
থার্ড  এবং ফ�াথ্ড ডরডরি ফেডিডিয়্াল ফেিি  
হ্াস কিা

REDUCING THIRD AND FOURTH DEGREE PERINEAL TEARS Bengali

ফেডিডিয়্াল ফেিি ডক?
What are perineal tears?
• পেরিরিয়্যাল পেিি আেিযাি প�যারি এবং েযায়ুেথেি মথ়্্ 

আেিযাি পেরিরিযযাথমি ত্বক এবং মযাংসথেশীগুথলযাথক 
প্রভযারবত কথি।

• ফযাস্ট এবং পসথকন্ড রিররিি পেিিগুথলযা পবশ সযা্যািণ এবং 
সযা্যািণত অস়ুরব্যা েযাডযাই রিিযাময হয।

• এই পেিিগুথলযাি জি়্ পসলযাই লযাগথত েযাথি এবং আেিযাি 
স্যািীয িযাক্যাথিি সযাথে ফথলযাআথেি প্রথযযাজি হথত েযাথি।

থার্ড  এবং ফ�াথ্ড ডরডরি ফেিি ডক?
What are third and fourth degree tears?
• েযাি্ড  রিররি পেিিগুথলযা মযাংসথেশী রেথি পফথল। এই 

মযাংসথেশীগুথলযা েযায়ুেে (বযা মলদ্যাি) রিযন্ত্রণ কথি।

• পফযাে্ড রিররি পেিি েযায়ুেে বযা েযায়ুেথেি আস্তিথণি মথ়্্ 
প্রসযারিত হয। েযাি্ড  এবং পফযাে্ড রিররি পেিি সযা্যািণত 
অেযাথিশি রেথযটযাথি (operating theatre) ঠিক কিযাি 
প্রথযযাজি হয।

এটা ডক আমাি ফষেত্রে হত্ে োত্ি?
Could this happen to me?
স্যাভযারবক প্রসব কথি এমি মরহলযাথেি প্ররত ১০০ জথিি মথ়্্ 
প্রযায ৪ জথিি েযাি্ড  এবং পফযাে্ড রিররি পেিথিি অরভজ্ঞতযা হয 

আেিযাি েযাি্ড  এবং পফযাে্ড রিররি পেিথিি সম্যাবিযা বৃরধি হয �রে:

• এটি আেিযাি প্রেম সন্যাি হয

• আেরি েরষিণ-েূব্ড এরশযযা পেথক আথসি

• েূথব্ড আেিযাি েযাি্ড  বযা পফযাে্ড রিররি পেরিরিয়্যাল পেিি রেল

• আেিযাি রশশুি ওজি ৪ পকরজ (বযা ৯ েযাউন্ড)-এিও পবরশ হয 
অেবযা রশশুি রেঠ আেিযাি রেঠ বিযাবি েযাথক (রেেি রেথক)

• আেিযাি রশশুি কা যা্ প্রসথবি সময আটথক �যায

• প্রসথবি সময সহযাযতযাি জি়্ পফযাথস্ডে বযা অি়্যাি়্ �থন্ত্রি 
প্রথযযাজি হয।

রকেু মরহলযািযা েযাি্ড  বযা পফযাে্ড রিররি পেিথিি ফথল মল ত়্যাথগি 
রিযন্ত্রণ হযািযাথত েযাথি। েীর্ডস্যাযী প্রভযাবগুথলযা সঠিক পিযাগ রিণ্ডয 
এবং উে�়ুক্ েরিচযালিযা এবং ফথলযাআে কথি হ্যাস কিযা �যায।
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এই েথ়্ সম্পত্ক্ড  আেিাি যডি প্রশ্ন থাত্ক েত্ব 
িযা কত্ি আেিাি ধারেরী বা প্রসূডে ডবত্েষত্ঞেি 

সাত্থ কথা বলুি।
আেিাি যডি ইংত্িজরী ভাষা বুঝত্ে বা কথা 

বলত্ে সাহাত্য়্ি প্রত্যাজি হয েত্ব িযা কত্ি 
কমমীত্িিত্ক একজি ফিাভাষরীি জি়্ ডজঞোসা 
করুি। আমাত্িি সাত্থ ফযাগাত্যাগ কিাি জি়্ 
যডি আেিাত্ক ফকািও ফিাভাষরী ব়্বহাি কিত্ে 
হয, েত্ব অিুরিহ কত্ি অিুবািক এবং ফিাভাষরী 

েডিত্ষবায (TIS National) 131 450  
িম্বত্ি ফ�াি করুি 

ফযাস্ট্ড রিররিি পেিি 
পকবল ত্বথক প্রভযাব 

পফথল

প�যারি

পফযাে্ড রিররি পেিি মলদ্যাথিি 
আস্তিণ ে�্ডন্ প্রসযারিত হয

পেরিরিযযাম

েযায়ুেে

পসথকন্ড রিররিি পেিথি ত্বক এবং 
মযাংসথেশী �়ুক্ েযাথক 

েযাি্ড  রিররি পেিথি েযায়ুেথেি চযািেযাথশ 
মযাংসথেশী �়ুক্ েযাথক



থার্ড  এবং ফ�াথ্ড ডরডরি ফেডিডিয়্াল ফেিি কমাত্ে িরীত্েি 
যত্নের উোযগুত্লা ফিযা হত্যত্ে।

এটি আমাি যত্নের জি়্ করী ফবাঝায?
What does this mean for my care? 

রিম্নরলরিত যত্নের উেযাযগুথলযা েযাি্ড  এবং পফযাে্ড রিররি পেরিরিয়্যাল 
পেিি হ্যাস কিথত ফলপ্রসূ এবং স্যাভযারবক প্রসথব সকল 
মরহলযাথেিথক এই �ত্নগুথলযা পিযযাি েিযামশ্ড পেওযযা উরচত: 

• রশশুি মযােযা পবি হওযযাি 
সময আেিযাি পেরিরিযযাথম 
একটি হযালকযা গিম েরিষ্যাি 
কযােড (চযাে রেবযাি জি়্ 
কযােথডি ে়ুটুরল) চযাে 
রেথয ্থি িযািযা হথব। এটি 
আেিযাি পেরিরিযযাথমি 
মযাংসথেশীগুথলযাথক প্রযাকৃরতকভযাথব প্রসযারিত কিথত সহযাযতযা 
কথি।

• প্রসথবি সময আেিযাথক উৎসযারহত কিযা হয চলযাচথলি জি়্ 
এবং বযাে্ড েরজসথি �যাওযযাি জি়্, �যা েিবততীথত আেিযাি 
প্রসথবি রদ্তীয ে�্ডযাথয (অে্ডযাৎ �িি আেিযাি রশশুি মযােযা 
পবি হথছে) তিি বযাচ্যাথক তযাডযাহুথডযা িযা কথি ্ীথি ্ীথি জন্ম 
রেথত সহযাযতযা কিথব (প�মি হযাত এবং হা যাটুি উেি ভি কিযা 
েরজশি)।

• রিঃশ্যাথসি রিযন্ত্রথণি মযা়্্থম এবং সিযাসরি ে়ুশ েযাডযা এটি 
আেিযাথক ্ীি এবং রিযরন্ত্রত প্রসথব সযাহযা�়্ কিথব।

• রশশুি মযােযা এবং কা যা্ পবি হওযযাি সময আেিযাি 
পেরিরিযযামথক আলথতযাভযাথব চযাে রেবযাি জি়্ হযাত ব়্বহযাি 
কিযা। 

ফযসব জত্মেি জি়্ যন্তাডি উেকিত্েি 
সহাযো প্রত্যাজি
For births that require instrumental assistance
• কিিও কিিও আেিযাি রশশুি জথন্মি সময সহযাযতযাি জি়্ 

পফযািথসে বযা ভ়্যাক়ু যযাম (বযা পভথ্যাজ)-এি মথতযা �ন্ত্রগুথলযাি 
প্রথযযাজি হয। পফযািথসে এবং পভথ্যাজ এমি �ন্ত্র �যা  প্রসূরত 
রবশযািেথক আেিযাি ব়্যােযা উঠযাি সযাথে সযাথে রশশুথক পটথি 
এথি প্রসব কিযাথত সযাহযা�়্ কথি।

• পকযাি উেকিণ ব়্বহৃত হথব তযা রিভ্ড ি কথি আেিযাি প্রসব 
কীভযাথব অরিসি হথছে এবং আেিযাি রশশু পকযাি অবস্যাথি 
িথযথে তযাি উেি। রিিযােে স্যাভযারবক প্রসথব এই �ন্ত্রগুথলযা মযা 
এবং রশশুথক সহযাযতযা কিথত েযাথি।

• �রে এটি আেিযাি প্রেম প্রসব হয এবং আেিযাি পফযািথসে 
বযা পভথ্যাথজি সযাহযাথ�়্ি প্রথযযাজি হয তথব আমিযা একটি 
এরেরসওটরম কিযাি েিযামশ্ড পেথবযা। এরেরসওটরম হথলযা কা যারচ 
রেথয প�যারিম়ুি পেথক শুরু কথি পেথিযারিযযাম ে�্ডন্ কযাটযা।  

• একটি এরেরসওটরম েযাি্ড  এবং পফযাে্ড রিররি পেরিরিয়্যাল পেিি 
হ্যাস কিথত সহযাযতযা কথি।

• এরেরসওটরম কিযাি আথগ আমিযা আেিযাি অি়ুমরত চযাইব 
এবং আেিযাথক ব়্েযািযাশক পেওযযা হথব।

আডম করীভাত্ব জািব ফয আমাি থার্ড  এবং 
ফ�াথ্ড ডরডরি ফেডিডিয়্াল ফেিি হত্যত্ে? 
How will I know if I have a third or fourth 
degree perineal tear?
রশশুি জথন্মি েি আমিযা আেিযাি পেরিরিয়্যাল পেিি হথযথে 
রকিযা তযা পেিথত আেিযাি পেরিরিয়্যাল এবং েযাযূেে েিীষিযা 
কিব। পকযাি প্রকযাি পেিি প�ি অসিযাক্ অবস্যায িযা েযাথক তযা 
রিরচিত কিথত আমিযা সকল মরহলযাথেি মলদ্যাি েিীষিযা কিযাি 
েিযামশ্ড রেই।

এই েিীষিযাটি অভ়্ন্িীণ পেিি সিযাক্ কিথত েযাথি এবং রিরচিত 
কথি প� আমিযা উে�়ুক্ রচরকৎসযা রেথত এবং ফথলযাআে কিথত 
সষিম হথবযা।

এই েিীষিযাটি েরিচযালিযাি আথগ আমিযা আেিযাি সম্মরত চযাইথবযা 
এবং আেরি েিীষিযা চলযাকযালীি প� পকযািও সময  আেিযাি 
সম্মরত প্রত়্যাহযাি কথি রিথত েযািথবি।

আমাি থার্ড  এবং ফ�াথ্ড ডরডরি ফেিি হত্ল 
করী হত্ব?
What happens if I get a third or fourth degree 
tear?
পেিিটিি রচরকৎসযা কিযাথত হথব, �যা সযা্যািণত অেযাথিশি 
রেথযটযাথি কিযা হয। আেিযাি রশশুি পেিযাথশযািযা আেিযাি সঙ্ী, 
েরিবযাথিি পকযািও সেস়্ বযা একজি ্যাত্ী কিথবি। তযাথেিথক 
সহযাযতযা পেযযা হথব। আেিযাথক ব়্েযা িযাশক ওষ়ু্ পেযযা হথব 
এবং পেিি রিিযামথয আেরি কী কিথত েযাথিি পস সম্পথক্ড  তে়্ 
সিবিযাহ কিযা হথব।

আেরি বযারডথত �যাওযযাি েথি একজি স্যাস়্্ পেশযােযািথক 
আেিযাি বযারডথত �যাওযযাি জি়্ অ়্যােথয্থম্ পেযযা হথব। 
একজি অরভজ্ঞ মরহলযা স্যাস়্্ রফরজওথেিযারেথস্টি সযাথে 
ফথলযাআে কিযািও েিযামশ্ড পেযযা হয।

* WHA National Collaborative সম্পরক্ড ত তে়্ এই ওথযবসযাইথট 
েযাওযযা �যাথব  https://women.wcha.asn.au/collaborative

আেডি োইত্ল 
ফযত্কাত্িা যত্নের  
উোয প্রে়্াখ়্াি 

কিত্ে োত্িি


