
ગર્ભિણી રિચર્યા 



ગબભાલસ્થભ 

વતંભન ભભતભનભ ગબાભભ ંઅસ્સ્તત્લ ભભ ંઆલે 
ત્મભયથી રગબગ નલ ભહશનભ સધુીની 

અલસ્થભને ગબભાલસ્થભ કશલેભમ છે  



ગબભાલસ્થભનભ પ્રકભય

• લો રિસ્ક પે્રગનન્સી 
 
• હયઇ રિસ્ક પે્રગનન્સી 

 



ગબભાલસ્થભને જોખભી ફનભલનભય કભયણો
• પ્રવલ વફંધી કભયણો 
• ચિહકત્વભત્ભક કભયણો 
• વભભભજજક કભયણો 



પ્રવલ વફંધી કભયણો
• પ્રથભ વગબભાલસ્થભ 
• િભય ફભકો ફભદની વગબભાલસ્થભ 
• ગચબિણીની ઉંભય ૧૯ લાથી ઓછી અથલભ તો ૩૫ લાથી લધ ુ

શોલી. 
• લૂા પ્રસતુી કઠીન કે વભસ્મભણૂા શોમ 
• શ્રોણી વકંોિન કે શ્રોણી અર્ુાદ 
• શ્રોણીનભ નનકભવ-દ્વભયની વયખભભણી ભભ ંગબાન ુનળય ભોટુ શોવ ુ
• મઢૂગબા 
• ફહગુબાતભ 

 
    



• ગબાકભરીન યક્તસ્રભલ 
• ઉચ્િ યક્તિભ 
• પ્રવલ લૂાક કે્ષક(ખેંિ આલલી) 
• અકભર પ્રવલ 
• નલકૃતભગં ગબા 
• અનતક્લ પ્રવલ 
• આય-એિ અવમંોજ્મતભ 

પ્રવલ વફંધી કભયણો



• યક્તઅલ્તભ(એનીભીમભ) 
• કુોણ 
• શદમ-યોગ 
• ઉચ્િ યક્તિભ 
• ભધભેુશ 
• હકડનીનભ યોગો 
• ટી.ફી. 
• સ્થૌલ્મતભ 
• થભઇયોઇડ ગ્રથંીનભ યોગ 
• ગોનોયીમભ-નવપીરીવ જેલભ જાતીમ યોગ 
• ભનોયોગ 

 

ચિહકત્વભત્ભક કભયણો



વભભભજજક કભયણો
• ગચબિણીન ુઅનલલભશીત શોવ ુકે નલધલભ શોવ ુ
• અનઇચ્ચ્છત ગબા 
• આનથિક કટોકટી 
• અસ્લભસ્થમકય યશઠેભણ 
• અનળક્ષભ,અજ્ઞભન અને અંધનલશ્વભવ 
• પ્રનતકૂ વભભભજજક યંયભ 
• પ્રવલ શરેભ મોગ્મ યીતે વબંભ ન યભખલી 
• મોગ્મ ચિહકત્વભત્ભક વેલભની અનુરચ્ધધ  



ગચબિણી હયિમભા 
• ગબભાલસ્થભ દયનભમભન 

ગચબિણીને જે આશભય  
રેલભનો શોમ છે 
તેભજ જે નનમભોન ુ
ભરન કયલભન ુશોમ 
છે તેને ગચબિણી 
હયિમભા કશલેભભભ ં
આલે છે. 

  
 



વભભભન્મ નનમભો
 • તેણે દયેક પ્રકભયે પ્રવન્નચિત યશવે.ુ 

• સ્નભનભહદ ળૌિ કભોથી ોતભનભ ળયીયને 
નલત્ર યભખવ ુ

• અંરકભયો ધભયણ કયલભ 
• વપેદ લસ્ત્રો શયેલભ 
• ળભનંત,શોભ તેભજ ભગં કભો કયલભ 
• દેલતભ,બ્રભહ્મણ અને ગરુુની જૂા કયલી 
• ભચરન,યોગી અને શીન ળયીયને સ્ળા નભ 

કયલો 
• દુગંધયકુ્ત લસ્ત ુને ન સુઘંલી 
• ફીબત્વ દ્ર્શ્મો ન જોલભ 
• ભન ભભ ંઉદ્વગે અથલભ તો ક્ષોબ ઉત્ન્ન 

કયે તેલી કથભઓ વભબંલી કે લભિંલી 
નશી. 



વભભભન્મ નનમભો
• સકુૂ,લભવંી અને વડેલ ુશોમ તેવ ુ

અન્ન ન ખભવ.ુ 
• એકભતંભભ ંએકલ ુન પયવ ુ
• એકભતં ઘયભભ ંન યશવે ુ
• િૈત્મ,્ભળભન લગેયે જેલભ 

બમોત્ભદક સ્થભને ન જવ ુ
• ક્રોધ ન કયલો 
• ઉંિભ અલભજે ન ફોરવ ુ
• એલભ કોઇણ કભમા ન કયલભ કે 

જેનભથી ગબાને નકુવભન થભમ 
• તેર,ઉફટન લગેયેનો લભયંલભય 

ઉમોગ ન કયલો 
 

 



વભભભન્મ નનમભો
• ળયીય અથલભ ળયીયનભ કોઇ 

અંગથી વભભર્થમા થી લધ ુકભભ ન 
કયવ ુ

• ફને એટરો આયભભ કયલો 
• સલૂભ અને ફેવલભ ભભટે નયભ 

આવન નો ઉમોગ કયલો 
• રુચિકય અને સુભચ્મ બોજન 

કયવ ુ
• જભલભભભ ંગચબિણીને વંદ શોમ 

તેલી,ભીઠી ,સ્નેશયકુ્ત તથભ 
અસ્ગ્નને દીપ્ત કયે તલેી લસ્ત ુ
શોલી જોઇએ. 
 



ભભવભનભુભનવક હયિમભા
પ્રથભ ભભવ 

• આહયિ:-ળીતર દૂધ થોડી ભભત્રભભભ ંયંત ુલભયંલભય 
રેવ.ુ                                        

               -ગચબિણી ને ભધયુ,ળીત લીમા અને ફને 
એટરો પ્રલભશી આશભય રેલો જોઇએ. 

   ઔષધ- મષ્ટીભધ ુ,વપેદ િદંનનભ ભલડયની વભથે 
              - યક્ત િદંનનો ભલડય દૂધ વભથે 
              -મષ્ટીભધ ુ,વભગ ફીજ,ક્ષીયકભકોરી,દેલદભરુ

 જેલભ ઔધોન ઉમોગ કયી ળકભમ.               
 
 
 
 

        



હિતીમ ભભવ 
• આહયિ:- ળીતર દૂધ થોડી ભભત્રભભભ ંયંત ુ   
                લભયંલભય રેવ.ુ 
             - ભધયુ,ળીતલીમા લભભ અને પ્રલભશી જેભકે  
               દૂધ,નભચમેય ભણી,પોનો યવ,ેમભ, 
               કભજંી(ફહ ુખભટી નભ શોમ તેલી)નો  
               ઉમોગ કયલો. 
            - આ ફધ ુથોડી થોડી ભભત્રભભભ ંણ  
              લભયંલભય રેવ.ુ 
             -ભઇનેર,ૈમભ અને ળેયડી જેલભ પો ન રેલભ 
   ઔષધ:-નપ્રી, ભજંજષ્ઠભ, ળતભલયી ત્રણેમને વભભન 

ભભત્રભભભ ંનભક્વ કયીને તેનો ઉકભો દૂધ અને વભકય 
વભથે રેલો. 

             -આ ઉયભતં નભગકેવયયકુ્ત દૂધ,તક્ર,ફીરીનો ગબા 
અને ફકયીનભ દૂધનો ણ ઉમોગ કયી ળકભમ. 

 



તતૃીમ ભભવ 
• આહયિ:-ળભચર િોખભનભ બભત દૂધ અથલભ

 ઘી વભથે રેલભ. 
             -ફીજા ભભવભભ ંજે પોનો યવ 

લગેયે રેલભ ફતભલેર છે તે જ પ્રભભણે ત્રીજા 
ભભવભભ ંણ િભલ ુયભખવ.ુ 

 ઔષધ:ક્ષીયકભકોરી,નપ્રમગં(ુિભયોી),વભયીલભ 
            વભકયલભળુ નભગકેવય યકુ્ત દૂધ 
            િદંન ભલડય,કભ,નળતર ભણી 
            દૂધ વભથે 
 
 
 



િતથુા ભભવ 
• આહયિ:-દૂધભભ ંભભખણ નભક્વ કયીને,ળભચર 
               િોખનભ બભત દશીં વભથે,પોનભ  
               યવ,નભચમેય ભણી,હ્્ર્દય પો  
               જેલભ કે કેયી,તડર્િૂ, કોળુ, 
               ફોય, દભડભ, આભભ નો ઉમોગ 

કયલો. 
   ઔષધ:-વભહયલભ,યભસ્નભ,બભયંગી,મષ્ટીભધ ુનો  
            ક્લભથ 
            -તયવ રભગે ત્મભયે શુઠંી, મસુ્તભ અને 
              િદંનયકુ્ત ભણીનો ઉમોગ કયી 
               ળકભમ. 
 
   
 
 



િંભ ભભવ 
• આહયિ:-ઘી અને દૂધથી યકુ્ત ળભચરિોખભનભ બભત 
              -ગબાન ુોણ કયે તેલો આશભય, 
              -યક્તલધાક જેભ કે દભડભ,િીકુ,વપયજન, 
               ભરક,ફીટરૂટ,આભભ,જાભપ 

લગેયેનો ઉમોગ કયલો. 
   ઔષધ:-કંટકભયી,ગબંભયી,ક્ષીયી વકૃ્ષોનભ ણા 
               (ીો,લડ,ઉંદુફય,પ્રક્ષ)લગેયેનો 

ભલડય દૂધ વભથે  
              -યેણકુફીજ,નભગકેળય,કોભને ભણી 

વભથે રેવ.ુ 
 
      



છઠ્ઠો ભભવ  
• આહયિ:-ઘી,બભત,ગોખરૂથી નવધ્ધ ઘી, મલભગ ુ

ઔષધ:-શૃ્નીણી,ફરભ,ગોખરૂ,વયગલો,મષ્ટીભધ ુ 
              -ફલ્મ ઔધ જેલભ કે એન્િી,નલદભયીકંદ, 
               ળતભલયી,અશ્વગધંભ,ભભણી,ફરભ, 
               અનતફરભ લગેયેનો ઉમોગ કયલો જોઇએ 
              -લર્ણમા ઔધ તયીકે િદંન ભલડય,ઉળીય,કભ, 
               મષ્ટીભધ,ુ ભજંજષ્ઠભ,શ્વતે દૂલભા,નલદભયીકંદ નો ઉમોગ 
               કયલો જોઇએ. 
 
 
 
       

 
 
 



વપ્તભ ભભવ 
• આહયિ:-નલદભયીગધંભદી ગણથી નવધ્ધ ઘતૃ આવ ુ
               ભધયુગણથી નવધ્ધ  ઘતૃ આવ ુ
   ઔષધ:-જો ગચબિણીન ેઆ ભભવભભ ંઉદયનભ  
               નીિેનભ બભગભભ,ંવભથ ય,સ્તન ય, 
               ખજંલભ આલતી શોમ તો  
               કભન્શયેીનવધ્ધ તેરથી ભવભજ કયી ળકે 
              -મષ્ટીભધ ુકલભથથી હયેક કયી ળકભમ 
              -ભીઠુ(salt) અને લધભયે ડતભ ભણીન ુપ્રભભણ  
               ઘટભડવ ુજોઇએ.  
              -ફરભ,ગોખરૂ,મસુ્તભ,રજ્જજાલ,ુનભગકેળય 

ભલડય,ભધ રઇ ળકભમ. 
  
  
 



અષ્ટભ ભભવ 
• આહયિ:-ઘી નભશ્રીત ક્ષીયમલભગ ુઆલી 

ઔષધ:-રોધ્ર,નપ્રી ચણૂા ભધ અને દૂધ 
               વભથે આસ્થભન ફસ્સ્ત આલી  
               જોઇએ. 
             -ત્મભયફભદ દૂધ અને ભધયુગણની  
              ઔનધ નભ કલભથથી નવધ્ધ તેરથી 
              અનલુભવન ફસ્સ્ત કયભલી જોઇએ. 
 
 



નલભો ભભવ 
• આહયિ:-આઠભભ ભભવ મજુફ 
               આશભય િભલ ુયભખલો 

ઔષધ:-ભધયુગણની ઔનધથી  
                નવધ્ધ તેરન ુભૂડ ૂ
                મોનનભભ ંયભખવ.ુ 
              -સ ૂઠંી,મષ્ટીભધ,ુ 

   દેલદભરૂ જેલભ     
   લેદનભળભભક નો 

               ઉમોગ કયલો 
જોઇએ. 

                



ગચબિણી એ શ ુન કયવ?ુ? 
• ખયફિડભ યોડ ય મવુભપયી કયલી નશી. 
• ખફુ જ ઝડી વભધનભભ ંમવુભપયી કયલી નશી. 
• રભર કરયનભ લસ્ત્રો ધભયણ કયલભ નશી. 
• ળભહયયીક વફંધ,ધમૂ્રભન,નળભકભયક િવ્મો,દભરુ 
    તેભજ ળભભક દ્ર્શવ્મોનો ત્મભગ કયલો. 
• કઠણ અને ખયફિડી ધભય ય ફેવવ ુનશી 
• લધ ુડતી કવયત કયલી નશી 
• ળયીયને કૃળ કયે તેલો આશભય-નલશભય કયલો નશી 
• યભતે્ર જાગવ ુનશી અને હદલવે સવૂ ુનશી 
• ભરમતૂ્રનભ લેગોને યોકલભ નશી 
• ઉલભવ ન કયલભ 

 
 
 
 

•    



ગબભાલસ્થભભભ ંઉમોગી વ્મભમભભ 
• ઉત્કટભવન 
• ળલભવન 
• ભત્વમ-ક્રીડભવન 
• દ્મભવન 
• સખુભવન 
• પ્રભણભમભ 
• તેભજ અન્મ શલી 

કવયત કયી ળકભમ. 
 



યોગી ગચબિણીની િમભા 
• યોગી ગચબિણીની કોભ,ભધયુ અને 

રુચિકય ઔનધથી ચિહકત્વભ કયલી જોઇએ. 
• વભભભન્મ યીતે લભન-નલયેિન કયભવ ુનશી. 
• યક્તભોક્ષણ ણ કયભલવ ુજોઇએ નશી 
• આઠભભ ભહશનભ ફભદ અનકુૂ અલવય 

ય આસ્થભન અને અનલુભવન ફસ્સ્ત 
આલી જોઇએ. 

• ગબાલતી સ્ત્રીની તેરથી બયેરભ ભત્રની 
જેભ યક્ષભ કયલી જોઇએ. 




