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ਜਨਮ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸੀ (Indigenous) 

ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ (liaisons) ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਦੇਸੀ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਲਰਵਦਾ ਕਰਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਰਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰਹਲੇ 20 ਹਫਰਤਆਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

ਮਰਰਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ  
(ਸਰਿਲਬਰਥ) ਕੀ ਹੈ?
20 ਹਫਰਤਆ ਂਦੀ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਰਿਲਬਿਥ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਲੇਬਿ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਵਾਪਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗਿਭਪਾਤ, ਐਕਿੌਰਪਕ (ਰਿਊਬਲ) ਗਿਭ 
ਅਵਸਥਾ, ਸਰਿਲਬਿਥ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਬਦਰਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਗਿਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ 
ਰਵੱਚ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ ੋਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਹਨ, ਉਹ ਸੁਭਾਰਵਕ ਹਨ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ 
ਅਤੇ ਪਕੜ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਨਸ਼ਾਨੀ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਨੰੂ ਘਿ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਲਰਵਦਾ ਕਰਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਨਾ ਰਦਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਤਆਿ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਰਿਆਦਾਤਿ ਗਿਭਪਾਤ ਪਰਹਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਰਵੱਚ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਗਿਭਧਾਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਡਾ ਸੁਭਾਰਵਕ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਰਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ  
ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿੇਗਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਨਰਜੱਠਦ ੇਹੋ। ਬੇਚੈਨ 
ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਵਧੀਆ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਰਵਕ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਿ ੇਗੱਲ ਕਿੋ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਰਸਹਤਮੰਦ ਗਿਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਤਿੀਰਕਆ ਂਬਾਿ ੇ
ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿਾਮਦੇਹ ਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂਕਿਨਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ  
ਨੰੂ ਜਨਮ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ।

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਿਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਿਆ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। ਧੀਿਜ ਿੱਖੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗੇ ਵੱਧੋ।ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਨੰੂ ਕਰਹਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਿ 
ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਿਫ਼ ਇਹ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।” 

ਨਰਜੱਠਣ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਬੱਚਾ ਗੁਆ ਦੇਣ ਕਿਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ ਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੱਤਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ 
ਦਿਦ ਵਿਗ ੇਲੇਬਿ ਅਤੇ ਰਡਰਲਵਿੀ ਦੇ ਸਿੀਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਵੀ ਕਿ ਿਹ ੇਹੋਵੇਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਅਤੇ ਿੈਫਿਲਾਂ ਸੈੱਿ ਅਪ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਕਿ, ਪਾਦਿੀ (chaplain) ਅਤੇ ਨਿਸਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਵੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਤੁਸੀਂ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਿ ਸੈਂਿਿਾਂ, ਐਲਡਿਾਂ, 
ਅਰਧਆਤਰਮਕ ਜਾਂ ਧਾਿਰਮਕ ਲੀਡਿਾਂ, ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਉਂਸਲਿਾਂ, ਬੀ. 
ਸੀ ਰਵਰਮੰਨਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਿ (bcwomens.ca), 
8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਰਲੰਕ ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਰਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆ ਂਸਰਥਤੀਆਂ 
ਰਵੱਚੋਂ ਗੁਿਿ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕਈਆਂ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

http://www.bcwomens.ca

	Introduction 
	Acknowledgements
	How to Use This Handbook

	Pregnancy
	Your Support Team
	Your Personal Support Team
	Your Health Care Support Team

	Lifestyle
	Building Healthy Habits
	Reducing the Risks
	Sexually Transmitted Infections You Can Pass to Your Baby

	Eating Well for Pregnancy
	Key Nutrients During Pregnancy
	Foods to Limit or Avoid During Pregnancy
	Food Safety
	Taking Supplements

	Weight Gain in Pregnancy
	How Much is Healthy?

	Taking Care of Yourself
	Physical Activity
	Stress
	Posture
	Travel
	Sex
	Working

	Health Care During Pregnancy
	How Often Should You See Your Doctor or Midwife?
	What Happens at a Visit to Your Health Care Provider?
	Vaccines You’ll Need

	Pregnancy Risk Factors
	Pregnancy Over Age 35
	Genetic Conditions 
	Medical Complications

	Stages of Pregnancy
	Common Changes and What You Can Do

	Your Developing Baby

	Birth
	Preparing to Give Birth
	Hospital or Home Birth?
	Your Health Care Support Team
	Your Personal Support Team
	Your Birth Wishes
	Packing for the Hospital
	Preparing for a Home Birth

	Preparing for Labour
	How Will You Know if You’re in Labour?
	Relaxing for Labour
	Breathing for Labour 
	Comfortable Positions for Labour

	Giving Birth
	How Long Does Labour Last?

	Stages of Labour
	First Stage of Labour
	Second Stage of Labour
	Third Stage of Labour
	Fourth Stage of Labour

	Medical Procedures to Help Labour and Birth
	Caesarean Birth
	Pain Relief Options

	Special Birth Issues
	Preterm Labour
	Preterm and Low Birth Weight Babies
	Twins, Triplets and More

	Losing a Baby
	Helping You Cope 
	Having a Baby After a Pregnancy Loss


	Life With Your Baby
	Bringing Baby Home
	Preparing Your Vehicle
	Preparing Your Home
	Preparing Your Family 
	Preparing Your Pets

	Your Body After Pregnancy
	Discomforts
	Body Functions and Routines

	Your Emotional Health
	The Baby Blues
	Perinatal Depression
	Perinatal Anxiety
	Getting Help

	Dealing With Frustration
	Easing the Frustration

	Cultural Differences in Parenting
	Unique Parenting Circumstances
	Being a Single Parent
	Parenting Multiples

	Doing the Paperwork
	Finding Child Care
	Babysitters
	Licensed Child Care

	Family Planning
	Birth Control


	Baby Care
	Clothing
	Sleep
	Building Good Sleep Habits
	Falling Back to Sleep On Her Own
	Safer Sleeping
	Room Sharing
	Bedsharing
	Swaddling

	Developing Attachment
	Pooping, Peeing and Diapering
	Bowel Movements (Pooping)
	Urinating (Peeing)
	Diapering

	Cleaning
	Daily Cleansing
	Bathing
	Parts Needing Special Care

	Teething
	What’s Normal?
	What You Can Do

	Crying
	What’s Normal?
	What You Can Do
	Staying Calm
	Finding Help

	Healthy Habits 
	Sun Safety
	Tummy Time

	Baby Medical Care
	Medical Care Given at Birth
	Immunization
	Common Health Concerns

	Baby Safety
	Basic Hygiene
	General Safety
	Baby Equipment


	Baby Development
	Brain Development
	Your Baby’s Development Begins With His Brain
	How Can You Build Your Baby’s Brain?

	Physical Development
	Social and Emotional Development
	Language Development

	Feeding Your Baby
	Breastfeeding Your Baby
	Why Breastfeed?
	Preparing to Breastfeed
	Finding Support
	Caring for Yourself
	How to Breastfeed
	Your Milk Supply
	Breastfeeding Positions
	Latching On
	Letting Down
	Burping

	Expressing Your Milk
	How to Express Your Milk
	Storing Your Milk
	Using Expressed Milk

	Breastfeeding Challenges You May Face
	Soreness
	Other Challenges
	Breastfeeding in Public

	Healthy Eating During Breastfeeding
	Caffeine, Smoking, Alcohol, Drugs and Breastfeeding
	Can I Breastfeed if I Take Medication? 
	Can I Breastfeed if I Have Caffeine?
	Can I Breastfeed if I Smoke Tobacco?
	Can I Breastfeed if I Drink Alcohol?
	Can I Breastfeed if I Use Cannabis (Marijuana)?
	Can I Breastfeed if I Use Street Drugs? 

	Supplementing
	Supplementing Options
	Before Supplementing
	What About Sharing Milk Informally With Other Parents?

	Formula Feeding
	Make an Informed Choice
	If You Use Formula

	Cleaning and Sterilizing Feeding Equipment
	Keeping Everything Clean

	Introducing Solid Foods
	First Foods
	Homemade Baby Food

	Understanding Food Allergies
	Common Food Allergens 
	Introducing Common Food Allergens 
	Signs of Food Allergy

	Canada’s food guide
	Resources
	Index


