ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕਈ
ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ
ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਵੱ ਧੋ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨੈਟਿਕ ਕ੍ਰੋਮਜ਼ੋਮ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਉਨ
ਸਿੰ ਡਰੋਮ (Down syndrome) ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 18
(Trisomy 18) ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ
• ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
• ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ (Caesarean) ਜਨਮ
• ਗਰਭਪਾਤ

ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਡਾਉਨ ਸਿੰ ਡਰੋਮ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ
ਵਰਗੀਆਂ ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਨੈਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ
ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੱ ਕੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਸਕ੍ਰੀਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ ਅਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ
ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟ
ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਨੈਟਿਕ
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਲਈ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟ 100% ਸਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਐਮਨਿਓਸੇਨਟੇਸਿਸ (Amniocentesis) (15 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਸੂਈ ਰਾਹੀਂ ਐਮਨਿਓਟਿਕ
ਤਰਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱ ਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ (Chorionic Villus
Sampling) (CVS) (11 ਅਤੇ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇ ਸੈਂਟਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਛੋਟੀ
ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱ ਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਐਮਨਿਓਸੇਨਟੇਸਿਸ ਅਤੇ ਸੀਵੀਐਸ (CVS) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ
ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਨੈਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।
bcprenatalscreening.ca ਅਤੇ bcwomens.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲਾਂ

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਨੈਟਿਕ
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ 17 ਦੀ
ਬਜਾਏ 19 ਹਫਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ
ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ

ਜੇਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਆਬੇਟਿਕ ਖੁਰਾਕ
ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਸੁਲਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱ ਖ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ
ਵੱ ਗਣਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ
ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ, ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਖੂਨ ਵੱ ਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਪਲੇ ਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੇਵੀਆ (Placenta previa) ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪਲੇ ਸੈਂਟਾ ਸਾਰੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੂੰ ਢਕ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੇਵੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਹਾਈ ਹਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 100 ਵਿੱ ਚੋਂ 7 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਵੱ ਧਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ, ਭਾਰ ਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜ਼ਰ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੱ ਬੇ ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ ਸੀ
ਨੂੰ 8-1-1 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਫੱ ਟਣਾ (Premature
rupture of membranes) ਤੁਹਾਡੇ ਲੇ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ (ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਸੈਕ - amniotic sac) ਵਿੱ ਚ ਪਾੜ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਫੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤਰਲ ਦਾ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ
ਤੱ ਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਮਪੋਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਰਐਚ -ਨੈਗਿਟੇਵ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਰਐਚ - ਪਾਜ਼ਟਿਵ
ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਐਚ (Rh) ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟਾਇਪ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ
ਂ ੀਬਾਡੀਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡਾ ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਟ
ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਹਫਤਿਆਂ ਤੇ,
ਐਮਨਿਓਸੇਨਟੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੇ
ਆਰਐਚ-ਇਮਿਊਨ ਗਲੋ ਬਿਯੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਰੀਚ ਸਥਿਤੀ (Breech
position) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ –
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਿੱ ਤੜ ਜਾਂ
ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਥਲੇ ਵਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਲਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਵਰਤਣ
ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ
ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰੀਚ
ਜਨਮ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ
ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗੇ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

HELLP ਸਿੰ ਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਿਰਲੀ ਪਰ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੈ,
ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ:
• ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਤਰ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਮੰ ਗੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਿੰਕ
ਬੀਸੀ ਨੂੰ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:
• ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ (ਰੁਬੈਲਾ) ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
• ਇੱ ਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰੈਸ਼
• ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ
ਖੁਜਲੀ, ਫਿੱ ਕੇ ਮਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ
• ਅਚਾਨਕ, ਅਸਧਾਰਨ ਪਿਆਸ
• ਅਸਧਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ,
ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਡਰਵੀਅਰ
ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ

• ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰ ਘ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ

• 24-ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰ ਵਿੱ ਚ 1 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ
(2 ਪਾਉਂਡ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਵਾਧਾ

• ਦਰਦ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ
ਵੱ ਗਣਾ, ਕੜਵਲ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ

• ਦੌਰੇ

• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿਸ਼ੂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਅਤੇ 37 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ:

• ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲਨ, ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ,
ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰ ਧਲਾ, ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੱ ਗਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਫਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ
9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਤਰਲ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਨਾਭੀ ਨਾਲ (umbilical cord) ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ
ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਵਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ
ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਥਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱ ਤੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਨਾਲ
(cord) ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

• ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀਆਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਤਰਲ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ

• ਯੋਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਦ੍ਰਵ ਦਾ ਰਿਸਾਵ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ
ਦ੍ਰਵ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਰੰ ਗਦਾਰ, ਝੱ ਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਮੱ ਧਮ ਜਾਂ ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜ਼ਰ
• ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਵਿਟ ਖਿਆਲ
• ਤੀਬਰ ਸਿਰਦਰਦ
• ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ, ਹੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੁੱ ਜਣਾ
• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇ ਬਰ (preterm labour)
ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ (ਜਨਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦੇਖੋ)
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
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