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আপিন যিদ গভ�বতী হন িকংবা গভ�বতী হওয়ার পিরক�না কেরন, তাহেল আপিন হয়েতা ভাবেছন আপনার জন�
কী কী েসবা ও সহায়তা রেয়েছ। এই িনবে� গভ�কালীন েসবা পাওয়ার উপায়, েকাথায় বা�া জ�দান করা যােব
এবং এর জন� কত খরচ লাগেব েস স�িক�ত িবক��েলা বণনা
� করা হেয়েছ – যােত কের আপিন আপনার
জন� সবেচেয় উপযু� িস�া��েলা িনেত পােরন।

মাতৃ�কালীন েসবা কী ?
মাতৃ�কালীন েসবা হল েসই েসবা যা আপিন গভ�কালীন সমেয় পােবন। আপিন যিদ এইমা� অবগত হেয়
থােকন েয আপিন গভ�বতী, তাহেল গভ�কালীন েসবা �� করার জন� আপনার ডা�ার (�জিপ) িকংবা ধা�ীর
সােথ �া�াত করা ���পূণ।�
গভ�কালীন সমেয়র �া�াত�েলা ���পূণ � যিদও আপিন সু� এবং আপনার গভ�াব�ায় েকােনা সমস�া েনই।
এই �া�াত�েলার মাধ�েম আপনার ধা�ী িকংবা �জিপ আপনার এবং আপনার বা�ার �া�� পরী�া করেবন
যােত কের তারা েযেকােনা ধরেণর সমস�া আেগ েথেকই িনণয়� কের েস�েলার িচিকৎসা করেত পােরন। এই
সা�াতকার�েলা আপনােক �� �জ�াসা করার এবং আপনার েকােনা উে�গ থাকেল েস�েলা স�েক�
আেলাচনা করার সুেযাগও েদেব।

গভ�কালীন সমেয়র �থম সা�াৎকার
আপিন যখন েমাটামু�ট ৬ েথেক ৮ স�ােহর গভ�বতী হেবন তখনই আপনার গভ�াব�ার �থম সা�াতকার�ট কের
েনওয়া সবেচেয় ভােলা। এই সা�াৎকার হেত পাের েকােনা ধা�ীর সে�, আপনার �জিপ'র সে�, িকংবা েকােনা
ি�িনেক িকংবা হাসপাতােল।
এই সা�াৎকাের, ডা�ার িকংবা ধা�ী আপনােক িন��ত করেবন েয আপিন গভ�বতী। তারা আপনার এক�ট
পু�ানুপু� �া�� পরী�া করেবন, যার মেধ� রেয়েছ আপনার এবং আপনার পিরবােরর েমিডক�াল ইিতহাস
স�েক� জানা। এছাড়াও তারা গভ�কালীন সমেয়র েসবা স�েক� আপনােক ���পূণ তথ�
�
েদেবন।
তারা আপনােক গভ�াব�ায় িকংবা �সেবর সময় সমস�া সৃ�� করেত পাের এমন েযেকােনা িবষয় পরী�া করেতও
বলেত পােরন – এই পরী�া�েলা আপিন করােবন িক করােবন না তা আপিনই িস�া� েনেবন।
গভ�াব�ায় সা�ােতর সময় আপনার েযসকল পরী�া িনরী�া এবং ��ান হেব েস�েলা স�েক� আরও েজেন
িনন।
পুেরা গভ�াব�া জুেড়ই আপনােক মাতৃ�কালীন �া�ােতর জন� আসেত হেব। গভ�াব�ায় সমস�া েনই এমন
অিধকাংশ গভ�বতী মিহলারা ৮ েথেক ১০ �ট �া�াত কের থােকন।

গভ�কালীন সমেয় আপিন কােদর সােথ েদখা করেবন ?
েকাথায় আপিন আপনার বা�া �সব এবং �াে��র পিরচযা � করােত চাে�ন তার উপর িভি� কের ৩ ধরেণর
�া�� েপশাজীবী আপনার গভ�াব�ায় আপনােক েদখা�না করেত পােরন ।
একজন ধা�ী গভ�াব�ায়, েলবার এবং বা�া জ�দােনর সময় মিহলােদর সহায়তা ও েসবা �দােনর জন�
িবেশষভােব �িশি�ত। ধা�ীরা সরকারী ও েবসরকাির হাসপাতােল, ধা�ীিবদ�া িবেশষ�েদর সােথ এবং
কিমউিন�টেত কাজ কেরন। তারা আপনােক গভ�াব�ায় সু� থাকেত সাহায� করেবন। আপনার যিদ েকােনা
জ�টলতা না থােক, তাহেল তারা আপনােক বা�া �সেবও সাহায� করেত পারেবন। এছাড়াও ধা�ীরা বা�া
জ�দােনর পর �থম কেয়ক স�াহ আপনার এবং আপনার বা�ার েদখা�না করেবন।
েজনােরল ��াি�শনার (�জিপ) হেলন ডা�ার যারা সাধারণ �া��েক উৎসািহত কেরন এবং অেনক ধরেণর �া��
সমস�ার জন� িচিকৎসা �দান কেরন। অিধকাংশ ে�ে� �জিপই হেলন �থম �া�� েপশাজীবী যার সােথ আপিন
েদখা করেবন যিদ আপিন মেন কেরন আপিন গভ�বতী।
েকােনা েকােনা �জিপ স��িলত েসবা �দান কেরন, েযখােন আপিন আপনার গভ�াব�ায় পিরচযার
�
জন� একজন �জিপসহ ধা�ী িকংবা ধা�ীিবদ�া িবেশষ�েদর সে�ও �া�াত করেবন । আপিন যিদ �ামীণ
িকংবা �ত�� অ�েল থােকন, তাহেল আপনার �জিপ হয়েতা গভ�াব�ার জন� �েয়াজনীয়
সকল পিরেষবাসহ বা�া জ�দােনও েসবা �দান করেত পারেবন।
অবে���িসয়ান (ধা�ীিবদ�া িবেশষ�) হেলন একজন ডা�ার িযিন গভ�াব�ায়, বা�া �সেবর সময় এবং �সেবর
পর পরই মা ও িশ� উভেয়র েদখা�না করার জন� িবেশষভােব �িশি�ত। আপনার পুেরা গভ�াব�া জুেড় এবং
বা�া �সেবর জন� আপিন একজন অবে���িসয়ানেক রাখেত চাইেত পােরন। আপিন যিদ সরকারী
হাসপাতােল বা�া �সব করান, আর যিদ �া��গত �েয়াজনই কারণ হয়, তেব আপিন
�ধুমা� একজন অবে���িসয়ানেকই েদখােত পােরন।

েকাথায় আপিন আপনার বা�া �সব করােত পােরন ?
েকাথায় আপিন আপনার বা�া �সব করােবন তার জন� আপনার েবশ কেয়ক�ট িবক� রেয়েছ। েবশীরভাগ
মিহলারা সরকারী িকংবা েবসরকাির হাসপাতােল, হয় েলবার ওয়ােড� অথবা বারিথং েস�াের েডিলভাির করান।
আপনার পিরচযার
� অংশ িহসেব অিধকাংশ হাসপাতালই অ�াি�ন�াটাল �ােশর ব�ব�া কের। একজন �জিপ
িকংবা ধা�ী আপনার গভ�ব�া িন��ত করার পর পরই হাসপাতাল িকংবা বাথ েস�ােরর
�
সােথ যু� হওয়া
ভােলা।
আপনার বাস�ােনর এলাকার উপর আপনার বা�া �সেবর �ান িনধািরত
�
হেত পাের। উদাহরণ��প আপিন যিদ
�ামীণ িকংবা �ত�� অ�েল থােকন েসে�ে� হয়েতা আপনার এই চাওয়া হেত পাের আরও সীিমত।
এজন� আপনার িনেজ েথেকই েখাঁজখবর িনেয় রাখা এবং আপনার জন� যা ভােলা হেব তা করাই ���পূণ।�
আপিন আপনার �জিপর সােথ এ িনেয় কথা বলেত পােরন, িকংবা ১৮০০ ৮৮২ ৪৩৬ ন�ের ে�গেন��, বাথ এ�
�
েবিবর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।

হাসপাতােল যাওয়া
এ�টই যিদ আপনার �থম গভ�ধারণ হেয় থােক, তাহেল হয়েতা আপিন িন��ত থাকেবন না কখন আপনার
হাসপাতােল িকংবা বাথ েস�াের
�
যাওয়া উিচত। এ িনেয় পরামেশর� জন� আপিন যিদ হাসপাতাল িকংবা বাথ �
েস�াের কল কেরন তাহেল সবেচেয় ভােলা হয়।

স�বতঃ আপিন কমপে� একতিদন হাসপাতােল থাকেবন, িনভ�র করেছ আপিন কত তাড়াতািড় েসেড় ওেঠন,
হেত পাের আপনার িসজািরয়ান বাথ, � এবং হেত পাের আপনার ও আপনার বা�ার িকছ� জ�টলতা।

খরচ কত পড়েব?
আপিন িক সরকারী না েবসরকাির হাসপাতােল েডিলভাির করােবন তার উপর িনভ�র কের খরেচর তারতম�
হেব। উভয় ে�ে�ই সুিবধা ও অসুিবধা আেছ।
অে�িলয়ায় সরকারী হাসপাতাল িকংবা বাথ েস�াের
�
গভ�াব�ার পিরচযা � �ী হয় কারণ
এ�ট েমিডেকয়ােরর আওতায় পেড়, যা অে�িলয়ার নাগিরক এবং অে�িলয়ায় �মন করেছন এমন িকছ� িকছ�
েলােকর িচিকৎসার ব�য় বহন কের। তেব েসে�ে� আপিন আপনার িনেজর ডা�ার িকংবা ধা�ী পছ� করেত
পারেবন না।
েবসরকাির ব�ব�ায় আপিন আপনার ডা�ার পছ� করেত পারেবন, িক� আপনােকই পিরচযার
� ব�য় বহন
করেত হেব অথবা আপনার ব�া��গত �া�� বীমা থাকেত হেব। েবসরকাির হাসপাতােল থাকার িকছ� খরচ
েমিডেকয়ার এবং আপনার �া�� বীমা বহন করেব, তেব এরপরও আপনােক িকছ� বাড়িত িফ িদেত হেত পাের
(যা ‘আউট অব পেকট’ খরচ িহেসেব পিরিচত)।
েবসরকাির �া�� বীমা আপনার গভ�কালীন পিরচযার
� ব�য় বহন করেব িকনা এবং এে�ে� এই খরেচর অথ �
েপেত আপনােক অেপ�া করেত হেব িকনা তা িন��ত হেয় িনন।
িবিভ� ধরেণর গভ�কালীন পিরচযার
� খরচ কত হেব তা জানা ক�ঠন হেত পাের। আপিন যিদ িন��ত না হন
তাহেল ডা�ার, হাসপাতাল িকংবা �া�� বীমার সােথ কথা বলুন, িকংবা ে�গেন��, বাথ এ�
�
েবিবর সােথ
েযাগােযাগ ক�ন।

সহায়তা এবং পরামশ �
গভ�কালীন সমেয় তথ�, পরামশ এবং
�
সহায়তার জন�ঃ
• আপনার �জিপ িকংবা ধা�ীর সােথ কথা বলুন
• অিতির� তথ� এবং সহায়তার জন� ে�গেন��, বাথ এ�
�
েবিবর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। আপিন একজন
েমটারনাল চাইলড েহলথ নােসর� সােথ ১৮০০ ৮৮২ ৪৩৬ ন�ের অথবা িভিডও কেলর মাধ�েম কথা
বলেত পােরন।
• েহলথ িডের� এর অনলাইন সািভ�স ফাই�ার আপনার িনকটবত� �া��েসবা �দানকারী এবং হাসপাতাল
খুেঁ জ েপেত সাহায� করেব।

