ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਗਰਭ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱ ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਣਾ ਹੈ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹ�।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ� ਿਵਚ� ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ
ਟ�ੱ ਸਟ ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮ� ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇ ਸਕੂੰ ਗੀ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ (ਪਰਸੂਤ ਪੀੜਾ) ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਨ�� ਥ�ਵ� ਤੇ
ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਆਪਣੇ ਘਰ

•

ਸਮੈਿਦਕ ਿਵਚ ਓਲਡਬਰੀ ਰੋਡ ਉਤੇ ਹੈਲਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ

•

ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ

•

ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਜਗ�ਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ

ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਗੇ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ
ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚਰ-ਸਥਾਈ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਗਰਭ ਜ� ਜਨਮ
ਦੇਣ ਸਮ� ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਕਨਸੱ ਲਟ�ਟ (ਗਰਭ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਨਹ� ਿਮਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਵਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 36 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ
ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ� ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਲੇ ਬਰ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ�:

•
•
•
•
•
•
•
•

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਆ�ਦੀ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ 37 - 42 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ ਹੋਵੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ.ਐਮ.ਆਈ. 35 ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 - 40 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਸ� ਅਨ�ਿਮਕ ਨਹ� ਹੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਿਵਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹ� ਹੈ)।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬ�ੇਕ (ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੰ ਗ ਸਾਫ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਦ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ।
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ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਗਰਭ ਜ� ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕਨਸੱ ਲਟ�ਟ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਨ�� ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗੀ। ਫੇਰ ਕਨਸੱ ਲਟ�ਟ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਰਾਹ� ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੱ ਲਟ�ਟ ਰਾਹ� ਵਧੇਰੇ
ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਘਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ�� ਔਰਤ� ਦਾ ਗਰਭ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਿਜੰ ਨ� ਹੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸਤ� ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੀਔਟਮੀ (ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਚੀਰੇ) ਅਤੇ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ� ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵੱ ਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਪ�ਬੰਧ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ।
ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਝਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਮਸਾਲ ਵਜ�, ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ
ਵਗਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ�
ਆਮ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਲੇ ਬਰ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਜਦ� ਮ� ਜ� ਬੇਬੀ ਥੱ ਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਿਪਆ ਉਨ�� ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਲੇ ਬਰ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਭਾਗ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮ� ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ 70% ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ� ਇਹ ਦਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਭੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ)। ਿਜਨ�� ਔਰਤ� ਦੇ ਪਿਹਲ� ਬੇਬੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਨ�� ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - 88 ਅਤੇ 99% ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ (ਤਕਰੀਬਨ 30 ਿਵਚ� 1) ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਲਸ�ਟਾ (ਜੇਰ) ਡਿਲਵਰੀ, ਜ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਵੇ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 36 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਮਲਣ ਆਵੇਗੀ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਸੱ ਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ� ਿਤਆਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਵੇਗੀ ਿਕ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸੇਗੀ ਿਕ
ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤੁਸ� ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ� ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ
ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਉਵ� ਹੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ�ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਿਕਸ ਤਰ� ਪ�ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੀਅਿਰੰ ਗ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਡ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਫੌਲੋ ਅੱ ਪ
ਕੇਅਰ।
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਂ ੂਲ�ਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਐਬ
ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
•

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲੇ ਬਰ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰ ਟ�ੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜੰ ਨ�� ਔਰਤ� ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਰੀਲੈ ਕਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

•

ਪੂਰੀ ਜਨਮ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਰਥ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ।

•

ਤੁਸ� ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਜੰ ਨ� ਵੀ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ�ਾ ਹੋਵੇ ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਰੀਲੈ ਕਸ ਅਤੇ ਕੰ ਟ�ੋਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਥ� ਤੇ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ)
ਵਰਤਣ, ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
•

ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਉਨ�� ਦੇ
ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਜ� ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦਰਦ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਿਹਲੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 10
ਔਰਤ� ਿਵਚ� 4 -5 ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੀਆਂ 10 ਔਰਤ� ਿਵਚ� 1 -2 ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ� ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੇ ਬਰ ਜ� ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆ
ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ� ਦੇ 1000 ਬੇਬੀਆਂ ਿਵਚ� 9 - 10 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵਚ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ 1000 ਬੇਬੀਆਂ ਿਵਚ� ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ 3 -5 ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਤ� ਿਫਰ
ਿਕਸੇ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਘਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (1000 ਿਵਚ� 4)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦਰਦ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟੋਗੇ ਜ� ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੀ।
ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� 'ਲੇ ਬਰ: ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
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ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਸਾਡੇ ਸਿਰਿਨਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਛੋਟੇ ਯੂਿਨਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਕ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵ�ਗ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਕਲੀਨੀਕਲ (ਡਾਕਟਰੀ) ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 'ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ' ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ�
ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਯੋਗ ਜਗ�ਾ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ� ਦੇ ਸਟਾਫ ਿਵਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਅਤੇ ਿਮੱ ਡਿਵਫਰੀ ਕੇਅਰ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਅਤੇ
ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲ� ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋ ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ
ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਇਕ 'ਕੋ-ਲੋ ਕੇਿਟਡ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਯੂਿਨਟ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ
ਵਾਲੇ ਜਨਮ� ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਹੂਲ ਤ�
ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਮਰੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅਧੁਿਨਕ ਘਰ� ਵ�ਗ ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਰੀਲੈ ਕਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਹੈ:

•

ਇਕ ਬੱ ਰਥ ਪੂਲ ਜੋ ਸਥਾਈ ਜ� ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਹੇਠ� ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈ�ਡ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੰ ਘੂੜਾ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਚ�ਿਜੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

•

ਮੂਡ ਲਾਈਿਟੰ ਗ ਜੋ ਤੁਸ� ਕੰ ਟ�ੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ

•

ਇਕ ਫਲੈ ਟ ਸਕ�ੀਨ ਟੀਵੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਫ�ੀ-ਿਵਊ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਇਕ ਇਨ-ਸੁਈਟ ਬਾਥਰੂਮ

ਇਸ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੈ:

•

ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ ਸਟੂਲਜ, ਬੱ ਰਥ ਬਾਲਜ ਅਤੇ ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ ਮੈਟਸ

•

ਇਕ ਥੈਰਪੀ ਰੂਮ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋਮਾਥੈਰਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਇਕ ਸ�ਝੀ ਰਸੋਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਇਕ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਗਾਰਡਨ

•

ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੇਿਟੰ ਗ ਏਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਇਲੈ ਟ
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਹੈਲ ਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ
ਹੈਲਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਇਕ 'ਸਟ�ਡ ਅਲੋ ਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਵਲ� ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ
ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹ� ਹੈ। ਹੈਲਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ - ਓਲਡਬੱ ਰੀ ਰੋਡ, ਸਮੈਿਦਕ, ਬੀ.66 1ਜੇ.ਈ. ਿਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਲੀਅਸੋਅਜ ਅਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਂ ੂਲ�ਸ ਦਾ
ਜੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਐਬ
ਪ�ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੈਲ ਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਹੂਲ ਤ�
ਹੈਲਸੀਔਨ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਕਮਰੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵ�ਗ ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ�
ਰੀਲੇ ਕਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਹੈ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਇਕ ਬੱ ਰਥ ਪੂਲ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਾਈਟ� ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਹੇਠ� ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਡੱ ਬਲ ਬੈ�ਡ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਪੰ ਘੂੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਲਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਚ�ਿਜੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਮੂਡ ਲਾਈਿਟੰ ਗ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ� ਆਪ ਕੰ ਟ�ੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਫ�ੀ-ਿਵਊ ਸਮੇਤ ਇਕ ਫਲੈ ਟ ਸਕ�ੀਨ ਟੀਵੀ
ਇਕ ਆਈ-ਪੈਡ ਡੌਿਕੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਕ ਇਨ-ਸੁਈਟ ਬਾਥਰੂਮ
ਇਕ ਸੰ ਵੇਦਨਾਤਿਮਕ ਗਾਰਡਨ

ਇਸ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੈ:

•
•
•
•

ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ ਸਟੂਲਜ, ਬੱ ਰਥ ਬਾਲਜ ਅਤੇ ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ ਮੈਟਸ
ਇਕ ਥੈਰਪੀ ਰੂਮ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋਮਾਥੈਰਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਕ ਸ�ਝੀ ਰਸੋਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੇਿਟੰ ਗ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਟੌਇਲੈ ਟ

ਇਨ� � ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ� ਿਵਚ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਮੌਜ ੂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਿਦੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

•
•
•
•

ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ (ਅੰ ਟੋਨੌਕਸ)
ਬੱ ਰਥ ਪੂਲਜ
ਅਰੋਮਾਥੈਰਪੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਈਪਨ�ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ
ਪੈਥੀਡੀਨ ਟੀਕੇ
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ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੱ ਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱ ਰਿਥੰ ਗ ਸਟੂਲਜ, ਮੈਟਸ ਅਤੇ ਬਾਲਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ। ਲੇ ਬਰ ਦੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ� ਿਵਚ ਅਸ� ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਪੇਨ ਰਲੀਫ ਨਹ� ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਟੀ ਹਾਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਲਈ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਿਲਜਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 'ਲੇ ਬਰ: ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ' ਨਾਮੀ
ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ।

ਤੁਹ ਾਡੇ ਵਲ� ਜਨਮ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਦੋ ਕੁ ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ�, ਜੇ ਉਨ�� ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਬੇਬੀ
ਹੋਵੇ ਤ� ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ 8 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਇਸਤ� ਵੀ ਪਿਹਲ�, ਘਰ ਚਲੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਚੈਕ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਦੁੱ ਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਉਸ ਤ� ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਟੀ ਸਹਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਨ�ਟਲ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
•

ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਰੀਲੈ ਕਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਨ�� ਔਰਤ� ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮ� ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ�� ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਿਵਚ
ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

•

ਿਜਹੋ ਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱ ਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਚੀਰੇ, ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ) ਦੀ ਵਰਤ�, ਦੀ ਲੋ ੜ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਅਤੇ ਿਹੱ ਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਿਸੱ ਧੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਗਰੈਿਵਟੀ (ਗੁਰੂਤਾ) ਰਾਹ� ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

•

ਜਨਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਰਥ ਪਾਰਟਨਟ(ਜ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜਮਨ ਸਮ� ਤੁਸ� ਕਈ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਿਹਲ� ਇਹ ਚੈਕ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਿਕੰ ਨ� ਜਾਣੇ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਜਗ�ਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਿਕਸੇ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਲੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਤ� ਵਧੈਰੇ
ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ 10 ਔਰਤ� ਿਵਚ� 3 - 4 ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੀਆਂ 10 ਿਵਚ� 2 ਔਰਤ� ਨਾਲੋ ਵੀ ਘੱ ਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਕਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦਰਦ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟੋਗ,ੇ ਜ� ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੀ।
ਤੁਸ� 'ਲੇ ਬਰ: ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈ ਟ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਜ� ਵਾਰਡ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਥ�ਵ� ਹਨ ਿਜਥੇ ਿਸਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ
ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ�� ਔਰਤ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ�� ਵਾਸਤੇ
ਿਮਡਵਾਈਫ�, ਔਬਸਟੱ ਟ�ੀਸ਼ੀਅਨਜ (ਡਾਕਟਰ) ਅਤੇ ਥੇਟਰ ਸਟਾਫ ਿਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰ ਬਾਈਨਡ ਕੇਅਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਉਨ�� ਔਰਤ� ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਭ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਨ�� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਕਨਸੱ ਲਟ�ਟ ਅਤੇ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਨ�� ਕਾਰਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਇਕ ਟ�ਾਈਐਜ (ਛ�ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਏਰੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟ�ਾਈਐਜ ਇਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਜੱ ਥੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ�, ਿਜਨ�� ਦਾ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ�� ਦਾ ਲੇ ਬਰ
ਅਰੰ ਭ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਮੁਲ�ਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ�ਾਈਐਜ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ 10 ਲੇ ਬਰ ਰੂਮ ਹਨ ਿਜਨ�� ਸਭਨਾ ਿਵਚ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵਚ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ
ਮੌਨਿਟ�ੰ ਗ ਯੰ ਤਰ, ਜੇ ਤੁਸ� ਤੁਰ ਿਫਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੇ ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕ
ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਸੈਲਫ-ਕੌਨਟੇਨਡ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੰ ਪੂਰਨ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ�� ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਇਨ-ਸੁਈਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦੀ, ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇ:

•

ਤੁਸ� ਸ਼ੱ ਕਰ-ਰੋਗ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਜ� ਗਰਭ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ

•

ਗਰਭ ਦੀਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ� ਵਿਧਆ-ਫੁਿਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ

•

ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ ਹੋਵੇ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕ ਤ� 12-14 ਿਦਨ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਇੰ ਡੱ ਕਸ਼ਨ ਔਫ ਲੇ ਬਰ ਰੂਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਲੇ ਬਰ ਨੂੰ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ� ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2 ਮੰ ਿਜਆਂ ਵਾਲਾ
ਬਹੁਤੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਯੂਿਨਟ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ
ਯਾਫਤਾ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮ�ਬਰਾ ਵਲ� ਵੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਿਹਯੌਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਸਤੇ 2
ਥੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ 2 ਰੀਕੱ ਵਰੀ ਏਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੱ ਲਬੱ ਰਥ (ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ ਜਨਿਮਆ) ਹੋਵੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਥਤ ਬ�ੀਵਮ�ਟ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਪ�ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ�ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ
ਨਾਲ ਿਜੰ ਨ� ਿਚਰ ਬਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬ�ੀਵਮ�ਟ ਸਰਵਿਸਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਐਪੀਿਸਔਟਮੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�, ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਅਤੇ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇ ਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸਨੂੰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਟ�ੋਲ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਬੱ ਰਥ ਸ�ਟਰ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਹੋਵੋ ਤ� ਐਸਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ
ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਿਜਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਿਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸੇ ਤਰ� ਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਸ ਤਰ� ਦਾ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਜਦ� ਮ� ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵ� ਿਕ ਮ� ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਤ� ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਵ ੇਗ ਾ?
ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਤੁਸ�
ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱ ਕ ਕਰੇਗੀ। ਿਫਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 36 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ�ਾ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤ�
ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਟ�ਾਈਐਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ।

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰ ਵੇ
ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਟ�ਾਈਐਜ

0121 507 4181
ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੀ।
ਗਰਭ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਸਰਵਿਸਜ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਸਬੰ ਧਤ ਪੰ ਨ� ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਿਵੱ ਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰੋ ਜੀ

www.swbh.nhs.uk ਤੇ ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ ਨਾਲ

@SWBHnhs ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ

www.facebook.com/SWBHnhs.
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ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ)
ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ
•

ਿਦ ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਔਫ ਿਮੱ ਡਵਾਈਵਜ, 'ਐਵੀਡ�ਸ ਬੇਸਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫੋਰ ਿਮੱ ਡਿਵਫਰੀ-ਲੈ �ਡ ਕੇਅਰ ਇਨ ਲੇ ਬਰ; ਬੱ ਰਥ ਇਨਵਾਰਾਮ�ਟ',
ਨਵੰ ਬਰ 2012

•

ਂ
ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਰੀਸੱ ਰਚ, 'ਿਦ ਬੱ ਰਥਪਲੇ ਸ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਪ�ੌਸਪੈਕਿਟਵ ਕੋਹੋਰਟ ਸਟੱ ਡੀ: ਪੈਰੀਨ�ਟਲ ਐਡ
ਮਟੱ ਰਨਲ ਆਊਟਕੰ ਮਜ ਬਾਈ ਪਲਾਨਡ ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਬੱ ਰਥ', ਨਵੰ ਬਰ 2011

•

ਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਕਸਲ� ਸ, ਸੀ.ਜੀ.55 'ਇੰ ਟ�ਾਪਾਰਟਮ ਕੇਅਰ: ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਐਡ
ਂ ਡਿਲਵਰੀ
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਔਫ ਕੇਅਰ ਟੂ ਵੁਿਮਨ ਇਨ ਲੇ ਬਰ', ਸਤੰ ਬਰ 2007

•

ਂ ਗਾਈਨ�ਕੌਲਿਜਸਟਸ ਐਡ
ਂ ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਿਮੱ ਡਵਾਈਵਜ, ਜੋਇੰਟ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨੰ. 2 'ਹੋਮ
ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਔਫ ਔਬਸਟਟ�ੀਸ਼ੀਅਨਜ ਐਡ
ਬੱ ਰਥਜ', ਅਪ�ੈਲ 2007

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸੋਧ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� 0121 507 5303 ਤੇ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ�

swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ।

A Teaching Trust of The University of Birmingham
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