
ગર્ભધારણ કરવાની સાથે ઘણી બધી લાગણીઓ, ફેરફારો અને ચિંતાઓ સાથે આવે છે. તમને કદાિ ખબર નહીં હોય કે કઈ 
લાગણીઓ કે લક્ષણો સામાનય છે અને કયા નથી. આ માગ્ભદર્શિકા તમને ગરા્ભવસથા દરરમયાન અને તમારા બાળકને જનમ 
આપયા પછી તમારા ડોક્ટર, દાયણ અથવા નસ્ભને ક્ારે બોલાવવા તે જાણવામા ંમદદ કરી ્કે છે. જયારે તમે તેમને કોલ 
કરો છો, તયારે તમારે તમારંુ નામ, રનયત તારીખ અને તમારા છેલલા મારસક સ્તાવની તારીખ કહવેાની જરૂર પડ્ે. 

જયારે તમે ગર્ભવતી હોવ જયારે તમે ગર્ભવતી હોવ 

જો તમને નીિેના માથંી કઈ પણ હોય તો તરત જ તમારા ડોક્ટર, દાયણ 
અથવા નસ્ભને કોલ કરો: 

•   તમારા પે્ટમા ંતીવ્ર દુખાવો અથવા પે્ટનો દુખાવો જે મ્ટતો નથી. 
•   અિાનક, માથામા ંખબુજ દુખાવો થવો જે બે કલાકથી વધ ુરહ ેછે. 
•   વાસતરવક પ્રસરૂત પીડાનુ ંસકંોિન. સકંોિન તમારા પે્ટમા ંકડકતા 

અથવા ખેંિાણ જેવુ ંલાગે છે. જેમા ં2 પ્રકારના સકંોિન છે: 
•   બ્ેકસ્ટન હહકસ (Braxton Hicks) સકંોિન એ એક પે્રકક્ટસ 

સકંોિન છે જે તમને ક્ારેક થાય છે. આ થોડી સેકંડ રહ ેછે, 
વધતુ ંનથી, અને જયારે તમે નવી સસથરતમા ંજાઓ છો તયારે 
જત ુ ંરહ ેછે. 

•   વાસતરવક પ્રસરૂત પીડા સકંોિન પ્રખર બન્ે, લાબંા સમય 
સધુી િાલ્ે અને એકબીજાની નજીક આવ્ે. જો તમે જગયા 
બદલ્ો નહીં તો તેનાથી છુ્ટકારો મળ્ે નહીં. 

•   તમારંુ પાણી છૂ્ટી જાય છે, અથવા તમને કોઈ રકતસ્ાવ અથવા ડાઘ 
દેખાય છે. 

•   COVID-19 ના કોઈપણ ચિહ્ો અથવા લક્ષણો, ેમ કે માથાનો દુખાવો 
જે મ્ટતો નથી, શ્ાસ લેવામા ંતકલીફ, તાવ, અથવા સવાદ અથવા 
ગધં ન આવવી. 

તમારા બાળકને જનમ આપયા પછી તમારા બાળકને જનમ આપયા પછી 

તમારા બાળકને જનમ આપયા પછી, તમારંુ ્રીર ઘણા ફેરફારોમાથંી પસાર થઈ ્કે છે જે ગરા્ભવસથા પછી ગરંીર સવાસ્થય 
સમસયાઓનુ ંજોખમ વધારે છે. જો તમને આગલા પષૃ્ઠ પરના કોષ્ટક માથંી કોઈ ચિહ્ો અથવા લક્ષણો હોય તો તરત જ 
તમારા ડોક્ટર, દાયણ અથવા નસ્ભને કોલ કરો. આ ચિહ્ો અને લક્ષણો "જનમ પછીના િેતવણી ચિહ્ો" તરીકે ઓળખાય  
છે-તમે આગલા પષૃ્ઠ પર અને અહીં તેમના રવ્ે વધ ુવાિંી ્કો છો. 
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COVID-19 મહામારી દરરમયાન ગરા્ભવસથા: મહામારી દરરમયાન ગરા્ભવસથા: 
તમારા ડોક્ટર, દાયણ અથવા નસ્ભને ક્ારે કોલ કરવો 

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/5-common-questions-about-braxton-hicks-contractions
https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/labor-and-birth/signs-of-labor/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.awhonn.org/wp-content/uploads/2020/02/pbwssylhandoutenglish.pdf


COVID-19 મહામારી દરરમયાન ગરા્ભવસથા: તમારા ડોક્ટર, દાયણ અથવા નસ્ભને ક્ારે કોલ કરવો મહામારી દરરમયાન ગરા્ભવસથા: તમારા ડોક્ટર, દાયણ અથવા નસ્ભને ક્ારે કોલ કરવો 
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જનમ પછીના િેતવણી ચિહ્ો જનમ પછીના િેતવણી ચિહ્ો 

911 પર કોલ   પર કોલ  
કરો જો તમનેકરો જો તમને

• છાતીમા ંદુખાવો
• શ્ાસ લેવામા ંતકલીફ અથવા તમે શ્ાસ લઈ ્કતા નથી
• આંિકી
• ખદુને, તમારા બાળકને અથવા અનય કોઈને તકલીફ પહોંિાડવાના રવિારો

*તમારા ડોક્ટર અથવા તમારા ડોક્ટર અથવા 
દાયણને કોલ કરો,  દાયણને કોલ કરો,  

જો તમને:જો તમને:

*જો તમે તમારા ડોક્ટર અથવા દાયણ સધુી 
પહોંિી ્કતા નથી, તો 911 પર કોલ કરો 

અથવા ઇમરજનસી રૂમમા ંજાઓ.

•  રકતસ્ાવ કે જે એક કલાકમા ંપેડને પલાળી દે છે અથવા ઇંડાના કદ અથવા 
તેનાથી મો્ટા કદનુ ંગ્ંઠાઈ ગયેલ લોહી.

•  તમારી ગરા્ભવસથાનો એક િીરો અથવા ક્ટ જે મ્ટતો નથી.
•  લાલ અથવા સોજી ગયેલ પગ, કે જે સપ ્્ભ કરવાથી પીડાદાયક અથવા ગરમ 

લાગે.
•  100 હડગ્ી ફેરનહી્ટ કે તેથી વધ ુતાપમાન
•  માથાનો દુખાવો જે દવા લીધા પછી પણ સારો થતો નથી, અથવા ખરાબ 

માથાનો દુખાવો જે દ્રકષ્ટમા ંફેરફાર સાથે આવે છે
•  ઉદાસી અથવા અસવસથતાની લાગણીઓ જે થોડા અ્ઠવાહડયાથી વધ ુરહ ેછે 

અથવા વધ ુખરાબ થતી જાય છે
•  એવી લાગણીઓ જે તમને કોઈપણ સમયે તમારી અથવા તમારા બાળકની 

સરંાળ લેતા અ્ટકાવે છે. આ પ્રસરૂત પછીની હતા્ા અથવા અનય બીમારીના 
સકેંતો હોઈ ્કે છે

•  COVID-19 ના કોઈપણ ચિહ્ો અથવા લક્ષણો, ેમ કે માથાનો દુખાવો જે મ્ટતો 
નથી, શ્ાસ લેવામા ંતકલીફ, તાવ, અથવા સવાદ અથવા ગધં ન આવવી.

આ પ્રકા્નને ય.ુએસ. આરોગય અને માનવ સેવા રવરાગ (Health and Human Services, HHS) ના આરોગય સસંાધન અને સેવાઓ પ્રબધંન 
(Health Resources and Services Administration (HRSA) દ્ારા સમથ્ભન આપવામા ંઆવયુ ંછે, જેના રાગ રૂપે તેનો એવોડ્ભ 10,361,110.00 
ડોલર છે. આ રવષયવસત ુલેખક(કો) ની છે અને HRSA, HHS અથવા ય.ુએસ. સરકાર દ્ારા સત્ાવાર મતંવયો અથવા સમથ્ભન રજૂ કરત ુ ંનથી. 

જો તમારી પાસે કોઈ સારવાર પ્રદાતા નથી, તો સમદુાય નેરવગે્ટસ્ભ અથવા સપંક્ભ ટે્સસ્ભ અહીં ્ોધો: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
રાષા અનવુાદ અને TTY સેવાઓ અહીંથી મેળવો: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/  .  

https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
http://bit.ly/GovNJDOH
http://bit.ly/GovHRSA
http://bit.ly/GovHRSA
https://211.unitedway.org/services/covid19
https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/

