ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ
ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕਤਾਬਚਾ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕਤਾਬਚਾ ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਿਭਵਤੀ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਆਪ੍ਣੀ ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਿਾਨ ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਵਸਥਾਿ ਰਵਚ ਪ੍ੜਹਣਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਿੂਆਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ
ਲੰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਮੇਤ ਹੈ ਹੋਿ ਸਬੰ ਰਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਐਪ ਜਾਂ
ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਰਕਤਾਬਚਾ:
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ, ਨ ਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ
(www.bit.ly/NWLmaternityinformation ਤੇ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹਨ)
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਸੁਿੂਆਤੀ ਸੰ ਕੇਤ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀਆਂ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਵਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਯੋਨੀ ਰਵਚੋਂ ਸਾਫ ਰਡਸਚਾਿਜ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ

•

ਪ੍ੇਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹਲਕੀ ਪ੍ਿੇਸਾਨੀ ਜਾਂ ਦਸਤ

•

ਸਿਗਿਮ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ

•

ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੁੰ ਗੜਣ ਜਾਂ ਕਸਾਅ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਰਜਸ ਨੂੰ ‘ਬਰੈਕਸਟਨ ਰਹਿੱ ਕਸ’ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਦੀ ਦਿਦ
ਕਰਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਕੇਤ ਨਜ਼ਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਚੰ ਤਾ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ
ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਖੀਿ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੱ ਖਿਾ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/laboursigns-what-happens/
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/how-will-iknow-when-labour-has-started
ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸੁਿੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰ ਕੇਤ ਰਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
‘ਸ਼ੋਅ’
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਰਵਿੱ ਚ ਗਾੜਹੇ ਿੇਸ਼ੇ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਲਿੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਰਜਵੇਂ ਹੀ
ਸਿੀਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਲਿੱਗ ਯੋਨੀ ਿਾਹੀਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਹਜਾ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਿ ਰਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ / ਥੋੜਹਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਲੀ ਵਿਗਾ ਪ੍ਦਾਿਥ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ ਜਾਂ ਕਈ ਮੌਰਕਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਰਚੰ ਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਿੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਿ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਰਨਕਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼/ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
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ਸੁੰ ਗੜਨਾ
ਜਦੋਂ ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ (ਕਈ ਵਾਿੀ ਲੇ ਟੈਂਟ ਫੇਜ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ
ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੁਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਰਨਯਰਮਤ ਦਿਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰਕ ਰਮਆਦ
ਅਤੇ ਤੀਬਿਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ
ਵਾਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਿਰਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ
ਇਹ ਰਨਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਾਮ
ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਂ ਤੀਬਿ ਅਤੇ ਰਨਯਮਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ
ਮਦਦਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਦਿਦਾਂ ਲਿੱਗਭਗ ਰਕੰ ਨੀ ਵਾਿ ਆ
ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕੰ ਨੀ ਦੇਿ ਤਿੱ ਕ ਿਰਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਂ ਹਿ ਰਤੰ ਨ ਰਮੰ ਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਸਰਕੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ
ਮਗਿਲਾ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਦ
ਹਿ ਪ੍ੰ ਜ ਰਮੰ ਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਸਰਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇਗੀ
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ, ਸੈਿ ਕਿਨ, ਰਨਿੱਘੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ,
ਰਧਆਨ ਭੰ ਗ ਕਿਨ ਅਤੇ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਾਰਲਸ਼ ਕਿਨ ਅਤੇ ਦਿਦਾਂ ਸਮੇਂ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱਗੀ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸੌਣਾ
ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਹੈ। ਹਾਈਡਿੇਰਟਡ ਿਰਹਣ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣਾ, ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥਾਂ ਦੇ ਰਨਯਮਤ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਘੁਿੱ ਟ ਭਿਨਾ
ਵੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/what-dowhen-labour-starts
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਸੁਿੂਆਤੀ ਸੰ ਕੇਤ
ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ
ਐਮਨੀਓਰਟਕ ਸੈਕ ਇਿੱ ਕ ਤਿਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਥੈਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਅੰ ਦਿ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ
ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁਿੱ ਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ
ਯੌਨੀ ਿਾਹੀਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਔਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਪ੍ਕਦਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਿਲ ਦੀ ਧਾਿ ਪ੍ੈਂਦੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤਿਲ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਿੰ ਗ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਕਈ ਵਾਿ ਬਿੱ ਚਾ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਹਲਾ ਪ੍ੂ (ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ
ਪ੍ਰਹਲਾ ਮਲ) ਸੈਕ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਪ੍ਾਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਤਿਲ ਨੂੰ ਹਿਾ ਜਾਂ ਪ੍ੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣ ਲਿੱਗ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼/ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ
ਤੁਿੰਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਿਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਰਨਅਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣ ਲਿੱਗ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਮੋਟਾ ਸੈਨੇਟਿੀ ਪ੍ੈਡ ਲਵੋ ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਿੂਆਤ ਰਵਿੱ ਚ
ਰਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਪ੍ੈਡ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਲਈ
ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣ ਲਿੱਗ ਰਪ੍ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਨੀਓਰਟਕ ਤਿਲ
ਲਗਾਤਾਿ ਲੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਿਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ ਭਾਰਵਤ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰ ਰਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਿ-ਅੰ ਦਿ
ਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸੁਿੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਿ ਜੇਕਿ
ਇਹ ਸੁਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੋਵਾਂ
ਲਈ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ
(ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੁਿੂ) ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟੀਮ ਇਸ ਬਾਿੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਿ ਸਰਥਤੀ ਅਰਜਹੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਹਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/whatexpect-when-your-waters-break
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ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ......
ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼/ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ ਰਵਿੱ ਚ ਫੋਨ ਕਿੋ ਜੇ:
•

ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਰਨਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਲ-ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ਦਿਦਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੇਟ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਿ ਦਿਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚੰ ਤਤ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਰਪ੍ਿੱ ਛੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਰਿਨਟੀ
ਯੂਰਨਟ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਨੰਬਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ
ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਨੰਬਿ ਇਸ
ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਰਪ੍ਿੱ ਛੇ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ
ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ੜਾਅ / ਲੇ ਟੈਂਟ ਫੇਜ਼
ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ (ਕਈ ਵਾਿ ਗੁਪ੍ਤ ਫੇਜ਼ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੁਝ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਿਰਹ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਯਰਮਤ ਦੌਿ ਦੀਆਂ ਦਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਰਵਚ
ਅਰਨਯਰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਰਵਚ ਕੁਝ ਘੰ ਰਟਆਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਕ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਮੋਟਾ, ਬੰ ਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਖਿੱ ਰਚਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਮ, ਪ੍ਤਲਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲਹਣਾ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਿਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 20 ਨੂੰ
ਦੇਖੋ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/impregnant/pregnancy-news-and-blogs/what-latent-phase-labour
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ਪ੍ਰਹਲਾ ਪ੍ੜਾਅ
ਰਕਰਿਆਸੀਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀਆਂ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੂ ਕਿਨਾ ਅਕਸਿ ਉਦੋਂ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਦਾਂ ਤੀਬਿ, ਰਨਯਮਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 60 ਸਰਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿਰਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ
ਚਾਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਿ ਖੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੂਤੀਆਂ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਗਾਤਾਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਤੀਬਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀਆਂ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਘੰ ਰਟਆਂ ਤਿੱ ਕ
ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ.ਅਕਸਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ
ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿੇਗੀ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਮਲ ਹਨ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਚ ਰਵਿੱ ਚ (ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸਿ, ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ)

•

ਪ੍ੇਟ ਨੂੰ ਟੋਟੋਲਨ ਦਾ ਕੰ ਮ

•

ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਨਾ

•

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ
ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਵੇਗੀ ਰਜਸ ਰਵਚ , ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ, ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਰਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਿੇ ਰਚੰ ਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਸੇ ਬਜ਼ੁਿਗ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇਗੀ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਿਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤ
ੂ ੀ ਮਾਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿ
ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ
ਵਾਿ ਇਸ ਰਵਚਕਾਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਹਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਅੰ ਤ ਰਵਚ ਤੁਸੀਂ ‘ਟਿਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਕੁਝ ਤਜਿਬੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ
ਡਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਨਯੰ ਤਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੋਿ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ
ਮੂੰ ਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਿ ਖੁਿੱ ਲਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਹੇਠਾਂ ਬਿਥ
ਕੈਨਲ ਰਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਤੋਂ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ
www.nct.org.uk/birth/first-stage-labour
ਦੂਜਾ ਪ੍ੜਾਅ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਉਦੋਂ ਸੁਿੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਿ ਖ਼ਿੱ ਲਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਰਸਿ ਬਿਥ ਕੈਨਲ ਰਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਰਹਿੱ ਰਸਆਂ ਰਵਚ
ਦਬਾਅ ਪ੍ੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿੱ ਕਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਤੇ ਰਨਯੰ ਤਿਨ ਕਿਨਾ ਮੁਸਰਕਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਵਿਗਾ ਅਰਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਖਾਸਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਥਤੀ
ਅਰਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਟ ਿਾਹੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ
ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਰਕ ਜੋਿ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ
ਸਰਥਤੀਆਂ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ।

9

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਰਸਿ ਲਗਭਗ ਬਾਹਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ
ਰਸਿ ਪ੍ੈਿੀਰਨਅਮ ਰਵਚੋਂ ਆਿਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਿ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਾੜ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ੜਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਚਾਿ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੇਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/#second-stage-of-labour
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਰਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/second-stage-labour
ਤੀਜਾ ਪ੍ੜਾਅ
ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਲਸੈਂਟਾ(ਔਲ) ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਾੜੂਏ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਕ ਕੁਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਔਲ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੂਏ ਨੂੰ ਰਬਲਕੁਲ ਬਿਕਿਾਿ ਿਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੰਤ ਕਿੱ ਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਰਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਵਰਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਔਲ ਦੀ ਰਡਰਲਵਿੀ ਲਈ ਦੋ ਰਵਕਲਪ੍ ਹਨ। ਪ੍ਰਹਲਾ ਰਵਕਲਪ੍ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਿੀਿਕ ਪ੍ੜਾਅ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ
ਤੀਜੇ ਸਿਗਿਮ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੀਜਾ ਸਿੀਿਕ ਪ੍ੜਾਅ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਿਤੀ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਕਲਪ੍ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ
ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਰਚੰ ਤਾ ਹੈ ਰਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਰਹਣ
ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਪ੍ਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਔਲ ਨੂੰ ਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ ਤੇ ਬਾਹਿ ਕਿੱ ਢ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ
ਵਰਹਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਚੰ ਗੇ ਆਇਿਨ ਪ੍ਿੱ ਧਿਾਂ ਨਾਲ ਰਫਟ
ਅਤੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਾੜੂਏ ਿਾਹੀਂ ਔਲ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਿਹੇਗਾ/ਿਹੇਗੀ, ਜੋ ਰਕ ਆਕਸੀਜਨ
ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਸੁਿੂ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਬਿੱ ਚਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਸੁਿੂ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ। 10-15 ਰਮੰ ਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੂਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸੁਭਾਰਵਕ ਤੌਿ ਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ, ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਔਲ ਗਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾੜੂਆ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱ ਰਟਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹਲਕੀਆਂ ਦਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਦ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਿੱ ਕਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਿੱ ਧੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣਾ ਮਦਦਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਲ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਿ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਦਿਦ ਿਰਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਰਕਉਂਰਕ ਔਲ ਨਿਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿਗਿਮ ਤੀਜਾ ਪ੍ੜਾਅ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਿਮ ਤੀਜੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ
ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਸੁੰ ਘੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਮੰ ਟ ਲਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ
ਨਾੜੂਆ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱ ਟ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ/ਡਾਕਟਿ ਰਫਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ੇਟ 'ਤੇ
ਹਲਕਾ ਰਜਹਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਏਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਨਾੜੂਏ ਨੂੰ ਰਖਿੱ ਚ ਲਵੇਗਾ/ਗੀ, ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਔਲ ਬਾਹਿ
ਰਨਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 10-20 ਰਮੰ ਟਾਂ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/#third-stage-of-labour
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਤੰ ਨ ਤਿੀਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਥ-ਨਾਲ ਪ੍ਕੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ

•

ਇਿੱ ਕ ਰਪ੍ਨਾਿਡ ਸਟੇਥੋਸਕੋਪ੍; ਜਾਂ

•

ਲਗਾਤਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰੌਰਨਕ ਭਿੂਣ ਰਨਗਿਾਨੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਸਧਾਿਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ 37 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਰਵਕ ਤੌਿ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸੁਿੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਰਜਹੀ ਹਿੱ ਥ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਦੀ
ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ ਰਨਗਿਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ
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ਰਦਲ ਦੇ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ/ਡਾਕਟਿ ਗਿਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਨਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਿੁਕਿੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ਤੇ
ਸੁਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਪ੍ਨਾਿਡ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਵਾਇਤੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ੍ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਿ ਦਾਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਤੌਿ ਤੇ ਸੁਣਗ
ੇ ੀ।
ਲਗਾਤਾਿ ਭਿੂਣ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਰਨਗਿਾਨੀ (ਕਈ ਵਾਿੀ ਇਸਨੂੰ CTG ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਨ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਲਗਾਤਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਭ ਦੇ ਸੁੰ ਗੜਾਅ ਨੂੰ
ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤ
ੂ ੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੋਈ ਗੁੰ ਝਲਾਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡੰ ਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੌਨੀਟਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਬੈਲਟਾਂ ਪ੍ਰਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਯੂਰਨਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਇਿਲੈ ਸ ਮਸੀਨ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਟਿੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਰਜਸਦਾ ਕਿਕੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਿ ਵੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਕੇ ਤੁਿਨਰਫਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਾਿੇ ਰਫਕਿਮੰ ਦ
ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ:
•

ਭਿੂਣ ਸਕਾਲਪ੍ ਇਲੈ ਕਟਰੌਡ (ਐਿੱਫ.ਐਿੱਸ.ਈ) ਜੋ ਰਕ ਰਸਿੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਸਿ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਭਿੂਣ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਐਿੱਫ.ਬੀ.ਐਿੱਸ.), ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਸਿ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਛੋਟਾ
ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ ਸਾਰਮਲ ਹੈ।

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/what-happensduring-labour-and-birth/
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/monitoringyour-baby-labour
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲਈ ਸਰਥਤੀ(ਆਸਣ)
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਰਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਿਗਿਮ ਿਰਹਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣ ਦੀ
ਕੋਰਸਸ ਕਿਨਾ ਚੰ ਗੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਿਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਥਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿੋਗ,ੇ ਸਿਗਿਮ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਧੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੀ
ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਸੈਿ ਕਿਨ ਦੀ

•

ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਮ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੜਹੇ
ਹੋਣਾ

•

ਪ੍ੌੜੀਆਂ ਚੜਹਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਿਤਨਾ

•

ਤੁਿਨਾ-ਰਫਿਨਾ/ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਉਣਾ

•

ਰਬਿਰਥੰ ਗ ਗੇਂਦ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ

•

ਰਸਿੱ ਧੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਿ ਕੇ ਬੈਠਣਾ

•

ਚਾਿਾਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬੈਠਣਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਥਾਂ
ਅਤੇ ਗੋਰਡਆਂ ਤੇ) ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ

•

ਸਿਹਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਸੇ ਲੇ ਟਣਾ
(ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਾਮ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ)

ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਰਥਤੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ। ਆਪ੍ਣੇ
ਸਿੀਿ ਦੇ ਮੁਤਾਰਬਕ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਿੋ।
ਤੁਸੀਂ ਰਕੰ ਨਾਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ
ਦੇਣਾ ਚੁਰਣਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਿ www.babycentre.co.uk/l25025610/16-birthing-positions-for-labourimages
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/movementand-positions-during-labour
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ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ
10 ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਸਿਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਔਿਤ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਿਕਾਂ ਦੇ
ਕਾਿਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਦਨ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਵੇਂ
ਰਨਿਦੇਰਸਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਿਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ੍ਿੇਸਨ ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਸਵੇਿੇ ਵੀ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਧੀ ਿਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ੍ਿੇਸ਼ਨ
ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਦੀ ਸਵੇਿ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਵਾਲੇ ਰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਸਵੇਿ ਜਲਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਰਿਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ ਰਵਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਿੇਸ਼ਨ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਿਨੀ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਪ੍ਿੇਰਟੰ ਗ ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਸਾਥੀ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ੂਿੀ ਸਿਜਿੀ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਿਨਾਂ
ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਐਨਸਥੇਰਟਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਿੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਰਵਿੱ ਚ ਐਨਸਥੇਰਟਕ ਜਾਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਪ੍ਾਈਨਲ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਰਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਿੀਿ ਪ੍ੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ੈਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਕੈਥੀਟਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਦਨ ਹਟਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ੍ਿੇਸਨ ਸੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱ ਚਾ
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 10 ਰਮੰ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਿ-ਅੰ ਦਿ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪ੍ਿੇਰਟੰ ਗ
ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਰਕ ਓਪ੍ਿੇਸਨ ਪ੍ੂਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਜਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਏਿੀਏ ਰਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਘੰ ਟੇ ਰਬਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਿਸ ਜਾਂ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਨਿੀਖਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣਾ ਸੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਘੰ ਰਟਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਐਨਾਸਥੇਰਟਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਰਤੰ ਨ ਿਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟਨੇਟਲ
ਵਾਿਡ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ਤੇ
ਦਿਦ-ਰਨਵਾਿਕ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਰਨਸਥੇਰਟਕ
ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਿਨ-ਰਫਿਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇ ਗੀ। ਜਲਦੀ ਤੁਿਨ-ਰਫਿਨਾ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਤਲਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਸਿਜਿੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਿੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੁਿਨ-ਰਫਿਨ ਅਤੇ ਖੂਨ
ਦਾ ਪ੍ਤਲਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 33 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/whathappens/
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/what-happens-duringelective-or-emergency-caesarean-section
•
• RCOG: ਸੀਣੇਿੀਅਨ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਨਾ
www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/choosing-to-have-acaesarean-section/
ਜੁੜਵੇਂ ਬਿੱ ਚੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣਾ
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ
ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ
ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਯੁਕਤੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। 40
ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਜਣਰਨਕ ਤੌਿ ਤੇ
ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਜਾਂ
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਿਾਹੀਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ
ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਿੱ ਕੋ ਔਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਪ੍ਰਹਲਾ ਬਿੱ ਚਾ ਪ੍ੁਿੱ ਠਾ (ਹੇਠਲਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਪ੍ਰਹਲਾ) ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਭਿੂਣ
ਰਨਗਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜੁੜਵੇਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਜਰਟਲਾਤਵਾਂ ਦਾ ਖਤਿਾ ਵਿੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਿੰਤ ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁੜਵਾਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵਧੇਿੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਸਿ ਦੋ
ਦਾਈਆਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਰਹਿ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵਜਾਤ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ।
15

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਤੰ ਨ ਜਾਂ ਅਰਧਕ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ
ਢੰ ਗ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/giving-birth-to-twins/
• ਦ ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਬਿਥ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ www.multiplebirths.org.uk/
• Twin and Multiple Births Association www.tamba.org.uk
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ
37 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਦੇ ਗਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ 'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ (ਪ੍ਰੀਰਮਚਊਿ)' ਜਾਂ 'ਪ੍ਰੀਟਿਮ'
ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਰਮਚਊਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਹਨ;
•

ਬੇਹਿੱਦ ਪ੍ਰੀਟਿਮ (28 ਹਫਰਤਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ)

•

ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਟਿਮ (28 ਅਤੇ 32 ਹਫਰਤਆਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ)

•

ਮਿੱ ਧਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇ ਟ ਪ੍ਰੀਟਿਮ (32 ਅਤੇ 37 ਹਫਰਤਆਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ)

ਯੂ.ਕੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਹਿ 13 ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ।
ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 37 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ
ਗਿਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ:
•

ਮਾਹਵਾਿੀ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਦਿਦ ਜਾਂ ਸੁੰ ਗੜਾਅ

•

ਲਗਾਤਾਿ ਪ੍ੇਟ ਦਿਦ

•

ਇਿੱ ਕ "ਸੋਅ" - ਬਲਗਲ ਪ੍ਲਿੱਗ ਜੋ ਰਕ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧਿੱ ਬੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਰਨਕਲਣਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ ਦੀ ਧਾਿ ਵਰਹਣਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਪ੍ਕਣਾ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•
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ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਦਿਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਰਵਿੱ ਚ ਦਬਾਅ ਪ੍ੈਣਾ।

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਪ੍ਰੀਟਿਮ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਰਜਹੜੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਾਂ
ਰਵਕਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਪ੍ੈਦਾ
ਹੋਏ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਰਸਹਤ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਖ਼ਤਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਿਨ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਬਿੱ ਚਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਦੇ
ਦੌਿਾਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਰਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ (ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿਨਾ) ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਜਨਮ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਕਉਂ ਸੁਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਹਾਲਾਂਰਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਿਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਸਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਝਿੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਫਟਣਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ)

•

ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੋਿੀਓਐਮਨੀਓਨਾਈਰਟਸ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਵਾਲੀ ਰਝਿੱ ਲੀ
ਅਤੇ ਐਮਨੀਓਰਟਕ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ ਜੁੜਵਾਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਔਸਤ 37 ਹਫਰਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਰਤੰ ਨ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦਾ 33 ਹਫਰਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

•

ਰਪ੍ਛਲਾ ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਮਆਦ ਦਾ ਜਨਮ

•

ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਪ੍ਈ ਔਲ ਹੋਣਾ (ਮਤਲਬ ਰਕ ਜੋ ਸਿਰਵਕਸ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਰਾਂ ਢਿੱ ਕ ਲੈਂ ਦੀ ) ਜਾਂ ਔਲ ਦਾ
ਵਾਧਾ (ਮਤਲਬ ਰਕ ਔਲ ਕੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਰਦਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਰਨਖੜਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਦੀ ਹੈ

•

ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸੂਗਿ ਜਾਂ ਸੋਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਲੂਣ ਨੂੰ ਸਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ
(ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਰੌਹੈਂਸ ਦੀ ਬੀਮਾਿੀ)

•

ਰਸਗਿਟਨੋਸੀ, ਸਿਾਬ ਪ੍ੀਣ ਜਾਂ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ

•

ਘਿੱ ਟ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰ ਡੈਕਸ ( ਇੰ ਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱ ਦ ਮੁਤਾਰਬਕ ਘਿੱ ਟ ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

•

ਬਾਇੳਪ੍ਸੀ ਜਾਂ LLETZ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਿਨ ਸਿਵੀਕਲ ਸੈਿੱਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਕਮਜ਼ੋਿ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰਕ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਖੁਿੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਪ੍ੌਲੀਹਡਿਾਮਨੀਓਸ (ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਐਮਨੀਓਰਟਕ ਤਿਲ)

•

ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਿੂਨੀ ਹਾਈਰਡਕ ਕੈਲੀਸਟੈਰਸਸ (ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਗਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ)

•

ਗਿਭ ਦੇ ਆਕਾਿ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਿਣਤਾਵਾਂ
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ਕਈ ਵਾਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਰਟਲਤਾਵਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਰਡਰਲਵਿੀ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਿਣਾਂ,
ਰਜਨਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਰਡਰਲਵਿੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਮਲ ਹਨ:
•

ਮਿੱ ਧਮ ਤੋਂ ਤੀਬਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂ ਪ੍ਸੀਆ (ਹਾਈ ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸਿ ਦੇ ਕਾਿਨ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰ ਦਿੂਨੀ ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਮਾੜੇ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨਯੰ ਰਤਰਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼

•

ਕੁਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਅੰ ਦਿੂਨੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਾਬੰ ਦੀ (ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਜਲਦੀ ਸੁਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਦਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ

•

ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗੁੰ ਝਲਾਂ।

ਰਜਨਹਾਂ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸੁਿੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜੰ ਨਾ ਰਚਿ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਜੇਕਿ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਰਕੰ ਨੇ ਕੁ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੋਂ ਗਿਭਵਤੀ ਹੋ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਿਨ ਜਾਂ ਿੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼
ਂ ੀਬਾਇਓਰਟਕਸ
ਕਿਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਿੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਐਟ
ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੀਿੌਇਡ ਇੰ ਜੈਕਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਫੇਫਰੜਆਂ ਨੂੰ ਰਵਕਾਸ ਕਿਨ ਅਤੇ ਗਿਭ ਤੋਂ
ਬਾਹਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਬੇਹਿੱਦ
ਪ੍ਰੀਟਿਮ ਹੈ (28 ਹਫਰਤਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨੳਨੋਟਲ ਇਨਟੈਨਰਸਵ ਕੇਅਿ ਯੂਰਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ
ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਿ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ
ਰਨਊਨੋਟਲ ਯੂਰਨਟ/ਰਵਸੇਸ ਕੇਅਿ ਬੇਬੀ ਯੂਰਨਟ ਹੈ ਜੋ ਰਬਮਾਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਟਿਮ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ
ਹਿ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਊਨੈਟਲ ਇਨਟੈਨੈਰਸਵ ਕੇਅਿ ਯੂਰਨਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਜੇ ਮੇਿਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
34 ਹਫਰਤਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਦੁਿੱ ਧ ਰਪ੍ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਨਿੱਘੇ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਨੳਨੋਟਲ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨੰਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ
ਕੁਸਲ ਨਵਜਾਤ ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਨਰਕਊਬੇਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਥਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਕੜਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ
ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਿਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੋਸਟਰਮ(ਪ੍ਰਹਲਾ ਦੁਿੱ ਧ) ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਰਟਊਬ ਿਾਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਜਾਤ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਿੱ ਧ ਕਿੱ ਢਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ।
ਇਿੱ ਕ ਵਾਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਿਾਹੀਂ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀ
ਸਕਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿ ਰਲਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਕਸਿ
ਕਈ ਹਫਤੇ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣ ਦੌਿਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਮਾਰਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਮਿਥਨ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/premature-early-labour/
• Bliss www.bliss.org.uk
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/pregnancy-complications/
premature-birth-information-and-support
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ
ਰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਵਿੱ ਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਦਾਂ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਉਪ੍ਾਅ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਤੀਬਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/painrelief-labour/
• ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ www.labourpains.com/home
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/pain-relieflabour-and-birth
ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ
ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ (ਜਾਂ ਲੇ ਟੈਂਟ) ਦਾ ਪ੍ੜਾਅ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਈ ਬੇਅਿਾਮੀ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਿਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ
ਚੰ ਗੀ ਤਿਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ.ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਸਾਧਾਿਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੌਿਾਨ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਗਿਮ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਵਿ ਲੈ ਣਾ

•

ਦਿਦਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਸੌਣਾ / ਆਿਾਮ ਕਿਨਾ

•

ਥੋੜਾ ਰਜਹਾ ਅਤੇ ਵਾਿ-ਵਾਿ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣਾ

•

ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਰਨਸਰਚੰ ਤ ਿਰਹਣਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਨਾ

•

ਰਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਥੰ ਗ ਸਾਥੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਰਢਆਂ ਤੇ ਮਾਰਲਸ਼ ਕਿਵਾਉਣੀ

•

ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰਹਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਹਲਕੀ ਸੈਿ ਲਈ ਜਾਣਾ

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ
www.nct.org.uk/birth/working-pain-labour
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਸਵੈ-ਹਾਈਪ੍ਨੌਰਸਸ/ ਗਰਹਿਾ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਰਧਤ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਾਈਪ੍ਨੋਰਸਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਸਿੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਰਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿ ਦੁਆਿਾ ਰਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਸ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿ ਲਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ੍ www.which.co.uk/birth-choice/getting-ready-to-givebirth/what-is-hypnobirthing
ਪ੍ੂਿਕ ਥੇਿੈਪ੍ੀਆਂ
ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਐਿੋਮਾਥੈਿੇਪ੍ੀ, ਐਰਕਉਪ੍ੰ ਕਚਿ, ਹੋਰਮਓਪ੍ੈਥੀ ਅਤੇ ਿੀਐਫਲੈ ਕਸੋਲੋਜੀ ਸਾਰਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ
ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ੇਸਕਸਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜਣ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ।
ਕੁਝ ਤਕਨੀਕਾਂ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ੂਿਕ
ਥੇਿੈਪ੍ੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਬਾਲ ਕੇਂਦਿ www.babycentre.co.uk/a1027876/complementary-therapies-forlabour-pain
ਟੈਨਜ਼ (ਟਰਾਂਸਰਕਊਟੇਰਨੳਸ ਇਲੈ ਿੱਕਟਰੀਕਲ ਸਰਟਮੂਲੇਸ਼ਨ)
ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਜਹੀ ਮਸੀਨ ਸਰਟਿੱ ਕੀ ਇਲੈ ਕਟਰੋਡ ਪ੍ੈਡ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੀਿ ਿਾਹੀਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਿਦ ਿਰਹਤ ਰਬਜਲਈ ਕੰ ਪ੍ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਨ
ਂ ੋਿਰਫਨ ਦੇ
ਵਾਲੇ ਤੰ ਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੀਿ ਦੀ ਕੁਦਿਤੀ ਦਿਦ-ਰਨਵਾਿਕ ਐਡ
ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਿੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਟੈਨਜ਼ ਵਧੇਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟੈਨਜ਼ ਮਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਿੀਰਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱ ਡੇ ਰਿਟੇਲਿਾਂ ਤੋਂ ਰਕਿਾਏ 'ਤੇ ਰਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਲਈ ਗਈ ਮਸੀਨ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਰਕਉਂਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਹਨ।
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ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relieflabour/#tens-machines
• Which ਰਵਕਲਪ੍ www.which.co.uk/reviews/tens-machines/article/should-iuse-a-tens-machine-during-labour
ਂ ੋਨੋਕਸ)
ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ (ਐਟ
ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਿਸ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ
ਦਾ ਰਮਸਿਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਸਾਹ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਤੇ ਰਨਯੰ ਤਿਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨੂੰ ਰਨਯਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਦਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਬੇਅਿਾਮੀ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ

ਂ ੀਨੋਕਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਸਲੰਡਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਐਟ
ਰਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਮਡਵਾਈਫਿੀ-ਲੈ ਡ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਯੂਰਨਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਿ ਇਸਨੂੰ ਵਿਤਦੇ ਸਮੇਂ ਗਤੀਸ਼ਲ ਿਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ
ਬਿਰਥੰ ਗ ਪ੍ੂਲ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਿੱਨਟੋਨੋਕਸ ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਚਿੱ ਕਿ ਆਉਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਜੀਅ
ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਮਰਹਸੂਸ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੈ - ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬੰ ਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਿੱ ਟ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pain-relieflabour/#gas-and-air-entonox-for-labour
ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਟਿੱ ਬ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨਾਨ ਜਾਂ ਬਿਰਥੰ ਗ ਪ੍ੂਲ ਰਵਿੱ ਚ)ਨੂੰ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰ ਗ ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਸਿੱ ਧੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਰਥੰ ਗ ਪ੍ੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਰਵਸੇਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਿੀਿ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਤੇ ਿਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਿ ਅੰ ਦਿ-ਬਾਹਿ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਔਿਤਾਂ ਪ੍ੂਲ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਕ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਰਵਕਲਪ੍
ਹੈ ਜੇਕਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਬਿਰਥੰ ਗ ਪ੍ੂਲ ਰਕਿਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿ
ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/where-can-igive-birth/how-prepare-waterbirth
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/use-water-birth-pools-labour
ਓਪ੍ੀਔਡ ਇੰ ਜੈਕਸਨ (ਪ੍ੈਥੀਡਾਈਨ/ਡਾਇਮੋਿਫਾਈਨ/ਮੈਪ੍ਰਟਡ)
ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਦ-ਰਨਵਾਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੁਆਿਾ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ
20 ਤੋਂ 30 ਰਮੰ ਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਸਿ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਿ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਿ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਦ ਨਾਲ
ਰਨਪ੍ਟਣ ਅਤੇ ਆਿਾਮ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਰਜਨਹਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਓਪ੍ੀਔਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਕਣ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਿੋਗ-ਰਵਿੋਧੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਓਪ੍ੀਔਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਔਲ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਿਿੱ ਥਾ ਤੇ ਅਸਿ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਰਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਬੰ ਦ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦਿਦ ਰਨਵਾਿਕ ਰਵਕਲਪ੍ ਵਜੋਂ ਵਿਤਣ
ਰਸਫਾਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਪ੍ੀਔਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਹਲੀ ਫੀਡ ਤੇ ਅਸਿ ਪ੍ਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pain-relief-labour/#pethidine-injections-in-labour
• ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief
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ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ
ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਲਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਫਾਿਮਾਸੌਲੌਜੀਕਲ ਰਵਧੀ
ਹੈ। ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਦੀ ਇਹ ਰਵਧੀ ਰਸਿਫ ਇਿੱ ਕ ਐਨਾਸਥੀਰਟਸਟ ਦੁਆਿਾ ਔਬਸਟਰੈਰਟਕ ਯੂਰਨਟ (ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਵਾਿਡ) ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਇਿੱ ਕ ਰਵਸੇਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਐਨਾਸਥੀਰਟਸਟ ਹੈ ਰਜਸਨੂੰ ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਰਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਿਾਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਰਦਮਾਗ ਤਿੱ ਕ ਦਿਦ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲੀ ਖੁਿਾਕ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਰਵਚ 20 ਰਮੰ ਟ ਲਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਰਫਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਿਾਮ ਨੂੰ ਬਿਕਾਿ ਿਿੱ ਖਣ
ਅਨੁਸਾਿ ਟੌਪ੍-ਅਿੱ ਪ੍ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਿੱ ਕ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ
ਹਮੇਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਰਕ ਇਹ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਰਜਤ ਜਾਂ ਿੀ-ਸਾਈਰਟਡ
ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਡਰਿੱ ਪ੍ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਭਿੂਣ ਰਨਗਿਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਗਿੋਂ ਵੀ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਤੁਿ-ਰਫਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿੀ ਲਿੱਗਣ ਕਿਕੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਿ ਦਾ ਸਮਿਿੱ ਥ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਸਮਿਥ ਹੋਣ ਕਿਕੇ ਇਹ
ਵਧੇਿੇ ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਰਕ
ਇਿੱ ਕ ਦਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿੱਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ,ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਪ੍ਸਾਬ ਕਿਨਾ ਔਖਾ ਲਿੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਨ ਲਈ ਕੈਥੀਟਿ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤ
ੂ ੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ
ਕਿਰਦਆਂ, ਇਹ ਕੈਥੀਟਿ ਜਨਮ ਦੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱ ਖੀਏ
ਇਕ ਐਪ੍ਰਡਊਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈ ਣਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ੜਾਅਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰਖਿੱ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਿਸ ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ ਲਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਿਨ ਵੀ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪ੍ਰਡਊਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਿ ਜੋਖਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਗੰ ਭੀਿ ਰਸਿ ਦਿਦ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਿ ਤੰ ਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਮਲ ਹਨ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pain-relief-labour/#epidural
• ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲਈ ਮੇਿੀ ਟੀਮ
ਦਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਿਤਾ ਹਨ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ
ਘਿ, ਰਮਡਵਾਈਫਿੀ-ਲੀਡ ਬਿਥ ਸੈਂਟਿ ਜਾਂ
ਰਕਸੇ ਔਬਸਰਟਰਕ ਲੇ ਬਿ ਵਾਿਡ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਿਦੇ ਹੋ। ਰਜਸ ਔਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਨ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ
ਲਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਕਿਕੇ
ਰਨਿਧਾਿਤ ਦਾਈ ਤੋਂ ਰਸਿੱ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਿੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਹੈ।
ਜੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੌਿਾਨ ਰਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਟਲਤਾ ਜਾਂ ਵਧੇਿੇ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੈਦਾ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ
ਰਸਫ਼ਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਰਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ ਔਬਸਟੈਰਟਰਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਿਾ ਦੇਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਬਾਿੇ
ਕੋਈ ਸਿੋਕਾਿ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਦੁਆਿਾ ਜਨਮ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਰਹਿ (ਔਬਸਟੈਰਟਰਸ਼ੀਅਨ) ਦੁਆਿਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਿਨਗੇ।
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ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਮਚਾਿੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਰਨਗਿਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਿੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਨਾਰਸਥੀਰਟਸਟ- ਜੇਕਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਰਸਥੀਰਟਸਟ
ਦੁਆਿਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਬਸਟੈਰਟਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਐਨਾਰਸਥੀਰਟਸਟ ਦੁਆਿਾ ਵੀ ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਿਨ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਾਰਸਥੀਰਟਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਥੀਏਟਿ ਟੀਮ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਜਾਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ
ਐਨਾਰਸਥੀਰਟਸਟ, ਔਬਸਟੈਰਟਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨਮ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਰਜਸ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਤੀਬਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ।
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾਈਆਂ / ਡਾਕਟਿ – ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾਈ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ
ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਦੀ ਰਸਿੱ ਧੀ ਜਾਂ ਅਰਸਿੱ ਧੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਹੇਠ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਰਸਿਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਾਸਨ/ਕਲਿਕ - ਜਨਮ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ
ਰਿਸੈਪ੍ਸ਼ਨ, ਕਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਰਨਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਸਮਿਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਨੰਬਿ, ਪ੍ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਪ੍ੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦਿਜ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਕਲਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/antenatal-teammidwife-obstetrician-pregnant/
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/pregnancy/your-care-throughpregnancy-labour-and-birth and www.nct.org.uk/pregnancy/healthcareprofessionals-pregnancy-and-labour
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਰਡਲੀਵਿੀ ਦੀ ਰਨਯਤ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ
ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਨੀਯਤ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/assisted-birth
• Which ਰਵਕਲਪ੍ www.which.co.uk/birth-choice/safety-andinterventions/inductions-and-interventions-in-labour

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਡਲੀਵਿੀ ਰਨਯਤ ਤਾਿੀਖ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਦੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ
41 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਿਚਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ
ਰਨਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਝਿੱ ਲੀ ਸਵੀਪ੍ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਕ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਅੰ ਦਿੂਨੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਰਸਿਾ ਪ੍ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਸਿ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਵਾਲੀ
ਰਝਿੱ ਲੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਿਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਿ-ਅੰ ਦਿ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ
ਅਜੇ ਖੁਿੱ ਰਲਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵੀਪ੍ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵੀਪ੍ਸ ਕਿਨ ਲਈ ਵਾਪ੍ਸ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਨਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ ਤਾਿੀਕ ਵੀ
ਦਿੱ ਸੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 41 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਅਤੇ ਰਤੰ ਨ, ਚਾਿ ਜਾਂ ਪ੍ੰ ਜ ਰਦਨਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਦੇ
ਰਦਸਾ ਰਨਿਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ) ਲਈ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਟਿਰਨਟੀ
ਯੂਰਨਟਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ੂਿਕ ਥੇਿੈਪ੍ੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• Tommy’s www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/over-40-weekspregnant-overdue
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ਬਣਾਉਟੀ ਤਿੀਰਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨਾ
ਇਨਹਾਂ ਦਖਲਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ
ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਣਾਉਟੀ ਤਿੀਰਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਕਵੇਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਿਣਾਂ ਕਿਕੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਇਸਤਿੀ ਮਾਹਿ ਡਾਕਟਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਐਨਟੀਨੇਟਲ ਪ੍ੀਿੀਅਡ ਰਵਚ 36 ਜਾਂ 40 ਹਫਤੇ ਦੌਿਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿਚਾ ਕਿੇਗਾ/ਗੀ।
ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੋਗੇ। ਬਣਾਉਟੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੇ ਗਏ
ਢੰ ਗ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਿਕਾਂ ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਿ ਅਤੇ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਢੰ ਗਾਂ ਬਾਿੇ
ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਰਵਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ/ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਦਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਭਿੂਣ ਰਨਗਿਾਨੀ
(CTG) ਸਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਂ ਹੋ ਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਫਿ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ
ਯੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਚਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਸਿਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤੰ ਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ (ਤੇਜ਼, ਰਨਯਰਮਤ ਦਿਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚਾਿ
ਸੈਟੀਮੀਟਿ ਖੁਿੱ ਲਣਾ):
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ਕਦਮ 1

ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂ ਰਡਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਲਈ ਰਤਆਿ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਯੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਇਿੱ ਕ ਜੈਿੱਲ ਜਾਂ ਰਪ੍ਸੇਿੀ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਜਸ
ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂ ਰਡਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਾਿਮੋਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਿੱਲ ਛੇ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਪ੍ਸੇਿੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੌਵੀ ਘੰ ਰਟਆਂ ਰਵਿੱ ਚ
ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਿਾਨ ਘਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੈਿੱਲ ਜਾਂ ਰਪ੍ਸੇਿੀ ਸੁੰ ਗੜਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੂ
ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਈ ਦੁਬਾਿਾ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਰਕ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂ ਰਡਨ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਖੁਿਾਕਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਿ
ਜੇ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂ ਰਡਨ ਰਪ੍ਸੇਿੀ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਰਬਕ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲੂਨ
ਕੈਥੀਟਿ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਬੈਲੂਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੀਿ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੁਦਿਤੀ ਹਾਿਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਰਜਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਕੜਵਿੱ ਲ ਪ੍ੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੁਿੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ
ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਮ ਕਿਨ ਲਈ 12-24 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ 2
ਅਮਨੀਉਟੋਮੀ
ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱ ਚੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਦਾ ਪ੍ਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲਣਾ ਸੁਿੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਵਟੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ
ਪ੍ੈਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨੀਉਟੋਮੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬੈਗ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੋਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਰਜਹੀ ਿਗਾਣੂ ਿਰਹਤ ਹੁਿੱ ਕ
ਪ੍ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਾਣੀ ਟੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸੁਿੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਅਮਨੀਉਰਟਕ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ ਲਗਾਤਾਿ ਰਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਦਮ 3

ਔਕਸੀਟੌਰਸਨ ਡਰਿਪ੍
ਉਨਹਾਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਦਾਂ ਸੁਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਔਕਸੀਟੌਰਸਨ ਨਾਮਕ ਇਿੱ ਕ
ਹਾਿਮੋਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਕਸੀਟੋਰਸਨ ਘੁਰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਰਵਚ
ਲਿੱਗੇ ਕੈਨੁਲਾ ਿਾਹੀਂ ਰਸਿੱ ਧੀਆਂ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਿਾ ਰਵਚ ਰਸਿੱ ਰਧਆਂ ਨਾੜ ਰਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਕਸੀਟੌਰਸਨ ਰਡਰਪ੍
ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਭ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿਦਾਂ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਡਰਿੱ ਪ੍ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲਗਾਤਾਿ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ। ਇਿੱ ਕ ਦਾਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿ ਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਸਿ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਬਣਾਉਟੀ ਤਿੀਰਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰ ਡੈਕਸਨ ਕੁਝ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਧਆਨ ਪ੍ਾਸੇ ਕਿਨ ਲਈ
ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ॥
ਜੇ ਇੰ ਡੈਕਸਨ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਇੰ ਡੈਕਸਨ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ
ਕਿਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਿਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਿ ਕੋਰਸਸ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ ਸਾਰਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇੰ ਡੈਕਸਨ ਦਿਦਨਾਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਯੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾ ਅਸਰਜਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਿ ਦਿਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਰਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਬਣਾਉਟੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਆਕਸੀਟੌਰਸਨ ਰਡਰਪ੍ ਨਾਲ) ਸੁਭਾਰਵਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਟੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਆ ਦੇ ਹਿ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਜਾਤ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ/ਡਾਕਟਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ/ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇੰ ਡਿੱ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਿਸ ਰਕਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਿੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਡਿੱ ਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਨਗਿਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਖ਼ਲ
ਬਣਾਵਟੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨਾ (ਅਮਨੀਉਟੋਮੀ)
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਹਾਲਾਂਰਕ ਕਈ ਵਾਿੀ ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ - ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱ ਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਐਮਨੀਓਰਟਕ ਸੈਕ ਰਵਿੱ ਚ ਜੰ ਮਦੇ ਹਨ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਬਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਵਟੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਨੀ
ਦੀ ਰਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਈ ਵਾਿੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਕਸੀੳਰਟਨ(ਸਾਈਨਟੋ ਜਾਂ ਸਾਈਨਟੋਰਕਨਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )
ਔਕਸੀੳਰਟਨ ਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ ਤੇ ਵਾਪ੍ਿਨ ਵਾਲਾ ਹਾਿਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਭ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿਦਾਂ ਦਾ ਕਾਿਨ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ
ਅਸਿਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਸੰ ਥੈਰਟਕ ਔਕਸੀਟੋਰਸਨ ਰਡਰਪ੍ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਨੂੰ
ਥੋੜਹੀ ਰਜਹੀ ਮਾਤਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੁਲਾ ਿਾਹੀਂ ਰਸਿੱ ਰਧਆਂ ਨਾੜ ਰਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼
ਅਤੇ ਹੋਿ ਰਨਯਰਮਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਕਸੀਟੌਰਸਨ ਰਡਰਪ੍ ਲਿੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਰਨਗਿਾਨੀ (ਲਗਾਤਾਿ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਗਿਿੱ ਭਸਥ ਭਿੂਣ ਰਨਗਿਾਨੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ) ਦੀ
ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ੀਸੀੳਟੋਮੀ
ਇਿੱ ਕ ਐਪ੍ੀਸੀਓਟੋਮੀ ਇਿੱ ਕ ਕਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ੈਿੀਨੀਅਮ
(ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਿ) ਨੂੰ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਨਾਲ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਇਸ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਰਦੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ
ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ,
ਜਾਂ ਜੇ ਗੰ ਭੀਿ ਚੀਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਐਪ੍ੀਸੀਓਟੋਮੀ(ਕਿੱ ਟ) ਦੀ
ਘੁਲਣਯੋਗ ਟਾਂਰਕਆਂ ਨਾਲ ਮੁਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਹੀ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/episiotomy/
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ਵੈਂਟੋਸ/ਰਚਮਟਾ
ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਰਵਚ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਿ ਵੈਂਟੋਸ ਜਾਂ ਰਚਮਰਟਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ੜਾਅ (ਬਾਜਿ ਧਿੱ ਕਣ ਦਾ ਪ੍ੜਾਅ) ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਵ,ੇ ਰਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਰਸਿ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨਲ ਿਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਰਬਹਤਿ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਜਨਮ ਰਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵੈਂਟੋਸ ਇਿੱ ਕ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਲਾਸਰਟਕ ਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱ ਪ੍ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਸਿ 'ਤੇ ਿਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਚਮਟੇ ਗੋਲਾਕਾਿ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਸਲਾਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰਸਿ ਦੁਆਲੇ ਿਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ ਲਈ
ਸਥਾਨਕ ਐਨਸਥੇਰਟਕ ਜਾਂ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਦ ਰਨਵਾਿਕ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਡਰਲਵਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਿੱ ਕ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਮਿਥਨ
ਕਿਨ ਲਈ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਿਦਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਧਿੱ ਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਿ ਵੈਂਟੋਸ ਜਾਂ ਰਚਮਟੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਖਿੱ ਚ ਲਵੇਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਿੀ ਰਖਿੱ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਤਿੀਕਾ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ੍ੀਸੀੳਟੋਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਜੇ ਰਚਮਟੇ ਵਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਦੁਿਲਿੱਭ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਂਟੋਸ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਚਮਟਾ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਿਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਰਡਲੀਵਿੀ
ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸੇਜ਼ੀਰਿਅਨ ਜਨਮ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ventouse-forceps-delivery/
• RCOG: ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ www.rcog.org.uk/en/patients/patientleaflets/assisted-vaginal-birth-ventouse-or-forceps/
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ਸਹਾਇਕ ਜਨਮ
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਜਨਮ
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਤਕਿੀਬਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਦੁਆਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਿਨ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਰਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਰਵਕਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਆਦਾਤਿ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪ੍ੈਰਡਊਿਲ ਜਾਂ ਸਪ੍ਾਈਨਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਇਹ ਯਕੀਂ ਕਿਨ ਲਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪ੍ਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਰਹਸੂਸ ਨਾ ਕਿਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁਿੱ ਝ ਹਾਲਤਾਂ ਰਵਚ ਜਦੋਂ ਦਿਦ ਤੋਂ ਰਨਵਾਿਨ ਢੁਕਵਾਂ
ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਿੀੜ ਦੀ ਹਿੱ ਢੀ ਰਵਚ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਮ ਅਨੈਸਥੈਰਟਕ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ੇਟ ਦੇ ਅਪ੍ਿੇਸ਼ਨ ਿਾਹੀਂ ਬਿੱ ਚਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖ਼ਮ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਿਜਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗੀ।
ਂ ਿਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਿੀ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜ਼ੇਿੀਅਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਿੀ ਕਿਨ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੈ।
ਐਮ
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/#what-happensduring-a-caesarean
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/what-happens-duringelective-or-emergency-caesarean-section
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ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ
ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲੀ ਵਾਿ ਰਮਲਣਾ
ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲੀ ਵਾਿ ਰਮਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਰਪ੍ਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਿੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਰਪ੍ਆਿ ਲਈ ਹੁਲਾਿੱਸ ਅਤੇ ਤੁਿੰਤ ਕਾਹਲੀ
ਮਰਹਸੂਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਿੋ, ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਿੂ ਰਵਿੱ ਚ ਘਬਿਾਟਹ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖਿਾ
ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਚੰ ਤਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਿਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਵਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਿੇ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਿੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਪ੍ਆਂ ਲਈ ਇਹ
ਸਮਾਯੋਰਜਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਬਿੱ ਚਾ ਆ ਰਗਆ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਯੂਨੀਸੈਫ www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/video/meeting-baby-for-the-first-time/

34

ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਿਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜੰ ਨਾ ਰਚਿ ਉਹ ਠੀਕ ਿਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਿੰਤ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ(ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ
ਲਗਾਉਣਾ) ਦਾ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੋਨਾਂ
ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਰਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਯੰ ਰਤਰਤ
ਕਿਨ ਲਈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਤ ਕਿਨ ਲਈ

•

ਜਲਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

•

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵ-ਤੰ ਦਿੁਸਤ
ਡਾਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਰਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/breastfeeding-first-days/#skin-to-skin-contact
• La Leche League GB www.laleche.org.uk/whatsbig-deal-skin-skin/
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ਤੁਸੀਂ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕਦਮ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਔਲ ਪ੍ੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਜਾਂਚ ਕਿਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਿੀਨੀਅਮ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚੀਿ ਹੈ ਰਜਸ ਲਈ ਟਾਂਰਕਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਰਕਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਮਝਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਿ ਰਸਲਾਈ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਐਨਸਥੇਰਟਕ ਨਾਲ ਥਾਂ
ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਐਪ੍ੀਰਡਊਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪ੍ਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਬਿਰਥੰ ਗ ਿੂਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਧੇਿੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਓਪ੍ਿੇਰਟੰ ਗ
ਥੀਏਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਰਕਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਅੰ ਦਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਰਨਕਲਦਾ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਕੁਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ
ਰਜਸ ਥਾਂ ਤੇ ਔਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ
ਖੂਨ ਰਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਘਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਨਕਲਣਾ ਆਮ
ਤੌਿ ਤੇ ਦੋ ਅਤੇ ਛੇ ਹਫਰਤਆਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਰਹਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/you-after-birth/
• RCOG: ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰਡਗਿੀ ਦੇ ਚੀਿ www.rcog.org.uk/en/patients/patientleaflets/third--or-fourth-degree-tear-during-childbirth/
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਬਿਥ ਟਿਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/birth/after-your-baby-born
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕਦਮ ਬਾਅਦ
ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਦੌਿਾਨ, ਉਹ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਛੇਤੀ ਰਦਖਾ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਦੇਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਿੱ ਧ ਰਪ੍ਲਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ। ਕੁਝ ਬਿੱ ਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਰਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਰਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰ ਟੇ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦਾਈ ਜਾਂ ਰਨੳਨੋਟਲ ਡਾਕਟਿ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੁਿੱ ਖ
ਅਸਧਾਿਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ੈਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂਚ ਕਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਵਟਾਰਮਨ K
ਦੇ ਪ੍ੂਿਕ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ
ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਸ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਵਸੇਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਨੳਨੋਟਲ ਯੂਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ
ਸਥਾਨੰਤਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ, ਲਾਗ
ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਜਰਟਲ ਜਨਮ ਿਾਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀ ਮਿੱ ਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇ ਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
• NHS ਰਵਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/your-baby-after-birth/
ਨਵਜਨਮੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਰਵਟਾਰਮਨ K
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਿਾ(ਰਸਿਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ) ਜਾਂ ਬੂੰ ਦਾਂ
ਦੁਆਿਾ ਮੂੰ ਹ ਿਾਹੀਂ(ਜੋ ਰਤੰ ਨ ਖ਼ੁਿਾਕਾਂ ਰਵਚ ਰਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਵਟਾਰਮਨ K ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਿੇਗੀ।
ਇਹ ਦੁਿਲਿੱਭ ਪ੍ਿ ਰਕਸੇ ਗੰ ਭੀਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਵਗਾੜ ਨੂੰ
ਿੋਕਣ ਲਈ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਬੂੰ ਦਾਂ
ਦੁਆਿਾ ਮੂੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੋਿ
ਖੁਿਾਕਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• ਨੈਸ਼ਂਲ ਚਾਈਲਡਬਿਥ ਟਰਿੱ ਸਟ www.nct.org.uk/parenting/vitamin-k
ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਹਚਾਣ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਈ ਦੋ ਨਵਜਾਤ ਪ੍ਰਹਚਾਣ ਬੈਂਡ ਰਤਆਿ ਕਿੇਗੀ। ਹਿੇਕ ਬੈਂਡ ਰਵਿੱ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਅਤੇ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੰਬਿ ਸਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਰਪ੍ਤਾ ਦੁਆਿਾ ਛਾਪ੍ੇ ਗਏ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ
ਪ੍ਰਹਚਾਣ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੇਿਰਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਦੇਿ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਵਲਿੱਖਣ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ. ਨੰਬਿ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੰਬਿ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਿੱਨ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ. ਨੰਬਿ ਜੀਵਨ ਭਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਕੋਲ ਿਹੇਗਾ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:
• NHS ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/nhsnumber/Pages/what-is-the-nhs-number.aspx
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ਰਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਿੇਕ ਔਿਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨਾਲ
ਸਾਂਝੇਦਾਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਰਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਰਪ੍ਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਥਰਮਕਤਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹਨ:
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਿੂ (ਜਾਂ

•

ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ) ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ੂਿੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 32-34 ਹਫਰਤਆਂ ਤੋਂ/'ਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਨਮ ਤਿਜੀਹਾਂ

•

ਪ੍ੂਿੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਦੇ 34 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਜਨਮ ਰਦਆਂ ਝਲਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ੂਿੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਰਖਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਪ੍ੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਐਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਿੇ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਿਨ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰਵਸਰਤਰਤ ਚੋਣ ਰਮਲੇ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ੍ ਸਟੋਿ ਜਾਂ
Google Play ਦੁਆਿਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਿਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ੍ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਿ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਐਪ੍ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਫਾਿਮੈਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਐਕਸੈਿੱਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ, ਰਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰਕਤਾਬਾਚੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• www.bit.ly/NWLmaternityinformation
ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
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ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਵੌਇਰਸਸ
ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਟਿਨਟੀ ਵੌਇਰਸਸ ਪ੍ਾਿਟਨਿਰਸਪ੍ ਗਿੁਿੱ ਪ੍ ਬਾਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ। ਇਨਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ
ਗਿਭਵਤੀ ਔਿਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਿ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰ ਬੰ ਰਧਤ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸਾਵਿ ਸਾਰਮਲ ਹਨ ਜੋ
ਉੱਤਿੀ-ਪ੍ਿੱ ਛਮੀ ਲੰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਹਤਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਵਚਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ, ਰਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭੋ:
• www.nationalmaternityvoices.org.uk/toolkit-for-mvps/find-an-mvp/

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਮ ਬਾਿੇ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਕੁਝ ਔਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਿੇ ਗਿੱ ਲ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਸੇਸ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਸਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਜਹੀ ਗਿਭਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਰਕ ਮੁਸਰਕਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ
ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪ੍ਿ ਰਗਆ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸਾਧਾਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਜਨਮ 'ਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਕਲਪ੍ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ
ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਜਨਮ ਰਵਕਲਪ੍’ ਕਲੀਰਨਕ ਰਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੈਫਿ ਕਿੇਗੀ, ਰਜਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਿਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵਚ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਿ ਦਾਈ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੀਜੇਿੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿ ਦਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤਿੀ ਿੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿ ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਣੀ
ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ੍ਯੁਕਤ ਕਲੀਰਨਕ ਲੈ ਕੈ ਜਾਣ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ
ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਂ ੀਨੇਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਜਾਂ ਰਸਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਿਰਨਟੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਟ
ਟੀਮ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੈਨੇਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਰਵਿੱ ਚ
ਿਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਜਾਂ ਰਸਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ ਰਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਡ ਰਵਿੱ ਚ ਮੈਨੇਜਿ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਦਾਈ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ PALS (ਿੋਗੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾ) ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਵੇਿਵੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਈ
ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸੰ ਪ੍ਿਕ
18-20 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਗਿਭਧਾਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
• ਰਕਸੇ ਵੀ ਗੈਿ-ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਰਧਤ ਸਿੋਕਾਿ
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਰਚੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਿ ਖੰ ਘ

• ਰਪ੍ਸਾਬ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦਿਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋਣਾ
• ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੱਛਣਾਂ ਰਵਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲਤਾਂ

• ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਅਸਧਾਿਨ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਥ ਦਾ ਵਗਣਾ
ਬੇਅਿਾਮੀ

ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ

ਤਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਿ
ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ

• 48 ਘੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਦਸਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
• ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਰਹਲ-ਜੁਲ ਰਵਿੱ ਚ
ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ
• ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਿ (37.5°c ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਾਪ੍ਮਾਨ)
• ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਰਿਸਣਾ
• ਹਿੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ੈਿਾਂ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ
·

ਦਸਤ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
•
ਪ੍ੇਟ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਿ
ਦਿਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਹਾ ਰਪ੍ਸਾਬ ਜਾਂ ਰਪ੍ਸਾਬ ਰਵਿੱ ਚ ਖੂਨ
ਪ੍ਾਖਾਨਾ

• ਹਿੱ ਥਾਂ, ਪ੍ੈਿਾਂ ਜਾਂ ਰਚਹਿੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੋਜ ਨਾਲ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਜ਼ਿ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਸਿ
ਦਿਦ ਹੋਣਾ
• ਦਿਰਮਆਨਾ/ਗੰ ਭੀਿ ਪ੍ੇਟ ਦਿਦ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਨਿੰ ਤਿ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਿੀ ਨੰ ੂ ਕਾਲ ਟਕਿੋ
ਿਰਾਈਏਜ਼/ਅਸੈਂਸਮੈਂਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਟ ਿੱ ਕੁ ਕੀਤੀ ਯਰਨਿ
ਜਣੇਪ੍ੂਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ

37 ਹਫਰਤਆਂ ਦੀ ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ / ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪ੍ੀੜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

• ਯੋਨੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਰਨਕਲਣਾ (ਇਹ
ਰਮਊਕਸ ਸੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ)
• ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਹਿਕਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ

ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼/ਅਸੈਸਮੈਂਟ

• ਦਿਦਾਂ ਜੋ ਰਕ ਤੀਬਿ ਅਤੇ ਰਨਯਰਮਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਹੋ ਿਹੀਆਂ ਹਨ

ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਿਰਨਟੀ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ/ਜਨਮ

• ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਰਿਸਣਾ, ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੈਣਾ

ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ

• ਦਿਰਮਆਨਾ/ਗੰ ਭੀਿ ਲਗਾਤਾਿ ਪ੍ੇਟ
ਦਿਦ
• ਰਬਮਾਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਰਚੰ ਤਾ ਕਿਨੀ ਰਕ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਹੈ

• ਰਪ੍ਛਲੀ ਸਾਿਣੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ।

ਂ ਲ
ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 999 ਜਾਂ 111 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਬ
ੂ ੈਂ ਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਸਿੱ ਧੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼/ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਂ ੂਲੈਂਸ (999) ਨੂੰ
ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਜਿੂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਫਾਿਸ ਕਿਨਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਬ
ਫੋਨ ਕਿੋ। ਅਸੀਂ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ 111 ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦੀ
ਰਸਫਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹਾਂ।
ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਖਤਿੇ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਰਥਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ
ਐਬ
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ੇਸੇਵਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਵਿਰਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਨੰਬਿ:
ਂ ਵੈਸਟਰਮੰ ਸਟਿ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਚੇਲਸੀਆ ਐਡ
ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਚਬੋਿਡ

0203 315 6000

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

0203 315 5073

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

0203 315 6000 ਰਵਕਲਪ੍ ¾

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

0203 315 6000 ਆਪ੍ਸ਼ਨ 1

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

0203 315 5850

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

0203 315 7801

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

0203 315 5371

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

0203 315 6000 ਆਪ੍ਸ਼ਨ 1

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

0203 315 6000 ਆਪ੍ਸ਼ਨ 2

ਹੈਰਲੰਗਟਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
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ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਚਬੋਿਡ

01895 238 282

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

01895 279 440

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

01895 279 442

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

01895 279 054/441

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

01895 279 746

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

01895 279 462

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

01895 279 441 472

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

01895 279 054/441

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

01895 279 880

ਨੌਿਥਰਵਕ ਪ੍ਾਿਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਚਬੋਿਡ

0208 864 3232

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

0208 869 2058

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

0208 869 2870 5478

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

0208 869 2890

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

0208 869 5103

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

0208 869 2910

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

0208 869 2871

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

0208 869 2890

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

0208 869 2930

ਂ ਚਲਸੀਆ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਕੁਈਨ ਚਾਿਲੋ ਟੇ ਐਡ
ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਚਬੋਿਡ

0203 313 0000

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

0203 313 5131

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

0203 313 5220

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

0203 313 4240

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

0203 313 3349

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

0203 313 5195

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

0203 313 5184

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

0203 313 5167

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

0203 313 1140
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ਸੇਂਟ ਮੈਿੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਚਬੋਿਡ

0203 312 6666

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

0203 312 2185

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

0203 312 1244 ਆਪ੍ਸ਼ਨ 2

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

0203 312 5814

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

0203 312 7707

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

0203 312 1141

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

0203 312 1158

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

0203 312 1722

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

0203 312 2260

ਵੈਸਟ ਰਮਡਲਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ

44

ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਰਗਿੱ ਛ/ਸਰਵਿੱ ਚਬੋਿਡ

0208 560 2121

ਪ੍ੂਿਵ ਗਿਭਅਵਸਥਾ ਯੂਰਨਟ

0208 321 6070

ਂ ੀਨੇਟਲ ਕਲੀਰਨਕ
ਐਟ

0208 321 5007

ਮੈਟਿਰਨਟੀ ਟਰਾਈਏਜ਼

0208 321 5839

ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ

0208 321 5953

ਂ ੀਨੇਟਲ ਵਾਿਡ
ਐਟ

0208 321 5950

ਭਾਈਚਾਿਕ ਦਾਈਆਂ

0208 321 2581

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਿਡ

0208 321 5946/5947

ਜਨਮ ਕੇਂਦਿ

0208 321 5182

ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ

45

ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ

46

ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ

47

ਐਪ੍ ਸਟੋਿ ਜਾਂ Google Play ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਂ ਬੇਬੀ
ਲਈ ਨਾਿਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਮਿੱ ਮ ਐਡ
ਐਪ੍ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਿੋ।

ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਅਗੇਤੀ ਮੈਟਿਨਟੀ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਿ-ਪ੍ਿੱ ਛਮੀ
ਲੰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ ਦੁਆਿਾ ਰਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।
ਇੰ ਪ੍ੀਿੀਅਲ ਕਾਲਜ ਹੈਲਥਕੇਅਿ
NHS ਟਰਿੱ ਸਟ

ਹੈਰਲੰ ਗਟਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
NHS ਟਰਿੱ ਸਟ ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਲੰਦਨ ਨੌਰਥ ਵੈਸਿ ਯਨੀਵਰਟਸਿੀ

ਚੈਲਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਮੰ ਸਟਿ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
NHS ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਿੱ ਸਟ

ਪ੍ਰਕਾਰਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਿ 2018
ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਰਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਿ 2020
ਦ NW ਲੰਡਨ ਕੋਲੈਬੋਿੇਸ਼ਨ ਆਿੱਫ ਕਲੀਨੀਕਲ ਕਰਮਸ਼ਰਨੰਗ ਗਿੁਿੱ ਪ੍

NW ਲੰਡਨ

ਕੋਲੈਬੋਿੇਸ਼ਨ ਆਿੱਫ
ਕਲੀਨੀਕਲ ਕਰਮਸ਼ਰਨੰਗ
ਗਿੁਿੱ ਪ੍

