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এক্ািপক প্রেগকেিসি (জরায়ুর বাইকর গভ্ভধারণ) কী??
এক্ািপক গভ্ভধারণ হক�া একিট সাধারণ, তকব িকছ়ু প্ষেকরে রোণঘাতী অবস্া যা রেিত ৮০ জকের 
মকধযে ১ জে গভ্ভবতীকক আক্ান্ত ককর। সহজভাকব ব�ক�, এর অথ্ভ “সিিক স্াকের বাইকর গভ্ভধারণ। 
একিট িেিিক্ত িিম্াে়ু জরায়ু (গভ্ভাশয) গহ্বকরর বাইকর স্ািপত হক� (আটকক প্গক�) এিট ঘকট। মাকে 
মাকে, িেিিক্ত িিম্াণ়ু প্যককাকো জাযগায আটকক প্যকত পাকর, প্যমে, িিম্াশয, জরায়ুর ম়ুখ, ত�কপট, 
বা িসজাকরর কাটা দাগ।  

এক্ািপক প্রেগকেিসির কারণগুক�া কী কী??
প্যককাকো োরী অথবা সন্তাে-ধারকণর বযকস গভ্ভধারণ করকত সষেম বযেিক্ত, িযিে প্যৌেভাকব সিক্য 
অথবা সহাযক রেজেে রেয়ুিক্ত (এআরিট) িিিকৎসা িেকছেে, তার এক্ািপক গভ্ভধারকণর ে়ু ঁিক 
আকছ। প্বিশরভাগ প্ষেকরে এর কারণ িেধ্ভারণ করা যায ো। তকব, প্প�িভক ইেফ্যোকমটির িিিজজ, 
এক্াকমিরিওিসস বা িটউবা� সাজ্ভািরর মকতা স্াস্যেগত অবস্া থাকক�, এক্ািপক গভ্ভধারণ হওযার 
সম্াবো প্বিশ থাকক। এছাডাও জরুরী জন্মিেযন্ত্রক িমিে িপ� এবং ইন্টাইউকটরাইে িিভাইস 
(আইইউিি) এই ে়ু ঁিক বৃিধির জেযে দাযী। এক্ািপক গভ্ভধারণ বংশগত েয এবং এর সাকথ 
িমসকযোকরজ বা অযোকবারশকের প্কাকো সম্পক্ভ প্েই।

এিট মকে রাখা গুরুত্বপূণ্ভ প্য এক্ািপক গভ্ভধারণ আপোর প্দাি েয এবং এিট হওযা রেিতকরাধ করার 
জেযে আপিে করকত পাকরে এমে িকছ়ু প্েই।

এর িিিকৎসা িকভাকব করা হয?
আপোর অবস্ার উপর িেভ্ভর ককর িতেিট পধিিতকত এক্ািপক গভ্ভধারকণর িিিকৎসা করা যায:

• পয্ভকবষেকণর মাধযেকম বযেবস্াপো (িিিকৎসা বা সাজ্ভাির ছাডাই গভ্ভাবস্া আপো আপিে িিক হকয 
 যায িকো তা প্দখকত পয্ভকবষেণ এবং অকপষো করা)
• প্মিিকক� বযেবস্াপো (িমকথাকরিকসেট োকম পিরিিত একিট ওি়ুধ প্পিশকত ইকজেকশকের মাধযেকম 
 প্দওযা হয)
• সািজ্ভকা� বযেবস্াপো (প্িতোোশক বযেবহাকরর মাধযেকম অপাকরশে করা)

যিদ আপিে এক্ািপক গভ্ভধারণ ককরকছে বক� িেিচিত হয এবং আপোর অবস্া িস্িতশী� থাকক, 
স্পন্দে ও রক্তিাপ স্াভািবক সীমার মকধযে থাকক, এবং অিধক রক্তপাত অথবা তীব্র বযোথা ো হয এবং 
যিদ মাথা প্ঘারা বা অজ্াে হকয যাওযার মকতা প্কাকো �ষেণ প্দখা ো প্দয, তাহক� আপোর িাক্তার 
আপোর সাকথ িবিভন্ন িিিকৎসা িবকল্প িেকয কথা ব�কবে। 



দ়ুভ্ভাগযেবশত, িকছ়ু মাে়ুকির প্কাকো রোথিমক �ষেণ থাকক ো, তাই এমে একিট সমকযর পকর 
মূ�যোযকের জেযে উপিস্ত হে যখে িিিকৎসার জেযে িবকল্প তখেও উপ�ভযে থাকক। যিদ আপোর রেি়ু র 
রক্তষেরণ হয, তীব্র বযেথা, বা মাথা প্ঘারা বা অজ্াে হওযার �ষেণ থাকক তাহক� আপোর িাক্তার 
সম্বত �যোপাকরাক্ািপ োমক একিট অে়ুসন্ােমূ�ক সাজ্ভািরর পরামশ্ভ প্দকবে। যা িককহা� সাজ্ভািরর 
মাধযেকম করা হয যাকত তারা আপোর ত�কপকটর িভতকর কী ঘটকছ তা প্দখকত পাকর।

িবস্ািরত তকথযের জেযে, অে়ুগ্রহ ককর উপয়ুক্ত ি�ফক�ট(গুক�া) প্দখ়ুে, প্যখাকে সংিলিষ্ট িিিকৎসা 
িবকল্প(গুক�া) বযোখযো করা হকযকছ।

এক্ািপক গভ্ভধারকণর পিরণিত কী হকব?
এিট দ়ুঃখজেক প্য, প্কাকো এক্ািপক গভ্ভধারণকক জরায়ুকত িেকয আসা সম্ব েয। প্বিশরভাগ প্ষেকরে 
এক্ািপক গভ্ভধারণ দ্রুত প্শি হকয যায এবং একিট িপিরযি বাদ পডার আকগই অথবা সামােযে বযোথা 
ও রক্তপাত হকয প্শািিত হকয যায। এরূপ প্ষেকরে, এক্ািপক গভ্ভধারণ খ়ুব একটা ধরা পকড ো এবং 
িমসকযোকরজ হকযকছ বক� ধকর প্েওযা হয। যিদ প্কাকো এক্ািপক গভ্ভাবস্া িেণ্ভয করা হয এবং 
পয্ভকবষেকণর মাধযেকম বযেবস্ািপত হয, তাহক� শরীর স্াভািবকভাকবই গভ্ভাবস্া প়ুেরায প্শািণ করকব। 

যিদ প্কাকো এক্ািপক গভ্ভাবস্া সফ�ভাকব প্মিিকক� বযেবস্াপোর মাধযেকম িিিকৎসা করা হয, তাহক� 
শরীর গভ্ভাবস্াকক একইভাকব প়ুেরায প্শািণ ককর প্যমেিট পয্ভকবষেকণর মাধযেকম বযেবস্পোর প্ষেকরে 
হয। 

যিদ আপোকক সাজ্ভাির করা হয, তাহক� হাসপাতা� আপোকক গভ্ভ অবকশি দাহ বা দাফকের বযেবস্া 
করার স়ুকযাগ িদকব, অথবা, যিদ আপিে িাে, তাহক� গভ্ভ অবকশি বািডকত িেকয যাওযার এবং 
বযেিক্তগত বযেবস্া প্েওযার স়ুকযাগ প্দওযা হকব। হাসপাতা� প্ভকদ এই স়ুকযাগ পিরবিত্ভত হকত পাকর 
এবং িকছ়ু হাসপাতা� আপিে িজজ্াসা ো করক� সংকবদেশী� িেষ্পিতির স়ুকযাগ োও িদকত পাকর। 
্িটশ িেকদ্ভশো িভন্ন হক�ও, এিট ইং�যো্ ও ওকয�কস অববধ েয। আপোর ও আপোর সঙ্ীর কাকছ 
প্কােিট সবকিকয ভাক�া মকে হয তা িিক করার জেযে আপোকদর সময প্দওযা হকব।

আপোর আকবগ
এক্ািপক গভ্ভধারণ হওযার ফক� অকেক জিট� এবং কখকো কখকো িবভ্ািন্তকর আকবগ ততির 
হকত পাকর। এক্ািপক গভ্ভধারকণর ফক� আপোর গভ্ভাবস্া েষ্ট হয, যা আপোর রেজেেতকন্ত্রর 
গুরত্বপূণ্ভ অঙ্ (যিদ আপোর প্ফক�ািপযাে িটউব সাজ্ভািরর সময প্ককট প্ফ�া হয) এবং শািররীক ও 
মােিসকভাকব রেকযাজেীয িিিকৎসার প্েওযার পাশাপািশ আপোকক মৃত়ু যের (আপোর জীবকের ে়ু ঁিক) 
সাকথ �ডাই করকত হকযকছ। িকছ়ু রোথিমক অে়ুভূিতর মকধযে থাককত পাকর অিবশ্াস, ভয, প্ভকে 
পডা, শূেযেতা, উকবেগ, রাগ, দ়ুঃখ, অপরাধকবাধ, ঈি্ভা, দ়ু িচিন্তা বা দ়ুভ্ভাবো। আপিে হযকতা প্দখকবে 
প্য এই অিভজ্তা আপোর সঙ্ী, আপোকদর সম্পক্ভ, আপোকদর আশা, ভিবিযেৎকক িঘকর আপোকদর 
পিরকল্পোয রেভাব প্ফক�কছ, এবং আপোককই হযকতা পিরবার, আত্ীয-স্জে, বন়্ু , ও সহকম্ভীকদর 
কাকছ এসবিকছ়ু ব�কত হকছে।



শািররীকভাকব, hCG প্�কভ� অ-গভ্ভবতী অবস্ায িফকর ো আসা পয্ভন্ত (এমেিক সাজ্ভািরর পকরও 
ককযক সপ্াহ পয্ভন্ত সময �াগকত পাকর), আপিে গভ্ভবতী ‘অে়ুভব’ করকত পাকরে। এিট প্সই কষ্টকর 
অিভজ্তার মােিসক আঘাত আর হারাকোর সৃ্িত হকয আপোর কাকছ বারবার িফকর আসকত পাকর। 
রেথম ককযক িদে বা সপ্াহ আপোর শািররীক স়ুস্তার জেযে বযেয হকত পাকর এবং এ িেকয তাডাহুকডা 
ো করাই ভাক�া। আপোর পকষে সাকথ সাকথই তদেিন্দে কায্ভক্কম িফকর আসা সম্ব োও হকত পাকর 
এিট প্বাো এবং িেকজকক িেরামকযর জেযে সময প্দওযা মাে়ুি প্য রেতযোশা ককর তা সহজ করকত 
সাহাযযে করকত পাকর। িেকজর রেিত েমেীয হওযা এবং এক্ািপক গভ্ভধারকণর মােিসক ও শািররীক 
অবস্া প্থকক স়ুস্তা �াকভর জেযে িেকজকক সময প্দওযা জরুরী।

আপোর প্কে এক্ািপক গভ্ভধারণ হক�া প্সিট ব়ুেকত প্িষ্টা করার ফ� হতাশাজেক হকত পাকর 
প্কেো প্বিশরভাগ প্ষেকরে এমে রেকনের উতির খ়ুবই সীিমত এমেিক এককবাকর প্েই ব�ক�ই িক�। 
অকেককই এক্ািপক গভ্ভধারণ “করার” জেযে অপরাধ প্বাধ ককরে এমেিক িেকজকক দাযী ককরে। 
এিট প্মকে প্েওযা গুরুত্বপূণ্ভ প্য এই এক্ািপক গভ্ভধারকণর ঘটোিট আপিে প্কাকোভাকবই থামাকত 
পারকতে ো এবং একত আপোর প্কাকো প্দাি িছ� ো। য়ুক্তরাকজযের অকধ্ভককরও প্বিশ এক্ািপক 
গভ্ভধারকণর প্ষেকরে, এক্ািপক গভ্ভধারণ হওযার প্কাকো পিরিিত ে়ু ঁিক বা িেযামক পাওযা যায ো।

এক্ািপক প্রেগকেিসি রিাকটে, আপোকক সহাযতা করার জেযে আমরা পাকশ আিছ। আমাকদর অকেককই 
এক্ািপক গভ্ভধারকণর শািররীক ও মােিসক আঘাকতর মধযে িদকয িগকযিছ তাই আপিে ও আপোর 
িরেযজে এই ম়ুহূকত্ভ প্কমে প্বাধ করকছে তা আমরা ব়ুিে এবং একই কষ্ট অে়ুভব কির। হযকতা 
আপোর িেকজকক একা, এক�াকমক�া আর িবপন্ন মকে হকছে। এই অিভজ্তা এবং শািররীক ও 
মােিসক িদক প্থকক সামকে কী হকত পাকর, প্স বযোপাকর আপোর রেনে থাককত পাকর। 



আিম আবার ককব প্যৌেিম�ে করকত পারকবা?
যিদ আপোকক প্মিিকক� বযেবস্াপো (িমকথাকরিকসেট) িদকয িিিকৎসা করা হয অথবা পয্ভকবষেকণর 
মাধযেকম বযেবস্াপো করা হয, তাহক� আপোর রকক্ত hCG (হরকমাে) এর মারো ৫ mIU/mL এর 
প্িকয কম ো হওযা পয্ভন্ত আপোর এমে প্যৌেিম�ে প্থকক িবরত থাককত হকব যার মকধযে প্যৌোঙ্ 
রেকবশ রকযকছ। hCG এর মারো ককম যাওযার ফক�, প্ফকট যাওযার সম্াবো ককম িকন্তু, দূভ্ভাগযেবশত, 
hCG এর মারো খ়ুবই কম হক�ও ে়ু ঁিক প্থকক যায। এই কারকণ, ত�কপকট প্বিশ িাপ িদকত পাকর, 
এমে প্যককাকো কাজ, প্যমে প্যৌেিম�ে, প্থকক িবরত থাকা ভাক�া।

প্যৌোঙ্ রেকবকশর মাধযেকম সমূ্পণ্ভ িম�ে (প্যৌেিম�ে) আবার করার আকগ একিট আদশ্ভ অকপষোর 
সমযকা� িহকসকব িিিকৎসকরা সাধারণত শরীরকক স়ুস্ হকত সময প্দওযা, িিম্ক্াটে এবং রেথম 
িপিরযি হওযার জেযে অকপষো করার পরামশ্ভ প্দে, যার অথ্ভ রোয ছয সপ্াহ অকপষো করা। এিট 
শরীকরর প্পিশগুক�াকক প্সকর উিার সময প্দয এবং আপোকক এই আত্িবশ্াস প্দয প্য আপোর 
শরীর তার স্াভািবক ছকন্দ িফকর আসকছ। তকব, িকছ়ু দম্পিত মকে ককরে প্য তাঁরা প্সই সমকযর 
আকগই প্যৌে িম�ে করকত িাে এবং, আপোরা আবার ককব প্যৌেিম�ে করকবে প্সই িসধিান্ত আপিে 
ও আপোর সঙ্ী আপোকদর দ়ুজকের, এবং আপোরা দ়ুজকেই এর জেযে ততির আকছে িকো তার 
উপর িেভ্ভর ককর এই িসধিান্ত িেকত হকব। আবার প্যৌে সম্পক্ভ শুরু করা আপোর ও আপোর সঙ্ীর 
জেযে মােিসক িাপ হকয দাঁডাকত পাকর আর তাই একক অপরকক সময প্দওযা এবং িেকজকদর ভাবো 
ও অে়ুভূিত িেকয প্খা�াখ়ুি� কথা ব�া খ়ুবই গুরুত্বপূণ্ভ। যিদ আপোরা অকপষো করকত িাে, তার মাকে 
এই েয প্য আপোরা অেযে প্কাকোভাকব অন্তরঙ্ হকত পারকবে ো।

এিট মকে রাখা গুরুত্বপূণ্ভ প্য প্মিিকক� প্পশাজীবীরা িতেিট ঋত়ু  (িপিরযি) িক্ অথবা একিট 
এক্ািপক গভ্ভধারকণর িতে মাস পর পয্ভন্ত গভ্ভবতী ো হওযার পরামশ্ভ প্দে এবং যিদ আপিে এই 
সমকযর আকগ প্যৌেিম�ে করকত িাে, প্সকষেকরে জন্মিেযন্ত্রকণর িবিযিট িবকবিো করকবে। 

আিম আমার স্াভািবক িপিরযি ককব আশা করকত পাির?
সাজ্ভািরর পকর, িমকথাকরিকসেকটর মাধযেকম িিিকৎসার পকর, অথবা যিদ আপোকক পয্ভকবষেকণর মাধযেকম 
বযেবস্াপোর পর প্য রক্তপাত হয প্সিট রেকৃতপকষে এক্ািপক গভ্ভাবস্ার পকর আপোর রেথম িপিরযি 
িহকসকব গণযে করা হয ো। আসক� তখে আপোর শরীর জরায়ুর প়ুরু �াইিেং প্বর ককর প্দয প্কেো, 
দূভ্ভাগযেবশত, আপিে এখে আর গভ্ভবতী েে।

আপোর িপিরযি স্াভািবক হকত িকছ়ুটা সময িেকত পাকর এবং িিিকৎসার পর িার প্থকক দশ 
সপ্াকহর মকধযে প্যককাকো সময আবার শুরু হকত পাকর। অকেককর প্ষেকরে প্দখা যায সাজ্ভািরর রোয ছয 
বা সাত সপ্াহ পর তাকদর িপিরযি আবার শুরু হয, অথবা সাজ্ভাির ছাডা িিিকৎসা করা হক�, তাকদর 
hCG’র মারো ১০০ mIU/mL এর িেকি োমার পর কখকো কখকো িার সপ্াকহর মকধযে শুরু হয।  

িপিরযি হবার আকগ, সাধারণত িিম্াণ়ু িেঃসরণ হওযা রেকযাজে। সািজ্ভকা� িিিকৎসার পর ১৪ 
িদকের মকধযে এবং িমকথাকরিকসেট িিিকৎসা প্শি হবার রোয সাকথ সাকথই িিম্াণ়ু িেঃসরণ হওযার 
সম্াবো থাকক, তাই এ বযোপাকর সকিতে থাকা জরুরী প্য আপিে প্কাকো ধরকের জন্মিেযন্ত্রক বযেবহার 
ো করক� রেথম স্াভািবক িপিরযি হওযার আকগই গভ্ভবতী হওযার সম্াবো রকযকছ। 



রেথম িপিরযকির সময স্াভািবককর ত়ু �োয প্বিশ বা কম বযোথা হকত পাকর, স্াভািবককর ত়ু �োয 
ঘে, বা হা�কা হকত পাকর, ত়ু �োমূ�ক প্বিশ বা কম সময পয্ভন্ত ি�কত পাকর – আসক� এর প্কাকো 
বাঁধা-ধরা ছক প্েই। আপোকক সাধারণ বযোথাোশক ওি়ুধ প্সবকের মাধযেকম এই অস্িস্ প্মাকাকব�া 
করকত হকব এবং প্ভজা পযোি এক ঘণ্ার প্িকয প্বিশ সময বযেবহার করকবে ো। পিরিস্িত এমে ো 
হক�, প্মিিকক� সাহাযযে িেে।

আিম আবার কখে গভ্ভবতী হওযার প্িষ্টা করকত পাির?
এিট একিট আকবগরেবণ সময এবং অকেককই এক্ািপক গভ্ভধারকণর পর আবার সন্তাে ধারণ করকত 
অিস্র হকয যাে অেযেিদকক অকেকক গভ্ভবতী হকত ভয পাে, তারা মােিসক ও শািররীক স়ুস্তার জেযে 
আকরা সময িেকত িাে। রেকতযেকক িভন্ন িভন্নভাকব প্শাক রেকাশ ককর এবং অকপষো করা অথবা দ্রুত 
আকরকিট সন্তাে িেকত প্িষ্টা করা, দ়ুইিট িসধিাকন্তর প্কাকোিটই সিিক বা ভ়ু � েয।

আপিে িমকথাকরিকসেকটর একিট বা দ়ুইিট ইকজেকশে িেকয থাকক�, আপোর hCG’র মারো 5mIU/
mL এর িেকি প্েকম ো আসা পয্ভন্ত আপোকক অকপষো করকত হকব (রক্ত বা মূরে পরীষোর মাধযেকম 
এিট জাোর পর আপোর িাক্তার আপোকক পরামশ্ভ িদকবে) এরপর গভ্ভধারকণর প্িষ্টা করার আকগ 
১২ সপ্াহ পয্ভন্ত ফি�ক অযোিসি সািলিকমন্ট গ্রহণ করকত হকব। প্কেো এই ওি়ুধ আপোর শরীকর 
ফক�কটর মারো হ্াস করকত পাকর যা একিট িশশুর স্াস্যেকর িবকাশ িেিচিত করার জেযে গুরুত্বপূণ্ভ।

যিদ আপোর সাজ্ভাির করা হকয থাকক, তাহক� গভ্ভধারকণর প্িষ্টা করার আকগ আপোকক িতে মাস 
অথবা দ়ুইিট পূণ্ভ ঋত়ু  িক্ (িপিরযি), প্যিট আকগ আকস, প্সই পয্ভন্ত অকপষো করার পরামশ্ভ প্দওযা 
হকত পাকর। রেথম সপ্াকহ বা এক্ািপক গভ্ভধারকণর কারকণ িিিকৎসা প্েবার সময প্য রক্তপাত হয তা 
আপোর রেথম িপিরযি েয। ষেিতগ্রস্ গভ্ভধারকণর সাকথ সম্পিক্ভত হরকমাে হ্াস পাওযার রেিতিক্যা 
িহকসকব এই রক্তপাত ঘকট। এক্ািপক গভ্ভধারকণর িিিকৎসা প্েওযার পর একিট দম্পিতি সন্তাে 
প্েওযার প্িষ্টা করার জেযে কতিদে পয্ভন্ত অকপষো করকব প্স িবিকয প্কাকো স্পষ্ট, গকবিণা�ব্ধ রেমাণ 
ো থাকক�ও, আমরা এবং অেযোেযে প্মিিকক� প্পশাজীবী পরামশ্ভ িদকয থািক প্য গভ্ভধারকণর প্িষ্টা 
করার আকগ শািররীক ও মােিসক কারণগুক�ার কথা প্ভকব কমপকষে িতে মাস অথবা দ়ুইিট পূণ্ভ ঋত়ু  
িক্ (িপিরযি) পয্ভন্ত অকপষো করক� সবকিকয ভাক�া হয।

শারীিরকভাকব, এই সমযসীমািট আপোর িপিরযিকক স্াভািবক অবস্ায িফকর আসকত প্দয এবং 
একিট েত়ু ে গভ্ভাবস্া শুরুর তািরকখর জেযে একিট স্পষ্ট সময প্দয। িপিরযকির রেথম িদকের 
তািরখিট একিট েত়ু ে গভ্ভাবস্া ্যোে করার সময িসধিান্ত িেকত বযেবহৃত হয; এমে তথযে আপিে 
আকরকিট এক্ািপক গভ্ভাবস্ায ভ়ু গকছে ো তা িেিচিত করার জেযে অমূ�যে। 

এক্ািপক গভ্ভধারকণর শািররীক িদকগুক�ার পাশাপািশ, অকেককই তীব্র মােিসক রেভাব অে়ুভব 
ককরে। আবার গভ্ভধারকণর প্িষ্টা করার আকগ সময প্েওযা দ়ুঃখ কািটকয উিকত রেকযাজেীয রেিক্যা 
এবং মািেকয িেকত সষেম ককর। প্বিশরভাগ প্ষেকরেই মােিসক স়ুস্তার রেকযাজে হয এবং এিট অিত 
গুরুত্বপূণ্ভও হকত পাকর িকন্তু অকেককই িদকিটকক গুরুত্ব প্দে ো।



আিম কখে কাকজ িফরকত পাির?
আপিে এক্ািপক গভ্ভধারকণর পর শািররীক ও মােিসকভাকব প্সকর উিকত শুরু করক�, অবশযেই কখে 
ও িকভাকব কাকজ িফরকবে প্স বযোপাকর ভাবা শুরু করকত পাকরে। আপোকক সাজ্ভাির করার সাকথ 
হাসপাতাক� থাককত হকযকছ, অথবা িমকথাকরিকসেকটর মাধযেকম িিিকৎসা প্পকযকছে, অথবা পয্ভকবষেকণর 
মাধযেকম বযেবস্াপো করা হকযকছ যাই প্হাক ো প্কে, িেকজর সাকথ েমেীয হওযা গুরুত্বপূণ্ভ এবং 
আপিে যখে কাজ করার জেযে রেস্তুত হকবে প্কব� তখেই কাকজ িফকর যাকবে।

আপোর িাক্তার এক, দ়ুই, বা এমেিক িতে/িার সপ্াহ পয্ভন্ত কাজ প্থকক িবরিত প্েওযার পরামশ্ভ 
িদকত পাকরে। িিিকৎসার ধরকের পাশাপািশ রেকযাজেীয মােিসক স়ুস্তার উপর িভিতি ককর কাকরা 
কাকরা আকরা প্বিশ সময �াগকত পাকর। এ বযোপাকর আপোর িাক্তাকরর সাকথ কথা ব�়ুে, এবং 
যিদ আপিে মকে ককরে তার পরামকশ্ভর প্িকয আপোর আকরা প্বিশ সময রেকযাজে (িসক প্োট 
রেদাে করার পরও), তাহক� প্সিট তাকক জাোে। আপিে পয্ভাযক্কম িফকর আসার িবিকয আপোর 
িেকযাগকত্ভা বা এইিআর িবভাকগর সাকথও কথা ব�কত পাকরে। এর অথ্ভ হক�া আপিে রেথম িদে, 
রেথম সপ্াহ বা ককযক সপ্াকহর জেযে, কম সময পয্ভন্ত বা প্বিশ িবরিত িেকয কাজ করার স়ুকযাগ 
িেকয কথা ব�কত পাকরে। 

রেকতযেক বযেিক্তই আ�াদা, প্কউ প্কউ মকে ককর কাকজ িফকর যাওযা তার স়ুস্তার জেযে েত়ু ে 
স্াভািবকতায অভযেস্ হকত ত়ু �োমূ�ক প্বিশ সাহাযযে ককর অেযেিদকক প্কউ প্কউ মকে ককর প্স 
এখকো রেস্তুত েয এবং তার আকরা সময রেকযাজে। স়ুস্তা �াভ রেকতযেক বযেিক্তর প্ষেকরেই িভন্ন, এবং 
িিিকৎসার মাধযেকম শািররীক ও মােিসকভাকব আকরাগযে �াকভর জেযে আপোর িেকজকক পয্ভাপ্ সময 
প্দওযা জরুরী।

এক্ািপক গভ্ভধারণ রেিতকরাধ করকত আিম কী করকত পাির?
এিট দ়ুঃখজেক প্য প়ুেরায এক্ািপক গভ্ভধারণ হওযা রেিতকরাধ করকত িকছ়ুই করার প্েই। প়ুেরায 
এক্ািপক গভ্ভধারণ হওযার সামিগ্রক সম্াবো রোয ১০% এবং এিট অেযোেযে বযেিক্তগত িেযামক প্যমে 
প্ফক�ািপযাে িটউকবর(গুক�ার) ষেিতর মারো এবং ধূমপাকের মকতা পৃথক পৃথক ে়ু ঁিক িেযামককর উপর 
িেভ্ভর ককর িভন্ন হকত পাকর। তকব এিটকক আকরকভাকব প্দখা যায, পরবত্ভী গভ্ভধারকণর সময ভ্রুণ 
গভ্ভাশকয থাকার সম্াবো ৯০% প্বিশ।

ভিবিযেকত আমার সফ� গভ্ভধারকণর সম্াবো কতট়ু ক়ু ?
পিরসংখযোকের িদক প্থকক, ভিবিযেকত সফ� গভ্ভধারণ করার সম্াবো প্বিশ এবং এক্ািপক 
গভ্ভধারকণর ১৮ মাকসর মকধযে ৬৫% োরী স়ুস্ভাকব গভ্ভধারণ ককর। িকছ়ু গকবিণায ব�া হয প্য ২ 
বছকরর মকধযে এই সংখযো ৮৫% এ উতিীণ্ভ হকযকছ।  গভ্ভধারণ করকত প্য সময �াকগ এবং গভ্ভধারকণর 
সম্াবো অকেকগুক�া ফযো্করর উপর িেভ্ভর ককর প্যমে আপোর প্ফক�ািপযাে িটউকবর(গুক�ার) স্াস্যে, 
বযস, আপোর সাধারণ ও রেজেে স্াস্যে এবং আপিে কত ঘে ঘে প্যৌেিম�ে ককরে।

আমি আবার কবক যৌে সহবাস করতক পারব?



আমার পরবত্ভী গভ্ভধারকণর সময আিম কী করব?
যিদ আপিে জােকত পাকরে প্য আপিে প়ুেরায গভ্ভবতী হকযকছে, তাহক� ভ্রূণিট গকভ্ভ রকযকছ িকো 
তা পরীষো করার জেযে যত দ্রুত সম্ব আপোর স্ােীয আি�্ভ প্রেগেযোিসি ইউিেকটর (ইিপইউ) সাকথ 
প্যাগাকযাগ করকত পাকরে। এই সমকয ্যোেিট করা হয প্যকহত়ু  এই পয্ভাকয ভ্রূণ প্দখার য়ুিক্তসঙ্ত 
সম্াবো রকযকছ। 

আকগ এক্ািপক গভ্ভধারণ হকয থাকক� সরাসির িেকজই প্রফার করা সম্ব। আপিে ইিপইউ এর সাকথ 
সরাসির প্যাগাকযাগ করকত ো পারক�, আপোর িজিপ’র সাকথ প্যাগাকযাগ করুে এবং তাকক একিট 
পরীষোর বযেবস্া করকত ব�়ুে। 

যিদ আপোর িপিরযি হকত প্দির হয, িপিরযকির রক্তপাত স্াভািবককর প্িকয িভন্ন হয অথবা 
ত�কপকট অস্াভািবক বযোথা হয, তাহক� এই �ষেণগুক�া প্দখার সাকথ সাকথই পরীষো করাকোর 
জেযে অে়ুকরাধ করকবে এবং, রেকযাজকে, িাক্তারকক মকে কিরকয িদকবে প্য আপোর আকগ একবার 
এক্ািপক গভ্ভধারণ হকযিছ�।




