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आपि गर्ववती आिोत ि ेकळल्यापासून ते बाळ जन्माला येईपयंतचा प्रवास रोमाांचक असतो आणि 
त्यात बरेच टप्पेदेिील तुम्िाला पार करावे लागतात. या प्रवासातील नवीन ददनचयेचा तुम्िी आनांद 
घेतात आणि िा सांपूिव प्रवास िूप उत्सािाने र्रलेला असतो. आपले बाळ जन्माला किी येिार िे 
जािून घेण्याचा उत्साि, आपल्या बाळाच्या हृदयाच ेठोके प्रथमच ऐकण्याची उत्सुकता, बाळ पोटात 
असताना िालचाल कसे करते आणि या िालचालीतून तुम्िाला आई अशी िाक मारण्याचा जेव्िा 
प्रयत्न करत ेते क्षि हवलक्षि असतात. अशा अनांत क्षिाांनी तुमचा गर्ाववस्था प्रवास रोमाांचक िोत 
असतो. 
 
हनरोगी आणि आनांददायी गर्ाववसे्थसाठी प्रसुहतपूवव तपासिी आणि इतर चाचिी वेळापरकाचे 
पालन करिे मित्त्वाच ेआिे. गर्वशशशूची वाढ कशी िोतेय याचा मागोवा घेण्यासाठी गर्ाववस्था 
तपासिीच्या वेळा आणि वेळापरक याांचे हनयधमत पालन करा. गर्वशशशूची वाढ कशी िोत ेआिे ि े
जािून घेण्यासाठी अल्रासाउांड सोनोग्राफीदेिील करावी लागेल. त्यामुळे अल्रासाउांड सोनोग्राफीच े
वेळापरकिी हनयधमत पाळा. या लेिात गर्विारिा तपासिी वेळापरक, गर्विारिा तसापिीची 
वेळ, गर्विारिा अल्रासाउांड स्कॅनचा प्रकार आणि त्याबद्दलचे तपशील याांचा समावेश आिे. 

गर्ाावस्था तपासणी वेळापत्रक 

आपले प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज्ञ याांच्यासोबत असलेले आपले नाते मित्त्वपूिव र्ूधमका बजावतात. 
आपले अनुर्व त्याांच्यासोबत बोलून व्यक्त करिे, त्याांचा सल्ला हवचारिे, आपल्या गर्वशशशूची वाढ 
कशी िोत आिे याबद्दल जािून घेिे,  या सांपूिव प्रश्ाांची आणि घटनाांची उत्तर ेतुम्िाला त्याांच्याकडेच 
धमळतात. गर्ाववस्था तपासिी, अल्रासाउांड तपासिी याहनधमत्ताने डॉक्टराांसोबत नेिमी सांवाद िोत 
असतो. िा सांवाद मोकळा ठेवण्याचा प्रयत्न करायला िवा. तुमच्या मनात कािी प्रश् ककिंवा शांका 
असतील तर ते या सांवादातून स्पष्ट िोऊ शकतात आणि यामुळे आपल्या गर्वशशशूची वाढ कशी 
िोतेय ि ेजािून घेण्यातिी अडथळे येिार नािीत. तपासिीचे वेळापरक पुढीलप्रमािे. 
 

 ४ ते २८ आठवडे : प्रसुहतपूवव तपासिी महिन्यातनू एकदा h 

 
२८ ते ३६ आठवडे : प्रसुहतपूवव तपासिी दोन आठवड्ाांतनू एकदा 

 ३६ ते ४० आठवडे : प्रसुहतपूवव तपासिी आठवड्ातनू एकदा 

 
गर्ाववस्था तपासिीसाठी िे सािारि वेळापरक आिे. परांत,ु आपले आणि गर्वशशशूचे आरोग्य, 
त्याची वाढ कशी आिे यावरिी ि ेवेळापरक अवलांबून आिे. तुमच्या डॉक्टराांनी ददलेले तपासिी 
वेळापरक हनयधमतपिे पाळा. त्यात िांड पडिार नािी याची काळजी घ्या. प्रसुहतपूवी आपली 
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आणि गर्वशशशूची शक्य हततकी काळजी घेिे आवश्यक आिे. िरांतर जेव्िा एिादी आई प्रसुहतपूवव 
काळात स्वतःची योग्य काळजी घेत नािी तेव्िा त्याचा पररिाम बाळाच्या वजनावर ककिंवा 
आरोग्यावर झालेला पािायला धमळतो. थोड्ाशा हनष्काळजीपिामुळे बाळाच ेवजन तीन पटीन े
कमी िोण्याची शक्यता असते. 
 
गर्ाववसे्थतील ि ेजीवन किीकिी व्यस्त वाटू शकते. परांत,ु लक्षात ठेवा की आपल्या बाळाच ेआरोग्य 
यावर अवबांलून आिे. जेव्िा बाळ आनांदी आणि सुदृढ जन्माला येईल तेव्िा तुम्िी िे सवव कष्ट ककिंवा 
िा सवव काळ हवसरून केवळ बाळाच्या अवतीर्ोवती रािण्याचा प्रयत्न कराल. त्याचा सिवास 
तुम्िाला ऊजाव देईल. त्यामुळेच गर्ाववसे्थत नेिमी सकारात्मक आणि प्रेररत रािा. आपल्या ददलेल्या 
वेळापरक आणि वेळेचे पालन जरूर करा. 
 
प्रसुहतपूवव तपासिी आणि गर्ाववसे्थदरम्यान आवश्यक अल्रासाउांड स्कॅनसाठी आठवड्ाांनुसार 
वेळापरक पुढीलप्रमािे. 

६ ते १० आठवडे 

 
 
जेव्िा तुम्िाला गर्विारिेबद्दल माहिती धमळते तेव्िा तुमची पहिली प्रसुहतपूवव तपासिी र्ेट लवकर 
व्िायला िवी. तुमच्या पहिल्या प्रसुहतपूवव ककिंवा गर्ाववसे्थतील पहिल्या र्ेटीत तुमचा वैद्यकीय 
इहतिास नोंदहवला जातो आणि सामान्य आरोग्य तपासिी केली जाते. यामध्ये तुमचे वजन, उांची, 
रक्तदाब आणि बॉडी इांडेक्स मास (म्ििज ेतुमची उांची आणि वजनाच ेगुिोत्तर) याांची नोंदिी केली 
जाते. यामध्ये हृदय ककिंवा श्वसनासांदर्ावत असलेल्या कोित्यािी समस्या शोिण्यासाठी तपासिी 
केली जाते. हनरोगी बाळ, गर्विारिेच्या सुरुवातीच्या काळातील काळजी, आिार आणि 
गर्ाववसे्थतील काळजी या सवव गोष्टींच ेपालन करण्याचा सल्ला डॉक्टर तुम्िाला देतात.  
 
या काळात कािी और्िेदेिील घ्यावी लागतात. जसे की, फॉशलक अशसड ि ेमित्त्वपूिव खव्िटॅधमनचा 
स्रोत आि.े बाळामध्ये मज्जातांतू दोर् टाळण्यासाठी आपल्या पहिल्या हतमािीत म्ििजे गर्ाववसे्थच्या 
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पहिल्या तीन महिन्यात फॉशलक अशसडचा पूरक आिार घेण्याची शशफारस केली जाते. या 
कालाविीत तुम्िाला मळमळ ककिंवा उलटी याांसारख्या गर्विारिेच्या लक्षिाांचा अनुर्व येऊ शकतो. 
आवश्यक असल्यास यावरदेिील और्िे डॉक्टर देतात. 
 
सिा ते नऊ आठवड्ाांच्या काळात पहिले गर्विारिा अल्रासाउांड स्कॅन करण्याची शशफारस केली 
जाते. आपल्या गर्विारिेची िारी करण्यासाठी स्कॅनची आवश्यकता नसली तरीिी, डेटटिंग आणि 
व्िायाहबशलटी अल्रासाउांड स्कॅन इतर अनेक बाबींमध्ये मदत करत.े आपल्या बाळाची वाढ 
योग्यररत्या िोत ेआिे की नािी ि ेयातून समजत.े तसेच प्रसुहतची अचूक तारीििी ते शोित.े 
रक्तस्राव िोत असल्यास त्याचे कारि शोित ेआणि गर्ावशयात हकती गर्व आिे िेदेिील दशववते. 
आपल्या बाळाच्या हृदयाच ेठोके प्रथमच ऐकिे िा अल्रासाउांड स्कॅनमिली सवावधिक रोमाांचक 
अनुर्व आिे.  
 
या काळात तुम्िाला अनेकदा रक्त-लघवी चाचिी करावी लागत.े या चाचण्याांमुळे हिमोग्लोबीन, 
रक्तगट, थायरॉइड फां क्शन, रक्तनशलकाांची स्थस्थती ओळिता येते. आपल्याला कािी सांसगव झाला 
आिे का याचादेिील शोि या चाचण्याांमिनू घेता येतो. जसे की, हिपॅटायटीस बी, एचआयव्िी, 
शसफशलस आणि थॅलेसेधमया याचा शोि घेतला जातो. तसेच रक्तातील सािरेची पातळी (सािारि 
सािरेची पातळी ककिंवा उपाशीपोटी सािरेची पातळी), मिुमेि याांची तपासिी केली जाऊ शकते. 
लघवीची चाचिी प्रशथन (प्रोटीन) चे अांश शोिण्यासाठी असते. प्रोदटनच्या या प्रमािानुसार तुम्िाला 
कािी सांसगव झाला आिे का याची माहिती धमळत.े जसे की, गर्ाववसे्थतील अपस्माराचे लक्षि, 
अशसम्प्टोमॅदटक बॅक्टेररएया (एएसबी) नावाचा लघवीच्या जागी सांसगव िोिारा आजार याांची माहिती 
यामिून धमळत.े जर असा कािी सांसगव झाला असेल तर, गर्वशशशूच्या आरोग्याला त्याचा घोका 
असतो त्यामुळेच िी चाचिीिी मित्त्वाची असते. 
 
एकां दरीत आनांदी आणि हनरोगी गर्ाववस्था प्रवास िोण्यासाठी आपली पहिली प्रसुहतपूवव चाचिी िा 
एक मित्त्वाचा टप्पा आिे. या काळात स्वतःकड ेआणि गर्वशशशूकड ेहवशेर् लक्ष द्या. 
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११ ते १३ आठवडे 

 
 
गर्ाववसे्थच्या ११ ते १३ आठवड्ाांच्या दरम्यान, हनयधमत रक्तदाब तपासिी आणि वजन मोजले 
जाते. गर्ाववसे्थत आईचे सुमारे ११ ते १६ हकलो वजन वाढिे सामान्य बीएमआय (गर्विारिा 
बीएमआय १८.५ ते २४.९) असलेल्या व्यक्तींसाठी चाांगल ेमानले जाते. वजन वाढण्याचे प्रमाि 
बाळाच्या वाढीसाठीिी मदत करत.े या काळात लोि आणि कॅस्थल्शअमपूरक आिार सुरू केला जातो. 
११ ते १३ आठवड्ाांच्या तसापिी कालाविीत न्यूचल रान्सलुसन्सी (एनटी) स्कॅन िा गर्ाववस्था 
स्कॅन सवावत मित्त्वाचा र्ाग असते. न्युचल रान्सल्युसन्सी स्कॅन डाउन ससिंड्रोमच्या जोिमीचे 
मूल्याांकन करण्यासाठी या द्रवपदाथावचा घट्टपिा मोजतो. 
 
िा स्कॅन आपल्या बाळाच्या मानेच्या मागच्या बाजूस असलेली त्वचेची घडी मोजतो. या घडीची 
वाढलेली जाडी गुिसूर हवकृती दशवव ूशकते, परांत ुयातून आपल्या बाळामध्ये कािी गुिसूर दोर् 
आिेत अथवा नािीत ि ेशसि िोत नािी. सामान्य लोकाांच्या तुलनेत आपल्या बाळाला गुिसूर 
हवकृतीचा उच्च िोका ककिंवा कमी िोका आिे अथवा नािी ि ेया टेस्टमिून समजू शकते. एनटी 
स्कॅनचा मुख्य िेतू म्ििज ेडाउन ससिंड्रोमसारख्या गुिसूर हवकृती तपासिे िा असतो. जर तुमच्या 
पहिल्या तपासिी र्ेटीदरम्यान डेटटिंग स्कॅन केलेल ेनसल्यास गर्ाववस्था अल्रासाउांड स्कॅनचा 
उपयोग प्रसुहतची तारीि अचूकपिे मोजण्यासाठी िोतो. तसेच आपल्या गर्ावत एकापेक्षा अधिक 
गर्वशशशूांची वाढ िोत ेआिे का ि ेसमजण्यासाठीिी िोतो. 
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१६ वा आठवडा 

 
 
गर्ाववसे्थच्या सोळाव्या आठवड्ाच्या तपासिीदरम्यान, आपला रक्तदाब आणि वजन तपासल े
जाते. बाळाची वाढ कशी आिे ि ेपािण्यासाठी पोटाची तपासिी केली जाते. या आठवड्ापासून, 
आपि आपल्या बाळाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू शकता. िा गर्ाववसे्थतील सवावत आश्चयवकारक क्षि 
तुम्िी अनुर्वू शकतात.  
 
या काळात लोि आणि कॅस्थल्शअमपूरक आिार घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. गर्ाववसे्थत नेिमीपेक्षा 
लोिाचे मित्त्व अधिक असते. लोि हिमोग्लोहबन तयार करण्यासाठी मदत करत.े जे लाल 
रक्तपेशींना शरीरार्ोवती ऑस्थक्सजन साठवण्यासाठी आणि वाहून नेण्यास मदत करते. आपल्याला 
आिारातून पुरेसे लोि न धमळाल्यास अशक्तपिा जािवू शकतो. याला अनेधमया म्ििजेच लोि 
कमतरता अशक्तपिा अस ेम्िितात. 
 
गर्ाववसे्थदरम्यान, आपल्या वाढत्या बाळासाठी आवश्यक असलेल ेरक्त तयार करण्यासाठी 
आपल्या शरीराला नेिमीपेक्षा अधिक लोिाची आवश्यकता असते. तसेच शरीरात द्रवदेिील अधिक 
असल्याने हिमोग्लोहबन पातळ िोत.े म्ििूनच गर्ाववसे्थत पुरेसे लोि शरीराला धमळिे गरजेचे आिे. 
जेिेकरून आई आणि बाळ दोघेिी सुिरूप राितात. गर्विारिेच्या सोळा आठवड्ानांतर आपल्या 
गर्वशशशूची वाढ आणि त्याच्या शरीरात िोिारे बदल याहवर्यी पुरेशी माहिती तुम्िाला धमळिे 
आवश्यक असते. याहवर्यी तुम्िाला अजूनिी कािी प्रश् असल्यास आपल्या डॉक्टराांची त्वररत र्ेट 
घ्यावी आणि या सवव शांकाांचे हनरसन करून घ्यावे.   
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१८ ते २० आठवडे 

 
 
हनयधमत तपासिीसाठी १८ ते २० आठवड्ाांच्या गर्ाववस्था तपासिी र्ेटी वेगळ्या स्वरुपाच्या 
नसतात. इतर र्ेटींप्रमािेच, यात बाळाची वाढ समजून घेण्यासाठी आपला रक्तदाब आणि वजन 
तपासिे याांचा समावेश असतो. १८ ते २० आठवडे िा आपल्या गर्ाववसे्थचा अिाव टप्पा आिे. 
गर्ाववसे्थच्या या टप्प्यात गर्वशशशूचे बहुताांश अवयव हवकशसत झालेले असतात आणि स्कॅनमध्ये 
स्पष्टपिे ददसू शकतात. तर, या कालाविीत एक मित्त्वपूिव गर्विारिा अल्रासाउांड स्कॅन ज्ज्याला 
अनोमली ककिंवा अल्रासाउांड लेव्िल २ स्कॅन म्िितात. ि ेस्कॅन आपल्या बाळाची वाढ कशी िोत 
आिे ि ेसमजून घेण्यास, गर्ावच्या िालचाली तपासण्यास, बाळाच्या अांतगवत अवयवाांची वाढ 
पािण्यास आणि आपल्या बाळामध्ये कािी दोर् ककिंवा त्याच्या वाढीत कािी अडचि असल्यास ते 
शोिण्यात मदत करत.े बाळाच्या अांतगवत अवयवाांच ेपैल ूतपासल ेजातात. ज्ज्यात डोके, चेिरा, लाांबी 
आणि पाठीचा किा, पोट, हृदय, मूरपपिंड, िात, पाय याांचा आकार आणि रचना याांचा समावेश 
आिे. आपल्या बाळाची वाढ कशी िोत आिे ि ेतपशीलवार पािण्यासाठी डॉक्टर प्लेसेंटा, नाळ 
आणि अम्म्नओदटक फ्लुइडची तपासिी करू शकतात. 
 
या काळात अनोमली स्कॅन मित्त्वाच ेआिे कारि जर एिादी समस्या आढळली तर आवश्यक ती 
िबरदारी घेतली जाऊ शकते. या स्कॅनमुळे पालकाांमध्ये मोठी पचिंता हनमावि िोऊ शकते. अशावेळी 
ि ेलक्षात ठेविे मित्त्वाच ेआिे की, बऱ्याच सुदृढ असलेल्या बाळाांमध्येिी कािी लक्षि ेआढळून 
येऊ शकतात. त्यामुळे कािी असामान्य आढळल्यास घाबरून जाऊ नका. डॉक्टराांशी चचाव करा 
आणि आपल्या समस्याांच ेहनराकरि करा. आवश्यक असल्यास पुन्िा स्कॅन करा. यामुळे तुमची 
समस्या सोडहवण्यास मदत िोत.े 
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२४ ते २६ आठवडे 

 
 
 
नेिमीप्रमािे, २४ ते २६ आठवड्ाांच्या तपासिी र्ेटींमध्ये रक्तदाब, वजन आणि बाळाची वाढ 
योग्य िोत ेआिे की नािी याची िारी करण्यासाठी ओटीपोट तपासिीचा यात समावेश असतो. 
आपल्या बाळाच्या हृदयाच ेठोके ऐकण्याचा पुन्िा एकदा तुम्िाला अनुर्व धमळतो. हिमोग्लोहबनची 
पातळी तपासण्यासाठी पुन्िा एकदा रक्त तपासिी केली जाते. या तपासिी अिवालातून तुमच्या 
लोिपुरक आिार ककिंवा और्िाांमध्ये बदल करण्यात यतेो. आवश्यक असल्यास दुसऱ्या पूरक लोि 
आिाराचा सल्ला ददला जाऊ शकतो.  
 
गर्ाववस्था मिुमेि चाचिी करण्यासाठी ग्लुकोज चाचिी करण्यास साांहगतल ेजाऊ शकते. 
गर्ाववसे्थतत जेव्िा आपल्या रक्तात जास्त प्रमािात सािर असते तेव्िा गर्ाववस्था मिुमेि िोतो. 
जेव्िा आपले शरीर इन्शुशलन नावाच्या ग्रांथीसत्व (िामोन) चे पुरेसे उत्पादन करत नािी तेव्िा 
आपल्या रक्तातील सािरेची पातळी वाढू शकते. इन्शुशलन आपल्या स्नाय ूआणि उतींना (दटश्यू) 
उजाव धमळावी यासाठी सािर वापरण्यास मदत करते आणि आपल्या शरीरास आवश्यक नसलेली 
कोितीिी रक्तातील सािर साठहवण्यास मदत करत.े आपल्या रक्तात जास्त प्रमािात सािर 
असिे आई आणि बाळासाठी समस्या उद्भवू शकते, म्ििून गर्ाववसे्थत अहतररक्त काळजी घेिे 
आवश्यक आिे. ग्लूकोज चॅलेंज चाचिी सािरेच्या समस्येला ओळिण्यास मदत करतेच पि 
यासोबतच आई आणि बाळासाठी कोितीिी समस्या टाळण्यासाठी आवश्यक कृती करण्यास मदत 
करत.े 
 
‘फेडरेशन ऑफ ऑब्सस्टेदरक अँड गायनॅकॉलॉणजकल सोसायटीज ऑफ इांधडया’ (एफओजीएसआय) 
ने गर्ाववसे्थच्या २६ आठवड्ाांपासून सवव गर्ववती महिलाांसाठी शीतज्ज्वर (फ्ल)ू लसीकरि 
करण्याची शशफारस केली आिे. फ्लूची लस घेतल्यास स्वाइन फ्ल ूआणि फ्लूच्या इतर प्रकाराांपासून 
आई आणि बाळाच ेसांरक्षि िोण्यास मदत िोत.े जर फ्लुचा उदे्रक झाला असेल तर तुम्िाला आिी 
लस घेण्याचा सल्ला ददला जाऊ शकतो. गर्विारिेमुळे स्रीच्या शरीरात रोगप्रहतकारशक्तीत बदल 
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िोतात. ज्ज्यामुळे सांसगवजन्य रोगाांना बळी पडण्याची शक्यता वाढत.े यासाठी गर्ाववस्था 
लसीकरिाचा लेि वाचा, लसीकरिाच ेवेळापरक आणि त्यातून िोिारे सांरक्षि याबद्दल अधिक 
जािून घ्या. 
 

 

२८ वा आठवडा 

 
 
या आठवड्ात गर्ाववस्था तपासिी र्ेटीमध्ये रक्तदाब, वजन आणि ओटीपोट तपासिी यासारख्या 
हनयधमत तपासिीचा समावेश असेल. हिमोग्लोहबनची पातळी तपासण्यासाठी आपल्याला रक्त 
तपासिी करण्यास साांहगतले जाऊ शकते. रक्तातील हिमोग्लोहबनच्या पातळीवर आिाररत, योग्य 
लोि पूरक आिार घेण्याची सूचना केली जाते. जर आपला रक्तगट नकारात्मक (आरएच 
नकारात्मक) असेल तर, आपली रोगप्रहतकारक स्थस्थती (आयसीटी चाचिी) तपासल्यानांतर आपल्या 
रक्तातील कोित्यािी प्रहतपपिंडाांचा (अँटीबॉडीज) सामना करण्यासाठी आपल्याला अँटी-डी इांजेक्शन 
घेण्याचा सल्ला ददला जाऊ शकतो. 
 
गर्ाववसे्थत िनुवावत (दटटॅनस) सांसगव िोण्याची शक्यता असते. िा सांसगव गर्ावमध्ये सांक्रधमत िोऊ 
शकतो आणि आई आणि बाळ दोघाांसाठी जीवघेिा ठरू शकतो. नवशशशूांमिील िनुवावत िा एक 
गांर्ीर आजार  आिे जो नवजात अर्वकाांवर पररिाम करतो. याचा नवजात बालकावर पररिाम िोतो 
कारि त्याांच्यात रोगप्रहतकारक शक्ती नसत.े त्यामुळे गर्ववती महिलाांनी दटटॅनस टॉक्सॉइड लस घेिे 
जास्त मित्त्वाच ेआिे. 
 
लसीकरिाद्वारे िनुवावत (दटटॅनस) प्रहतबांधित िोतो. लसीकरिानांतर आपल्या शरीरात तयार झालेली 
प्रहतपपिंड े(अँटीबॉडीज) आपल्या गर्वशशशूकड ेजातात आणि जन्मानांतर कािी महिने बाळाच ेसांरक्षि 
करतात. िनुवावतापासून आपले आणि आपल्या बाळाचे सांरक्षि करण्यासाठी, दटटॅनस टॉक्सॉइड 
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(टीटी) इांजेक्शनचे दोन डोस ददल ेजातात. ि े६ आठवड्ाांच्या अांतरान ेददल ेजाते आणि पहिला डोस 
बहुिा गर्विारिेच्या २६ ते २८ आठवड्ाांच्या दरम्यान ददला जातो. 
 
२८ ते ३२ आठवड्ाांच्या दरम्यान गर्विारिा अल्रासाउांड स्कॅन नेम ग्रोथ आणि गर्ावच्या वाढीचा 
आढावा घेण्यासाठी स्कॅनची शशफारस केली जाते. ि ेस्कॅन आपल्या बाळाची वाढ हकती चाांगल्या 
प्रकारे िोत आिे ि ेतपासण्यास मदत करत.े या स्कॅनदरम्यान बाळाच्या डोक्याचा (एचसी) आणि 
बाळाच्या पोटाचा (एसी) पररघ, बाळाच्या माांडीच्या िाडाची (एफएल) लाांबी आणि बाळाच्या 
सर्ोवतालच्या अम्म्नओदटक फ्लुइडची िोली मोजून बाळाच्या शरीराचा आकार समजतो. जर 
मोजमाप सामान्य मयावदेत असेल तर आपल्या बाळाची वाढ अगदी योग्य िोत असल्याचे सांकेत 
आिेत. जर आपले बाळ अपेक्षेपेक्षा मोठे ककिंवा लिान असेल तर आपल्याला दोन आठवड्ाांनांतर 
दुसऱ्या स्कॅनचा सल्ला ददला जाऊ शकतो. ि ेसलग स्कॅन बाळाच्या वाढीचा अचूक मागोवा घेण्यास 
आणि आवश्यक कृती करण्यास मदत करतात. 

३० ते ३६ आठवडे 

 
 
या टप्प्यापयंत बाळाची वाढ चाांगली झालेली असते आणि आपि प्रसुहत िोण्याच्या म्ििजेच 
बाळाच्या आगमनाच्या अगदी जवळ असतात. त्यामुळे या काळात प्रसुहतपूवव तपासिी ककिंवा र्ेटी 
वाढवल्या जातात. या काळात दर दोन आठवड्ातून एकदा स्थक्लहनकला र्ेट द्यावी लागू शकते.  
 
या र्ेटींमध्ये रक्तदाब, वजन आणि बाळाची वाढ या गोष्टी समजून घेण्यासाठी ओटीपोटाचा आकार 
मोजला जातो. बाळाच्या हृदयाचे ठोके आणि स्थस्थती या काळात तपासली जाते. या काळात 
बाळाच्या हृदयाचे ठोके आणि बाळ कुठल्या स्थस्थतीमध्ये आिे ि ेतसापल ेजाते. तसेच योग्य 
स्थस्थतीमध्ये स्थस्थरावल ेआिे की नािी ि ेया तपासिीमध्ये लक्षात येते. यावेळी स्तन तपासिीदेिील 
केली जाते. यामध्ये स्तनपानाची तयारी कशी करावी याबद्दल सल्ला ददला जातो. ३६ व्या 
आठवड्ाच्या तपासिीवेळी दटटॅनस टॉक्सॉइड लसीचा दुसरा डोस ददला जातो. 
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३७ आणण ३८ वा आठवडा 

 
 
गर्ाववसे्थच्या ३६ आठवड्ाांनांतर, तुम्िाला आठवड्ातून एकदा स्थक्लहनकला र्ेट द्यावी लागत.े या 
र्ेटींमध्ये रक्तदाब, वजन आणि ओटीपोटाचा आकार यासारख्या हनयधमत तपासिीचा समावेश 
आिे. बाळाच्या हृदयाचे ठोके आणि स्थस्थतीची तपासिी केली जाते. जर या काळात िी प्रहक्रया 
झाली नसेल तर स्कॅन आणि रांगीत डॉपलर अभ्यास करण्याची शशफारस केली जाते. 
 
आपि आता बाळांतपिाच्या जवळ असल्याने, बाळाची स्थस्थती जािून घेिे मित्त्वाचे आिे. गर्वशशश ू
ब्रीच स्थस्थतीमध्ये आिे की नािी ि ेतपासण्यासाठी सांपूिव पोटाची तपासिी केली जाते. ब्रीच स्थस्थती 
म्ििज,े गर्वशशश ूआपल्या गर्ावशयाच्या तळाशी आणि डोके वर अशा स्थस्थतीत असते. गर्ाववसे्थत, 
आपले गर्वशशश ूआपल्या गर्ावशयात हफरत असते. सांपूिव गर्ाववसे्थत शशश ूगर्ावशयात हफरत असते 
परांत,ु गर्ाववसे्थच्या आठव्या महिन्याच्या आसपास गर्वशशशू एकाच स्थस्थतीत स्थस्थरस्थावर िोत.े डोके 
िाली असलेली स्थस्थती उत्तम आणि सामान्य असते. सुमारे ९६ टक्के बालके याच स्थस्थतीमध्ये 
असतात. परांत,ु कािी गर्वशशशू पाय िाली आणि डोके ककिंवा ब्रीच स्थस्थतीमध्ये स्थस्थर िोतात. 
गर्ाववसे्थचे ३८ आठवडे पूिव करिे शसझेररयन प्रसूतीसाठी चाांगली वेळ आिे. जर आपले गर्वशशश ू
ब्रीच स्थस्थतीत असेल ककिंवा शसझेररयन करिारी पररस्थस्थती असेल तर अशा पररस्थस्थतीत या सप्तािात 
आपल्या प्रसुतीचे शसझेररयन द्वारे हनयोजन केल ेजाऊ शकते. 
 
आता कािी ददवस ककिंवा कािी तासाांतच बाळाच ेआगमन िोिार असते, म्ििून आपल्याला कािी 
लक्षि ेआढळल्यास त्वररत डॉक्टर ककिंवा दवािान्यात याची माहिती देण्याहवर्यी साांहगतले जाते. या 
लक्षिाांमध्ये ओटीपोटात वेदना, योनीतून पाण्याचा स्राव िोिे, गर्ावच्या िालचाली कमी िोिे, 
योनीतून रक्तस्राव िोिे याांचा समावेश आिे. या काळात तुम्िाला एधपड्ुरल एनाल्जेशसया ककिंवा 
वेदनारहित प्रसुहतहवर्यी मागवदशवन केल ेजाते.  
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३९ वा आठवडा 

 
 
या काळात तुम्िी गर्ाववसे्थच्या जवळजवळ शेवटच्या टप्प्यात येतात. या काळात केव्िािी प्रसुहत 
िोऊन बाळ तुमच्या बाहुपाशात येण्याची शक्यता असत.े त्यामुळे आपल्या ३९ व्या आठवड्ातील 
गर्ाववस्था तपासिीमध्ये हवशेर् लक्ष द्यावे लागत.े यामध्ये रक्तदाब, वजन याांसारख्या गोष्टींबरोबरच 
बाळाच्या हृदयाचे ठोके आणि स्थस्थती यावर लक्ष कें दद्रत केल ेजाते. तसेच कािी जोिीम ककिंवा 
असामान्य गोष्ट असल्यास योग्य ते पाऊल उचलल ेजाते.  

४० वा आठवडा 

 
 
जर आतापयंत तुम्िी बाळाला जन्म ददला नसेल तर हनयधमत तपासिीसि, योहनमागावच्या 
प्रसूतीसाठी आपल्या गर्ावशय ग्रीवाची अनुकूलता तपासण्यासाठी योहनमागावची तपासिी केली जाते. 
आपल्याला बाळाच्या योग्य वाढीची तपासिी करण्यासाठी नॉनस्रेस चाचिी, अल्रासाउांड आणि 
बायोहफणजकल प्रोफाइल यासारख्या पोस्ट-डेट चाचण्या करण्याचा सल्ला ददला जाऊ शकतो. सवव 
कािी ठीक आिे की नािी ि ेपािण्यासाठी कािी तपासण्या केल्या जातात आणि प्रसुहतवेदना सुरू 
व्िाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जातात. बहुतेक प्रसुहतवेदना नैसर्गिंकररत्या सुरू िोतात, परांत ु
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किीकिी जन्म प्रहक्रयेला थोडी मदतीची गरज र्ासू शकते. कृहरम प्रसुहत वेदना सुरू करण्यासाठी 
कािी और्िे वापरली जातात. 

प्रसूतीपूवा / गर्ाधारणा तपासणी वेळापत्रक सारांश 

आपल्या गर्ाववस्था तपासिी र्ेटीदरम्यान काय केल ेजाते याबद्दल आठवड्ाांचा तपशील वर 
देण्यात आला आिे. िाली आपल्या गर्ाववसे्थप्रमािे गर्विारिा तपासिी आणि अल्रासाउांड स्कॅन 
वेळापरकाचा साराांश देण्यात आला आिे. 
 

दुसरा महिना /  माशसक पाळी चुकिे 

 हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी  हृदयाची हक्रया जािून घेण्यासाठी 
अल्रासाउांड स्कॅन 

 रक्त आणि लघवी तपासिी (एएनसी 
प्रोफाइल) गर्विारिा लघवीद्वारे तपासिी 

 

हतसरा महिना 

 हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी  पहिल्या हतमािीची सामाधयक तपासिी 

 एनटी अल्रासाउांड स्कॅन (सोनोग्राफी) 
आणि डबल माकव र चाचिी 

 
 

चौथा महिना 

 हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी 

पाचवा महिना 

 हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी   अनोमली ककिंवा अल्रासाउांड लेव्िल २ 
स्कॅन 

 

सिावा महिना 

 हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी 
  दटटॅनस टॉक्साइड इांजेक्िनचा पहिला 
डोस 
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सातवा महिना 

  दोन आठवड्ाांनी हनयधमत प्रसवपूवव 
तपासिी 

 गर्वशििूची वाढ पािण्यासाठी अल्रासाउांड 
स्कॅन 

 दटटॅनस टॉक्साइड इांजेक्िनचा दुसरा डोस  रक्त तपासिी 
 

आठवा महिना 

 आठवड्ातून एकदा हनयधमत प्रसवपूवव तपासिी 

नववा महिना 

 आठवड्ातून एकदा हनयधमत प्रसवपूवव 
तपासिी 

 गर्वशििूची वाढ पािण्यासाठी अल्रासाउांड 
स्कॅन 

 नॉनस्रेस टेस्ट रक्त तपासिी 
 

 

समारोप 

गर्विारिा अल्रासाउांड स्कॅन आणि गर्विारिा तपासिी र्ेटींची सांख्याांची िी मानक यादी आिे. 
आपले गर्विारिापूवव आरोग्य, गर्ावची प्रगती आणि गर्वशशशूची वाढ कशी िोत ेआिे याच्यावरून या 
वेळापरकात थोडेसे बदल िोऊ शकतात. या सवव टप्प्याांवर प्रश् हवचारण्यास आणि आपल्या शांकाांचे 
हनरसन करण्यास मागेपुढे पाहू नका. सुरुवातीच्या काळात ि ेवेळापरक व्यस्त वाटेल. परांत,ु िा 
प्रवास आनांददायी असतो. यातला प्रत्येक क्षि तुमच्या कायम लक्षात राितो. ि ेवेळापरक समजून 
घेण्यासाठी आणि सवव टप्प्याांचे मागवदशवन धमळवण्यासाठी आपल्या प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज्ञाांचा 
वेळोवेळी सल्ला घ्या. 
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लेखक 
डॉ. वर्ााली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणण प्रसूततशास्त्र) 
तडप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्कोपी - जमानी 

 
डॉ. वर्ावली माळी या प्रसुती शास्र आणि स्रीरोग शास्रात प्रवीि असून या क्षेरात कायवरत आिेत. 
पुण्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय मिाहवद्यालयातून त्याांनी एमबीबीएसच ेशशक्षि पूिव केले 
असून त्यानांतर डीएनबी (प्रसुहतशास्र व स्रीरोग शास्र) यामध्ये णजिाांगीर िॉस्पस्पटल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंटी ऑफ श्लेस्स्वग िोलस्टाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्लोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्ज्ञ 
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुर्व आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थब्सलक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वर्ाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ञान यामुळे स्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर र्ेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ञान आणि शशक्षिाचा स्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइंटमेंट बुक करा प्रश्न तवचारा 
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