી સાથે િમારા તવકલપોની ચચાભ
કરિે. આ તવકલપોમાં રાિ જોવી, બીજુ ં કં ઈક અથવા તસઝેહરયન જન્મ કરવાનો પ્રયાસ કરવો
િામેલ િોઈ િકે છે .
શું પ્રેરણ પીડાદાયક િોય છે ?
યોતનમાગભ પરીક્ષણથી અતવતથિા લાગી િકે છે પરં ત ુ પીડાદાયક ન િોવું જોઈએ. એવું લાગે છે કે
પ્રેહરિ પ્રસુતિ (ખાસ કરીને ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ સાથે) એ કુ દરિી પ્રસુતિ કરિાં વધુ અતવતથ િોઈ
િકે છે . િમે પ્રેરણ પ્રહક્રયાના દરે ક િબક્કે િમારી તમડવાઇફ સાથે પીડા રાિિ માટે તવકલપોની
ચચાભ કરી િકો છો.
શું મારે પ્રેરણ લેવ ું જોઈએ?
િમારી તમડવાઇફ / ડૉતટર િે સમયે િમને પ્રેરણના જોખમો અને લાર્ો સાથે સમજાવિે કે િા માટે
િમારા / િમારા બાળક માટે િેની ર્લામણ કરવામાં આવી છે . જો િમે પ્રેરણ ન લેવાનું પસંદ કરો
છો અથવા િેને તવલંભબિ કરવાનું પસંદ કરો છો, િો િમને અને િમારા બાળકની સુખાકારીને
અવલોકન કરવા માટે િમને વધારાની દે ખરે ખ આપવામાં આવી િકે છે .
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પ્રસ ૂતિમાં િતિક્ષેપ
િમારું પાણી િોડી પાડવું (એસ્મ્નઓટોમી)
પ્રસુતિ પિેલાં, િે દરતમયાન િમારું પાણી સામાન્ય રીિે કોઈક સમયે ત ૂટી જાય છે (જોકે
ક્યારે ક િે ત ૂટત ું નથી - અને કે ટલાક બાળકો િેમના એતમનોહટક સૅક (કોથળી) માં જન્મે છે ).
જો િમારી પ્રસુતિ પીર ધીમી પડી ગઈ િોય અથવા િમારા બાળકની સુખાકારી તવિે ભચિંિા
િોય િો, િમારી તમડવાઇફ િમારા પાણીને િોડવાની ર્લામણ કરી િકે છે . આ તનયતમિ
યોતનમાગભ પરીક્ષા દરતમયાન કરવામાં આવે છે , િે િમારા બાળકને નુકસાન પિોંચાડતું
નથી, અને કે ટલીકવાર પ્રસુતિની લંબાઇ પણ ઘટાડે છે .
ઓસ્તસટોતસન (તસન્ટો અથવા તસિંટોસીનોન િરીકે ઓળખાય છે )

ઓસ્તસટોતસન એ કુ દરિી રીિે બનત ું િોમોન છે જે િમારા ગર્ાભિયને સંકોચન કરવા પ્રેરે
છે . જો િમારું સંકોચન ધીમું પડી જાય છે , અથવા સતવિતસને ફેલાવવામાં િે અસરકારક
નથી, િો િે ર્લામણ કરી િકાય છે કે િમને એક તસન્થેહટક ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ આપવામાં
આવે જે નાની માત્રામાં કે ન્યુલા દ્વારા સીધું નસોમાં આપવામાં આવે છે . િે સંકોચનને
મજબ ૂિ અને વધુ તનયતમિ બનાવે છે . જો િમને ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ આપવામાં આવે િો,
િમારા અને િમારા બાળકની નજીકથી દે ખરે ખની (સિિ ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણનો
ઉપયોગ કરીને) ર્લામણ કરવામાં આવે છે .
એતપતસઓટોમી
એતપસીઓટોમી એ એક કાપો છે જે (િમારી સંમતિથી) િમારા બાળકના જન્મમાં મદદ
કરવા માટે પેરીતનયમ (િમારી યોતન અને િમારા ગુદા વચ્ચેનો તવતિાર) પર કરવામાં
આવે છે . જો િમારા બાળકના હૃદયના ધબકારા સ ૂચવિા િોય કે િક્ય િોય િેટલી વિેલી
િકે બાળકને જન્મ આપવાની જરૂર છે , િો િમારી દાયણ અથવા ડૉતટર આની ર્લામણ
કરી િકે છે , જો િમારે સિાતયિ જન્મ આપવાનો િોય અથવા િમારી ગુદાને અસર કરિો
ગંર્ીર કાપાનું ઉચ્ચ જોખમ િોય. એતપસીઓટોને ઓગળી જાય િેવા ટાંકા લઈને સરખું
કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય રીિે એક મહિનાની અંદર જ િેના પર રૂઝ લાવી દે છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/episiotomy/
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કે ટલાક હકતસાઓમાં િમારા ડૉતટર વેન્ટાઉઝ અથવા ફોરસેલસ (ચીમટા)નો ઉપયોગ કરીને
િમારા બાળકના જન્મની સિાય કરવામાં ર્લામણ કરી િકે છે .
આ ત્યારે બની િકે છે જ્યાં પ્રસુતિના બીજા િબક્કામાં (પુતિિંગ તટે જ) અપેભક્ષિ સમય કરિા
વધુ સમય લાગે છે , જ્યાં િમારા બાળકનું માથું જન્મની કે નાલ મારફિે આવવા માટે ની શ્રેષ્ઠ
સ્તથતિમાં નથી અથવા જો િેના હૃદયના ધબકારામાં ફેરફાર થાય છે , જેનો પહરણામે િક્ય
િેટલી વિેલી િકે જન્મ આપવાની જરૂહરયાિ િોય.
વેન્ટાઉઝ એ ધાત ુ અથવા લલાન્તટકનો સતિન કપ છે જે િમારા બાળકના માથા પર મ ૂકવામાં
ુ ો ચીતપયો છે જે િમારા બાળકના માથા પર મ ૂકવામાં આવે
આવે છે . ફોરસેલસ એ વક્રાકાર ધાતન
છે .
િમને સિાતયિ જન્મ માટે તથાતનક
એનેતથેહટક અથવા એતપડયુરલ સાથે
પીડામાં રાિિ આપવામાં આવિે.
હડભલવરી એક ઓબ્તટેહટ્રક ડૉતટર દ્વારા
સંચાભલિ કરવામાં આવિે, િમારી
દાયણ

િમને

સિાય

અને

ટે કો

આપવા માટે િાજર રિેિ.ે
જ્યારે િમે િમારા સંકોચન દરતમયાન દબાણ કરો છો ત્યારે િમારા ડૉતટર ધીમેધીમે વેન્ટાઉઝ
અથવા ફોરસેલસનો ઉપયોગ કરીને ધીમેથી ખેંચી લેિ.ે કે ટલીકવાર વધુ વખિ ખેંચવાની જરૂર
પડી િકે છે , અથવા જો એક પિતિ કામ ન કરે િો બીજી અજમાવી િકાય છે . ખાસ કરીને જો
ફોરસેલસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે િો િમને ઍપીતસઓટોમીની જરૂર વધુ િોય છે .
દુ લભર્ સંજોગોમાં, જો વેન્ટાઉઝ અથવા ફોરસેલસ બંનમ
ે ાંથી એક પણ િમારા બાળકની
હડભલવરી સફળિાપ ૂવભક કરે નિીં િો તસઝેહરયન જન્મની ર્લામણ કરી િકાય છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ventouseforceps-delivery/
• RCOG: સિાવયત જન્મ www.rcog.org.uk/en/patients/patientleaflets/assisted-vaginal-birth-ventouse-or-forceps/
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ઈમરજન્સી સીઝેહરયન જન્મ
ગર્ાભવતથા અને લેબર દરમ્યાન આિરે 15% બાળકો, ઇમરજન્સી સીઝહરયન તવર્ાગ
દ્વારા જન્મે છે . િેન ું સૌથી સામાન્ય કારણ બાળકના તવાતથયની ભચિંિા છે ; િેના તવાતથયને
ધ્યાનમાં રાખીને પ્રસ ૂતિને ચાલુ રાખવી એ સલામિ તવકલપ માનવમાં આવિો નથી.
મોટાર્ાગની સ્ત્રીઓમાં ઓપરે િનનો દુ ખાવો ના અનુર્વાય માટે એપીડેરલ અથવા
તપાઇનલ એનેતથેહટક આપવામાં આવિે; જોકે કે ટલાક હકતસાઓમાં પ ૂરિી રાિિ થિી નથી
અથવા તપાઇનલમાં એનેતથેહટક આપવા માટે પ ૂરિો સમય િોિો નથી, ત્યારે સામાન્ય
એનેતથેહટકની સલાિ આપી િકાય છે .
સીઝહરયન તવર્ાગની હડભલવરી સાથે િમારા અને િમારા બાળક બંને માટે કે ટલાક
જોખમો સંકળાયેલા છે . સર્જરી કરિાં પિેલા િમારી હટમ આ જોખમોની િમારી સાથે ચચાભ
કરિે.
ઇમરજન્સી સીઝેહરયનની હરકવરી, આયોજનયુતિ સીઝેહરયનની હરકવરી જેવી જ િોય
છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ની પસંદગી www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/#what-happensduring-a-caesarean
• રાષ્ટ્રીય બાળજન્મ ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/what-happens-during-elective-oremergency-caesarean-section

33

જન્મ પછી િરિ જ
િમારા બાળકને પિેલીવાર મળવું
િમારા બાળકની પિેલી વખિની મુલાકાિ નવા માિતપિા માટે ઘણી જુ દી જુ દી લાગણીઓ
પેદા કરી િકે છે . જન્મ પછીના મહિનાઓમાં, િમે પ્રેમ અને જોડાણની લાગણી અનુર્વી િકો
છો, પરં ત ુ જો િરૂઆિમાં િમે મુજ
ં વણ અનુર્વો અથવા ભબનજોડાણ લાગે અથવા િમારું
બાળક ઠીક છે કે નિીં િેવી ભચિંિા થાય િો ભચિંિા કરિો નિીં. બાળક સાથે ર્ાવનાત્મક જોડાણ
થિાં વાર લાગી િકે છે . એ યાદ રાખવું મિત્વપ ૂણભ છે કે િમારા નવજાિ તિશુ તવષે અનુર્વ
કરવાની કોઈ સાચી કે ખોટી રીિે નથી. કે ટલાક માિતપિાને એ િકીકિ તવીકારિા વધુ સમય
લાગી િકે છે કે પ્રસ ૂતિ પ ૂણભ થઈ ગઈ છે અને િેઓનું બાળક આવી ગયું છે .
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:

• યુતનસેફ www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/video/meetingbaby-for-the-first-time/
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જન્મ પછી સીધું શુ ં થાય છે
ત્વચા થી ત્વચાનો સંપકભ

િમારા બાળકના જન્મ પછી, જો િે/િેણી િંદુરતિ િોય િો િમને િેની સાથે ત્વચાથી
ત્વચાનો સંપકભ કરવા માટે પ્રોત્સાહિિ કરવામાં આવિે. આ પ્રકારનો સંપકભ માિા અને બાળક
બંને માટે ફાયદાકારક છે :
•

િમારા બાળકના શ્વસન, હૃદય દર, િાપમાન અને બ્લડ ગ્લુકોઝના તિરોનું તનયમન

•

િમારા બાળકને સંિોષી અને િાંિ કરવું

•
•

પ્રારં ભર્ક તિનપાનને પ્રોત્સાિન મળવું અને દૂ ધનું ઉત્પાદન વધવું
લાંબાગાળા સુધી તિનપાનની સફળિાનું સમથભન.

જો િમારા બાળકને જન્મ પછી શ્વાસ લેવા માટે મદદની જરૂર િોય અથવા જો નવજાિ
બાળકોના ડોતટર દ્વારા િેને િપાસ કરાવવાની િોય િો પણ િક્ય એટલું વિેલ ું િમને બાળક
સાથે ત્વચા થી ત્વચાનો સંપકભ કરવવામાં આવિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ની પસંદગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/breastfeeding-first-days/#skin-to-skin-contact
• La Leche League GB www.laleche.org.uk/whatsbig-deal-skin-skin/
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િમે: જન્મના િરિ બાદ
િમારી લલેસન્ટા બિાર કાઢી લીધા બાદ, િમારા ડોતટર અથવા મીડવાઈફ િમને િપાસ કરવાનું
કિેિ,ે જો પેરેતનયમ અને/અથવા યોતનમાં ચીરો પડી ગયો િિે િો િેમાં ટાંકા લેવાની જરૂર પડી િકે
છે . જો િમને ટાંકા લેવાની જરૂર િિે િો િમારા ડોતટર અથવા મીડવાઈફ િમને આ તવષે સમજાવિે.
િમારી મીડવાઈફ અથવા ડોતટર ટાંકા લેિા પિેલા ખાિરી કરિે કે િે તવતિારમાં તથાનીક એનેતથેહટક
આપવામાં આવેલ િોય, અથવા જો િમને પિેલથ
ે ી જ એપીડેરલ આપવામાં આવેલ િોય િો િેની
માત્રા વધારી દે વામાં આવિે. મોટાર્ાગે આવા ભચરાનું સમારકામ બતથિંગરૂમમાં જ કરવામાં આવિે જો
વધુ પડિો ચીરો િોય િો િેને ઓપરે િન તથયેટરમાં ઠીક કરવાની જરૂર છે . ઓગળી જાય િેવા
ટાંકાઓનો ઉપયોગ કરીને િેને રીપેર કરવામાં આવે છે , જન્મના એક મહિનાની અંદર જ િેમાં રુ જ
પણ આવી જાય છે .
જન્મ બાદ િમામ સ્ત્રીઓ અમુક માત્રામાં લોિી ગુમાવે છે , ગર્ાભિય સાથે લલેસન્ટા જોડાયેલ િોય છે
િેના કારણે આવું થાય છે , અને િેમાં રુ જ આવિા વાર પણ લાગે છે . જન્મ પછી િરિ જ ર્ારે
રતિસ્ત્રાવ થઈ િકે છે . પરં ત ુ આગામી થોડા હદવસો અથવા અઠવાહડયામાં િેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થિે.
રતિસ્ત્રાવ સામાન્ય રીિે 2 થી 6 અઠવાડીયા સુધી ચાલિે. િમારી તમડવાઈફ જન્મ પછી િરિ જ
િમારા રતિસ્ત્રાવની િપાસ કરિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS પસંદગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/you-after-birth/
• RCOG: ત્રીજી અને ચોથી હડગ્રીનો ચીરો www.rcog.org.uk/en/patients/patientleaflets/third--or-fourth-degree-tear-during-childbirth/
• રાષ્ટ્રીય બાળજન્મ ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/after-your-baby-born

િમારંુ બાળક: જન્મ બાદ િરિ જ
બાળક સાથે ત્વચા થી ત્વચાના િમારા સંપકભ દરમ્યાન િે/િેણી પ્રારં ભર્ક હફહડિંગના સંકેિો બિાવી
િકે છે . જન્મ પછી િરિ જ િમારા બાળકને હફહડિંગ કરાવવા માટે િમારી મીડવાઈફ િમને સપોટભ
આપિે. કે ટલાક બાળકો જન્મ બાદ િરિ જ ફીડ માંગે છે જ્યારે અન્ય કે ટલાક બાળકો પોિે ફીડ
કરવા માટે િૈયાર છે એવા સંકેિ થોડા કલાક બાદ આપે છે .
િમારા બાળકના વજનની ચકાસણી કરવામાં આવિે, અને કોઈ તમડવાઈફ અથવા નવજાિ તિશુના
ડોતટર કોઈ મોટી અસામાન્યિા િોય િો િેને દૂ ર કરવા માટે બાળકને ઉપરથી નીચે સુધી િપાસિે.
િમારા બાળકને તવટાતમન K ની પુરવણી પણ આપવામાં આવિે.
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કે ટલાક દુ લભર્ હકતસાઓમાં, િમારા બાળકને તવિેષ સારવાર માટે અમુક સમય સુધી નવજાિ
એકમમાં િબદીલ કરવાની જરૂર પડી િકે છે . ખ ૂબ જ નાના, અકાળે જન્મેલા, ચેપગ્રતિ બાળકો
અથવા જહટલ જન્મ વાળા હકતસામાં આ સારવાર જરૂરી છે . જો િમારી સાથે આવું થાય િો,
િમારી પ્રસ ૂતિ હટમ િરફથી િમને પુષ્કળ સિાય અને સમથભન કરવામાં આવિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• NHS ની પસંદગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/your-baby-after-birth/
નવજાિ બાળકો માટે તવટાતમન K
જન્મ બાદ િરિ જ િમારી તમડવાઈફ
બાળકને ઈંજેકિન દ્વારા (ફતિ એક વાર)
અથવા ટીપાં પાઈને (જે ત્રણ ડોઝમાં
આપવામાં આવે છે ) તવટાતમન K આપિે. આ
એક દુ લભર્ પરં ત ુ ગંર્ીર બ્લડ હડસઓડભ રને
રોકવા માટે છે ,
અને િે ઈંજેકિન અથવા ટીપાં દ્વારા આપી િકાય છે . જો િમે મોએ થી ટીપાં આપવાનું પસંદ
કરો છો િો િમારા બાળકને વધુ ડોઝ પ્રાલિ કરવાની જરૂર પડિે.
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:
• રાષ્ટ્રીય બાળજન્મ ટ્રતટ www.nct.org.uk/parenting/vitamin-k
િમારા નવજાિ બાળકની ઓળખ

જન્મ પછી મીડવાઈફ બે તિશુ ઓળખ બેન્ડ િૈયાર કરિે. દરે ક બેન્ડમાં મમની અટક અને
િોસ્તપટલ નંબર િામેલ િિે. બાળક પર મુકિા પિેલા િે બેન્ડની તવગિો મમ્મી અને/અથવા
િેના સાથી સાથે બેન્ડ પર છાપેલ તવગિોની િપાસ કરવામાં આવિે. જન્મ પછી િરિ જ
િમારા બાળક માટે અનન્ય NHS નંબર અને િોસ્તપટલ નંબર જનરે ટ કરવામાં આવિે. આ
NHS નંબર સમગ્ર જીવન િમારા બાળક સાથે રિેિ.ે
વધુ માહિિી માટે મુલાકાિ લો:

• NHS ઈંગ્લેન્ડ www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/nhsnumber/Pages/what-is-the-nhs-number.aspx
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વ્યસ્તિગિ સંર્ાળ યોજનાઓ
ગર્ાભવતથા દરમ્યાના અમે દરે ક સ્ત્રીઓને િેમની મીડવાઈફ અને / અથવા ડોકટરો
સાથે ર્ાગીદારીમાં િેમની પોિાની વ્યસ્તિગિ સંર્ાળ યોજનાઓ પ ૂણભ કરવા
પ્રોત્સાહિિ કરીએ છીએ.
આ યોજનાઓ પ ૂણભ કરવાથી ગર્ાભવતથા, જન્મ અને માિાતપિા માટે િમારી
પસંદગીમાં િમને ટે કો મળિે. આ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે :
•

ગર્ાભવતથાની િરૂઆિમાં અથવા (ગમેત્યારે ) ગર્ાભવતથા દરમ્યાન
આરોગ્ય અને સુખાકારીની પ ૂણભિા

•

ગર્ાભવતથાના 32-34 અઠવાહડયામાં વ્યસ્તિગિ જન્મની
પસંદગીઓ પ ૂણભ થવી

•
•

ગર્ાભવતથાના 34 અઠવાડીયા પ ૂણભ થયા બાદ િમારા બાળકનો જન્મ
િમારા બાળકના જન્મ પછી જન્મ પરાવિભન પ ૂણભ થાય છે .

િમારી યોજનાઓ વ્યસ્તિગિ સંર્ાળ યોજના પુસ્તિકામાં લખી િકાય
છે અથવા ઉત્તર પતિમ લંડન મમ અને બેબી એપ્લલકે િન પર પ ૂણભ
કરી િકાય છે . (જો િમારી ઈચ્છા િોય િો છાપવામાં આવે છે ).
એપ્લલકે િનમાં િમને ગર્ાભવતથા, જન્મ અને િમારા બાળકના જન્મ પછી શું થાય છે
િેના તવિે ઉપયોગી અને મિત્વપ ૂણભ માહિિીની તવિાળ પસંદગી મળિે. િમે એપ તટોર
અથવા Google Play દ્વારા િમારા તમાટભ ફોન અથવા ટે બ્લેટ પર મફિ એપ્લલકે િન
ડાઉનલોડ કરી િકો છો.
િમે ઓનલાઈન અથવા િમારા તથાતનક પ્રસ ૂતિ એકમમાંથી બુકલેટ ફોમેટમાં આ
એલલીકે િનમાં સામેલ માહિિીને મેળવી પણ િકો છો. િમારી ગર્ાભવતથા, વ્યસ્તિગિ
સંર્ાળની યોજનાઓ અને બાળકના જન્મ પછીના તવષય પર પણ બુકલેટ ઉપલબ્ધ
છે . જો િમને ખાિરી ના િોય િો િમારી માહિિી મેળવવા માટે િમારી
મીડવાઈફને કિો.
િમે મુલાકાિ લઈ િકો છો:
• www.bit.ly/NWLmaternityinformation
આ બુકલેટની ઈલેતટ્રોતનક કોપી માટે

38

મેટરનીટી વોઇસ

િમારા તમડવાઇફને િમારા તથાતનક મેટરતનટી વૉઇસ પાટભ નરતિપ ગ્ર ૂપ તવિે પ ૂછો. આ
જૂથોમાં બનનાર મમ્મી, નવી મમ્મી, મીડવાઇફો, ડોતટરો, અને તવાતથય સબંતધિ અન્ય
વ્યવસાતયકો િોય છે જે જે ઉિર પતિમ લંડનની સુધારે લી સેવાઓ માટે ચચાભ કરે છે , િીખે
છે અને તવચારોને િેર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે .
િમારા તથાતનક જૂથ પર િોધો:
• www.nationalmaternityvoices.org.uk/toolkit-for-mvps/find-an-mvp/

શુ ં િમે જન્મ તવષે કોઈને વાિ કરવા માંગો છો?
કે ટલાક સ્ત્રીઓને િેમના જન્મના તવકલપો તવિે વાિ કરવા માટે િે મદદરૂપ થઈ િકે
છે .ગર્ાભવતથા, લેબર અથવા જન્મ પિેલા જો કોઈ મુશ્કે લી આવી િોય અથવા કઈક અનપેભક્ષિ
બન્યું િોય ત્યારે ખાસ કરીને આ સાચું છે .
િમારા તવકલપો તવષે અતનતિિ િોવું અથવા આ ગર્ાભવતથા અને જન્મ પર કોઈ પસંદગીની અસર
થવી અસામાન્ય નથી. િમે િમારી મીડવાઈફ સાથે વાિ કરી િકો છો, અને જો જરૂરી િોય િો
િેમને “જન્મના તવકલપ”માં પ્તલતનકનો સંદર્ભ આપિે. જે સામાન્ય રીિે િમારા પસંદ કરે લ પ્રસ ૂતિ
એકમના સલાિકાર તમડવાઈફ દ્વારા ચલાવવામાં આવિી િોય છે .
જો િમે આયોજન મુજબ સીઝેહરયન તવર્ાગમાં જન્મ કરાવવા માંગિા િોય િો, આ તનણભય
િમે, તનષ્ણાંિ તમડવાઈફરી, અને ઑબ્તટે હટ્રક ટીમ્સ સાથે કરવામાં આવિે. િમારી મીડવાઈફને
એવા યોગ્ય પ્તલતનકમાં જવા માટે કિો જ્યાં િમે િમારા તવકલપો તવષે ચચાભ કરી િકો.

હટલપણીઓ અને ફહરયાદો

િમારી પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ સંર્ાળ દરમ્યાન, જો િમારે કોઈ હટલપણી કે ફહરયાદ િોય િો, િમે પ્રસ ૂતિ
ટીમના કોઈ પણ સભ્ય સાથે વાિ કરી િકો છો અને િેઓ િમને સબંતધિ મેનજ
ે ર સાથે સંપકભ
કરાવી આપિે.
જો િમે િોતપીટલમાં િોય ત્યારે િમારી પાસે જો કોઈ હટલપણી કે ફહરયાદ િોય િો કૃપા કરીને
િમારા સંર્ાળ પ્રદાિાને પુછો કે શું િમે વોડભ ના મેનેજર અથવા તમડવાઈફ ઇન્ચાર્જ સાથે વાિ કરી
િકો છો.
િમે િમારા મીડવાઈફને િમારા તથાતનક PALS (દદી સલાિ અને સંપકભ સેવા) સંપકભ ની
તવગિો માટે પણ પ ૂછી િકો છો.
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સંપકો
18-20 અઠવાહડયાની ગર્ાભવતથા પછી :
•

કોઈ પણ ભબન-ગર્ાભ વતથા સબંતધિ ભચિંિાઓ, જેમ કે ચામડી
અને કફ સબંતધિ

િમારા જી.પી. અથવા તથાતનક અર્જન્ટ કેર એકમને
•

પેિાબ કરિી વખિે પીડા અથવા બળિરા

•

પિેલેથી અસ્તિત્વમાં િોય િેવી કોઈ િરિો

•

અસમાન્ય યોતન સ્રાવ અથવા અતવતથિા

•

48 કલાકથી વધુ સમય સુધી ઝાડા અને / અથવા ઉલટી

•

યોતનમાંથી રતિસ્ત્રાવ

•

બાળકની હિલચાલમાં બદલાવ અથવા ઘટાડો

•

િીવ્ર િાવ (37.5 હડગ્રી સેપ્લસયસ િાપમાન)

•

યોતનમાંથી પાણી ટપકવુ ં

•

િાથ અથવા પગ પર ખંજવાળ
ઝાડા અને / અથવા ઉલટી સાથે િીવ્ર િાવ, પેટમાં દુ ખવુ,ં ડાકભ

• પેિાબ, તટૂલમાં બ્લડ.

•

િાથ પગ અને ચિેરા પર ખરાબ રીિે સોજો
અને/અથવા રન્ષ્ટમાં સમતયા સાથે માથામાં દુ ખાવો.

•

મધ્યમ/િીવ્ર પેટનો દુ ખાવો કે જે સિિ રિે છે અથવા
ચાલુ બંધ થાય છે .
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કોલ કરો.

િમારી બુક કરાવેલ મેટરતનટી િોસ્તપટલ પર
િમારા મેટરનીટી ટ્રે જ અથવા આકરણીને કોલ કરો.

37 સલિાિના ગર્ાભધાન પછી/ પ્રસ ૂતિની અપેક્ષા વખિે:
•

યોતનમાંથી ર્ારે રતિસ્ત્રાવ

•

બાળકની હિલચાલમાં ઘટાડો અથવા ફેરફાર

•

પેટનભમાં કડક અને તનયતમિ થતું સંકોચન

•

યોતનમાંથી પ્રવાિી ટપકવું અથવા પ્રવાિી
ત ૂટવું

િમારી બુક કરાવેલી મેટરતનટી
િોસ્તપટલ પર િમારા મેટરતનટી
ટ્રાયજ, આકારણી એકમ અથવા જન્મ

•

મધ્યમ/ગંર્ીર સિિ પેટનો દુ ખાવો

•

અતવતથિા અથવા કશું ખોટુ ં થયાની ભચિંિા

કેન્ર/જન્મની આયોજજિ જગ્યા પર
કોલ કરો.

અનુર્વવી
•

અગાઉના કોષ્ટકમાનાં કોઈ પણ લક્ષણો

સલાિ માટે અથવા એમ્બ્યુલન્સ માટે 999 અથવા 111ને કોલ કરવાની સલાિ આપવામાં
આવિી નથી. મિેરબાની કરીને સલાિ માટે િમારા તથાતનક મેટરતનટી ટ્રાયજ / જન્મ કેન્રને
કૉલ કરો. જો િેઓને લાગે કે આવશ્યક છે િો, િેઓ એમ્બ્યુલન્સ (999)ને કોલ કરવાની
ર્લામણ કરિે. અમે ગર્ાભવતથા સંબતં ધિ સલાિ માટે એનએચએસ 111 સેવાનો ઉપયોગ
કરવાની ર્લામણ કરિાં નથી.
એમ્બ્યુલન્સ ફતિ િબીબી અને જીવન જોખમી કટોકટી માટે છે , અને િબીબી વ્યવસાયીની
સલાિ તવના પ્રસ ૂતિમાં િોસ્તપટલના પહરવિનના પ્રકાર િરીકે િેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નિીં.
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ઉપયોગી સંપકભ નંબર
ચેપ્લસયા અને વેતટતમન્તટર િોસ્તપટલ
સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

0203 315 6000

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

0203 315 5073

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

0203 315 6000 option 3/4

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

0203 315 6000 option 1

હદવસ આકારણી એકમ

0203 315 5850

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 315 7801

સમુદાય તમડવાઈફ

0203 315 5371

પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 315 6000 option 1

જન્મ કેન્ર

0203 315 6000 option 2

હિભલઙ્ગગ્ન િોસ્તપટલ
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સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

01895 238 282

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

01895 279 440

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

01895 279 442

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

01895 279 054/441

હદવસ આકારણી એકમ

01895 279 746

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

01895 279 462

સમુદાય તમડવાઈફ

01895 279 441/472

પ્રસ ૂતિ વોડભ

01895 279 054/441

જન્મ કેન્ર

01895 279 880

નોથભતવક પાકભ િોસ્તપટલ
સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

0208 864 3232

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

0208 869 2058

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

0208 869 2870/5478

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

0208 869 2890

હદવસ આકારણી એકમ

0208 869 5103

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

0208 869 2910

સમુદાય તમડવાઈફ

0208 869 2871

પ્રસ ૂતિ વોડભ

0208 869 2890

જન્મ કેન્ર

0208 869 2930

તવીન ચાલોટ અને ચેપ્લસયા િોસ્તપટલ
સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

0203 313 0000

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

0203 313 5131

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

0203 313 5220

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

0203 313 4240

હદવસ આકારણી એકમ

0203 313 3349

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 313 5195

સમુદાય તમડવાઈફ

0203 313 5184

પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 313 5167

જન્મ કેન્ર

0203 313 1140
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સેંટ મેરી િોસ્તપટલ
સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

0203 312 6666

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

0203 312 2185

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

0203 312 1244 option 2

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

0203 312 5814

હદવસ આકારણી એકમ

0203 312 7707

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 312 1141

સમુદાય તમડવાઈફ

0203 312 1158

પ્રસ ૂતિ વોડભ

0203 312 1722

જન્મ કેન્ર

0203 312 2260

વેતટ તમડલસેતસ યુતનવતસિટી િોસ્તપટલ
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સામાન્ય પ ૂછપરછ / સ્તવચબોડભ

0208 560 2121

પ્રારં ભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ

0208 321 6070

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ પ્તલતનક

0208 321 5007

મેટરતનટી ટ્રાયેજ

0208 321 5839

હદવસ આકારણી એકમ

0208 321 5953

પ ૂવભ-પ્રસ ૂતિ વોડભ

0208 321 5950

સમુદાય તમડવાઈફ

0208 321 2581

પ્રસ ૂતિ વોડભ

0208 321 5946/5947

જન્મ કેન્ર

0208 321 5182

નોંધ
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નોંધ

46

નોંધ

47

એપ તટોર અથવા
Google Play થી
મફિમાં નોથભ વેતટ લંડન
મમ અને બેબી
એપ્લલકેિન ડાઉનલોડ
કરો.

આ પુસ્તિકા નોથભ વેતટ લંડનમાં એન.એચ.એસ. દ્વારા પ્રસ ૂતિ પ્રારં ભર્ક
અપનાવવાની યોજનાના ર્ાગરૂપે તવકસાવવામાં આવી િિી.
ઈમ્પીરિયલ કોલેજ િેલ્ર્ કે િ

ધ રિલલ્લિંગડોન િોસ્તપટલ્સ

NHS ટ્રતટ

NHS ફાઊંન્ડેશન ટ્રતટ

લંડન નોથભ વેતટ યુતનવતસિટી

ચેલલ્સયા અને

િેલથકે ર (લંડન ઉત્તર પતિમ
યુતનવતસિટી આરોગ્ય સંર્ાળ)
NHS ટ્રતટ

પ્રકાિનની િારીખ:: ઓતટોબર 2018
સતમક્ષા િારીખ: ઓતટોબર 2020

NW લંડન પ્તલતનકલ કતમિતનિંગ જૂથોના સિયોગ

NW લંડન

પ્તલતનકલ કતમિતનિંગ

જૂથોના સિયોગ

વે તટવમન્તટિ િોસ્તપટલ
NHS ફાઊંન્ડેશન ટ્રતટ

