
गभार्व�ाका चेतावनी सङे्कतह� 
तपा� गभार्व�ाको अव�धमा वा प�छ कुनै प�न समयमा �न� म�े कुनै प�न महसुस गनुर्भएको छ भने कसैलाई फोन गनर्को 

ला�ग यी मागर्�नद�शनको पालना गनुर्होस्। 

3 सङे्कतह� दे�खएमा तपा�ले 911 मा फोन 
 

छाती द�ेु वा �दय ग�त द्र�त �पमा बढ्ने: तपा�लाई आफ्नो 
फो�ोमा रगत जमेको वा मुटुमा सम�ा भएको �न सक्छ �ास-प्र�ासमा किठनाइ �ने: तपा�लाई आफ्नो फो�ोमा 

रगत जमेको वा मुटुमा सम�ा भएको �न सक्छ 
आफैलाई वा अ� कसैलाई हानी पुयार्एको �वचार गन� 

तपा�लाई प्रसवो�र िडप्रेसन भएको �न सक्छ 

11 सङे्कतह� देखा परेमा तपा�ले आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई फोन गनुर्पछर् 
(911 मा फोन गनुर्होस ्वा उहाहँ�लाई प�ँच गनर् नसकेमा ER मा जानुहोस।् 

टाउको दुख्ाइ औष�धले �नको �नेछैन र लामो समयस� 
खराब �नेछ: तपा�लाई उ� र� चाप वा पो� ज� �प्र-

ए�ािम्�या भएको �न सक्छ 

च�र ला�े/बेहोश �ने: तपा�लाई �प्र-ए�ािम्�या, मुटु वा 
फो�ोका सम�ाह�, आघात वा र�स्राव भएको �न 

सक्छ 

आखँाका सम�ाह�: तपा�लाई �प्र-ए�ािम्�या वा 
आघात भएको �न सक्छ 

Z 
Z 

Z 

तपा�को पेटमा �नको न�ने पीडा: तपा�लाई उ� र� 
चाप वा पो� ज� �प्र-ए�ािम्�या भएको �न सक्छ 

हातह� वा अनुहार सु��ने: तपा�को नाडी �छटै्ट सु��एमा 
तपा�लाई �प्र-ए�ािम्�या भएको �न सक्छ 

अ�ा�धक थकान: तपा�लाई िडप्रेसन, रातो र� कोषको 
कम सङ्�ा वा मुटुको रोग भएको �न सक्छ 
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गभार्व�ाको अव�धमा ब�ाले तपा�लाई 10 ग�तह�को 
महसुस गराउन सामा� भ�ा लामो समय �लन सक्छ। 
ब�ाको ला�ग धेरै मात्रामा तरल पदाथर् वा भ्रूण किठनाइ 

नभएर संक्रमणको सङे्कत �न सक्छ 

गभार्व�ा प�छ �रो 100.4 �डग्री फरेनहाइट वा सोभ�ा 
बढी: संक्रमण भएको �न सक्छ 

वा�ा �ने (�बहानको �बरामी ज�ो होइन): तपा�लाई �वषाणु 
संक्रमण, खानामा �वषा�ता वा तपा�को फो�ो वा पाचक 

ग्र��मा सम�ा भएको �न सक्छ 

गभार्व�ाको अव�धमा वा प�छ एउटा �ाड माथर्त 
र�स्राव: यसको अथर् तपा�लाई एकदमै धेरै र�स्राव भएको 

�न सक्छ खटु्टामा सु��ने, रातोपन वा द�ेु: रगत जमेको �न सक्छ 

911 वा तपा�को �ा� �ाहार प्रदायकलाई भ�ुहोस:् 
म �न� कारणले । मैले ज� �दए 
र मैले अनभुव गद�छु  

[मा�थबाट रा�को चतेावनी सङे्कत]  

आफैलाई �व�ास गनुर्होस ्
तपा�ले �� रहेको महसुस गनुर्भएको छैन वा प्र�ह� छन ्भने सधै �चिक�ा 
�ाहार प्रा� गनुर्होस्। 

OHIO C OLLEGES OF MEDICINE  
सरकारको संसोधन के� 

 

  

 

 


