
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ   •   ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ1

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕੁਝ ਵੱਧੋ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• 	 ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨੈਵਿਕ ਕ੍ੋਮਜੋਮ ਅਵਸਥਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡਾਉਨ 
ਵਸੰਡਰੋਮ (Down syndrome) ਜਾਂ ਿ੍ਾਈਸੋਮੀ 18  
(Trisomy 18) ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ 

• 	 ਜਵਿਲਤਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡਾਇਬੀਿੀਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ

• 	 ਸੀਜੇਰੀਅਨ (Caesarean) ਜਨਮ

• 	 ਗਰਭਪਾਤ

ਜਨੈਟਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

ਸਕੀ੍ਟਨੰਗ ਿੈਸਿ
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ  
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਡਾਉਨ ਵਸੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਾ ਵਬਵਿਡਾ 
ਵਰਗੀਆ ਂਜਨੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਵਕਲਵਪਕ ਪ੍ੀਨੇਿਲ ਜਨੈਵਿਕ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ 
ਹੈ। ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਪੱਕੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਿ 
ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤ ੇਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕਈ 

ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 
ਜ ੋਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ, ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿੋਕਸ ਕਰੋ।

ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ੀਨੇਿਲ ਜਨੈਵਿਕ 

ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ 
ਵਕ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਵੱਚ 17 ਦੀ 
ਬਜਾਏ 19 ਹਿਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵਕ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ 
ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਦਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਰੂਰ ਸੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲੱਡ ਿੈਸਿਾਂ ਅਤੇ ਅਲਿ੍ਾਸਾਉਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਿੈਸਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਜਸ ਵਕਸਮ ਦੀ 
ਸਕ੍ੀਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਵਕੰਨੇ ਅਗੇ ਹੋ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਵਵਸਜ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਈ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਿੈਸਿਾਂ 
ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਨਜੀ ਕਲੀਵਨਕਾਂ 
ਵਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਬਾਰ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ 
ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਿ
ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ੀਨੇਿਲ ਜਨੈਵਿਕ 
ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਜਨੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਜਸ ਲਈ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਵਰਵਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ ਹੈ। ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ 
ਿੈਸਿਾਂ ਤੋਂ ਉਲਿ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਿ 100% ਸਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਐਮਟਨਓਸਨੇਿਟੇਸਸ (Amniocentesis) (15 ਹਿਵਤਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਿ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਈੂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਵਨਓਵਿਕ 
ਤਰਲ ਦੀ ਛੋਿੀ ਵਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰੀਓਟਨਕ ਟਵਲਸ ਸੈਂਪਟਲੰਗ (Chorionic Villus 
Sampling) (CVS) (11 ਅਤੇ 13 ਹਿਵਤਆਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਪੇਿ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਵਿਸ਼ੂ ਦੀ ਛੋਿੀ 
ਵਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਐਮਵਨਓਸੇਨਿੇਵਸਸ ਅਤੇ ਸੀਵੀਐਸ (CVS) ਦੋਵਾਂ ਵਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 
ਦਾ ਛੋਿਾ ਵਜਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨੈਵਿਕ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। 
bcprenatalscreening.ca ਅਤੇ bcwomens.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
ਜੇਸਿੇਸ਼ਨਲ ਡਾਈਬੀਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਆਬੇਵਿਕ ਖੁਰਾਕ 
ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨਾਲ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਿੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਵੱਖ 
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਈਬੀਿੀਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਵਤਮਾਹੀ ਵਵੱਚ ਛੋਿੀ ਮਾਤਰਾ ਵਵੱਚ	ਯੋਨੀ ਟਵੱਚੋਂ ਖੂਨ 
ਵੱਗਣਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ 
ਤੀਸਰੀ ਵਤਮਾਹੀ ਵਵੱਚ, ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਖੂਨ ਵੱਗਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਪ੍ੇਵੀਆ (Placenta previa) ਅਵਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ 
ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੰੂ ਢਕ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਪ੍ੇਵੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਸਕੀ੍ਟਨੰਗ ਿੈਸਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੇ

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ। 

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸੀ ਿੈਸਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

http://www.perinatalservicesbc.ca/our-services/screening-programs/prenatal-genetic-screening-program
http://www.bcwomens.ca


2ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ   •   ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਹਾਈ ਹਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ 100 ਵਵੱਚੋਂ 7 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਵਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਚਹਰ ੇਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ, ਭਾਰ ਵਵੱਚ ਤੇਜ ਵਾਧਾ, ਵਸਰਦਰਦ, ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜਰ, 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ੇਜਾਂ ਪੇਿ ਵਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀ ਸੀ  
ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫੱਿਣਾ (Premature 
rupture of membranes) ਤੁਹਾਡ ੇਲੇਬਰ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ (ਐਮਵਨਓਵਿਕ ਸੈਕ - amniotic sac) ਵਵੱਚ ਪਾੜ 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਿੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤਰਲ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੋਿ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਵਮਲਣ 
ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਭਗੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿਮੈਪੋਨ ਨਾ ਵਰਤੋ।	ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਰਐਚ -ਨੈਵਗਿਵੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਰਐਚ - ਪਾਜਵਿਵ 
ਹ ੈਤਾਂ ਆਰਐਚ (Rh) ਫਕੈਿਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਿਾਇਪ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਮੱਟਸਆਵਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੇਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਐਿਂੀਬਾਡੀਆਂ 
ਵਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 28 ਹਿਵਤਆਂ ਤ,ੇ 
ਐਮਵਨਓਸਨੇਿਵੇਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਨੋੀ ਵਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੇ 
ਆਰਐਚ-ਇਵਮਊਨ ਗਲੋਵਬਯਵੂਲਨ ਦ ੇਿੀਕ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਬਰੀਚ ਸਟਥਤੀ (Breech 
position) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ
ਵਕ ਉਸਦੇ ਵਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ – 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਵਚੱਤੜ ਜਾਂ 
ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਥਲੇ ਵਲ ਹੈ। 
ਵਜਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਲਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪੇਿ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਰਤਣ  
ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਚ ਵਡਵਲਵਰੀ ਦੇ 
ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰੀਚ  
ਜਨਮ ਜਾਂ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਵਮਲੋਗੇ।

HELLP ਟਸੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਜਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਵਰਲੀ ਪਰ 
ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪੇਿ ਦੇ ਸੱਜੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਵੱਚ ਜਾਓ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ ਜ,ੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟਵੱਚ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ: 

•	 ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜਰ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਵਸਰਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜੋ ਬਦਤਰ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ  
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਿ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪੇਿ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, 
ਵਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅੰਡਰਵੀਅਰ  
ਵਵੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ

• 24-ਘੰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਵੱਚ ਭਾਰ ਵਵੱਚ 1 ਵਕਲੋਗ੍ਾਮ  
(2 ਪਾਉਂਡ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ

•	 ਦੌਰੇ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 20 ਅਤੇ 37 ਹਫਟਤਆਂ ਦੇ ਟਵਚਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹ,ੋ 
ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ ਜ:ੇ

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੱਗਦਾ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਿ ਵਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 24 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
9-1-1 ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਤਰਲ ਤੇਜੀ 
ਨਾਲ ਵਨਕਲਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਸਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ 
ਹੋ ਵਕ ਨਾਭੀ ਨਾਲ (umbilical cord) ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ 
ਵਵੱਚ ਬਾਹਰ ਵਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ 
ਗੋਵਡਆ ਂਭਾਰ ਥਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚੱਤੜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਵਸਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾਲ 
(cord) ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਿਾਏਗਾ।

ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਮਲੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਵਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ:

• ਜਰਮਨ ਮੀਜਲਜ (ਰੁਬੈਲਾ) ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ  
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

•	 ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰੈਸ਼

•	 ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ 
ਖੁਜਲੀ, ਵਿੱਕੇ ਮਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ

•	 ਅਚਾਨਕ, ਅਸਧਾਰਨ ਵਪਆਸ

•	 ਅਸਧਾਰਨ ਕਮਜੋਰੀ

•	 ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਵਜਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ

•	 ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲਿੀਆਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 
ਵਵੱਚ ਤਰਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ

•	 ਦਰਦ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਖੂਨ 
ਵੱਗਣਾ, ਕੜਵਲ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਿਸ਼ੂ

•	 ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਜਲਨ, ਅਕਸਰ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, 
ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਜਹੜਾ ਧੰੁਧਲਾ, ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ 

•	 ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਦ੍ਵ ਦਾ ਵਰਸਾਵ, ਜਾਂ ਅਵਜਹਾ 
ਦ੍ਵ ਵਨਕਲਣਾ ਜੋ ਰੰਗਦਾਰ, ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸ ਕਰਕੇ 
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਵਨਕਲਣਾ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਹਰਕਤ ਵਵੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਗਰਾਵਿ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•	 ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਧੁੰ ਧਲੀ ਨਜਰ 

•	 ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰ ੇਨੈਗੇਵਵਿ ਵਖਆਲ

•	 ਤੀਬਰ ਵਸਰਦਰਦ

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਚਹਰ ੇਦਾ ਸੁੱ ਜਣਾ

• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ (preterm labour) 
 ਦੇ ਸੰਕੇਤ (ਜਨਮ	ਸੰਬੰਧੀ	ਖਾਸ	ਮੁੱ ਦੇ	ਦੇਖੋ)

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_special-issues-pa.pdf
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