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 પ્રસતુિના પ્રારંભર્ક સકેંિો 
 
િમારી પ્રસતુિ પીડા િરુ થયાના સલિાિમા ંિમ ેનીચેના દિાભવલેમાથંી કેટલાકન ે
અનરુ્વી િકો છો: 
• તપષ્ટ યોતન સ્રાવ વધારો  
• પટેમા ંિળવી અતવતથિા અથવા ઝાડા 
• ઉત્તજેજિ અથવા અતવતથ લાગવુ ં
• ગર્ાભિયનુ ંવારંવાર 'બ્રતેસટન હિતસ' િરીકે ઓળખાત ુ ંસકંોચન અથવા કડકપણુ ં

અન/ેઅથવા પીઠનો દુખાવો. 
 

કેટલીક સ્ત્રીઓમા ંઆમાનંા કોઈ પણ ભચન્િ દેખાિા નથી અન ેજો િમ ેગર્ાભવતથાના અંિ 
સધુી કશુ ંઅલગ ન અનરુ્વો િો ભચિંિા કરવા જેવુ ંકાઈં નથી. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/labour-signs-

what-happens/  

• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/how-will-i-know-when-

labour-has-started  
 

 

જેવી િમારી પ્રસતુિની પીડા િરુ થાય િમે નીચેનામાથંી 
કેટલાક ભચહ્નો જોઈ િકો છો: 
 

 

'િૉ-પ્રદિભન' 

ગર્ાભવતથા દરતમયાન, ગર્ાભિય ડોકમા ં જાડી લાળનો લલગ જામે છે, અને જેમ િરીર 
પ્રસતુિ માટે િૈયાર થાય છે િમે આ લલગ યોતન દ્વારા પસાર થઈ િકે છે. આ પ્રસતુિ 
પિલેાનંા એક કે બે સલિાિ પિલેા કે પ્રસતુિ દરતમયાન થઇ િકે છે અથવા ક્યારેક ન પણ 
થાય. િ ે તપષ્ટ અથવા ગલુાબી / થોડા લોિીના ધબ્બાવાળા જેલી જેવા પદાથભ િરીકે 
દેખાય છે, અન ેિમ ેિેન ેએકવાર અથવા અમકુ વખિ ેજોિો. જો િમન ેભચિંિા ન થાય િો 
િમારે િમારા તમડવાઈફ/દાયણન ેબોલાવવાની જરૂર નથી, િેમ છિા ંજો િમે જુઓ કે 
ર્ારે લોિીના ધબ્બા છે અથવા િમ ેિાજુ ં લોિી ગમુાવી રહ્યા છો, િો િરિ જ િમારા 
મટેરતનટી ટ્રાયઝે / આકારણી એકમન ેકૉલ કરો. 
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સકંોચન 
 
જ્યારે પ્રારંભર્ક પ્રસતુિ પીડા (કેટલીક વખિ 
ગલુિ િબક્કા િરીકે ઓળખાય છે) િરુ થાય છે, 

ત્યારે િમે અતનયતમિ સકંોચન અનરુ્વી િકો છો 
જે અવતધ અન ે િસ્તિમા ં બદલાય છે. આ 
કેટલીકવાર થોડા હદવસો સધુી ચાલ ે છે, અન ે
જ્યારે િ ે તનયતમિ બન ેત્યા ંસધુી આરામ કરવો 
મિત્વપણૂભ છે. જ્યારે િમારંુ સકંોચન મજબિૂ 
અન ે તનયતમિ બને છે, ત્યારે િેમનો સમય િરુ 
કરવામા ં સિાયરૂપ થઈ િકે છે (આિરે કેટલી 
વાર િ ેઆવ ેછે અન ેિે કેટલા સમય સધુી ચાલે 
છે). 

 

જો િ ેિમારંુ પ્રથમ બાળક િોય િો સામાન્ય રીિ ે 

િમન ેસલાિ આપવામા ંઆવિ ે કે જ્યારે િમન ેથત ુ ંસકંોચન દર ત્રણ તમતનટે િોય અન ે60 

સકંેડ સધુી ચાલત ુ ં િોય ત્યારે પ્રસતૂિ યતુનટ પર આવી જાઓ. જો િ ે િમારંુ બીજુ અથવા 

ત્યારબાદનુ ંબાળક િોય િો િમન ેસલાિ આપવામા ંઆવે છે કે જ્યારે િમારંુ સકંોચન દર 

પાચં તમતનટે થત ુ ંિોય અન ે45 સેકંડ સધુી ચાલત ુ ંિોય ત્યારે પ્રસતૂિ યતુનટ પર આવો. 

િમ ે કોઈપણ સમય ેસિયોગ માટે િમારા મટેરતનટી યતુનટન ે કૉલ કરી િકો છો, અન ેએક 
દાયણ િમન ેમટેરતનટી યતુનટ પર ક્યારે આવવુ ંિ ે તવિ ેસલાિ આપિ.ે જો િમ ેઘરે જન્મ 
આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા ંિોવ િો િમારી દાયણ યોગ્ય સમયે િમારા ઘરે આવિ.ે 
ઘણી સ્ત્રીઓ ઘર પર તવતવધ સ્તથતિઓ, ચાલવુ,ં હૂફંાળં તનાન, વ્યગ્રિા અને રાિિની િકનીકો, 
મસાજ અન ેસકંોચનની વચ્ચ ેઆરામ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તનયતમિ િળવો નાતિો (િમને 
ભખૂ ન લાગ ેિો પણ) અન ેજ્યારે િક્ય િોય ત્યારે ઊંઘવુ ંમિત્વપણૂભ છે. િાઈડે્રટેડ રિવેા માટે 
પ્રવાિીના નાના નાના અને તનયતમિ ઘ ૂટં લિેા રિવે ેએ મિત્વપણૂભ છે. િમે સામાન્ય રીિે તપિા 
િોય િનેા કરિા વધ ુપીવાની જરૂર નથી. 
  
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/what-do-when-

labour-starts 
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 પ્રસવુત પિલેાના સકેંતો 
 
 
િમારા પ્રવાિીનુ ંતટૂવુ ં
 
એસ્મ્નઓહટક સકૅ એ પ્રવાિી ર્રેલી થલેી છે જેની અંદર િમારંુ બાળક ગર્ાભવતથા દરતમયાન 
અંદર વદૃ્ધિ પામ ેછે અન ેિમારા બાળકના જન્મ પિલેા ંઆ સકૅ (કોથળી) તટૂી જાય છે. જ્યારે 
િ ેતટૂી જાય છે ત્યારે િેનુ ંપ્રવાિી યોતનમાથંી નીકળી જાય છે. 
મોટાર્ાગની મહિલાઓનુ ંપાણી પ્રસતુિ દરતમયાન તટૂી જાય છે, પરંત ુિ ેપ્રસતુિ પીડા િરુ થાય 
િ ેપિલેા ંિ ેથઈ િકે છે. જો િમારંુ પાણી તટૂી જાય છે, િો િમ ેધીમી ગતિએ અથવા અચાનક 
પ્રવાિીના ઉર્રાનો અનરુ્વ કરી િકો છો. આ પ્રવાિી સામાન્ય રીિ ે રંગમા ં તપષ્ટ અથવા 
ગલુાબી િોય છે, જો કે ક્યારેક બાળક િને ુ ંપ્રથમ પ ુ(મકેોતનયમ િરીકે ઓળખાત ુ)ં કોથળીમા ં
પસાર કરી િકે છે, જેના કારણ ેપ્રવાિી લીલુ ંઅથવા પીળં બન ેછે. 
જો િમન ેલાગ ે કે િમારંુ પાણી તટૂી ગયુ ં છે, િો િમારે િમારા મટેરતનટી ટ્રાયજે/આકારણી 
એકમન ેિરિ જ કૉલ કરવો મિત્વપણૂભ છે, ખાસ કરીન ેજો િમન ેલાગ ેકે િમે મકેોતનયમ જોઈ 
િકિા િોવ િો. જો િમન ેલાગ ેછે કે િમારંુ પાણી તટૂી ગયુ ં છે, િો એક જાડો સતેનટરી પડે 
પિરેો કારણ કે િમારી દાયણ ચકે-અપ માટે િમારી મટેરતનટી યતુનટમા ંિાજરી આપ ેત્યારે આ 
જોવા માગિ.ે િમ ે પ્રવાિીના પ્રારંભર્ક ગમુાવવાનો ફોટો પણ લઈ િકો છો કારણ કે િે 
આકારણીમા ંસિાય કરી િકે છે. 
િમ ે િમારા મટૅતનિટી યતુનટમા ં જિી વખિ ે પર 
પષુ્કળ પડે અને બદલાવ માટે િમારા કપડા ંલવેાનુ ં
સતુનતિિ કરો કારણ કે એકવાર િમારંુ પાણી ર્ાગંી 
જાય િ ે પછી િમારંુ ઍમતનઑહટક પ્રવાિીન ે લીક 
થવાનુ ં ચાલ ુ રિિે.ે જો િમારંુ પાણી પ્રસતુિ પિલેા ં
તટૂી જાય િો સરં્વ છે કે િમારી પ્રસતુિ પીડા 24 

કલાકની અંદર કુદરિી રીિ ેિરૂ થિ,ે િમે છિા ંજો 
િ ેિરુ ન થાય િો િ ેર્લામણ કરવામા ંઆવી િકે 
કે િમને અન ે િમારા બાળકને ચપેના જોખમન ે
ઘટાડવા માટે િમારી પ્રસતુિ પીડાન ેપ્રરેવામા ંઆવ ે 
(દવાઓની સિાયથી િરૂ થાય છે). િમારી મટેરતનટી ટીમ િમારી સાથ ેઆની ચચાભ કરિ ે
અન ેજો આવુ ંિિ ેિો એક યોજના સાથ ેસમંિ થિે 
 
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

 

• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/what-expect-

when-your-waters-break 
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ક્યાિે કોલ કિવો… 
 

િમારા મટેરતનટી ટ્રાયજે/ આકારની યતુનટ અથવા જન્મકેન્ર ન ેકોલ કરો જો: 
 

• િમારંુ પ્રવાિી તટૂી જાય 

 

• જો િમન ેકોઈ િાજો લાલ યોની રતિસ્રાવ થાય 

 

• િમારંુ બાળક િમંિેની જેમ િટેલી વખિ િલનચલન કરત ુન િોય 

 

• િમન ેરઢ અન ેતનયતમિ સકંોચનો થિા િોય 

 

• િમન ેસિિ પટેમા ંદુખાવો થિો િોય 

 
• જો િમન ેઅતવતથ લાગ ેઅથવા ભચિંતિિ િોવ. 

 

િમ ેિમારા પ્રસતૂિ એકમ માટેના ટેભલફોન  
સપંકભ નબંરો આ પસુ્તિકાના પાછલા  
ર્ાગમા ંજોઈ િકો છો. 
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પ્રસતુિ અને જન્મ વખિે શુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
 
 

 

પ્રસતુિના િબક્કાઓ 
 

 

પ્રારંભર્ક/ ગલુિ િબક્કો 
પ્રારંભર્ક પ્રસતુિ પીડા (કેટલીક વખિ ગલુિ અવતથા િરીકે ઓળખાિી) અમકુ કલાકોથી થોડા 
હદવસો સધુી ચાલ ે છે. આ સમય ે િમન ે તનયતમિ સકંોચનની અવતધ િોઇ િકે છે, જે પછી 
અતનયતમિ સકંોચનની અવતધ થઈ િકે છે જે થોડા કલાકો સધુી પણ બધં થઈ િકે છે. પ્રારંભર્ક 
પ્રસતુિ દરતમયાન િમારી સતવિતસ (ગર્ાભિય ડોક) જાડી, બધં અને દૂધથી નરમ, પાિળી અન ે
ખેંચાયલેી બનિ.ે આ ફેરફાર સતવિતસન ેખોલવાનુ ંિરૂ કરવા સમથભ બનાવ ેછે. 
પ્રારંભર્ક પ્રસતુિ પીડાને પિોંચી વળવા તવિે વધ ુમાહિિી માટે આ પસુ્તિકાનુ ંપાન નબંર 20 

જુઓ. 
  
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/im-pregnant/pregnancy-

news-and-blogs/what-latent-phase-labour   
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પ્રથમ િબક્કો 
મોટેર્ાગે સહક્રય પ્રસતુિ િરુ થઇ ત્યારે કિવેાય છે જયારે જ્યારે સકંોચન મજબિૂ, તનયતમિ 
અન ે ઓછામા ં ઓછા 60 સકંેડ સધુી ચાલે છે, અને િમારંુ સતવિતસ ઓછામા ં ઓછં ચાર 
સને્ટીમીટર ખલુે છે. 
પ્રસતૂિના પ્રથમ િબક્કા દરતમયાન િમારા સકંોચન તનયતમિપણ ેઆવવાનુ ંચાલ ુરાખિ ેઅને 
વધનુે વધ ુમજબિૂ બનિ.ે જો િે િમારંુ પ્રથમ બાળક િોય િો પ્રસતુિનો આ િબક્કો લગર્ગ 
છથી 12 કલાક ચાલ ેછે, અન ેજો િ ેિમારંુ બીજુ ંઅથવા ત્રીજુ ંબાળક િોય િો િ ેઘણીવાર 
વધ ુઝડપી િોય છે. 
જ્યારે િમ ેિમારા મટેરતનટી યતુનટ પર આવો (અથવા િમારી તમડવાઇફ િમારા ઘરે આવ)ે 
અન ે પ્રસતુિના પિલેા િબક્કામા ં પિોંચો ત્યા ં સધુી િમારી તમડવાઇફ િમારી પ્રગતિ અને 
સખુાકારીના અન ે િમારા બાળકની સખુાકારીના તનયતમિ મલૂયાકંન કરિ,ે જેમા ં નીચેનાનો 
સમાવેિ થાય છે: 

• િમારા અવલોકનો (બ્લડ પ્રિેર, પલસ અન ેિાપમાન) 
• પટેની તપિભ કસોટી 
• િમારા બાળકના ધબકારા સારં્ળવા 
• પ્રસતુિની પ્રગતિ અન ેિમારા બાળકની સ્તથતિનુ ંમલૂયાકંન કરવા યોતનમાગભ પરીક્ષણ. 

િમારી તમડવાઇફ િમને જો િમારી જરૂહરયાિ િોય િો પીડા રાિિ સહિિ, જુદી-જુદી સ્તથતિઓ અને 
પિોંચી વળવાની વ્યિૂરચનાઓમા ંસિયોગ આપિે. જો િમારી તમડવાઇફ િમારા અથવા િમારા બાળક 
તવિે કોઈપણ સમયે ભચિંતિિ િોય િો િેણી બીજા અભર્પ્રાય માટે 

 
વહરષ્ઠ તમડવાઇફ અથવા ઑબ્તટેહટ્રતસયનને પછૂિે. 
એનો અથભ જો િમે ઘરમા ં અથવા તમડવાઇફરીની 
આગેવાની િઠેળના એકમમા ં િોવ િો પ્રસતુિ વોડભમા ં
તથાનાિંહરિ કરવુ ંએમ થઈ િકે છે. 

 
પ્રથમ િબક્કાના અંિ સધુી િમે 'સકં્રમણ' િરીકે 
ઓળખાતુ ં કંઈક અનરુ્વી િકો છો જેનાથી કેટલીક 
સ્ત્રીઓન ે ડર અથવા તનયતં્રણ-બિાર િોવાનુ ં લાગે છે. 
આ સામાન્ય છે અને જેવુ ં સતવિતસ 10 સેન્ટીમીટર 
ફેલાવા સધુી પિોંચે કે િરિ જ ધક્કો પે્રરે છે, અને 
બાળક જન્મ નિરેમા ં નીચે જાય છે. આ િબક્કા 
દરતમયાન િમારી તમડવાઇફ િમને નજીકથી ટેકો 
આપિે. 

 
 
 
8 
  



 અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 

 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happens-

during-labour-and-birth/ 

• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક સેન્ટિ 

www.nct.org.uk/birth/first-stage-labour  
 
બીજો િબક્કો 
પ્રસતુિના આ િબક્કાની િરૂઆિ થાય છે જ્યારે િમારંુ સતવિતસ દસ સને્ટીમીટર ફેલાયલેુ ંિોય 
છે અને િમારા બાળકનુ ંમાથુ ંજન્મ કેનાલમા ંજઈ રહ્ુ ં િોય છે. આ સામાન્ય રીિે િમારા 
િભળય ેદબાણ સાથ ેઆવ ેછે જે પછી દબાણ કરવાની પ્રરેણા થાય છે જેન ેકાબ ુકરવુ ંમશુ્કેલ 
લાગ ેછે અન ેિમારા આંિરડાન ેખોલવાની જરૂહરયાિની સવંદેના જેવુ ંિોય છે. 
 
કેટલીક સ્ત્રીઓન ે દબાણ કરવાની પ્રરેણા મળિી નથી િોિી, ખાસ કરીન ે જો એતપડયરુાલ 
આપલે િોય. જો આ સ્તથતિ િોય, િો િમારી દાયણ િમારા પટે પરના સકંોચનની લાગણી 
દ્વારા અન ેદબાણ ક્યારે કરવુ ંિ ેિમન ેજણાવીન ેિમન ેમાગભદિભન આપવામા ંમદદ કરિ.ે 
િમારી તમડવાઇફ તનયતમિપણ ેિમારા બાળકના હૃદયની ધબકારા િપાસિ ેઅન ેજુદી જુદી 
સ્તથતિઓન ેઅજમાવવા માટે િમન ેટેકો આપિ.ે 
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િમારા બાળકનુ ંમાથુ ંજયારે જન્મની લગર્ગ નજીક િોય છે, ત્યારે િમારી તમડવાઇફ િમન ે
ધીમધેીમ ેશ્વાસ લવેા પ્રોત્સાહિિ કરિ ેઅન ેજો િક્ય િોય િો દબાણ કરવાનુ ંટાળિ.ે આનાથી 
સતુનતિિ થાય છે કે િમારા બાળકનુ ં માથુ ં ધીમ ે ધીમે િમારા પરેીનમેને ખેંચે છે અન ે ફાટ 
પડવામા ંઘટાડો કરવામા ંમદદ કરી િકે છે.  
િમારા બાળકના જન્મ સાથ ેપ્રસતુિનો બીજો િબક્કો સમાલિ થાય છે. જો િ ેિમારંુ પ્રથમ 
બાળક િોય િો પ્રસતુિનો આ િબક્કો ચાર કલાક સધુી ચાલે છે, અન ેજો િ ેિમારંુ બીજુ ંઅથવા 
ત્રીજુ ંબાળક િોય િો સામાન્ય રીિે ખબૂ જ ઝડપી િોય છે. 

 
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happens-

during-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 અન ેિમારા લલસેને્ટાના તનકાલ વચ્ચેનો સમય છે. 
િમારા બાળકના જન્મ પછી, િ ેિજુ પણ ગર્ભનાળ સાથે જોડાયલેુ ંિોય છે, જે ગર્ાભિયની 
અંદર લલસેન્ટા સાથ ેજોડાયલેુ ં િોય છે. િમારા બાળકના શ્વસનમા ંકોઈ િકલીફ ન આવ ે
અથવા િમ ેર્ારે રતિસ્રાવ ન થાય ત્યા ં સધુી નાળન ેએમ જ રિવેા દેવો જોઈએ અને 
િાત્કાભલક કાપી નાખંવો જોઇએ નિીં. 
િમારા લલસેને્ટાની હડભલવરી માટે બ ે તવકલપો છે. પ્રથમ તવકલપ િારીહરક ત્રીજા િબક્કા 
િરીકે ઓળખાય છે, અન ેબીજો િબક્કો સહક્રય ત્રીજો િબક્કો છે. 
 

િારીહરક ત્રીજો િબક્કો 
જો િમ ે કુદરિી જન્મની યોજના બનાવી રહ્યા િો િો આ તવકલપ યોગ્ય િોઈ િકે છે. જો 
િમન ેસિાતયિ જન્મની જરૂર િોય, અથવા જો િમારી તમડવાઇફ ભચિંતિિ િોય કે જન્મ પછી 
િમારા પર રતિસ્રાવનુ ંઊંચુ ંજોખમ િોઈ િકે છે િો આ તવકલપની િમારા માટે ર્લામણ 
કરી િકાિી નથી. કેટલાક સિંોધનોમા ં જાણવા મળયુ ં છે કે જો લલસેને્ટા કુદરિી રીિે 
નીકળી જાય િો જન્મ પછી રતિસ્રાવ થોડો વધી િકે છે, િમે છિા ં જો િમ ેજન્મ-પવૂે 
લોિના સારા તિરો સાથે િદુંરતિ િોવ િો, આનાથી િમારા માટે કોઈ સમતયા ઊર્ી 
થવાની િક્યિા નથી. 

 

િમારા બાળકના જન્મ પછી, િ ેગર્ભનાળ દ્વારા લલસેને્ટા સાથે જોડાયલેુ ં રિિે,ે જે િમારા 
બાળકન ેશ્વાસ લેવાનુ ંિરૂ કરિી વખિ ેઓસ્તસજન અન ેરતિ પરુવઠો પરૂો પાડે છે. 
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 પ્રસવુત અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા િાખવી 
 

 

10-15 તમતનટ પછી આ રતિ પરુવઠો કુદરિી રીિ ે રોકાઈ જિ ે કારણકે લલસેને્ટા 
ગર્ાભિયમાથંી અલગ થાય છે. આ ભબિંદુએ ગર્ભનાળન ેસલામિ કરી અન ેકાપી િકાય છે. 
પછી િરિ જ િમ ેગર્ાભિયમા ંથોડા િળવા સકંોચન અન ેકદાચ દબાણ કરવાની ઇચ્છા 
અનરુ્વિો. િમન ે ઉર્ી સ્તથતિ મદદરૂપ લાગી િકે છે અન ેિમારા લલસેને્ટા સરળિાથી 
બિાર નીકળિ.ે આ સામાન્ય રીિ ેપીડારહિિ િોય છે કારણ કે લલસેને્ટા નરમ િોય છે. 
 
સહક્રય ત્રીજો િબક્કો 
જો િમ ેસહક્રય ત્રીજા િબક્કા પર જાઓ છો, અથવા જો િમારી દાયણ બાળકના જન્મ પછી 
િનેી ર્લામણ કરે િો િમારી દાયણ િમન ે એક દવાનુ ં ઈન્જેતિન આપિ ે જે ગર્ાભિયન ે
સકંોભચિ કરે છે. આ ઈન્જેતિન સામાન્ય રીિ ેકામ કરવા માટે થોડો સમય લ ે છે, અને આ 
ભબિંદુએ બાળકની નાળ સરુભક્ષિ કરી અન ેકપાઈ જિ.ે ત્યારબાદ િમારી તમડવાઇફ / ડૉતટર 
િમારા તનમ્ન પટે પર સખિ દબાણ મકૂિ ે અન ે કાળજીપવૂભક ગર્ભનાળન ે સરકાવિ ે જે 
લલસેને્ટા હડભલવર કરિ.ે આ પ્રહક્રયા સામાન્ય રીિ ે10-20 તમતનટનો સમય લ ેછે. 
 
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happens-

during-labour-and-birth/#third-stage-of-labour 

• નિેનલ ચાઇલડબથભ ટ્રતટ 

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

િમારા બાળકની દેખરેખ રાખવી 
પ્રસતુિ દરતમયાન, િમારી તમડવાઇફ િમારા બાળકના ધબકારા સારં્ળિે અન ે િનેી 
સખુાકારી િપાસિ ેઅન ેિે સતુનતિિ કરિે કે િે પ્રસતુિનો સારી રીિ ેસામનો કરી રિી 
છે. 
િમારી તમડવાઇફ આન ેત્રણ અલગ અલગ રીિમાથંી કોઈપણ રીિ ેચકાસી િકે છે: 
• િને્ડ-િલેડ મિીન 

• એક પીનાડભ તટેથોતકોપ; અથવા 
• સિિ ઇલતેટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ. 
જો િમારી ગર્ાભવતથા સામાન્ય અન ેિદુંરતિ િોય અન ે37 અઠવાહડયા પછી િમારી પ્રસતુિ 
પીડા કુદરિી રીિે િરૂ થઈ િોય િો સામાન્ય રીિે િમન ેનાના િને્ડ-િલેડ મિીનની મદદથી 
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તનરીક્ષણ પ્રદાન કરવામા ંઆવિ ેજે િમારા બાળકના ધબકારાનો ધ્વતન પદેા કરે છે. આ 
િ ેજ મિીન છે કે જે િમારી તમડવાઇફ / ડોતટર ગર્ાભવતથા દરતમયાન િમારા બાળકના 
હૃદયના ધબકારા સારં્ળવા માટે ઉપયોગ કરિા િિા 

 

િમારી તમડવાઇફ િમારી પ્રસતુિ દરતમયાન 
બાળકના હૃદય ધબકારાને સિિ અન ે
તનયતમિપણ ે સારં્ળિ.ે િમારી તમડવાઇફ 
િમારા બાળકના હૃદયના ધબકારાન ે પીનાડભ 
તટેથોતકોપથી સારં્ળી િકે છે. પરંપરાગિ 
તટેથોતકોપની જેમ િમ ેહૃદયની ધબકારા પણ  
સારં્ળી િકિો નિીં પરંત ુતમડવાઇફ િને ેતપષ્ટ રીિ ેસારં્ળી િકિ.ે 
સિિ ઇલતેટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ (કેટલીક વખિ સીટીજી િરીકે ઓળખાય છે) એ એક મિીન 
છે જેનો ઉપયોગ પ્રસતુિ દરતમયાન િમારા બાળકના હૃદય ધબકારા અન ેિમારા ગર્ાભિયના 
સિિ સકંોચનન ેરેકોડભ કરવા માટે થાય છે. જો િમન ેગર્ાભવતથા અથવા પ્રસતુિ દરતમયાન 
કોઈ િકલીફ િોય િો િમન ેઆ પ્રકારની દેખરેખ રાખવાની ર્લામણ કરવામા ંઆવી િકે છે. 
તમડવાઇફ્સ અન/ેઅથવા ડોકટરો તનયતમિપણ ેસમગ્ર પ્રસતુિ દરતમયાન આ રેકોડીંગન ેજોિ.ે 
દેખરેખ રાખવા માટે િમારે િમારા પટે ફરિ ેબ ેબલેટ પિરેવાના રિિે.ે કેટલાક એકમોમા ં
વાયરલસે મિીન ઉપલબ્ધ થઈ િકે છે (િને ે ટેલીમટે્રી િરીકે ઓળખવામા ંઆવ ે છે), જેનો 
અથભ છે કે િમ ેવધ ુમતુિ રીિ ેફરવા માટે સક્ષમ થઈ િકો છો. 
જો િમારી દાયણ અથવા ડોકટરો પ્રસતુિ દરતમયાન િમારા બાળકના ધબકારા તવિ ેભચિંતિિ 
િોય િો વધારાની દેખરેખની ર્લામણ કરી િકાય છે, આ નીચનેામાથંી કોઈ એક િોઈ િકે છે: 
• ફેટલ તકેલપ ઇલતેટ્રોડ (એફએસઈ) જે િમારા બાળકના માથા સાથ ેસીધુ ંજોડાયલે છે 

• ગર્ભ રતિ નમનૂા (એફબીએસ), આ પરીક્ષણમા ંિમારા બાળકના માથામાથંી લોિીનો 
નાનો નમનૂો લઈન ેિમારા બાળકના ઑસ્તસજન તિરોને િપાસવાનુ ંિોય છે. 
  

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો:: 
• NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happens-

during-labour-and-birth/ 

• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/monitoring-your-

baby-labour 
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પ્રસવુત અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા િાખવી 
 

 

પ્રસતુિ અન ેજન્મની સ્તથતિઓ 

પ્રસતુિ પીડા દરતમયાન, િક્ય િટેલુ ંસહક્રય રિવે ુ ંઅન ેજુદી-જુદી સ્તથતિઓનો પ્રયાસ કરવો િ ે
સારંુ છે. આ કરવાથી િમે િમારા બાળકને જન્મનળીમાથંી જન્મ માટેની શ્રષે્ઠ સ્તથતિમા ં
પ્રોત્સાહિિ કરિો, જ્યારે સાથ ેજ િમારી પોિાની આરામ અન ેપિોંચી વળવાની ક્ષમિામા ંપણ 
મદદ મળિ.ે સહક્રય અન ેસીધા રિવે ુ ંપણ પ્રસતુિના સમયન ેઓછો કરવા માટે જાણીત ુ ંછે. 
 
િમ ેઆ અજમાવી િકો છો: 
• ચાલવુ ં
• િમારા જીવનસાથીના ટેકાથી ઉર્ા રિો 
• સીડી ઉપર અન ેનીચ ેજવુ ં
• િાલવુ-ંડોલવુ ં
• બરથીંગ બોલનો ઉપયોગ કરવો 
• સીધા અથવા અકડથી બસેવુ ં
• ઘ ૂટંભણય ે અથવા િમામ ચાર સ્તથતિ  

(િમારા િાથ અન ેઘ ૂટંણ પર) 

• ઓતિકાના ટેકે પડખ ે ફરીન ે આડુ ં પડવુ ં

(જ્યારે િમ ેઆરામ કરવા માગંો ત્યારે). 
 

 

 

જન્મ દરમ્યાન, િમારી તમડવાઇફ િમન ે તવતવધ સ્તથતિઓ અજમાવવા માટે ટેકો આપિ.ે 
િમારા િરીરન ે સારં્ળવુ,ં અન ે િમારા માટે જે યોગ્ય લાગ ે િે કરવાનો પ્રયાસ કરો િે 
મિત્વપણૂભ છે. જે સ્તથતિ િમ ેઅપનાવી િકો છો િ ેિમ ેપાણી જન્મ પસદં કયુું છે કે એતપડયરુલ 
છે િનેા પર આધાર િોઈ િકે છે. 
  
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• Baby Centre www.babycentre.co.uk/l25025610/16-birthing-positions-for-

labour-images 

• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/movement-and-

positions-during-labour 
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આયોજજિ તસઝેહરયન જન્મ 

ફતિ 10 માથંી એક મહિલાને આયોજજિ તસઝહેરયન થતુ ંિોય છે. આ તવતવધ પહરબળોન ેકારણે 
િોય છે અન ેિમારા ઑબ્તટેહટ્રક અન ેદાયણની ટીમ સાથ ેમળીન ેતનણભય લવેામા ંઆવિ.ે 
િમારા સીઝહરયનના એક હદવસ પિલેા િમને કેટલીક દવાઓ લવેા માટે કિવેામા ંઆવિ.ે 
તનદેતિિ મજુબ, આન ે પિલેા ં અન ે િમારા ઑપરેિનની સવારે પિલેા ં રાત્રે લવેી જોઈએ. 
મધ્યરાતત્ર પછી િમારે કોઈ ખાવુ ંન જોઈએ પરંત ુિમારા ઑપરેિનના સવારના 6 વાગ્યા સધુી 
પાણી પી િકાય. 
િમારા સીઝહરયનના હદવસ ે િમ ે સામાન્ય રીિે વિલેી સવારે િમારી પ્રસતૂિ એકમ પર 
પિોંચિો. કેટલીક વાર જો પ્રસતુિ-વૉડભ વ્યતિ િોય, િો િમારે િમારંુ ઑપરેિન િરૂ થઈ િકે િે 
પિલેા ં થોડો સમય રાિ જોવી પડિ.ે ઑપરેહટિંગ તથયટેરમા,ં િમારા જન્મ સાથીદાર સામાન્ય 
રીિ ેિમારી સાથ ેજોડાઈ િકે છે અન ેસર્જરી દરમ્યાન િમારી પાસ ેરિી િકે છે, તસવાય કે, 

િબીબી કારણોસર, િમારે સામાન્ય એનતેથહેટકની જરૂર િોય. 
મોટાર્ાગની સ્ત્રીઓમા ં તપાઈનલ એનતેથહેટક અથવા સયંતુિ તપાઇનલ એતપડયરુલ િોય છે જે 
િરીરન ેપટેથી માડંીને પગ સધુી બિરંુે કરે છે. િમારા મતૂ્રાિયમા ંકેથટેર દાખલ કરવાની જરૂર 
પડિ,ે અન ેસામાન્ય રીિ ેિે પછીના હદવસ ે દૂર કરવામા ંઆવિ.ે ઓપરેિન િરૂ થઈ ગયા 
પછી, બાળક સામાન્ય રીિ ે10 તમતનટની અંદર જન્મ ેછે અન ેઑપરેિન પણૂભ થાય અન ેબધુ ં
સારંુ િોય ત્યારે િમ ેઓપરેહટિંગ તથયટેરમા ંિનેી સાથ ેત્વચાથી તપિભ દ્વારા સપંકભ કરી િકો છો. 
સર્જરી પછી િમ ે હરકવરી ક્ષતે્રમા ં થોડા કલાકો ગાળિો, અન ે એક નસભ અથવા તમડવાઇફ 
તનયતમિપણ ે િમારા અવલોકોનો િપાસિ.ે િમ ે આ સમય દરમ્યાન િમારા બાળકને સાથે 
જોડાવાનુ ંઅન ેખોરાક આપવાનુ ંિરૂ કરી િકો છો. થોડા કલાકો પછી િમારંુ એનતેથહેટક જતુ ં
રિિે.ે  

 
િમ ે સામાન્ય રીિ ે િમારી હરકવરીના 
આધારે, એકથી ત્રણ રાિ માટે 
પોતટનટેલ વૉડભ પર રિિેો. િમને 
તનયતમિ પઇેનહકલર આપવામા ંઆવિ.ે 
એનતેથહેટક બધં થઈ ગયા પછી િમને 
િરવા-ફરવામા ં મદદ કરવામા ં આવિ.ે 
િસ્ત્રહક્રયા પછી રતિ ગઠંાઇ જવાના 
જોખમોન ેઘટાડવા  
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
 
માટે પ્રારંભર્ક ગતિિીલિા અન ેલોિી પાિળં થવાના ઇન્જેતિનની ર્લામણ કરવામા ં
આવ ેછે. 
 

ઇમરજન્સી સીઝહરયન જન્મ તવિેની માહિિી માટે, આ પસુ્તિકાનુ ંપાન ન.ં 33 જુઓ. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/what-happens/ 
 
• નેશનલ ચાઇલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/what-happens-during-elective-or-

emergency-caesarean-section 

• RCOG: વસઝેરિયન કિાવવાનુ ંપસદં કિવુ ં
www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/choosing-to-have-a-

caesarean-section/ 

  

જોહડયા બાળકોનો જન્મ  
ગર્ાભવતથા દરતમયાન િમારા જોહડયા 
બાળકોના જન્મ માટે તવકલપોની ચચાભ કરવા 
માટે િમને એપોઇન્ટમને્ટ આપવામા ં
આવિ.ે 40 ટકાથી વધ ુ જોહડયાઓ 

યોતનમાગભ મારફિ ે જન્મ ે છે અને બાકીના 
કોઈ પણ આયોજીિ અથવા સકંટકાલીન 

તસઝહેરયન દ્વારા જન્મ ેછે. 

કેટલાક હકતસાઓમા ં આયોજજિ સીઝહરયનની ર્લામણ કરવામા ં આવિ,ે ઉદાિરણ િરીકે, જો 

િમારા બાળકો વચ્ચે એક જ લલસેને્ટા િોય, અથવા પ્રથમ બાળક બ્રીચ (પ્રથમ િભળયાની) 

સ્તથતિમા ંિોય. 

 

પ્રસતુિ પીડા દરતમયાન, િ ેઆગ્રિણીય છે કે િમારા બાળકોનુ ંસિિ ઇલતેટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ 

કરવામા ંઆવે કેમ કે પ્રસતુિ દરતમયાન જહટલિાઓનુ ંજોખમ જોહડયા બાળકો માટે વધારે છે. જો 
િમન ે િાત્કાભલક ઇમરજન્સી તસઝેહરયન જન્મની આવશ્યકિા િોય િો િ ે પણ ર્લામણ કરી 
િકાય છે કે િમન ેએતપડયરુલ કરવામા ંઆવ.ે જોહડયાઓના જન્મ સમય ેઘણા લોકો િાજર િિ,ે 

ઘણીવાર બ ેદાયણ, બ ેઑબ્તટેહટ્રતિયન્સ અને બ ેનવજાિ તિશ ુડોકટરો. 
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જો િમારે તત્રપટુી અથવા વધ ુબાળકો િોય, િો િમારા બાળકોની હડભલવરી માટેના સૌથી 

સલામિ માગભ િરીકે આયોજીિ સીઝહેરયન જન્મની ર્લામણ કરવામા ંઆવિ.ે 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/giving-birth-to-

twins/ 
 

• મલ્ટીપલ બર્ક ફાઉન્ડેશન 

www.multiplebirths.org.uk/ 

• ટ્વીન અને મલટીપલ બથભ એસોતસયિેન 

www.tamba.org.uk  

 

પવૂભ-પહરપતવ પ્રસતુિ અન ેજન્મ 

37 અઠવાહડયાની ગર્ાભવતથા પિેલા ંજન્મલેા બાળકન ે 'પવૂભ-પહરપતવ' અથવા 'પવૂભ-સમય' 

ગણવામા ંઆવ ેછે. પવૂભ-પહરપતવિાની તવતવધ શ્રણેીઓ છે; 
 

• અત્યિં પવૂભ-સમય (28 અઠવાહડયાથી ઓછો સમય) 

• બહુ પવૂભ-સમય (28 અને 32 અઠવાહડયા વચ્ચ)ે 

• મધ્યમથી મોડો પવૂભ-સમય (32 અન ે37 અઠવાહડયા વચ્ચ)ે. 

યકેુમા,ં પ્રત્યકે 13 બાળકોમાનં ુ ંએક લગર્ગ પવૂભ-પહરપતવ સમય ેજન્મ ેછે. 
 

 

જો િમારી ગર્ાભવતથા 37 અઠવાહડયાથી ઓછા સમયની િોય અને િમન ે

નીચનેા ભચહ્નો િોય િો િમારી તમડવાઇફ અથવા મટેરતનટી યતુનટન ેકૉલ કરો: 
• તનયતમિ માતસકસ્ત્રાવ જેવો દુખાવો અથવા સકંોચન 

• સિિ પટેમા ંદુખાવો 
• "િો" - ગર્ાભવતથા દરતમયાન સતવિતસની અંદર લાળનો લલગ. આ તપષ્ટ અથવા 

લોિીના ધબ્બાવાળો િોઈ િકે છે 

• યોતનમાથંી િાજો લાલ રતિસ્રાવ 

• િમારી યોતનમાથંી પ્રવાિીનો ઉર્રો અથવા ધાર - આ િમારંુ પાણી તટૂ્ુ ંિોઈ િકે 

છે 

• પીઠનો દુખાવો જે િમારા માટે સામાન્ય નથી, અથવા યોતન અથવા ગદુામા ંદબાણ. 
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
 
પવૂભ-સમયનો જન્મ જોખમી છે કારણ કે જે બાળકો 
ખબૂ જલદી જન્મ ેછે િઓે સપંણૂભપણ ેતવકતસિ ન પણ 

િોઈ િકે, અને ગર્ાભિયની બિાર જીવન માટે 

તનષ્ણાિ સિાયની જરૂર છે. પવૂભ-સમયે આવિા 
બાળકોન ે લાબંા ગાળાની તવાત્ય સમતયાઓનુ ં
જોખમ રિલેુ ંિોય છે. 
 
 

પવૂક-સમયના જન્મના કાિણો 
પવૂભ-સમયની પ્રસતુિ પીડાના પહરણામ ે અથવા વિલેા જન્મની ર્લામણ કરવામા ં આવલે િોવાના 
કારણ,ે ગર્ાભવતથા દરતમયાન ઉદ્ભવલેી (માિા અથવા બાળકન ેઅસર કરિી) ગ ૂચંવણોન ેકારણ ેબાળક 

પવૂભ-પહરપતવિાથી જન્મી િકે છે. 

ઘણા હકતસાઓમા,ં િ ેતપષ્ટ થતુ ંનથી કે પ્રસતૂિપીડા વિલેી િા માટે િરૂ થાય છે, જોકે પવૂભ-સમયની 

પ્રસતુિના જોખમમા ંવધારો કરવા માટે જાણીિા પહરબળોમા ંનીચનેાનો સમાવિે થાય છે: 

• પટલનુ ંઅકાળે ર્ગંાણ (િમારંુ પાણી વિલેી તટૂી જાય છે) 

• કેટલાક ચપે, જેમ કે કોરીઓમનીઓનાઇટીસ, જે પટલ અને બાળકનુ ંરક્ષણ કરિા ઍમતનઑહટક 

પ્રવાિીન ેઅસર કરે છે. 

• બહુતવધ ગર્ાભવતથા (સરેરાિ ટ્વીન ગર્ાભવતથા એ 37 અઠવાહડયા લાબંી િોય છે, અન ેસરેરાિ 

ટ્રીપલટ ગર્ાભવતથા 33 સલિાિની િોય છે) 

• અગાઉ આપલે પવૂભ-સમય ેજન્મ 

• 'નીચ-ેપડી રિલે' લલેસન્ટા (એટલે કે િ ેઆંતિક રીિે અથવા સપંણૂભપણ ેસતવિતસન ેઆવરે છે) 

અથવા લલસેને્ટ્લ અવરોધ (એટલ ેલલસેને્ટા ગર્ાભિયની દીવાલથી અલગ િરૂ થાય છે) 

• ડાયાભબટીસ અથવા બળિરા સાથે સકંળાયલે સ્તથતિ સહિિ માતતૃ્વની િબીબી પહરસ્તથતિઓ 

(દા.િ. ક્રોિન રોગ) 

• ધમૂ્રપાન, દારૂ પીવો અથવા ગેરકાયદેસર પદાથોનો ઉપયોગ કરવો 
• નીચો બોડી માસ ઇન્ડેતસ (િમારી ઊંચાઈ પ્રમાણ ેવજન ઓછ ંિોવુ)ં 
• અસામાન્ય સતવિકલ કોતિકાઓન ેદૂર કરવા માટે બાયોલસી અથવા એલએલટીઝડે સારવાર 

• નબળં સતવિતસ જે ગર્ાભવતથા દરતમયાન ખલુી જઈ િકે છે 

• પોભલિાઇડ્રાસ્મ્નઓસ (અતિિય એસ્મ્નઓહટક પ્રવાિી) 
• ગર્ાભવતથાના આંિર-િપેહેટક કોલતેટેતસસ (િમારા યકૃિન ેઅસર કરિી ગર્ાભવતથા સ્તથતિ) 

• ગર્ાભિયના આકારની અસામાન્યિાઓ. 

17



કેટલીકવાર, િમારી ગર્ાભવતથા દરતમયાન જહટલિા તવકસી િકે છે અન ે િમારા િલેથકેર 

વ્યવસાતયક પવૂભ-સમયની હડભલવરીની ર્લામણ કરી િકે છે. પવૂભ-સમયની હડભલવરીની 
આવશ્યકિાઓના ઉદાિરણોમા ંિામલે છે: 

• મધ્યમથી ગરં્ીર પવૂભ-એકલસે્મ્પતસયા (એક ગર્ાભવતથા સ્તથતિ જે ઉચ્ચ બ્લડ પ્રિેરનુ ંકારણ 

બની િકે છે જે િમારા કેટલાક આંિહરક અંગોન ેપણ અસર કરી િકે છે) 

• નબળી રીિ ેતનયતંત્રિ ડાયાભબટીસ 

• ગર્ાભિયની આંિહરક વદૃ્ધિમા ંપ્રતિબધં (જ્યારે િમારા બાળકની વદૃ્ધિ ધીમી પડી જાય અથવા 
બધં થઇ જાય) 

• જો િમારંુ પાણી વિલેી તટૂી જાય અન ેચપે તવકસિો િોય  

• ગર્ાભવતથાની અન્ય િબીબી જહટલિાઓ 

 

જે સ્ત્રીઓમા ં અકાળે પ્રસતુિ પીડા િરુ થવાનુ ં જોખમ માનવામા ં આવ ે છે િઓેને િક્ય િટેલા 
સલામિ લાબંા સમય સધુી ગર્ાભવતથા જાળવવા માટે સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
જો મને પવૂક-સમયની પ્રસવૂતમા ંજવાનુ ંર્ાય તો શુ ંર્ાય? 

િમ ે કેટલા અઠવાહડયાના ગર્ભવિી છો િનેા આધારે, િમારી પ્રસતૂિન ેધીમી કરવા અથવા બધં 

કરવાના પ્રયાસ કરવા માટે િમન ેદવાઓ આપવામા ંઆવી િકે છે, ચપે તવકસિો ઘટાડવા માટે 

એન્ન્ટબાયોહટક આપવામા ંઆવી િકે છે અન ેજો િમારંુ બાળક વિેલુ ંજન્મે િો િેના ફેફસાના 
તવકાસમા ંમદદ કરવા માટે અન ેગર્ભ બિારના જીવન માટે િયૈાર કરવા માટે િમન ે તટીરોઈડ 

ઈન્જેતિન આપવામા ં આવી િકે છે. જો િમારંુ બાળક અત્યિં પવૂભ-સમય ે (28 અઠવાહડયાથી 
ઓછ)ં જન્મ ેિો િમને નવજાિ સઘન સરં્ાળ એકમ સાથે મટેરતનટી યતુનટમા ંિબદીલ કરવાની 

જરૂર પડી િકે છે. ઉત્તર પતિમ લડંનમા ં દરેક પ્રસતૂિ એકમમા ં તથાતનક તનયોનટેલ એકમ / 

તવતિષ્ટ કાળજી બાળક એકમ છે જે બીમાર અથવા પવૂભ-સમય ેજન્મલે બાળકોની દેખર્ાળ કરે છે, 

જો કે દરેક યતુનટમા ંતનયોનટેલ ઇન્ટેસ્ન્સવ કેર એકમ િોિા નથી. 
 

જો મારંુ બાળક અકાળે જન્મે તો શુ ંર્ાય? 

34 અઠવાહડયા પિલેા જન્મેલા બાળકોન ે શ્વસન, ખોરાક અન ે હૂફંાળા રાખવા માટે વધારાની 

સિાયની જરૂર િોય છે, અને િથેી સરં્ાળ માટે નવજાિ એકમમા ંિબદીલ કરવા જોઈએ. આ 

સરં્ાળ ખબૂ કુિળ તનયોનટેલ ટીમ દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે. િમારા બાળકને ઇન્યબુટેરમા ં

રાખવાની જરૂર પડી િકે છે, જો કે િ ેએકવાર તથાયી થઈ જાય પછી િમ ેિને ેપકડી િકિો અને 

ત્વચાથી સપંકભ  કરી િકિો. 

કોલોતટ્રમ અને તિનનુ ં દૂધ િરૂઆિમા ં જન્મલેા બાળકો માટે ખબૂ ફાયદાકારક છે. જો િમારંુ 

બાળક ખવડાવવા માટે િજી ખબૂ નાનુ ંિોય િો િમ ેિમારા તિનના દૂધન ેવ્યતિ કરી િકો છો 
અન ે િ ે િમારા બાળકને ટ્બુ દ્વારા આપવામા ં આવિે. તનયોનટેલ ટીમ િમારા દૂધને વ્યતિ 

કરવામા ંિમને સિાય આપિ.ે 

જયારે િમારંુ બાળક/બાળકો પોિાની જાિે શ્વાસ લઈ િકે ત્યારે િમેન ેતિન અથવા બોટલ દ્વારા 
ખવડાવો અન ેિમેનુ ંવજન વધ ેત્યારે િમે િમેન ેઘરે લઇ જઈ િકિો. જો િમારા બાળકનો જન્મ 

અતિિય વિલેા થયો િોય િો આ ઘણીવાર આમા ંઅઠવાહડયા લાગી િકે છે. 

જ્યારે િમે અન ે િમારંુ બાળક પ્રસતૂિ એકમમા ં રિિેો ત્યારે િમને પ્રસતૂિ ટીમ દ્વારા સિયોગ 

આપવામા ંઆવિે. એવા પણ ઘણા સગંઠનો છે જે પવૂભ-સમય ેજન્મલેા બાળકોના માિાતપિાને 
સિાય પરુી પાડે છે. 
 
વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ 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/ 
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પ્રસતુિમા ંપિોંચી વળવાની અન ેપીડા રાિિની વ્યિૂરચનાઓ 

જેમ પ્રસતુિની પ્રગતિ થાય છે િમે, સકંોચનની સવંદેના જેમ વધ ુમજબિૂ અને વધ ુિીવ્ર બન ેછે 

િમે િેન ેપિોંચી વળવામા ંસિાય માટે ઘણા ંતવકલપો ઉપલબ્ધ િોય છે. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ 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-relief-

labour-and-birth 
 

પ્રાિંભભક પ્રસવુત પીડાનો સામનો કિવો 
પ્રારંભર્ક પ્રસતુિ (અથવા ગલુિ) િબક્કો સામાન્ય રીિ ેઘર પર વીિાવવામા ંઆવ ે છે અન ેએવી 
ઘણી બધી વતતઓુ છે જે િમ ેપ્રસતૂિન ેસારી રીિે પ્રગતિ કરવા પ્રોત્સાિન આપિી વખિે થિી 
કોઈપણ અતવતથિાને સરળ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી િકો છો. 
આ સરળ િકનીકો સમગ્ર પ્રસતુિ દરતમયાન પણ મદદ કરી િકે છે: 

• હૂફંાળં તનાન અથવા િાવર લવેુ ં
• સકંોચન વચ્ચ ેઊંઘવુ/ંઆરામ કરવો 
• ખાવુ-ંપીવુ,ં થોડું અન ેવારંવાર 

• િાિં અન ેિળવા રિો અન ેઊંડા, ધીમા શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરો 
• રસોઈ રિવેા ટીવી જોવા જેવી વ્યગ્રિા િકનીકો 
• િમારા જન્મ-સાથીદાર પાસથેી મસાજ લો, ખાસ કરીને નીચલી પીઠ અન/ેઅથવા ખર્ા પર 

• જુદી જુદી અવતથાઓનો પ્રયાસ કરો અથવા િળવથેી ચાલો 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/working-pain-labour 
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 

 

તવ-સમંોિન/ ઊંડી આિામદાયક તકનીકો 
 

એવી કેટલીક શ્વસન અન ે તવ-સમંોિન િકનીકો છે જે ઘણી સ્ત્રીઓન ે પ્રસતુિ પીડા અનરુ્વિી 
વખિ ે ફાયદાકારક લાગે છે. િકનીકો િીખવી અન ે પ્રને્તટસ કરવી જોઈએ, અને એક લાયક 

વ્યવસાયી દ્વારા િીખવવામા ંઆવવી જોઈએ. િમ ેિમારા તમડવાઈફ/દાયણન ેઆ તવિે પછૂી િકો 
અથવા તથાતનક સવેાઓ / વ્યવસાતયકો માટે ઑનલાઇન િોધ કરી િકો છો. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• વવચ ચોઈસ www.which.co.uk/birth-choice/getting-ready-to-give-

birth/what-is-hypnobirthing 

 

પિૂક ઉપચાિ 

આમા ંએરોમાથરેપી, એયપુતંચર, િોતમયોપેથી અને હરફલતેસોલોજીનો સમાવિે થાય છે. િમારી 
તમડવાઇફન ેપછૂો કે િમારો પસદં કરેલ પ્રસતૂિ એકમ ઑનલાઇન શુ ંઑફર કરે છે અથવા તથાતનક 

પ્રને્તટિનર માટે ઓનલાઇન િોધો. ગર્ાભવતથા અથવા જન્મ દરતમયાન અમકુ િકનીકોનો ઉપયોગ 

કરવો જોઈએ નિીં, િથેી પરૂક થરેેપીનો પ્રયાસ કરિા પિલેા િમંિેા લાયક વ્યવસાયીની સલાિ 

લો. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• બેબી સેંટિ www.babycentre.co.uk/a1027876/complementary-therapies-for-labour-pain 

 

ટેન્સ - ટીઈએનએસ (ટ્રાન્સક્યટેુનીયસ ઇલેક્ટ્તટ્રકલ નવક ક્ટ્તટમ્યલેુશન) 
 
આ નાનુ ંમિીન િમારી ચોંટી જાય િવેા ઇલતેટ્રોડ પડે્સનો ઉપયોગ કરીન ેિમારી પીઠ સાથ ે

જોડવામા ં આવ ે છે, અન ે િે િમારા િરીર મારફિ િળવા અન ે પીડારહિિ ઇલને્તટ્રકલ પલસ 

મોકલ ેછે, જે પીડા ફેલાવિી ચિેાન ેખલલે પિોંચાડે છે. િ ેિમારા િરીરની કુદરિી પીડા દૂર 

કરિા એન્ડોહફિન ઉત્પાદનન ે પણ ઉત્તજેન આપી િકે છે. ટેન્સ પ્રારંભર્ક પ્રસતુિમા ં સૌથી 
અસરકારક છે. 

 

ટેન્સ (TENS) મિીનોન ે ર્ાડે લઇ િકાય અથવા ઓનલાઇન કે મોટા હરટેલરો પાસેથી ખરીદી 
િકાય છે. ખાિરી કરો કે િમ ેજે મિીન મળેવો છો િ ેખાસ કરીન ેપ્રસતુિ માટે બનાવેલ છે કારણ કે 

બીજા ઘણા ંતવતવધ પ્રકારો પણ ઉપલબ્ધ છે. 
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વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ 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-a-

tens-machine-during-labour 

 
ગેસ અને િવા (એન્ટોનૉતસ) 
આ ઓસ્તસજન અન ે નાઈટ્રસ ઑકસાઈડ 

ગેસનુ ંતમશ્રણ છે, અન ેિ ેએક માઉથપીસ દ્વારા 
શ્વાસમા ંલવેામા ંઆવે છે જેનુ ંતનયતં્રણ િમારી 
પોિાની પાસે િોય છે. િેનો ઉપયોગ સમગ્ર 

તથાતપિ પ્રસતુિ દરતમયાન કરી િકાય છે અને 
િ ે સકંોચનમાથંી િમન ે અનરુ્વાિી 
અતવતથિાન ેઘટાડી િકે છે. 

 
જો િમ ેઘરે જન્મ આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા િોવ િો એક દાયણ િમારા ઘરમા ંિમારા 
ઉપયોગ કરવા માટે એન્ટોનોતસનુ ંએક તસભલન્ડર લાવી િકે છે. િે િમામ તમડવાઇફ વડે 

ચાલિા અને ઑબ્તટેહટ્રક એકમોમા ંઉપલબ્ધ છે. પ્રસતૂિમા ંટૂંકા ગાળાનો ઉપયોગ કોઈ 

િાતનકારક આડઅસર ઉર્ી કરિ ેનિીં અન ેિમ ેિનેો ઉપયોગ કરિી વખિ ેમોટેર્ાગે િરિા-ફરિા 
રિી િકો છો. િ ેબરતથિંગ પલૂમા ંપણ વાપરી િકાય છે. ઍન્ટોનૉતસ કેટલીક સ્ત્રીઓન ેિળવુ ંમાથુ,ં ઊંઘ 

અથવા ઉબકાનો અનરુ્વ થઇ િકે છે - જો િમન ેઆવુ ંથાય િો િમ ેિનેો ઉપયોગ કરવાનુ ંબધં કરી 
િકો છો અન ેઅસરો ઓછી થઈ જિ.ે 

 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relief-

labour/#gas-and-air-entonox-for-labour 

 

પ્રસવુત અને જન્મમા ંપાણી 
 

પાણીનો ઉપયોગ (તનાન અથવા િો બરતથિંગ પલૂમા)ં પ્રસતૂિમા ંપીડામા ંરાિિ અન ેઆરામમા ં
સિાય કરવાની અસરકારક પિતિ િરીકે જાણીિો છે. 
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
જો િમારી ગર્ાભવતથા અને પ્રસતુિ સીધી-સરળ રિી િોય િો બરતથિંગ પલૂનો ઉપયોગ િમારા માટે 

ખાસ યોગ્ય િોઈ િકે છે. પાણી િરીરના િાપમાનની આસપાસ રાખવામા ંઆવિ ેઅન ેિમ ેપ્રસતુિ 

દરમ્યાન ઈચ્છો િ ેપ્રમાણે અંદર અન ેબિાર જઈ િકો છો. 
 

ઘણી સ્ત્રીઓ િેમના બાળકને પલૂમા ંજન્મ આપવાનુ ંપણ પસદં કરે છે, િે એક સલામિ તવકલપ છે 

જો પ્રસતુિ દરતમયાન િમારા અને િમારા બાળક સાથ ેબધુ ંબરાબર રહ્ુ ંિોય. જો િમ ેઘરે જન્મ 

આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા િોવ િો િમે બરતથિંગ પલૂ ર્ાડે રાખી િકો છો. જો િમે ઘરે અથવા 
િમારા પ્રસતૂિ એકમમા ં પાણીમા ં જન્મ આપવા તવિ ે વધ ુ જાણવા માગિા િોવ િો િમારી 
તમડવાઇફ સાથે ચચાભ કરો. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/where-can-i-give-

birth/how-prepare-waterbirth 

• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/use-water-birth-pools-labour 

 

ઓવપયોઇડ ઇન્ેતશન્સ (પેવર્રડન / ડાયમોિફીન / મેક્ટ્ટટડ) 
આ મજબિૂ પીડા-તનવારક દવાઓ છે, જે ઇન્જેતિન દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે. િ ેસામાન્ય રીિે 
અસર કરવા 20-30 તમતનટનો સમય લ ે છે અન ેબ ેથી ચાર કલાક સધુી ચાલ ે છે. િઓે િમન ે

પીડાને પિોંચી વળવા અન ેઆરામ કરવામા ંમદદ કરી િકે છે, જો કે િનેી કેટલીક આડઅસરો છે 

જેન ેધ્યાનમા ંલેવાની જરૂર છે. 

 

ઓતપઓઇડ ઇન્જેતિન્સ ઊંઘણિી બનાવી િકે છે અન ેઉબકા અને ઉલટી પદેા કરી િકે છે. આ 

થવાથી બચવા માટે િમારી તમડવાઇફ સામાન્ય રીિ ેિનેી સાથે જ બીમારી-પ્રતિરોધી દવા પણ 

આપિ.ે 

ઑપીઓઇડ ઇન્જેતિન્સ લલેસને્ટાને પાર કરે છે અન ેજો િે આપવામા ંઆવ્યા પછી િરિ જ બાળક 

જન્મ ેિો િે િમારા બાળકની શ્વાસ લવેાની ક્ષમિાન ેઅસર કરે છે. જો િમારી તમડવાઇફન ેએવુ ં
લાગતુ ંન િોય કે દવા પાસ ેજન્મ પિલેા સમાલિ થઇ જવા માટે પરૂિો સમય િિે િો િેની િમારા 
માટે પીડા રાિિના તવકલપ િરીકે ર્લામણ કરવામા ંઆવિ ેનિીં. ઓપીઓઇડ ઇન્જેતિન્સ િમારા 
બાળકના જન્મ પછીના પ્રથમ ખોરાકન ેપણ અસર કરી િકે છે. 

  

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-

relief-labour/#pethidine-injections-in-labour 

• લેબિ પેઇન્સ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief 
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એપીડયિુલ 

એતપડયરુલ એ પ્રસતુિ વખિ ેપીડા રાિિ માટેનુ ંસૌથી વધ ુઅસરકારક ફામાભકોલોજજકલ તવરૂપ 

છે. પીડા રાિિની આ પિતિ ફતિ એનતેથટેીતટ દ્વારા ઑબ્તટેહટ્રક એકમ (પ્રસતુિ વૉડભ) પર જ 

આપી િકાય છે. 
 

એતપડયરુલ એ તવતિષ્ટ પ્રકારનુ ંએનતેથહેટક છે જે પાછળના ર્ાગમા ંઇન્જેતિન િરીકે આપવામા ં
આવ ે છે, જે મગજ સધુી ઊતમિ લઇ જિી ચેિાન ે તનિિે કરે છે. એક વાર પ્રથમ વખિ ડોઝ 

આલયા પછી િ ે કામ કરવા માટે 20 તમતનટનો સમય લ ે છે અને પછી િમ ે અથવા િમારા 
તમડવાઇફ આરામ જાળવી રાખવા માટે જરૂર પ્રમાણે દવા વધારિ.ે 

એતપડયરુલ સામાન્ય રીિ ેઅસરકારક રીિ ેપીડામા ંરાિિ પરુી પાડે છે, જો કે કેટલીક સ્ત્રીઓન ે

િ ેિમંિેા સપંણૂભ રીિ ેકાયભ કરત ુનથી જણાત ુ,ં અને િેન ેસમાયોજજિ અથવા ફરી ગોઠવવાની 
જરૂર પડી િકે છે. જો િમને એતપડયરુલ આપવામા ં આવ ે િમારા િાથમા ં હડ્રપ અન ે સિિ 

ઇલતેટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણની જરૂર પડિ.ે 

કેટલીક સ્ત્રીઓ એતપડયરુલ પછી પણ િલનચલન કરી િકે છે, જ્યારે બીજાઓને િે અઘરંુ લાગ ેછે 

કારણ કે િમેના પગન ે ર્ારે લાગ ે છે અન ે િેમના વજનન ે ટેકો આપી િકિા નથી. જો િમે 
એતપડયરુલ સાથ ે ચાલવા માગિા િોવ િો િમારી તમડવાઇફે પ્રથમ િપાસ કરવી જોઈએ કે 

િમારા પગ પયાભલિ મજબિૂ છે, અન ેકોઈકને િમંિેા ંિમન ેટેકો આપવા માટે સાથ ેચાલવુ ંજોઈિ.ે 

કેટલીક સ્ત્રીઓ પેિાબ પસાર કરવામા ંમશુ્કેલી અનરુ્વ ે છે, જો આવુ ંથાય િો િમારા મતૂ્રાિયને 
ખાલી કરવા માટે કેથટેરની જરૂર પડી િકે છે. િમારા પ્રસતુિના િબક્કાના આધારે, આ કેથટેર 

જન્મ પછી બીજા હદવસ સધુી રિી િકે છે. 
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પ્રસતુિ અને જન્મમા ંશુ ંઅપેક્ષા રાખવી 
એતપડયરુલ િમારા બ્લડ પ્રિેરને અસર કરી િકે છે, િથેી િનેી તનયતમિપણ ે દેખરેખ રાખવાની 
જરૂર રિિે.ે એતપડયરુલ સાથ ેપ્રસતુિના બીજા િબક્કામા ં વધ ુસમય લાગી િકે છે, અન ેિમન ે

સિાતયિ જન્મની જરૂર પડે િવેી િક્યિા વધી િકે છે. િનેાથી ખજંવાળ અથવા ધ્રજુારી પણ થઈ 

િકે છે. એતપડયરુલના અન્ય જોખમોમા ં ગરં્ીર માથાનો દુખાવો અથવા ર્ાગ્ય ે જ ચેિાના 
નકુસાનનો સમાવિે થાય છે. 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relief-labour/#epidural 

• લેબિ પેઇન્સ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief 

 

પ્રસતુિ અન ેજન્મ માટેની મારી ટીમ 

તમડવાઇફ જ િમારી પ્રસતુિમા ં
મખુ્ય સરં્ાળ લેનાર છે, પછી ર્લે 
િમે િમારા બાળકને ઘર પર, 

તમડવાઇફરીના આગેવાનીવાળા 
જન્મ કેન્ર પર અથવા ઓબ્તટેહટ્રક 

લેબર વૉડભમા ંજન્મ આપવાનુ ંપસદં 

કરો. તથાતપિ પ્રસતુિ ધરાવિી 
મહિલાઓ સામાન્ય રીિે એક 

સમતપિિ તમડવાઇફ િરફથી સરં્ાળ 
 મેળવિે. િમે અને િમારંુ બાળક સારી અને સલામિ છે િેની ખાિરી કરિા, િમારી 
તમડવાઇફ પ્રસતુિ દરતમયાન િમને સિયોગ આપિે.  

 

ઓબ્તટેહટ્રશ્યન પ્રસતુિ અને/અથવા જન્મ દરમ્યાન કોઈપણ ગ ૂચંવણો અથવા વધ ુ

જહટલ જરૂહરયાિો ઊર્ી થાય િો િેઓ િમારી સરં્ાળમા ંસામેલ થિે. જો િમારા માટે 

પ્રસતુિ પે્રરણની સલાિ આપવામા ંઆવે, અથવા જો િમારી પ્રસતુિ અને/અથવા જન્મ 

ધીમો પડે િો સરં્તવિ છે કે ઓબ્તટેહટ્રશ્યન િમને જોિે. જો િમારી તવાત્યમા ં કોઈ 

ભચિંિાઓ જણાય િો િમારા બાળકના તવાત્ય અથવા સિાતયિ કે તસઝેહરયન જન્મની 
ર્લામણ કરવામા ંઆવે િો િમને ઓબ્તટેહટ્રશ્યન દ્વારા પણ િમને જોવામા ંઅને સરં્ાળ 

આપવામા ંઆવિે જે િમારી તમડવાઇફ સાથે સિર્ાભગિામા ંકામ કરિે.            25 



મેટરતનટી સપોટભ  કાયભકરો પ્રસતુિ દરતમયાન િમન ે સિયોગ આપવા માટે િમારી 
તમડવાઇફની સીધી દેખરેખ િઠેળ કામ કરી િકે છે. િઓે જન્મ પછી તરંુિ િમારા બાળકન ે

ખોરાક આપવામા ંપણ મદદ કરી િકે છે. 

 

એનેતથેટીતટ - જો િમન ે પ્રસતુિ દરતમયાન એતપડયરુલ આપવામા ં આવ ે િો, એન ે એક 

એનતેથટેીતટ દ્વારા મકૂવામા ંઆવિ.ે જો િમન ેસીઝહેરયન જન્મની જરૂર િોય, િો ઓબ્તટેહટ્રશ્યન 

અન ેિમારી તમડવાઇફ સાથેની સિર્ાભગિામા,ં િમને તથયટેરમા ંએનતેથટેીતટ દ્વારા પણ સરં્ાળ 

મળિ.ે જો િમને િબીબી પહરસ્તથતિઓન ે કારણે કોઈ િકલીફ િોય અથવા ઉચ્ચ તિરની 
સરં્ાળની જરૂર િોય િો એનતેથટેીતટ્સ પણ િમારી સરં્ાળમા ંસામેલ થઈ િકે છે. 

 

તથયેટર ટીમ - જો િમારે આયોજજિ અથવા ઇમરજન્સી સીઝહેરયનથી જન્મ આપવાનો િોય િો 
એનતેથહેટતટ, ઑબ્તટેહટ્રતિયન અને તમડવાઇફ મદદ માટે તથયટેરમા ંતટાફ રિિે ેજે િમારી સરં્ાળ 

લ ેછે. જો સિાતયિ જન્મની ર્લામણ કરવામા ંઆવ ેઅથવા જો જન્મ પછી િમને કોઈ જહટલિા 
િોય િો િને ેવધ ુસઘન કાળજીની જરૂર િોય િો િમે તથયટેરમા ંપણ િોઈ િકો છો. 

 

તવદ્યાથી દાયણ/ડૉતટર - પ્રસતુિ અન ે જન્મ દરમ્યાન, િમારી નામાહંકિ તમડવાઇફ/દાયણ 

સાથે કામ કરિી એક તવદ્યાથી તમડવાઇફ અથવા ડૉતટર િોઈ િકે છે. તવદ્યાથી દાયણ અથવા 
ડૉતટરો િમન ેિાલીમના િમેના િબક્કાન ેઆધારે, તમડવાઇફની પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ દેખરેખ 

િઠેળ કાળજી અને સમથભન પ્રદાન કરી િકે છે. સરં્ાળ ફતિ િમારી સમંતિથી જ પ્રદાન કરવામા ં
આવિ,ે અન ેિમારી તમડવાઇફ િમારી સાથે આની ચચાભ કરિ.ે 

 

એડમીન /કલેહરકલ - જન્મ કેન્રો અને પ્રસતુિ વોડભમા ંદાયણ અને ડૉતટરોની ટીમ એક હરતપિેન, 

તલહેરકલ અન ેવિીવટી તટાફની એક ટીમ દ્વારા સિાતયિ િિ.ે કૃપા કરીન ેખાિરી કરો કે જો િમારા 
સપંકભ  નબંર, સરનામા ંઅથવા જી.પી.મા ંકોઈ ફેરફાર િોય િો િ ેમખુ્ય દતિાવેજો પર યોગ્ય માહિિી 
રેકોડભ કરેલી છે કે કેમ િે સતુનતિિ કરવા તલહેરકલ ટીમને જાણ કરવાનુ ંસતુનતિિ કરો. 

 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/antenatal-team-

midwife-obstetrician-pregnant/ 

• નેશનલ ચાઈલ્ડબર્ક ટ્રતટ www.nct.org.uk/pregnancy/your-care-through-

pregnancy-labour-and-birth and www.nct.org.uk/pregnancy/healthcare-

professionals-pregnancy-and-labour 
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સિાતયિ જન્મ 

 

પ્રસતુિ અને જન્મ માટે સિાયની ર્લામણ િમારી તનયિ િારીખ પિલેા, િબીબી કારણોસર, 

જ્યારે િમ ે િમારી તનયિ િારીખ અન ે / અથવા પ્રસતુિ સમયને પાર કરી જાઓ છો ત્યારે 

કરવામા ંઆવ ેછે. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• ટોમી'સ www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/assisted-

birth 

• વવચ ચોઈસ www.which.co.uk/birth-choice/safety-and-interventions/inductions-

and-interventions-in-labour 
 
 

જયારે ગર્ાભવતથા િમારી તનયિ િારીખથી આગળ વધી જાય છે 
 
જો િમને કોઈ જટીલિા તવના િદુંરતિ ગર્ાભવતથા રિી િોય 

અન ે41 અઠવાહડયા સધુી પ્રસતુિ પીડા ન થઇ િોય િો િમારે 

આગામી પગલાઓંની ચચાભ કરવા માટે િમારી તમડવાઇફ 

સાથ ેએક તનયતમિ મલુાકાિ િિે. 
 

આ મલુાકાિ વખિે િમન ેએક પટલ આપવામા ંઆવિ,ે જે સતવિતસની  
આંિહરક િપાસ છે. આ પરીક્ષા દરતમયાન િમારી તમડવાઇફ િમારા ગર્ાભિયની ટોચની 
ગરદનન ેિમારા સતવિતસમા ંદાખલ કરિ ેઅને િમારા બાળકના માથાન ેઢાકંિી પટલની થલેીની 
આસપાસ જિે. આને િોમોન્સ છૂટા કરે છે જે પ્રસતુિને 24 કલાકની અંદર િરૂ કરવા પ્રોત્સાિન 

આપ ેછે. ક્યારેક ગર્ાભિય િજુ સધુી ખલુયુ ંનથી િોત ુ,ં અન ેતવીપ િક્ય િોત ુ ંનથી. િમને કેટલાક 

તવીપ માટે પાછા આવવા માટે આમતંત્રિ કરવામા ં આવી િકાય છે. આ મલુાકાિમા ં િમારી 
તમડવાઇફ િમન ેપ્રસતુિ પદ પ્રહેરિ કરવાની િારીખ આપિ.ે આ સામાન્ય રીિ ે41 અઠવાહડયા 
અન ે ત્રણ, ચાર અથવા પાચં હદવસ (િમારા પ્રસતૂિ એકમો માગભદતિિકા અન ે ઉપલબ્ધિાને 
આધારે) દ્વારા ર્લામણ કરવામા ંઆવ ેછે. કેટલાક પ્રસતૂિ એકમો કુદરિી રીિ ેપ્રસતુિ િરુ કરવા 
માટે પ્રોત્સાહિિ કરવા પરૂક ઉપચાર પ્રદાન કરી િકે છે. િમારી તમડવાઇફન ેઆના તવિ ેપછૂો. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• ટોમી'સ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/over-40-weeks-pregnant-overdue 
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પ્રસતુિ પીડાનુ ંપ્રેરણ 

જોખમો અને ફાયદાઓને સપંણૂભપણે સમજવા માટે, આ િતિક્ષેપોની િમેંિા િમારી સાથે 

ચચાભ કરવામા ંઆવિે, અને કંઈપણ બનિા પિલેાl િમારી સમંતિ લેવામા ંઆવિે. 
 

પ્રસતુિ પીડા કેવી રીિે પે્રરવામા ંઆવે છે? 
 

આિરે 30 ટકા સ્ત્રીઓને તવતવધ કારણોસર પ્રસતુિ પીડા પે્રરવાની ર્લામણ કરવામા ં
આવે છે. િમારી તમડવાઇફ અથવા ઑબ્તટેહટ્રતસયન િમારી સાથે તનયતમિ રીિે 

પ્રસતૂિના સમયગાળા દરતમયાન 36 અથવા 40 અઠવાહડયા વખિે પ્રસતુિ પે્રરણ અને 

િેના ફાયદા અને જોખમો તવિેની સપંણૂભ ચચાભ કરિે, જે િમને સપંણૂભપણે સભુચિ તનણભય 

લેવા માટે સક્ષમ કરિે. પ્રસતુિ પીડા પેદા કરવા માટે ઉપયોગમા ં લેવાિી પિતિઓ 

પહરબળોની શે્રણીના આધારે અલગ અલગ િોય છે. િમારા ડૉતટર અને તમડવાઇફ 

િમારી સાથે જુદી જુદી પિતિઓની ચચાભ કરિે અને િમારી અંગિ પહરસ્તથતિઓના 
આધારે પિતિની સલાિ આપિે. 

જ્યારે િમે િમારા પ્રસતુિ પે્રરણ માટે મેટરતનટી યતુનટમા ં આવો ત્યારે, તમડવાઇફ 

િમારા અને િમારા બાળકનુ ં સપંણૂભ મલૂયાકંન કરિે જેમા ંિમારા બાળકના હૃદયના 
ધબકારાના ઇલેતટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણ (સીટીજી) નો સમાવેિ થિે અને શુ ં િમને 

સકંોચન થાય છે કે કેમ િે પણ જોિે. ત્યારબાદ તમડવાઇફ અથવા ડૉતટર યોતનમાગભ 
પરીક્ષણ દ્વારા િમારા સતવિતસનુ ં મલૂયાકંન કરિે. પે્રરણ માટેના આ પરીક્ષણોના 
તવકલપોની િમારી સાથે ચચાભ કરવામા ંઆવિે. 

કેટલીક સ્ત્રીઓને નીચે આપેલા પગલાઓમાનંી માત્ર એકની જરૂર પડી િકે છે અને 

અન્યોને િેમની પ્રસતુિ પીડા તથાપવા માટે ત્રણેયની જરૂર પડિે (મજબિૂ, તનયતમિ 

સકંોચન સાથે ચાર સેન્ન્ટમીટર પ્રસરણ): 
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સિાવયત જન્મ 
 

 

તટેપ 1 

પ્રોતટાગ્લને્ન્ડન 

ઘણી સ્ત્રીઓન ેલાગ ે છે કે િેમનુ ં સતવિતસ િજુ સધુી પ્રસતુિ માટે િૈયાર નથી, અન ેઆ હકતસામા ં
િમારી તમડવાઇફ યોની પરીક્ષણ દરતમયાન પ્રોતટાગ્લને્ન્ડન િરીકે ઓળખાિા િોમોન ધરાવિી જેલ 

અથવા પસેરી દાખલ કરિ.ે જેલ છ કલાકથી વધ ુસમયે કામ કરે છે અને િમન ેઆ સમય માટે 

મટેરતનટી યતુનટમા ંરિવેાન ુકિવેામા ંઆવિે. પસેરી ધીમ ેધીમ ેચોવીસ કલાકે મતુિ થાય છે, અને 
જો િમ ેઅન ેિમારંુ બાળક સારી પ્રતિહક્રયા આપ ેિો િમ ેઆ સમય દરતમયાન ઘરે જઇ િકો છો. 
કેટલીક સ્ત્રીઓને માટે જેલ અથવા પસેરી સકંોચન અને પ્રસતુિ પીડા િરૂ કરવા માટે પરૂિી લાગ ેછે. 

અન્ય સ્ત્રીઓમા ંકોઈપણ ફેરફારો અનરુ્વાિ ેનિીં. દવાન ેકામ કરવા માટે સમય મળયા પછી એક 

તમડવાઇફ ફરીથી સતવિતસનુ ંમલૂયાકંન કરિ ેઅન ેજોિ ે કે શુ ંપાણી તટૂવુ ંિક્ય છે કે કેમ. કેટલાક 

સ્ત્રીઓન ેપ્રોતટાગ્લને્ન્ડનની વધ ુમાત્રા આપી િકાય છે. 

 

બલનૂ કૅથટેર 
 
જો પ્રોતટાગ્લને્ન્ડન પેસરેી કામ ન કરે અથવા િ ેિમારા સજંોગો માટે યોગ્ય ન િોય િો િમન ેબલનૂ 

કૅથટેર આપવામા ંઆવી િકે છે. આ એક નાનો બલનૂ છે જે સતવિતસમા,ં દબાણ મકૂીન,ે દાખલ 

કરવામા ંઆવ ેછે, જે િમારા િરીરન ેિનેા પોિાના કુદરિી પ્રસતુિ િોમોન્સનો સ્ત્રાવ કરાવે છે જે 

સતવિતસમા ંિળવા ખેંચાણ અને પ્રસરણ પ્રરેે છે. બલનૂ કૅથટેર પ્રસતુિની િયૈારી માટે સતવિતસન ે

ખેંચીને નરમ કરવા માટે 12-24 કલાકથી વધ ુસમય ેકામ કરે છે. 
 

 

તટેપ 2 

એસ્મ્નઓટોમી 
કેટલીક સ્ત્રીઓ (ખાસ કરીને જેઓને પિલેા ંએક બાળક િોય છે) ન ેકિવેામા ંઆવી િકાય છે કે 

િમેના સતવિતસ પાિળા અને ખલુલા થવા લાગ્યા છે. આ હકતસામા ંિે ર્લામણ કરવામા ંઆવિ ે

કે િમારા પાણીન ે કૃતત્રમ રીિ ેિોડવામા ંઆવ ેજેન ેએસ્મ્નઓટોમી કિેવામા ંઆવ ે છે. િમારા 
બાળકની આસપાસના પાણીની થેલીમા ં તછર બનાવવા માટે એક તમડવાઇફ યોતનમા ં નાના 
જતંરુહિિ હકૂ દાખલ કરિ.ે પાણી તટૂી જાય પછી, પ્રસતુિ પીડા િનેી જાિ ેિરૂ થઈ િકે છે. 

િમારી પ્રસતુિ પીડાની અવતધ માટે યોતનમાથંી અસ્મ્નનોહટક પ્રવાિી નીકળવાનુ ંચાલ ુથઇ િકે 

છે. 
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તટેપ 3 

ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ 

િ ેસ્ત્રીઓ માટે પાણી તટૂી ગયા પછી પણ િમેના સકંોચન િરૂ થિા નથી િેમન ેઓસ્તસટોતસન 

િરીકે ઓળખાિા િોમોનની ર્લામણ કરવામા ં આવિ.ે ઓસ્તસટોતસન િમારા િાથ અથવા 
બાવળામા ંકેન્યલુા દાખલ કરીન ેસીધા નસોમા ંનાની માત્રામા ંઆપવામા ંઆવે છે. ઓસ્તસટોતસન 

હડ્રપ િમારા ગર્ાભિયન ેસકંોચન કરવા પ્રરેે છે. હડ્રપ સામાન્ય રીિ ેિમારા બાળકનો જન્મ ન થાય 

ત્યા ં સધુી સિિ આપવામા ં આવે છે. એક દાયણ િમારી કાળજી લિે ે અને પ્રસતુિની અવતધ 

દરતમયાન િમારી અન ેિમારા બાળકની નજીકથી દેખરેખ રાખિ.ે 
 

 

વારંવાર પછૂાિા પ્રશ્નો 
 

પ્રરેણ માટે કેટલો સમય લાગી િકે છે? 

ઇન્ડતિન થોડા કલાકોથી થોડા હદવસો સધુીનો સમય લઈ િકે છે. િમારા માટે પષુ્કળ વતતઓુ 

સાથ ેલાવો, કારણ કે દવાઓ કામ કરવાનુ ંિરૂ કરે િનેી ઘણી રાિ જોવી પડી િકે છે. 

 

જો પ્રરેણ કામ કરવાનુ ંિરુ ના કરે િો શુ ંથાય? 

જો પ્રરેણ અસફળ રિ ેિો િમારી તમડવાઇફ અન ેડૉતટર િમારી સાથ ેિમારા તવકલપોની ચચાભ 
કરિ.ે આ તવકલપોમા ંરાિ જોવી, બીજુ ં કંઈક અથવા તસઝહેરયન જન્મ કરવાનો પ્રયાસ કરવો 
િામલે િોઈ િકે છે. 

 

શુ ંપ્રરેણ પીડાદાયક િોય છે? 
 

યોતનમાગભ પરીક્ષણથી અતવતથિા લાગી િકે છે પરંત ુપીડાદાયક ન િોવુ ંજોઈએ. એવુ ંલાગે છે કે 

પ્રહેરિ પ્રસતુિ (ખાસ કરીન ેઓસ્તસટોતસન હડ્રપ સાથ)ે એ કુદરિી પ્રસતુિ કરિા ંવધ ુઅતવતથ િોઈ 

િકે છે. િમ ેપ્રરેણ પ્રહક્રયાના દરેક િબકે્ક િમારી તમડવાઇફ સાથ ેપીડા રાિિ માટે તવકલપોની 
ચચાભ કરી િકો છો. 

 

શુ ંમારે પ્રરેણ લવેુ ંજોઈએ? 
 

િમારી તમડવાઇફ / ડૉતટર િ ેસમય ેિમન ેપ્રરેણના જોખમો અન ેલાર્ો સાથ ેસમજાવિ ેકે િા માટે 

િમારા / િમારા બાળક માટે િનેી ર્લામણ કરવામા ંઆવી છે. જો િમ ેપ્રરેણ ન લેવાનુ ંપસદં કરો 
છો અથવા િનેે તવલભંબિ કરવાનુ ંપસદં કરો છો, િો િમન ેઅન ે િમારા બાળકની સખુાકારીન ે

અવલોકન કરવા માટે િમન ેવધારાની દેખરેખ આપવામા ંઆવી િકે છે. 
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સિાવયત જન્મ 
 

 

પ્રસતૂિમા ંિતિક્ષેપ 

 

િમારંુ પાણી િોડી પાડવુ ં(એસ્મ્નઓટોમી) 
પ્રસતુિ પિલેા,ં િ ેદરતમયાન િમારંુ પાણી સામાન્ય રીિે કોઈક સમય ેતટૂી જાય છે (જોકે 

ક્યારેક િ ેતટૂત ુ ંનથી - અને કેટલાક બાળકો િમેના એતમનોહટક સકૅ (કોથળી) મા ંજન્મે છે). 

જો િમારી પ્રસતુિ પીર ધીમી પડી ગઈ િોય અથવા િમારા બાળકની સખુાકારી તવિ ેભચિંિા 
િોય િો, િમારી તમડવાઇફ િમારા પાણીન ેિોડવાની ર્લામણ કરી િકે છે. આ તનયતમિ 

યોતનમાગભ પરીક્ષા દરતમયાન કરવામા ં આવે છે, િ ે િમારા બાળકન ે નકુસાન પિોંચાડત ુ ં
નથી, અને કેટલીકવાર પ્રસતુિની લબંાઇ પણ ઘટાડે છે. 

 

ઓસ્તસટોતસન (તસન્ટો અથવા તસિંટોસીનોન િરીકે ઓળખાય છે) 

ઓસ્તસટોતસન એ કુદરિી રીિે બનતુ ંિોમોન છે જે િમારા ગર્ાભિયને સકંોચન કરવા પ્રરેે 

છે. જો િમારંુ સકંોચન ધીમુ ંપડી જાય છે, અથવા સતવિતસન ે ફેલાવવામા ંિ ેઅસરકારક 

નથી, િો િ ેર્લામણ કરી િકાય છે કે િમને એક તસન્થહેટક ઓસ્તસટોતસન હડ્રપ આપવામા ં
આવ ે જે નાની માત્રામા ં કેન્યલુા દ્વારા સીધુ ં નસોમા ં આપવામા ં આવ ે છે. િ ે સકંોચનન ે

મજબિૂ અન ેવધ ુ તનયતમિ બનાવ ેછે. જો િમન ેઓસ્તસટોતસન હડ્રપ આપવામા ંઆવ ેિો, 
િમારા અન ે િમારા બાળકની નજીકથી દેખરેખની (સિિ ઇલતેટ્રોતનક ગર્ભ તનરીક્ષણનો 
ઉપયોગ કરીન)ે ર્લામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

એતપતસઓટોમી 
 

એતપસીઓટોમી એ એક કાપો છે જે (િમારી સમંતિથી) િમારા બાળકના જન્મમા ં મદદ 

કરવા માટે પરેીતનયમ (િમારી યોતન અન ે િમારા ગદુા વચ્ચનેો તવતિાર) પર કરવામા ં
આવ ેછે. જો િમારા બાળકના હૃદયના ધબકારા સચૂવિા િોય કે િક્ય િોય િટેલી વિલેી 
િકે બાળકન ેજન્મ આપવાની જરૂર છે, િો િમારી દાયણ અથવા ડૉતટર આની ર્લામણ 

કરી િકે છે, જો િમારે સિાતયિ જન્મ આપવાનો િોય અથવા િમારી ગદુાન ેઅસર કરિો 
ગરં્ીર કાપાનુ ં ઉચ્ચ જોખમ િોય. એતપસીઓટોન ે ઓગળી જાય િેવા ટાકંા લઈન ે સરખુ ં
કરવામા ંઆવ ેછે જે સામાન્ય રીિે એક મહિનાની અંદર જ િેના પર રૂઝ લાવી દે છે. 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/episiotomy/ 
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વને્ટાઉઝ /ફોરસલેસ   

કેટલાક હકતસાઓમા ં િમારા ડૉતટર વને્ટાઉઝ અથવા ફોરસલેસ (ચીમટા)નો ઉપયોગ કરીન ે

િમારા બાળકના જન્મની સિાય કરવામા ંર્લામણ કરી િકે છે. 

આ ત્યારે બની િકે છે જ્યા ંપ્રસતુિના બીજા િબક્કામા ં (પતુિિંગ તટેજ) અપભેક્ષિ સમય કરિા 
વધ ુસમય લાગ ેછે, જ્યા ંિમારા બાળકનુ ંમાથુ ંજન્મની કેનાલ મારફિ ેઆવવા માટેની શ્રષે્ઠ 

સ્તથતિમા ં નથી અથવા જો િનેા હૃદયના ધબકારામા ં ફેરફાર થાય છે, જેનો પહરણામ ે િક્ય 

િટેલી વિલેી િકે જન્મ આપવાની જરૂહરયાિ િોય. 

વને્ટાઉઝ એ ધાત ુઅથવા લલાન્તટકનો સતિન કપ છે જે િમારા બાળકના માથા પર મકૂવામા ં
આવ ેછે. ફોરસલેસ એ વક્રાકાર ધાતનુો ચીતપયો છે જે િમારા બાળકના માથા પર મકૂવામા ંઆવ ે

છે. 

 

િમન ે સિાતયિ જન્મ માટે તથાતનક 

એનતેથહેટક અથવા એતપડયરુલ સાથ ે

પીડામા ં રાિિ આપવામા ં આવિ.ે 

હડભલવરી એક ઓબ્તટેહટ્રક ડૉતટર દ્વારા 
સચંાભલિ કરવામા ં આવિ,ે િમારી 
દાયણ િમન ે સિાય અને ટેકો 
આપવા માટે િાજર રિિે.ે 

 
જ્યારે િમ ેિમારા સકંોચન દરતમયાન દબાણ કરો છો ત્યારે િમારા ડૉતટર ધીમધેીમ ેવને્ટાઉઝ 

અથવા ફોરસલેસનો ઉપયોગ કરીન ેધીમથેી ખેંચી લિે.ે કેટલીકવાર વધ ુવખિ ખેંચવાની જરૂર 

પડી િકે છે, અથવા જો એક પિતિ કામ ન કરે િો બીજી અજમાવી િકાય છે. ખાસ કરીને જો 
ફોરસલેસનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે િો િમન ેઍપીતસઓટોમીની જરૂર વધ ુિોય છે. 

દુલભર્ સજંોગોમા,ં જો વને્ટાઉઝ અથવા ફોરસલેસ બનંમેાથંી એક પણ િમારા બાળકની 
હડભલવરી સફળિાપવૂભક કરે નિીં િો તસઝહેરયન જન્મની ર્લામણ કરી િકાય છે. 

  

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 

• NHS ચોઈસ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ventouse-

forceps-delivery/ 

• RCOG: સિાવયત જન્મ www.rcog.org.uk/en/patients/patient-

leaflets/assisted-vaginal-birth-ventouse-or-forceps/ 
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સિાતયિ જન્મ  
 

ઈમરજન્સી સીઝહેરયન જન્મ  
 
ગર્ાભવતથા અને લબેર દરમ્યાન આિરે 15% બાળકો, ઇમરજન્સી સીઝહરયન તવર્ાગ 
દ્વારા જન્મ ેછે. િને ુ ંસૌથી સામાન્ય કારણ બાળકના તવાતથયની ભચિંિા છે; િનેા તવાતથયન ે
ધ્યાનમા ંરાખીન ેપ્રસતૂિન ેચાલ ુરાખવી એ સલામિ તવકલપ માનવમા ંઆવિો નથી. 
 

મોટાર્ાગની સ્ત્રીઓમા ંઓપરેિનનો દુખાવો ના અનરુ્વાય માટે એપીડેરલ અથવા 
તપાઇનલ એનતેથહેટક આપવામા ંઆવિ;ે જોકે કેટલાક હકતસાઓમા ંપરૂિી રાિિ થિી નથી 
અથવા તપાઇનલમા ંએનતેથહેટક આપવા માટે પરૂિો સમય િોિો નથી, ત્યારે સામાન્ય 
એનતેથહેટકની સલાિ આપી િકાય છે. 

સીઝહરયન તવર્ાગની હડભલવરી સાથ ેિમારા અન ેિમારા બાળક બનં ેમાટે કેટલાક 
જોખમો સકંળાયલેા છે. સર્જરી કરિા ંપિલેા િમારી હટમ આ જોખમોની િમારી સાથ ેચચાભ 
કરિ.ે  
ઇમરજન્સી સીઝહેરયનની હરકવરી, આયોજનયતુિ સીઝહેરયનની હરકવરી જેવી જ િોય 
છે.  
 

 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS ની પસદંગી www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/#what-happens-

during-a-caesarean 

 

• રાષ્ટ્રીય બાળજન્મ ટ્રતટ www.nct.org.uk/birth/what-happens-during-elective-or-

emergency-caesarean-section 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 



જન્મ પછી િરિ જ  
 
 

 

િમારા બાળકને પિલેીવાર મળવુ ં 
 

િમારા બાળકની પિલેી વખિની મલુાકાિ નવા માિતપિા માટે ઘણી જુદી જુદી લાગણીઓ 
પદેા કરી િકે છે. જન્મ પછીના મહિનાઓમા,ં િમ ેપ્રમે અન ેજોડાણની લાગણી અનરુ્વી િકો 
છો, પરંત ુજો િરૂઆિમા ંિમ ેમુજંવણ અનરુ્વો અથવા ભબનજોડાણ લાગે અથવા િમારંુ 
બાળક ઠીક છે કે નિીં િેવી ભચિંિા થાય િો ભચિંિા કરિો નિીં. બાળક સાથ ેર્ાવનાત્મક જોડાણ 
થિા ંવાર લાગી િકે છે. એ યાદ રાખવુ ંમિત્વપણૂભ છે કે િમારા નવજાિ તિશ ુતવષ ેઅનરુ્વ 
કરવાની કોઈ સાચી કે ખોટી રીિ ેનથી. કેટલાક માિતપિાન ેએ િકીકિ તવીકારિા વધ ુસમય 
લાગી િકે છે કે પ્રસતૂિ પણૂભ થઈ ગઈ છે અન ેિઓેનુ ંબાળક આવી ગયુ ંછે.  

 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• યતુનસફે www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/video/meeting-

baby-for-the-first-time/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



જન્મ બાદ િરિ જ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

જન્મ પછી સીધુ ંશુ ંથાય છે  
 
ત્વચા થી ત્વચાનો સપંકભ  
િમારા બાળકના જન્મ પછી, જો િ/ેિેણી િદુંરતિ િોય િો િમન ે િેની સાથે ત્વચાથી 
ત્વચાનો સપંકભ કરવા માટે પ્રોત્સાહિિ કરવામા ંઆવિ.ે આ પ્રકારનો સપંકભ માિા અન ેબાળક 
બનં ેમાટે ફાયદાકારક છે: 

 

• િમારા બાળકના શ્વસન, હૃદય દર, િાપમાન અન ેબ્લડ ગ્લકુોઝના તિરોનુ ંતનયમન 

• િમારા બાળકન ેસિંોષી અન ેિાિં કરવુ ં 
• પ્રારંભર્ક તિનપાનન ેપ્રોત્સાિન મળવુ ંઅન ેદૂધનુ ંઉત્પાદન વધવુ ં 
• લાબંાગાળા સધુી તિનપાનની સફળિાનુ ંસમથભન. 

 

જો િમારા બાળકન ેજન્મ પછી શ્વાસ લવેા માટે મદદની જરૂર િોય અથવા જો નવજાિ 
બાળકોના ડોતટર દ્વારા િને ેિપાસ કરાવવાની િોય િો પણ િક્ય એટલુ ંવિલેુ ંિમન ેબાળક 
સાથ ેત્વચા થી ત્વચાનો સપંકભ કરવવામા ંઆવિે. 
  
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS ની પસદંગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-

baby/breastfeeding-first-days/#skin-to-skin-contact 

• La Leche League GB www.laleche.org.uk/whats-

big-deal-skin-skin/ 
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િમે: જન્મના િરિ બાદ  
 

િમારી લલસેન્ટા બિાર કાઢી લીધા બાદ, િમારા ડોતટર અથવા મીડવાઈફ િમન ેિપાસ કરવાનુ ં
કિિે,ે જો પરેેતનયમ અન/ેઅથવા યોતનમા ંચીરો પડી ગયો િિે િો િમેા ંટાકંા લવેાની જરૂર પડી િકે 
છે. જો િમન ેટાકંા લવેાની જરૂર િિ ેિો િમારા ડોતટર અથવા મીડવાઈફ િમન ેઆ તવષ ેસમજાવિ.ે  
િમારી મીડવાઈફ અથવા ડોતટર ટાકંા લિેા પિલેા ખાિરી કરિ ેકે િ ેતવતિારમા ંતથાનીક એનતેથહેટક 
આપવામા ંઆવેલ િોય, અથવા જો િમન ેપિલેથેી જ એપીડેરલ આપવામા ંઆવેલ િોય િો િનેી 
માત્રા વધારી દેવામા ંઆવિ.ે મોટાર્ાગે આવા ભચરાનુ ંસમારકામ બતથિંગરૂમમા ંજ કરવામા ંઆવિ ેજો 
વધ ુપડિો ચીરો િોય િો િને ેઓપરેિન તથયટેરમા ંઠીક કરવાની જરૂર છે. ઓગળી જાય િવેા 
ટાકંાઓનો ઉપયોગ કરીન ેિેન ેરીપરે કરવામા ંઆવ ેછે, જન્મના એક મહિનાની અંદર જ િેમા ંરુજ 
પણ આવી જાય છે.  
જન્મ બાદ િમામ સ્ત્રીઓ અમકુ માત્રામા ંલોિી ગમુાવ ેછે, ગર્ાભિય સાથ ેલલેસન્ટા જોડાયેલ િોય છે 
િનેા કારણે આવુ ંથાય છે, અન ેિેમા ંરુજ આવિા વાર પણ લાગે છે. જન્મ પછી િરિ જ ર્ારે 
રતિસ્ત્રાવ થઈ િકે છે. પરંત ુઆગામી થોડા હદવસો અથવા અઠવાહડયામા ંિમેા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થિ.ે 
રતિસ્ત્રાવ સામાન્ય રીિે 2 થી 6 અઠવાડીયા સધુી ચાલિ.ે િમારી તમડવાઈફ જન્મ પછી િરિ જ 
િમારા રતિસ્ત્રાવની િપાસ કરિ.ે  

 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS પસદંગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/you-after-birth/ 

• RCOG: ત્રીજી અન ેચોથી હડગ્રીનો ચીરો www.rcog.org.uk/en/patients/patient-

leaflets/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 સાથ ેત્વચા થી ત્વચાના િમારા સપંકભ દરમ્યાન િ/ેિણેી પ્રારંભર્ક હફહડિંગના સકેંિો બિાવી 
િકે છે. જન્મ પછી િરિ જ િમારા બાળકને હફહડિંગ કરાવવા માટે િમારી મીડવાઈફ િમને સપોટભ 
આપિ.ે કેટલાક બાળકો જન્મ બાદ િરિ જ ફીડ માગેં છે જ્યારે અન્ય કેટલાક બાળકો પોિ ેફીડ 
કરવા માટે િૈયાર છે એવા સકેંિ થોડા કલાક બાદ આપ ેછે.  
િમારા બાળકના વજનની ચકાસણી કરવામા ંઆવિે, અન ેકોઈ તમડવાઈફ અથવા નવજાિ તિશનુા 
ડોતટર કોઈ મોટી અસામાન્યિા િોય િો િને ેદૂર કરવા માટે બાળકન ેઉપરથી નીચ ેસધુી િપાસિ.ે 
િમારા બાળકન ેતવટાતમન K ની પરુવણી પણ આપવામા ંઆવિ.ે  
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જન્મ બાદ િરિ જ  
 

કેટલાક દુલભર્ હકતસાઓમા,ં િમારા બાળકન ેતવિેષ સારવાર માટે અમકુ સમય સધુી નવજાિ 
એકમમા ંિબદીલ કરવાની જરૂર પડી િકે છે. ખબૂ જ નાના, અકાળે જન્મલેા, ચેપગ્રતિ બાળકો 
અથવા જહટલ જન્મ વાળા હકતસામા ંઆ સારવાર જરૂરી છે. જો િમારી સાથ ેઆવુ ંથાય િો, 
િમારી પ્રસતૂિ હટમ િરફથી િમને પષુ્કળ સિાય અન ેસમથભન કરવામા ંઆવિ.ે  
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• NHS ની પસદંગી www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/your-baby-after-birth/ 

 

નવજાિ બાળકો માટે તવટાતમન K 
  
જન્મ બાદ િરિ જ િમારી તમડવાઈફ 
બાળકન ેઈંજેકિન દ્વારા (ફતિ એક વાર) 
અથવા ટીપા ંપાઈન ે(જે ત્રણ ડોઝમા ં
આપવામા ંઆવે છે) તવટાતમન K આપિ.ે આ 
એક દુલભર્ પરંત ુગરં્ીર બ્લડ હડસઓડભરન ે
રોકવા માટે છે,  
અન ેિ ેઈંજેકિન અથવા ટીપા ંદ્વારા આપી િકાય છે. જો િમ ેમોએ થી ટીપા ંઆપવાનુ ંપસદં 
કરો છો િો િમારા બાળકને વધ ુડોઝ પ્રાલિ કરવાની જરૂર પડિ.ે 
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
 
• રાષ્ટ્રીય બાળજન્મ ટ્રતટ  www.nct.org.uk/parenting/vitamin-k 

 
િમારા નવજાિ બાળકની ઓળખ  
જન્મ પછી મીડવાઈફ બ ેતિશ ુઓળખ બને્ડ િયૈાર કરિ.ે દરેક બને્ડમા ંમમની અટક અન ે
િોસ્તપટલ નબંર િામલે િિ.ે બાળક પર મકુિા પિલેા િે બને્ડની તવગિો મમ્મી અન/ેઅથવા 
િનેા સાથી સાથ ેબને્ડ પર છાપેલ તવગિોની િપાસ કરવામા ંઆવિ.ે જન્મ પછી િરિ જ 
િમારા બાળક માટે અનન્ય NHS નબંર અન ેિોસ્તપટલ નબંર જનરેટ કરવામા ંઆવિ.ે આ 
NHS નબંર સમગ્ર જીવન િમારા બાળક સાથ ેરિિે.ે  
 
 

વધ ુમાહિિી માટે મલુાકાિ લો: 
• NHS ઈંગ્લને્ડ www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/nhs-

number/Pages/what-is-the-nhs-number.aspx 
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 વ્યસ્તિગિ સરં્ાળ યોજનાઓ 
 

ગર્ાભવતથા દરમ્યાના અમ ેદરેક સ્ત્રીઓન ેિમેની મીડવાઈફ અને / અથવા ડોકટરો 
સાથ ે ર્ાગીદારીમા ં િેમની પોિાની વ્યસ્તિગિ સરં્ાળ યોજનાઓ પણૂભ કરવા 
પ્રોત્સાહિિ કરીએ છીએ. 

 

આ યોજનાઓ પણૂભ કરવાથી ગર્ાભવતથા, જન્મ અન ેમાિાતપિા માટે િમારી 
પસદંગીમા ંિમન ેટેકો મળિ.ે આ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે: 

 
• ગર્ાભવતથાની િરૂઆિમા ંઅથવા (ગમતે્યારે) ગર્ાભવતથા દરમ્યાન 

આરોગ્ય અન ેસખુાકારીની પણૂભિા  
• ગર્ાભવતથાના 32-34 અઠવાહડયામા ં વ્યસ્તિગિ જન્મની 

પસદંગીઓ પણૂભ થવી  
• ગર્ાભવતથાના 34 અઠવાડીયા પણૂભ થયા બાદ િમારા બાળકનો જન્મ  
• િમારા બાળકના જન્મ પછી જન્મ પરાવિભન પણૂભ થાય છે.  

 

િમારી યોજનાઓ વ્યસ્તિગિ સરં્ાળ યોજના પસુ્તિકામા ંલખી િકાય 
છે અથવા ઉત્તર પતિમ લડંન મમ અન ેબબેી એપ્લલકેિન પર પણૂભ 
કરી િકાય છે. (જો િમારી ઈચ્છા િોય િો છાપવામા ંઆવ ેછે). 

  
એપ્લલકેિનમા ંિમન ેગર્ાભવતથા, જન્મ અન ેિમારા બાળકના જન્મ પછી શુ ંથાય છે 
િનેા તવિે ઉપયોગી અને મિત્વપણૂભ માહિિીની તવિાળ પસદંગી મળિ.ે િમ ેએપ તટોર 
અથવા Google Play દ્વારા િમારા તમાટભફોન અથવા ટેબ્લટે પર મફિ એપ્લલકેિન 
ડાઉનલોડ કરી િકો છો. 

 

િમ ેઓનલાઈન અથવા િમારા તથાતનક પ્રસતૂિ એકમમાથંી બકુલટે ફોમટેમા ંઆ 
એલલીકેિનમા ંસામલે માહિિીન ેમળેવી પણ િકો છો. િમારી ગર્ાભવતથા, વ્યસ્તિગિ 
સરં્ાળની યોજનાઓ અને બાળકના જન્મ પછીના તવષય પર પણ બકુલટે ઉપલબ્ધ 
છે. જો  િમન ેખાિરી ના િોય િો િમારી માહિિી મળેવવા માટે િમારી 
મીડવાઈફન ેકિો.  

 
 

િમ ેમલુાકાિ લઈ િકો છો: 
 

• www.bit.ly/NWLmaternityinformation  
આ બકુલટેની ઈલતેટ્રોતનક કોપી માટે  
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મેટરનીટી વોઇસ  
િમારા તમડવાઇફન ેિમારા તથાતનક મટેરતનટી વૉઇસ પાટભનરતિપ ગ્રપૂ તવિ ેપછૂો. આ 
જૂથોમા ંબનનાર મમ્મી, નવી મમ્મી, મીડવાઇફો, ડોતટરો, અન ેતવાતથય સબતંધિ અન્ય 
વ્યવસાતયકો િોય છે જે જે ઉિર પતિમ લડંનની સધુારેલી સેવાઓ માટે ચચાભ કરે છે, િીખ ે
છે અન ેતવચારોન ેિરે કરવામા ં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 માગંો છો?  
કેટલાક સ્ત્રીઓન ેિમેના જન્મના તવકલપો તવિ ેવાિ કરવા માટે િ ેમદદરૂપ થઈ િકે 
છે.ગર્ાભવતથા, લબેર અથવા જન્મ પિલેા જો કોઈ મશુ્કેલી આવી િોય અથવા કઈક અનપભેક્ષિ 
બન્યુ ંિોય ત્યારે ખાસ કરીન ેઆ સાચુ ંછે.  
િમારા તવકલપો તવષ ેઅતનતિિ િોવુ ંઅથવા આ ગર્ાભવતથા અન ેજન્મ પર કોઈ પસદંગીની અસર 
થવી અસામાન્ય નથી. િમ ેિમારી મીડવાઈફ સાથ ેવાિ કરી િકો છો, અન ેજો જરૂરી િોય િો 
િમેન ે“જન્મના તવકલપ”મા ંપ્તલતનકનો સદંર્ભ આપિ.ે જે સામાન્ય રીિ ેિમારા પસદં કરેલ પ્રસતૂિ 
એકમના સલાિકાર તમડવાઈફ દ્વારા ચલાવવામા ંઆવિી િોય છે.  
જો િમ ેઆયોજન મજુબ સીઝહેરયન તવર્ાગમા ંજન્મ કરાવવા માગંિા િોય િો, આ તનણભય 
િમ,ે તનષ્ણાિં તમડવાઈફરી, અન ેઑબ્તટેહટ્રક ટીમ્સ સાથ ેકરવામા ંઆવિ.ે િમારી મીડવાઈફને 
એવા યોગ્ય પ્તલતનકમા ંજવા માટે કિો જ્યા ંિમ ેિમારા તવકલપો તવષ ેચચાભ કરી િકો.  
 

 

હટલપણીઓ અને ફહરયાદો  
િમારી પવૂભ-પ્રસતૂિ સરં્ાળ દરમ્યાન, જો િમારે કોઈ હટલપણી કે ફહરયાદ િોય િો, િમ ેપ્રસતૂિ 
ટીમના કોઈ પણ સભ્ય સાથે વાિ કરી િકો છો અને િઓે િમને સબતંધિ મેનજેર સાથે સપંકભ 
કરાવી આપિ.ે  
જો િમ ેિોતપીટલમા ંિોય ત્યારે િમારી પાસ ેજો કોઈ હટલપણી કે ફહરયાદ િોય િો કૃપા કરીન ે
િમારા સરં્ાળ પ્રદાિાન ેપછુો કે શુ ંિમ ેવોડભના મનેેજર અથવા તમડવાઈફ ઇન્ચાર્જ સાથે વાિ કરી 
િકો છો.  
િમ ેિમારા મીડવાઈફન ેિમારા તથાતનક PALS (દદી સલાિ અન ેસપંકભ સવેા) સપંકભની 
તવગિો માટે પણ પછૂી િકો છો. 
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સપંકો  
 

 

18-20 અઠવાહડયાની ગર્ાભવતથા પછી : 
 

• કોઈ પણ ભબન-ગર્ાભવતથા સબતંધિ ભચિંિાઓ, જેમ કે ચામડી 
અને કફ સબતંધિ  

 

• પેિાબ કરિી વખિે પીડા અથવા બળિરા  
િમારા જી.પી. અથવા તથાતનક અર્જન્ટ કેર એકમને 

કોલ કરો.  

• પિલેેથી અસ્તિત્વમા ંિોય િેવી કોઈ િરિો   

   

• અસમાન્ય યોતન સ્રાવ અથવા અતવતથિા   

   

• 48 કલાકથી વધ ુસમય સધુી ઝાડા અને / અથવા ઉલટી  

   

   

• યોતનમાથંી રતિસ્ત્રાવ   

• બાળકની હિલચાલમા ંબદલાવ અથવા ઘટાડો   

   

• િીવ્ર િાવ (37.5 હડગ્રી સેપ્લસયસ િાપમાન)  

• યોતનમાથંી પાણી ટપકવુ ં  

• િાથ અથવા પગ પર ખજંવાળ  િમારી બકુ કરાવેલ મેટરતનટી િોસ્તપટલ પર 
િમારા મેટરનીટી ટે્રજ અથવા આકરણીને કોલ કરો.  

• 

ઝાડા અન ે/ અથવા ઉલટી સાથે િીવ્ર િાવ, પેટમા ંદુખવુ,ં ડાકભ 
પેિાબ, તટલૂમા ંબ્લડ.   

 
 

   
 

   
  

 

• િાથ પગ અને ચિરેા પર ખરાબ રીિ ેસોજો 
અને/અથવા રન્ષ્ટમા ંસમતયા સાથ ેમાથામા ંદુખાવો.  

 
• મધ્યમ/િીવ્ર પેટનો દુખાવો કે જે સિિ રિ ેછે અથવા 

ચાલ ુબધં થાય છે.  
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37 સલિાિના ગર્ાભધાન પછી/ પ્રસતૂિની અપેક્ષા વખિે:  
 
 

 

• યોતનમાથંી ર્ારે રતિસ્ત્રાવ  
 
• બાળકની હિલચાલમા ંઘટાડો અથવા ફેરફાર  
 
• પેટનભમા ંકડક અને તનયતમિ થતુ ંસકંોચન  
 
• યોતનમાથંી પ્રવાિી ટપકવુ ંઅથવા પ્રવાિી 

તટૂવુ ં 
 
• મધ્યમ/ગરં્ીર સિિ પેટનો દુખાવો  
 
• અતવતથિા અથવા કશુ ંખોટંુ થયાની ભચિંિા 

અનરુ્વવી  
 
• અગાઉના કોષ્ટકમાના ંકોઈ પણ લક્ષણો  
 

 

 

 

 

 

 

િમારી બકુ કરાવેલી મેટરતનટી 
િોસ્તપટલ પર િમારા મેટરતનટી 

ટ્રાયજ, આકારણી એકમ અથવા જન્મ 
કેન્ર/જન્મની આયોજજિ જગ્યા પર 

કોલ કરો.  

 

 

 

 

 
 
 

સલાિ માટે અથવા એમ્બ્યલુન્સ માટે 999 અથવા 111ને કોલ કરવાની સલાિ આપવામા ં 
આવિી નથી. મિરેબાની કરીને સલાિ માટે િમારા તથાતનક મેટરતનટી ટ્રાયજ / જન્મ કેન્રને 

કૉલ કરો. જો િેઓને લાગે કે આવશ્યક છે િો, િેઓ એમ્બ્યલુન્સ (999)ને કોલ કરવાની 
ર્લામણ કરિે. અમે ગર્ાભવતથા સબંતંધિ સલાિ માટે એનએચએસ 111 સેવાનો ઉપયોગ 

કરવાની ર્લામણ કરિા ંનથી.  
 

એમ્બ્યલુન્સ ફતિ િબીબી અને જીવન જોખમી કટોકટી માટે છે, અને િબીબી વ્યવસાયીની 
સલાિ તવના પ્રસતૂિમા ંિોસ્તપટલના પહરવિનના પ્રકાર િરીકે િેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નિીં.  
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ઉપયોગી સપંકભ નબંર 
 

ચપે્લસયા અન ેવતેટતમન્તટર િોસ્તપટલ 
 

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 0203 315 6000 
 

 

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 0203 315 5073 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક  0203 315 6000 option 3/4 
 

 

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 0203 315 6000 option 1 
  

હદવસ આકારણી એકમ  0203 315 5850 
 

 

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ  0203 315 7801 
  

સમદુાય તમડવાઈફ  0203 315 5371 
 

 

પ્રસતૂિ વોડભ  0203 315 6000 option 1 
  

જન્મ કેન્ર  0203 315 6000 option 2 
  

 

હિભલઙ્ગગ્ન િોસ્તપટલ  
  

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 01895 238 282 
  

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 01895 279 440 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક 01895 279 442 
  

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 01895 279 054/441 
  

હદવસ આકારણી એકમ 01895 279 746 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ 01895 279 462 
  

સમદુાય તમડવાઈફ  01895 279 441/472 
  

પ્રસતૂિ વોડભ  01895 279 054/441 
  

જન્મ કેન્ર  01895 279 880 
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નોથભતવક પાકભ િોસ્તપટલ 
  

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 0208 864 3232 
 

 

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 0208 869 2058 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક 0208 869 2870/5478 
 

 

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 0208 869 2890 
  

હદવસ આકારણી એકમ 0208 869 5103 
 

 

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ 0208 869 2910 
  

સમદુાય તમડવાઈફ  0208 869 2871 
 

 

પ્રસતૂિ વોડભ  0208 869 2890 
  

જન્મ કેન્ર  0208 869 2930 
  

 

તવીન ચાલોટ અન ેચપે્લસયા િોસ્તપટલ 
 
 

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 0203 313 0000 
 

 

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 0203 313 5131 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક 0203 313 5220 
 

 

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 0203 313 4240 
  

હદવસ આકારણી એકમ 0203 313 3349 
 

 

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ 0203 313 5195 
  

સમદુાય તમડવાઈફ  0203 313 5184 
 

 

પ્રસતૂિ વોડભ  0203 313 5167 
  

જન્મ કેન્ર  0203 313 1140 
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સેંટ મરેી િોસ્તપટલ  
 
 

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 0203 312 6666 
  

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 0203 312 2185 
 

 

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક 0203 312 1244 option 2 
  

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 0203 312 5814 
 

 

હદવસ આકારણી એકમ 0203 312 7707 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ 0203 312 1141 
 

 

સમદુાય તમડવાઈફ  0203 312 1158 
  

પ્રસતૂિ વોડભ  0203 312 1722 
 

 

જન્મ કેન્ર  0203 312 2260 
  

 

વતેટ તમડલસતેસ યતુનવતસિટી િોસ્તપટલ 
  

સામાન્ય પછૂપરછ / સ્તવચબોડભ 0208 560 2121 
 

 

પ્રારંભર્ક ગર્ાભવતથા એકમ 0208 321 6070 
  

પવૂભ-પ્રસતૂિ પ્તલતનક 0208 321 5007 
 

 

મેટરતનટી ટ્રાયેજ 0208 321 5839 
  

હદવસ આકારણી એકમ 0208 321 5953 
 

 

પવૂભ-પ્રસતૂિ વોડભ 0208 321 5950 
  

સમદુાય તમડવાઈફ  0208 321 2581 
 

 

પ્રસતૂિ વોડભ  0208 321 5946/5947 
  

જન્મ કેન્ર  0208 321 5182 
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નોંધ 
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નોંધ  
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નોંધ 
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એપ તટોર અથવા 
Google Play થી 
મફિમા ંનોથભ વતેટ લડંન 
મમ અને બેબી 
એપ્લલકેિન ડાઉનલોડ 
કરો.  
 

 
 
 
 
 
 

આ પસુ્તિકા નોથભ વતેટ લડંનમા ંએન.એચ.એસ. દ્વારા પ્રસતૂિ પ્રારંભર્ક 
અપનાવવાની યોજનાના ર્ાગરૂપે તવકસાવવામા ંઆવી િિી. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
પ્રકાિનની િારીખ:: ઓતટોબર  2018 

સતમક્ષા િારીખ: ઓતટોબર 2020 

NW લડંન પ્તલતનકલ કતમિતનિંગ જથૂોના સિયોગ 

 

ઈમ્પીરિયલ કોલેજ િલે્ર્ કેિ 
NHS ટ્રતટ 

ધ રિલલ્લિંગડોન િોસ્તપટલ્સ 
NHS ફાઊંન્ડેશન ટ્રતટ 

ચેલલ્સયા અને 

વેતટવમન્તટિ િોસ્તપટલ 
NHS ફાઊંન્ડશેન ટ્રતટ 

લડંન નોથભ વેતટ યતુનવતસિટી 
િલેથકેર (લડંન ઉત્તર પતિમ 
યતુનવતસિટી આરોગ્ય સરં્ાળ) 

NHS ટ્રતટ 

 

NW લડંન  

પ્તલતનકલ કતમિતનિંગ 
જૂથોના સિયોગ 

 


