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गर्णधारर्ा चाचर्ी 

आपि गर्ववती आिोत का? या प्रश्नान ेतुम्िी चचिंचेत पडू शकता. जर, तुम्िी असुरणक्षत सांर्ोग केला 
असेल ककिंवा कोित्यािी गर्वहनरोिक पितींचा वापर केला नसेल तर गर्ववती असण्याची शक्यता 
वाढत.े तुमची माशसक पाळी आली नसेल ककिंवा शरीरात कािी बदल जािवत असतील तर िी 
गर्विारिेची लक्षि ेककिंवा धचन्िे आिेत ि ेलक्षात घ्या. तसेच िा प्रश्न चचिंता, कुतूिल, उत्साि आणि 
किीकिी तिावदेिील सोबत आितो. या प्रश्नाच ेउत्तर लवकरात लवकर धमळवण्यासाठी घरगुती 
गर्विारिा चाचिी, वैद्यकीय मूर चाचिी, गर्विारिा रक्त चाचिी आणि अल्रासाउांड सोनोग्राफी 
याांसारख्या चाचण्या फायदेशीर ठरतात. 

गर्णधारर् चाचर्ी काम कसे करते? 

अल्रासोनोग्राफी वगळता, इतर सवव चाचण्या ह्युमन कोररओहनक गोनाडोरोधपन (एचसीजी) ि े
ग्रांथीसत्व (िामोन) शोिण्याचे काम करतात. ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) केवळ गर्ाववसे्थतच शरीरात 
आढळून येते. बीजाांड व शुक्रािू याांचा सांयोग झाल्यानांतर सािारि सिा ते बारा ददवसाांनी फशलत 
अांडे स्रीच्या गर्ावशयाच्या अस्तराला धचकटते. फशलत अांड्याच्या पेशी एचसीजी तयार करतात जे 
आपल्या शरीरात वेगान ेतयार िोत.े ि ेगर्विारिेच्या सुरुवातीच्या कािी आठवड्याांत दर २ ते ३ 
ददवसाांनी दुप्पट िोत ेआणि ८ ते १२ आठवड्याांपयंत सवोच्च पातळी गाठत.े गर्विारिा 
चाचण्याांमध्ये लघवी आणि रक्तातून ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) शोिल ेजाते. 

गर्णधारर्ा चाचर्ी कधी करावी?  

माशसक पाळी लाांबल्यानांतर कोित्यािी वेळी तुम्िी गर्विारिा चाचिी करू शकता. कारि 
त्याचवेळी या चाचण्या सवोत्तम काम करतात. माशसक पाळी चुकल्याच्या सािारि पहिल्या 
ददवसानांतर गर्विारिा चाचिीतून अचूक पररिाम धमळण्याची शक्यता असते. तसेच माशसक पाळी 
चुकल्यानांतर कमीतकमी एक आठवडा वाट पाििेदेिील योग्य ठरत.े यावेळीदेिील तुम्िाला 
गर्विारिा चाचिीचा अचूक हनकाल धमळू शकतो. माशसक पाळी न येण्याच्या आिी गर्विारिा 
चाचिी केल्यास त्याचे अचूक पररिाम येण्याची शक्यता कमी असते. किीकिी असुरणक्षत सांर्ोग 
केल्यानांतर सािारि दिा ददवसाांपयंत गर्विारिा चाचिी केली तरीिी आपल्या लघवीतून एचसीजी 
ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) शोिनू काढते. परांत,ु िा हनकाल हवश्वासािव नसतो. त्यामुळे आपि िरांच 
गर्ववती आिोत की नािी िे आपल्याला समजू शकत नािी. 
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घरगुती गर्णधारर्ा चाचर्ी 

असुरणक्षत सांर्ोग केला असेल, पाळी चुकली असेल तसेच कोित्यािी गर्वहनरोिक पितींचा वापर 
केला नसेल तर आपि गर्ववती िोऊ शकतो िा हवचार अनेकदा मनात येतो आणि त्याचे उत्तर 
शोिण्याची इच्छादेिील तीव्र िोत.े तसेच आपल्या गर्विारिेहवर्यी सद्यस्थस्थतीत कुिालािी माहिती 
देण्याची इच्छा नसत.े परांतु, आपल्या माहितीसाठी आणि आवश्यकता म्ििून ि ेजािून घेिे 
मित्त्वपूिव वाटत असेल तर घरगुती गर्विारिा चाचिी िा एक सोपा मागव आिे. आपि गर्ववती 
आिोत की नािी याची िारी करण्यासाठी या घरगुती गर्विारिा चाचिीचा तुम्िी वापर करू 
शकता. िी चाचिी आपल्या लघवीत एचसीजी ग्रांथीसत्व (िामोन) शोिण्याचे काम करत.े गर्विारिा 
झाल्यानांतरच ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) शरीरात तयार िोत असते. 

घरगुती गर्णधारर्ा चाचर्ी कर्ी करावी? 

बहुताांश मेधडकल स्टोअसवमध्ये घरगुती गर्विारिा चाचिी सांच उपलब्ध िोतो. शशवाय ि ेसांच 
आपल्या खिशाला परवडतील या ककिंमतीचे असतात. तसेच तुमच्या डॉक्टराांकडेदेिील ि ेसांच 
उपलब्ध िोऊ शकतात. घरगुती गर्विारिा चाचिी लघवीचा नमुना घेऊन करावी लागते. यामध्ये 
लघवी एका कपमध्ये र्रून त्यात गर्विारिी चाचिी सांचामध्ये ददलेली पट्टी बुडवता येते ककिंवा 
लघवीच्या प्रवािात िी पट्टी िरावी लागत.े गर्ववती असल्यास चाचिी पट्टी रांगीत रेर्ा तयार करत.े 
परांत,ु िी हनकालदशवक पिती आपि कोित्या कां पनीची ककिंवा ब्रँडचा सांच वापरतोय त्यावर ि े
अवलांबून असते. त्यामुळे आपि िरेदी केलेल्या सांचावरील सूचना पूिवपिे आणि बारकाईने वाचून 
त्याांचे काळजीपूववक अनुसरि करायला िव.े 

घरगुती गर्णधारर्ा चाचर्ी कधी करावी?  

माशसक पाळी आली नािी ककिंवा पाळी येण्यास उशीर झाला असेल तर िी घरगुती गर्विारिा 
चाचिी करता येते. िा कालाविी गर्विारिा चाचिी करण्यासाठी योग्य ठरतो. कारि, या काळात 
घरगुती गर्विारिा चाचिीचा हनकाल बहुताांश प्रमािात अचूक असतो. माशसक पाळीची तारीि 
गेल्यानांतर पहिल्याच ददवशी चाचिी केल्यास अचूक हनकाल धमळतो. परांत,ु माशसक पाळी 
चुकल्यानांतर सािारि एक आठवडा थाांबायला िव ेजेिेकरून गर्विारिा चाचिीचा हनकाल अधिक 

“गर्विारिा चाचिी ‘ह्युमन कोररओहनक गोनाडोरोधपन’ (एचसीजी) ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) 
शोिण्याचा काम करत.े स्रीच्या शरीरात ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) गर्ाववसे्थत वेगान ेतयार िोत असते. 
ि ेग्रांथीसत्व गर्विारिेच्या सुरुवातीच्या कािी आठवड्याांत दर २ ते ३ ददवसाांनी दुप्पट िोत ेआणि 
८ ते १२ आठवड्याांत सवोच्च पातळी गाठत.े” 
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अचूक येण्याची शक्यता असते. कािी गर्विारिा चाचिी सांचाांबाबत साांहगतल ेजाते की, ते माशसक 
पाळी चुकण्याचा कािी ददवस आिी कायव करतात. परांतु, त्याांच्यादेिील पररिामाची अचूकता 
सिसा कमी असते. असुरणक्षत सांर्ोगानांतर दिा ददवसाांच्या आत घरगुती गर्विारिा चाचिी केली 
तर त्यात एचसीजी ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) आढळू शकतात. परांत,ु ि ेपररिाम पूिवपिे हवश्वासािव ठरत 
नािीत. यातून चुकीचा हनकाल धमळण्याची धचन्िे अधिक असतात. जर तुमची माशसक पाळी 
अहनयधमत असेल ककिंवा कािी कारिास्तव माशसक पाळीमध्ये अडथळे येत असतील तर, अचूक 
पररिामाांसाठी अचूक वेळ म्ििज ेलैंहगक सांबांिानांतर ३ आठवड्याांनी गर्विारिा चाचिी करिे िा 
आिे. 

घरगुती गर्णधारर्ा चाचर्ीच्या तनकालांची अचूकता कर्ी असते?  

अचूकतेसि चाचिीचा हनकाल धमळवण्यासाठी मध्यप्रवािातील लघवी वापरण्याची शशफारस केली 
जाते. याचा अथव असा असतो की, लघवीचा नमुना गोळा करण्यासाठी ककिंवा गर्विारिा चाचिी 
पट्टीवर नमुना घेण्याआिी प्रथम शौचालयात लघवी करून त्यानांतर कपमध्ये ककिंवा पट्टीवर लघवी 
करावी. तसेच चाचिीसाठी सकाळच्या वेळी पहिल्या लघवीचा नमुना घेतल्यास चाचिीचा अचूक 
पररिाम ददसतो. जर तुम्िी गर्ववती असाल तर, त्यात जास्त एचसीजी असेल. गर्विारिा चाचिी 
सांच कालबाह्य (एक्सपायर) म्ििज ेत्याची वापर करण्याची मुदत सांपल्यानांतर वापरला ककिंवा 
योग्यप्रकारे वापरला नािी तर, त्याच्या अचूकतेच ेप्रमाि कमी िोत.े त्यामुळे योग्य व अचूक हनकाल 
धमळण्यासाठी गर्विारिा चाचिी सांचावरील कालबाह्यता म्ििज ेएक्सपायरी तारीि नेिमी तपासून 
घ्यावी आणि सांच वापरण्यासांदर्ावत असलेल्या सवव सूचनादेिील काळजीपूववक वाचून घ्याव्यात. 

चुकीच ेसकारात्मक आणर् चुकीच ेनकारात्मक पररर्ाम म्हर्ज ेकाय?  

एिादवेळी तुम्िी गर्ववती अस ूशकता, परांत ुतुमचा गर्विारिा चाचिीचा हनकाल हनगेदटव्ि म्ििजेच 
नकारात्मक येतो. यालाच चुकीचा नकारात्मक हनकाल अस ेम्िितात. आपि चाचिी योग्यररत्या 
केली नािी ककिंवा चाचिी िूप लवकर केली असेल तर ि ेिोऊ शकते. अशावेळी, जर तुमची माशसक 
पाळी कािी ददवसाांच्या अांतरान ेआली नािी तर चाचिी पुन्िा करायला िवी आणि आपल्या स्रीरोग 
तज्ज ाांचा सल्ला अवश्य घ्यायला िवा. तसेच एिादवेळी तुम्िी गर्ववती नसता परांत ुचाचिीमध्ये 
पॉझझदटव्ि म्ििज ेसकारात्मक हनकाल येतो. यालाच चुकीचा सकारात्मक हनकाल अस ेम्िितात. 
जर तुम्िी चाचिी सांच कालबाह्य तारिेनांतर वापरला असेल ककिंवा तुम्िाला वांध्यत्व उपचारादरम्यान 
एचसीजी इांजेक्शन ददल ेअसेल तर ि ेिोऊ शकते. ककव रोग ककिंवा इतर वैद्यकीय पररस्थस्थतींमध्ये 
एचसीजी पातळी उच्च िोऊ शकते. ज्जयामुळे चुकीचा सकारात्मक गर्विारिा चाचिी पररिामदेिील 
ददसू शकतो.  
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जर गर्विारिा चाचिी हनकाल सकारात्मक असतील ककिंवा तुम्िाला हनकालाबद्दल कािी सांभ्रम 
असेल तर चाचिीच्या हनकालाांची िारी करण्यासाठी प्रसुहततज्ज  ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला 
घ्यावा. अशावेळी डॉक्टर तुम्िाला पुन्िा मूर गर्विारिा चाचिी करण्यास साांगू शकतात ककिंवा रक्त 
चाचिी करण्याचािी सल्ला देऊ शकतात. त्यामुळे प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांशी चचाव करून 
आपल्या घरगुती गर्विारिा चाचिीचीिी िारी करून घ्यावी. 

वैद्यकीय मूर गर्णधारर्ा चाचर्ी म्हर्जे काय?  

वैद्यकीय मूर गर्विारिा चाचिी घरगुती गर्विारिा चाचिीपेक्षा वेगळी नसते आणि ती अधिक 
अचूक देिील नसत.े तरीिी, प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज् दवािान्यात केलेल्या चाचिी हनकालाांच्या 
अचूकतेवर पररिाम करू शकिाऱ्या सांर्ाव्य रृटी दूर करण्यात मदत करू शकतात. या 
पररिामाांच्या आिारे पुढील पाऊल काय असावे याबाबत डॉक्टराांचा सल्ला घेता येतो.  
 

 

गर्णधारर्ा रक्त चाचर्ी 

जेव्िा तुम्िी कोित्यािी गर्वहनरोिक पितीचा वापर करीत नािी तेव्िा आपि गर्ववती अस ूशकतो 
िा प्रश्न मनात घोंगावू शकतो. जर घरगुती गर्विारिा चाचिीच ेपररिाम आणि त्याच्या 
हवश्वासािवतेबद्दल तुम्िाला िारी नसेल, अथवा मूर चाचिीसाठी िूप घाई िोत आिे अस ेवाटत 
असेल तर तुम्िी रक्त तपासिीचा आिार घेऊ शकता. या चाचण्या डॉक्टराांच्या दवािान्यात घेतल्या 
जातात. प्रयोगशाळेत एचसीजी शोिण्यासाठी आपल्या रक्ताची चाचिी घेतली जाते. या चाचण्या 
घरगुती गर्विारिा चाचिीपेक्षा अधिक सांवेदनशील असतात. गर्विारिा रक्त चाचिी घरगुती 
गर्विारिा चाचिीच्या तुलनेत एचसीजीची कमी एकाग्रता उचलू शकते आणि गर्विारिेची स्थस्थती, 
बाळाच ेआरोग्य आणि समस्या ओळिण्यास मदत करत.े 

“घरगुती गर्विारिा चाचिी गुिात्मक स्वरुपाची असते आणि आपि गर्ववती आिोत की नािी 
ि ेआपल्याला साांगत.े मार, यावरून तुम्िी हकती ददवसाांपासून गर्ववती आिात ि ेसाांगता येत 
नािी. माशसक पाळी चुकल्यानांतर सािारि एक आठवड्यानांतर सकाळच्यावेळी लघवीच्या 
मध्यप्रवािातील नमुना चाचिीसाठी घेतला जातो. तेव्िा हतची अचूकता अधिक प्रमािात येते. 
त्यामुळेच िारीशीर हनकाल येण्यासाठी दोनदा चाचिी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आिे. 
घरगुती गर्विारिा चाचिीची िारी करण्यासाठी प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला अवश्य 
घ्यावा.” 
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गर्णधारर्ा रक्त तपासर्ीचे प्रकार 

गर्विारिा रक्त चाचण्या दोन प्रकारच्या असतात. त्यातील पहिली गुिात्मक एचसीजी रक्त 
पारदशवकता चाचिी आपल्या रक्तात एचसीजी आिे की नािी ि ेतपासण्यासाठी वापरतात. यातील 
सकारात्मक पररिाम म्ििजे आपि गर्ववती आिात आणि नकारात्मक पररिाम म्ििजे आपि 
गर्ववती नािी. िी चाचिी आपल्या गर्विारिेबद्दल फक्त ‘िोय’ ककिंवा ‘नािी’ ि ेउत्तर देत.े 
पररिामात्मक एचसीजी रक्त पारदशवकता चाचण्या रक्तात असलेल्या एचसीजीचे प्रमाि आणि 
उपस्थस्थती या दोन्िी गोष्टी शोिण्याचे काम करतात. ि ेअगदी कमी पातळीतील एचसीजी शोित.े जे 
गर्विारिा सामान्य आणि हनरोगी आिे की नािी ि ेठरहवण्यासाठी मदत करत.े या चाचिीद्वारे 
एक्टोधपक गर्विारिा म्ििजे मूळ स्थान सोडून दुसऱ्या जागी असलेल ेभ्रुि याांसारख्या समस्या 
शोिण्यास मदत करतात. 

घरगुती चाचर्ी की गर्णधारर्ा रक्त चाचर्ी?  

प्रजननक्षमता ककिंवा गर्ाववसे्थच्या अनेक प्रश्नाांप्रमािेच या प्रश्नाच ेनेमके उत्तम धमळिे अवघड आिे. 
या दोन्िी चाचण्या आपि गरोदर आिेत हक नािी याचे उत्तर देतात. सुहविा, िचव, अचूकता आणि 
आपल्या प्रजनन इहतिास याांसारख्या गोष्टींवर यातील कोिती चाचिी वापरावी ि ेअवलांबून असेत. 
आपि घरगुती गर्विारिा चाचिी करावी की वैद्यकीय रक्त तपासिी ि ेठरवताना सुहविा, िचव, 
अचूकता याांसारख्या हवचारात घेण्यासारख्या अनेक गोष्टी असतात.  
 
बऱ्याचदा घरगुती चाचिीतील अहनणितता दूर करण्यासाठी गर्विारिेच्या रक्त चाचिीला प्रािान्य 
ददल ेजाते. यापूवी गर्वपात ककिंवा एक्टोधपक गर्विारिेसारख्या घटना घडल्या असल्यास डॉक्टर 
पुढील कािी आठवडे एचसीजी पातळीच ेबारकाईने हनरीक्षि करतात. जर एचसीजी पातळी अगदी 
सुरुवातीच्या काळात योग्यररत्या वाढली नािी तर ते गर्विारिेच्या समस्यचेे सांकेत देऊ शकते. 
गुिात्मक रक्त चाचिी ककिंवा एचपीटी (घरगुती चाचिी) यापैकी कोित्यािी चाचिीत या प्रकारच्या 
देिरेिीसाठी मदत िोत नािी. कारि ते एचसीजीचे अचूक प्रमाि दशववत नािी आणि त्याची 
पातळी योग्यररत्या वाढत ेआिे की नािी ि ेठरवू शकत नािी. 
 

 

“गर्विारिेच्या रक्त चाचण्याांमध्ये ९९ टक्के अचूकता दर असतो, त्यामुळे त्या जवळजवळ 
नेिमीच अचूक असतात. घरगुती गर्विारिा चाचिीपेक्षा हि चाचिी अधिक अचूक आिे 
गुिात्मक चाचिी केवळ ‘िोय’ ककिंवा ‘नािी’ ि ेउत्तर देत.े तर पररिामात्मक चाचिी एचसीजीचे 
प्रमाि मोजते आणि गर्विारिेची स्थस्थती आणि समस्या असल्यास ती ओळिण्यास मदत करत.े 
बहुताांश प्रकरिाांमध्ये, रक्त आणि लघवी गर्विारिा चाचिी दरम्यानची हनवड सुहविा, िचव 
आणि अचूकतेवर आिाररत असते. गर्विारिेच्या रक्त चाचिीमुळे गर्विारिेच्या समस्येवर लक्ष 
ठेवण्यास आणि शोिण्यास मदत िोत.े” 
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अल्ट्रा सोनोग्राफी 

गर्णधारर्ा अल्ट्रासाउंड / सोनोग्राफी स्त्कॅन चाचर्ी म्हर्जे काय?  

िी एक वैद्यकीय हनदान प्रहक्रया आिे जी स्क्रीनवर प्रहतमा तयार करण्यासाठी ध्वनी लिरींचा वापर 
करत,े ज्जयामुळे शरीराांतगवत रचना पािायला धमळतात. अल्रासोनोग्राफी ककिंवा अल्रासाउांड िी एक 
सुरणक्षत वैद्यकीय हनदान प्रहक्रया आिे. णजथ ेरान्सड्युसरचा वापर करून शरीरात ध्वनीलिरी 
सोडल्या जातात. या ध्वनीलिरी शरीरातील िाडे आणि उतींमिून प्रहतकबिंहबत िोतात आणि 
मॉहनटरवर काळी-पाांढरी प्रहतमा तयार करतात. िी प्रहक्रया सुरणक्षत आिे कारि ती एक्स-रे ककिंवा 
कॅट स्कॅनसारख्या हकरिोत्सगावचा वापर करीत नािीत. 

अल्ट्रासोनोग्राफी ककिंवा अल्ट्रासाउंड प्रतिया काम कसे करते?  

रान्सड्युसरद्वारे १ ते १० दशलक्ष िटवझच्या ध्वनी लिरी तयार करून व त्याचा वापर करुन 
अल्रासाउांड प्रहतमा तयार केली जाते. ह्या ध्वनी लिरी जेंव्िा शरीराच्या वेळवेगळ्या र्ागातून 
जातात, तेंव्िा वेळवेगळ्या पितीन ेप्रहतमा तयार करतात. उदािरिाथव, ध्वनी लिरी पोकळ ककिंवा 
द्रव र्रलेल्या र्ागातून जातात, जसे की मुराशय आणि रक्तवाहिन्या, ि ेर्ाग स्क्रीनवर काळ्या 
रांगाच ेददसतात. उतींनी र्रलेल ेक्षेर मिून जेंव्िा ह्या ध्वनी लिरी जातात तेंव्िा त्या रािाडी-पाांढरी 
प्रहतमा तयार करतात. ज्जयावेळी ह्या ध्वहनलिरी िूप कठीि र्ाग जसे हक िाडे याच्यातून जातात 
तेंव्िा त्या एक पाांढरी चमकदार प्रहतमा तयार करतात. अश्या प्रकारे एक पूिव अल्रासाउांड प्रहतमा 
तयार केली जाते हक जे गर्विारिा आिे हक नािी आणि ती कशी आिे याची कल्पना देत.े 

अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का करावी?  

गर्विारिा हनकाल शोिण्याची िी सवावत अचूक पित आिे. यामुळे गर्ाववसे्थत गर्ावची प्रहतमा घेता 
येते. अम्म्नओदटक फ्लल्युइड यात काळा ददसतो, ज्जयामुळे बाळाची िाडे आणि प्रहतमेमध्ये सफेद 
रांगाच्या ददसतात. अल्रासाउांड पितीचा वापर आपल्या शेवटच्या माशसक पाळीच्या सुमारे साडेचार 
आठवड्याांनांतर आपल्या गर्ावचे दृश्यीकरि करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हि चाचिी गर्विारिेचे 
हकती आठवडे पूिव झाले आिेत आणि आपले बाळ हकती हनरोगी आिे ि ेआपल्याला साांगू शकते 
की. शेवटच्या माशसक पाळीनांतर सात आठवड्याांपयंत आपि आपल्या बाळाच्या हृदयाचे ठोके 
चाचिीद्वारे एकू शकता. 
 

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr


   

 

© प्रताधधकार www.drvarshaliclinic.com/mr संपूर्ण गर्णधारर्ा / गरोदरपर् चाचर्ी मागणदर्णक 

 

गर्णधारर्ा चाचर्ी सकारात्मक आल्ट्यानंतर पुढे काय? 

तुमची गर्विारिा चाचिी सकारात्मक आली आिे आणि तुम्िी गर्ववती आिात. अश्यावेळी, आता 
पुढे काय िा प्रश्न पडतो. या गोष्टीला दोन बाज ूआिेत. एक म्ििज ेतुम्िी या गर्विारिेची योजना 
आिली आिे आणि बाळाला जन्म द्यायचा आिे. दुसरी म्ििज ेिी एक अहनयोणजत ककिंवा 
अनपेणक्षत गर्विारिा आि.े  

तुम्हाला मुल हव ेअसेल तर... 

गर्विारिा झाल्यानांतर तुम्िी बाळाला जन्म देण्याचा हवचार करीत असल्यास, आपि गर्ववती 
असल्याची िारी करण्यासाठी आििी एक ककिंवा दोन चाचण्या करा. तसेच या गर्विारिा चाचिी 
हनकालाबाबत कािी सांभ्रम झाल्यास आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांना र्ेटा. गर्विारिेच्या आठ 
आठवड्याांचा टप्पा गाठण्यापूवी प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांना र्ेटण्याचा सल्ला ददला जातो. 
त्यानांतर डॉक्टर गर्विारिा आणि प्रसुहत याबाबत पुढील योजना आिू शकतात तसेच तुम्िाला 
त्याहवर्यी सल्ला देतात. आपल्याला आवश्यक असलेली प्रसुहतपूवव काळजी, पुढील नऊ महिन े
स्वतःला आणि गर्वशशशूला हनरोगी ठेवण्यासाठी आपल्या जीवनशैलीबद्दल, और्िोपचार आणि 
आिाराबद्दल मागवदशवक तत्वे देऊ शकतात.  

अनपेणित गर्णधारर्ा झाली असल्ट्यास... 

जर तुम्िी अनपेणक्षतपिे गर्ववती झालात आणि गर्विारिा िोण्यासाठी कािी योजना आिली नसेल 
तर, आता पुढे काय करावे िा हवचार गोंिळात टाकिारा ठरेल. अशा पररस्थस्थतीत आपला जोडीदार 
तसेच जवळच्या लोकाांशी बोला. मदत व मागवदशवनासाठी गर्विारिेच्या डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. 
पहिला पयावय म्ििज ेबाळाला जन्म देण्याबाबत सकारात्मक हवचार करा. मुळात आपि मुल 
िोण्याबद्दल कािी योजना आिली नसली तरीिी गर्विारिा सकारात्मकपिे घेऊन बाळाला जन्म 
देण्याहवर्यी हवचार करू शकता. आपल्या जवळच्या व्यक्तींसोबत चचाव करून या सवव पयावयाांचा 
आढावा घ्या. तरीिी कािी अपररिायव कारि ककिंवा अडचि असल्यास बाळ िोऊ देण्याचा हवचार 
नसेल तर गर्विारिा सांपहवण्याच्या पयावयाांसाठी प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या. 

“गर्विारिा झाली आिे की नािी ि ेशोिण्याची िी सवावत अचूक पित आिे. अल्रासोनोग्राफी 
ककिंवा अल्रासाउांड स्क्रीनवर प्रहतमा तयार करण्यासाठी आणि शरीराची अांतगवत रचना पािण्यात 
मदत करण्यासाठी ध्वनी लिरींचा वापर करत.े िी एक सुरणक्षत प्रहक्रया आिे आणि यामुळे 
बाळाला ककिंवा आईला कोितेिी नुकसान िोत नािी. सामान्यपि ेमाशसक पाळीच्या साडेचार 
आठवड्यानांतर िी चाचिी केली जाते व गर्विारिेचा कालाविी आणि बाळाच ेआरोग्य कसे 
आि ेसाांगण्यास मदत करते.” 

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/about-dr-varshali-mali-gynecologist-and-pregnancy-doctor?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf


   

 

© प्रताधधकार www.drvarshaliclinic.com/mr संपूर्ण गर्णधारर्ा / गरोदरपर् चाचर्ी मागणदर्णक 

अहनयोणजत गर्विारिा टाळण्यासाठी र्हवष्यात गर्वहनरोिक पितींचा वापर करण्याचा सल्ला 
डॉक्टर देतात. 

चुकीची सकारात्मक गर्णधारर्ा चाचर्ी पररर्ाम 

कािीवेळा घरगुती गर्विारिा चाचिी सकारात्मक येऊ शकते, परांत ुप्रत्यक्षात तुम्िी गर्ववती 
नसतात. जर आपि चाचिी सांच कालबाह्य झाल्यानांतर वापरला असेल ककिंवा वांध्यत्व 
उपचारादरम्यान एचसीजी इांजेक्शन ददल ेअसेल तर सिसा िा प्रसांग घडू शकतो. तसेच कािींना 
ककव रोग ककिंवा इतर वैद्यकीय पररस्थस्थतींमध्ये चुकीचा सकारात्मक गर्विारिा चाचिी पररिामदेिील 
ददसू शकतो. ज्जयामुळे एचसीजी पातळी उच्च िोऊ शकते. 
 
गर्विारिेच्या पररिामाांची िारी करण्यासाठी आणि पुढील हनिवय घेण्यासाठी स्रीरोग ककिंवा प्रसुहत 
तज्ज ाांचा सल्ला घेण्याची शशफारस केली जाते. र्हवष्यातील पररिाम आणि अस्वस्थ वातावरिाचा 
हवचार करता गर्विारिा चाचिी सकारात्मक आल्यानांतर त्वररत गर्ववती असल्याचे घोधर्त करू 
नका. कािी आठवड्याांपयंत आपल्या र्ावनाांना आवर घाला. शाांत रािा आणि मग आपल्या स्रीरोग 
तज्ज ाांच ेयाहवर्यी मागवदशवन घ्या. तुमच्या गर्विारिा स्थस्थतीवरून ते तुम्िाला गर्विारिा घोधर्त किी 
करावी याहवर्यी मागवदशवन करतील. 
 

 

गर्णधारर्ा चाचर्ी नकारात्मक आली असल ेतर पुढे काय? 

आपल्या नकारात्मक गर्विारिा चाचिी हनकालानांतर, आपल्याला मुल िव ेकी नािी यावर पुढील 
पाऊल अवलांबून असते. 

तुम्हाला मुल हव ेअसल्ट्यास... 

जर तुम्िाला मुल िव ेअसेल तर गर्विारिा िोण्यासाठी प्रयत्न करीत रािा. केवळ लैंहगक सांबांि 
ठेवल्यानेच गर्ववती िोण्याची शक्यता वाढिार नािी. तर आपल्या माशसक पाळीचा आढावा घेत 

“गर्विारिा चाचिी सकारात्मक आल्यानांतर आपल्याला बाळ िोऊ द्यायचे आिे की नािी या 
हनिवयावर पुढील कृती अवबांलून असतात. दोन्िी पररस्थस्थतीमिील वेगवेगळे पयावय जािून 
घेण्यासाठी प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या. मुल व्िावे अशी इच्छा असेल तर, आठ 
आठवड्याांच्या गर्विारिेची िूि गाठण्यापूवी डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. डॉक्टर, आई आणि बाळ 
दोघाांचेिी आरोग्य चाांगले रािण्याहवर्यी योग्य मागवदशवन करतील. त्यामुळे गर्विारिा 
चाचिीतील हनकालाांबाबत जागरूक रािा आणि आपि गर्ववती आिोत ि ेजािीर करण्यापूवी 
िारी म्ििून डॉक्टराांचा सल्ला घ्या.” 
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रािा. गर्विारिा िोण्यासाठी योग्य वेळ केव्िा आिे िे ठरवण्यासाठी कॅलेंडरवर लक्ष ठेवा. जर तुम्िी 
िूप काळापासून गर्ववती िोण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर, डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. डॉक्टर तुम्िाला 
योग्य तो सल्ला देतील आणि र्हवष्यात काय हनिवय घ्यावे याहवर्यी मागवदशवन  करतील. 

जर तुम्हाला मलु नको असेल तर 

अशावेळी फार करण्याची गरज नािी. आपि गर्ववती नािी याची िारी करण्यासाठी पुन्िा एकदा 
चाचिी करण्याचा ददला जातो.  असुरणक्षत सांर्ोगानांतर गर्विारिेच्या चचिंतेतून चाचिी केली असले 
तर गर्विारिा रोिण्यासाठी आवश्यक गर्वहनरोिक पितींचा वापर करण्याचा प्रयत्न करा. 
गर्वहनरोि आणि कुटुांब हनयोजनाच्या सल्ल्यासाठी स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या.  

चुकीचा नकारात्मक गर्णधारर्ा चाचर्ी तनकाल 

कािीवेळा तुम्िी गर्ववती अस ूशकता, परांत ुतुमच्या गर्विारिा चाचिीचा हनकाल नकारात्मक येतो. 
जर तुम्िी घरगुती गर्विारिा चाचिी िूप लवकर केली ककिंवा योग्यररत्या केली नसेल तर सिसा 
अस ेघडते. जर तुम्िी कािी हवशशष्ट और्िे घेत असाल तर गर्विारिा चाचिीचा हनकाल नकारात्मक 
येऊ शकतो. सामान्यतः तुम्िी आतापयंत गर्विारिेच्या लक्षिाांचा अनुर्व घेत असाल तर िी चचिंतेची 
बाब अस ूशकते. हवशेर्तः तुमची माशसक पाळी चुकली असेल तर शांका दाट िोत.े तुम्िी जी 
गर्विारिेची लक्षि ेअनुर्वत आिात याचे कािी वेगळे कारि आिे का, ि ेजािून घेण्यासाठी 
गर्विारिा डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. 
 

 
 
 
 
 

“जर तुमची गर्विारिा चाचिी नकारात्मक आली असेल आणि तुम्िाला बाळ िवे असेल तर 
तुमच्या माशसक पाळीचा आढावा घ्या. आवश्यक असल्यास डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. सध्या 
बाळाचा हवचार करीत नसाल तर, गर्विारिा रोिण्यासाठी गर्वहनरोिक पितींचा वापर करा. 
जर गर्विारिा चाचिी नकारात्मक असेल आणि तुमची माशसक पाळी चुकली असेल, तर 
गर्विारिा लक्षि ेददसण्याची कािी शक्यता आिे की नािी याहवर्यी आपल्या डॉक्टराांसोबत 
चचाव करा.” 
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समारोप 

आपि गर्ववती आिोत का? या प्रश्नान ेतुम्िी चचिंचेत पडू शकता. जर, तुम्िी असुरणक्षत सांर्ोग केला 
असेल ककिंवा कोित्यािी गर्वहनरोिक पितींचा वापर केला नसेल तर गर्ववती असण्याची शक्यता 
वाढत.े तुमची माशसक पाळी आली नसेल ककिंवा शरीरात कािी बदल जािवत असतील तर िी 
गर्विारिेची लक्षि ेककिंवा धचन्िे आिेत ि ेलक्षात घ्या. तसेच िा प्रश्न चचिंता, कुतूिल, उत्साि आणि 
किीकिी तिावदेिील सोबत आितो. कािी गरोदरपिाच्या चाचण्या सिज घरी करता येतात तर 
कािींना डॉक्टराांचा सल्ला गरजेचा असतो. कािी ठरहवक घटक या चाचण्याांची अचूकता ठरवतात. 
तुमच्या कृती आणि पूिव आयुष्य ह्या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलांबून असते. ह्या लेिात कािी ठराहवक 
मागवदशवक तत्त्वे साांहगतली आिेत. जर तुम्िाला आििीन कािी प्रश्न असतील व मागवदशवन िव े
असेल तर हनसांकोच डॉ. वर्ावली माळी ह्याांना प्रश्न हवचारा. आपल्या प्रसुहत ककिंवा स्रीरोग तज्ज ाांचा 
वेळोवेळी सल्ला नक्की घ्या. 
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लेखक 
डॉ. वर्ाणली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणर् प्रसूततर्ास्त्र) 
तडप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्त्कोपी - जमणनी 

 
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 िॉस्पिटल 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 ररपस्थललक 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. 
 

अपॉइंटमेंट बुक करा प्रश्न तवचारा 
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