
জরুরর সতর্ক তার লক্ষণ এবং রীভাবব আপনার স্াস্থ্যবসবা 
প্রদানরারীর সাবে রো বলববন সস সম্পবর্ক  জানুন।
যদি আপদি গর্ভ বতী হি বা গত এক বছরেে মর্যে বাচ্াে জন্ম দিরে থারকি তরব যদি এমি 
দকছু দিখা দিে দযটি সঠিক বরে মরি িা হে দসরষেররে আপিাে স্াস্যেরসবা সেবোহকােীে 
সারথ দবষেটি দিরে কথা বো গুেুত্বপূর্ভ। 

আপদি এই সতক্ভ তাে েষেরগুদেে দকািওটি অিুরব কেরে অদবেরবে দিদকৎসা পদেিয্ভা 
দিি:

•  গুেুতে মাথা বযেথা যা দসরে যাে িা বা 
সমরেে সারথ সারথ আেও খাোপ হে

•  মাথার�াো বা জ্াি হাোরিা

•  আপিাে দিরজে বা আপিাে দিশুে 
 ষেদত কোে দিন্া

•  আপিাে িষৃ্টিিদতিরত পদেবত্ভ ি

•  100.4º F বা তাে দবদি জ্বে

•  আপিাে হাত বা মুখমন্ডে অতযেদ্ক  
ফুরে যাওো

•  শ্াস দিরত সমসযো হওো

•  বুরক বযেথা বা দ্রুত হৃৎস্পন্দি

•  গুেুতে বদমরাব এবং বদম হওো 
(সকােরবোে বদমরারবে মত িে)

•  দপরে তীব্র বযেথা যা দসরে যাে িা

•  গর্ভ াবস্াে দিশুে িড়ািড়া বন্ধ বা ্ীে  
হরে যাওো

•  গর্ভ াবস্াে দযাদি দথরক েতি পড়া বা তেে 
িঁুইরে দবে হওো

•  গর্ভ াবস্াে পরে দযাদি দথরক প্রিুে েতিষেের 
বা িগু্ভন্ধযুতি তেে িঁুইরে দবে হওো

•  আপিাে পারে দফাো, োেরাব বা যন্ত্ররা

•  অদতমারোে ক্াদন্

আপরন আপনার শরীরবর  
সববেবর ভাবলা জাবনন।

আপিাে যদি এমি দকছু অদরজ্তা হে যা অস্ারাদবক 
বরে মরি হে বা আপিারক দিদন্ত করে দতারে,  

তাহরে এটিরক এদড়রে যারবি িা।

CDC-ে তাে উরবেগগুদে শুিুি প্রিাে অদরযাি সম্পরক্ভ  আেও জািুি www.health.ny.gov/HearHer এ।

HEAR
তার উদ্বেগগুলি শুনুন



•  আমাে সারথ দিখা কোে জিযে ্িযেবাি। আদম গর্ভ বতী/ সম্প্রদত গর্ভ বতী দছোম।  
আমাে দিষ মাদসক/ প্রসরবে তাদেখটি দছে ______________ এবং আমাে স্ারস্যেে দবষরে 
গুেুতে উরবেগ আরছ যা দিরে আদম আপিাে সারথ কথা বেরত িাই।

•  আদম ___________ (উপসগ্ভগুদে) দবা্ কেদছ যা __________ এে মরতা  অিুরূত হে 
(দবস্াদেতরারব বর্ভিা কেুি) এবং ___________ (�ন্া / দিরিে সংখযো) িী�্ভস্ােী হে।

•  আদম আমাে িেীেরক জাদি এবং এটি স্ারাদবক বরে মরি হরছে িা।

রজজ্াসা ররার জনথ্য নমুনা প্রশ্ন:
•  এই উপসগ্ভগুদেে অথ্ভ কী হরত পারে?

•  দকািও গুেুতে সমসযোে সম্াবিা বাদতে কেরত আদম দক দকািও পেীষো কোরত পাদে?

•  আমাে দকাি মুহূরত্ভ  ইমােরজদসি েুরম যাওো বা 911 িবেরে কে কোে কথা দবরবিিা কো 
উদিত?

 দ্রষ্টবথ্য:

রবোপরেন শুরু ররায় সহায়তা ররবত এই রনবদ্ক রশরাটি বথ্যবহার 
ররুন:

•  এই করথাপকথিটিে সূিিা এবং আপদি আপিাে প্রিািকােীরক দয অদতদেতি প্রশ্নগুদে 
দজজ্াসা কেরত িাি দসগুদে দিরে আসুি।

•  তারিেরক অবিযেই বেুি দয আপদি গর্ভ বতী আরছি অথবা এক বছরেে মর্যে গর্ভ বতী 
হরেদছরেি।

•  আপদি বত্ভ মারি দকাি ওষু্পরে গ্রহর কেরছি বা সম্প্রদত গ্রহর করেরছি তা দিদকৎসক বা 
িাস্ভরক বেুি।

•  দেরখ দিি এবং আপদি দকািও দকছু বুঝরত িা পােরে দস সম্পরক্ভ  আেও প্রশ্ন দজজ্াসা 
কেুি।

পরামশ্ক:

তার উববেগগুরল শুিুি
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দোগ দিেন্ত্রর ও প্রদতরো্ দকন্দ্র 
বোো উদ্াবি কো হরেরছ।
(Centers for Disease Control  
and Prevention)


