ਜਨਮ

ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਧੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
(induction of labour) ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਵਾਈ, ਵੈਜੀਨਲ ਜੈਲ ਜਾਂ ਇੰ ਨਸਰਟ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ
ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਫਾੜ ਕੇ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
41 ਹਫਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪੀਸਿਓਟਮੀ (episiotomy) ਕੀ ਹੈ?

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਉਸ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੀਰ।

ਫੋਰਸੇਪਸ (forceps) ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰ ਤਰ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਹੈ। ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਘੱ ਟ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਦਰਦ ਅਤੇ
ਵਿਗਾੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ (Caesarean) ਜਨਮ
ਇੱਕ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ (ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਕੀ ਹੈ?

ਇੱ ਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਵਿੱ ਚ ਚੀਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:
• ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੰਬੀ ਲੇ ਬਰ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਚ (ਤਲ - ਜਾਂ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ)
ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵਲ (sideways) ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁੰ ਗੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱ ਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰ ਗਾਂ ਤੇ ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ਖਮ ਹਨ

ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ (vacuum) ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਸਕਸ਼ਨ ਕੱ ਪ।
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ਂ -ਡਾਉਨ ਕੱ ਟ ਨਾਲ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱ ਪ-ਐਡ
ਹੋਇਆ ਸੀ

ਜਨਮ • ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਧੀਆਂ

ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ
ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ- ਦੇ ਨਾਲ - ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ
ਪਕੜ ਸਕੋਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਰਾਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ- ਦੇ ਨਾਲ - ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ
ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੋਵਗ
ੋ ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ
ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਈਵੀ (IV) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਲੈ ਡਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟਿਊਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ 6 ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਭਵ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ
ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੋ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੁੱ ਕੋ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਪਿਲਾਉਣਾ ਦੇਖ)ੋ ।

ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਜਨਮ
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ
ਬੱ ਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕੱ ਟ
ਂ -ਡਾਉਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ
ਸਾਇਡ-ਤੋਂ -ਸਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱ ਪ-ਐਡ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੋਗੇ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ (Vaginal
Birth After Caesarean (VBAC) ਕੀ ਹੈ?

ਅਤੀਤ ਵਿੱ ਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ।

ਕੀ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਨਮ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵੀਬੀਏਸੀ (VBAC) ਲਗਭਗ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ
ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ
ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ - ਹਰ
10,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 5 - ਵੀਬੀਏਸੀ (VBAC) ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ
ਵੱ ਗਣ ਦਾ ਘੱ ਟ ਸੰ ਜੋਗ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੀਣ ਦਾ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱ ਚਣਾ ਅਤੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਹੈ –1,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 4 ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ
ਹੋਵੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ-ਦੇ -ਨਾਲ - ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਪਕੜੋ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਜਨਮ ਦੇਣ
ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ)। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਲਿਆਏ
ਜਾਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ
ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਇੱ ਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ
• ਸਾਹ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
• ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ
• ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
• ਆਇਸ ਪੈਕ
• ਐਕਿਊਪੰ ਚਰ ਅਤੇ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
•	ਹਿਪਨੋਸਿਸ (hypnosis)
• ਮਾਲਸ਼
• ਤੁਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 8-1-1 ਜਾਂ healthlinkbc.ca ਤੇ ਹੈਲਥਲਿੰਕ
ਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਜਨਮ • ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਧੀਆਂ
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ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ

ਦਵਾਈਆਂ

ਫਾਇਦੇ

ਨੁਕਸਾਨ

ਨਾਈਟਰਸ ਔਕਸਾਇਡ (Nitrous oxide)
ਅਤੇ ਔਕਸੀਜਨ (oxygen)

•	ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਮ ਤੱ ਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•	ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੱ ਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਲਾਫਇੰ ਗ ਗੈਸ” ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਦਰ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

• ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਿੱ ਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

• ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

• ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	ਪਿੱ ਠ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਿਚਲਾਏ।

ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਪਿੱ ਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (Narcotics)
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੌਰਫੀਨ (Morphine)
ਜਾਂ ਫੈਂਟਨ
ੇ ਲ (fentanyl) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਊਡੇਨਡਲ ਬਲੌ ਕ (Pudendal block)

• ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਿੱ ਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
• ਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸੁੰ ਗੜਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

• ਕਮਰ ਤੋਂ ਥਲੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥਲੇ )।

• ਤੁਹਾਡੀ ਧੱ ਕਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੱ ਕ
ਰਾਹਤ ਲਈ।

•	ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਠ ਨਾ ਸਕੋ।

ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਸ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ।
ਐਪੀਡਿਊਰਲ/ਸਪਾਈਨਲ (Epidural/spinal)
ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾ ਰਾਹੀਂ
ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋ ਕਲ ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
• “ਵੌਕਿੰਗ ਐਪੀਡਿਊਰਲ” (Walking epidural) ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੇਰਕ
ੋ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ।

• ਇਸ ਸੰ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸੇਪਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼
ਰੈ ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਆਈ ਵੀ (IV) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਫੀਟਲ ਮੌਨੀਟਰ ਅਤੇ ਕੈਥਟ
ੇ ਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈ ਡਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਟਿਊਬ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੍ਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਭ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ (General anaesthetic)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
• ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼
ਰੈ ਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟਣਾ।
• ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•	ਖੁਸ਼ਕ ਗਲਾ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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