
#ReadyforParenthood

શુ ંતમે માતાપિતા બનવા 
માટે તૈયાર છોાે? 
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નવા માતાપિતા માટેની પટપ્્સ, ્સલાહ 
અને આધાર 

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

Gujarati



એકે નવા માતાપિતા બનવા બદલ  
એભિનંદન 

અેક નવા માતાપિતા બનવંુ જીવન બદલનારંુ છે. તે મનાેરંજક 
અને ઉતે્જક તેમજ કંટાળાજનક, અને અપતશય િડકારજનક 
હાેઈ શકે છે. 

અમારા આ #ReadyforParenthood 
ઝંુબેશનાે હેતુ માતાપિતા અને ્સભંાળ રાખનારાઆેને ટેકાે 
આિવાનાે છે. તમારા નવા બાળક માટે તમને મદદ કરવા 
ઘણી બધી માપહતી અને આધાર છે, તેથી જરૂર હાેય અેવી 
કાેઈિણ મદદ માટે િૂછાે.

#ReadyforParenthood



નવજાત ભશશ ુસંિાળ

જે તમારંુ બાળક વહલંુે જન્યંુ હાેય (37 અઠવાપડયા િહલેાં) અથવા 
માંદંુ હાેય, તાે તેઆેની નીઆેનેટલ યુપનટ (નવજત શશશ ુઅેકમ)માં 
કદાચ દેખરેખ રાખવાની જરૂર િડી શકે છે. નવજત શશશ ુ્સભંાળમાં 

બાળકનું હાેવંુ ચિ �ચંતાજનક હાેઈ શકે છે, 
િરંતુ તમે જરૂરી બધી જ માપહતી 
અને આધાર મેળવી શકશાે.

તમે હજુ િણ તમારા બાળકની ્સભંાળ લેવા માટે ્સામેલ હશાે અને 
તનેે ખવડાવવા, ધાેવડાવવા, તનેાં બાળાેતીયા બદલવા અને તનેે િકડી 
રાખવા માટે આધાર આિવામાં આવશ.ે આ તમને અેકબીજ ્સાથે 
પનકટ આવવામાં મદદરૂિ કરશ.ે



જાેડાણ

તમારા નવા બાળક ્સાથે જેડાણ ્સાધવામાં ્સમય લાગી શકે છે. તમે 
ચામડીથી ચામડીનાે ્સિંક્ક કરીને તેમને જણવાનું શરૂ કરી શકાે છાે. 
તમારા બાળકને શુ ંગમે છે તે જવેામાં ્સમય પવતાવવાે અને તમે તનેે 
ખવડાવાે કે તનેાં કિડાં બદલાે ત્ારે તનેી 
્સાથે વાત કરવી અે વસ્તુ જેડાણની 
શરૂઆત માટે  
ઉત્મ છે.

તમારા બાળકને િકડી રાખવંુ, નજરથી ્સિંક્ક કરવાે, સ્સ્મત કરવંુ 
અને તેમની ્સાથે વાત કરવી, તમારા બાળકને ્સરુપષિત અને 
્સકંળાયેલા હાેવાનું અનુભવવામાં મદદ કરે છે અને તમારાે ્સબંંધ ગાઢ 
બનાવવામાં મદદ કરશ.ે

તમારા બાળકને તમારી ્સાથે રહવેામાં ખૂબ ગમે છે!



ભશશનુે સ્ તનિાન કરાવવું 

માતાઆે અને શશશઆેુ માટે સ્તનિાનના ઘણાં ફાયદા છે. જે તમારે 
સ્તિાન માટે આધારની જરૂર હાેય, તાે તમારી ચિમડવાઈફ અથવા 

સ્વાસ્થય મુલાકાતીને િૂછાે અથવા તમારા સ્ાપનક 
સ્તનિાન ્સિાેટ્ક ગ્િૂનાે ્સિંક્ક કરાે.

જ ેતમારંુ બાળક લગભગ છ મપહનાનુ ંછે અન ેસ્સ્ર માથંુ રાખીને 
બેઠેલી સ્સ્પતમાં રહ ેછે અન ેતનેી આખંાે, હાથ અન ેમાેઢંુ અેકબીજ 
્સાથે તાલમેલ ્સાધી શકે છે, તાે કદાચ ઘન િદાથ્ક આિવાનુ ંશરૂ 
કરવાનાે ્સમય થઈ ચૂક્ાે છે. અ ેમહત્તવિૂણ્ક છે કે આખી પ્રપરિયામાં બહુ 
ઝડિથી ઉતાવળ ન કરવી. તમારા સ્વાસ્થય મલુાકાતી ્સાથે વાત કરાે.



વધુ સુરપષિત રીતે ઊંઘવાનું

તમારા બાળક માટે ઊંઘવાની ્સાૌથી ્સરુપષિત રીતે અે છે કે તનેે 
મજબૂત િલંગ, મૅટ્ર્ેસ, ઘાેડીયંુ, કે માેચિઝ્સ બાકેટમાં તનેી િીઠ િર 
્સવૂડાવવંુ. ્સડન ઇન્ફન્ટ ડથે સ્્સન્ડ્ર ાેમ (SIDS) જેનું કારણ બની શકે 
અે વધારે િડતી ગરમી ટાળાે.

કેટલાક માતાપિતા તેમના બાળક ્સાથે બેડ શરૅ કરવાનું િ્સદં કરે છે. 
આ ્સરુપષિત રીતે કેમ કરાય અે જણવંુ મહત્તવનું છે.  વ્ાવ્સાપયક 
્સલાહ લાે અને લલાબાય ટ્રસ્ટની ્સરુપષિત ઊંઘની ્સલાહને અનુ્સરાે.



ભશશનુું રડવું 

બધા જ બાળકાે રડ,ે અને થાેડા અન્ય કરતાં વધુ રડ.ે રડવંુ તમારા 
બાળકની રીત છે અે કહવેા માટે કે તેઆેને તમારી જરૂર છે. તેઆે 
ભૂખ્ા, થાકેલા, ખૂબ ગરમ કે ઠંડા હાેઈ શકે છે, અથવા નૅપિ 
બદલવાની કે આચિ �લંગન કરવાની જરૂર િડી શકે છે.  

તમને ગમે તેટલી તણાવ કે પનરાશા લાગતી હાેય, તમારે તમારા 
બાળકને ક્ારે િણ હલાવવા ન જેઈઅે. જે તમને મદદ કે આધારની 
જરૂર હાેય તાે કાેઈની ્સાથે વાત કરાે. જે તમે ચિ �ચંપતત હાે કે તમારા 
બાળકની તસ્બયત ્સારી નથી, તાે તમારા GP ્સાથે વાત કરાે અથવા 
NHS 111ને કાૅલ કરાે.



ગિાભાવસ્ા એને બાળકના જન્મના એકે વર્ભા 
દરમમયાનનું માનસસક સ્ વાસ્થય 

બાળક હાેવંુ અ ેજીવનની માેટી ઘટના છે અન ેપવપવધ પ્રકારની 
લાગણીઆેનાે અનભુવ થવાે સ્વાભાપવક છે. જે તમને 

આેછંુ આવતુ ંહાેય કે પનરાશા લાગતી હાેય, તાે 
તમારા િપરવાર, ચિમત્ાે, ચિમડવાઈફ, સ્વાસ્થય 
મલુાકાતી કે GP ્સાથે વાત કરાે. તમારા 
િાેતાન ેમાટે ્સમય ફાળવાે અન ેતમને જેનાથી 
આનદં મળતાે હાેય અ ેકાયાયો કયા્ક કરાે.

જે તમને લાગે કે તમારા ્સાથીને 
બાળકના જન્મ િછીની હતાશા છે, તાે 

તેમને જરૂરી મદદ અને ્સારવાર 
મેળવવા માટે પ્રાેત્્સાપહત કરાે. 

તમે ભાર વહેંચીને મદદ કરી શકાે છાે - તમારા બાળકની ્સભંાળ 
રાખવાની ્સાથાે્સાથ ઘરનાં કાયાયો કરવા જેવી વ્વહારુ બાબતાે કરી 
શકાે છાે.

્સાથીઆે માટે િણ બેચેન કે હતાશ થવંુ ્સામાન્ય છે તેથી જે તમને 
આેછંુ આવે તાે મદદ લાે.



અમે અમારા બાળકાેને જે વાતાવરણ િૂરંુ િાડીઅે છીઅે તે તેમના 
અનુભવાેને આકાર આિવામાં મદદ કરે છે. સ્વસ્ ખાવાનાે પ્રયત્ન 
કરાે અને પનયચિમત ક્સરત કરાે, અને આ તમારા બાળકાે માટે સ્વસ્ 
વત્કન કરવા પ્રાેત્્સાહન આિશ.ે

તંદુરસ્ ત જીવન જીવવું શારીપરક પ્રવૃપત્ ઊજ્કના સ્તરમાં વધારાે કરે છે અને તમને ્સારંુ 
લાગવામાં મદદ કરે છે. અેનાે અથ્ક અે નથી કે સ્જમમાં જેડાવંુ જેઈઅે. 
બાબાગાડી અથવા બગીને દુકાનાે અથવા િાક્કમાં ફેરવવંુ અે ્સપરિય 
થવાનાે ્સારાે માગ્ક છે. કેટલાક િાક્ક્ક  ્સમાં પનઃશલુ્ક ગ્ીન સ્જમ િણ છે 
જેનાે તમે ઉિયાેગ કરી શકાે છાે.



ઉદર એને નીચલા િાગનું સ્ વાસ્થય

જન્મ થયા િછી તમારી યાેપનમાંથી તમને રક્તસ્તાવ થશ.ે અે 
શરૂઆતમાં ભારે હશ,ે અને તમારે ્સિુર-અૅબઝાૅબ્કન્ટ ્સપેનટરી 
ટાૅવેલ્્સની જરૂર િડશ.ે જે તમને ટાંકા આવ્ા હાેય, તાે તનેે સ્વચ્છ 
અને ્સકૂા રાખાે અને જે તમે તનેા પવશ ેચિ �ચંપતત હાે તાે તમારી 
ચિમડવાઈફ, સ્વાસ્થય મુલાકાતી અથવા GPને જણાવાે.

બાળક થયા િછી, જે તમે અચાનક જ હ્સાે, ઉધર્સ ખાઆે 
કે હલાે તાે થાેડંુ િેશાબ લીક થવંુ અેકદમ ્સામાન્ય છે. જમીન 
િર ચત્ા ્સઈૂ િગના ઘંૂટણ િેટ તરફ લઈ આવવાની િેચિ્વ વક 
ફલાેર અેક્સર્સાઇઝ આમાં મદદ કરી શકે છે. જે તમને ઉદરના 
ભાગમાં દુખાવાે હાેય અથવા િેશાબ 
લીક થતાે હાેય, તાે મદદ માટેની 
પફઝીયાેથેરાિી માટે રેફરલ 
માટે િૂછાે.



ધૂમ્રિાન બંધ કરવું

તમારા બાળકના જન્મ િછી િણ ધૂમ્રિાન તનેા સ્વાસ્થયને નુક્સાન 
િહાેંચાડી શકે છે. ્સકેન્ડહને્ડ સ્માેક, ્સડન ઇન્ફન્ટ ડથે સ્્સન્ડ્ર ાેમ 
(SIDS)ની શક્તાને વધારી શકે છે અને તમારા બાળકને તનેા પ્રથમ 
વર્્કમાં ફેફ્સાંની ્સમસ્ા અથવા ચેિ ્સાથે હાૅસ્સ્િટલમાં દાખલ થવાની 
શક્તા વધી શકે છે.

ધૂમ્રિાન બંધ કરવંુ મુશ્કેલ હાેઈ શકે છે, િરંતુ પ્રયા્સ કરવામાં ક્ારેય 
માેડું થતું નથી. તમારી ચિમડવાઈફ, સ્વાસ્થય મુલાકાતી અથવા GP 
્સાથે વાત કરાે અથવા તમારી સ્ાપનક ધૂમ્રિાન બંધ કરાે ્સવેાનાે 
્સિંક્ક કરાે.



તંદુરસ્ ત એને સ્ વસ્ સંબંધાે

બાળક હાેવાને કારણે ઘણીવાર ્સબંંધાે િર તાણ આવે છે. જ્ારે 
શક્ હાેય ત્ારે અેકબીજ માટે ્સમય કાઢાે. અેકબીજને િરસ્િર 
કાળજીની અને ્સમાપવષ્ટ હાેવાની  
લાગણી થાય અે માટે નાની નાની  
વસ્તુઆે કરાે. 

જે તમારે મદદ અથવા આધારની જરૂર હાેય તાે કાેઈની ્સાથે વાત 
કરાે. તમે પરલેશનશશિ કાઉન્્સલેરનાે ્સિંક્ક કરી શકાે તવેી ઘણી 
બધી રીતાે છે અને તેમાંથી કેટલીક પનઃશલુ્ક છે. જન્મ િછી ઘરેલુ 
્સઘંર્્ક અને દુવ્્કવહાર વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. મદદ મેળવાે અને 
જે તમે તાત્કાચિલક જખેમમાં હાે તાે 999 િર કાૅલ કરાે.



ગિભાપનરાેધ એને સગિાભાવસ્ાઓેમાં 
સમયગાળાે

જે તમે સ્તનિાન કરાવતા હાે અને તમારા માસ્્સક ધમ્ક ફરી શરૂ 
ન થયા હાેય તાે િણ તમે બાળકના જન્મના ત્ણ અઠવાપડયા િછી 
ગભ્કવતી થઈ શકાે છાે.

જ્ાં ્સધુી તમે ફરીથી ગભ્કવતી થવા માંગતા ન હાે ત્ાં ્સધુી, પ્રથમ 
વખત ્સપહત, જન્મ આપ્યા િછી જ્ારે િણ તમે ્સભંાેગ કરાે ત્ારે 
અમુક પ્રકારના ગભ્કપનરાેધકનાે ઉિયાેગ કરવાે મહત્તવિૂણ્ક છે. વધુ 
માપહતી માટે તમારા GP ્સાથે વાત કરાે અથવા તમારા સ્ાપનક 
કુટંુબ પનયાેજન પ્લલપનકનાે ્સિંક્ક કરાે.



વૅપસિનેશન્સ

તમારા બાળકના જન્મ િછી તરત જ તમારા GP દ્ારા શશશ ુઅને 
બાળિણનાં વૅપક્સનેશન્્સ પનઃશલુ્ક આિવામાં આવે છે. તમારા 
િાેતાના બાળકને બચાવવાની ્સાથાે્સાથ, તમે રાેગના ફેલાવાને 
અટકાવી અન્ય શશશઆેુ અને બાળકાેને િણ ્સરુપષિત કરી રહ્ાં છાે.

વૅપક્સનેશન અિાયેલા લાેકાે ગંભીર રીતે બીમાર થાય અેવી શક્તા 
ઘણી આેછી હાેય છે અને જ્ારે આ આિવાની દરખાસ્ત આવે ત્ારે 
તમારી િા્સ ેબીમારી ્સામનેું વૅપક્સન હાેવંુ જેઈઅે. 



ઉિયાેગી મલન્કસિ 
આ િુસ્સ્તકામાં આવરી લેવામાં આવેલ કાેઈિણ પવર્યાે પવશ ેવધુ જણવા માટે 
અહી ંઉિયાેગી ્સ્ંસાધનાેની શ્ેણી છે:

નવજાત ભશશ ુસંિાળ
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth 
• nhs.uk (શાેધાે premature babies) 

જાેડાણ
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (આના િર પ્લલક કરાે baby moves )

ભશશનુે સ્ તનિાન કરાવવું

• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (શાેધાે breastfeeding) 
•  nhs.uk/start4life/baby (આના િર પ્લલક કરાે feeding your baby )

વધુ સુરપષિત રીતે ઊંઘવાનું

• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources
• nhs.uk (શાેધાે SIDS ) 

ભશશનુું રડવું 

• iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (શાેધાે crying baby ) 

ગિાભાવસ્ા એને બાળકના જન્મના એકે વર્ભા દરમમયાનનું માનસસક સ્ વાસ્થય 
• tommys.org (શાેધાે postnatal depression ) 
• mind.org.uk (શાેધાે perinatal ) 
• nct.org.uk (શાેધાે perinatal depression )

તંદુરસ્ ત જીવન જીવવું 

• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (શાેધાે keeping fit ) 

ઉદર એને નીચલા િાગનું સ્ વાસ્થય 
• nct.org.uk (શાેધાે pelvic floor )
• nhs.uk (શાેધાે post pregnancy )
• squeezyapp.com

ધૂમ્રિાન બંધ કરવું 

• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (શાેધાે breast feeding and smoking )
• lullabytrust.org.uk/smoking 

તંદુરસ્ ત એને સ્ વસ્ સંબંધાે 

• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk

ગિભાપનરાેધ એને સગિાભાવસ્ાઓેમાં સમયગાળાે 
• nhs.uk (શાેધાે contraception after baby )
• nhs.uk (શાેધાે planning baby )
• nhs.uk (શાેધાે planning another pregnancy )

વૅપસિનેશન્સ 
• nhs.uk (શાેધાે pregnancy and covid )
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

આ ઝંુબેશ પવશનેી વધુ માપહતી માટે અને વધુ ્સ્ંસાધનાે જવેા માટે, આની 
મુલાકાત લાે:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



શુ ંતમે માતાપિતા બનવા માટે 
તૈયાર છોાે?

વધુ માપહતી માટે મુલાકાત લાેઃ

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

માતાપિતા થવા િરના વધુ ટંૂકા ્સકેંતાે અને પટપ્્સ માટે, શાેધાે 
#ReadyforParenthood ્સાેશશયલ મીપડયાની તમારી  
િ્સદંગીની ચૅનલ િર.

નીચેની લાેકલ મેટરપનટી અૅન્ડ પનઆેનેટલ સ્્સસ્ટમ્્સ (LMNS) ્સપહત પવપવધ 
પહસ્્સદેારાેના આધાર ્સાથે NHS ્સાઉથ ઈસ્ટ રીજ્ાેનલ મેટરપનટી ટીમ દ્ારા 
તમારા માટે લાવવામાં આવંુ્ છે:

• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight  

and Portsmouth LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS
 

 

તમને અમારા ્સહયાેગી ઝંુબેશમાં િણ કદાચ ર્સ હાેઈ શકે છેઃ 

શુ ંતમે ગર્્ભભાવસ્્ભ મ્ભટે તૈય્ભર છો્ેભ?

વધુ માપહતી માટે મુલાકાત લાેઃ 
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

શુ ંતમે ગિાભાવસ્ા માટે 
તૈયાર છોાે?

#ReadyforParenthood

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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