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আপক্রন ক্রপতা/মাতা হবত র্াবেন জানবত পারা া খুবই নরামাঞ্চকর ক্রকন্তু ক্রকছু া দকু্রিন্তার কারণও হবত পাবর। 
এরকম অনুভব করা াই স্বাভাক্রবক তবব এবক্ষবে পুবরা সময় জবুি ক্রনবজবক প্রস্তুত করবত আপনার নভবব নদখার 
মত অবনক ক্রকছু রবয়বছ। এই পুক্রস্তকাটি আপনাবক কী ঘ বত র্াবে নস সম্পবকয  এবং আপনাবক সাহার্য করবত 
আপনার হাবতর কাবছ িাকা বযিা ক্রনরসবনর পদ্ধক্রতগুবলা সম্পবকয  তিয প্রদাবনর মাধযবম আপনাবক প্রসবববদনার 
জনয প্রস্তুত হবত সাহার্য করবব। 

 

অবনক নারী তাবদর গভয াবস্থায় প্রাপ্ত সময়বক সন্তান জন্মদান সম্পক্রকয ত র্ত ইো তত তিয জানার কাবজ বযবহার কবর 

িাবকন তাই তারা ক্রকভাবব ক্রবষয়টি সামলাববন নস বযাপাবর প্রস্তুক্রত ক্রনবত পাবরন; আমরা আিা কক্রর আমরা আপনাবক 

আপনার পছন্দ ও র্বত্নর ক্রবষবয় সাহার্য করবত পারববা। 
আপনার বযক্রিগত পক্ররক্রস্থক্রতর উপর ক্রনভয র কবর আপনার র্ত্ন গ্রহবণর ক্রবষয়টি এই প্রচারপবে উক্রিক্রখত পরামিয নিবক 

সামানয আলাদা হবত পাবর।  পক্ররকল্পনায় নকাবনা পক্ররবতয ন ঘ বল নস সম্পবকয  আপনার স্বাস্থযবসবা টিম আপনাবক 

পক্ররপূণযভাবব অবক্রহত করববন, এবং আপনার ইোবক সমূ্পণযরূবপ ক্রবববচনায় রাখা হবব। 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রসবববদনা কী? 

প্রসবববদনা 

প্রসবববদনা হবলা নসই প্রক্রিয়া র্খন আপনার জরায় ুসংবকাচন শুরু হয়, আপনার পাক্রন ভাঙ্গবত শুরু কবর এবং আপক্রন 

হয়ত একটি 'লক্ষণ' নদখাবত পাবরন। এই সবক্রকছু ঘ বত সময় লাবগ এবং তা গভয াবস্থার 37 তম সপ্তাবহর পর নিবক আরম্ভ 

হবত পাবর। 
দ'ুটি সংবকাচবনর মধযবতী 
সমবয় জরায়ুর অবস্থা  

সংবকাচবনর সময়  
 জরায়ুর অবস্থা 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

নারীরা নর্ বযিা অনুভব কবরন তা ক্রনভয র কবর আপনার িরীর বযিার সাবি কত া মাক্রনবয় ক্রনবত পাবর তার উপর। কী ঘব  

িাবক এবং নসবক্ষবে আপনার কী কী ক্রবকল্প রবয়বছ তা নবাঝার মাধযবম প্রসবববদনার জনয প্রস্তক্রত গ্রহণ করবল তা সহায়ক 

হবত পাবর। 
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প্রসবববদনার লক্ষণসমিূ 
এটি ক্রবক্রভন্ন নারীর নক্ষবে ক্রভন্ন ক্রভন্ন হবয় িাবক, তবব সাধারণত আপনার ক্রনবচর 3 টি লক্ষবণর মবধয 1 টি িাকবব: 

 

•   'লক্ষণ' - আঠাবলা স্রাব ক্রনিঃসরণ ঘ বব র্ার সাবি রিও িাকবত পাবর, এটি হঠাৎ কবর আসা শুরু হবত 

পাবর অিবা ক্রকছুক্রদন ধবর চলবত পাবর। 
 

•   পাকন ভাঙ্গা - গবভয র মবধয আপনার ক্রিশুবক নর্ ক্রজক্রনসটি সুরক্ষা প্রদান কবর িাবক তা হবলা একটি 

পাক্রনর িক্রল। এটি মাবঝ মাবঝ চুুঁ ইবয় পিার মাধযবম অিবা হঠাৎ ঝবর পিার মাধযবম নভবঙ্গ র্ায়। 
আপনার গভয াবস্থার নর্ নকাবনা পর্যাবয় আপনার পাক্রন ভাঙ্গবত পাবর; তবব প্রসবববদনার সময় এটি 

ঘ ার সম্ভাবনাই নবক্রি িাবক। পযাি পক্ররধান কবর িাকুন এবং আরও পরামবিযর জনয আমাবদর সাবি 

নর্াগাবর্াগ করুন। 
 

•   সংবকািন - জরায়ুর নপিী র্খন একটি ছবন্দ সংকুক্রচত ও প্রসাক্ররত হয় তখনই সংবকাচন ঘব । 

এবত জরায় ুপ্রসববর জনয প্রস্তুত হয় এবং প্রসবববদনার সময় ক্রিশুবক জরায়ুমবুখর ক্রদবক নঠবল নদয়।  

প্রসবববদনার আবগ তা বযিাহীন হবত পাবর এবং তাবক ব্র্যাক্স ন ক্রহকস (Braxton Hicks) বা আুঁ সা ুঁ  অবস্থা বলা নর্বত পাবর। 

র্খন প্রসবববদনা আরম্ভ হয় তখন তা প্রায়ই নবদনাদায়ক হয় এবং তা ক্রনয়ক্রমত হবয় দাুঁিায়; ক্রকছু ক্রকছু মক্রহলা নসটিবক বণযনা কবর 

িাবকন 'মাক্রসবকর সময়কার তীব্র্ বযিা" ক্রহবসবব। নবক্রিরভাগ নারী শুরুবত বাক্রিবতই সামবল ক্রনবত পাবরন এবং হাুঁ াচলা করা, 
নরাণীর নািাচািা বা উষ্ণ স্নাবনর মাধযবম উপকার নপবত পাবরন। 

 

প্রসবববদনার সুকিকাল 

এটি আপনার 4 নসক্রম পর্যন্ত প্রসাক্ররত হওয়ার আবগর সময়কাল।  আপক্রন সম্ভবত একটি 'লক্ষবণর' অক্রভজ্ঞতা লাভ কবর িাকববন 

এবং সংবকাচবনর অনভূুক্রতও লাভ কবর িাকববন র্া ক্রনয়ক্রমত হবত পাবর, তবব নসগুবলা পুনরাবকৃ্রির হার ও তীব্র্তার ক্রদক নিবক ক্রভন্ন 

হবত পাবর। আপনাবক মলমেূ তযাবগর জনয ক্রনয়ক্রমতভাবব  য়বলব  নর্বত হবত পাবর এবং নর্াক্রন নিবক বক্রধযত হাবর স্রাব ক্রনিঃসরবণর 

কারবণ আপনার হয়ত তরল ক্রনিঃসক্ররত হওয়ার মত অনভূুক্রতও হবত পাবর র্া এই সমবয় হওয়া া স্বাভাক্রবক। 
 

এই অবস্থার কারবণ নারীবদরবক খুব তািাতাক্রি হাসপাতাবল নর্বত হবত পাবর এবং পরীক্ষায় তাবদর জরায়ুমবুখর নতমন নকাবনা প্রসারণ 

ধরা না পিায় হতাি হবত নদখা নর্বত পাবর। 
 

সামলাবনার উপায় 

আপক্রন হয়বতা ঘুবর ক্রিবর নবিাবত, নকাবনা ক্রসবনমা নদখবত, স্নান করবত অিবা হালকা ঘুক্রমবয় ক্রনবত পারববন। র্ত া সম্ভব ক্রিক্রিল 

িাকুন। অসুস্থ নবাধ না করা পর্যন্ত প্রচুর হালকা খাবার খান। সামক্রলবয় ক্রনবত সাহার্য পাওয়ার জনয আপক্রন আপনার TENS ইউক্রন টি 

পক্ররধান করবত পাবরন। (আরও পরামবিযর জনয 18 নম্বর পাতায় নদখুন।) 

 

আমার কখন িাসপাতাবল আসা উকিত? 

কখন হাসপাতাবল আসবত হবব নবক্রিরভাগ নারী এ ক্রনবয় ক্রচক্রন্তত িাবকন। আপক্রন হাসপাতাবল আসার আবগ নিক্রলভাক্রর সুয  (Delivery 

Suite) বা নসবরক্রনটি সুয  (Serenity Suite)-এ কল করুন এবং আমরা আপনাবক পরামিয নদববা। আপনার পাক্রন ভাঙ্গা শুরু হবয় 

িাকবল, আপনার নকাবনা ধরবনর রিপাত নদখা ক্রদবল, আপনার ক্রনয়ক্রমত সংবকাচন ঘ বত িাকবল অিবা আপক্রন প্রকৃতই উক্রিগ্ন হবয় 

িাকবল আপনার উক্রচত আমাবদরবক নিান করা। 
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প্রথ্ম পযশায় 

প্রসবববদনার সকিয় পযশায়সমূি 

প্রসবববদনার প্রিম পর্যায় সাধারণত দীঘযতম হবয় িাবক, ক্রববিষ কবর র্ক্রদ এটি আপনার প্রিম সন্তান হবয় িাবক। 

প্রসবববদনার এই পর্যায় শুরু হয় র্খন আপনার জরায়ুমুবখর প্রসারণ ক্রনক্রিতভাবব 4 নসক্রম হবয় িাবক এবং আপনার র্খন 

ক্রনয়ক্রমতভাবব সংবকাচন ঘ বত িাবক। আপনার জরায়ুমুখ 10 নসক্রম পর্যন্ত প্রসারক্রত না হওয়া পর্যন্ত এটি চলবতই িাকবব এবং 
সংবকাচন খুব তীব্র্ ও ঘনঘন হবত িাকবব, সাধারণত প্রক্রত 2 ক্রমক্রনব  একবার কবর এবং 60 নিবক 90 নসবকন্ড পর্যন্ত স্থায়ী 
হবত পাবর। 

 

এই পর্যাবয় সংবকাচবনর সময় নসাজা হবয় িাকা এবং চারক্রদবক নঘারাবিরা করা নবক্রি ভাবলা হবব, কারণ এটি ক্রিশুবক 

জরায়ুমুবখর পবি ক্রনবচর ক্রদবক নঠলবত জরায়ুবক ভাবলাভাবব সংকুক্রচত হবত সাহার্য করবব। 
 
 

িাকন্তকাল 
প্রসবববদনার প্রিম পর্যায় নিষ হবল সংবকাচন তীব্র্ ও ঘনঘন হবব এবং আপনার জরায়ুমুখ প্রায় সমূ্পণয প্রসাক্ররত হবব।  

ইক্রতমবধয আপক্রন ক্লান্ত, অশ্রুক্রসি এবং হাল নছবি নদয়ার মত অবস্থা অনুভব করবত পাবরন, ক্রকছু ক্রকছু মক্রহলা খুব রাগাক্রিতও 

হবয় পবিন।  আপক্রন দবুযল, কম্পমান ও অসুস্থ নবাধ করবত পাবরন। এখন চূিান্ত ধাক্কার মধয ক্রদবয় নর্বত আপনার অবনক 

সাহার্য প্রবয়াজন হবব। আপনার ধােী আপনাবক সাহার্য করববন। 

র্ক্রদও আপনার জরায়ুমুখ 10 নসক্রম প্রসাক্ররত হবয় িাকবত পাবর তারপরও ক্রিশুটিবক সহবজ নবর কবর ক্রদবত আপনাবক সাহার্য 
করবত ক্রিশুর মািাটি নবর করার জনয ক্রকছু কুিলী নমাচি নদওয়ার প্রবয়াজন হবত পাবর। আপনার র্ক্রদ ক্রচৎকার করার ইো 
হয় বা আপনার ক্রনম্াংবি চাপ অনুভূত হয় তাহবল আপনার শ্বাস প্রশ্বাবসর উপর মবনাবর্াগ ক্রনবদ্ধ রাখুন র্াবত কবর আপক্রন 

সংবকাচন প্রক্রিয়ার মধয ক্রদবয় নর্বত পাবরন। প্রসবববদনার এই পর্যায়টি 1 ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবত পাবর। 

 

জরায়ুমুখ 
 

 
 
 
আপনার জরায়ুমুখ র্খন 10 নসক্রম 

পর্যন্ত প্রসাক্ররত হবব তখন আপক্রন ধাক্কা 
নদয়ার জনয অদময ইো নপাষণ করবত 

পাবরন। 
 

কিতীয় পযশায় 

এখন সংবকাচন প্রবল হবব এবং আপনার বাচ্চাটিবক নঠবল নবর কবর নদয়ার জনয খািা অবস্থাবন িাকা াই আপনার কাবছ 

সহজতর মবন হবব। ক্রকছু ক্রকছু নারীর কাবছ নকাবনা নচয়াবরর ক্রপছবনর অংি ধবর হা ুুঁ  নগবি বসা া সহায়ক মবন হবত পাবর। 

অনযবদর নক্ষবে চাপাচাক্রপ করা া উপকারী হয়, এ া ক্রনভয র কবর আপনার উপর। 
 

এই পর্যাবয় আপক্রন আপনার মলিাবরর উপর চাপ অনুভব করবত পাবরন এবং আপনার মল নবর হবয়ও নর্বত পাবর। অপ্রস্তুত 

হওয়ার ক্রকছু ননই - এটি খুবই স্বাভাক্রবক এবং ক্রবষয়টি আপনার ধােীর জানা িাকার কিা। 
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র্খন আপনার ধাক্কা নদয়ার অদময ইোটি আসবব তখন আপক্রন অনুভব করববন নর্, আপনার সন্তাবনর মািাটি জরায়ুমুখ 

নববয় ধীবর ধীবর ননবম আসবছ। কল্পনা করুন নর্ আপক্রন একটি  য়বলব  ববস আবছন এবং এ নিবকই ধারণা পাববন আপনার 

কী করা উক্রচত। 

আপক্রন নর্বহতু ধাক্কা ক্রদবয়ই চবলবছন তাই স্বভাবতই আপক্রন আপনার নর্াক্রনপবি আপনার সন্তাবনর মািার অবস্থান অনুভব 

করবত পারববন - অল্প সমবয়র জনয সংবকাচন বন্ধ হবল এটি আবার ক্রপছন ক্রদবক চবল নর্বত পাবর। স্বাভাক্রবকভাববই মািাটি 

র্ক্রদও নসখাবন অবস্থান করবব এবং মািাটি নর্বহতু আপনার নর্াক্রনবক প্রসাক্ররত করবত শুরু করবব তাই আপক্রন হুল নিা াবনার 

মত বা জ্বালাবপািার মত অনুভূক্রত অনুভব করবত আরম্ভ করববন। 
 

ক্রিশু জরায়ু 
 
 
 
 
 
 

নাভীরজ্জ ু মািার তালু 
 

ভীত হববন না - এই পর্যাবয় এবস নকাবনা নকাবনা মক্রহলা আতঙ্কগ্রস্ত হবয় পবিন ক্রকন্তু আপনার ধােীর কিা শুনুন 
এবং ক্রতক্রন আপনাবক কখন শ্বাস ক্রনবত হবব এবং কখন খুব নবক্রি নজাবর চাপ নদয়া র্াবব না ইতযাক্রদ ববল নদয়ার 
মাধযবম ক্রদক ক্রনবদযিনা প্রদান করববন। এবত নকাবনা প্রকার কা াবছুঁিা ছািাই সন্তান প্রসবব সহায়তার নক্ষবে ভাবলা 
কাজ ক্রদবত পাবর। 
 
ক্রিশুটির জনয নকাবনা ক্রবপবদর আিঙ্কা িাকবল ধােী এক্রপক্রজও ক্রম (episiotomy) নাবমর সামানয কা াবছুঁিার কাজ 
করবত পাবরন ক্রিশুটিবক নবর কবর আনবত সাহার্য করবত। আপনার র্ক্রদ এক্রপক্রজও ক্রম করার প্রবয়াজন হয় তাহবল 
জায়গাটি অসাি করবত আবগই আপনাবক স্থানীয় নচতনানািক ইনবজকিন প্রবয়াগ করা হবব। এই পর্যাবয় র্ক্রদ 
আপনার এক্রপক্রজও ক্রম করার প্রবয়াজন হয় অিবা আপনার ক্রছুঁ বি র্ায় তাহবল পরবতীবত ধােী জায়গাটি নসলাই 
কবর নদববন এবং এটি করার আবগ আপনাবক স্থানীয় নচতনানািক ইনবজকিন নদয়া হবব। ক্রকছু ক্রকছু মক্রহলা র্ক্রদ 
ধাক্কা ক্রদবয় ক্রিশুবক ভূক্রমষ্ঠ করবত নবগ পান তাহবল তাবদর সন্তান প্রসববর জনয সাহাবর্যর প্রবয়াজন হয়। এবক বলা 
হয় সহায়তা ক্রনবয় সন্তান প্রসব করা (আরও তবিযর জনয পৃষ্ঠা 11 নদখুন)। 

নর্াক্রনমখু ক্রছুঁ বি র্াওয়া এবং ক্রছুঁ বি র্াওয়া পরবতী র্ত্ন অিবা এক্রপক্রজও ক্রম সম্পক্রকয ত আরও তবিযর জনয অনুগ্রহ কবর 

আমাবদর ‘নর্াক্রনমুখ ক্রছুঁ বি র্াওয়া’ নামক প্রচারপেটি নদখুন। 
 

আপনার সন্তান জন্মগ্রিবণর পর 

আপনার সন্তাবনর জন্ম হবয় নগবল তাবক সরাসক্রর আপনার কাবছ নদয়া হবব আপনার কবঠার পক্রররবমর িসলবক ক্রনক্রবিভাবব 

জক্রিবয় ধরার জনয। আমরা সকল মাতাক্রপতাবক তাবদর নবজাত সন্তাবনর সাবি গাবয় গাবয় নলবগ িাকার পরামিয প্রদান কক্রর। 

এটি আপনাবক ও আপনার সন্তানবক বন্ধবন আবদ্ধ হবত সাহার্য করবব, আপনার সন্তানবক স্বক্রস্ত নদবব এবং আপনার স্তবন দধু 

নামবত সাহার্য করবব। আপক্রন চাইবল আপনার সন্তানবক আপনার কাবছ নদয়ার আবগ তাবক একটি কম্ববল মুক্রিবয় ক্রনবত পাবরন। 

 

আপনার সন্তাবনর নাক্রভরজ্জটুি ক্রপতা বা আপনার ধােী কতৃয ক নকব  নিলবত পাবরন, এ বযাপাবর আপক্রন ক্রসদ্ধান্ত ক্রদবত পাবরন। 
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তৃতীয় পযশায় 

তৃতীয় পর্যাবয় আপনার গভয িুল নবর হবয় আসবব - এটি ক্রছল ক্রিশুটির জীবন রক্ষাকারী বযবস্থা র্া আপনার সন্তানটি 

আপনার িরীবরর মবধয নববি ওঠার সময় তাবক পুক্রি সরবরাহ কবর এবসবছ এবং বজয য পদািয অপসারণ কবরবছ। এই পর্যাবয় 

আপক্রন আপনার সন্তানবক ধবর রাখবত পাবরন। এই তৃতীয় পর্যায়টির বযবস্থাপনা আপনার ধােী ক্রকভাবব করুক ববল আপক্রন 

চান নস ক্রবষয়টি আপনাবক ক্রবববচনা করবত হবব। 
 

গভয িুল 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রাকৃকতক তৃতীয় পযশায় 

ক্রিশু জবন্মর কবয়ক ক্রমক্রন  পর আবার সংবকাচন শুরু হবব তবব তীব্র্তা কম িাকবব। এই সংবকাচবনর িবল গভয িুল জরায়ুর 

গাে নিবক খুবল আসবব এবং তা জরায়ুমুবখর ক্রনম্াঞ্চবল খবস পিবব। সম্ভবত আপক্রন ধাক্কা নদয়ার ইো নপাষবণর মত অনুভূক্রত 

লাভ করববন। পাক্রনর খাক্রল বযাবগর ক্রঝক্রি সহ গভয িুলটি ননবম আসবব এবং আপনার নর্াক্রনিার ক্রদবয় নবক্ররবয় আসবব। গভয িুল 

প্রাকৃক্রতকভাবব নবর হবয় আসবত সাধারণত পাুঁচ নিবক 15 ক্রমক্রন  সময় লাবগ তবব এবত একঘন্টাও নলবগ নর্বত পাবর। 
 

প্রাকৃকতক তৃতীয় পযশাবয়র সুকবধা 
•   আপনাবক নকাবনা ইনবজকিন/ঔষধ গ্রহণ করবত হয় না। 

•   সন্তান জন্মদান পরবতী রিক্ষরণ তািাতাক্রি বন্ধ হয়। 

•   সন্তানবক বুবকর দধু খাওয়াবনার মাধযবম তার নদবহ নকাবনা ওষুধ প্রববি কবর না। 
 

প্রাকৃকতক তৃতীয় পযশাবয়র ঝুককিঁ /অসুকবধা 
 

•   এবত 1 ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগবত পাবর। 

•   শুরুবত নবক্রি রিক্ষরণ হয়। 
 
 

তৃতীয় পযশাবয়র কৃকত্রম বযবস্থাপনা 
আপক্রন র্ক্রদ সংবকাচন নবক্রি দ্রুত ও তীব্র্ করবত নকাবনা ইনবজকিন ক্রনবত চান তাহবল ক্রিশুর মািাটি নবর হবয় আসার সময় 

ধােী এটি আপনার পাবয় নদববন।  তারপর ধােী নািীটি ধবর হালকাভাবব  ানববন এবং গভয িুলটি নবর আসার সময় ওটিবক 

ধবর নিলববন।  সাধারণত এটি হবয় র্াবব 15 ক্রমক্রনব র মবধযই। 
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মকিলা ও পকরবারবৃবের জনয তথ্য ও পরামর্শ 
মাতৃত্ব 

 
 

সন্তান আসবত যাবে 

 

 

 

 

তৃতীয় পযশাবয়র কৃকত্রম বযবস্থাপনার সুকবধা 
 

 তাৎক্ষক্রণকভাবব রিক্ষরবণর ঝুুঁ ক্রক হ্রাস পাবব। 

 প্রবল রিক্ষরণ এবং রিস্বল্পতার সম্ভাবনা কম িাকবব। 

 মাবঝ মাবঝ এটি দ্রুততর হবয় িাবক (5-15 ক্রমক্রন )। 

 শুরুবত কম রিক্ষরণ হয়। 

 

তৃতীয় পযশাবয়র কৃকত্রম বযবস্থাপনার ঝুিঁ কক/অসুকবধা 
 

 আপক্রন তন্দ্রালুভাব, বক্রমবক্রম ভাব এবং উচ্চরিচাবপর বক্রধযত ঝুুঁ ক্রকবত িাকববন (ক্রসবন্টাবমক্রিন ওষুবধর প্রভাববর কারবণ)। 

 আপনার একটি ইনবজকিন গ্রহবণর প্রবয়াজন হবব। 

 সন্তান জন্মদান পরবতী রিক্ষরণ নবক্রি সময় ধবর হয়। 

 আপক্রন সন্তানবক বুবকর দধু খাওয়াবল তার হালকা জক্রন্ডস হবত পাবর, সন্তাবনর জনয এটি ক্ষক্রতকর ক্রকছু নয়। 
 

তৃতীয় পর্যায়টি িারীরবৃিীয় অিবা বযবস্থাপনাকৃত নর্মনই নহাক না নকবনা, ক্রিশু নিবক নািীটি ক্রবক্রেন্ন করার আবগ 

আমরা আপনাবক ক্রবলক্রম্বত কিয  ক্লযাক্রম্পংবয়র (নািীর মধয নিবক প্রাকৃক্রতকভাবব রি নবর হবয় র্ায়) জনয উৎসাক্রহত 

কবর িাক্রক। এবত আপনার সন্তাবনর প্রক্রতটি নিাুঁ া রি পাওয়ার ক্রবষয়টি ক্রনক্রিত হয় এবং ক্রিশুটির নকাবনা সমসযা না 

হবয় িাকবল আমরা এ াই করববা। 
 

তারপর কী িবব? 

তৃতীয় পর্যায় সম্পন্ন হবল আপক্রন স্বক্রস্ত নবাধ করববন এবং আপনাবক ক্রকছু হালকা নাস্তা নখবত নদয়া হবব।  তারপর ওয়াবিয  

স্থানান্তবরর আবগ আপনাবক আপনার সন্তাবনর সাবি একাবন্ত সময় কা াবত নদয়া হবব। 
 

যযাকনপবথ্ সন্তান জন্মদাবনর পর আপনার যত্ন 

আপনার সন্তাবনর জবন্মর পর ক্রনবচর কাজগুবলা করার িারা আপনার ক্রনবজর র্ত্ন ননয়া অবযাহত রাখা া গুরুত্বপূণয: 
 

 স্বাস্থযকর খাবার খাওয়া, ক্রববিষ কবর আপক্রন র্ক্রদ বাচ্চাবক বুবকর দধু খাইবয় িাবকন। 

 বযক্রিগত পক্ররেন্নতার ক্রদবক নখয়াল রাখা, ক্রববিষ কবর আপনার নসলাই বা আুঁচি নিবক িাকবল আপক্রন র্ক্রদ নসগুবলা 
পক্ররষ্কার না রাবখন তাহবল নসগুবলাবত সংিমণ হবত পাবর। প্রক্রতক্রদন পক্ররষ্কার করা ক্রনক্রিত করুন এবং আপনার 

জরায়ুমুবখর ক্রনবচর অংিটি পক্ররেন্ন রাখুন। নকাবনা কা াবছুঁিা স্থান নজািা নদয়ার জনয আপনার নকাবনা প্রকার আুঁচি 

বা নসলাই নিবক িাকবল আরও পরামবিযর জনয অনুগ্রহ কবর আমাবদর জরায়ুমুবখর ক্রনবচর অংিটি কা াবছুঁিা সংিান্ত 

প্রচারপেটি নদখুন। 

 প্রিম নিবকই ক্রনয়ক্রমত ক্রবরাম ক্রনন। 

 তারপর বযায়াবমর অভযাবস ক্রিবর আসবত আপনার সন্তানবক সাবি ক্রনবয় প্রক্রতক্রদন ক্রকছু া হাুঁ ুন। 

 সন্তান ননয়ার পর আপনার িরীর অিবা আবববগর অবস্থা ক্রনবয় র্ক্রদ আপনার নকাবনা উবিগ নিবক িাবক তাহবল আপনার 

সন্তাবনর জন্ম-পরবতী নচকআবপর সময় আপনার ধােী অিবা GP-র সাবি নসসব ক্রবষয় ক্রনবয় কিা বলা গুরুত্বপূণয। 

 পাতা 7 
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পাতা 8 

 

 

 

সিায়তা গ্রিণপবূশক সন্তান জন্মদান 
 
 

মাবঝ মাবঝ জরায়ুমুবখ ক্রিশুর অবস্থান নিবক নবাঝা র্ায় নর্ মক্রহলাটির পবক্ষ স্বাভাক্রবক চাবপর মাধযবম তার সন্তান ভূক্রমষ্ঠ 

করা া জটিল হবব। প্রক্রত 5 জবন 1 জন মক্রহলার সন্তান জন্মদাবনর জনয, হয় নভনু্টওস (ventouse) অিবা িরবসবপর 

সাহাবর্য সন্তান ভূক্রমষ্ঠকরবণর (সহায়তা গ্রহণপূবযক সন্তান জন্মদান) প্রবয়াজন হয়।  সহায়তা গ্রহণপূবযক সন্তান জন্মদান 

তখনই করা হয় র্খন মা অিবা ক্রিশুর অবস্থা ক্রনবয় উবিগ িাবক। এটি নকবলমাে নিক্রলভাক্রর সুযব  সম্পন্ন করা হবয় িাবক; 

সুতরাং আপক্রন র্ক্রদ নসবরক্রনটি বািয নসন্টাবর (Serenity Birth Centre) অিবা বাক্রিবত নিবক িাবকন তাহবল আপনাবক 

নিক্রলভাক্রর সুযব  স্থানান্তক্ররত হবত হবব। 
 
 

যভনু্টওবসর সািাবযয সন্তান জন্মদান 

নভনু্টওস হবলা প্রসবববদনা নবক্রি না উঠবল নকাবনা সন্তান ভূক্রমষ্ঠ করাবত সহায়তার জনয বযবহৃত একটি ভযাকুয়াম বা 

বায়ুক্রনবরাধী র্ন্ত্র। আপনার সাক্রভয ক্স অবিযই পুবরাপুক্রর প্রসাক্ররত হবত হবব, ক্রিশুর মািাটি দিৃযমান এবং মািার অবস্থান জানা 

িাকবত হবব নর্ন নভনু্টওস সঠিকভাবব বযবহার র্ায়। কার্যপ্রণালী শুরু করার আবগ আপনাবক বযিানািক ও স্থানীয় নচতনানািক 

নদয়া হবব। 
ভযাকুয়াবমর সহায়তায় সন্তান জন্মদান 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. আপনার পাগুবলা উপবর উঠিবয় সাবপা য  ক্রদবয় রাখা হবব র্াবত িািার পক্ররষ্কারভাবব নদখবত পাবরন। 

2. আপনার নর্াক্রনর চারপাি পক্ররষ্কার করা হবব এবং মূেিক্রলবত একটি নছা  টিউব প্রববি কক্ররবয় এটিবক খাক্রল করা হবব। 

3. তারপর িািার ক্রিশুটির মািার অবস্থান নদখবত একটি প্রািক্রমক পরীক্ষা করববন। 

4. িািার ক্রিশুটির মািায় একটি সাকিন কাপ লাক্রগবয় নদববন এবং এটিবক সাকিন পাবম্পর সাবি সংর্ুি করববন। 

5. কাপটি র্িাস্থাবন লাগাবনা হবয়বছ মবময সন্তুি হওয়ার পর ক্রিশুটিবক নবর হবয় আসবত সাহার্য করায় িািার আপনাবক বল 

প্রবয়াগ করবত বলববন। 
কাপ স্থাপন সংিান্ত অিবা ক্রিশুর মািার অবস্থান সংিান্ত নকাবনা জটিলতা িাকবল িািার তার পক্ররববতয  িরবসপ বযবহাবরর 

ক্রসদ্ধান্ত ক্রনবত পাবরন। 
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যভনু্টওবসর সািাবযয সন্তান জন্মদাবনর সুকবধা 
 িরবসবপর চাইবত এ পদ্ধক্রতটি নপক্ররক্রনয়াবমর কম ক্ষক্রতসাধন কবর। 

 এটি কম পক্ররমাবণ অভযন্তরীণ কালক্রিরা সৃক্রি কবর। 

 পদ্ধক্রত অবলম্বন সবেও সন্তান জন্মদাবনর জনয আপানবক বল প্রবয়াগ করবত হবব। 

 ক্রববিষ নকাবনা নচতনানািবকর প্রবয়াজন ননই। 

 িরবসবপর চাইবত এ পদ্ধক্রতবত আপনার সন্তাবনর দাগ/কালক্রিরা কম পিবব। 

ফরবসবপর সািাবযয সন্তান জন্মদান 

নর্সব নক্ষবে নভনু্টওবসর সাহাবর্য সন্তান জন্মদান সম্ভব হয় না নসসব নক্ষবেই সাধারণত িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর 

বযবস্থা করা হয়। নবি ক্রকছুক্ষণ র্াবত চাপ প্রবয়াবগর পবরও র্খন সন্তান জন্মদাবনর জনয আপনাবক নবগ নপবত হয় তখনই 
আপনার িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর প্রবয়াজন হবব। এটি সন্তাবনর অবস্থাবনর কারবণ হবত পাবর।  িরবসপ হবলা 
ক্রববিষভাবব বাুঁকাবনা ধাতব র্ন্ত্র র্া ক্রিশুর মািার চারপাবি বসাবনা হয় এবং একবে আ কাবনা হয় র্াবত নসগুবলা িসবক না 
র্ায়। নকউ নকউ নসগুবলাবক বণযনা কবর িাবকন নদখবত ধাতব ‘সালাদ পক্ররববিনকারী সরঞ্জাম’ (salad server) এর মত 

ববল। এটির কার্যপ্রণালী শুরু করার আবগ আপনাবক বযিানািক নদয়া হবব। 

 
িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদান 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 আপনার পাগুবলা উপবর উঠিবয় সাবপা য  ক্রদবয় রাখা হবব র্াবত িািার পক্ররষ্কারভাবব নদখবত পাবরন। 

 আপনার নর্াক্রনর চারপাি পক্ররষ্কার করা হবব এবং মূেিক্রলবত একটি নছা  টিউব প্রববি কক্ররবয় এটিবক খাক্রল করা 
হবব। 

 তারপর িািার ক্রিশুটির মািার অবস্থান নদখবত একটি প্রািক্রমক পরীক্ষা করববন। 
 িরবসপ র্িাস্থাবন লাগাবনা হবয়বছ মবময সন্তুি হওয়ার পর আপনাবক বল প্রবয়াগ করবত বলা হবব এবং একইসবঙ্গ ক্রতক্রন 

 ানবত িাকববন এবং আপনার সন্তান ভূক্রমষ্ঠ হবব। 
িরবসপ প্রবয়াগ করবত সমসযা হবল অিবা িািার র্ক্রদ মবন কবরন নর্, ক্রতক্রন কার্যপ্রণালীটি সম্পন্ন করবত পারববন না তাহবল 

ক্রসজাক্ররয়ান নসকিন পদ্ধক্রত অবলম্বন করা হবব। 



প্রসবববদনা: কী ঘবে এবং ককভাবব এর বযবস্থাপনা করা যায় 
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ফরবসবপর সািাবযয সন্তান জন্মদাবনর সুকবধা 
 পদ্ধক্রত অবলম্বন সবেও সন্তান জন্মদাবনর জনয আপানবক বল প্রবয়াগ করবত হবব। 

 এবত কবর ক্রসজাক্ররয়ান নসকিন এিাবনা র্ায় এবং ক্রসজাক্ররয়াবনর চাইবত এটিবত তািাতাক্রি সুস্থ হবয় ওঠা র্ায়। 

 এর িবল আপনাবক ক্রসজাক্ররয়াবনর চাইবত অল্প সময় হাসপাতাবল অবস্থান করবত হবব। 

 

এই পদ্ধক্রতগুবলার নর্বকাবনাটির জনয িািার আপনার সন্তান ভূক্রমষ্ঠকরবণর কাজ আরম্ভ করার আবগ আপনাবক 
আপনার সম্মক্রত প্রদান করবত বলববন এবং আপক্রন আপনার সম্মক্রত প্রদাবনর আবগ আপনাবক ক্রনবচর সবগুবলা 
ঝুুঁ ক্রক সম্পবকয  বযাখযা কবর বলা হবব। 

 

যভনু্টওস বা ফরবসবপর সািাবযয সন্তান জন্মদাবনর ঝুিঁ ককসমূি 
 

আপনার জনয ঝুিঁ ককসমূি 
 কনতম্ব, যযাকন ও ভালভায় কালকর্রা ও যফালা: সাধারণভাবব এটি কবয়কক্রদবনর মবধযই নসবর র্ায়। এটি 

সাধারণত িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর চাইবত নভনু্টওবসর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর নক্ষবে কম হবয় িাবক।  

 মূত্রতযাবে অসুকবধা/যবে আেকাবনায় অসামথ্শযতা: এই সমসযাগুবলা অক্রত সাধারণ এবং সাধারণত তা দ্রুতই 
নসবর র্ায়। এসব সমসযার বযাপাবর আপনার ধােী নজর রাখববন এবং নর্ নকাবনা উবিবগর কারণ িাকবল আপনাবক 

ক্রববিষজ্ঞ পক্ররবষবায় নরিার করববন। 

 যপকরকনয়াবমর কােব িঁ ড়া: নভনু্টওস পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 100 জন নারীর মবধয 1-4 জন এবং িরবসপ 

পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 100 জন নারীর মবধয 8-12 জন নারীর তৃতীয় বা চতুিয মাোর ক্রছুঁ বি র্াওয়ার ঘ না 
ঘব  িাবক র্া িািার কতৃয ক নমরামত করা হয়। 

 যযাকনবদর্ বা ভালভা ক িঁ বড় যাওয়া: নভনু্টওস পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 10 জন নারীর মবধয 1 জন এবং 
িরবসপ পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 5 জন নারীর মবধয 1 জন নারীর নক্ষবে এই কারবণ নমরামবতর প্রবয়াজন হয়। 

 প্রসব পরবতী রক্তক্ষরণ (মাত্রাকতকরক্ত রক্তপাত): প্রক্রত 100 নারীর মবধয 1-4 জবনর এই সমসযার কারবণ 

সাহাবর্যর প্রবয়াজন হয় এবং তাবদরবক রি নদয়ার প্রবয়াজন হবত পাবর। 

 একপকজওেকমর প্রবয়াজনীয়তা: এটি হবলা নর্াক্রন ও মলিাবরর মধযবতী স্থাবনর চামিা নকব  নদয়া। নভনু্টওস 

পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 10 জন নারীর মবধয 5-6 জন এবং িরবসপ পদ্ধক্রত অবলম্বনকারী প্রক্রত 10 জন নারীর 

মবধয 9 জন নারীর নক্ষবে এই প্রক্রিয়া অবলম্ববনর প্রবয়াজন হয়। 

 বযথ্শতা:  নভনু্টওস পদ্ধক্রতবত সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়াটি কাজ না করার ঝুুঁ ক্রক নিবক র্ায় এবং নসবক্ষবে িরবসবপর 

সাহাবর্য অিবা ক্রসজাক্ররয়ান পদ্ধক্রতবত সন্তান জন্মদাবনর প্রবয়াজন হবত পাবর। 

 কসজাকরয়ান যসকর্ন: নভনু্টওবসর সাহাবর্য অিবা িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর প্রক্রিয়াটি জটিল হওয়ার 

সম্ভাবনা িাকবল এই পদ্ধক্রতবত সন্তান জন্মদান করা নরয়তর হবত পাবর। 

 যর্ৌল্ডার কিবটাকসয়া: এটি হবলা এমন অবস্থা র্খন জন্মগ্রহবণর পবক্ষ ক্রিশুর কাুঁধটি সববচবয় ভাবলা অবস্থাবন আবস 

না এবং ক্রিশুটিবক নবর করবত ধােী/িািারবক ক্রকছু নািাচিা করবত হয়। 



প্রসবববদনা: কী ঘবে এবং ককভাবব এর বযবস্থাপনা করা যায় 
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বাচ্চার জনয ঝুিঁ ককসমূি 
 

এই সমসযাগুবলার নকাবনাটি র্ক্রদ ঘব  অিবা নসরূপ সবন্দহ করা হয় তাহবল ক্রিশুটিবক ধােী অিবা ক্রিশু ক্রববিষজ্ঞ িািার 

কতৃয ক পর্যববক্ষণ করা হবব (র্ক্রদ প্রবয়াজন হয়) এবং প্রবয়াজন হবল ক্রচক্রকৎসা প্রদান করা হবব। ক্রিশুটির র্ক্রদ ক্রচক্রকৎসার 

প্রবয়াজন না িাবক তাহবল আপনার ধােী ও িািার এসব প্রভাববর নর্বকাবনাটি ক্রকভাবব সামলাবত হয় তা আপক্রন জাবনন মবময 
ক্রনক্রিত করববন। 

 কালকর্রা, যফালা, কাোব িঁ ড়া: এগুবলা নভনু্টওস ও িরবসপ পদ্ধক্রতবত সন্তান জন্মদাবনর সময় প্রক্রত 10 টিবত 1 টি ক্রিশুর 

নক্ষবে অক্রত সাধারণ ঘ না। িরবসপ পদ্ধক্রতবত জন্মগ্রহবণর পর ক্রিশুর নর্খাবন নর্খাবন িরবসপ প্রবয়াগ করা হবয়ক্রছল নসসব 

স্থাবন দাগ অিবা কালক্রিরা িাকবত পাবর। 

 কর্েনন (মাথ্ায় কাবপর দাে):  নভনু্টওস পদ্ধক্রতবত জন্মগ্রহবণর সময় প্রক্রত 10 টিবত 1 টি ক্রিশুর নক্ষবে এটি ঘব  িাবক। 

এটি ক্ষণস্থায়ী এবং নকাবনা দীঘযস্থায়ী িলািল ছািাই এটি দ্রুত নসবর র্ায়। 

 যসফালবিমাবোমা: মািার খুক্রলর ক্রনবচ রি জবম র্াওয়ার কারবণ সৃি নিালা র্া দ্রুত নসবর র্ায় না। প্রক্রত 100 জন 

ক্রিশুর মবধয 1-12 জবনর নক্ষবে এটি ঘব  িাবক এবং সাধারণত এটি ক্রিশুর নকাবনা দীঘযস্থায়ী ক্ষক্রত কবর না। নিালা অবস্থাটি 

ক্রমক্রলবয় নর্বত সাধারণত 6-8 সপ্তাহ সময় লাবগ। 

 কর্শুর যিাবখর কপ বন কালকর্রা (যরটিনাল যিবমাবরজ): প্রক্রত 100 জবন 17-38 জন ক্রিশু আিান্ত হয়।  এবত ক্রিশুর 

জক্রন্ডস হবত পাবর। 

 মুখমন্ডবলর স্নায়ুর অসাড়তা: মুখমন্ডবলর স্নায়ুর ক্ষক্রতর কারবণ অিবা চারপাবি রি জবম র্াওয়ার কারবণ এই সমসযা 
ঘব  িাবক এবং প্রক্রত 1000 জন ক্রিশুর মবধয 1 জবনর এটি হবয় িাবক। 

 জকন্ডস: এর জনয প্রক্রত 100 ক্রিশুর মধয হবত 5-15 জবনর ক্রচক্রকৎসা প্রবয়াজন হয়। জক্রন্ডস এমন একটি সমসযা র্া অবনক 

নবজাত ক্রিশুবক আিমণ কবর িাবক। 

 মাথ্ার খুকলর িাড় যভবঙ্গ যাওয়া ও খুকলর যভতবর ক্ষকত িওয়া: প্রক্রত 10,000 জন ক্রিশুর মবধয 5-15 জবনর এই 
সমসযাটি হবয় িাবক এবং িরবসবপর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর সময় সন্তান ভূক্রমষ্ঠকরবণর জনয কখবনা কখবনা 
নর্ মাোর বল প্রবয়াগ করবত হয় তার কারবণ এটি ঘ ার সম্ভাবনা নবক্রি িাবক। 

 সাবেযাকলয়যাল যিমাবোমা: এটি হবলা মািার চামিা ও মািার খুক্রলর মধযবতী স্থাবন রিক্ষরণ এবং প্রক্রত 1000 জন 

ক্রিশুর মবধয 3-6 জবনর নক্ষবে এটি হবয় িাবক। নভনু্টওবসর সাহাবর্য সন্তান জন্মদাবনর নক্ষবে এটি প্রায়ি ঘব  িাবক এবং 
সাকিবনর প্রর্ুি ববলর কারবণ সাবগযাক্রলয়যাল নহবমাবরজ অিবা নহমাব ামা ঘ বত পাবর। ক্রিশুর মািায় কালক্রিরা পিবত 

পাবর ও িুবল নর্বত পাবর এবং 72 ঘন্টার মবধয ধীর ধীবর ক্রিশু আরও নবক্রি অসুস্থ হবয় পবি। ক্রিশুবক িান্ত করা কঠিন হবত 

পাবর, নস খুবই ক্রববণয হবয় নর্বত পাবর এবং নখবত নাও চাইবত পাবর। 
 

সম্মকত 

আপনার উক্রচত কার্যপ্রণালীটি সবযদাই পুবরাপুক্ররভাবব বযাখযাসহ বুবঝ ননয়া এবং িািার নভনু্টওবসর সাহাবর্য অিবা িরবসবপর 

সাহাবর্য সন্তান ভূক্রমষ্ঠকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার আবগই আপনার কাছ নিবক সম্মক্রত গ্রহণ করা হবব। নভনু্টওবসর সাহাবর্য ও 

িরবসবপর সাহাবর্য উভয় প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্মদান মাবয়বদরবক সন্তান জন্মদাবন সাাাহার্য করার জনয ক্রনরাপদ পদ্ধক্রত ক্রহবসবব 

স্বীকৃত, তবব ক্রবষয়টি ক্রনবয় আপক্রন আপনার ধােী অিবা িািাবরর সাবি আরও ক্রবস্তাক্ররতভাবব আবলাচনা কবর ক্রনবত পাবরন। 



প্রসবববদনা: কী ঘবে এবং ককভাবব এর বযবস্থাপনা করা যায় 
 

মকিলা ও পকরবারবৃবের জনয তথ্য ও পরামর্শ 
মাতৃত্ব 

 
 

সন্তান আসবত যাবে 

পাতা 12 

 

 

 

 

সিায়তা গ্রিণপবূশক সন্তান জন্মদাবনর সময় বযথ্ানার্বকর বযবিার 

সহায়তা গ্রহণপূবযক সন্তান জন্মদাবনর আবগ বযিা কমাবত আপনাবক হয় এক্রপিুযরাল অিবা পুবিন্ডাল ব্লক নদয়া হবব। 
পুবিন্ডাল ব্লক হবলা একটি স্থানীয় নচতনানািক র্া িািার কতৃয ক আপনার নর্াক্রনপি ক্রদবয় আপনার নরাণীবত প্রববি 

কক্ররবয় নদয়া হবব। শুরু করার আবগ িািার আপনাবক এটি বযাখযা কবর বলববন।  এক্রপিুযরাল সম্পবকয  আরও তিয নপবত 

পৃষ্ঠা 21 নদখুন। 
 

জরুকর কসজাকরয়ান যসকর্ন 

র্ক্রদ সহায়তা গ্রহণপূবযক নর্াক্রনপবি সন্তান জন্মদান সম্ভব না হয় অিবা তা অসিল হয় অিবা নসবক্ষবে র্ক্রদ ক্রিশুর হৃৎস্পন্দন 

বা মাবয়র অবস্থা সম্পবকয  নকাবনা উবিগ িাবক তাহবল জরুক্রর ক্রসজাক্ররয়ান নসকিবনর প্রবয়াজন হবত পাবর। আপনাবক র্ক্রদ 

জরুক্রর ক্রসজাক্ররয়ান নসকিবনর কিা বলা হবয় িাবক তবব এর কারণ হবলা আপনার ধােী অিবা িািার আপনার জনয ও 

আপনার ক্রিশুর জনয এটিবকই সববচবয় ক্রনরাপদ ক্রবকল্প ক্রহবসবব সাবযস্ত কবরবছন। 
 

এক্রপিুযরাল ক্রদবয় জরুক্রর ক্রসজাক্ররয়ান নসকিন সম্পন্ন করা সম্ভব হবয় িাকবল নসবক্ষবে আপক্রন সজাগ িাকবত পারববন এবং 
আপনার সঙ্গী আপনার সাবি অবস্থান করবত পারববন। এমন ক্রকছু পক্ররক্রস্থক্রত রবয়বছ নর্খাবন এ কাজটি সাধারণ 

নচতনানািবকর (নজনাবরল অযাবনসবিক্রিয়া) অধীবন সম্পন্ন করা হয় নর্ নক্ষবে আপক্রন ঘুমন্ত অবস্থায় িাকববন; এই নক্ষবে 

আপনার সঙ্গী আপনার সাবি অবস্থান করবত পারববন না। 
 

ক্রসজাক্ররয়ান নসকিন সম্পবকয  আরও তিয নপবত অনুগ্রহ কবর ‘ক্রসজাক্ররয়ান নসকিবনর সাহাবর্য সন্তান জন্মদান’ িীষযক প্রচারপেটি 

নদখুন নর্খাবন এটির সুক্রবধা ও ঝুুঁ ক্রকর ক্রবষয়গুবলা বযাখযা করা হবয়বছ। 
 

সিায়তা গ্রিণপবূশক সন্তান জন্মদাবনর সম্ভাবয অনযানয ঝুিঁ কক 

ক্রিশুর জনয জন্মগ্রহণ করা একটি ভীক্রতকর অক্রভজ্ঞতা হবত পাবর এবং িলশ্রুক্রতবত নকউ নকউ অক্রবরতভাবব সমসযায় 

ভুগবত পাবর। আপনার সন্তানবক িান্ত করা ও খাওয়াবনার নক্ষবে সমসযা হবল একজন ক্রববিষজ্ঞ ক্রচক্রকৎসবকর সাবি নদখা 
করা া উিম হবত পাবর কারণ এবত ক্রকছু ক্রকছু নক্ষবে িল পাওয়া র্ায়। 

 

ধাত্রী ও িাক্তার সিায়তা গ্রিণপবূশক সন্তান জন্মদান বা জরুকর কসজাকরয়ান করাো 
প্রবয়াজনীয় মবন করা সবেও তা না করার ঝুিঁ ককগুবলা কী কী? 

 

মাবয়র জনয ঝুুঁ ক্রকসমূহ হবলা: 
 মূেিক্রল ক্ষক্রতগ্রস্ত হওয়া 
 নরাণীবদি ক্ষক্রতগ্রস্ত হওয়া 
 প্রস্রাববর নবগ আ কাবত অসামিযযতা 
 নর্ৌনজীবন ক্রিবর পাওয়া সংিান্ত সমসযাবলী 
 নপক্ররক্রনয়াম ক্ষক্রতগ্রস্ত হওয়া 
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বাচ্চার জনয সম্ভাবয ঝুুঁ ক্রকসমহূ হবলা: 
 

 ক্রিশুর মািা জরায়ুমুবখ আ বক র্াওয়া 
 র্ক্রদ নর্াক্রনপবি ক্রিশুর জন্মদান সম্ভব না হয় এবং প্রসবব নদরী হয় তাহবল তা মক্রস্তবষ্কর ক্ষক্রত করবত পাবর 

 অক্রক্সবজবনর অভাব ঘ বত পাবর র্া পরবতীবত নসক্ররব্র্াল পযালক্রস-এর কারণ ঘ াবত পাবর 
 

 
 
 

প্রসবববদনার সাবথ্ খাপ খাওয়াবনা 
 

প্রসবববদনাকালীন আপনার কনবজবক সািাযয করা 
অবনক নারী প্রসবববদনা সামবল ক্রনবত প্রকৃতপবক্ষ কী ঘ বত পাবর তা নজবন ননয়ার মাধযবম ক্রনবজবদরবক সাহার্য করবত সমিয 

হন। এই পুক্রস্তকাটি পিার পর আপনার নকাবনা প্রশ্ন িাকবল অনুগ্রহ কবর আপনার কক্রমউক্রনটির ধােীর সাবি কিা বলুন। এই 

পুক্রস্তকাটির ক্রপছবনর পৃষ্ঠায় গভয াবস্থা এবং বাচ্চার জন্মদান সম্পক্রকয ত তিয সংবক্রলত দরকারী ওবয়বসাইব র তাক্রলকা রবয়বছ। 
 
 

বাকড়বত যা করা উকিত 

আপক্রন র্খন প্রসবববদনার প্রিম পর্যাবয় বা সুপ্ত পর্যাবয় িাবকন তখন আপনার ক্রনবজর 

বাক্রিবত িাকাই উিম। আপক্রন করবত পারববন: 

 আপনার নরাণীবদি নদালাবত ও নঘারাবত 

 বাক্রিযং ববলর উপর হামাগুক্রি ক্রদবত 

 উষ্ণ স্নান গ্রহণ করবত 

 মযাবসজ ক্রনবত 

 2 টি পযারাক্রস ামল গ্রহণ করবত (24 ঘন্টায় 8 (আ ) টির নবক্রি নয়) 

 স্বাভাক্রবক খাদয ও পানীয় গ্রহণ করবত 

 

প্রসবববদনাকালী শ্বাসকিয়ার ধরণ 

 ধীবর ধীবর ও গভীরভাবব শ্বাসপ্রশ্বাস চালান 

 ধযান করুন অিবা হালকা ঘকু্রমবয় ক্রনন 

এক মূহুবতয র জনয আপনার নচাখ বন্ধ করুন এবং আপনার শ্বাসক্রিয়ার উপর মবনাবর্াগ ক্রনবদ্ধ রাখুন। এটি কত া ছন্দময় 

তা নখয়াল করুন। শ্বাস গ্রহণ করুন তারপর শ্বাস তযাবগর আবগ সামানয ক্রবরক্রত ক্রদন। আপনার শ্বাসতযাগ ও শ্বাসগ্রহবণর 

দদঘযয ও গভীরতার ক্রদক নিবক নর্ন ক্রমল িাবক। আপনার িুসিুবস পবরর বার শ্বাস গ্রহবণর আবগ সামানয ক্রবরক্রত ক্রদন। 

আপনার শ্বাসক্রিয়া ছন্দময় রাখুন। আপনার শ্বাসগ্রহবণর সময়বক আপনার শ্বাসতযাবগর সমবয়র চাইবত দীঘযতর হবত নদববন 

না। নক্ষেক্রববিবষ, আপনার শ্বাসতযাবগর সময়কাল আপনার শ্বাসগ্রহবণর সময়কাল অবপক্ষা দীঘযতর হবত পাবর। 
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আপনার সংবকাচন খুব তীব্র্ হবল আপনার শ্বাসক্রিয়া অগভীর হবয় আসবব। এটি খারাপ ক্রকছু নয় র্তক্ষণ না আপনার শ্বাসক্রিয়া 
দ্রুত নিবক দ্রুততর হবয় আবস এবং তা আতক্রঙ্কত হওয়ার মবতা শ্বাসক্রিয়ায় পক্ররণত হয়। 

 

প্রসবববদনাকালীন সমবয় কর্কথ্লকরণ 

প্রসবববদনাকালীন ক্রিক্রিলায়ন দদনক্রন্দন জীববন ক্রিক্রিলায়বনর মত একই ধরবনর িল প্রদান কবর। 
 ক্রিক্রিলায়ন আপনার নপক্রিগুবলাবক ক্লান্ত হবয় পিা নিবক প্রক্রতবরাধ কবর, ক্রববিষ কবর জরায়ুর বি নপক্রিগুবলাবক। 

 এটি আপনাবক সন্তান জন্মদাবনর চাপ ভাবলাভাবব সামলাবত এবং অক্রভজ্ঞতাটি আরও নবক্রি উপবভাগ করবত সাহার্য কবর। 

 এটি আপনাবক আপনার িক্রি সংরক্ষবণ সাহার্য কবর, র্ার িবল আপনার সংবকাচবনর তীব্র্তা বািাবত অিবা আপনার সন্তান 

জন্মদাবনর জনয হস্তবক্ষবপর প্রবয়াজন হয় না। 

 ক্রিক্রিলায়ন আপনার সন্তানবক প্রসবববদনা সামবল ক্রনবত সাহার্য কবর। আপক্রন ক্রিক্রিল িাকবল চাবপর হরবমান ক্রদবয় আপনার 

সন্তাবনর জীবন ধারণ ক্রসবেমটিবক ভক্ররবয় নিলববন না, র্ার িবল তার হৃৎস্পবন্দর হার নববি র্াবব না। 

 ক্রিক্রিল িাকার আরও অিয হবলা এই নর্, আপনাবক আরও গভীরভাবব শ্বাস ক্রনবত হবব র্াবত কবর আপনার সন্তান অক্রধক 

অক্রক্সবজন পায়। 

 

প্রসবববদনাকালীন সমবয় সিায়তা 
নবক্রিরভাগ নারী তাবদর প্রসবববদনার সময় নকাবনা র্ত্নিীল বযক্রির সহায়তা নপবয় িাকবল তারা নবক্রি ভাবলাভাবব সামবল ক্রনবত 

পাবরন এবং নবক্রিরভাগ নক্ষবেই স্বাভাক্রবকভাবব সন্তান জন্মদান কবর িাবকন ববল নদখা র্ায়।  এই বযক্রি হবত পাবরন একজন 

ধােী, মা, আপনার সঙ্গী অিবা একজন দাই। একজন দাই হবলা সন্তান জন্মদাবন সহায়তাকারী সাধারণত র্াবক প্রসবববদনা 
শুরুর আবগই বযক্রিগতভাবব ভািা করা হয়। 
 

জন্মদানকালীন সঙ্গী বা বাথ্শ পােশ নার 
জন্মদানকালীন সঙ্গী আপনাবক নর্ পদ্ধক্রতগুবলাবত সাহার্য করবত পাবরন তা হবলা আপনাবক ক্রবক্রভন্ন অবস্থান বদলাবত, নরাণী 
নদালাবত ও নঘারাবত এবং আপনাবক মাক্রলি কবর ক্রদবত। আপক্রন প্রচুর পক্ররমাবণ ঠাণ্ডা পাক্রন পান করবছন ক্রকনা এবং হালকা 
খাবার খাবেন ক্রক না নস বযাপারটিও ক্রনক্রিত করবত পাবরন এবং আপনার গরম লাগবল ক্রতক্রন আপনাবক িীতল পিমী কাপবি 

জক্রিবয় ক্রদবত পাবরন। 

 

কবকল্প যথ্রাকপসমূি 

মযাবসজ 
মযাবসবজর মাধযবম িরীর এবন্ডারক্রিন অবমুি করবত উদ্দীপ্ত হয় র্া হবলা প্রাকৃক্রতক নবদনানািক এবং মন ভাবলা করার 

উপাদান। এবন্ডারক্রিন "ভাবলা নবাধ" করার জনয দায়ী একটি ক্রনয়ামক, র্ত া "ভাবলা" আপক্রন বযায়াম করার পবর অিবা নবি 

খাক্রনক া হাসাহাক্রস করার িবল নবাধ কবর িাবকন। 

প্রসবববদনাকালীন সমবয় মযাবসজ আপনাবক আপনার র্ত্ন গ্রহণকারী বযক্রির কাছাকাক্রছ ক্রনবয় আবস: ক্রতক্রন হবত পাবরন আপনার 

ধােী অিবা প্রসবকালীন সঙ্গী।  র্খন আপনাবক সংবকাচন সামলাবত হয় এবং আপক্রন সম্ভবত ক্লান্ত ও ভীত হবয় পবিন তখন 

আপনাবক সাহার্য করবত চান এমন কাবরা স্পিয অতযন্ত িক্রিদায়ক হবত পাবর। 
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প্রসব সংিান্ত ক্রববিষজ্ঞরা মযাবসবজর সুপাক্ররি কবর িাবকন, কারণ এটি প্রসবববদনার প্রািক্রমক পর্যাবয় বযিা ক্রনরাময় কবর ও 

উবিগ কমায় ববল নদখা নগবছ। এটি প্রসবববদনাবক স্বল্পস্থায়ী করবত ও সম্ভাবয ক্রবষণ্ণতা কমাবতও কাজ কবর। 

সুেন্ধী যথ্রাকপ 

প্রসবববদনাকালীন সমবয় নতল ও মযাবসজ অিবা সুগক্রন্ধর সমক্রিত বযবহার বযিা সামবল ননয়ার নক্ষবে নবি ভাবলা কাজ ক্রদবত 

পাবর। আমাবদর হাসপাতাবল এমন একটি পক্ররবষবা রবয়বছ নর্খাবন আপনার ধােী আপনাবক আপনার প্রসবববদনার সময় 

অনুভূত ক্রকছু লক্ষণ ক্রনরামবয় অযাবরামাবিরাক্রপর নতবলর মাধযবম সাহার্য করবত সমিয হববন। আপনার ধােীর সাবি কিা বলুন 

ক্রর্ক্রন আপনাবক আরও তিয ক্রদবত পারববন। 
 

প্রসবববদনায় পাকনর বযবিার 

প্রসবববদনা সামলাবত সাহার্য করার নক্ষবে পাক্রনর বযবহার হবলা একটি উিম পদ্ধক্রত এবং নবক্রিরভাগ মক্রহলার জনয এটি 
বযবহাবরর পরামিয নদয়া হবয় িাবক। র্খন ক্রকছু ক্রকছু মক্রহলা পাক্রনর মবধয সন্তান জন্মদান করবত চান নসবক্ষবে আপনাবক 

সবসমবয়র জনয বাবি াবব বা পুবল অবস্থান করবত হবব না, র্ক্রদ এবত আপনার জনয সহায়ক হয়। আপক্রন একটি 

ওয়া ারবাবিযর পক্ররকল্পনা কবর িাকবল আমাবদর নসই প্রচারপেটি নচবয় ক্রনন নর্খাবন এ সংিান্ত সকল ঝুুঁ ক্রক ও উপকারীতার 

কিা বলা হবয়বছ। আপক্রন আমাবদর ওবয়বসাই  নিবকও এই তিযগুবলা নপবত পাবরন: 
 

যবদনামকুক্তর সরঞ্জামসমিূ: ট্রান্সককউবেকনয়াস ইবলকিকযাল নাভশ  কটমবুলর্ন- TENS  

TENS নমক্রিবন রবয়বছ ক্রনবচর ক্রদবক লাগাবনা একটি ক্রক্লপ সহ একটি নছা  বাক্স নর্টিবক আপক্রন আপনার নপাষাবকর সাবি 

লাক্রগবয় ক্রনবত পারববন। র্ন্ত্রটি হালকা মাোর ক্রবদৎু তরঙ্গ ক্রনিঃসক্ররত কবর। বাক্সটির ক্রভতর নিবক চারটি তার নবর হবয় এবসবছ 

র্া আবার আঠাবলা পযাবির সাবি র্ুি। 

আপনার জন্মদানকালীন সঙ্গী পযািগুবলাবক আপনার জনয আপনার ক্রপবঠর উপর বক্রসবয় ক্রদবত পাবরন। আপনার TENS 

নমক্রিবনর সাবি নদয়া ক্রনবদযিনাবলী অনুসরণ করুন। পযািগুবলার দইুটিবক আপনার নমরুদবণ্ডর উভয় পাবি স্থাপন করবত হবব 

প্রায় ব্র্া-এর ক্রিতা বরারব। অনয দ'ুটি আরও খাক্রনক া ক্রনবচ বসাবত হবব, আপনার ক্রনতবম্বর ন ালখাওয়া অংবির কাছাকাক্রছ 

স্থাবন। ক্রবদৎু তরঙ্গবক খুব সহবজ আপনার চামিার মধয ক্রদবয় পার হবয় নর্বত সাহার্য করার জনয পযািগুবলাবত নজবলর 

আস্তরণ িাকবব। 

আপনাবক একটি ইউক্রন  ভািা করবত হবব, স্থানীয় ওষুবধর নদাকান নিবক সাধারণত ক্রি'র ক্রবক্রনমবয় এটি ভািা 
করা র্ায়। 

TENS সাধারণত প্রসবববদনার প্রািক্রমক পর্যাবয় নবক্রি উপকারী হবয় িাবক, ক্রববিষকবর র্খন আপক্রন বাক্রিবত অবস্থান কবরন, 

তবব ক্রকছু ক্রকছু মক্রহলার নক্ষবে বযিামুক্রির জনয একইসবঙ্গ অনযানয পদ্ধক্রতও অবলম্বন করার প্রবয়াজন হয় ববল নদখা র্ায়। 
 

 
 
 
 
 
 

TENS নমক্রিন 

TENS পযািসমূহ 
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TENS এর সুকবধা 
 TENS আপনার ক্রনজস্ব বযিানািক হরবমান বৃক্রদ্ধ কবর এবং এভাবব আপনাবক প্রসবববদনা সামলাবত সহায়তা কবর। 

 TENS নমক্রিবনর পক্ররমাপক কাুঁ া রবয়বছ নর্গুবলা ক্রদবয় আপক্রন ক্রবদৎু তরবঙ্গর পুনরাবৃক্রির হার ও মাো ক্রনয়ন্ত্রণ করবত 

পাবরন। 

 আপনার জনয নসটিবত হাবত ধবর রাখার মত একটি বুে বা নও রবয়বছ এবং কঠিন সংবকাচবনর নক্ষবে সাহার্য নপবত র্ন্ত্রটি 

নিবক সববযাচ্চ িলািল পাওয়ার জনয আপক্রন নসটিবত চাপ ক্রদবত পাবরন। 

 TENS পক্ররক্রহত অবস্থায় আপক্রন চলাবিরা করবত পারববন। 

 এটি বাক্রিবত, নসবরক্রনটি বািয নসন্টাবর এবং নিক্রলভাক্রর সুযব ও বযবহার করা নর্বত পাবর। 

 
 

TENS বযবিাবরর ঝুিঁ কক 

প্রসবববদনার জনয TENS বযবহাবরর সাবি নকাবনা প্রকার ঝুুঁ ক্রকর সংক্রিিতা ননই, তবব আপনার হৃৎক্রপবন্ড র্ক্রদ নপসবমকার 

বসাবনা িাবক তাহবল এই পদ্ধক্রতটি বযবহার করা আপনার উক্রচত হবব না। TENS বযবহাবরর অসুক্রবধা হবলা এই নর্, ক্রকছু ক্রকছু 

মক্রহলা এটি নিবক আবদৌ নকাবনা উপকার পান না ববল নদখা নগবছ। 
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েযাস ও বায়ু - এনবোনক্স  
িাসপাতাল ককভাবব সিায়তা করবত পাবর 

এনব ানক্স (Entonox), র্াবক প্রায়িই "গযাস ও বায়"ু ববল অক্রভক্রহত করা হয় তা 50% অক্রক্সবজন ও 50% নাইিাস অক্সাইি 

ক্রনবয় গঠিত। এর মাউিক্রপসটিবক শুধু আপনার দইু নঠাুঁব র মাঝখাবন বা দাুঁবতর দইু পাটির মাঝখাবন নরবখ গভীরভাবব এবং 
ছন্দময়ভাবব শ্বাসপ্রশ্বাস চালাবত িাকবলই কাজ হবব। এটি একটি ক্রি-মুখী ভালভ পক্ররচালনা করবব র্া আপনার শ্বাবসর সাবি 

গ্রহবণর জনয এনব ানক্স অবমুি করবব এবং আপনার প্রশ্বাবসর সাবি ক্রনগযত কাবযন িাই অক্সাইি দরূ কবর নদবব। আপনার 

মািা ক্রকছু া হালকা নবাধ না হওয়া পর্যন্ত গভীরভাবব শ্বাসক্রিয়া চাক্রলবয় র্ান।  

ক্রনজগৃবহ, নিক্রলভাক্রর সুযব  এবং নসবরক্রনটি বািয নসন্টাবর সন্তান জন্মদাবনর নক্ষবে এনব ানক্স বযবহার করা নর্বত পাবর এবং 
প্রসবববদনার সমূ্পণয সময়জবুি এটি বযবহার করা নর্বত পাবর। 

 

এনবোনবক্সর সকুবধা 
 কত া বযবহার করবত হবব নস বযাপারটি আপনার ক্রনয়ন্ত্রবণ িাবক 

 বযিামকু্রির অনযানয পদ্ধক্রতর পািাপাক্রি এটি চালাবনা র্ায় 

 আপক্রন খািা হবয় িাকবত পাবরন এবং ঘুবরক্রিবর নবিাবত পাবরন 

 

এনবোনক্স বযবিাবরর ঝুিঁ কক 

 এর একটি কু্ষদ্র অংি ক্রিশুর িরীবর স্থানান্তক্ররত হয়, তবব এর প্রভাববর ক্রবষবয় নতমন জানা ননই। 

 প্রসবববদনা দীঘযস্থায়ী হবল এনব ানক্স র্বিি বযিামুক্রি প্রদান নাও করবত পাবর। 

 এটি তন্দ্রাভাব ও অসুস্থতা ঘ াবত পাবর। 

 আপনার পাক্রনিূণযতা নদখা ক্রদবত পাবর কারণ শ্বাবসর সাবি এনব ানক্স গ্রহবণর িবল আপনার মুখ শুক্রকবয় নর্বত পাবর। 

 প্রসবববদনার নিবষর সময়গুবলাবত এটি র্বিি বযিামুক্রি নাও প্রদান করবত পাবর। 

 

পযাবথ্কিন ও িায়ামরকফন ইনবজকর্ন 

পযাবিক্রিন হবলা আক্রিমজাতীয় (আক্রিম বা পক্রপ গাছ নিবক সংগৃহীত) বযিানািক ওষুধ, তাই এটি মরক্রিবনর মতই। এটিও 

একটি এক্রন্ট-স্পাজবমাটিক র্ার অিয হবলা এমন একটি বস্তু র্া আপনাবক ক্রিক্রিল হবত সাহার্য কবর। আপনার ধােী আপনাবক 

বযিামকু্রির জনয পযাবিক্রিন ইনবজকিন ক্রনবদযি করবত ও তা ক্রদবত পাবরন। অসুস্থতা ক্রনয়ন্ত্রবণর জনয এটি প্রায়ই অনয নকাবনা 
ওষুবধর সাবি একে করা হবয় িাবক, কারণ পযাবিক্রিবনর িবল তন্দ্রাভাব চবল আবস। প্রসবববদনায় পযাবিক্রিন সীক্রমত মাোয় 

বযিামকু্রি প্রদান কবর িাবক মাে। 

এই ইনবজকিনটি ক্রনজগৃবহ, নসবরক্রনটি বািয নসন্টাবর এবং নিক্রলভাক্রর সুযব  বযবহার করা নর্বত পাবর। এটির প্রভাব শুরু হবত 

প্রায় 20 ক্রমক্রন  সময় লাবগ এবং প্রায় 4 ঘন্টা র্াবত বযিামুি রাবখ। র্খন নিবক আপনার প্রসবববদনা শুরু হবব তখন নিবক 

ক্রনবয় প্রসব হওয়া পর্যন্ত এটি বযবহার করা নর্বত পাবর। 

পযাবিক্রিন আপনার গভয িুবলর ক্রভতর ক্রদবয় আপনার ক্রিশুর িরীবরও চবল র্াবব এবং আপনার উপর এটির প্রভাববর কারবণ 

ক্রিশুর হৃৎস্পন্দনও ধীর হবয় র্াবব। এ কারবণ ইনবজকিন গ্রহবণর পর আপনাবক শুবয় িাকবত হবব এবং নজরদাক্ররবত িাকবত 

হবব র্াবত কবর আমরা আপনাবদর উভবয়র উপর এর প্রভাববর ক্রদবক লক্ষয রাখবত পাক্রর। 



প্রসবববদনা: কী ঘবে এবং ককভাবব এর বযবস্থাপনা করা যায় 
 

মকিলা ও পকরবারবৃবের জনয তথ্য ও পরামর্শ 
মাতৃত্ব 

 
 

সন্তান আসবত যাবে 

পাতা 18 

 

 

 

এই ওষুধগুবলার নর্বকাবনাটি নদয়ার সময়, সঠিক সময়টি একটি গুরুত্বপূণয ক্রবষয়; আপক্রন র্ক্রদ সন্তান জন্মদাবনর খুব কাছাকাক্রছ 

ক্রগবয় িাবকন তাহবল আপনার ক্রিশুর উপর সববচবয় নবক্রি প্রভাব পিবব এবং তাবক শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহবণ নবগ নপবত হবত পাবর। এ 

কারবণ একটি প্রক্রতবষধক প্রদান করা হবত পাবর র্াওষুধটির ক্রিয়াবক ক্রবপরীতমুখী কবর নদবব। 

পযাবথ্কিন ও িায়ামরকফন ইনবজকর্বনর সুকবধাবলী 
 প্রসবববদনা দীঘযস্থায়ী ও কঠিন হবয় িাকবল এগুবলা সাহার্য কবর৷ 

 এগুবলা পরপর দটুি সংবকাচবনর মধযবতী সমবয় আপনার নপিীগুবলাবক ক্রিক্রিল কবর। 

 প্রসবববদনাকালীন সমবয় এগুবলা আপনাবক তািাতাক্রি ঘমুাবত সাহার্য করবত পাবর। 

পযাবথ্কিন ও িায়ামরকফন ইনবজকর্বনর ঝুিঁ কক/অসুকবধাসমিূ 

 এগুবলা আপনাবক ক্রঝমধরা ও ননিাগ্রবস্তর মত কবর তুলবব। 

 এগুবলা আপনাবক তন্দ্রাল ুএবং/অিবা অসুবস্থর মত কবর তুলবব। 

 এগুবলা ক্রিশুর হৃৎস্পন্দন কক্রমবয় ক্রদবত পাবর, র্া আপনার বা আপনার সন্তাবনর নকাবনা সমসযা নিবক িাকবল উবিগ সৃক্রি 

করবত পাবর। 

 এগুবলা ক্রিশুর জবন্মর পর ক্রিশুর শ্বাসক্রিয়ায় প্রভাব নিলবত পাবর। 

 এগুবলার কারবণ 1 সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রিশুবক খাওয়াবনার ক্রবষয়টি প্রভাক্রবত হবত পাবর। 

একপিুযরাল 
এক্রপিুযরাল হবলা একটি বাুঁকাবনা, িাুঁপা সূবচুঁর মাধযবম আপনার ক্রপবঠর কু্ষদ্র অঞ্চবল নদয়া একটি ইনবজকিন। সূুঁচটি আপনার 

ক্রপবঠর ভাটিয ব্র্া এবং আপনার নমরুরজ্জবুক ক্রঘবর রাখা ঢাকনার মত স্থানটির বক্রহরাংি এর মধযবতী অঞ্চবল প্রববি করাবনা হয়। 

সূুঁচটির মধয ক্রদবয় একটি সুক্ষ নল প্রববি কক্ররবয় নদয়া হয় এবং তারপর সূুঁচটি অপসারণ করা হয়। 

  
 

নলটিবক আপনার ক্রপবঠর সাবি এবং ঘাবির উপর ক্রদবয় ন বপর সাহাবর্য আ কাবনা হয় এবং এবনবস্থক্রসে নলটির মবধয স্থানীয় 

নচতনানািক প্রববি করান। আপনাবক একটি হস্তচাক্রলত র্ন্ত্র নদয়া হবব র্া আপনাবক প্রবয়াজন মত বযিামকু্রি প্রদান করবব।  

এক্রপিুযরাল আপনার উদবরর ক্রনম্াংিবক (নপ ) অসাি কবর তুলবব এবং আপনার পদর্গুল ও পাবয়র পাতাও অসাি হবয় আসবব 

তাই আপনাবক ক্রবছানায় অবস্থান করবত হবব। 
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নলটি কখনও কখনও একটি নছা  পাবম্পর সাবি র্ুি িাকবত পাবর র্া আপনাবক আপনার কত া স্থানীয় নচতনানািক প্রবয়াজন 

তা ক্রনয়ন্ত্রণ করবত নদবব অিবা পাম্পটি নবি কবয়ক ক্রমক্রন  পর পর সামানয মাোয় নচতনানািক ছািার মত কবর সমক্রিত করা 
হবব। 

আপনার মূোিয় নিবক মূে ক্রনিঃসরবণর জনয মূোিবয় একটি কযাবি ার স্থাপন করা হবব এবং আপনার রিচাপ কবম র্াওয়া 
নঠকাবত তরল প্রববি করাবনার জনয বাহুবত একটি ক্রিপ স্থাপন করা হবব। আপনার ও আপনার সন্তাবনর হৃৎস্পন্দবনর ক্রদবক 
সতকয তার সাবি লক্ষয রাখা হবব। 

এক্রপিুযরাবলর বযিানািক প্রভাব 10-15 ক্রমক্রনব র মবধয কাজ করবত শুরু করবব এবং র্তক্ষণ আপনার প্রবয়াজন ততক্ষণ তা 
বজায় িাকবব কারণ এটি বারবার প্রবয়াগ করা র্ায়। এক্রপিুযরাল নকবলমাে নিক্রলভাক্রর সুযব  এবং আপনার প্রসবববদনা স্থায়ী 
হওয়ার পবরই বযবহার করা র্ায়। 
 

একপিুরাবলর সুকবধাবলী 
 আপনার প্রসবববদনা দীঘযস্থায়ী ও জটিল হবয় িাকবল, আপনার প্রসবববদনা শুরু হবল অিবা আপনার সন্তাবনর মািা ক্রনবচর 

ক্রদবক না নিবক অনয নকাবনা অবস্থাবন িাকবল এক্রপিুরাল সাহার্য করবব৷ 

 এটি সাধারণত উচ্চমাোয় বযিামুক্রি ক্রদবয় িাবক এবং আপক্রন আপনার সংবকাচন অনুভবই করবত পারববন না। 

 একবার প্রববি কক্ররবয় নদয়া হবল আপনার ধােী এটি চালাবত পারববন। 

 বযিামকু্রির জনয আপনাবক ক্রনয়ক্রমতভাবব নিাজ গ্রহণ কবর নর্বত হবব। 

 এটি আপনাবক প্রসবববদনাকালীন সমবয় ক্রবরাম গ্রহবণ সমিয করবব। 

 জবন্মর সময় ক্রিশুর িরীবর এক্রসবির মাো কম িাকবব র্ার অিয হবলা ক্রিশুর নকাবনা ক্রবপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম িাকবব। 

 নকাবনা সমসযার আিঙ্কা িাকবল আপনার ঘুক্রমবয় পিা ছািাই ক্রসজাক্ররয়ান নসকিন করা র্াবব। 

 

একপিুযরাবলর ঝুিঁ ককসমূি 
 প্রক্রত 100 টির মবধয 5 টি এক্রপিুযরাল ঠিকমত কাজ কবর না। 

 প্রসবববদনা দীঘযস্থায়ী হওয়ার ঝুুঁ ক্রক রবয়বছ এবং সংবকাচন তীব্র্ করবত আপনার হরবমান ক্রিপ (অক্রক্সব াক্রসন) গ্রহবণর 

প্রবয়াজন হবত পাবর। 

 িুরাল  যাপ নামক কার্যপদ্ধক্রতর কারবণ প্রক্রত 50 জন নারীর মবধয 1 জন ক্ষক্রতর ক্রিকার হবত পাবরন। এটি ঘব  র্খন 

স্পাইনাল ফু্লইি নবর হবয় আবস এবং মািাবযিা, তন্দ্রালুভাব (অসুস্থ নবাধ করা) এবং বযিার উবদ্রক ঘ ায়। এরূপ ঘ বল 

একজন এবনবস্থক্রসে আপনাবক অতযন্ত সতকয ভাবব পর্যববক্ষবণ রাখববন। 

 আপনার চুলকাক্রন হবত পাবর এবং জ্বর হবত পাবর, র্া আপনার সন্তাবনর অসুক্রবধা সৃক্রি করবত পাবর। 

 আপনার সন্তান জন্মদাবনর জনয সহায়তার প্রবয়াজন হবত পাবর, কারণ ক্রকভাবব বল প্রবয়াবগ সন্তান ভূক্রমষ্ঠ করবত হবব আপক্রন 

নসটি অনুভব নাও করবত পাবরন। এক্রপিুযরাল গ্রহণ কবরবছন এমন 100 জন নারীর মবধয 14 জবনর নক্ষবে এরূপ ঘব  

িাবক। 

 এক্রপিুযরাল গ্রহবণর পবর 13,000 জবনর মবধয 1 প্রায় জবনর স্নায়ুর ক্রকছু া দীঘযস্থায়ী ক্ষক্রত সাক্রধত হবত পাবর, তবব 2,500 

জন নারীর মবধয 1 জন এক্রপিুযরাল ছািা সন্তান জন্মদাবনর পবরও এমন অক্রভজ্ঞতার মুবখামুক্রখ হবত পাবরন। 



প্রসবববদনা: কী ঘবে এবং ককভাবব এর বযবস্থাপনা করা যায় 
 

মকিলা ও পকরবারবৃবের জনয তথ্য ও পরামর্শ 
মাতৃত্ব 

 
 

সন্তান আসবত যাবে 
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আরও তথ্য যকাথ্ায় পাওয়া যাবব 
আপক্রন র্ক্রদ প্রিমবাবরর মত সন্তান গ্রহণ কবর িাবকন তাহবল আপক্রন পযাবরন্ট এিুকিন (Parent Education) অিবা 
অযাকটিভ বািয নসিন (Active Birth Session) -এ নর্াগদান করবত পাবরন নর্খাবন প্রসবকালীন সমবয় কী ঘব  িাবক এবং 
ক্রকভাবব নসগুবলা সামলাবত হয় নস বযাপাবর ধােীরা আপনাবক পরামিয প্রদান করববন। আপনার কক্রমউক্রনটি 

ক্রমিওয়াইি (ধােী)-এর সাবি কিা বলার মাধযবম এই নসিসগুবলাবত বুক্রকং নদয়া র্াবব।  অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন নর্, আসন 

সীক্রমত। 

এ া মবন রাখা জরুক্রর নর্, প্রসবববদনা আর সন্তান জন্মদান সবসময় একই অিয বহন কবর না। প্রসবববদনা ও সন্তান জন্মদান 

সম্পবকয  আপনার আরও প্রশ্ন অিবা নকাবনা উবিগ নিবক িাকবল অনুগ্রহ কবর আপনার কক্রমউক্রনটি ক্রমিওয়াইি-এর সাবি কিা 
বলুন অিবা প্রসবপূবয ক্রক্লক্রনবকর সাবি নর্াগাবর্াগ করুন। আপক্রন আমাবদর ওবয়বসাই  নিবকও গভয াবস্থা ও সন্তান জন্মদান 

সংিান্ত আরও তিয নপবত পাবরন। 
 

 

যযাোবযাবের কবস্তাকরত তথ্য  

 

প্রসবপবূশ কিকনক 
 

0121 507 4388 

যিকলভাকর সুযে/প্রসূকত ওয়ািশ  0121 507 5449 

যসবরকনটি বাথ্শ যসন্টার 0121 507 5655 

কট্রয়াজ 0121 507 4181 

 

দরকারী ওবয়বসাইেসমূি 
 

সযান্ডওবয়ল ও ওবয়ট বাকমশংিাম িাসপাতাল (Sandwell & West Birmingham Hospitals) 

www.swbh.nhs.uk/services/m-s/maternity 
 

MIDIRS ইনফরবমর্ন ফর উইবমন (MIDIRS Information for Women) 

www.choicesforbirth.org 
 

নযার্নাল িাইল্ডবাথ্শ ট্রাট (National Childbirth Trust, NCT) 

www.nct.org.uk 

http://www.swbh.nhs.uk/services/m-s/maternity
http://www.choicesforbirth.org/
http://www.nct.org.uk/
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এই প্রিারপবত্র বযবহৃত তথ্যাবলীর উৎসসমূি 
 

• রয়যাল কবলজ অব অবসব ক্রিক্রিয়ান্স অযান্ড গাইবনবকালক্রজেস (RCOG): সম্মক্রতর পরামিয 11, 

‘Operative vaginal delivery’ জলুাই 2010 
 

• রবয়ল কবলজ অব ক্রমিওয়াইভস (RCM) প্রমাণ-ক্রভক্রিবক ক্রনবদযিনাসমূহ, নম 2008: ‘Latent phase’, 

‘Pharmacological pain relief’, ‘Positions for labour and birth’, ‘Second stage of labour’, 

‘Third stage of labour’, ‘Immediate care of the newborn’ 
 

• নযািনাল ইনক্রেটিউ  অব ক্রক্লক্রনকযাল এক্রক্সবলন্স (NICE) CG 190 ‘Intrapartum care’ change to 

ক্রিবসম্বর 2014 

 
আমাবদর হাসপতাল ও পক্ররবষবাসমূহ সম্পবকয  আরও জানবত অনুগ্রহ কবর আমাবদর ওবয়বসাই  নদখুন 

www.swbh.nhs.uk,  ুই াবর আমাবদরবক অনুসরণ করুন @SWBHnhs এবং নিইসবুবক আমাবদরবক লাইক ক্রদন 

www.facebook.com/SWBHnhs। এই ক্রলিবল টির সংবিাধন বা উন্নয়বনর জনয র্ক্রদ আপক্রন নকাবনা 

পরামিয ক্রদবত চান, তাহবল অনুগ্রহ কবর জনসংবর্াগ ক্রবভাবগর সাবি 0121 507 5495  নম্ববর নর্াগাবর্াগ 
করুন অিবা swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ঠিকানায় ইবমইল করুন৷   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
এই ক্রলিবল টির সংবিাধন বা উন্নয়বনর জনয র্ক্রদ আপক্রন নকাবনা পরামিয ক্রদবত চান, তাহবল অনগু্রহ কবর জনসংবর্াগ ক্রবভাবগর সাবি 0121 507 5495  
নম্ববর নর্াগাবর্াগ করুন অিবা swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ঠিকানায় ইবমইল করুন৷ 

 

 
 

ইউকনভাকসশটি অব বাকমশংিাবমর একটি কর্ক্ষা ট্রাট 
এবত অন্তভুয ি রবয়বছ ক্রসটি, সযান্ডওবয়ল ও রাউক্রল ক্ররক্রজস হাসক্রপ াল 

© সযান্ডওবয়ল অযান্ড ওবয়ে বাক্রমযংহাম হসক্রপ ালস এনএইচএস িাে 

ML5121  
ইসুযর তাক্ররখ: নিব্রুয়াক্রর 2015 
পর্যাবলাচনার তাক্ররখ: নিব্রুয়াক্রর 2018 
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