আপনার প্রসবপূবব সাক্ষাৎ-সূচী
যারা মা হতে যাতেন োতের জনয েথ্য ও পরামর্ব

মােৃত্ব
এই পুস্তিকাটি আপনার প্রসবপূবব সাক্ষাৎ-সূচী সম্বন্ধে আপনান্ধক তথ্য প্রদান কন্ধর। অনুগ্রহ কন্ধর এটি স্তনরাপন্ধদ
রাখুন এবং আপনার ধাত্রী বা ডাক্তান্ধরর সান্ধথ্ অথ্বা হাসপাতান্ধে যেন্ধকান্ধনা অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ধন্ট এটি সান্ধথ্ স্তনন্ধে
আসুন।

হাসপাতান্ধের স্তিকার

যেস্তেন্ধ ান:

GP:
আপনার ধাত্রীর ববস্তাবরে েথ্য
আপনার ধাত্রীর নাে:
যোগান্ধোন্ধগর নম্বর:
টিে স্তিকার
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হাসপাোতের ববস্তাবরে েথ্য
যে হাসপাতাে বুক করা হন্ধেন্ধে:
প্রসবপূবব স্তিস্তনক:
যডস্তেভাস্তর সুযে:
কস্তেউস্তনটি অস্ত স:

কম ঝুঁ বকতে রতেতেন এমন মবহোতের জনয সবব বনম্ন সংখ্যক অ্যাপতেন্টতমন্ট
অ্যাপতেন্টতমন্ট
বুস্তকং
যডটিং স্ক্যান
16 সপ্তাহ
অস্বাভাস্তবকতা স্ক্যান
25 সপ্তাহ
28 সপ্তাহ
31 সপ্তাহ
34 সপ্তাহ
36 সপ্তাহ
38 সপ্তাহ
40 সপ্তাহ
41 সপ্তাহ

শুধ প্রথ্মবার গর্বধারতের আতগ যবে আপবন কখ্তনা
সমে
গর্বধারে কতর থ্াতকন























আপনার েস্তদ স্বাস্থ্যগত যকান্ধনা সেসযা থ্ান্ধক বা গভব াবস্থ্াে যকান্ধনা ধরন্ধনর সেসযার উদ্ভব হে, তাহন্ধে
আপস্তন এর যথ্ন্ধক আরও যবস্তিবার সাক্ষাৎ করন্ধত পান্ধরন।
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আপনার অ্যাপতেন্টতমন্ট
োবরখ্

সমে

ককাথ্াে

কারে

কার সাতথ্

আপনার েস্তদ যকান্ধনা অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ট পস্তরবতব ন করন্ধত হে তাহন্ধে অনুগ্রহ কন্ধর যেস্তেন্ধ ান করুন:
হাসপাতান্ধে অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ট:
কস্তেউস্তনটিন্ধত অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ট:

আপনার অ্যাপতেন্টতমতন্টর সমে কী আনতে হতব
অনুগ্রহ কন্ধর প্রস্ততটি অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ধন্টর সেে আপনার েূন্ধত্রর একটি নেুনা স্তনন্ধে আসন্ধবন যেন আপনার যকান্ধনা
ধরন্ধনর জটিেতা রন্ধেন্ধে স্তকনা তা পরীক্ষা করা োে। আপস্তন আপনার প্রসবপূবব স্তিস্তনক বা আপনার GP সাজব াস্তরর
অভযথ্বনা যডস্ক্ যথ্ন্ধক েূন্ধত্রর নেুনা সংগ্রন্ধহর একটি পাত্র স্তনন্ধত পান্ধরন।

আপনার প্রথ্ম স্ক্যান
আপস্তন েখন 10 - 14 সপ্তান্ধহর গভব বতী থ্ান্ধকন তখন আপনার স্ক্যান করার জনয আপনান্ধক ডাকন্ধোন্ধগ একটি স্তচঠি
পাঠান্ধনা হন্ধব। এই স্ক্যানটি আপনার গভব াবস্থ্া, বাচ্চার সংখযা এবং সন্তান জন্মদান্ধনর প্রতযাস্তিত সেে স্তনস্তিত করন্ধব।
আপনার স্তিশুর ডাউন'স স্তসনন্ধরাে (Down's Syndrome) হওোর সম্ভাবনা রন্ধেন্ধে স্তকনা তা যদখার জনয আপনান্ধক
একটি পরীক্ষা করার জনয বো হন্ধব। এই স্তবষন্ধে আপনার ধাত্রী আপনান্ধক আরও তথ্য স্তদন্ধত পারন্ধবন।
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আপস্তন েস্তদ অযাপন্ধেন্টন্ধেন্ধন্টর যকান্ধনা স্তচঠি না পান, তাহন্ধে অনুগ্রহ কন্ধর প্রসবপূবব অযাপন্ধেন্টন্ধেন্টস হাব-এ 0121
507 4388 নম্বন্ধর য ান করুন।

কযসব উপসগব সমূহ বরতপার্ব করতে হতব
আপস্তন েস্তদ 6 -15 সপ্তাতহর গর্ববেী হন এবং আপনার স্তনন্ধচর যেন্ধকান্ধনা উপসগব যদখা োে, তাহন্ধে অনুগ্রহ
কন্ধর আপনার GP বা বনকর্স্থ জরুরী ববর্াতগ (ED) চতে যাতবন।
আপস্তন েস্তদ 16 - 25 সপ্তাতহর গর্ববেী হন এবং আপনার স্তনন্ধচর যেন্ধকান্ধনা উপসগব যদখা োে:








যপন্ধে বযাথ্া হওো
আপনার যোস্তন যথ্ন্ধক রক্তক্ষরণ হওো
আপনার পাস্তন যভন্ধে োওো
তীব্র োথ্াবযাথ্া হওো
দৃস্তি ঝাপসা হন্ধে আসা
ভান্ধো হেনা এেন চু েকাস্তন হওো, স্তবন্ধিষ কন্ধর আপনার হান্ধত ও পান্ধে
আপনার বাচ্চা েন্ধথ্ি পস্তরোন্ধণ নড়াচড়া না করা (েখন আপস্তন আপনার বাচ্চার নড়াচড়া অনুভব করা শুরু কন্ধরন)

োহতে অ্নগ্রহ কতর কযাগাতযাগ করুন
স্তসটি হাসপাতাে (City Hospital):
সযান্ডওন্ধেে হাসপাতাে (Sandwell Hospitals):

আপনার প্রসব পবরকল্পনা
অনুগ্রহ কন্ধর স্বচ্ছন্ধে এখান্ধন আপনার স্তচন্তাভাবনা ও ধারণাসেূহ স্তেখুন বা আপনার প্রসব পস্তরকল্পনা সংেুক্ত করুন:

আরও েথ্য ও সহােো
অ্যােতকাহে, মােক ও ধূমপান
স্তরংকোইন (Drinkline) 0300 123 1110
ফ্র্যাঙ্ক রাগস যহল্পোইন (FRANK drygs helpline) 0300 123 6600
NHS যমাস্তকং যহল্পোইন (NHS Smoking Helpline) 0300 123 1044
বাচ্চাতক বতকর েধ খ্াওোতনা (Breastfeeding)
ো স্তেন্ধি স্তেগ যব্রিস্ত স্তডং (La Leche League Breastfeeding) 0845 120 2918
নযািনাে যব্রিস্ত স্তডং যহল্পোইন (National Breastfeeding Helpline) 0300 100 0212
যব্রিস্ত স্তডং কস্তেউস্তনটি সাস্তভবস (Breastfeeding Community Service) - 0121 622 6603
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স্বাস্থয ববষেক পরামর্ব
NHS চন্ধেন্ধসস (NHS Choices) www.nhs.uk
NHS স্তডন্ধরক্ট (NHS Direct) 111
গর্বাবস্থা ও বর্শুর জন্মোন
প্রসবপূবব

ো ে ও পেেসেূহ (Antenatal Results and Choices) 0845 077 2290

স্তেডওোইভস অনোইন (Midwives Online) www.midwivesonline.com
নযািনাে চাইল্ডবাথ্ব ট্রাি (National Childbirth Trust) 0300 330 0700
অ্নযানয প্রবেষ্ঠানসমূহ
নযািনাে ডন্ধেস্তিক ভান্ধোন্ধেন্স যহল্পোইন (National Domestic Violence Helpline) 0808 2000 247

আরও েথ্য
আোন্ধদর হাসপাতাে ও পস্তরন্ধষবাসেূহ সম্পন্ধকব আরও জানন্ধত অনুগ্রহ কন্ধর আোন্ধদর ওন্ধেবসাইেগুন্ধো যদখুন
www.swbh.nhs.uk, েু ইোন্ধর আোন্ধদরন্ধক অনুসরণ করুন @SWBHnhs য সবুন্ধক আোন্ধদরন্ধক োইক স্তদন
www.facebook.com/SWBHnhs

এই প্রচারপতত্র বযবহৃে েথ্যাবেীর উৎসসমূহ


নযািনাে ইনস্তিটিউে র যহেথ্ অযান্ড স্তিস্তনকযাে এস্তিন্ধেন্স, CG62, ‘Antenatal care: routine care for
the healthy pregnant woman’, োচব 2008

এই স্তে ন্ধেেটির সংন্ধিাধন বা উন্নেন্ধনর জনয েস্তদ আপস্তন যকান্ধনা পরােিব স্তদন্ধত চান, তাহন্ধে অনুগ্রহ কন্ধর জনসংন্ধোগ স্তবভান্ধগর সান্ধথ্ 0121 507 5495
নম্বন্ধর যোগান্ধোগ করুন অথ্বা swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ঠিকানাে ইন্ধেইে করুন৷

ইউবনর্াবসব টি অ্ব বাবমবংহাতমর একটি বর্ক্ষা ট্রাস্ট
এন্ধত অন্তভুব ক্ত রন্ধেন্ধে স্তসটি, সযান্ডওন্ধেে ও রাউস্তে স্তরস্তজস হাসস্তপোে
© সযান্ডওন্ধেে অযান্ড ওন্ধেি বাস্তেংব হাে হসস্তপোেস এনএইচএস ট্রাি
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পেবান্ধোচনার তাস্তরখ: য ব্রুোস্তর 2018
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