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பிரசவ-வலி ஏறபடும் பபொழுது 
மருத்துவமனைக்கு எப்பொது வர்வண்டும்

வீட்டிலிருந்து புறபபடுவதறகு முனபொக ‘பிரசவ ்சனவ’ (Birthing Service), அல்லது உஙகளுனைய 

மருத்துவசசசியுைன பதொைர்புபகொள்ளுஙகள். நீஙகள் எனை பசயய்வண்டும் எனபனத 

மருத்துவசசசி உஙகளுக்குச பசொலவ்தொடு, உஙகளுக்கு ்கள்விகள் ஏதுமிருபபின அவறறசிறகும் 

அவர் பதி்லளிபபொர்.

உங்களுடைய முதல் குழநடதயின் பிறபடப நீங்கள் 

எதிரபபார்ததிருநதபால்

உஙகளுனைய பிரசவத் திகதி பெருக்கமொக இருந்தொல (37 வொரஙகள் அல்லது அதறகு ்மறபட்ை 

கொ்லம்), நீஙகள் மருத்துவமனைக்கு வர்வண்டும்:

• பதொைர்ந்த, மறறும் அதிகரித்துக்பகொண்டிருக்கும், இனைபவளி குனறந்த, மறறும்  

துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வனர 60 விைொடிகளுக்கு ்மல நீடிக்கும் பிரசவ-வலி உஙகளுக்கு 

ஏறபட்டுக்பகொண்டிருந்தொல. இபபடிபபட்ை சுருக்க-விரிவுகள் குனறந்தபட்சமொக ஒரு மணி 

்ெரத்திறகு ஏறபட்டுக்பகொண்டிருக்க்வண்டும். பபரும்பொனனமயொை பபண்களுக்குப பிரசவ 

வலிகளுக்கு இனை்ய மூனறு முதல ஐந்து ெிமிைஙகள் வனரக்குமொை இனைபவளி இருக்கும்.  

அல்்லது
• உஙகளுனைய ‘பைிக் குைம்’ உனையும்பபொழுது. அதொவது, குழந்னதனயச சுறறசியுள்ள னப-யில 

உள்ள நீர் உனைபடும் பபொழுது. இந்த நீர் பமதுவொகக் கசசிய்லொம், அல்லது திடீர்ப பொயசச்லொக 

பவளிவர்லொம். உஙகளுனைய பைிக்குைம் உனையும் பபொழுது ‘சொைிைரி’ திண்டு ஒனனற 

னவத்துக்பகொள்வது ெல்லபதொரு ்யொசனையகும். நீஙகள் மருத்துவமனைக்கு வரும்பபொழுது 

உஙகளுனைய மருத்துவசசசி அந்த நீரின ெிறத்னதயும், மணத்னதயும் ்சொதிபபொர்.  

அல்்லது 
• பிரகொசமொை சசிவபபு ெிற இரத்தப்பொக்கு உஙகளுக்கு இருந்தொல. 

இது உஙகளுனைய முதல பிரசவமொக இருந்தொல, மறறும் உஙகளுனைய கர்பபகொ்லம் 37 

வொரஙகளுக்குக் குனறவொை கொ்லமொக இருந்தொல, பிரசவ-வலிகள், உனைந்த பைிக் குைம் 

அல்லது இரத்தப்பொக்கு ்பொனற பிரசவ அறசிகுறசிகள் உஙகளுக்கு இருந்தொல, நீஙகள் 

மருத்துவமனையுைன பதொைர்புபகொள்ள்வண்டும். 

ஏற்கனவே நீங்கள் பிரசேி்ததிருநதபால்

உஙகளுனைய பிரசவ-வலியின சுருக்க விரிவுகளுக்கு இனை்யயொை ்ெரம் ஐந்து முதல ஏழு 

ெிமிைஙகள் வனர இருந்தொல நீஙகள் மருத்துவமனைக்கு வர ்வண்டும் எனபனதத் தவிர, 

்ம்்லயுள்ள அறசிவுனரகனள நீஙகள் பினபறற்வண்டும். 
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பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர் ஒருவர் உஙகளுக்குத் ்தனவபபட்ைொல, தயவுபசயது ‘பமொழிபபயர்பபு மறறும் 
பமொழிபபயர்த்துனரபபு ்சனவ’ (Translating and Interpreting Service (TIS))-னய 131 450-இல அனழயுஙகள்.



ஆங்கி்லம் வபசுேதில் எனக்கு உதேி வதடேபபடைபால் என்ன சசயேது?

ஆஙகி்லத்னத விளஙகிக்பகொள்வதில அல்லது ்பசுவதில உஙகளுக்கு உதவி ்தனவபபட்ைொல, 

பதொழில-ரீதியொை பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர்கள் கினைபபொர்கள். உஙகளுைன ஒரு குடும்ப 

அஙகத்தவர் அல்லது ெண்பர் இருக்க்லொம், ஆயினும் உஙகளுனைய பரொமரிபனபப பறறசிய 

அனைத்துத் பதொைர்பொைலகளும் பதொழில-ரீதியொை பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர் ஒருவர் 

மூ்லமொக்வ பகொள்ளபபை்வண்டும். ச�பாழிசபயர்ததுடரபபு வசடே்கள் இ்லேச�பானடே 

�றறும் அநதரங்க�பானடே.

பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர் ஒருவர் உஙகளுக்குக் பகொடுக்கபபைவிலன்ல்யல, ஒருவர் 

்வண்டுபமைக் ்கட்பதறகொை உரினம உஙகளுக்கு உள்ளது. பணியொளர்கள் உஙகளுக்கொக 

பமொழிபபயர்த்துனரபபொளனர முனபதிவு பசயவொர்கள்.

எம்முைன பதொைர்புபகொள்ள பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர் ஒருவனர நீஙகள் 

பயனபடுத்த்வண்டுபமைில, தயவு பசயது 131 450-இல ‘பதொன்ல்பசசி பமொழிபபயர்த்துனரபபு 

்சனவனய’ (TIS) அனழயுஙகள். 

பமொழிபபயர்த்துனரபபொளர் ஒருவர் உஙகளுக்குத் ்தனவபபட்ைொல, தயவுபசயது ‘பமொழிபபயர்பபு மறறும் 
பமொழிபபயர்த்துனரபபு ்சனவ’ (Translating and Interpreting Service (TIS))-னய 131 450-இல அனழயுஙகள்.

Produced by South Eastern Sydney Local Health District
Translations funded by the Multicultural Health Service

When to Come to Hospital in Labour - Page 2 / 2 
Child, Youth & Family Services
301 Forbes Street, Darlinghurst, NSW 2010

Local Contact (உள்ளூர்த சதபாைரபு ேிபரம்)

Person’s name (பபயர்):

Contact number (பதொன்ல்பசசி இ்லக்கம்):
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