અંગત કાળજી યોજનાઓ
માતાઓ અને પરિવાિો માટે

.

આ માહિતી પુસ્તતકા એ ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ માટે છે જેઓ ઉત્તર પશ્ચિમ લંડનમાં સ્તિત છે .
આ પુસ્તતકા ઉત્તર પશ્ચિમ લંડન મોમ અને બેબી એપ્લલકે શન અિવા નોિભ વેતટ લંડન
પ્રસ ૂશ્ચત પુસ્તતકાઓમાં પ ૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી સાિે છે :
તમારી ગર્ાભ વતિા, પ્રસવપીડા અને પ્રસવ અને તમારા બાળકના જન્મ પછી. (આ વેબ
સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે : www.bit.ly/NWLMaternityInformation)

અંગત કાળજી યોજના શુ ં છે ?

અંગત કાળજી યોજનાઓ ગર્ાભવતિા, જન્મ અને પ્રારંભર્ક માત ૃત્વ માટે તમારી વ્યસ્તતગત
પસંદગીઓનું અન્વેષણ, સમજણ અને રે કોડભ કરવામાં તમારી સિાય કરે છે . દરે ક સ્ત્રી અને

પહરવાર અલગ િોય છે , વ્યસ્તતગત જરૂહરયાતો સાિે, કે જે સંર્ાળ અને પસંદગીઓ પર પ્રર્ાવ
ધરાવતાં િોય છે . તમારી પ્રસ ૂશ્ચત કરાવનારી ટીમ અને તમારી નજીકના લોકો (જેમ કે

પહરવારજનો અને શ્ચમત્રો) સાિેની ર્ાગીદારીમાં કાળજી શ્ચવશે શ્ચનણભયો લેવાવા જોઈએ. જો જરૂરી

િોય તો તમારી ગર્ાભવતિામાં પ્રગશ્ચત િાય તે રીતે યોજનાઓ અનુકૂભલત િઈ શકે છે .
વ્યસ્તતગત સંર્ાળ યોજના દરે ક માટે છે , પછી ર્લે તે તમારું પ્રિમ બાળક િોય કે પછી તમારું
પાંચમું બાળક િોય!

આ પુસ્તતકામાં તમને વ્યસ્તતગત કાળજી યોજનાઓ મળશે:

• ગર્ાભવતિામાં આરોગ્ય અને સુખાકારી

5-10

તમારી ગર્ાભવતિાના પ્રારં ર્માં (અિવા કોઈપણ સમયે) પ ૂણભ કરો

• વ્યસ્તતગત જન્મ પસંદગીઓ

11-18

ગર્ાભવતિાના 32-34 અઠવાહડયાિી પ ૂણભ કરો

• તમારા બાળકના જન્મ િયા પછી

19-25

ગર્ાભવતિાના 34 અઠવાહડયાિી પ ૂણભ કરો

• જન્મ પ્રશ્ચતભબિંબ

26-29

તમારા બાળકના જન્મ પછી પ ૂણભ કરો
તમારાં દાયણ અને / અિવા ડોતટર તમારી અંગત કાળજી યોજનાઓને કોઈપણ સમયે પ ૂણભ અિવા
તવીકારવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે , અને તમને તમારી યોજનાઓ અને પસંદગીઓ તેમની સાિે
ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન શેર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે ..

તે યાદ રાખવું મિત્વપ ૂણભ છે કે કોઈ યોજના ફતત તે જ છે - અને તે બાબતોની સમીક્ષા
કરવાની જરૂર છે અને તમારી જરૂહરયાતો અને તમારા બાળકની જરૂહરયાતોની આસપાસ
બદલવાની જરૂર છે , જેિી કાળજી િંમેશાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાિેની અને સલામત િોય તેની
ખાતરી રિે.
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આ પુસ્તતકાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો?

ગર્ાભવતિા દરમ્યાન, અમે દરે ક સ્ત્રીને તેમની પોતાની વ્યસ્તતગત સંર્ાળ યોજનાઓ, તેમના
દાયણ અને / અિવા ડોકટરો સાિે ર્ાગીદારીમાં પ ૂણભ કરવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. આ
પસભનલ કેર લલાન્સ આ પુસ્તતકામાં લખી શકાય છે અિવા નોિભ વેતટ લંડન મોમ અને બેબી
એપ્લલકેશન પર પ ૂણભ કરી શકાય છે (પછી તમે ઇચ્છો તો છાપી શકો છો).
એપ્લલકેશનમાં તમને ગર્ાભવતિા, જન્મ અને તમારા બાળકના જન્મ પછી શું
િાય છે તેના શ્ચવશે ઉપયોગી અને મિત્વપ ૂણભ માહિતીની શ્ચવશાળ પસંદગી
મળશે. તમે એપ તટોર અિવા Google Play દ્વારા તમારા તમાટભ ફોન અિવા
ટેબ્લેટ પર શ્ચન:શુલ્ક એપ્લલકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
તમે માહિતી માટે તમારા તિાશ્ચનક પ્રસ ૂશ્ચત એકમ ઉપરિી પુસ્તતકા ના તવરૂપ માં અિવા
ઑનલાઇન, એપ્લલકેશનની અંદર સમાયેલ માહિતી ઍતસેસ કરી શકો છો. તમારી ગર્ાભવતિા,
પ્રસવપીડા અને પ્રસવ દરશ્ચમયાનના અને તમારા બાળકના જન્મ પછી ના શ્ચવષયો પર
પુસ્તતકા ઉપલબ્ધ

છે . જો તમને આ માહિતીના શ્ચવષે ચોક્કસતા ન િોય તો આ માહિતી

મેળવવા માટે તમારા શ્ચમડવાઇફને પ ૂછો.
તમારે આ પુસ્તતકાઓની ઇલેતરોશ્ચનક નકલો જોઈતી િોય તો તેના માટે તમે નીચેની વેબ સાઇટની
મુલાકાત લઈ શકો છો :

www.bit.ly/NWLmaternityinformation
આ પુસ્તતકામાં તમને ચાર અલગ અલગ વ્યસ્તતગત કાળજી માટેની યોજનાઓ મળશે. આ
પુસ્તતકાને તમારી પ્રસ ૂશ્ચત નોંધો સાિે િાિ વગી રાખો, જેિી તમે તમારી મુલાકાત સમયે તમારી
મેટરશ્ચનટી ટીમ સાિે ચચાભ કરી શકો.
આ વ્યસ્તતગત સંર્ાળ યોજનાઓ ને પ ૂણભ કરવાિી તમારી ગર્ાભવતિા, જન્મ અને માત ૃત્વ માટે ની
પસંદગીઓમાં તમને ટેકો મળશે.

જન્મ આપવા માટેન ુ ં તિાન પસંદ કરવા શ્ચવશે
ઉત્તર પશ્ચિમ લંડનમાં, દરે ક પ્રસ ૂશ્ચત એકમ તમને તમારા બાળકને જન્મ આપવા માટે ત્રણ
પસંદગીઓ આપે છે (ઘર, શ્ચમડવાઇફરીની આગેવાનીવાળં એકમ / પ્રસ ૂશ્ચત ગૃિ કેન્ર અિવા
ઑબતરેહરક - આગેવાની ધરાવતું એકમ / પ્રસવપીડા િતી િોય તેવી સ્ત્રી ઓ માટેના વાડભ માં).
આ પસભનલ કેર લલાન્સ પુસ્તતકા તમને તમારી પસંદગીની મેટરશ્ચનટી ટીમ સાિે ર્ાગીદારીમાં
આ શ્ચવકલ્પ બનાવવા માટે ઉપયોગી સાભબત િઈ શકે છે .
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માિા વવશે
મારી પ્રસવ માટે શ્ચનયત તારીખ છે ...

મારું પ્રસ ૂશ્ચત ગિૃ છે …

મારા ધારે લા પ્રમાણે જન્મ આપવામાટે ન ુ ં તિળ
(ઘર, શ્ચમડવાઇફની આગેવાનીવાળં એકમ અિવા ઑબ્તટે હરક આગેવાનીવાળં એકમ) છે …

મારી ટીમનુ ં નામ છે ...

મારા શ્ચમડવાઇફ નુ ં નામ છે …

મારા શ્ચમડવાઇફ / ટીમ ની સંપકભ માટે ની શ્ચવગતો છે …

મારા ઑબ્તટે હરક / શ્ચમડવાઇફ સલાિકાર નુ ં નામ છે ...

મારી ઓળખ િયેલી તબીબી પહરસ્તિશ્ચતઓ / એલજી છે …

4

ગર્ાભવતિામાં

આરોગ્ય અને સુખાકારી
આ બધા સવાલો તમારી ગર્ાભવતિા પુસ્તતકા અિવા નોિભ વેતટ
તમાિી ગર્ાાવસ્થા

લંડન મમ અને બેબી એપ્લલકેશનમાં તમારા ગર્ાભવતિા

માતાઓ અને પહરવારો માટે માહિતી પુસ્તતકા

આ માહિતી પુસ્તતકા એ ઉત્તર

પશ્ચિમ લંડનમાં ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ
િોય તેમના માટે છે .

તમારી ગર્ાભવતિા માટે પ્રારં ભર્ક
તતરે

અને તેના દરમ્યાન આ

પુસ્તતકાને અજમાવી જુ ઓ અને
વાંચો. તે તમને સંદર્ભ લેવા માટે
ઘણી ઉપયોગી માહિતી ધરાવે છે.

આ પુસ્તતકા

તમારી ગર્ાભ વતિાની

શરૂઆતમાં તમને આપવામાં

આવશે સાિે તમને જરૂર પડી શકે
તેવી અન્ય કોઇ સંબંશ્ચધત
માહિતી અને સંપકભ
નંબરો છે.

શ્ચવર્ાગની અંદર મળે લ માહિતીિી સંબશ્ચં ધત છે .
કૃપા કરીને સામગ્રીને વાંચો અને પ ૂણભ કરતા પિેલા ભલિંતસ ની શ્ચવશે તપાસ
કરો. તમારી પોતાના ગશ્ચતએ પ્રશ્નો પર તમારી રીતે કામ કરો. આ યોજનાને
તમારી ગર્ાભવતિા ના સમયગાળા દરશ્ચમયાન કોઈપણ સમયે તમારી
શ્ચમડવાઇફને બતાવી શકો છો.

ુ ાકાિી
શાિીરિક આિોગ્ય અને સખ
1.

માિે લાાંબા ગાળાની બીમાિી ધિાવતી આિોગ્ય સ્સ્થવત છે કે જે માિી ગર્ાાવસ્થાને અસિ કિી શકે છે .
ડાયાબીટીસ

વાઇ

મનોવૈજ્ઞાવનક મુદ્દો / મુદ્દાઓ

હાઈ બ્લડ પ્રેશિ

દમ

હાઇપો / હાયપિથાઇિોઇરડઝમ

..

અન્ય

કોઈ પણ નરહિઁ
એવી ઘણી સ્તિશ્ચતઓ છે કે જે તમારી ગર્ાભવતિા પર અસર કરી શકે છે અિવા ન પણ કરી શકે છે .
તમારા GP, ડૉતટર અિવા શ્ચમડવાઇફને તમારી સાિેની કોઈ પણ આરોગ્યને લગતી પહરસ્તિશ્ચત શ્ચવશે
પ ૂછો, અિવા જો કોઈ ભ ૂતકાળમાં િયેલ િોઈ શકે છે .

નોંધ :
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2.

તે આગ્રિણીય અને સલાિર્ર્ુું છે કે તમે ગર્ભવતી બનતા પિેલા અિવા ગર્ાભવતિાના પ્રારં ર્માં
પિેલા તમારા GP, શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર સાિે પિેલાં િી અસ્તતત્વમાં િોય તેવી તમારી તબીબી
પહરસ્તિશ્ચતઓ અને / અિવા શ્ચવશેષ આવશ્યકતાઓ શ્ચવશે ચચાભ કરો

...

મેં મારી પ્રસ ૂશ્ચત ટીમ સાિે મારી પ ૂવભ અસ્તતત્વમાંની તબીબી સ્તિશ્ચત (ઓ) અંગે ચચાભ કરી છે
મારે મારી તબીબી સ્તિશ્ચત (ઓ) અિવા શ્ચવશેષ જરૂહરયાતો માટે વધુ સમિભનની જરૂર છે .

નોંધ :

3.

મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

હુ ં નીચેની દવાઓ અને / અિવા સપ્લલમેન્્સ લઈ રિી છં ...
મને કરાયેલ ર્લામણોની જાણ છે અને મેં તેના શ્ચવશે GP, ડૉતટર અિવા શ્ચમડવાઇફ સાિે ચચાભ કરી છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

એ આગ્રિણીય છે કે તમામ સગર્ાભ સ્ત્રીઓ ફોભલક એશ્ચસડનો પ ૂરક આિાર ગર્ાભધાન પિેલાં અને ગર્ાભવતિાના 12
અઠવાહડયા સુધી લેવ ુ ં જ જોઈએ. તે પણ ર્લામણ કરવામાં આવે છે કે સગર્ાભ સ્ત્રીઓ સમગ્ર ગર્ાભ વતિા દરમ્યાન
શ્ચવટાશ્ચમન D સપ્લલમેન્ટ લે છે . તમારી ટીમ સાિે કોઈપણ અન્ય દવાઓની પણ ચચાભ અને સમીક્ષા કરવી જોઈએ.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો:

4.

માિી થોડી વધાિાની જરૂરિયાતો છે

…

મારી ર્ાષામાં ર્ાષાંતર કરવા માટે મને એપોઇન્ટમેન્્સમાં મદદની જરૂર પડશે
મને એલજી અને / અિવા શ્ચવશેષ આિાર જરૂહરયાતો છે
મારી અમુક ધાશ્ચમિક માન્યતાઓ અને િોડા હરવાજો છે જેનુ ં હુ ં પાલન કરવા માંગ ુ ં છં
મારી / મારા સાિી ને િોડી વધારાની જરૂહરયાતો છે
જો તમારે કોઈ ખાસ આવશ્યકતાઓ છે , તો કૃપા કરીને તમારી પ્રસ ૂશ્ચત કરાવનારી ટીમને શક્ય તેટલી વિેલી તકે જણાવો.
ઇન્ટરશ્ચપ્રહટિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ તિાશ્ચનક નીશ્ચત અને પ્રાલયતાને આધારે બદલાય છે , કૃપા કરીને તમારાં શ્ચમડવાઇફ સાિે
ચચાભ કરો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો:

6

ુ ાકાિી
ગર્ાાવસ્થામાાં આિોગ્ય અને સખ
ુ ાકાિી
જીવનશૈલી અને સખ
5.

એ આગ્રિણીય છે કે તમે જયારે ગર્ભવતી િો ત્યારે કે ટલાક ખોરાક લેવાનુ ં ટાળવુ ં કારણ કે તે તમને અને તમારા
નિીં જન્મેલા બાળકને માટે નુકસાનનુ ં કારણ બની શકે છે

...

મને ખબર છે કે ગર્ાભવતિા દરશ્ચમયાન મારે કયા ખોરાકને લેવા માટે ટાળવા જોઈએ
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
સલાિ અપાય છે કે કયા ખોરાક ટાળવા જોઈએ, કૃપા કરીને અધ્યતન માહિતી મેળવવા માટે એપ્લલકે શનમાં પ્રદાન કરે લી
ભલિંતસનો ઉપયોગ કરો.

નોંધ :

6.

એ આગ્રિણીય છે કે તમે ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન તંદુરતત અને સંતભુ લત આિાર જાળવી રાખવા માટે પ્રયાસ કરો ...
હુ ં ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન મારા પોષણની જરૂહરયાતોિી પહરભચત છં
મારી અમુક ચોક્કસ પહરસ્તિશ્ચતઓ છે જે મારી આિાર જરૂહરયાતોને અસર કરે છે અને મારે મારી પ્રસ ૂશ્ચત
કરાવનારી ટીમ તરફિી તેના માટે માગભદશભન જોઈએ છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

7.

મોટાર્ાગની મહિલાઓ માટે , ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન શ્ચનયશ્ચમત િળવા િી મધ્યમ વ્યાયામની ર્લામણ કરવામાં આવે
છે

...
મને કસરત શ્ચવશેની ર્લામણો ની જાણ છે
મારી સ્તિશ્ચત એવી છે જે વ્યાયામ કરવાની મારી ક્ષમતાને પ્રર્ાશ્ચવત કરે છે અને તે બાબતે મારે મારી પ્રસ ૂશ્ચત
ટીમ તરફિી માગભદશભન જોઈએ છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

7

8.

તમારા અને તમારા બાળકના આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે , તમને સલાિ આપવામાં આવે છે કે ધ ૂમ્રપાન ન કરો,
આલ્કોિોલ ન પીવો અને ગર્ાભવતિામાં મનોરં જક દવાઓનો ઉપયોગ ન કરો ...
મને આલ્કોિોલ, તમાકુ / શ્ચનકોહટન ઉત્પાદનો અને મનોરં જક / ગેરકાયદે સર દવાઓના વપરાશની સલાિ
શ્ચવશે જાણ છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

તમે ધ ૂમ્રપાન છોડવા, આલ્કોિોલ પીવા અિવા મનોરં જક / ગેરકાયદે સર દવાઓ લેવાિી છોડવા માટે ની સિાય માટે
તમારા શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર સાિે વાત કરી શકો છો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

ર્ાવનાત્મક આરોગ્ય અને સુખાકારી
બાળકની અપેક્ષા કરવી એ એક આનંદદાયક અને ઉત્તેજક સમય િોઈ શકે છે , જો કે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓમાં ભચિંતા, હડપ્રેશન
અિવા ર્ાવનાત્મક તકલીફોનો અનુર્વ કરવો પણ સામાન્ય િોય છે

9.

.

મારે લાંબા ગાળાના માનશ્ચસક આરોગ્યની સ્તિશ્ચત છે જે મારી ગર્ાભવતિાને અસર કરી શકે છે
બેચેની
િતાશા
પોતટ રોમેહટક ખોરાક બાબતની તકલીફ
તરે સ હડસઓડભ ર
વ્યસ્તતત્વ હડસઓડભ ર

...

સ્તકઝોએફેસ્તટવ હડસઓડભ ર
સ્તકઝોફ્રેશ્ચનઆ અિવા અન્ય કોઈ માનશ્ચસક
ભબમારી
પોતટપાટભ મ મનોશ્ચવકૃશ્ચત
અન્ય કોઈપણ માનશ્ચસક આરોગ્ય સ્તિશ્ચત કે જેના
માટે તમે મનો ભચહકત્સક અિવા અન્ય કોઈ
માનશ્ચસક આરોગ્ય વ્યવસાયીને મળ્યા િો

દ્વદ્વધ્રુવી અસરકારક હડસઓડભ ર (મેશ્ચનક હડપ્રેશન
અિવા મેશ્ચનયા તરીકે પણ ઓળખાય છે )
જો તમને આમાંની કોઈ પણ પહરસ્તિશ્ચત િોય તો તમારે તમારા શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર સાિે શક્ય તેટલી વિેલી તકે
વાત કરવી જોઈએ કારણ કે તમારે શ્ચનષ્ણાત પેહરનેટલ માનશ્ચસક આરોગ્ય સપોટભ ની જરૂર પડી શકે છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

8

ુ ાકાિી
ગર્ાાવસ્થામાાં આિોગ્ય અને સખ
10. આ ક્ષણે હુ ં કેવી રીતે અનુર્વું છં...

તમારે કોઈ મઝવણો
ંૂ
અિવા ભચિંતાઓ િોય તો લખો, અને તમારા શ્ચમત્રો, કુ ટુંબ, શ્ચમડ વાઈફ , GP અિવા ડૉતટર સાિે વાત
કરો

.

11.

ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન તમારા બાળકને જાણવાિી મજબ ૂત પેરેંટલ સંબધ
ં ો બનાવવામાં મદદ મળે છે અને તે તમારી
ર્ાવનાત્મક સુખાકારીમાં પણ મદદ કરશે. તમે તેના માટે પ્રયત્ન કરી શકો છો

...

તમારા અજાતની સાિે વાત કરવી, ગાવુ ં અિવા સંગીત વગાડવુ ં
બાળકને ધીમેધીમે તમારા ગર્ાભ વતિાના બમ્પ પર મસાજ કરવો
યોગ અને / અિવા હિલનો બશ્ચિિંગ
તમારા બાળકની વ ૃપ્ધ્ધ અને શ્ચવકાસને રૅક કરવા માટે એપ્લલકે શનનો ઉપયોગ કરો
ર્ુશ્ચનસેફની 'સુખી બેબી માગભદશ્ચશિકા બનાવવી' વાંચવી
આ સરળ વતતુઓ શ્ચનયશ્ચમતપણે કરવાિી કે જે ઑસ્તસટોશ્ચસન નામના િોમોનને મુતત કરવા માટે જાણીતી છે , એક િોમોન જે
તમારા બાળકના મગજમાં શ્ચવકાસ કરવામાં મદદ કરે છે અને તમને સારું લાગે છે તેવો અનુર્વ કરાવે છે ..

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

12. હુાં માિી ર્ાવનાત્મક સુખાકાિીને વધાિવા માટે જે કિી શકુાં છાં તેના વવશે હુાં જાગૃત છાં ...
• શ્ચનયશ્ચમત સૌમ્ય કસરત કરવી જેમ કે ગર્ાભવતિા યોગ, વૉહકિંગ અિવા સ્તવશ્ચમગ
િં વગેરે
• ખાતરી કરો કે હુ ં સારી રીતે ખાઉં છં.
• રાિત િાય તેવી તકનીકોનો પ્રયાસ કરો, સંગીત સાંર્ળીને, ધ્યાન અિવા શ્વાસ લેવાની કસરતો કરો.
• મારી જાત માટે સમય લઉં છં, ક્યાંક હુ ં આરામ કરી શકુ ં છં

• હુ ં જેમની ઉપર શ્ચવશ્વાસ કરું છં તેવા કોઈની સાિે વાત કરી લઉં છં - શ્ચમત્ર, કુ ટુંબ, દાયણ, GP અિવા ડૉતટર

•

ઘરે લ ુ કાયો કરવા અિવા અન્ય બાળકો સાિે વ્યવિાહરક મદદ માટે પ ૂછવુ ં અને મદદ કરવી.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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13. અસ્વસ્થતા અને રડપ્રેશન અથવા અન્ય કોઈ ખિાબ માનવસક સ્વાસ્્યવાળી સ્સ્થવત ધિાવતી
ગર્ાવતી મરહલાઓ માટે વનષ્ણાત તબીબી સપોટા ઉપલબ્ધ છે

...

હુ ં ગર્ભવતી િોઉં ત્યારે મારે જરૂર િોય તો માનશ્ચસક તવાત્ય સપોટભ ને કે વી રીતે ઍતસેસ કરવી તે શ્ચવશે જાગૃત
છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
જો તમને લાગતુ ં િોય કે તમને કે ટલાક ર્ાવનાત્મક સમિભનની જરૂર છે , તો તમે તમારા તિાશ્ચનક વાતચીત ઉપચાર
સેવાનો સંદર્ભ લઈ શકો છો. આ મફત િોય છે અને અિીં સગર્ાભ સ્ત્રીઓને પ્રાિશ્ચમકતા આપવામાં આવે છે . જુ ઓ :
www.nhs.uk/Service-Search/Psychological%20therapies%20(IAPT)/ LocationSearch/10008

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

14. લાગણીઓ કે જે માિા ર્ાગીદાિ, કુ ટુાંબ અને માિે બહાિ જોવુાં જોઈએ તેનો સમાવેશ થાય છે ...
• અશ્રુ આવવાં
• લાગણી ર્રાઈ આવવી
• અવારનવાર ભચિંશ્ચતત િવુ ં અિવા દલીલ કરવી
• ધ્યાન કે સ્ન્રત કરવામાં મુશ્કે લી િવી
• ભ ૂખમાં ફેરફાર િઈ જવો

• સ ૂવામાં સમતયાઓ િવી અિવા આત્યંશ્ચતક ઊજાભ
• રે શ્ચસિંગ શ્ચવચારો આવવાં

• ખ ૂબ જ બેચેન િોવાની લાગણી િવી
• સામાન્ય રીતે જે વતતુઓ હુ ં પસંદ કરું છં તેમાં રસ ઓછો િાય છે
• જન્મ આપવા િી હુ ં ર્યર્ીત િવાની લાગણી અનુર્વુ ં છં અને તેમાં િી પસાર નિીં િઈ શકુ ં તેવી લાગણી
અનુર્વુ ં છં.
• હુ ં અશ્ચપ્રય શ્ચવચારો કયાભ કરૂં છં અને તેમને શ્ચનયંશ્ચત્રત નિી કરી શકતો અને તેમને પાછા આવતા રોકી
• આત્મિત્યાની લાગણીઓ િવી અિવા તવ નુકસાનના શ્ચવચારો આવવાં
• હિયાઓનુ ં પુનરાવતભન કરવુ ં અિવા કડક શ્ચવકાસશીલ શ્ચવશ્ચધઓ કરવી
• મારું અજાત બાળક તરફ લાગણી ના અર્ાવ નો અનુર્વ િાય છે
જો તમે આમાંની કોઈપણ લાગણીઓિી ભચિંશ્ચતત છો, તો તમારાં શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર સાિે વાત કરો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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વ્યસ્તતગત જન્મ પસંદગીઓ

પ્રસવપીડા અને જન્મ
માતાઓ અને પહરવારો માટે માહિતી પુસ્તતકા

એક જન્મ યોજના તમને (અને તમારા જન્મ ર્ાગીદાર / ઓ) ને પ્રસવપીડા દરશ્ચમયાનના
સમય ગાળામાં તમારી સંર્ાળ શ્ચવશેના સ ૂભચત શ્ચનણભયો લેવા માટે સપોટભ કરે છે . તમારી
સંર્ાળ પ્રદાતાઓ સાિે તમારી પસંદગીઓને શેર કરવાિી તેઓ તમને આપેલી કાળજીને
વ્યસ્તતગત કરવામાં સક્ષમ બને છે .
આ તમામ પ્રશ્નો પ્રસવ પીડા અને જન્મ બુકલેટ અિવા ઉત્તર પશ્ચિમ લંડન મમ અને બેબી
એપ્લલકે શનમાં પ્રસવ પીડા અને જન્મ શ્ચવર્ાગની અંદર મળે લ માહિતીિી સંબશ્ચં ધત છે .

This information booklet is for women who are pregnant in ThisNorthbookletWestLondon.
Try and read this booklet early on and throughout yourshouldpregnancybegiven. to you It has a
lot of useful information for you to refer to. at the beginning of your
preg nancy alon g with any

This booklet accompanies the information provided in the North West London mum & baby app or
North West London maternity

otherbooklets:relevant information
and contact numbers

કૃપા કરીને સામગ્રીને વાંચો અને પ ૂણભ કરતા પિેલા ભલિંતસનુ ં અન્વેષણ કરો.
તમારા પોતાના ગશ્ચતએ પ્રશ્નો દ્વારા તમારી રીતે કામ કરે છે . તમે 34 અઠવાહડયા

Your p regn an cy, Person al car e plan s and Aft er your bab y’s b irth (avail abl e

at: www.bit.ly/NWLmaternityinformation)

1.

you may need .

પછીિી આ યોજના તમારા શ્ચમડવાઇફને બતાવી શકો છો.

હુ ં મારા જન્મતિળની ત્રણ પસંદગીઓ (ઘર, પ્રસ ૂશ્ચત ગૃિ અને પ્રસવ પીડા િતી િોય તેવી મહિલાઓ માટે ના વોડભ ) શ્ચવશે
જાગૃત છં અને મારા શ્ચમડવાઈફ / ડોતટર સાિે ચચાભ કરી છે કે મારા માટે કયા શ્ચવકલ્પની ર્લામણ કરવામાં આવે છે .
હુ ં જન્મ આપવાનુ ં પસંદ કરું છં તે તિળ

…

ઘર ઉપર
પ્રસ ૂતા ગૃિ ઉપર
પ્રસવ પીડા િતી િોય તેવી મહિલાઓ માટેના વોડભ માં
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

તમારા વ્યસ્તતગત આરોગ્ય અને ગર્ાભવતિાના આધારે તમારા માટે કેટલાક શ્ચવકલ્પોની ર્લામણ કરી શકાય
તેમ છે .
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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2.

મારા પ્રસ ૂશ્ચત કરાવવામાં ર્ાગીદાર (ઓ) િશે

…

અમારાં તરફિી એ ર્લામણ કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ સમયે બે કરતાં વધુ લોકો પ્રસવ પીડા ના સમયમાં તમારા
જન્મ ર્ાગીદાર તરીકે કામ કરશે નિીં.

3.

જ્યારે મારા બાળકનો જન્મ િતો િોય ત્યારે શ્ચવદ્યાિી મીડવાઈફ (ઓ) / ડોકટરો પ્રસ ૂશ્ચત કરાવનાર ટીમ સાિે
કામ કરી શકે છે

...

મારા પ્રસવ સમય / બાળકના જન્મ દરમ્યાન તબીબી શ્ચવદ્યાિીના િાજર રિેવા માટે હુ ં ખુશ છં
હુ ં ઇચ્છં છં કે મારા પ્રસવ સમય / બાળકના જન્મ દરમ્યાન કોઈ પણ તબીબી શ્ચવદ્યાિી િાજર ન િોય
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
તબીબી શ્ચવદ્યાિીઓ તેમના નામાંહકત શ્ચમડવાઇફ માગભદશભકની સાિે નજીકિી કાયભ કરે છે અને તમારી સંમશ્ચતિી તેમના
નામાંહકત શ્ચમડવાઇફ માગભદશભકની દે ખરે ખ િેઠળ તમને કાળજી અને સમિભન પ્રદાન કરશે.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

4.

માિે થોડી વધાિાની જરૂરિયાતો છે

...

મારી ર્ાષામાં ર્ાષાંતર કરવા માટે મને મદદની જરૂર પડશે
મને એલજી અને / અિવા શ્ચવશેષ આિાર જરૂહરયાતો છે
મારી અમુક ધાશ્ચમિક માન્યતાઓ અને િોડા હરવાજો છે જેનુ ં હુ ં પાલન કરવા માંગ ુ ં છં
મારી / મારા સાિી ને િોડી વધારાની જરૂહરયાતો છે
જો તમારે કોઈ ખાસ આવશ્યકતાઓ છે , તો કૃપા કરીને તમારી પ્રસ ૂશ્ચત કરાવનારી ટીમને શક્ય તેટલી વિેલી તકે
જણાવો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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5.

મેં માિા મીડવાઈફ / ડૉતટિ સાથે હ ૂઁ કે વી િીતે જન્મ આપવા માાંગ ુ છાં તેના વવશે મેં ચચાા કિી છે , માિા વવચાિો અને
લાગણીઓ છે

...

મોટાર્ાગની સ્ત્રીઓને યોશ્ચનમાગભ દ્વારા સામાન્ય પ્રસવ િશે, જોકે કે ટલાંક સંજોગોમાં શ્ચસઝેહરયન દ્વારા બાળકના જન્મની
ર્લામણ કરી શકાય છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

જો તમાિે આયોજજત કિે લ વસઝેરિયન દ્વાિા બાળકને જન્મ આપવો હોય તો કૃપા કિીને પ્રશ્ન 15 પિ જાઓ

6.

➡

કે ટલાક સાંજોગોમાાં, તમાિી વમડવાઇફ અથવા ડૉતટિ તમાિા પ્રસવ ની પીડાને કુ દિતી િીતે પ્રાિાં ર્ કિવા માટે િાહ
જોવાની બદલે કૃવિમ િીતે પ્રાિાં ર્ કિવા માટે ની
ઓળખવામાાં આવે છે )

ર્લામણ કિી શકે છે (આને ઇન્ડકશન ઓફ લેબિ તિીકે

...

મને ખબર છે કે શા માટે ઇન્ડતશનની ર્લામણ કરી શકાય છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
જો તમે તમારી જન્મ આપવાની શ્ચનયત તારીખ પછી 10 કે તેિી વધુ હદવસો બાદ જાઓ છો, તો તમારી કે ટલીક તબીબી
સ્તિશ્ચતઓ િોય છે અિવા તમારા ડૉતટર તમારા બાળકના તવાત્ય શ્ચવશે ભચિંશ્ચતત છે , જેને કારણે તમને ઇન્ડતશન ઓફ લેબર
કરવાની ઓફર કરી શકાય છે . આનુ ં તમારા શ્ચમડવાઇફ / ડૉતટર સાિે કાળજીપ ૂવભક આયોજન કરવામાં આવ્ર્ુ ં િશે અને તેનો
યોગ્ય પ્રબંધ કરવામાં આવશે.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

13

7.

પ્રસવ પીડા ના સમયે અને જન્મ આપવા દિમ્યાન હુાં નીચે મુજબની તકનીકી / પીડા િાહતનો વવચાિ કિીશ
અને તેને લક્ષ માાં લઇશ

...

હુ ં બધી પીડા રાિત દવાઓ લેવાનુ ં ટાળવાનુ ં પસંદ કરું છં
આત્મ-સંમોિન / હિલનો બશ્ચિિંગ
એરોમાિેરપી / િોશ્ચમયોપેિી / રીફ્લેતસોલોજી
પાણી (તનાન અિવા બશ્ચિગ
િં પ ૂલનુ)ં

TENS મશીન (રાન્સક્યુટેનીયસ ઇલેસ્તરકલ નવભ તટીમ્ર્ુલેશન)
ગેસ અને િવા (એન્ટોનૉતસ)
પેિાઈહડન / ડાયમોરફાઇન / મેસ્લટડ (ઓપીયોઇડ ઈન્જેતશન)
એપીડયુરાલ
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
પીડા રાિત માટે ના તમારા શ્ચવકલ્પો, જ્યાં તમે જન્મ આપવાનુ ં આયોજન કરો છો તેના આધારે રિેશે. તમારી શ્ચમડવાઇફ
સાિે ચચાભ કરો અને પ ૂછો કે તમારા તિાશ્ચનક પ્રસ ૂશ્ચત એકમ પર કયા શ્ચવકલ્પો ઉપલબ્ધ છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

8.

પ્રસવ પીડા અને જન્મ આપવા દિમ્યાન હુાં વવચારાં ુ છાં અને ઈચ્છાં છાં કે તે સમયે
મસાજ કરાય
જુ દા જુ દા સીધા તિાનો જેમ કે ચાર પગે /
ઉર્ડક / ઘટણની
ંૂ
ઉપર રિીને

બીન બેગ્સ, બિભ તટુ લ્સ અને બશ્ચિિંગ કાઉચ, જો
ઉપલબ્ધ િોય તો
એક પિારી, આરામ માટે - ઓશ્ચશકાના ટે કા સાિે
ઉભુ ં કરે લ અિવા મારા બાજુ પર પડેલા રિીને
લાઇટ ધધળી
ંૂ
અિવા મંદ કરીને
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં

...

ચાલતાં / ઊર્ા રિીને
એક બશ્ચિિંગ બોલ નો ઉપયોગ કરીને
એક બશ્ચિિંગ પુલ નો ઉપયોગ કરીને
સંગીત વગાડવામાં આવે (જે હુ ં પ ૂરું પાડીશ)
મારા જન્મ ર્ાગીદાર દ્વારા ફોટોગ્રાફ્સ લેવા /
હફલ્માંકન કરવુ ં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા
માંગ ુ ં છં

પસંદ કરું છં
પ્રસવ પીડાના તમારા સંજોગો તમારા માટે કઈ પસંદગીઓ ઉપલબ્ધ છે તેને પ્રર્ાશ્ચવત કરી શકે છે . કૃપા કરીને 34 - 40
અઠવાહડયા ના સમયગાળા વચ્ચે તમારા શ્ચમડવાઇફ સાિે ચચાભ કરો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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વ્યસ્તતગત જન્મ પસાંદગીઓ
9.

પ્રસવ પીડા અને જન્મ આપવા દિમ્યાન, તે ર્લામણ કિવામાાં આવે છે કે તમાિા બાળકનાાં ધબકાિાનુાં વનિીક્ષણ
કિવામાાં આવે …
હુ ં િેન્ડિેલ્ડ ઉપકરણ સાિે અટકી અટકીને ગર્ભના હૃદય દરનુ ં મોનીટરીંગ િતુ ં િોય તેને પ્રાધાન્ય આપવુ ં
પસંદ કરીશ.
હુ ં CTG મશીનનો ઉપયોગ કરીને સતત ગર્ભના હૃદયની દે ખરે ખ રાખવાનુ ં પસંદ કરું છં
જો મને સતત દે ખરે ખની જરૂર િોય તો હુ ં મોબાઇલ અને જો ઉપલબ્ધ િોય તો વાયરલેસ મોશ્ચનટહરિંગનો
ઉપયોગ કરીશ
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

10.

તમે પ્રસવ પીડા અને જન્મ પરની સામગ્રીને વાંચીને ગર્ભ શ્ચનરીક્ષણ શ્ચવશે વધુ જાણી શકો છો, કાં તો

એપ્લલકે શનમાં અિવા તમારી પ્રસ ૂશ્ચત પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

પ્રસવ પીડા દરશ્ચમયાન, તમારી શ્ચમડવાઇફ અને / અિવા ડૉતટર તમારા પ્રસવ પીડાની પ્રગશ્ચતનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવા માટે યોશ્ચન
પરીક્ષણોની ર્લામણ કરી શકે છે

...

મને ખબર છે કે શા માટે યોશ્ચનમાગભ પરીક્ષણ પ્રસવ પીડાની પ્રગશ્ચતનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવા માટે શ્ચનયશ્ચમત પરીક્ષણો
નો ર્ાગ છે
હુ ં જો શક્ય િોય તો યોશ્ચનમાગભ પરીક્ષણો ટાળવાનુ ં પસંદ કરું છં
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
યોવનમાગા પિીક્ષણો પ્રસવ પીડાની પ્રગવતના મલયાાંકનનો વનયવમત ર્ાગ છે અને તમાિી સાંમવત વવના તેને હાથ ધિવામાાં
આવશે નહીં.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

15

11.

કે ટલાક સંજોગોમાં, તમારા શ્ચમડવાઇફ કે ડોકટર તમારી પ્રસવ પીડા સાિે મદદ કરવા માટે દરશ્ચમયાનગીરીની પણ
ર્લામણ કરી શકે છે ...

મને ખબર છે કે શા માટે સિાય / િતતક્ષેપની ર્લામણ કરી શકાય છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
જો તમારા મજૂર ધીમો પડી જાય અિવા તમારા અિવા તમારા બાળકના તવાત્યની ભચિંતા િોય તો િતતક્ષેપની ર્લામણ
કરી શકાય છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

12. કેટલાક સાંજોગોમાાં, તમાિી મેટિવનટી ટીમ તમને સહાવયત અથવા સીઝેરિયન પ્રસવ વડે જન્મ
આપવાનીની ર્લામણ કિી શકે છે

...

હુ ં સમજુ ં છં કે શા માટે એક આશ્ચસતટે ડ પ્રસવની ર્લામણ કરી શકાય છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
જો તમારા બાળકને તે જન્મે તે માટે સૌિી સલામત માગભ માનવામાં આવે તો સિાશ્ચયત અિવા શ્ચસઝેહરયન પ્રસવ વડે
જન્મ આપવાની ર્લામણ કરી શકાય છે . તમારા ડૉતટર તમારી સાિે આની ચચાભ કરશે અને કોઈપણ પ્રહિયા િાિ
ધરવામાં આવે તે પિેલાં તમારી સંમશ્ચત માટે પ ૂછશે.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

13.

કે ટલાક સંજોગોમાં, તમારી શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર તમને જન્મ (episiotomy) ની સુશ્ચવધા માટે પેરીશ્ચનયમમાં

કાપો મ ૂકવાની ર્લામણ કરી શકે છે …
હુ ં સમજી શકુ ં છં કે શા માટે એપીશ્ચસઓટોમીની ર્લામણ િઈ શકે છે
હુ ં એપીશ્ચસઓટોમી ને ટાળવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
સિાશ્ચયત જન્મ માટે એક એશ્ચપસીટોમીની ર્લામણ િઈ શકે છે અિવા જો તમારી દાયણ / ડૉતટરની ભચિંતા છે કે તમારા
બાળકને ઝડપિી જન્મ લેવાની જરૂર છે . તો તમારી શ્ચમડવાઇફ / ડોતટર િંમેશાં તમારી સંમશ્ચત માટે પ ૂછશે

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

16

.

વ્યસ્તતગત જન્મ પસાંદગીઓ
14.

તમાિા બાળકના જન્મ પછી, તમાિા ગર્ા નાળને કાઢી નાખવામાાં આવશે (આ શ્રમના િીજા તબક્કા તિીકે ઓળખાય
છે ). આ થઈ શકે તે માટે નાાં બે માગો છે

...

હુ ં કુ દરતી (શારીહરક) ત્રીજો તબક્કો લેવા માંગ ુ ં છં, કોડભ અખંડ રિે છે અને હુ ં જાતે બિાર લલેસન્ટા દબાણ કરું
છં
હુ ં સહિય િડભ તટે જ ધરાવવા માંગ ુ ં છં, જ્યાં િોડી શ્ચમશ્ચનટો પછી કોડભ કાપી નાખવામાં આવે છે અને મને
ઓસ્તસટોશ્ચસનનો ઇન્જેતશન મળે છે , શ્ચમડવાઇફ / ડૉતટર મારા લલાતટે ન્ટા પિોંચાડે છે .
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
હુ ં / મારો જન્મ ર્ાગીદાર ગર્ભ નાળ ની કોડભ કાપી નાખવા માંગ ુ છં
હુ ં શ્ચમડવાઇફ / ડોતટરને ગર્ભ નાળ ની કોડભ ને કાપીને પસંદ કરું છં
તમારી શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર તમારા અંગત સંજોગોને લીધે સહિય િડભ તટે જની ર્લામણ કરી શકે છે અને જન્મ સમયે
તમારી સાિે ચચાભ કરશે.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

15.

જન્મ પછી તાત્કાલલક તમાિા બાળક સાથે ત્વચા-થી-ત્વચા સાંપકા ની ર્લામણ કિવામાાં આવે છે

...

હુ ં સમજી શકુ ં શા માટે ત્વચા િી ત્વચા સંપકભ ની ર્લામણ કરવામાં આવે છે
હુ ં ત્વચા િી ત્વચા સંપકભ તાત્કાભલક ચાહુ ં છં
હુ ં રાિ જોવાનુ ં અને ત્યાર પછી નક્કી કરવાનુ ં પસંદ કરું છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
જયાાં સુધી તમે અને તમારાં ુ બાળક બન્ને સાિા હોય ત્યાાં સુધી, ત્વચા થી ત્વચા નો સાંપકા કોઈપણ પ્રકાિના જન્મ પછી કિી શકાય
છે . તમાિા સાથીને પણ તમાિા બાળક સાથે ત્વચા - થી - ત્વચા સાંપકા હોઈ શકે છે .

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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16.

મને ખબિ છે કે માિા બાળકને ખોિાક આપવા માટે મને સહાય પિી પાડવામાાં આવશે, ખોિાકની બાબતના માિા
વવચાિો છે

...

ગર્ાભ વતિા દરશ્ચમયાન તમને શ્ચશશુને ખોરાક આપવાની શ્ચવશે ચચાભ કરવાની તક મળશે, જેમાં તતનપાનના મ ૂલ્ય શ્ચવશેની
માહિતી શામેલ િશે. શ્ચમડવાઈફ તમને એક સારી શરૂઆત સાિે તમારા બાળકના સંકેતો કે તે / તેણી ફીડ માટે તૈયાર છે
તે બતાવે છે તે શ્ચવચારને જલદી સમજવામાં મદદ કરશે.

17. મારા બાળકના જન્મ પછી, તે અિવા તેણીને શ્ચવટાશ્ચમન K ઓફર કરવામાં આવશે ...
હુ ં ચાહુ ં છં કે મારા બાળકને ઈન્જેતશન દ્વારા શ્ચવટાશ્ચમન K મળતુ ં િોય
હુ ં ઇચ્છં છં કે મારા બાળકને મૌભખક ટીપાંિી શ્ચવટાશ્ચમન K મળતુ ં િોય
હુ ં નિી ઇચ્છતી કે મારા બાળકને શ્ચવટાશ્ચમન K મળતુ ં િોય
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
શ્ચવટાશ્ચમન K એ પ ૂરક છે જે તમામ બાળકો માટે ર્લામણ કરવામાં આવે છે જે શ્ચવટાશ્ચમન K ની ઊણપ િી િતુ ં બ્લીહડિંગ
(VKDB) તરીકે જાણીતી દુ લભર્ સ્તિશ્ચતને અટકાવે છે . તેની કોઈ જાણીતી આડઅસરો નિી.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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તમાિાાં બાળકનો જન્મ થઈ

ગયા પછી

આ તમામ પ્રશ્નો પ્રસવ પીડા અને જન્મ બુકલેટ અને
પ્રસવપીડા અને જન્મ
માતાઓ અને પહરવારો માટે માહિતી પુસ્તતકા

તમારાં બાળકનો જન્મ િયાં પછી બુકલેટ અિવા ઉત્તર
પશ્ચિમ લંડન મમ અને બેબી એપ્લલકે શનમાં પ્રસવ પીડા

તમારાં બાળકનો

જન્મ િઈ ગયા પછી
માતાઓ અને પહરવારો માટે માહિતી પુસ્તતકા

અને જન્મ અને તમારાં બાળકનો જન્મ િયાં પછી
શ્ચવર્ાગની અંદર મળે લ માહિતીિી સંબશ્ચં ધત છે .
તમે 34 અઠવાહડયા પછીિી આ યોજના
તમારા શ્ચમડવાઇફને બતાવી શકો છો.
This information booklet is for women who are pregnant in ThisNorthbookletWestLondon.
Try and read this booklet early on and throughout yourshouldpregnancybegiven. to you It has a lot
of useful information for you to refer to. at the beginning of your
preg nancy alon g with any

This booklet accompanies the information provided in the North West London mum & baby app or
North West London maternity

otherbooklets:relevant information

This information pack is designed for women who are going home from
hospital, following the birth of their baby in North West London.
We recommend you read this booklet before you leave hospital.
This pack should be given to you by your midwives, along with any
relevant information and contact numbers you may need.

and contact numbers
Your p regn an cy, Person al car e plan s and Aft er your bab y’s b irth (avail abl e

at: www.bit.ly/NWLmaternityinformation)

you may need.

અમે ર્લામણ કિીએ છીએ કે તમે તમાિા બાળકના જન્મ પછી તેને તમાિા પોસ્ટનેટલ મેટિવનટી
ટીમ સાથે શેિ કિીને આ પ ૃષ્ઠો પિ ફિીથી જાઓ .

તમારા બાળક સાિે સંબધ
ં શ્ચવકસાવવો
1.

શુ ં તમે UNICEF નો 'તમારા બાળકને પ્રિમ વખત મળવુ'ં શીષભક ધરાવતો શ્ચવડીયો
જોયો છે ?
િા
ના
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

આ શ્ચવહડઓ www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/relationship-building-resources/meeting-baby-for-the-first-timevideo/ પર જોઈ શકાય છે
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2.

જન્મ પછી અને તેના થી પણ પછી તમાિા બાળક સાથે ત્વચા થી ત્વચાનો સાંપકા કિવાની ર્લામણ કિવામાાં આવે
છે

...
હુ ં ત્વચા િી ત્વચા ના સંપકભ ના લાર્ો શ્ચવશે જાગૃત છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

3.

બધી સ્ત્રીઓને તતનપાનના મ ૂલ્ય અને શ્ચશશુને સારી શરૂઆત માટે કે વી રીતે ખોરાક આપવો તે શ્ચવશેની માહિતી
આપવામાં આવે છે

...

હુ ં તતનપાનના મ ૂલ્ય શ્ચવશે જાગૃત છં
હુ ં કે વી રીતે એક સારી શરૂઆત સાિે બાળક માટે બિારનો ખોરાક મેળવવો તે માટે પહરભચત છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

4.

શ્ચશશુઓ ઘણી વખત પ્રારં ભર્ક સંકેતો આપે છે કે તેઓ ખવડાવવા માટે તૈયાર િોઈ શકે છે તે બતાવવા માટે . ...
હુ ં મારું બાળક ખવડાવવા માટે તૈયાર િઈ શકે છે તે જોવા માટે ના સંકેતો સાિે પહરભચત છં
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
હુ ં બાળક ખવડાવવા માટે તૈયાર િઈ શકે છે તે પ્રારં ભર્ક સંકેતો આપે છે તે સંકેતો સાિે પહરભચત છં …

બાળક ના જન્મ પછીના પ્રિમ ના િોડા કલાક અને હદવસો માટે તૈયારી કરવી
5.

તમારાં મેટરશ્ચનટી ર્ુશ્ચનટ પર મુલાકાત માટે ના કલાકો નો સમય અલગ અલગ િોઈ શકે છે ...
મેં મુલાકાતના સમયની તપાસ કરી છે અને મને ખબર છે કે જન્મ પછી મને કોણ કોણ મળી શકે છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

મુલાકાતીઓ માટે ના સમય જાણવાનુ ં ઉપયોગી છે , ખાસ કરીને જો તમારાં મુલાકાતીઓ લાંબા અંતરિી મુસાફરી કરી ને
આવતાં િોય ત્યારે
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.

તમાિાાં બાળકનો જન્મ થઈ ગયા પછી
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

6.

કે ટલાક ઉત્તર પશ્ચિમ લંડનમાં સ્તિત િોય તેવાં પ્રસ ૂશ્ચત / માત ૃત્વ એકમોમાં તમારો જન્મ ર્ાગીદાર હદવસના 24 કલાક,
બધા ક્ષેત્રોમાં તમારી સાિે રિી શકે છે

...

મને મારી સાિે રિેતાં જન્મ ર્ાગીદારો પરની મારી પ્રસ ૂશ્ચત એકમની તિાશ્ચનક નીશ્ચત શ્ચવશે પહરચય છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં
તમારાં શ્ચમડવાઇફને તમારી તિાશ્ચનક પ્રસ ૂશ્ચત એકમ શ્ચવશેની માહિતી માટે પ ૂછો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

7.

ઘિ ઉપિ વસ્તુઓ તૈયાિ કિવા વવશે વવચાિવુાં

...

તમારે પોતાને માટે અને તમારા બાળકને ઘરે કાળજી લેવા માટે તમે કઈ બાબતો કરી શકો તેના શ્ચવશે શ્ચવચારો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

8.

જયાિે બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તમને આધાિ / મદદ આપવા માટે જેઓ ઘિે પણ સક્ષમ હશે તેમના વવશે વવચાિ
કિો

...

તમારા પાટભ નર, શ્ચમત્રો, કુ ટુંબ અિવા પાડોશી, તે ધ્યાનમાં રાખવુ ં યોગ્ય છે કે જેઓ ઘરે પણ તમને મદદ કરવા માટે
સક્ષમ િશે

.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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ુ ાકાિી
જન્મ આપ્યા પછી તમાિી શાિીરિક અને ર્ાવનાત્મક સખ
9.

બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તમાિી શાિીરિક પુનઃપ્રાપ્પ્ત માટે તૈયાિ થવામાાં આવીને તમે અને તમાિા નવા કુ ટાંુ બ
ની શ્રેષ્ઠ શરૂઆત માટે આ વવચાિ મદદ કિી શકે છે , હુાં જાણુાં છાં ...
શારીહરક ફેરફારો ની અપેક્ષા કરવી
પ્રસુશ્ચત બાદ ના વખતના પીડા રાિત માટે ના શ્ચવકલ્પો
િાિની તવચ્છતા માટે નુ ં મિત્વ
ચેપના ભચહ્નો અને તેના માટે શુ ં કરવુ ં
પેપ્લ્વક ફ્લોર કસરત
શ્ચસઝેહરયન જન્મ પછી શારીહરક તવતિતા ની પુનઃપ્રાપ્લત
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

10.

જન્મ આપવો અને માતાવપતા બનવુાં એ એક મહાન ર્ાવનાત્મક પરિવતાનનો સમય ગણાય છે , તમે જન્મ પછી
કે વી િીતે અનુર્વો છો તે વવશે જાગૃત િહેવ ાંુ તમને તેના માટે તૈયાિ કિવામાાં મદદ કિી શકે છે

...

હુ ં અપેભક્ષત ર્ાવનાત્મક ફેરફારો શ્ચવશે જાગૃત છં

મારું કુ ટુંબ / શ્ચમત્રો મને ટે કો આપવા માટે શુ ં કરી શકે છે તે મેં ધ્યાનમાં લીધુ ં છે
હુ ં કે વી રીતે બાળકને જન્મ આલયા બાદ મારા ર્ાવનાત્મક અને માનશ્ચસક તવાત્ય સાિે જોડાયેલી મદદ
મેળવવી તે જાણુ ં છં

મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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તમાિાાં બાળકનો જન્મ થઈ ગયા પછી
11.

લાગણીઓ કે જે મને અને મારા પહરવાર માટે તે જોવુ ં જોઈએ કે તેનો સમાવેશ િાય છે ...
• શ્ચનરં તર ઉદાસી રિેવી / નીચો મ ૂડ િોવો

• ઉજાભ નો અર્ાવ લાગવો / અશ્ચતશય િાકે લા લાગે તેવ ુ ં અનુર્વો
• મારા બાળકને સંર્ાળવામાં મને અસમિભતા લાગે છે
• ધ્યાન કે સ્ન્રત કરવામાં સમતયાઓ લાગવી અિવા શ્ચનણભયો લેવામાં સમતયાઓ િવી
• ભ ૂખ લાગવામાં ફેરફારો િવા

• અપરાધ ર્ાવના, શ્ચનરાશા અિવા તવ-દોષ લાગણીઓ
• મારા બાળક સાિે બંધન કરવામાં મને મુશ્કેલી પડે છે
• સ ૂવામાં સમતયાઓ અિવા આત્યંશ્ચતક ઊજાભ

• સામાન્ય રીતે જે વતતુઓ હુ ં પસંદ કરું છં તેમાં રસ ઓછો િાતો જાય છે
• અશ્ચપ્રય શ્ચવચારો આવે છે કે જેનુ ં હુ ં શ્ચનયંત્રણ કરી શકતો નિી અિવા પાછા આવતાં રોકી શકાતા નિી
• આત્મિત્યાની લાગણીઓ અિવા આત્મ-નુકસાનના શ્ચવચારો આવવાં
• હિયાઓ અિવા શ્ચવકાસશીલ કડક શ્ચવશ્ચધ પુનરાવતભન િવુ ં
જો તમે આમાંના કોઈપણ લાગણીઓિી ભચિંશ્ચતત છો, તો તમે કોઈ શ્ચવશ્વાસ કરતા િો તેવી અંગત વ્યસ્તતને અને / અિવા
તમારાં શ્ચમડવાઇફ, િેલ્િ શ્ચવભઝટર અિવા GP સાિે વાત કરો.

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

તમાિા બાળકની કાળજી લેવી

12. ઘિે

જવા ના પહેલાાં ધ્યાનમાાં લેવાની બાબતોમાાં શામેલ છે ...
BCG રસીકરણ (જો તમારાં પ્રસ ૂશ્ચત એકમ દ્વારા ઓફર કરાઈ િોય)
કે વી રીતે કિી શકાય કે તમારું બાળક સારી રીતે તતનપાન કરતુ ં નિી
અસુરભક્ષત / માંદા બાળકના સંકેતો અને જો તમે ભચિંશ્ચતત િોવ તો શુ ં કરવુ ં
તમારા બાળકની નેપીમાં બદલાવ ની અપેક્ષા રાખવી

The team in your maternity unit will be on hand to provide support.
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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13. જયાિે

તમે ઘિે હો ત્યાિે ધ્યાનમાાં લેવાની બાબતોમાાં શામેલ થાય છે ...
સુરભક્ષત રીતે સ ૂવુ ં તે વ્યવિાર માં લાવવુ ં (અચાનક શ્ચશશુ ના મ ૃત્ર્ુ ના શ્ચસન્રોમનુ ં શ્ચનવારણ)
નવજાત કમળો - શુ ં સામાન્ય િોય છે , અને શા માટે નવજાત રતતની સમીક્ષાની જરૂર પડી શકે છે
તપોટ સ્તિશ્ચનિંગ પહરક્ષણ નાભર્ની કોડભ ની સંર્ાળ અને ત્વચાની સંર્ાળ
તમારા બાળકને તનાન કરાવવુ ં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

સામુદાવયક સાંર્ાળ અને આગળના પગલાાં
14.

સામુદાયીક પ્રસુશ્ચત બાદની સંર્ાળ શ્ચવશ્ચવધ સેહટિંગ્સ અને િેલ્િકે ર વ્યાવસાશ્ચયકોની એક મલ્ટીહડશ્ચસપ્લલનરી ટીમ દ્વારા
શ્ચવતહરત કરવામાં આવે છે . હુ ં જાણુ ં છં કે ...
સામુદાયીક પ્રસુશ્ચત બાદની સંર્ાળ
મારા તિાશ્ચનક સમુદાયના મીડવાઇફોનો સંપકભ કે વી રીતે કરવો
મારા આરોગ્ય મુલાકાતીનો કે વી રીતે સંપકભ કરવો
વધારાનો શ્ચશશુ ખોરાક આપવાનો સપોટભ કે વી રીતે મેળવવો
મારા તિાશ્ચનક બાળકોના કે ન્રોમાં ઉપલબ્ધ સેવાઓ કે વી રીતે મેળવવી
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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તમાિાાં બાળકનો જન્મ થઈ ગયા પછી
15. બાળકને

જન્મ આપ્યા પછી, માિે શુાં કિવાની જરૂિ પડશે ...
છ અઠવાહડયામાં મારા બાળકના જન્મની નોંધણી કરાવવાની રિેશે.
મારા GP સાિે મારા બાળકની નોંધણી કરાવવાની રિેશે.
મારા બાળક ના જન્મ પછી છ િી આઠ અઠવાહડયામાં મારા GP સાિે મારા અને મારા બાળક માટે તપાસ નો
સમય અને તારીખ આરભક્ષત કરવામાં આવશે..
મારા GP સાિે શસ્ત્રહિયા પર વધુ પરીક્ષણોની વ્યવતિા કરવામાં આવશે (જો મારા શ્ચમડવાઇફ અિવા
ડૉતટર દ્વારા ર્લામણ કરવામાં આવે છે તો)

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

16.

જો તમે પવામાાં અસ્સ્તત્વ હોય તેવી તબીબી પરિસ્સ્થવત ધિાવતાાં હોય અથવા જો તમે તમાિાાં જન્મ સમય કે તેની
આસપાસ માાંદા હતા, તો, તમને તમાિા ડૉતટિ દ્વાિા ચોક્કસ તબીબી ર્લામણો કિવામાાં પણ આવેલી હોઈ શકે છે .

..
હુ ં પ ૂવભમાં અસ્તતત્વ િોય તેવી તબીબી પહરસ્તિશ્ચત ધરાવુ ં છં અને મેં મારા ડૉતટર અને શ્ચમડવાઇફ સાિે મારી
પ્રસુશ્ચત વખતના ચોક્કસ સાર સંર્ાળ અને તેના શ્ચવષયક અન્ય જરૂરીયાતો શ્ચવષે ચચાભ કરી છે
મને જહટલતાઓનો અનુર્વ િયો િતો / જન્મની આસપાસ અતવતિતા િતી, મને મારા જન્મ પછીની સંર્ાળ
પર િતી અસરો શ્ચવશે જાણ છે
મને ખાતરી નિી / હુ ં વધુ માહિતી શોધવા માંગ ુ ં છં

માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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જન્મ પછીની અસિો

તમાિી વમડવાઇફ અથવા ડૉતટિ સાથે ચચાા કિવા માટે તમાિી
ગર્ાા વસ્થા અને જન્મ બાળકને આપવા વવશેની મારહતી
ગર્ાભ વતિા, શ્રમ, જન્મ અને જન્મ પછી તુરં ત તમારા અનુર્વ શ્ચવશે કોઈપણ મિત્વપ ૂણભ ભચિંતાઓ (તબીબી, ર્ાવનાત્મક
અિવા અન્ય) લખવા માટે નીચેની જગ્યાનો ઉપયોગ કરો - ખાસ કરીને જો તમને લાગે કે તે તમારા તવાત્ય અિવા
તમારા બાળકના લાંબા ગાળાના શારીહરક અિવા ર્ાવનાત્મક તવાત્ય પર અસર કરી શકે છે . તમારી ભચિંતાઓને તમારાં
શ્ચમડવાઇફ અિવા ડૉતટર સાિે વાત કરી અને તેમને તેના શ્ચવશે માહિતગાર કરો.
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1. ગર્ાાવસ્થા દિવમયાન ...
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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2. પ્રસવ પીડા અને જન્મની આસપાસ …
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :
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જન્મ પછીની અસિો

3. જન્મ પછી …
માિા વવચાિો, લાગણીઓ અને પ્રશ્નો :

આના દ્વારા ગર્ાભ વતિા અને જન્મની આસપાસની ઘટનાઓની સમીક્ષા કરવાનાં કાયભમાં સિાયરૂપ િઈ શકે છે , બધા ઉત્તર
પશ્ચિમ લંડન પ્રસ ૂશ્ચત એકમોમાં જન્મ પછીની અસરો / સાંર્ળવાની સેવા િોય છે જેનો જન્મ આલયા પછી કોઈપણ સમયે
ઍતસેસ કરી શકાય છે અિવા જ્યારે તમે ત્યાર બાદની ગર્ાભ વતિા માટે પાછા ફરો છો. તમારાં માત ૃત્વ સિાયક / મીડવાઈફ
અિવા આરોગ્ય મુલાકાતીને તમારાં પ્રસ ૂશ્ચત એકમ પર આ સેવા કે વી રીતે ઍતસેસ કરવી તે માટે પ ૂછો.
તમે તમાિા બાળકના જન્મ પછી આ પુસ્સ્તકાને િાખી શકો છો, તમે જાણી શકો છો કે તે તમાિી ઈચ્છાઓ અને પસાંદગીઓનો
એક ઉપયોગી િે કોડા છે , અને તે કોઈપણ ર્ાવવ ગર્ાા વસ્થામાાં તમને સહાય અને ટે કો આપી શકે છે .
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નોંધ :
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નોંધ :
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તમે કઈ વ્યસ્તતગત સાંર્ાળ યોજનાઓ પણા કિી છે અને ક્યાિે પણા કિી છે તેનો
િે કોડા િાખી શકો છો

:

ગર્ાભ વતિામાં આરોગ્ય અને સુખાકારી
પ ૂણભ િયાની તારીખ

વ્યસ્તતગત જન્મ આપવામાટે ની પસંદગીઓ
પ ૂણભ િયાની તારીખ

તમારાં બાળકનો જન્મ િયા પછી
પ ૂણભ િયાની તારીખ

જન્મ િઈ ગયા પછીની અસરો
પ ૂણભ િયાની તારીખ

આ પુસ્તતકા નોિભ વેતટ લંડનમાં NHS દ્વારા પ્રારં ભર્ક પ્રસ ૂશ્ચત કતાભ ઓ ને અપનાવવાની યોજનાના
ર્ાગરૂપે શ્ચવકસાવવામાં આવી િતી.

ઈમ્પીરિયલ કોલે જ હેલથ કે િ
NHS ટ્રસ્ટ
લાંડન નોથા વેસ્ટ યુવનવવસિટી
હેલથકે િ (લાંડન ઉત્તિ પવિમ
યુવનવવસિટી આિોગ્ય સાંર્ાળ)
NHS ટ્રસ્ટ

પ્રકાશન તારીખ: ઓતટોબર 2018
સમીક્ષા તારીખ: ઓતટોબર 2020

NW લંડન પ્તલશ્ચનકલ કશ્ચમશશ્ચનિંગ જૂિોના સિયોગ

ધ રહપ્લલિંગડોન હોસ્સ્પટલસ
NHS ફાઊંન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ચેપ્લસયા અને
વે સ્ટવમન્સ્ટિ હોસ્સ્પટલ
NHS ફાઊંન્ડેશન ટ્રસ્ટ

NW લાંડન
પ્તલવનકલ કવમશવનિંગ
જથોના સહયોગ

