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प्रत्येक स्रीच्या आयुष्यातील सवावधिक आनांद देिारी घटना म्ििज े“आई िोिे” िी असते. मुलगा 
असो वा मुलगी, त्याच्या यणे्यान ेआपल्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षि सुिकर कसा िोईल याचा 
हवचार स्री करीत असते. पि याचबरोबर बाळाच्या आगमनान ेअनेक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी 
देिील तुम्िाला तयार व्िावे लागत.े एका लिानशा पेशीपासून गर्व तयार िोण्यास सुरुवात िोते 
आणि िळूिळू बाळाच्या शरीराची वाढ िोऊ लागते. बाळ गर्ावशयात असल्यापासूनच त्याला 
सांतुशलत आिार आणि प्रेम या गोष्टी धमळाल्या तर त्याची वाढ उत्तम िोत.े बाळ सुदृढ आणि हुशार 
असावे यासाठी ते गर्ावशयात असताना अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात. या लेिात असेच कािी 
सािे, सोपे आणि मित्त्वाचे उपाय साांहगतल ेआिेत, जे प्रसुतीपूवव आणि प्रसुतीनांतरचे हनरोगी आरोग्य 
तुम्िाला देतील. 

आपि गर्ावती असल्याची खारी करा 

गर्विारिेची प्रारांणर्क लक्षि ेददसू लागल्यास सववप्रथम आपि गर्ववती आिात का? याची िारी 
करा. घरगुती गर्विारिा चाचण्याांमध्ये अनेक रृटीदेिील असतात ि ेलक्षात घ्या. जसे की, ‘एचसीजी 
युररन चाचिी’ िी ७५ ते ९१ टक्क्याांपयंत सांवेदनशील असते. त्यामुळे किीकिी गर्विारिा चाचिी 
पॉझिदटव्ि आली तरीिी तो हनकाल चुकीचा अस ूशकतो. त्यामुळे आपल्या माशसक पाळीचा अांदाज 
घेऊन गर्विारिा चाचिी दोनवेळा करिे योग्य ठरेल. शेवटच्या माशसक पाळीनांतर सािारि तीन 
आठवड्ाांनी गर्ावचा हवकास सुरू िोतो. या काळात माशसक पाळी चुकिे, थकवा जािविे, 
मळमळ िोिे, वारांवार लघवी िोिे िी गर्विारिेची लक्षि ेजािवतात. अशावेळीदेिील रक्त ककिंवा 
मूर गर्विारिा चाचिी करून आपि गर्ववती आिात की नािी याची िारी करता येते. परांत,ु िी 
लक्षि ेददसण्यासाठी थोडा अधिक काळ लागतो. त्यामुळेच गर्ववती महिलाांना गर्विारिेच्या 
सुरुवातीच्या काळात ‘डेटटिंग अल्रासाऊां ड प्रेग्नांसी स्कॅन’ िी गर्विारिा चाचिी करण्याचा सल्ला 
ददला जातो. या चाचिीच्या माध्यमातून गर्विारिा िाल्याची िारी िोऊन त्याची अचूक 
तारीिदेिील कळत.े गर्ाविारिेची िारी करण्यासाठी आणि पुढील टप्प ेजािून घेण्यासाठी 
आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांशी चचाव करा.  
 
गर्ाववसे्थत आनांदी रािण्यासाठी तसेच बाळाच्या हनरोगी आरोग्यासाठी ि ेकािी उपाय आम्िी देत 
आिोत. या उपायाांच्या माध्यमातून तुमचा गर्ाववसे्थतील प्रवास आरामदायी िोण्यास मदत िोईल. 
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निरोगी गर्ाावस्थेसाठी टिप्स 

आराम करा आणि तिाव िाळा  

 
आराम करा आणि तिाव िाळा 

 
आपि गर्ववती आिोत ि ेसमजल्यावर प्रत्येकीच्या मनात चचिंता वाढत.े गर्ाववसे्थतील र्ावहनक 
बदल मोठ्या प्रमािात िोऊ शकतात आणि त्याचा आई आणि बाळ याांच्या आरोग्यावर पररिाम 
जािवू शकतो. हवशेर्तः गर्विारिेच्या सुरुवातीच्या काळात िा रास वाढू शकतो. तसेच ज्जया 
णस्रयाांना पूवी मानशसक आरोग्याच्या समस्या असतील अशाांना गर्ाववसे्थत ि ेपररिाम अधिक तीव्रतेन े
जािवतात आणि त्याांना ‘मूड सस्विंग्ज’चा िोका अधिक प्रमािात असतो. गर्ाववस्था, बाळाचा जन्म 
आणि पालक म्ििून जबाबदारी स्वीकारण्याचा तिाव या गोष्टी पूवी हनयांरिात असलेल्या गोष्टी 
अस्थस्थर करू शकतात. त्यामुळे गर्ाववसे्थतील मुख्य काळजी घेण्याची गोष्ट म्ििजे हनवाांत रािा 
आणि तिावाला दूर ठेवा. घरातील सदस्याांसोबत ककिंवा जोडीदारासोबत मुक्त सांवाद ठेवा, छोट्या 
छोट्या सांवादाांमिून आनांदी रािण्यासाठी प्रयत्न करा. आपल्या व्यस्त जीवनातून थोडा वेळ काढून 
शरीराला आराम द्या. लक्षात ठेवा आपल्या बाळाला हनरोगी आणि आनांदी आई िवी आिे. त्यासाठी 
िी गोष्ट अवश्य करा. 
 
फॉशलक अशसडचा पु रवठा वाढ वा  

 
फॉशलक अशसडचा पुरवठा वाढवा 

 
‘फॉशलक अशसड’ ि ेगर्ाववसे्थत आईसाठी मित्त्वाचे जीवनसत्त्व पूरक मानले जाते. गर्ाववसे्थतील 
मित्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्ििज ेफॉशलक अशसडचा शरीराला लवकरात लवकर पुरवठा वाढविे. 
गर्विारिेच्या बारा आठवड्ाांपयंत फॉशलक अशसड शरीरात जािे आवश्यक असते. सािारिपिे 
ददवसाला ४०० मायक्रोगॅ्रमचा एक डोस घेण्याची शशफारस डॉक्टर करतात. फॉशलक अँशसडच्या 
सेवनान ेबाळाचा मेंदू, पाठीचा किा या जन्मदोर्ाांच्या घटना कमी िालेल्या ददसून आल्या आिेत. 
जर तुम्िाला कािी व्यािी ककिंवा शारीररक रास असेल उदा. अपस्मार, मिुमेि, लठ्ठपिा याांसारिे 
कािी रास असतील तर िा डोस ५ मायक्रोगॅ्रम इतकाच देण्याची शशफारस केली जाते. आपल्या 
शारीररक क्षमतेनुसार फॉशलक अशसडचे प्रमाि आणि वारांवारता याहवर्यी जािून घेण्यासाठी 
आपल्या प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांशी चचाव करून सल्ला अवश्य घ्या. 
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डॉक्िरांचा सल्ला  

 
डॉक्िरांचा सल्ला 

 
आपि गर्ववती आिात या गोष्टीची िारी िोऊ लागली की, प्रसुहत तज्ज ाांना र्ेटण्याची शशफारस 
केली जाते. गर्विारिा िाल्याची िारी करण्यासाठी प्रसुहत तज्ज  आििी कािी चाचण्या करू 
शकतात. प्रसुहत तज्ज  आपला वैद्यकीय इहतिास जािून घेऊन तपासिी करतील. तसेच योग्य ती 
काळजी घेता यावी यासाठी पुढील तपासण्याांचे हनयोजन तयार करतील. गर्ाववसे्थचा ८ 
आठवड्ाांचा काळ पूिव िोण्यापूवी प्रसुहत तज्ज ाांना र्ेटि ेगरजेचे आिे. गर्विारिा िाल्याच्या 
सुरुवातीच्या काळातच जर प्रसुहत तज्ज ाांची र्ेट घेतली तर बाळ आणि आई दोघाांच्यािी हनरोगी 
आरोग्यासाठी योग्य सल्ला धमळण्यास मदत िोत.े तसेच गर्ाववसे्थत नकारात्मक पररिाम करिारी 
एिादी जोिीम असलेली बाब लक्षात येण्यासिी यान ेमदत िोत.े 
 
सकस आहार  

 
सकस आहार 

 
गर्ववती स्रीच्या असकस ककिंवा अहनयधमत आिारामुळे कमी वजनाच ेबाळ जन्माला येण्याची र्ीती 
असते. पौधष्टक आिार आणि आईच्या योग्य जन्माला येिारे बाळिी सुदृढ असण्याची शक्यता 
वाढत.े गर्ाववसे्थत आईचे सािारि १० ते १६ हकलो वजन वाढिे चाांगले मानले जाते. वजन 
वाढवण्यासाठी आपि अहतररक्त प्रमािात पौधष्टक आिाराच ेसेवन करायला िवे. पौधष्टक, सांतुशलत 
आिारामध्ये प्रशथनेयकु्त पदाथव, दुग्िजन्य पदाथव िे कॅस्थल्शअमचा पुरवठा करतात. तसेच स्टाचवयुक्त 
पदाथव आणि र्रपूर फळर्ाज्जयाांचािी समावेश आिारात करायला िवा. यातून आवश्यक जीवनसत्त्वे 
आणि फायबर म्ििज ेतांतूजन्य पदाथांचा शरीराला पुरवठा िोईल. तसेच सािरेचे प्रमाि आणि 
मीठाच ेप्रमाि अधिक असलेले पदाथव िािे टाळा. कमी शशजवलेल ेमाांस आणि अांडी, मऊ चीज, 
कच्चे मासे, शेलहफश आणि पाश्चराइज््ड दूि या सवव गोष्टी आिारात घेिे टाळावे. गर्ाववसे्थवर 
प्रहतकुल पररिाम करिारे अस ेअनेक अन्नघटकदेिील आिेत. आपल्याला आवश्यक असलेल्या 
अन्नाचा प्रकार आणि त्याचे आिारातील प्रमाि याबद्दल अधिक सल्ल्यासाठी स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला 
घ्या. सांतुशलत आिाराच ेसेवन करिे ि ेहनरोगी गर्ाववसे्थसाठी मित्त्वाच ेआिे. त्यामुळे आपल्या 
आिाराकडे या काळात हवशेर् लक्ष द्या. 
 
व्यायाम  

 
व्यायाम 

 
गर्ाववसे्थत आईला मध्यम स्वरुपाचा व्यायाम करण्याचा सल्ला देण्यात येतो. व्यायामामुळे हृदय व 
रक्तवाहिन्या तसेच स्नायूांना बळकटी येण्यास मदत धमळते. या काळात पोििे, चालिे, जॉकगिंग 
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करिे तसेच एरोहबक्सचे सािे प्रकार याांसारिे व्यायामाचे प्रकार गर्ववती महिला करू शकतात. 
गर्ाववसे्थत शरीराची जास्त प्रमािात िालचाल ककिंवा जास्त मेिनती िेळ िेळिे टाळावे कारि 
यामुळे ओटीपोटावर आघात िोण्याची शक्यता जास्त असते. स्कुबा डायवव्ििंगमळेु गर्ावत जन्मदोर् 
हनमावि िोऊ शकतो. तसेच गर्ाववर आघात करिारे आजार िोण्याची शक्यता असते. त्यामुळे 
गर्ाववसे्थत स्कुबा डायवव्ििंग न करण्याचा सल्ला ददला जातो. व्यायामाने आत्महवश्वास दृढ िोण्यास 
मदत िोत ेतसेच सकारात्मक ऊजावदेिील धमळत.े त्यामुळे आपले शूज आणि रॅक सूट कपाटातून 
बािेर काढा आणि व्यायामाला सुरुवात करा. 
 
वैद्यकीय पररस्थस्थतीसाठी मदत  

 
वैद्यकीय पररस्थस्थतीसाठी मदत 

 
गर्ाववसे्थच्या सुरुवातीच्या काळात बाळाची िोिारी वाढ, गर्ववेष्टन आणि इतर शारीररक बदलाांमुळे 
शरीरात हवहवि प्रकारच्या ग्रांथीसत्व (िामोन)ची हनर्मिंती िोऊन ते शरीरात मोकळे िोऊ लागतात. 
यामुळे आईच्या हृदय, फुफ्फुसे आणि मुरचपिंडात बदल घडवून आििाऱ्या घटनाांचे सर सुरू िोत.े 
यामुळे फुफ्फुस ककिंवा हृदयावर याचा पररिाम िोऊन उच्च रक्तदाबाचा रास जािवू शकतो. एिादा 
जुनाट मातृरोग गर्ावच्या वाढीवर हवपररत पररिाम करू शकतो. गर्विारिेपूवी तुम्िी तुमच्या 
डॉक्टराांशी यावर चचाव करून सल्ला घेतला असेल. परांत,ु किीकिी गर्विारिेनांतर गोष्टी हबघडू 
शकतात. तुम्िाला असा कािी रास जािवत असेल तर डॉक्टराांना र्ेटून त्याांना आपली समस्या 
साांगा. डॉक्टर यावर उपाय देऊन िी समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतील आणि हनरोगी 
गर्ाववसे्थसाठी मदत करतील. 
 
प्रवास 

 
प्रवास 

 
गर्ाववसे्थत प्रवास करिे आईसाठी थोडी अवघड गोष्ट िोऊ शकते. तुमच्या गर्विारिेसांदर्ावत कािी 
गुांतागुांत ककिंवा चचिंतेच ेकारि नसेल तर गर्ाववसे्थत प्रवास करिे सामान्यतः सुरणक्षत मानले जाते. 
गर्ाववसे्थत प्रवास करण्याची योग्य वेळ म्ििज ेदुसरी हतमािी. जर कािी कारिाहनधमत्त तुम्िाला 
प्रवास करिे अटळ असेल तर, आपल्याला आरामदायी आणि सुरणक्षत प्रवास कसा धमळेल यादृष्टीन े
हवचार करायला िवा. आपि णजथ ेजािार आिोत त्या दठकािी आरोग्य सेवा सिज उपलब्ध आिेत 
की नािी याची िारी करा. आपले गर्विारिेचे अिवाल नेिमी सोबत ठेवा. कािी णस्रयाांना 
गरोदरपिाच्या अगदी सुरुवातीच्या लक्षिाांचा रास जािवत असतो आणि िी लक्षि ेप्रवासामध्ये 
अधिक तीव्रतेन ेजािवू शकतात. आपि ज्जया वािनाने जात आिात त्याचे सीट बेल्ट योग्य पितीन े
लावा. तसेच बस ककिंवा रेनने प्रवास करीत असताना उर्े राहू नका. चालताना ककिंवा णजना चढ-उतार 
करताना रेललिंगचा आिार घ्या. दूरचा प्रवास टाळा. पाच ते सिा तासाांहून अधिक प्रवास करिे 
टाळण्याचा ककिंवा मोठ्या प्रवासात थोडा वेळ थाांबून ब्रेक घेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. 
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गर्ाववसे्थत सवावत मित्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक बाब म्ििज ेएिादा फेटफटका मारिे. प्रवासातदेिील 
यासाठी एिादा टप्पा ठरवून घेिे गरजेचे आिे. यामळेु रक्त हफरते ठेवण्यासाठी तसेच शरीर मोकळे 
करण्यासाठी वेळ धमळतो व प्रवास कां टाळवािा िोत नािी. बहुताांश िवाई जिाज कां पन्या गर्ववती 
महिलाांना आठव्या महिन्यापयंत प्रवास करण्याची परवानगी देतात. जर तुमच्या प्रसुहत तज्ज ाांनी 
प्रवासाची परवानगी ददली असेल तर नवव्या महिन्यातिी प्रवास करण्यास मुर्ा धमळत.े अरुां द जागा, 
छोटी स्नानगृिे आणि हवमानाला िादरे बसवू शकिाऱ्या गोष्टींमुळे िवाई प्रवास अधिक 
आव्िानात्मक बनतो. त्यामुळे िवाई प्रवासात गर्ववती स्रीन ेहवशेर् काळजी घ्यायला िवी. यामध्ये 
सीट बेल्ट लाविे, तसेच हवमान उड्डाि करीत असताना ककिंवा उतरत असताना सीट बॅकचा आिार 
घ्या, तसेच वॉशरूमला जाताना कुिाचा आिार घेिे या गोष्टींची िबरदारी घ्यायला िवी. आपल्या 
प्रवासाच्या योजना आणि प्रवासाच ेसािन याबाबत आपल्या प्रसुहततज्ज ाांशी चचाव करून त्याांचा 
सल्ला घेिे अत्यांत योग्य ठरत.े  
 
लैंनगक संबंध  

 
लैंनगक संबंध 

 
गर्ाववसे्थत आपल्या जोडीदारासोबत शारीररक सांबांि ठेवण्यास कािी िरकत नािी. गर्ाववसे्थत 
लैंहगक सांबांि ठेवण्यावर कोितेिी हनबंि नािीत तसेच गरोदरपिात लैंहगक सांबांि ठेवल्यास बाळाला 
इजादेिील िोत नािी. अँम्म्नओदटक सॅक म्ििज ेभ्रृिार्ोवतीची थैली आणि गर्ावशयाचे मजबूत 
स्नाय ूबाळाला सुरणक्षत ठेवतात. तसेच गर्ावशय ग्रीवा म्ििजेच गर्ावशयाचा िालच्या र्ागातील 
धचकट स्राव सांसगावपासून बचाव करण्यास मदत करतो. तसेच तुमच्या गर्विारिेत ककिंवा प्रसुहतमध्ये 
कािी गुांतागुांत ककिंवा जोिमीचे कारि नसेल, तुम्िाला कािी रास नसेल तर लैंहगक सांबांिाांनांतर 
प्रसुहतवेदना ककिंवा गर्वपात िोण्याचा िोका नसतो. कािी णस्रया मळमळ, उलट्या, स्तन दुििे 
यासारख्या गर्विारिेच्या लक्षिाांचा अनुर्व घेत असतात. त्यामुळे त्याांचे सेक्स ड्राइव्ि म्ििज े
लैंहगक सांबांि ठेवण्याची इच्छा कमी िोत.े तसेच ग्रांथीसत्व (िामोन)मिील बदलाांमुळे कािींना लैंहगक 
सांबांि ठेवण्याची इच्छा वाटू शकते. या दोन्िीिी पररस्थस्थती सामान्य असून यात काळजी करण्याची 
गरज नािी. लक्षात ठेवा या काळात लैंहगक सांबांिाांपेक्षा शारीररक जवळीक जास्त गरजेची आिे. 
तुम्िाला लैंहगक सांबांि ठेवण्याची इच्छा नसेल ककिंवा तुमच्या डॉक्टरने तसे न करण्याचा सल्ला ददला 
असेल तर, तुम्िी धमठी मारिे, चुांबन घेिे आणि एकमेकाांची काळजी घेिे या गोष्टी करू शकता.  
कािीवेळा अशीिी पररस्थस्थती हनमावि िोत ेकी, तुमचे लैंहगक जीवन हक्रयाशील िोऊ शकते ककिंवा 
सांपिूव गर्ाववसे्थत तुम्िी लैंहगक सांबांिदेिील पूिवपिे टाळू शकता. गर्ाववसे्थत लैंहगक जीवनाबद्दल 
कािी प्रश्न ककिंवा शांका असल्यास त्या आपल्या डॉक्टराांना हवचारायला सांकोच करू नका. जर लैंहगक 
सांबांिाांदरम्यान ककिंवा नांतर कळ येत असेल आणि कािी काळापयंत िा रास िोत असेल तर आपल्या 
डॉक्टराांना याहवर्यी माहिती द्या. तसेच लैंहगक सांबांिानांतर वेदना ककिंवा रक्तस्राव िोत असेल तर 
ताबडतोब डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. आरामदायी आणि सुरणक्षत सांबांि ठेवा. जर कािी अस्वस्थ वाटत 
असेल तर आपल्या जोडीदारालािी त्वररत त्याहवर्यी कळवा.   
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धुम्रपाि आणि  मद्यपाि 

 
धुम्रपाि आणि मद्यपाि 

 
बहुताांश महिला िुम्रपान करीत नािीत. परांत,ु दुदैवान ेतुम्िी ‘पॅशसव्ि स्मोकर’ म्ििजे हनम्ष्क्रय स्मोकर 
असलात तर त्याचा तुमच्या आरोग्यावर पररमाि िोतो. यामध्ये तुम्िी स्वतः िुम्रपान करीत नसलात 
तरीिी िुम्रपान करिाऱ्या व्यक्तीच्या सांपकावत ककिंवा आसपास असलात तर तुम्िाला त्याचा रास 
जािवू शकतो. तुम्िी इतर हफल्टर न केलेल्या शसगारेटच्या िुराच्या सांपकावत येऊ शकता जे कदाधचत 
सहक्रय िुम्रपानापेक्षा जास्त िानीकारक आिे. गरोदरपिात सहक्रय आणि हनम्ष्क्रय दोन्िी िुम्रपान 
केल्याने आपल्या गर्वशशशूवर त्याचा प्रहतकुल पररिाम िोतो. 
 
त्यामुळे सहक्रय आणि हनम्ष्क्रय िुम्रपान ि ेगर्ववती स्रीने टाळले पाहिज.े ज्जया दठकािी िुम्रपान 
अधिक िोत ेअशा जागी जािे गर्ववती महिलेन ेटाळायला िव.े तसेच तुमचा जोडीदार जर िुम्रपान 
करीत असेल तर त्यालािी िुम्रपान बांद करण्यास साांगायला िव ेककिंवा तुम्िी सोबत असल्यास त्याांनी 
ि ेटाळायला िव.े गर्ाववसे्थत मद्यपान सेवनदेिील िोकेदायक आिे. याचा पररिाम आपल्या 
गर्वशशशूवर िोऊ शकतो. जेव्िा आपि मद्यपान करतो तेव्िा मद्याकव  प्लेसेंटामिून आपल्या वाढत्या 
गर्ावपयंत जाते. कारि प्रौढाांच्या तुलनेत गर्वशशशूच्या शरीरावर मद्याचा लवकर पररिाम िोतो. 
गर्ावच्या रक्तातील मद्याकावची पातळी त्याच्या आईच्या तुलनेच जास्त काळ राहू शकते. ि ेनुकसान 
दीघवकाळ दटकिारे आणि गांर्ीर अस ूशकते. यामुळे बाळाची मानशसक वाढ िोण्यात अडचिी येऊ 
शकतात तसेच हृदयावरदेिील पररिाम िोऊ शकतात. मद्यपान पूिवपिे टाळण्याचा प्रयत्न करा. 
अगदी एक घोटदेिील. कारि अिूनमिून केलेल ेमद्यपानिी शरीराला िानीकारक ठरू शकेल. 
गर्ाववसे्थत आरोग्यदायी फळाांचा रस धपण्याला प्रािान्य द्या. 

स्वशशक्षि 

गर्विारिेदरम्यान िोिाऱ्या शारीररक बदलाांमुळे आपल्याला हवहवि लक्षिाांचा सामना करावा लागू 
शकतो. अशावेळी याची सहवस्तर आणि सिोल माहिती असिे फार गरजेचे आिे. गर्ाववसे्थहवर्यी 
आपल्याला धमळालेली माहिती उच्च गुिवत्तेची आणि पुरावे आिाररत आिे की नािी याची सववप्रथम 
िारी करिे गरजेचे आिे. 
 
प्रसुती िक्क आणि कायदे, आपल्या बाळाच्या समस्याांसाठी स्क्रीकनिंग, जन्म आणि प्रसुहतचे स्थान, 
प्रसुहतमध्ये वेदना कमी करिे, स्तनपान, नवजात बालकाची काळजी घेिे, तसेच त्याची तपासिी 
करिे या सवव गोष्टींबाबत जागरुक रािा. तसेच तीव्र पाठदुिी, योनीतून रक्तस्राव, तीव्र ताप, असह्य 
उलट्या, िाप लागिे याबाबत शशणक्षत व्िा. आपल्या प्रसुहत तज्ज ाांकडून याहवर्यी पूरेसे मागवदशवन 
घ्या. 
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कौिंुनबक, सामाजजक पाठठिंबा आणि प्रोत्साहि 

येत्या कािी महिन्यात आपल्या आयुष्यात कािीतरी बदल िोिार आिे याबद्दल तुम्िी किी चचिंताग्रस्त 
तर किी उत्सािी असाल. हवशेर्तः ि ेपहिलेच बाळांतपि असेल तर िी गोष्ट अधिक प्रकर्ावन ेजािवू 
शकते. अशावेळी तुमचा जोडीदार आणि कुटुांबातील सदस्य याांच्यातील चाांगले परस्पर सांबांि या 
पररस्थस्थतीत तुम्िाला मोकळेपिा देतील आणि प्रेररत करतील. आपल्या मनातल्या शांकाांना अशावेळी 
वाट मोकळी करून द्या. घरातील वधडलिारी मांडळी म्ििज ेआजी, आई, मावशी, काकू याांना 
आपल्या शांका हवचारण्यास सांकोच करू नका. तसेच तुमचा जोडीदारिी तुमची साथ देईल. त्यामुळे 
या काळात हनश्श्चिंत िोऊन आनांदी रािा. 
 
लक्षात ठेवा की, तुम्िी एक उत्तम आई बन ूशकता. त्यामुळे घरातील सदस्य असो वा जोडीदार 
याांच्याशी सांवादात अधिक वेळ व्यहतत करा. गर्ाववसे्थतील तुमच ेअनुर्व, हवचार आपल्या लोकाांशी 
बोलून मोकळे करा. ि ेआपल्याला उत्सािी रािण्यास मदत करेल तसेच यातून प्रोत्सािनदेिील 
धमळेल. गर्ाववसे्थच्या शेवटच्या कािी ददवसाांत कुठेिी जाताना एिाद्या व्यक्तीसोबत जाण्याचा 
सल्ला ददला जातो. कारि ती व्यक्ती कोित्यािी आपात्कालीन पररस्थस्थतीत मदत करू शकते आणि 
आपल्याला आिार देत.े गर्ाववसे्थत नेिमी सकारात्मक रािा, प्रेरिादायी गोष्टी ऐका आणि हनरोगी 
रािा. 

आपि गर्ावती आहोत ह ेकेव्हा सांगाव?े 

आपि गर्ववती आिोत िा आनांद सगळयाांसोबत वाटण्यास प्रत्येक स्री उत्सुक आणि आनांदी असते. 
गर्ववती आिोत िी बातमी किी साांगावी ि ेपूिवपिे तुमची इच्छा, कौटुांहबक वातावरि आणि 
पाटठिंबा, सामाणजक पाश्ववर्ूमी आणि सांस्कृती आणि गर्विारिेतील पररस्थस्थती यावर अवलांबून 
असते. गर्विारिेनांतर सािारिपिे १२ आठवड्ाांपयंत गर्वपात िोण्याची र्ीती असते. मार 
त्यानांतर िा िोका कमी िोतो. त्यामुळे बहुताांश महिला िा काळ पूिव िोईपयंत गर्ववती असल्याचे 
जािीर करत नािीत. परांतु, या १२ आठवड्ात ददसिारी गर्विारिेची कािी लक्षि ेआपि लपवू 
शकत नािी. तसेच इतराांच्या मदतीशशवाय या काळात कािी कामेदेिील िोऊ शकिार नािीत. 
त्यामुळे कुटुांब, सिकारी, नोकरीच्या दठकािी वररष्ठ, जवळचा धमरपररवार याांना िी गोष्ट साांगि े
योग्य ठरू शकते. जेिेकरून गर्विारिेची िी पहिली हतमािी आरामदायी िोण्यास मदत िोईल. या 
काळातिी तुम्िाला या सवव घटकाांच्या पाटठिंब्याची गरज र्ासिार आिे. त्यामुळे आपल्या आणि 
येिाऱ्या बाळाच्या हनरोगी आणि आनांदी जीवनाचा हवचार करून तुम्िाला मदतीचा ठरेल आणि 
योग्य वाटेल असा हनिवय तुम्िी घ्यायला िवा.  
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डॉक्िरांचा सल्ला आवश्यक 

गर्ाववस्था िा िूप उत्सािाचा आणि अहनणश्चततेचा काळ आिे. गरोदरपिात महिलेने अनुर्वलेल े
शारीररक बदल यात र्र घालतात. मळमळ, छातीत जळजळ, बिकोष्ठता, चक्कर येि,े सूज येि,े 
पाठदुिी, ओटीपोटात अस्वस्थता आणि डोकेदुिी याांसि हवहवि प्रकारच्या लक्षिाांचा सामना 
करावा लागतो. अशावेळी मदत िोण्यासाठी या लक्षिाांची सिोल माहिती असिे मित्त्वाच ेअसते. 
आपल्या सवव प्रश्नाांची उत्तरे धमळवण्यासाठी प्रसुहत तज्ज्ाांचा सल्ला घ्या. बरेचदा िी लक्षि ेशरीराच्या 
हकरकोळ तक्रारी म्ििून समजली जातात. परांत,ु आपला गर्ाववस्था प्रवास आरामदायी करण्यासाठी 
गर्ाववसे्थच्या सुरुवातीपासूनच ि ेसवव उपाय करून स्वतःची काळजी घेण्यास सुरुवात करा. चचिंता 
करू नका; फक्त आनांदी रािा आणि आपल्या बाळाकडे लक्ष द्या. प्रसुहततज्ज ाांच्या सांपकावत रािा. 
आपल्या सवव शांका हवचारण्यास सांकोच करू नका. लक्षात ठेवा तुम्िी हनश्श्चिंत िोऊन आनांदी राहून 
िा प्रवास अनुर्वला तर तुमचे बाळिी आनांदी आणि सुदृढ जन्माला येईल आणि िेच आनांदी बाळा 
तुम्िालािी आनांदी आई बनण्यास मदत करेल. 
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लेखक 
डॉ. वर्ााली माळी 

एमबीबीएस, डीएिबी (स्रीरोग आणि प्रसूनतशास्र) 
नडप्लोमा इि स्रीरोग एन्डोस्कोपी - जमािी 

 
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 तज्ज  
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुर्व आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थब्लक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वर्ाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर र्ेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइंिमेंि बुक करा प्रश्न नवचारा 
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