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આ માપિતી કોના માટે છે? 

આ માહિતી તમને આપવામાાં આવી છે, કારણ કે તમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ માને છે કે તમારાં  બાળક 
સમય કરતાાં બિુ જ વિેલુાં (અધૂરા માસે) જન્મી શકે છે. બાળકો ગભાાવસ્થાનાાં 27 અઠવાહિયાાં અગાઉ 
જન્મે તો તેઓને 'અધરૂા માસ'ે જન્મલેાાં બાળકો માનવામાાં આવે છે. એ અગત્યનુાં છે કે જો આમ થાય તો 
તમને અને તમારા બાળકને શુાં થવાની સાંભાવના છે ત ેતમ ેઅને તમારાાં કુટુાંબીજનો સમજતાાં િો. માતૃત્વ 
અને નવજાત હશશુ સાંબાંહધત ટીમ (બાળકોનાાં સ્પેહશયાહલસ્ટ િૉક્ટરો અને નસો) આ હવશે તમારી સાથે 
હવગતવાર વાત કરશે, તેમજ તમન ેઆ માહિતીપહિકા આપશે અને તમ ેઇચ્છતા િો એવા કોઈ પણ પ્રશ્નો 
પૂછવાની તમને તક મળશે. 

 

આનો શો અથચ થાય છે?  

અમે સમજીએ છીએ કે આ પહિકામાાંની વ્યાપક શે્રણીની િકીકતો વાાંચતી વખતે તમે ઉદાસી, િર અને/
અથવા ગભરાટ અનુભવતાાં િોઈ શકો છો. તેથી, એ બાબત મનમાાં રાખવી અગત્યની છે કે તમારાં  
બાળક એક વ્યહિ છે અને આમ પણ તેઓ સાંભાળની એવી યોજના મેળવ્સિે જ ેતમારા કુટુાંબ માટે 
ખાસ તૈયાર કરવામાાં આવેલી િોય. 

ગભાાવસ્થા સામાન્ય રીતે લગભગ 40 અઠવાહિયાાં સધુી ચાલે છે. તમ ેતમારા ગભાાવસ્થાના (પ્રસવકાળ) 
કેટલાાં અઠવાહિયાાંમાાં છો તે અાંગે સામાન્ય રીતે 12 અઠવાહિયે (તમારાં  િેહટાંગ સ્કૅન) અથવા તમારા 
છેલ્લા માહસકથી અલ્ટર ાસાઉન્િ સ્કૅન કરીને નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

સામાન્ય રીતે એ બાબતે સાંમહત છે કે 22 અઠવાહિયાાંથી ઓછા સમય માટે સઘન સારવાર અયોગ્ય િોય 
છે. 22 અઠવાહિયાાં અગાઉ જન્મેલાાં બાળકો એટલાાં નાનાાં અને નાજુક િોય છે કે તેમનાાં ફેફસાાં અને 
અન્ય અાંગો ગભાાશયની બિાર જીવવા માટે તૈયાર િોતાાં નથી. આવાાં નાનાાં બાળકો જન્મ બાદ ટૂાંકા 
સમય માટે જીવનના સાંકેતો દશાાવી શકે છે, પરાં તુ નવજાત હશશુ સાંબાંહધત અત્યાંત ઉત્તમ કાળજી 
રાખવામાાં આવે તો પણ તેઓ થોિી હમહનટો કે કલાકોથી વધુ જીવી શકતાાં નથી. 

બાળકનો જન્મ થાય તે પિેલાાં ગભાાવસ્થા જટેલો લાાંબો સમય ચાલુ રિે તેટલી જ બાળકની જીવવાની 
સાંભાવના વધાર ેિોય છે. જન્મ બાદ જીવવા પર નજર કરતી વખતે કેટલાાંક અગત્યનાાં પહરબળો સામેલ 
િોય છે, જમે કે બાળકનો જન્મ ક્ાાં થયો છે, તેમનુાં હલાંગ શુાં છે અને માતાને હસ્ટરોઇડ્ઝ અને મૅગ્નેહશયમ 
સલ્ફેટ સહિતની દવાઓ આપવાની તક છે કે કેમ, જનેા કારણે બાળકની સાંભાવનાઓમાાં સુધારો થઈ 
શકે છે. 22થી 27 અઠવાહિયાાંના પ્રસવકાળ વચ્ચે જન્મેલાાં બાળકો અાંગ ે િણ સમૂિોમાાં હવચાર કરી 
શકાય: અત્યાંત ઊાં ચુાં જોખમ, ઊાં ચુાં જોખમ અને મધ્યમ જોખમ. અલગ-અલગ લોકો માટે જોખમનો અથા 
અલગ-અલગ િોય છે, પરાં તુ તમારા બાળક પર જ ે સ્તરનુાં જોખમ છે તેને જાણવાથી સાંભાળ અને 
પછીનાાં પગલાાંઓનુાં આયોજન કરવામાાં મદદ મળી શકે છે. તમ ે હવહવધ પ્રસવકાળ વખતે જોખમના 
સ્તર હવશે પાન 5 અને 6 પર વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. 

કેટલાાંક બાળકો જ ેબિુ જ વિેલાાં જન્મયાાં િોય છે તેઓ ઓછી હવકલાાંગતા સાથે કે તે હવના જીવી શકે 
છે, જોકે, બિુ જ વિેલા જન્મયા બાદ જીવી જતાાં ઘણાાં બાળકો પર અધૂરા માસ ેજન્મ સાથેના સાંબાંધમાાં 
તીવ્ર હવકલાાંગતાનુાં જોખમ રિેલુાં િોય છે. ન જીવી શકવાની, તીવ્ર હવકલાાંગતા સાથ ે જીવી શકવાની 
અને તીવ્ર હવકલાાંગતા હવના જીવી શકવાની સાંભાવનાઓ િવે પછીના પાને હવહવધ પ્રસવકાળ પર 
હશશુઓ માટે ચાર્ટસામાાં દશાાવવામાાં આવેલ છે. 

િૉક્ટરો અને દાયણો તમારા બાળક માટે શી અપેક્ષા રાખે છે તે અાંગ ેતમારી સાથ ેવાત કરશે. કેટલીક 
પહરહસ્થહતઓમાાં જન્મ પિેલાાં અને પછી તમારા બાળકની સાંભાળ કેવી રીતે લેવી તે હવશે મુશ્કેલ 
હનણાયો િશે. અલગ-અલગ કુટુાંબો માટે કરવા જવુેાં યોગ્ય કામ અલગ-અલગ િોઈ શકે છે. આ કારણ ેએ 
અગત્યનુાં છે કે તમે પૂરાાં માહિતગાર િો અને તમારા બાળક માટે િૉક્ટરો અને દાયણોને તમારી 
ઇચ્છાઓ જણાવવા માટે સક્ષમ િોવાનુાં અનુભવો. 



Kam skirta ši informacija? 
 

Ši informacija jums teikiama, nes jūsų sveikatos priežiūros komanda mano, kad 
jūsų kūdikis gali gimti ypač anksti (prieš laiką). Manoma, kad kūdikis gimė „ypač 
anksti“, jei gimdymas vyksta prieš 27-ąją nėštumo savaitę. Svarbu, kad jūs ir 
jūsų šeima suprastų, kas gali nutikti jums ir jūsų kūdikiui, jei taip įvyks. Gimdymo 
ir naujagimių komandos darbuotojai (kūdikių gydytojai ir slaugės) aptars tai su 
jumis išsamiau ir perduos šią informacinę brošiūrą, be to, turėsite galimybę 
užduoti visus kilusius klausimus. 

 

Ką tai reiškia? 
 

Suprantame, kad skaitydama apie įvairius šioje brošiūroje pateiktus faktus galite 
pasijusti liūdna, išsigandusi ir (arba) nervinga. Todėl svarbu atminti, kad jūsų 
kūdikis yra unikalus ir todėl jam bus pasiūlytas priežiūros planas, pritaikytas jūsų 
šeimai. 

 
Paprastai nėštumas trunka maždaug 40 savaičių. Jūsų nėštumo (gestacijos) 
savaitė paprastai nustatoma remiantis ultragarso tyrimu, atliekamu maždaug 12-
ąją savaitę (datos nustatymo tyrimu), arba pagal paskutinį menstruacijų 
laikotarpį. 

 
Paprastai sutinkama, kad intensyvios priežiūros nereikia iki 22 savaitės. Iki 22 
savaitės gimę kūdikiai yra tokia maži ir gležni, kad jų plaučiai ir kiti organai nėra 
pasiruošę gyvenimui ne gimdoje. Tokie maži kūdikiai gali turėti gyvybės požymių 
trumpą laiką po gimimo, bet negali išgyventi ilgiau nei kelias minutes ar 
valandas, net jei gaus pačią geriausią naujagimių priežiūrą. 

 

Kuo ilgiau trunka nėštumas iki kūdikio gimimo, tuo didesnė tikimybė, kad kūdikis 
išgyvens. Su išgyvenimu siejasi daug svarbių veiksnių, pavyzdžiui, kūdikio 
gimimo vieta, lytis ir ar buvo galimybė skirti motinai vaistų, įskaitant steroidus ir 
magnio sulfatą, kurie gali padidinti kūdikio galimybes išgyventi. Kūdikius, 
gimusius 22–27 nėštumo savaitėmis, galima skirstyti į tris grupes: ypač didelės 
rizikos, didelės rizikos ir vidutinės rizikos. Rizika reiškia skirtingus dalykus 
skirtingiems žmonėms, bet jūsų kūdikiui kylančios rizikos žinojimas gali būti 
naudingas planuojant priežiūrą ir tolesnius veiksmus. Daugiau informacijos apie 
riziką esant įvairiems nėštumo laikotarpiams rasite 5 ir 6 puslapiuose. 

 
Kai kurie ypač anksti gimę kūdikiai gali išgyventi su maža negalia ar be jos, bet 
daugeliui kūdikiui, kurie išgyvena labai ankstyvą gimimą, kyla su ankstyvu 
gimimu susijusi sunkios negalios rizika. Galimybės neišgyventi, išgyventi su 
sunkia negalia ir išgyventi be sunkios negalios parodytos įvairių nėštumo 
laikotarpių lentelėje kitame puslapyje. 

 
Gydytojai ir akušerės papasakos jums, ko jie tikisi jūsų kūdikiui. Tam tikrose 
situacijose reikia priimti sunkius sprendimus dėl to, kaip rūpintis kūdikiu prieš jam 
gimstant ir po to. Skirtingoms šeimoms gali tikti skirtingi dalykai. Todėl svarbu, 
kad gautumėte visą informaciją ir galėtumėte pasakyti gydytojams ir akušerėms, 
ko norėtumėte savo kūdikiui. 

 

 
22 અને 26 અઠવાહિયાાં વચ્ચેના પ્રસવકાળ દરહમયાન જીહવત અવસ્થામાાં જન્મલેાાં બાળકો માટે પહરણામ  

જીવી જવાની ટકાવારીઓ એવાં બાળકો માટે છે જઓે જીપવત અવસ્થામાં જન્મયાં િોય અને ઍપટટવ 
સ્ટેપબલાઇઝેશન મેળવયયં િોય. 

† આટલાાં વિેલાાં જન્મેલાાં કેટલાાંક બાળકો પ્રસવપીિા અને જન્મ વખત ેજીવી શકતા નથી 

* નીચલી અને ઉપલી આાંગળીઓ સૂચવે છે કે જીવી શકવાના સાચા દર અાંગે અમ ેકેટલા ચોક્કસ છીએ. 
** તીવ્ર હવકલાાંગતા હવનાના ચોથા ભાગનાાં બાળકોને તેમ છતાાં િળવા પ્રકારની હવકલાાંગતા િોય છે, જમે કે 
શીખવા સાંબાંહધત મુશ્કેલી, િળવી સેરબે્રલ પાલ્સી અથવા વતાનલક્ષી સમસ્યાઓ.  

 
3માંથી 1 બાળકોને તીવ્ર 
હવકલાાંગતા િોય છે  
[24થી 43%] 
3માંથી 2ને તેમ િોતુાં નથી**  
 
 
 

 
4માંથી 1 બાળકોને તીવ્ર 
હવકલાાંગતા િોય છે  
[16થી 33%] 
4માંથી 3ને તેમ િોતુાં નથી**  
 
 
 
 
 
 

7માંથી 1 બાળકોને તીવ્ર 
હવકલાાંગતા િોય છે  
[11થી 24%] 
7માંથી 6ને તેમ િોતુાં નથી**  
 
 
 
 
 

7માંથી 1 બાળકોને તીવ્ર 
હવકલાાંગતા િોય છે  
[10થી 21%] 
7માંથી 6ને તેમ િોતુાં નથી**  
 
 
 
 
 

10માંથી 1 બાળકોને તીવ્ર 
હવકલાાંગતા િોય છે  
[6થી 14%] 
10માંથી 9ને તેમ િોતુાં 
નથી**  

જીપવત રિેવાની સંભાવના  

સઘન સારવાર મેળવતા બાળકોમાાં  

તીવ્ર પવકલાંગતા  
જીહવત રિેલાાં 
બાળકોમાાં**  

મૃત્યુ 
પામયુાં  

જીવ્યુાં  તીવ્ર હવકલાાંગતા  

કોઈ તીવ્ર હવકલાાંગતા નહિ**  

અઠવાહિયાાં  

 
10માંથી 7 બાળકો મૃત્યુ પામ ેછે 
[51થી 79%]* 

10માંથી 3 બાળકો જીવે છે  

10માંથી 6 બાળકો મૃત્યુ પામ ેછે 
[56થી 68%]* 

 
10માંથી 4 બાળકો જીવે છે  

10માંથી 4 બાળકો મૃત્યુ પામ ેછે 
[35થી 45%]* 

10માંથી 6 બાળકો જીવે છે  

10માંથી 3 બાળકો મૃત્યુ પામ ેછે 
[22થી 30%]* 

10માંથી 7 બાળકો જીવે છે  

10માંથી 2 બાળકો મૃત્યુ પામ ેછે 
[15થી 21%]* 

10માંથી 8 બાળકો જીવે છે  

અઠવાહિયાાં  

અઠવાહિયાાં  

અઠવાહિયાાં  

અઠવાહિયાાં  



'િપરણામ' 
આ ચાર્ટસા UKમાાં બિુ જ વિેલાાં જન્મતાાં બાળકો હવશે અમે જ ેજાણીએ છીએ તેના પર આધાહરત છે. જઓે જીહવત અવસ્થામાાં 
જન્મે છે અને પ્રસૂહતખાંિમાાં સઘન સારવાર મેળવે છે એ પૈકીનાાં કેટલાાં બાળકો જીવે છે તે આ ચાર્ટસા દશાાવે છે. જઓે સઘન 
સારવાર સાથે જીવી જાય તે પૈકી કેટલાાં બાળકો જ્યાર ેમોટાાં થાય ત્યાર ેતેઓને 'તીવ્ર હવકલાાંગતા' થવાની શક્તા છે તે પણ 
આ ચાર્ટસા બતાવે છે. ઓછા પ્રસવકાળમાાં (22 અને 23 અઠવાહિયાાં) જન્મતાાં કેટલાાંક બાળકો માતાહપતા અને તબીબી ટીમ 
વચ્ચે ચચાા બાદ પ્રસૂહતખાંિમાાં આરામ સાથેની સાંભાળ મેળવશે. તેઓ દુભાાગ્યે જન્મ બાદ તરત મૃત્યુ પામે છે, પછી ભલે જન્મ 
જીહવત અવસ્થામાાં થયો િોય. આ બાળકો માટેનાાં પહરણામોનો આ ચાટામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો નથી. 

હચિમાાં દશાાવ્યા પ્રમાણે, બિુ જ વિેલાાં જન્મેલાાં બાળકોમાાં લાાંબા ગાળાની સમસ્યાઓ થવાની સાંભાવના વધાર ેિોય છે. 22 
અઠવાહિયાાંના પ્રસવકાળ વખતે સઘન સાંભાળમાાં જીવી જનારાાં 3 પૈકીનાાં 1 બાળકને તીવ્ર હવકલાાંગતા િોવાની અપેક્ષા િશે. 

આ હવશ ેએક કુટુાંબ તરીકે હવચાર કરવો જરૂરી છે, કારણ કે જન્મના સમયની આસપાસ જ ેથાય છે તેની તમારા બાળક માટે 
આજીવન અસરો િોઈ શકે છે. 

આ માગાદહશાકામાાં જનેો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો િતો એવા અભ્યાસો લાાંબા ગાળાની 'સૌથી ખરાબ' સમસ્યાઓ પર ધ્યાન 
આપે છે, જમે કે ચાલી ન શકવુાં, ખવિાવી ન શકવુાં અથવા અાંધ કે બહધર િોવુાં. આ બાળકો પૈકીનાાં કેટલાાંક મોટાાં થાય તેમ તેમ 
તેઓને અન્ય સમસ્યાઓ થશે, દાખલા તરીકે, જનેો અથા એવો િોઈ શકે છે કે તેઓને શાળામાાં વધારાની સિાયતાની જરૂર છે 
અથવા તેઓને ચાલવા કે આમતેમ ગહતહવહધ કરવામાાં સમસ્યાઓ છે. કેટલાાંકને ભાવનાત્મક સમસ્યાઓ િોઈ શકે છે, જમે કે 
ઑહટઝમ સ્પૅક્ટરમ હિસૉિાર (ASD) અને/અથવા અટેન્શન િૅહફહસટ િાઇપરઍહક્ટહવહટ હિસૉિાર (ADHD). બાળકોને આ 
સમસ્યાઓ થવાની આવૃહત્ત તેઓ જટેલાાં વિેલાાં જન્મ ે તેટલી વધાર ેિોય છે અને પ્રસવકાળનાાં 22થી 24 અઠવાહિયાાં વખતે 
જન્મેલાાં બાળકોમાાં સૌથી સામાન્ય િોય છે. 

તીવ્ર હવકલાાંગતા હવના તમારાં  બાળક જીવી જાય તેની સાંભાવના ઘણી અલગ-અલગ બાબતો પર આધાર રાખે છે. બાળકો 
કેટલાાં વિેલાાં જન્મયાાં છે તેની સાથે સાથ ેએ પણ મિત્ત્વનુાં છે કે તમારા બાળકનુાં જન્મ સમયે કેટલુાં વજન છે, તે છોકરો છે કે 
છોકરી છે, એકથી વધુ બાળકોનાાં જન્મ થયાાં છે કે કેમ, તેનો જન્મ ક્ાાં થયો છે અને જન્મના સમયે તમે તથા તમારાં  બાળક 
કેટલાાં સ્વસ્થ છો. 

 
 

'તીવ્ર પવકલાંગતા'નો શો અથચ છે? 
અલગ-અલગ લોકો માટે હવકલાાંગતકનો અથા અલગ-અલગ િોઈ શકે છે. જઓે ખૂબ જ વિેલાાં જન્મયાાં િોય એવાાં બાળકો 
હવશે વાત કરતી વખતે તીવ્ર હવકલાાંગતા શબ્દમાાં નીચેના જવેી હસ્થહતઓનો સમાવેશ થાય છે: 

સ્વતાંિપણે ચાલી ન શકાવુાં કે આમતેમ ફરી ન શકાવુાં (આમાાં તીવ્ર સેરબે્રલ પાલ્સીનો સમાવેશ થાય છે) 
વાતચીત ન કરી શકાય અથવા યોગ્ય રીતે જોઈ કે સાાંભળી ન શકાય 
ખોરાક ગળવામાાં કે સુરહક્ષત રીતે ખવિાવવામાાં સમસ્યાઓ 

િૉહસ્પટલની વારાંવારની મુલાકાતો સાથે સ્વાસ્્યની એકથી વધુ તકલીફો િોવી 
હવશેષ શૈક્ષહણક જરૂહરયાતો સાથે બાળકો માટે સ્પેહશયાહલસ્ટ સ્કૂલમાાં િાજરી આપવાની જરૂર છે 

મોટા થાય તેમ તેમ પોતાની જાતે સાંભાળ લઈ શકવા અથવા સ્વતાંિ રીતે જીવવા અક્ષમ 

તમારા બાળક માટે આનો શો અથચ થાય છે? 
તમારા બાળક માટે ખરખેર ભહવષ્ય કેવુાં િશ ે તે અમે જાણતા નથી. પ્રત્યેક બાળક અલગ િોય છે અને તમારાાં િૉક્ટરો 
અને દાયણ સાથે વાત કરવી જરૂરી છે. તેઓ તમને તમારી પોતાની અને તમારા બાળકની હસ્થહત હવશે ચોક્કસ માહિતી 
આપશે. 

માતાપિતા શય ંકરી શકે છે? 
તમારા બાળક અને તમારા કુટુાંબ માટે શુાં યોગ્ય છે તે તમારા માટે અત્યાંત વ્યહિગત બાબત છે. તમારા િૉક્ટરો તમારી 
હસ્થહત હવશ ેતમારી સાથે વાત કરશ ેઅને તમારા માટે તથા તમારા કુટુાંબ માટે શુાં જરૂરી છે તે સમજવા ઇચ્છશે. તમારા 
બાળકની સારવાર હવશે હનણાયો લેવામાાં તેઓ તમને સિકાર અને માગાદશાન આપશે તથા તમને સિભાગી બનાવશે. 
તમારા બાળક હવશે તમારી આશાઓ, ઇચ્છાઓ અને િર હવશે હવચારવાથી અને વાતચીત કરવાથી ટીમને શક્ તેટલી 
શે્રષ્ઠ રીતે તમને સિાયતા કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. 

તમારા બાળક માટે સંભાળના કયા પવકલ્િો છે? 
નવજાત પશશય સંબંપધત સઘન સારવાર: તમે અને ટીમ એવો હનણાય લઈ શકો છો કે નવજાત હશશુ સાંબાંહધત સઘન 
સારવાર શરૂ કરવી એ તમારા બાળક માટે શે્રષ્ઠ રિેશે; આનો અથા એ થશ ેકે તમારા બાળકનો જન્મ થાય તે પિેલાાં તમાર ે
વધારાની કેટલીક સારવારની જરૂર પિશે. તમને હસ્ટરોઇડ્ઝ આપવામાાં આવશે, જ ેતમારા બાળકનાાં ફેફસાાં અને મગજને 
મદદ કરી શકે છે અને મૅગ્નેહશયમ સલ્ફેટ અપાશે જ ેતમારા બાળકના મગજનુાં રક્ષણ કરવામાાં પણ મદદ કર ેછે. તમને એક 
સ્પેહશયાહલસ્ટ િૉહસ્પટલમાાં ટર ાન્સફર કરવાની જરૂર પિશે, જ ે આદશા રીતે તમારા બાળકના જન્મ પિેલાાં િશે, પરાં તુ 
સુરહક્ષત રીતે આ કામ કરવા માટે સમય ન િોય તેમ બની શકે છે. 



 

જો તમ ેઅને ટીમ એવો હનણાય લો કે સઘન સારવાર તમારા બાળક માટે શે્રષ્ઠ છે તો તમને હનયોનેટલ યૂહનટ જવા માટેની 
તક આપવામાાં આવવી જોઈએ (જો તે માટે સમય િોય તો), કારણ કે તમારા બાળકનો જન્મ થાય તે પિેલાાં હનયોનેટલ 
યૂહનટમાાં જવુાં અને ત્યાાં કામ કરતા લોકોને મળવુાં મદદરૂપ બની શકે છે. સ્તનનુાં દૂધ કાઢવા હવશે તમે સ્ટાફ સાથે પણ વાત 
કરી શકો છો, કારણ કે અધૂરા માસ ેજન્મેલાાં બાળકો માટે તેનાથી મોટો ફકા  પિે છે. 

આરામ સાથેની સંભાળ: તમ ેઅને ટીમ એવો હનણાય લઈ શકો છો કે તમારા બાળકને આરામ સાથેની સાંભાળ આપવી 
શે્રષ્ઠ રિેશે, કારણ કે એવુાં અત્યાંત ભાર ેજોખમ રિેલુાં છે કે તમારાં  બાળક જીવશ ેનહિ અથવા અત્યાંત શે્રષ્ઠ સારવાર સાથ ેપણ 
તે આજીવન હવકલાાંગતાથી પીિાય એવી સાંભાવના રિેલી છે. આરામ સાથેની સાંભાળ એ પીિાશામક સાંભાળ તરીકે પણ 
ઓળખાય છે અને તે એવા બાળકો માટે હવહશષ્ટ સાંભાળ છે જમેનો સમય હકમતી િોય પરાંતુ ટૂાંકો િોય. તેનો અથા છે એવી 
સારવાર પૂરી પાિવી, જનેાથી તેઓનો સમય શક્ તેટલો આરામદાયક બને. જો તમે ઇચ્છતા િો તો અમે તમને આ 
સાંભાળનો ભાગ બનવામાાં મદદ કરીશુાં. તમારા બાળકને તમારી એકદમ નજીક રાખવુાં અને તમારા બાળક સાથ ેવાત કરવી 
એ ખૂબ આરામ આપનારાં  િોઈ શકે છે. બાળકો માટે આરામ સાથેની સાંભાળ અથવા 'પીિાશામક સાંભાળ' હવશે વધ ુ
માહિતી ટુગેધર ફૉર શૉટા  લાઇવ્ઝમાાંથી ઉપલબ્ધ છે. 

મારા બાળક સાથે શય ંથઈ શકે છે? 

તમારી ગભાાવસ્થા અને/અથવા હસ્થહત આગળ વધવાની સાથે તમારા બાળકની હસ્થહત રોજરેોજ બદલાય એવી સાંભાવના 
છે, તેથી એ અગત્યનુાં છે કે તમે હનયોનેટલ અને મૅટહનાહટ એમ બાંને ટીમો સાથ ેહનયહમતપણે ચચાાઓ કરો, જથેી તમ ેસૌથી 
છેલ્લામાાં છેલ્લા હચિને સમજી શકો. અમ ેએ પણ જાણીએ છીએ કે તમારા હવચારો આગામી એક કે બ ેહદવસોમાાં બદલાઈ 
શકે છે અને તેથી ચચાાઓ ચાલ ુરાખવી એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. 

 
 

 
 
 

 

22થી 23 અઠવાપિયાંનો પ્રસવકાળ 

હનયોનેટલ ટીમની ફરજ છે કે તમારા બાળકની સાંભાળ લે અને કોઈ િાહન ન કર.ે જો તમારાં  બાળક બિુ જ વિેલુાં જન્મયુાં 
િોય તો તમારી સાથ ે મળીને હનયોનેટલ ટીમ પ્રસૂહત બાદ તરત તમારા બાળકને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી વખતે 
નુકસાન પિોાંચી શકવાની સાંભાવના હવશે તથા સઘન સારવાર પૂરી પાિવાથી જ ેહદવસો/અઠવાહિયાાં/મહિનાઓ આવી 
શકે તે હવશ ેપણ હવચાર ેતે જરૂરી છે. 

અમે જાણીએ છીએ કે ગભાાવસ્થાના અત્યાંત આરાંહભક તબક્કામાાં જીહવત અવસ્થામાાં જન્મલેાાં ઘણાાં બાળકો, ખાસ કરીને 
એ જ ે23 અઠવાહિયાાંના પ્રસવકાળ પિેલાાં જન્મયાાં િોય તેઓ માટે કુટુાંબીજનો અને હનયોનેટલ ટીમ સાથ ેમળીને હનણાય 
લેશે કે આરામ સાથેની સાંભાળ એ શે્રષ્ઠ હવકલ્પ છે. જઓેનાાં કુટુાંબીજનો અને હનયોનેટલ ટીમ સઘન સાંભાળ સાથનેી 
સારવાર શરૂ કરવાનો હનણાય લે એવાાં બાળકો માટે સમય વીતવાની સાથે આ હનણાયની સમીક્ષા કરવામાાં આવી શકે 
છે. તમારી અને તમારા બાળકની તબીબી ટીમ ગમ ેતે હનણાય લે, ટીમ તમને સિાયતા કરવા માટે િાજર િશે.  

24થી 25 અઠવાપિયાંનો પ્રસવકાળ 

તમારા અત્યાંત વિેલા જન્મલેા બાળકની સાંભાળ લેવાની શે્રષ્ઠ રીત હવશ ે હવચારતી વખતે હનયોનેટલ ટીમ તમારા 
બાળકની અનોખી હસ્થહત હવશે તથા તેઓની જીવતા રિેવાની સાંભાવના હવશે અને પહરહસ્થહત કેવી િોઈ શકે છે તે 
હવશે તમારી સાથે વાત કરશે. 

હવહશષ્ટ રીતે વાત કરીએ તો 24થી 25 અઠવાહિયાાંની વચ્ચેના પ્રસવકાળમાાં જન્મેલાાં બિુમતી બાળકો કુટુાંબની 
ઇચ્છાઓ અને તબીબી ટીમ સાથેની ચચાાને અનુરૂપ કેટલાક સ્તરની સઘન સારવાર મેળવશે. આનુાં કારણ એ છે કે 
આ સમય ે જન્મલેાાં બાળકો પર િજીયે હવકલાાંગતાનુાં અત્યાંત ભાર ે જોખમ િોવા છતાાં હવકલાાંગતાથી મુિ થઈને 
જીવવાની સાંભાવના પ્રત્યેક અઠવાહિયુાં વીતવાની સાથે વધી રિી છે. કેટલીક પહરહસ્થહતઓમાાં કુટુાંબની ઇચ્છાઓ અને 
તબીબી ટીમ સાથે ચચાા િજીયે આ પ્રસવકાળ વખતે આરામ સાથેની સાંભાળના હનણાય સધુી દોરી જઈ શકે છે. 

  
અત્યંત ઊંર્યં જોખમ 

  

ઊંર્યં જોખમ 



  

મધ્યમ જોખમ 
 26થી 27 અઠવાપિયાંનો પ્રસવકાળ 

મોટાભાગના સાંજોગોમાાં અત્યાંત વિેલા જન્મના આ બાદના તબકે્ક કુટુાંબો અને તબીબી ટીમો જન્મ સમયે સઘન સારવાર 
પૂરી પાિવાનુાં પસાંદ કર ે છે. જોકે, આ પ્રસવકાળ વખતે જીવતા રિેવાની શક્તાની કોઈ ખાતરી િોતી નથી. સાંશોધન 
દશાાવે છે કે આ તબકે્ક જન્મેલાાં 10માાંથી સરરેાશ 8 બાળકો જીવતાાં રિેશ ેઅને જ ેજીવતાાં રિે તેમાાંથી બિુમતી લોકો તીવ્ર 
હવકલાાંગતા હવના જીવતાાં રિેશે. તમારા બાળક પર જ ેસ્તરનુાં જોખમ છે તે અને રોજરેોજ તેમાાં કેવી રીતે ફેરફાર થઈ શકે તે 
સમજવા માટે તમારી તબીબી ટીમ સાથે હનયહમતપણ ેવાતચીત કરવાનુાં યાદ રાખવુાં એ મિત્ત્વનુાં છે. હનણાયો લેવામાાં તમે 
એકલા નથી અને તબીબી તથા નહસિંગ ટીમો તમને મદદ કરવા અને હનદેશો આપવા માટે િાજર રિેશે. 

મૃત બાળક અવતરવય ં

આટલાાં વિેલાાં જન્મલેાાં કેટલાાંક બાળકો પ્રસવપીિા અને પ્રસૂહતના સમયે જીવતાાં રિી શકતાાં નથી. જો આમ થાય તો 
તમારા બાળકને રાખવા માટે તમને આપવામાાં આવશે. તમારી પાસે તેની સાથે શક્ તેટલો સમય હવતાવવાની અને યાદો 
સજાવા માટેની તક િશે. UKના કાનૂન િેઠળ પ્રસવકાળનાાં 24 અઠવાહિયાાં પૂરાાં થયા બાદ જન્મેલાાં બાળકો જ મૃત 
અવતરલેાાં બાળકો તરીકે રહજસ્ટર કરી શકાશે. જો તમારા બાળકનો 24 અઠવાહિયાાં પિેલાાં મૃત હસ્થહતમાાં જન્મ થયો િોય 
તો તેને કસુવાવિ કિેવામાાં આવે છે અને તમાર ે ઔપચાહરક રીત ે તમારા બાળકના મૃત હસ્થહતમાાં જન્મને રહજસ્ટર 
કરાવવાની જરૂર નહિ િોય. 

મારં બાળક િમણાં ન આવે તો શયં થશે? 

જો તમારાં  બાળક આગામી થોિા હદવસોમાાં ન આવે તો તેઓની સાંભાવનાઓમાાં સુધારો થઈ શકે છે. આદશા રીતે તેઓ 
શક્ િોય ત્યાાં સુધી ગભાાશયમાાં રિેશે (તમારા અને તમારા બાળકના સ્વાસ્્યના આધાર)ે. 

જો આમ થાય તો જન્મના સમયની આસપાસ તમારા માટે અને તમારા બાળક માટે અલગ-અલગ હવકલ્પો િોઈ શકે છે, 
જનેો આધાર તમારાં  બાળક ક્ાર ેઆવે છે અને સારવારનો પ્રહતસાદ આપવાની બાળકની સાંભાવનાઓને અસર કરતાાં 
અન્ય પહરબળો પર રિેલો છે. શુાં બદલાયુાં છે અને તમારાં  બાળક ક્ાર ેજન્મવાની સાંભાવના છે તેના આધાર ેઉપલબ્ધ િોઈ 
શકે એવા અન્ય હવકલ્પો હવશ ેતમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ તમારી સાથ ેવાતચીત ચાલ ુરાખશે. તમ ેતદનુસાર તમારી સાથે 
નક્કી થયેલી યોજનાઓ અાંગ ેચચાા કરી શકશો અને તેમાાં ફેરફાર કરી શકશો. 

મારં બાળક કેવયં લાગી શકે છે? 

આટલાાં વિેલાાં જન્મેલાાં બાળકોનુાં વજન અિધા હકલોગ્રામથી (ખાાંિનુાં 1 નાનુાં પૅકેટ) ઓછુાં  િોઈ શકે છે અને આપણે 
નવજાત બાળકની જ ેરીતે કલ્પના કરીએ છીએ તેનાથી ઘણુાં અલગ લાગ ેછે. તઓેની ત્વચા ચમકદાર અને પાતળી િોય છે 
(તેથી આવાાં બાળકોની ત્વચા સિેજ પારદશાક િોવાના કારણે તેઓ ઘણી વખત ઘેરાાં ગલુાબી/જાાંબલી દેખાય છે) અને 
તેના પર ઝીણા વાણ િોય છે. પૂરો હવકાસ ન થયો િોવાના કારણ ેતેમની આાંખો િજી સુધી ખૂલી ન શકે તેમ બની શકે છે. 
ક્ારકે બાળકોને જન્મથી ઉઝરિા પડ્યા િોઈ શકે છે. જો જન્મતાાં પિેલાાં બાળક મૃત્ય ુપામયુાં િોય તો તેઓ સામાન્ય રીતે 
મૃત હસ્થહતમાાં જન્મયાાં િશે. ક્ારકે, બાળકો જ્યાર ેજન્મ થવાના બિુ નજીકના સમયમાાં મૃત્ય ુપામયાાં િોય ત્યાર ેતઓે થોિા 
સમય માટે િલનચલન કરી શકે છે જ ેબિુ જ જલ્દીથી અટકી જાય છે. 

જો તમારાં  બાળક જીહવત હસ્થહતમાાં જન્મયુાં િોય તો તેઓ શ્વાસ લઈ શકે છે અને સિેજ રિી શકે છે અથવા તેઓ શ્વાસ ન 
લે તેમ બની શકે છે. 

 

બીજી િૉપસ્િટલમાં ટર ાન્સફર થવય ં

જો તમે ઑબ્ટેહટરક અને હનયોનેટલ કેયર ટીમો સાથે હનણાય લીધો િોય કે નવજાત હશશુ સાંબાંહધત સઘન સારવાર 
શરૂ કરવી એ તમારા બાળક માટે શે્રષ્ઠ િશ ેતો તમ ેજ ેિૉહસ્પટલમાાં બાળકને જન્મ આપ્યો િોય તે ઘણી અગત્યની 
બની જાય છે. સાંશોધન દશાાવે છે કે પ્રસવકાળનાાં 27 અઠવાહિયાાં અગાઉ જન્મેલાાં બાળકો માટે જ્યાર ેપણ શક્ 
િોય ત્યાર ે સ્પેહશયાહલસ્ટ હનયોનેટલ ઇન્ટૅહન્સવ કેયર યહૂનટ (જનેે ક્ારકે 'લેવલ 3 NICU' કિે છે) સાથેના 
સ્પેહશયાહલસ્ટ મૅટહનાહટ યૂહનટમાાં જન્મ થાય તે શે્રષ્ઠ છે. આ ઉદાિરણમાાં, જ્યાર ેપણ શક્ િોય ત્યાર ેજ્યાાં NICU 
િોય એવી િૉહસ્પટલમાાં તમારા બાળકનો જન્મ થાય તે પિેલાાં તમને ખસિેવામાાં આવશે. જ્યાાં સ્પેહશયાહલસ્ટ 
NICU ન િોય એવા મૅટહનાહટ યૂહનટમાાં (અથવા ઘર)ે પ્રસવકાળનાાં 27 અઠવાહિયાાં પિેલાાં બાળકનો જન્મ થાય તો 
પુરાવો અમને બતાવે છે કે બિુ જ વિેલાાં જન્મેલાાં હશશઓુને ટર ાન્સફર કરવામાાં આવે તે જોખમ હવના થતુાં નથી, 
પરાં તુ જન્મ બાદ બાળકને યોગ્ય સમય ેસ્પેહશયાહલસ્ટ NICUમાાં ખસેિવામાાં આવે તો બાળક સામાન્ય રીતે વધ ુસારો 
દેખાવ કરશે. 

ટર ાન્સફર હવશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને EMNODN ટર ાન્સફર માહિતીપહિકા જુઓ. 



મને વધય પ્રશ્નો િોય તો? 

તમારી સાથ ેતમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ જ ેવાતચીત કરશ ેતેના ભાગરૂપે આ માહિતી તમને પૂરી પાિવામાાં આવી છે. જો 
તમને અન્ય કોઈ પણ પ્રશ્નો િોય તો ખાતરી કરો કે તમ ેિૉક્ટરો અને નસોને તેમનો જવાબ આપવા માટે હવનાંતી કરો, જથેી 
તમારી હસ્થહત હવશે અને તમારા માટે ઉપલબ્ધ હવકલ્પો હવશે તમને જોઈતી બધી જ માહિતી તમારી પાસે િોય. તમારા 
બાળક અને તમારા કુટુાંબ માટે શે્રષ્ઠ હનણાય લેવા માટે તમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ તમારી સાથે કામ કરવા માગે છે. 

આ જગ્યા સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ માટે છે જઓે તમારાાં બાળક અથવા બાળકો હવશ ેવધારાની હવગતો લખવા માટે તમારી 
સાથે આ અાંગે ચચાા કરી રહ્યા છે. ટીમની સાથ ેચચાા કરવા માટે કેટલાક પ્રશ્નો લખી લેવા માટે તમ ેઆ જગ્યાનો ઉપયોગ 
કરી શકો છો. 

ઘણાાં કુટુાંબોને ફૉલો-અપ ચચાાઓ કરવી ઉપયોગી લાગ ેછે, તેથી કોઈ પણ સમય ેકૃપા કરીને હનયોનેટલ અને મૅટહનાટી ટીમ 
સાથે વાત કરાવવા માટે કિો. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
સંિકચ ની ઉિયોગી પવગતો: 
 
હબ્લસ (Bliss) - અધૂરા માસે જન્મેલાાં અને હબમાર બાળકો માટે ચૅહરટી  
http://www.bliss.org.uk/  
 
ટુગેધર ફૉર શૉટા  લાઇવ્ઝ (Together for Short Lives) - જીવનને મયાાહદત કરતી હસ્થહતઓ ધરાવતા હશશઓુ અને 
બાળકો માટે ચૅહરટી 
https://www.togetherforshortlives.org.uk/  
 
િેલ્પલાઇન: 0808 8088 100 
 
સૅન્ડ્ઝ (Sands) - મૃત અવસ્થામાાં જન્મેલ અને નવજાત હશશુના મૃત્યુ સાંબાંહધત ચૅહરટી 
https://www.uk-sands.org/ 
િેલ્પલાઇન: 0808 1643332 
ઇમેલ helpline@sands.org.uk 
 
ટૉમીઝ (Tommys) - ગભાાવસ્થા, જન્મ અને િાહન  
https://www.tommys.org/ 

 
 
 

આ માહિતીપહિકા સમગ્ર પૂવા હમિલૅન્ડ્ઝમાાં ઉપયોગ માટે ઇસ્ટ હમિલૅન્ડ્ઝ હનયોનેટલ ઑપરશેનલ 
હિહલવરી નેટવકા  દ્વારા BAPM દ્વારા તૈયાર કરાયલે હનદેશોમાાંથી અપનાવવામાાં આવ્યુાં િતુાં. 

 
અમે શુાં કરીએ છીએ તે અાંગે વધ ુમાહિતી માટે કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ; 
www.emnodn.nhs.uk  

https://www.tommys.org/
http://www.emnodn.nhs.uk

