ক োথোয় আপনোর সন্তোন জন্ম কেবেন তো কেবে কনয়ো
জনয তথয ও পরোমর্শ

মোতৃ ত্ব
আপনার গর্ভ াবস্থা, প্রসব ও মাতৃ ত্বে প্রত্ববশকালীন সমত্বে আপনাত্বক সহােতা করার জনয আপনন আমাত্বের সানর্ভ স ববত্বে বনোে আমরা
আননিত৷ আপনন নকর্াত্বব আপনার গর্ভ াবস্থার বযবস্থাপনা করত্ববন বস নবষত্বে নিন্তা-র্াবনা করার জনয আগামী কত্বেক মাত্বস আপনন

Maternity
প্রিু র তথ্য পাত্ববন -

আপনাত্বক সাহায্য করার জনয আমরা এখাত্বন রত্বেনে৷

সন্তান-প্রতযাশী মা-বাবাত্বের জনয বয্ নবষেগুত্বলা অতযন্ত গুরুেপূর্ভ তার মত্বযয একটি হত্বলা আপনন বকাথ্াে আপনার সন্তান প্রসব
করত্ববন৷ আপনার নবত্ববিনার জনয আমাত্বের ট্রাত্বে অত্বনক যরত্বনর পেি রত্বেত্বে এবং এই নলফত্বলটটি বসগুত্বলা আপনার কাত্বে স্পষ্টর্াত্বব
বযাখযা করত্বব৷

আমম ক োথোয় সন্তোন প্রসে

রবত পোমর?

আপনার গর্ভ াবস্থা ও প্রসবত্ববেনা কম ঝুুঁ নকপূর্ভ হত্বল আপনন প্রসব করত্বত পাত্বরন:





আপনার বানিত্বত
Smethwick-এর Oldbury Road-এর হযালনসেন বাথ্ভ বসন্টার (Halcyon Birth Centre)-এ
নসটি হাসপাতাত্বলর বসত্বরননটি বাথ্ভ বসন্টার (Serenity Birth Centre)-এ
নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযট (Delivery Suite)-এ

আপনার গর্ভ াবস্থা ও প্রসবত্ববেনা ববনশ ঝুুঁ নকপূর্ভ হত্বল আপনন প্রসব করত্বত পাত্বরন:


নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযট (Delivery Suite)-এ

য্খন আপনন প্রথ্ম আপনার যাত্রীর (নমেওোইফ) সাত্বথ্ বেখা করত্ববন, নতনন আপনার বমনেত্বকল ও সামানজক পটর্ূ নম মূলযােন
করত্ববন; এটি আপনার সন্তান প্রসত্ববর জােগা ববত্বে ননত্বত আপনাত্বক সাহায্য করত্বব৷

ম ঝুঁ ম পূর্শ গর্শোেস্থো ও প্রসেবেেনো েলবত

ী কেোঝোয়?

কম ঝুুঁ নকপূর্ভ গর্ভ াবস্থা হত্বলা য্খন আপনার েীর্ভস্থােী বা মারাত্মক স্বাস্থযগত সমসযা বা সংক্রমর্ নেল না এবং আত্বগ কখত্বনা
গর্ভ াবস্থা বা প্রসত্ববর সমে বকাত্বনা সমসযা হেনন৷ আপনার গর্ভ যারত্বর্র প্রাথ্নমক অবস্থাে আপনার যাত্রী (নমেওোইফ) এই নবষেটি
মূলযােন করত্ববন৷ য্নে আপনার গর্ভ াবস্থা কম ঝুুঁ নকপূর্ভ হে, আপনার একজন কনসালত্বটন্ট (নবত্বশষজ্ঞ গাইনন োক্তার) বেখাত্বনার
প্রত্বোজন হত্বব না এবং গর্ভ যারর্কালীন সমত্বে একজন যাত্রী (নমেওোইফ) আপনার বেখাত্বশানা করত্ববন৷ আপনার গর্ভ াবস্থার 36তম
সপ্তাত্বহ আপনার যাত্রী (নমেওোইফ) আত্বরকটি মূলযােন করত্ববন৷ গর্ভ াযারর্কালীন সমত্বে আপনার বকাত্বনা সমসযা বেখা না নেত্বল
আপনন তখত্বনা কম ঝুুঁ নকপূর্ভ থ্াকত্ববন৷
আপনার প্রসবত্ববেনা উঠত্বল আপনার যাত্রী আত্বরকটি মূলযােন করত্ববন৷ কম ঝুুঁ নকপূর্ভ প্রসবত্ববেনা হত্বলা য্খন:








আপনার গর্ভ াযারর্কালীন সমত্বে বকাত্বনা সমসযা বেখা বেেনন৷
আপনন আপনার গর্ভ যারত্বর্র 37 – 42তম সপ্তাত্বহ রত্বেত্বেন৷
আপনার গর্ভ যারত্বর্র শুরুত্বত আপনার নবএমআই 35 এর কম নেল৷
আপনার বেস 16-40 বেত্বরর মত্বযয৷
আপনার রক্তশূনযতা বনই (আপনার রত্বক্ত আেরত্বনর মাত্রা কম নে)৷
আপনার বাচ্চার বৃনি স্বার্ানবক এবং বস মাথ্া ননত্বির নেত্বক নেত্বে শুত্বে আত্বে৷
আপনার পানন বর্ত্বেত্বে এবং পাননর রং স্বচ্ছ৷



প্রসবত্ববেনা শুরু হওোর সমে বথ্ত্বক আপনার ননেনমত ও বজারাত্বলা সত্বকািন হত্বচ্ছ

1

ক োথোয় আপনোর সন্তোন জন্ম কেবেন তো কেবে কনয়ো
জনয তথয ও পরোমর্শ

মোতৃ ত্ব
উচ্চ ঝুঁ ম পূর্শ গর্শোেস্থো ও প্রসেবেেনো েলবত

ী কেোঝোয়?

উচ্চ ঝুুঁ নকপূর্ভ গর্ভ াবস্থা ও প্রসবত্ববেনা হত্বলা য্খন আপনার গর্ভ াবস্থা বা প্রসবত্ববেনার সমে বকাত্বনা সমসযা বেখা বেে য্ার জনয

Maternity
নিনকৎসা বনোর প্রত্বোজন

হে৷ য্নে আপনার যাত্রী মত্বন কত্বরন বয্ আপনন উচ্চ ঝুুঁ নকত্বত রত্বেত্বেন তাহত্বল নতনন এ নবষেটি ননত্বে

আপনার সাত্বথ্ আত্বলািনা করত্ববন এবং একজন কনসালত্বটত্বন্টর মতামত জানত্বত তার সাত্বথ্ কথ্া বলার জনয আপনাত্বক বলত্বত পাত্বরন৷
তখন কনসালত্বটন্ট নসিান্ত ননত্বত পাত্বরন বয্ আপনন কম ঝুুঁ নকত্বত রত্বেত্বেন এবং আপনার যাত্রীর বনতৃ ত্বে আপনার পনরিয্ভা িানলত্বে বয্ত্বত
পাত্বরন, অথ্বা নতনন নসিান্ত ননত্বত পাত্বরন বয্ আপনন উচ্চ ঝুুঁ নকত্বত রত্বেত্বেন এবং একজন কনসালত্বটত্বন্টর কাে বথ্ত্বক নবত্বশষজ্ঞ বসবা
বনোর প্রত্বোজন রত্বেত্বে৷

েোমিবত সন্তোবনর জন্ম কেয়ো
প্রমার্ পাওো বগত্বে বয্, স্বার্ানবক গর্ভ াবস্থাে একজন সুস্থ নারী হাসপাতাত্বলর মত সমান ননরাপত্বে বানিত্বত সন্তান জন্ম নেত্বত পাত্বরন;
আত্বরা বেখা বগত্বে বয্, এর ফত্বল আপনার এনপনজওটনম (নপনরননোম বকত্বট য্াওো) ও নসজানরোন অপাত্বরশন করাত্বনার সম্ভাবনা কম
থ্াকত্বব৷ বানিত্বত সন্তান জন্ম বেোর বেত্বত্র ববনশরর্াগ নারী ও তাত্বের পাটভনারত্বের মূল উত্বেগ হত্বলা য্নে বমনেত্বকল ইমাত্বজভনি বেখা
বেে তাহত্বল কী হত্বব৷ সমসযা বেখা নেত্বল কী কী বযবস্থা আত্বে বস সম্পত্বকভ আপনন আপনার যাত্রীর সাত্বথ্ আত্বলািনা করত্বত পাত্বরন৷
ববনশরর্াগ সমসযা বমাকাত্ববলা করার জনয একজন যাত্রীর প্রনশের্ ও য্ন্ত্রপানত থ্াত্বক; বয্মন, প্রসত্ববর পর র্ারী রক্তেরর্ বন্ধ
করার জনয তার কাত্বে ওষুয থ্াকত্বব এবং যীত্বর শ্বাস ননত্বচ্ছ এমন বাচ্চার জ্ঞান নতনন নফনরত্বে আনত্বত পাত্বরন৷ সবত্বিত্বে ববনশ বয্
সমসযাটি বেখা য্াে তা হত্বলা েীর্ভস্থােী প্রসবত্ববেনা য্খন মা বাচ্চা ক্লান্ত হত্বে পত্বি এবং অগ্রগনত যীর হত্বে য্াে৷ হাসপাতাত্বল ননত্বে
য্াওোর প্রত্বোজন হত্বত পাত্বর৷ নকন্তু বয্ সব নারী বানিত্বত প্রসব প্রনক্রো শুরু কত্বরত্বেন এবং পত্বর হাসপাতাত্বল ননত্বে বয্ত্বত হত্বেত্বে
তারা বত্বলত্বেন বয্ এমননক তাত্বের প্রসবকালীন নকেু সমে বানিত্বত কাটাত্বত বপত্বর তারা আননিত৷
প্রথ্মবার মা হত্বত য্াত্বচ্ছন এমন নারীরা বানিত্বত সন্তান জন্ম বেোর 70% সম্ভাবনা থ্াত্বক (য্নেও নবনর্ন্ন এলাকাে এই হার নর্ন্ন
নর্ন্ন হত্বে থ্াত্বক)৷ বয্ সব নারীর ইত্বতামত্বযয একটি বাচ্চা হত্বেত্বে, তাত্বের বেত্বত্র এই সম্ভাবনা অত্বনক ববনশ - শতকরা 88 বথ্ত্বক
99 র্াগ৷ বাচ্চার জন্ম হওোর পর হাসপাতাত্বল স্থানান্তর করার সামানয সম্ভাবনা থ্াত্বক (প্রনত 30 জত্বন 1 জন), সাযারর্ত
গর্ভ ফু ল ববর হত্বে আসা ননত্বে সমসযা, অথ্বা কখত্বনা কখত্বনা বাচ্চার শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত উত্বেত্বগর কারত্বর্ এটি হত্বে থ্াত্বক৷
য্খন আপনন বানিত্বত সন্তান জন্ম বেোর নসিান্ত বনত্ববন তখন আপনন র্াত্বলার্াত্বব প্রস্তুনত ননত্বেত্বেন নকনা এবং আপনার কাত্বে
প্রত্বোজনীে সব তথ্য আত্বে নকনা তা নননিত করার জনয আপনার গর্ভ াবস্থার 36তম সপ্তাত্বহ যাত্রী আপনার বানিত্বত য্াত্ববন৷ যাত্রীর
সাত্বথ্ বয্াগাত্বয্াত্বগর জনয নতনন আপনাত্বক বফান নম্বর বেত্ববন এবং প্রসবত্ববেনার সমে আপনন নক প্রতযাশা করত্বত পাত্বরন বস সম্পত্বকভ
আপনাত্বক বযাখযা কত্বর বলত্ববন৷ এোিাও নতনন আপনাত্বক বযাখযা কত্বর বলত্ববন বয্ বযাথ্া উপশত্বমর জনয আপনন নক ওষুয বযবহার
করত্বত পাত্বরন এবং আপনন নকর্াত্বব বসগুত্বলা বপত্বত পাত্বরন৷
য্খন আপনার মত্বন হত্বব বয্ আপনার প্রসবত্ববেনা শুরু হত্বচ্ছ তখন আপনন যাত্রীত্বক বফান করত্ববন এবং আপনার প্রসবত্ববেনা বকান
পয্ভাত্বে রত্বেত্বে তা নননিত করার জনয নতনন আপনাত্বক মূলযােন করত্ববন৷ য্খন আপনার যাত্রী নননিত হত্ববন বয্ আপনন প্রসত্ববর
সনক্রে পয্ভাত্বে রত্বেত্বেন তখন নতনন আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্ববন, আপনাত্বক ও আপনার বাচ্চাত্বক পয্ভত্ববের্ করত্ববন৷ প্রসত্ববর সমে
সাহায্য করার জনয নতনন আত্বরকজন বযনক্তত্বক োকত্ববন এবং সবনকেু ঠিক মত আত্বে বত্বল আপনন ও নতনন নননিত না হওো পয্ভন্ত
তারা আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্ববন৷
সন্তান জন্ম বনোর পর যাত্রী আত্বরা কত্বেকবার আপনার বানিত্বত য্াত্ববন এবং আপনন ও আপনার বাচ্চা কতটা সুস্থ হত্বে উঠত্বেন বস
নবষত্বে নতনন আপনাত্বক পরামশভ বেত্ববন৷ অনযানয পনরত্বষবা বয্মন শ্রবর্ পরীো, বুত্বকর েুয খাওোত্বনা সম্পনকভ ত পরামশভ ও সাযারর্
ফত্বলাআপ পনরিয্ভা প্রোত্বনর জনয অনযানয বযনক্তরাও আসত্বত পাত্বরন৷
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ক োথোয় আপনোর সন্তোন জন্ম কেবেন তো কেবে কনয়ো
জনয তথয ও পরোমর্শ

মোতৃ ত্ব
প্রসবত্ববেনার সমে বা বাচ্চার জত্বন্মর পর আপনার বা আপনার বাচ্চার বকাত্বনা সমসযা বেখা নেত্বল, আপনাত্বক নসটি হাসপাতাত্বল
ননত্বে য্াওোর জনয আপনার
Maternity

যাত্রী একটি অযাম্বুত্বলত্বির বযবস্থা করত্ববন এবং নতনন আপনার সাত্বথ্ য্াত্ববন৷

েোমিবত সন্তোন জন্ম কেয়োর সমেধোগুবলো
•

ী

ী?

আপনন আপনার প্রসবত্ববেনার আত্বরা ববনশ ননেন্ত্রত্বর্ রত্বেত্বেন বত্বল মত্বন হত্বব এবং সন্তান জন্মোন সম্পত্বকভ আত্বরা
ববনশ ইনতবািক অনর্জ্ঞতা লার্ করত্ববন৷ বয্ সব নারীর সন্তান জন্মোন সম্পত্বকভ ইনতবািক অনর্জ্ঞতা হে তারা
সফলর্াত্বব বুত্বকর েুয খাওোত্বনার সম্ভাবনা ববনশ থ্াত্বক৷

•

পনরনিত পনরত্ববত্বশ আপনন আত্বরা ববনশ স্বনিত্বত থ্াকত্ববন৷

•

প্রসত্ববর পুত্বরা প্রনক্রোজুত্বি এবং পরবতীত্বত আপনার সঙ্গী-সাথ্ীরা আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্বত পারত্ববন৷

•

আপনন য্ত জন ইচ্ছা সঙ্গী-সাথ্ী আপনার সাত্বথ্ রাখত্বত পাত্বরন, তত্বব লেয রাখত্বত হত্বব য্াত্বত আপনার য্থ্ায্থ্ য্ত্ন বনোর
জনয যাত্রীর জনয পয্ভাপ্ত জােগা থ্াত্বক৷

•

প্রসবত্ববেনার সমে আপনার কম শনক্তশালী বযথ্ানাশক ওষুত্বযর প্রত্বোজন হত্বব কারর্ আপনন ববনশ স্বনিত্বত ও ননেন্ত্রত্বর্
থ্াকত্ববন৷

•

আপনার বাচ্চা প্রসব করার জনয আপনার বয্াননপথ্ ও মলোত্বরর মযযবতী জােগা বকত্বট বেো, বা নিমটা নেত্বে সাহায্য
করার মত সহােতাগুত্বলার প্রত্বোজন হওোর সম্ভাবনা কম থ্াকত্বব৷

েোমিবত সন্তোন জন্ম কেয়োর ঝুঁ ম গুবলো
•

ী

ী?

বানিত্বত সন্তান জন্মোনকারী নকেু নকেু নারীত্বক তাত্বের প্রসবত্ববেনা বা বাচ্চাত্বক ননত্বে সমসযা বেখা বেোর কারত্বর্, অথ্বা তাত্বের
জনয বািনত বযথ্ানাশত্বকর প্রত্বোজন হওোর কারত্বর্ নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযত্বট স্থানান্তর করার প্রত্বোজন হে৷ প্রথ্মবার
বাচ্চা প্রসব করার সমে প্রনত 10 জন নারীর মত্বযয 4-5 জত্বনর বেত্বত্র, এবং আত্বগ বাচ্চা জন্ম নেত্বেত্বেন এমন প্রনত 10 জন
নারীর মত্বযয 1-2 জত্বনর বেত্বত্র এটি র্ত্বট থ্াত্বক৷

•

য্নে আপনন আপনার প্রথ্ম বাচ্চা বানিত্বত জন্ম বেন তাহত্বল প্রসবত্ববেনা বা প্রসত্ববর সমে আপনার বাচ্চার মারাত্মক সমসযা বেখা
বেোর ঝুুঁ নক ববনশ থ্াত্বক৷ এ যরত্বনর প্রনত 1000 বাচ্চার মত্বযয 9-10টি বাচ্চার বেত্বত্র এটি র্ত্বট থ্াত্বক, বয্খাত্বন হাসপাতাত্বল জন্ম
বনো প্রনত 1000 বাচ্চার মত্বযয 3-5টি বাচ্চার বেত্বত্র এটি র্ত্বট থ্াত্বক৷ য্নে আপনন আত্বগও সন্তান জন্ম নেত্বে থ্াত্বকন, তাহত্বল
আপনন বাথ্ভ বসন্টাত্বর, হাসপাতাত্বল বা বানিত্বত বয্খাত্বনই সন্তান জন্ম বেন না বকন, আপনার সন্তাত্বনর মারাত্মক সমসযা বেখা
বেোর ঝুুঁ নক একই থ্াকত্বব (প্রনত 1000 বাচ্চার মত্বযয 4টি)৷

আপনন নকর্াত্বব বযথ্ার সাত্বথ্ মাননত্বে বনত্ববন বস নবষত্বে উনেগ্ন থ্াকত্বল, অথ্বা আপনার মত্বন জটিলতা বেখা বেো সম্পত্বকভ উত্বেগ
থ্াকত্বল, অনুগ্রহ কত্বর আপনার যাত্রীর সাত্বথ্ কথ্া বলুন৷ এোিাও বযথ্া ননরামে সম্পত্বকভ তত্বথ্যর জনয আপনন ‘প্রসবত্ববেনা: কী র্ত্বট
এবং নকর্াত্বব এর বযবস্থাপনা করা য্াে’ নামক পুনিকাটি পত্বি বেখত্বত পাত্বরন৷
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মোতৃ ত্ব

েোথশ কসন্টোবর সন্তোন জন্ম কেয়ো

Maternity
আমাত্বের Serenity and

Halcyon বাথ্ভ বসন্টারগুত্বলা বোট বোট ইউননট বয্খাত্বন আরামোেক পনরত্ববশ প্রোন করা হে এবং

প্রসবত্বক একটি স্বার্ানবক প্রনক্রো নহত্বসত্বব ও কম নক্লননকযালর্াত্বব বেখা হে৷ বাথ্ভ বসন্টারগুত্বলা বসই সব নারীত্বের জনয একটি
উপয্ুক্ত জােগা য্ারা সন্তান জন্ম বেোর জনয কম ঝুুঁ নকত্বত রত্বেত্বেন৷
আমাত্বের বাথ্ভ বসন্টারগুত্বলাত্বত অনর্জ্ঞ যাত্রী (নমেওোইফ) ও যাত্রী সহকারীরা (নমেওোইফারী বকোর অযানসেযান্ট) রত্বেত্বেন, য্খন
আপনন গর্ভ াবস্থা ও সন্তান জন্ম বেোর বেত্বত্র সবত্বিত্বে কম ঝুুঁ নকত্বত থ্াত্বকন তখন আপনাত্বক পনরিয্ভা বেোর জনয তারাই সবত্বিত্বে েে
বযনক্ত৷ বাথ্ভ বসন্টারগুত্বলাত্বত বকাত্বনা োক্তার থ্াত্বক না৷

কসবরমনটি েোথশ কসন্টোর (Serenity Birth Centre)
বসত্বরননটি বাথ্ভ বসন্টার হত্বলা ‘সহ-অবস্থানরত বাথ্ভ বসন্টার’৷ এর অথ্ভ হত্বলা, এটি যাত্রীরা পনরিালনা কত্বর থ্াত্বকন এবং এই ইউননত্বট
বকাত্বনা োক্তার থ্াত্বক না, নকন্তু এটি বসই একই র্বত্বন অবনস্থত বয্খাত্বন নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযট অবনস্থত, বয্খাত্বন োক্তার
থ্াত্বক এবং উচ্চ ঝুুঁ নকপূর্ভ প্রসত্ববর জনয সব যরত্বনর সুনবযা থ্াত্বক৷
য্নে প্রসবত্ববেনার সমে আপনার বা বাচ্চার বকাত্বনা সমসযা বেখা বেে তাহত্বল আপনাত্বক মূলযােন করা হত্বব এবং কনরত্বোত্বরর বশষ
মাথ্াে অবনস্থত বেনলর্ানর সুযত্বট স্থানান্তর করা হত্বব৷
কসবরমনটি েোথশ কসন্টোবরর সমেধোসমূহ
বসত্বরননটি বাথ্ভ বসন্টাত্বর 5টি প্রসব কে রত্বেত্বে, প্রনতটি কে আযুননক, র্ত্বরাো ও প্রশানন্তোেকর্াত্বব সনিত করা হত্বেত্বে৷ প্রনতটি কত্বে
রত্বেত্বে:
•

একটি বাথ্ভ পুল য্া হে জােগামত স্থােীর্াত্বব বসাত্বনা অথ্বা বফালাত্বনা য্াে

•

র্াুঁজ কত্বর রাখা য্াে এমন একটি োবল-ববে

•

আপনার বাচ্চার জনয একটি কাত্বঠর নক্রব

•

আপনার বাচ্চার পযাম্পার বেলাত্বনার জনয একটি কাত্বঠর বিনজং বেশন

•

আপনন ননেন্ত্রর্ করত্বত পাত্বরন এমন আত্বলার বযবস্থা

•

Freeview সহ একটি ফ্ল্যাট-নিন টিনর্

•

একটি অযাটািে বাথ্রুম

এোিাও বাথ্ভ বসন্টাত্বর আত্বে:
•

প্রসত্বব সুনবযার জনয টু ল, বল ও মােুর

•

একটি বথ্রানপ কে বয্খাত্বন আমাত্বের যাত্রীরা আপনাত্বক সুগন্ধী বথ্রানপ নেত্বত পাত্বরন

•

একটি কমন নকত্বিন বয্খাত্বন আপনন ননত্বজর জনয পানীে বা নািা ততনর করত্বত পাত্বরন

•

বেত্বকর উপর একটি বাগান

•

েশভনাথ্ীরা অত্বপো করার জনয একটি জােগা ও টেত্বলট
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জনয তথয ও পরোমর্শ

মোতৃ ত্ব
হযোলমসয়ন েোথশ কসন্টোর (Halcyon Birth Centre)
হযালনসেন বাথ্ভ বসন্টার হত্বলা একটি ‘স্বতন্ত্র বাথ্ভ বসন্টার’৷ এর অথ্ভ হত্বলা যাত্রীরা এটি পনরিালনা কত্বরন এবং হাসপাতাল-নর্নিক

Maternity

মযাটাননভটি বকোর-এর মত একই স্থাত্বন এটি অবনস্থত নে৷ বকাত্বনা োক্তার এই বকত্বে কাজ কত্বরন না বা এই সাইত্বট থ্াত্বকন না৷
হযালনসেন বাথ্ভ বসন্টারটি Oldbury Road, Smethwick, B66 1JE ঠিকানাে অবনস্থত এবং Leasowes Intermediate Care Centreও একই সাইত্বট অবনস্থত৷
প্রসবত্ববেনার সমে আপনার বা বাচ্চার বকাত্বনা সমসযা বেখা নেত্বল আপনাত্বক পরীো করা হত্বব এবং আপনাত্বক নসটি হাসপাতাত্বলর
বেনলর্ানর সুযত্বট ননত্বে য্াওোর জনয আপনার যাত্রী একটি অযাম্বুত্বলত্বির বযবস্থা করত্ববন, এবং নতনন আপনার সাত্বথ্ য্াত্ববন৷
হযোলমসয়ন েোথশ কসন্টোবরর সমেধোসমূহ
হযালনসেন বাথ্ভ বসন্টাত্বর 3টি প্রসব কে রত্বেত্বে, প্রনতটি কে আযুননক, র্ত্বরাো ও প্রশানন্তোেকর্াত্বব সনিত করা হত্বেত্বে৷ প্রনতটি কত্বে
রত্বেত্বে:
•

একটি বাথ্ভ পুল এবং এর মত্বযয লাইটিং-এর বযবস্থা আত্বে

•

র্াুঁজ কত্বর রাখা য্াে এমন একটি োবল-ববে

•

আপনার বাচ্চার জনয একটি কাত্বঠর নক্রব

•

আপনার বাচ্চার পযাম্পার বেলাত্বনার জনয একটি কাত্বঠর বিনজং বেশন

•

আপনন ননেন্ত্রর্ করত্বত পাত্বরন এমন আত্বলার বযবস্থা

•

Freeview সহ একটি ফ্ল্যাট-নিন টিনর্

•

একটি আইপযাে েনকং বেশন

•

একটি অযাটািে বাথ্রুম

•

মত্বনারম কমন বাগাত্বন প্রত্ববত্বশর সুনবযা

এোিাও বাথ্ভ বসন্টাত্বর আত্বে:
•

প্রসত্বব সুনবযার জনয টু ল, বল ও মােুর

•

একটি বথ্রানপ কে বয্খাত্বন আমাত্বের যাত্রীরা আপনাত্বক সুগন্ধী বথ্রানপ নেত্বত পাত্বরন

•

একটি কমন নকত্বিন বয্খাত্বন আপনন ননত্বজর জনয পানীে বা নািা ততনর করত্বত পাত্বরন

•

েশভনাথ্ীরা অত্বপো করার জনয একটি জােগা ও টেত্বলট

েোথশ কসন্টোরগুবলোবত েযথো মনরোমবয়র জনয ক োন ধরবনর েযেস্থো আবে?
বাথ্ভ বসন্টাত্বর আপনার প্রসবত্ববেনার সমে আপনার যাত্রী সব সমে আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্ববন, আপনাত্বক সাহায্য ও সহােতা করত্ববন৷
নতনন আপনাত্বক বযথ্া কমাত্বনার জনয ননম্ননলনখত পিনতগুত্বলার সুপানরশ করত্বত পাত্বরন:
•

গযাস ও বােু (entonox)

•

বাথ্ভ পুল

•

সুগন্ধী বথ্রানপ ও অনযানয সম্পূরক বকৌশল বয্মন নহপত্বনাবানথ্ভং

•

বপত্বথ্নেন ইনত্বজকশন
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মোতৃ ত্ব
•

আপনাত্বক স্বনিোেক র্নঙ্গ খুুঁত্বজ বপত্বত সাহায্য করার জনয য্ন্ত্রপানত বয্মন বানথ্ভং টু ল, মােুর ও বল

Maternity

প্রসবত্ববেনার প্রাথ্নমক পয্ভাত্বে আপনন আপনার ননজস্ব TENS ইউননটও বযবহার করত্বত পাত্বরন৷
বাথ্ভ বসন্টারগুত্বলাত্বত বযথ্া ননরামত্বের জনয আমরা এনপেু যরাল প্রোন করত্বত পানর না৷ য্নে আপনন এনপেু যরাল বযবহার করার
পনরকল্পনা কত্বর থ্াত্বকন তাহত্বল নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযত্বট আপনার সন্তান প্রসত্ববর জনয বুনকং বেো হত্বব৷ আপনন বকাত্বনা
একটি বাথ্ভ বসন্টাত্বর প্রসব প্রনক্রোে থ্াকাকালীন সমত্বে য্নে বেখত্বত পান বয্ আপনার এনপেু যরাল বযবহার করা প্রত্বোজন, তাহত্বল
আপনাত্বক নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযত্বট ননত্বে য্াওো হত্বব৷
এোিাও বযথ্া ননরামত্বের উত্বেত্বশয আপনার জনয কী কী পিনত রত্বেত্বে বস সম্পত্বকভ তত্বথ্যর জনয আপনন ‘প্রসবত্ববেনা: কী র্ত্বট এবং
নকর্াত্বব এর বযবস্থাপনা করা য্াে’ নামক আমাত্বের পুনিকাটি পত্বি বেখত্বত পাত্বরন৷

আপমন সন্তোন জন্ম কেয়োর পর
আপনার সন্তাত্বনর জন্ম হওোর পর আপনন কত্বেক র্ণ্টা বাথ্ভ বসন্টাত্বর থ্াকত্ববন৷ প্রথ্মবার বাচ্চা প্রসব করার পর ববনশরর্াগ নারী
8 র্ণ্টার মত্বযয তাত্বের বানিত্বত িত্বল য্ান, এবং য্ারা আত্বগ বাচ্চা জন্ম নেত্বেত্বেন তারা আত্বরা দ্রুত বানিত্বত িত্বল য্ান৷ আপনার
যাত্রী পরীো কত্বর বেখত্ববন বয্ আপনন ও আপনার বাচ্চা র্াত্বলা আত্বেন নকনা এবং আপনার বাচ্চা বয্র্াত্বব েুয খাত্বচ্ছ ও আপনার
প্রনত সািা নেত্বচ্ছ তাত্বত আপনন খুনশ আত্বেন নকনা তা নননিত করত্ববন৷ আপনন ও আপনার যাত্রী খুনশ থ্াকত্বল, আপনাত্বক আপনার
নতু ন বাচ্চাসহ বানিত্বত পাঠিত্বে বেো হত্বব এবং পরবতী কত্বেক নেত্বনর মত্বযয একজন যাত্রী আপনার বানিত্বত নগত্বে আপনাত্বেরত্বক বেত্বখ
আসত্ববন৷
য্নে আপনার ববনশ সমে হাসপাতাত্বল থ্াকত্বত হে, তাহত্বল আপনাত্বক ও আপনার বাচ্চাত্বক নসটি হাসপাতাত্বলর প্রসব-পরবতী
ওোত্বেভ স্থানান্তর করা হত্বব৷

েোথশ কসন্টোবর সন্তোন জন্ম কেয়োর সমেধোগুবলো

ী

ী?

•

বাথ্ভ বসন্টার নারীত্বেরত্বক একটি ইনতবািক প্রসত্ববর অনর্জ্ঞতা প্রোন কত্বর কারর্ এর পনরত্ববশ স্বনিোেক ও র্ত্বরাো৷ বয্ সব নারীর
সন্তান জন্মোন সম্পত্বকভ ইনতবািক অনর্জ্ঞতা হে তারা সফলর্াত্বব বুত্বকর েুয খাওোত্বনার সম্ভাবনা ববনশ থ্াত্বক৷

•

আপনন বয্ পনরত্ববত্বশ রত্বেত্বেন ও আপনাত্বক সাহায্য করার জনয বয্ সুত্বয্াগ-সুনবযাগুত্বলা রত্বেত্বে বসগুত্বলার জনয এবং আপনার
যাত্রীর সহােতার কারত্বর্ প্রসবত্ববেনার সমে আপনার কম শনক্তশালী বযথ্ানাশক ওষুত্বযর প্রত্বোজন হত্বব৷

•

আপনার বাচ্চা প্রসব করার জনয আপনার বয্াননপথ্ ও মলোত্বরর মযযবতী জােগা বকত্বট বেো, বা নিমটা নেত্বে সাহায্য করার
মত সহােতাগুত্বলার প্রত্বোজন হওোর সম্ভাবনা কম থ্াকত্বব কারর্ প্রসবত্ববেনার সমে আপনাত্বক হাুঁটাহাুঁটি ও িলাত্বফরা করত্বত
উৎসানহত করা হত্বব৷ বসাজা হত্বে োুঁিাত্বনা এবং িলাত্বফরা করার নবষেটি আপনাত্বক আত্বরা ববনশ স্বনিোেক ববায করত্বত সাহায্য
করত্বত পাত্বরন এবং প্রসত্ববর বেত্বত্র মাযযাকষভত্বর্র সবত্বিত্বে ববনশ সহােতা বপত্বত সাহায্য করত্বব৷

•

প্রসত্ববর পুত্বরা প্রনক্রোজুত্বি আপনার সঙ্গী(রা) আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্বত পারত্ববন এবং প্রসত্ববর পর আপনন বানিত্বত য্াওোর
জনয ততনর না হওো পয্ভন্ত একজন সঙ্গী আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্বত পারত্ববন৷

•

আপনন িাইত্বল কত্বেকজন সঙ্গীত্বক সাত্বথ্ রাখত্বত পাত্বরন, নকন্তু প্রথ্ত্বম আপনার যাত্রীত্বক নজত্বজ্ঞস কত্বর ননন বয্ কত্বে বমাট কেজন
থ্াকত্বত পারত্বব, কারর্ বসখাত্বন জােগা সীনমত৷
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মোতৃ ত্ব
েোথশ কসন্টোবর সন্তোন জন্ম কেয়োর ঝুঁ ম গুবলো

Maternity

ী

ী?

বাথ্ভ বসন্টাত্বর সন্তান জন্মোনকারী নকেু নকেু নারীত্বক তাত্বের প্রসবত্ববেনা বা বাচ্চাত্বক ননত্বে সমসযা বেখা বেোর কারত্বর্, অথ্বা তাত্বের
জনয বািনত বযথ্ানাশত্বকর প্রত্বোজন হওোর কারত্বর্ নসটি হাসপাতাত্বলর বেনলর্ানর সুযত্বট স্থানান্তর করার প্রত্বোজন হে৷ প্রথ্মবার বাচ্চা
প্রসব করার সমে প্রনত 10 জন নারীর মত্বযয 3-4 জত্বনর বেত্বত্র, এবং আত্বগ বাচ্চা জন্ম নেত্বেত্বেন এমন প্রনত 10 জন নারীর মত্বযয
2 জত্বনর কম নারীর বেত্বত্র এটি র্ত্বট থ্াত্বক৷
আপনন নকর্াত্বব বযথ্ার সাত্বথ্ মাননত্বে বনত্ববন বস নবষত্বে উনেগ্ন থ্াকত্বল, অথ্বা আপনার মত্বন জটিলতা বেখা বেো সম্পত্বকভ উত্বেগ
থ্াকত্বল, অনুগ্রহ কত্বর আপনার যাত্রীর সাত্বথ্ কথ্া বলুন৷ এোিাও বযথ্া ননরামে সম্পত্বকভ তত্বথ্যর জনয আপনন ‘প্রসবত্ববেনা: কী র্ত্বট
এবং নকর্াত্বব এর বযবস্থাপনা করত্বত হে’ নামক পুনিকাটি পত্বি বেখত্বত পাত্বরন৷ এোিাও আপনন এটি বাথ্ভ বসন্টাত্বর এত্বস বসটি র্ুত্বর
বেখত্বত পাত্বরন৷

কেমলর্োমর সযবে েোচ্চোর জন্ম কেয়ো
ববনশরর্াগ নারীই বেনলর্ানর সুযট বা বলবার ওোত্বেভর সাত্বথ্ পনরনিত; এই জােগাগুত্বলাত্বত এক েল প্রনশনেত মযাটাননভটি কমী একটি
পনরিয্ভা পযাত্বকজ প্রোন কত্বরন৷ েলগত সাহাত্বয্যর প্রত্বোজন হে এমন নারীত্বেরত্বক পনরিয্ভা প্রোত্বনর জনয যাত্রী, যাত্রীনবেযানবশারে
(োক্তার), অযাত্বনসত্বথ্টিে ও নথ্ত্বেটাত্বরর কমীরা একত্বত্র কাজ কত্বরন৷ কখত্বনা কখত্বনা এত্বক সমনিত পনরিয্ভা বলা হত্বে থ্াত্বক৷ এই
যরত্বনর পনরিয্ভা বসই সব নারীত্বেরত্বক সুফল নেত্বে থ্াত্বক য্াত্বের ননত্বজত্বের স্বাস্থয ননত্বে বা বতভ মান গর্ভ াবস্থা ননত্বে সমসযা হত্বচ্ছ৷ আপনার
সন্তান জন্মোত্বনর জনয বেনলর্ানর সুযটত্বক সবত্বিত্বে উপয্ুক্ত জােগা নহত্বসত্বব পরামশভ বেোর অত্বনকগুত্বলা কারর্ থ্াকত্বত পাত্বর; আপনন বসই
কারর্গুত্বলা ননত্বে আপনার কনসালত্বটন্ট ও যাত্রীর সাত্বথ্ বযনক্তগতর্াত্বব আত্বলািনা করত্বত পাত্বরন৷
বেনলর্ানর সুযত্বটর প্রত্ববশপত্বথ্ রত্বেত্বে নট্রোজ এনরো৷ বেনলর্ানর সুযত্বটর প্রত্ববশপত্বথ্ এই জােগাটিত্বতই আপনন প্রথ্ত্বম আসত্ববন৷ নট্রোজ হত্বলা
জরুনর নবর্াত্বগর মত একটি জােগা বয্খাত্বন গর্ভ াবস্থাে সমসযাে পিা, উচ্চ ঝুুঁ নকপূর্ভ নহত্বসত্বব মূলযানেত এবং প্রসবত্ববেনা শুরু হত্বেত্বে
বত্বল মত্বন হওো নারীরা পরীো করাত্বনার জনয প্রথ্ম এত্বস থ্াত্বকন৷ নট্রোজ নবর্াগটি সাযারর্ত অতযন্ত বযি থ্াত্বক এবং আপনার
আসার কারত্বর্র উপর নর্নি কত্বর আপনাত্বক ও মূলযােন করা হত্বব৷
নসটি হাসপাতাত্বল 10টি বলবার রুম রত্বেত্বে এবং প্রনতটিত্বত একই সুত্বয্াগ-সুনবযা রত্বেত্বে৷ সাযারর্ত এগুত্বলার মত্বযয রত্বেত্বে প্রসবত্ববেনার
সমে আপনাত্বক ও আপনার বাচ্চাত্বক পয্ভত্ববেত্বর্র জনয য্ন্ত্রপানত, আপনন িলাত্বফরা করত্বত পারত্বল িলাত্বফরা করার জনয প্রিু র জােগা
এবং একজন যাত্রী নয্নন আপনার পুত্বরা প্রসব প্রনক্রোজুত্বি আপনার সাত্বথ্ থ্াকত্ববন৷ কেগুত্বলা স্বেংসম্পূর্ভ তত্বব সবগুত্বলা কত্বের সাত্বথ্
অযাটািে বাথ্রুম বনই, আপনন কত্বে উপনস্থত হত্বল যাত্রী আপনাত্বক জানাত্ববন বয্ বসখাত্বন কী কী সুত্বয্াগ-সুনবযা রত্বেত্বে৷
আপনার বেনলর্ানর সুযট বযবহাত্বরর সম্ভাবনা ববনশ থ্াকত্বব য্নে আপনার:
•

োোত্ববটিস, উচ্চ রক্তিাপ বা গর্ভ াবস্থাত্বক প্রর্ানবত কত্বর এমন অনযানয বরাগ থ্াত্বক

•

গর্ভ াবস্থাে আপনার বাচ্চা র্াত্বলার্াত্বব না বাত্বি

•

আপনন আত্বগ সন্তান জন্ম বেোর সমে জটিলতা বেখা নেত্বে থ্াত্বক, বয্মন নসজানরোন হত্বে থ্াত্বক

•

আপনার প্রসত্ববর ননযভানরত তানরত্বখর পর 12-14 নেন পার হত্বে য্াে
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মোতৃ ত্ব
একটি বোট প্রসবত্ববেনা সূিনাকারী সুযট রত্বেত্বে বয্খাত্বন নারীরা প্রসবত্ববেনা শুরুর প্রনক্রোর সমে অবস্থান কত্বরন৷ 2টি নবোনাসহ

Maternity
একটি উচ্চ ননর্ভ রশীল

ইউননট রত্বেত্বে বয্খাত্বন সন্তান জন্মোত্বনর সমে এবং তার ঠিক পর পর অসুস্থ নারীত্বের পনরিয্ভা করার জনয

প্রনশনেত যাত্রীরা অবস্থান কত্বরন; েত্বলর অনয সেসযরাও এত্বেত্বত্র সহােতা নেত্বে থ্াত্বকন৷ বসখাত্বন 2টি নথ্ত্বেটার রত্বেত্বে বয্খাত্বন
নসজানরোন অপাত্বরশন করা য্াে এবং বয্ বকাত্বনা সাজভানরর পর রাখার জনয 2টি নননবি পনরিয্ভা কে রত্বেত্বে৷
য্নে আপনার মৃত সন্তান জন্ম বনে অথ্বা আপনার সন্তান জত্বন্মর পর বাুঁিত্বব না বত্বল যারর্া করা হে তাহত্বল আপনাত্বক আমাত্বের
নবনরর্ত্বমন্ট সুযত্বট পনরিয্ভা বেো হত্বব, এটি বেনলর্ানর সুযত্বটর সাত্বথ্ একই কনরত্বোত্বর অবনস্থত৷ এটি অননযর্াত্বব পনরকনল্পত একটি
জােগা বয্খাত্বন পনরবারবৃিত্বক তারা য্তের্ িান ততের্ তাত্বের বাচ্চার সাত্বথ্ থ্াকার সুত্বয্াগ বেো হে৷ এই বশাত্বকর সমত্বে আমাত্বের
নবনরর্ত্বমন্ট সানর্ভ স ও কমীরা আপনাত্বক সহােতা করত্ববন৷
বেনলর্ানর সুযত্বট সন্তান প্রসত্ববর অসুনবযাগুত্বলা সাযারর্ত ওষুয বযবহার, এনপনজওটনম, এনপেু যরাল ও নসজানরোন অপাত্বরশত্বনর মত
প্রনক্রোগুত্বলার কারত্বর্ হত্বে থ্াত্বক৷ আপনন বানিত্বত বা বাথ্ভ বসন্টাত্বরর মত বকাত্বনা জােগাে থ্াকত্বল য্া হে তার নবপরীতক্রত্বম
আপনার প্রসবত্ববেনা ননেনন্ত্রত হত্বল প্রকৃ নতর পত্বে ননেন্ত্রর্ গ্রহর্ করাটা প্রােশই ববনশ কঠিন হত্বে োুঁিাে৷ আপনার পনরিয্ভা ননত্বে
আপনন উনেগ্ন না নবভ্রান্ত ববায করত্বল আমরা বয্ বকাত্বনা র্াত্বব সম্ভব সাহায্য করত্বত পারত্বল আননিত হত্ববা য্াত্বত আপনার সন্তান
জন্মোত্বনর অনর্জ্ঞতা আপনার মত্বনর মত হে৷

ক োথোয় আমোর সন্তোবনর জন্ম কেে কস সম্পব শ আমম মসদ্ধোন্ত কনয়োর পর

ী ঘেবে?

বকাথ্াে সন্তাত্বনর জন্ম বেত্ববন বস সংক্রান্ত আপনার নবকল্পগুত্বলা সম্পত্বকভ আপনার যাত্রী আপনার সাত্বথ্ কথ্া বলত্ববন এবং আপনার
পত্বে বসখাত্বন বুনকং বেত্ববন৷ আপনার গর্ভ াবস্থার 36তম সপ্তাহ সমত্বে নতনন এই নবষেটি আপনাত্বক নননিত করত্ববন৷ য্খন আপনার
মত্বন হত্বব বয্ আপনার প্রসবত্ববেনা শুরু হত্বেত্বে, অথ্বা য্নে আপনার বকাত্বনা সমসযা হে এবং আপনন উনেগ্ন থ্াত্বকন, তাহত্বল অনুগ্রহ
কত্বর পরামত্বশভর জনয মযাটাননভটি নট্রোত্বজ বফান করুন৷

ক োগোব োবগর মেেরর্
মযোেোমনশ টি মিয়োজ
0121 507 4181

আবরো তথয
আমাত্বের বকাত্বনা বকে সম্পত্বকভ আপনার বকাত্বনা প্রশ্ন থ্াকত্বল অথ্বা বসগুত্বলা র্ুত্বর বেখত্বত িাইত্বল, অনুগ্রহ কত্বর আপনার
কনমউননটি নমেওোইফ-এর সাত্বথ্ কথ্া বলুন৷
গর্ভ াবস্থা, প্রসব এবং আমাত্বের মযাটাননভটি সানর্ভ স সম্পত্বকভ আত্বরা তত্বথ্যর জনয অনুগ্রহ কত্বর আমাত্বের ওত্বেবসাইট www.swbh.nhs.ukএর মযাটাননভটির বপইজগুত্বলা বেখুন, আমাত্বেরত্বক টু ইটাত্বর @SWBHnhs অনুসরর্ করুন এবং আমাত্বেরত্বক বফসবুত্বক

www.facebook.com/SWBHnhs লাইক নেন৷
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মোতৃ ত্ব
এই মলফবলবে েযেহৃত তবথযর জনয ক সে উৎসগুবলো েযেহোর
•

রো হবয়বে

েয রত্বেল কত্বলজ অব নমেওোইর্স, ‘Evidence Based Guidelines for Midwifery-Led Care in
Labour: Birth environment’, নত্বর্ম্বর 2012

•

এনএইিএস নযাশনাল ইননেটিউট ফর বহলথ্ নরসািভ, ‘The birthplace national prospective cohort study: perinatal and
maternal outcomes by planned place of birth’, নত্বর্ম্বর 2011

•

নযাশনাল ইননেটিউট ফর বহলথ্ অযান্ড নক্লননকযাল এনিত্বলি, CG55 ‘Intrapartum care:
management and delivery of care to women in labour’, বসত্বেম্বর 2007

•

রেযাল কত্বলজ অব অবসত্বটনট্রনশোি অযান্ড গাইত্বনত্বকালনজেস এবং রেযাল কত্বলজ অব নমেওোইর্স, বয্ৌথ্ নববৃনত নং. 2
‘Home births’, এনপ্রল 2007

এই নলফত্বলটটির সংত্বশাযন বা উন্নেত্বনর জনয য্নে আপনন বকাত্বনা পরামশভ নেত্বত িান, তাহত্বল অনুগ্রহ কত্বর জনসংত্বয্াগ নবর্াত্বগর সাত্বথ্
0121 507 5495 নম্বত্বর বয্াগাত্বয্াগ করুন অথ্বা swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ঠিকানাে ইত্বমইল করুন৷

ইউমনর্োমসশ টি অে েোমমশিংহোবমর এ টি মর্ক্ষো িোস্ট
এত্বত অন্তর্ুভ ক্ত রত্বেত্বে নসটি, সযান্ডওত্বেল ও রাউনল নরনজস হাসনপটাল
© সযান্ডওত্বেল অযান্ড ওত্বেে বানমভংহাম হসনপটালস এনএইিএস ট্রাে
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