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ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱੁਝ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭੁਾਵਕ ਭਾਵਨਾ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ) ਵਾਸਤ ੇਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੱੁਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ� 

ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਢੰਗ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। 
 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ 

ਿਨਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕ�ਗੇ।  
 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਹਾਲਾਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨਾਲ� ਕੱੁਝ ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ) 

ਲੇਬਰ ਉਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ (ਸੰਕੀਰਨਤਾ), ਵਾਟਰ ਬ�ੇਕ (ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨੰੂ 'ਪ�ਗਟਾਵਾ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ� � ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 37 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

   ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 
ਗਰਭ ਕੋਸ਼ 

 
ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਦੌਰਾਨ 
   ਗਰਭ ਕੋਸ਼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਔਰਤ� ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ 

ਦੌਰਨ ਕੀ ਕੱੁਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਲੇਬਰ ਦੀਆ ਂਅਲਾਮਤ� 
ਇਹ ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ 3 ਿਵਚ� ਇਕ ਅਲਾਮਤ ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇਗੀ: 

 

• 'ਪ�ਗਟਾਵਾ' - ਲੇਸਦਾਰ ਮਾਦੇ ਦਾ ਿਰਸਣਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਹੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ� ਕੱੁਝ ਿਦਨ� ਦੇ ਸਮ� 

ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

• ਵਾਟਰ ਬ�ੇਿਕੰਗ (ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ) - ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਥੈਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਟੁੱ ਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਿਤਪਕਾ ਿਤਪਕਾ ਜ� ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭ 

ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਬ�ੇਕ ਿਕਸ ੇਸਮ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੈਡ ਲਗਾ 

ਲਉ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

• ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ (ਸੰਕੀਰਨਤਾ) - ਕੌਨਟ�ਸ਼ੈਨਜ ਦੌਰਾਨ ਕੱੁਖ ਦੇ ਪੱਠ�  ਇਕ ਤਾਲ ਿਵਚ ਸੁੰ ਗੜਦੇ ਅਤ ੇਿਢੱਲੇ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਕੱੁਖ ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ (ਸਰਿਵਕਸ) ਵੱਲ 

ਧੱਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਲੇਬਰ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇਹ ਪੀੜਾ ਰਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਨ� � ਨੰੂ ਬ�ੈਕਸਟਨ ਿਹੱਕਸ 

ਜ� ਟਾਈਟਿਨੰਗਜ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ: ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਖਤ ਪੀਰੀਅਡ (ਮਾਹਵਾਰੀ) ਪੀੜਾ ਵਰਗਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ� ਇਨ� � ਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਘਰੇ ਹੀ ਿਨਪਟ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ, ਪੈਲਿਵਕ (ਪੇਡ)ੂ ਿਹਲਾਉਣ 

ਜ� ਿਨ�ਘਾ ਬਾਥ ਲੈਣ ਰਾਹ� ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 
 
ਲੇਬਰ ਦਾ ਭੀਤਰੀ ਪੜਾਅ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇ4 ਸੈ.ਮੀ. ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਪ�ਗਟਾਵੇ' ਅਤ ੇਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ 

ਚੱੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ� � ਦ ੇਵਾਪਰਨ ਦ ੇਸਮ� ਅਤ ੇਮਜਬੂਤੀ ਿਵਚ ਿਭੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਸ਼ਇਦ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਪਾਖਾਨ�  ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਿਰਸਾਅ ਕਾਰਨ ਿਪਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੰੁਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮ� ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਪੜਾਅ ਔਰਤ� ਵਲ� ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 

ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹ� ਖੱੁਿਲਆ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਰਾਸਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 
ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਨੁਸਖ ੇ

ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ, ਿਫਲਮ ਦੇਖਣ, ਿਨ�ਘਾ ਬਾਥ ਜ� ਨ�ਦ ਦਾ ਝ�ਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਜੰਨ� ਵੀ ਰੀਲੇਕਸ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਦਲ ਨਹ� ਪੱਟ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ� ਕਸ (ਨੁਕਲ-ਪਾਣੀ) ਲ�ਦੇ ਰਹੋ। ਿਨਪਟਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਟਨੈਜ ਯੁਿਨਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

(ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤ ੇਪੰਨਾ 18 ਦੇਖੋ ਜੀ)। 
 
 
ਮੈਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਕਦ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਿਫਕਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦ� ਜਾਣ। ਹਾਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਜ� ਸਿਰਿਨਟੀ ਸੁਈਟ ਨੰੂ ਫੋਨ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬ�ੇਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਹੂ ਿਨਕਲਚਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
 
ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ 

ਲੇਬਰ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ

ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਆਮਤੌਰ ਤ ੇਸਭ ਨਾਲ� ਲੰਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ 4 ਸੈ.ਮੀ. ਖੱੁਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੌਨਟ�ੈਸ਼ਨਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ 10 ਸ.ੈਮੀ. ਤੱਕ ਫੈਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛਤੇੀ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹਰ 2 ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ 60 - 90 ਸਿਕੰਟ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। 
 

ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਨਸਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱੁਖ ਨੰੂ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ (ਸਰਿਵਕਸ) ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
 
 
ਟ��ਜੀਸ਼ਨ (ਪਿਰਵਰਤਨ) 

ਿਜਵ� ਹੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕੌਨਟ�ਕੈਸ਼ਨਜ ਸਖਤ ਅਤ ੇਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ (ਸਰਿਵਕਸ) ਦਾ ਮੂੰ ਹ 

ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਖੱੁਲ ਚੱੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਰੋਣਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਕਈ ਔਰਤ� 

ਬਹੁਤ ਕ�ੋਧਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵ।ੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਛੇਕੜ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ 10 ਸ.ੈਮੀ. ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵ ੇਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤ ੇਬੇਬੀ 

ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਚੁਸਤ ਪ�ਤੜੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੀਖਣ ਨੰੂ ਕਰੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ੈਰ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋਵੇ ਤ� ਆਪਣ ੇਸਾਹ ਲੈਣ 

ਦੀ ਿਕ�ਆ ਉਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਿਵਚ� ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੋ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
 

ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ (ਸਰਿਵਕਸ)  
 
 
 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ 10 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਖੁੱ ਲ 

ਜਾਵੇ ਤ� ਬੇਬੀ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਬੇਚੈਨ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹਵੋੇ  
 
 
 
 
ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 
ਹੁਣ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਿਸੱਧੀ ਸਪਾਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਗੋਿਢਆਂ 

ਪਰਨ�  ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਿਪਛਾੜੀ ਫੜਣ ਨੰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਿਪੱਠ ਪਰਨ�  ਬੈਠਣ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਤਸੁ� ਆਪਣੀ ਗੁਦਾ ਉਤ ੇਪ�ੈਸ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਆਂਤੜੀ ਨੰੂ ਖਾਲੀ (ਟੱਟੀ) ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� - ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਸਰ ਆਪਣੀ ਜਨਣ ਨਾਲ� ਰਾਹ� ਆ�ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਟੌਇਲੈਟ ਤੇ ਬੈਠ�  ਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਧੱਕੋਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ - ਜਦ� ਥੋੜ ੇਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ 

ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਖਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਿਸਰ ਉਥ ੇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਿਜਵ� ਹੀ ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਨੰੂ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਭਣ ਜ� ਜਲਣ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਬੇਬੀ          ਕੁੱ ਖ 
 
 
 
 
 
 

ਨਾੜੂ ਿਸਰ ਦੀ ਟੋਟਣੀ 
 
ਡਰੋ ਨਾਹ - ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਿਨਕ ਹੋ (ਘਬਰਾ) ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ੋਅਤੇ ਉਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦੱਸੇਗੀ ਿਕ ਕਦ� ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦ� ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹ� ਧੱਕਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਚੀਰੇ ਤ� ਬਚਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।. 
 

ਜੇ ਬੇਬੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵਚ ਹੋਵ ੇਤ� ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਚੀਰਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਐਪੀਿਸਔਟਮੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪੀਿਸਔਟਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 

ਤ� ਉਸ ਥ� ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥਿੈਟਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪੀਿਸਓਟਮੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਇਸ 

ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਰਾ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟ�ਕੇ ਲਗਾ ਦਵੇੇਗੀ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥੈਿਟਕ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬੇਬੀ ਧੱਕਣ ਿਵਚ ਿਦੱਕਤ ਆ�ਦੀ ਹੋਵ ੇਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ 

ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਪੰਨਾ 11 ਦੇਖੋ)। 

ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਰੇ ਅਤੇ ਚੀਰੇ ਜ� ਐਪੀਿਸਓਔਟਮੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ 

'ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਟੀਅਰਜ' ਦੇਖੋ ਜੀ। 
 
 
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫੜਣ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਸਭ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਪੱਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਿਵਚਕਰ ਲਗਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਦੁੱ ਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਤ� ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਨੰੂ ਕੰਬਲੀ ਿਵਚ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾੜੂ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਵਲ� ਕੱਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫਸੈਲਾ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ, ਤਸੁ� ਪਲਸ�ਟਾ (ਜੇਰ) ਿਨਕਾਲਦੇ ਹੋ - ਬੇਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਮਰੱਥਨ ਪ�ਬੰਧ ਜੋ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਸਮ� ਖੁਰਾਕ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤ ੂਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਇਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਾਵੇ।  
 

 
ਪਲਸ�ਟਾ (ਜੇਰ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 
ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੱੁਝ ਿਮੰਟ� ਵਾਸਤ ੇਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਘੱਟ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਕੱੁਖ ਦੀ ਪਰਤ 

ਨਾਲ� ਜੇਰ ਨੰੂ ਲਿਹ ਕੇ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸ ੇਿਡਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਸੁ� ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਧੱਕਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਇਹ 

ਜੇਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬੈਗ� ਦੀ ਸਾਮੱਗ�ੀ ਸਮੇਤ, ਹੇਠ� ਵੱਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਭੁਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਰ ਿਨਕਲਣ 

ਵਾਸਤ ੇਆਮਤੌਰ ਤੇ 5 ਤ� 15 ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਲਾਭ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ/ਡ�ੱ ਗਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
 
• ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਵਗਣਾ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

 
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘ�ਉਣ ਰਾਹ� ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਡ�ੱ ਗਜ ਨਹ� ਪਹੰੁਚਾਏ ਜ�ਦ ੇ

 
ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ/ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ

 

• ਇਸਨੰੂ ਇਕ ਘੰਟ ੇਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 
• ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ 

 
 
ਮੈਨ� ਜਡ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ) ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਅਤ ੇਿਸ਼ਦਤ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਜਦ� ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਸਰ ਜਨਮ ਲੈ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਿਵਚ ਲਗਾਏਗੀ। ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਿਫਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਨੰੂ ਿਖੱਚੇਗੀ ਅਤ ੇਜਦ� ਜੇਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਸਨੰੂ 

ਪਕੜੇਗੀ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤ ੇ15 ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਗੇਾ।  
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ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਮਨੈ� ਜਡ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ) ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਲਾਭ 
 

• ਤੁਰੰਤ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ 
 
• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਹੂ ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ 

 
• ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮ� ਲ�ਦਾ ਹੈ (5 - 15 ਿਮੰਟ) 

 
• ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਘੱਟ ਲਹੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

 
ਮੈਨ� ਜਡ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ/ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ

 

•  ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋਣ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ (ਿਸੰਟੋਮਰਰਾਈਨ ਡ�ੱ ਗ ਕਾਰਨ) 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 
 
• ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਵਗਣਾ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

 
• ਜੇ ਤੁਸ� ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਪੀਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਅਸ� ਨਾੜੂ ਨੰੂ ਕਲੰਪ ਕਰਨ ਿਵਚ ਠਰੰਮੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦ ੇਹ�, ਨਾੜੂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਿਨਚੜਣ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 

ਜੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤ� ਅਸ� ਇਸ ਤਰ� ਹੀ ਕਰਦੇ ਹ�। 
 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜਦ� ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਪਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ 

ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
 
ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ 
ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦ ੇਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਰਾਹ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ�: 

 

• ਸੇਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵ,ੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾ�ਦੇ ਹੋ 
 
• ਿਨ�ਜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ�ਕੇ ਜ� ਝਰੀਟਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਫ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ ਤ� 

ਉਨ� � ਿਵਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਤਸੁ� ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਅਤ ੇਗੁਦਾ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ ਅਤ ੇ

ਸਾਫ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਰੀਟ� ਹਨ ਜ� ਚੀਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਟ�ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈਰੀਨੀਅਲ 

ਟੀਅਰਜ ਦੇਖੋ  
 
• ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ. 

 
• ਥੋੜੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ, ਕਸਰਤ ਦ ੇਮੂਡ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰੋ  

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜ� ਭਾਵਨਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਨ� ਟਲ ਚੈਕ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਜ� ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Page 7 

 



ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 

ਅਿਸਸਿਟਡ ਜਨਮ (ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਨਮ) 
 
 
ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਣ ਨਾਲ�ੀ ਿਵਚ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਧੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ� ਿਵਚ� ਇਕ 

ਔਰਤ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਨੈਟੂਇਸ (ਿਖੱਚਣ ਦਾ ਯੰਤਰ) ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ) ਰਾਹ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ (ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ)। ਜੇ ਮ� ਜ� 

ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਹੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱਰਥ ਸ�ਟਰ ਜ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 
 
ਵੈਨਟੂਅਸ ਬੱਰਥ (ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜਨਮ) 
ਜੇ ਲੇਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵਧਦੀ ਤ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਨੈਟਅੂਸ, ਵੈਿਕਊਮ ਯੰਤਰ, ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਨਾਲ�ੀ ਪੂਰੀ 

ਖੱੁਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਸਰ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਵਨੈਟਅੂਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਿਸਰ ਦਰੁਸਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤ ੇਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥਿੈਟਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵੈਿਕਊਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ� ਉਪਰ ਨੰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ। 

2. ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨ�  ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਤ� ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਿਵਚ 

ਇਕ ਨਾਲ�ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਿਫਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। 

4. ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਸੁਕਸ਼ਨ ਕੱਪ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸੁਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।  

5. ਜਦ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੱਪ ਠੀਕ ਤਰ� ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਕਹੇਗਾ।  

 

ਜੇ ਕੱਪ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਜ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਫੋਰਸੈਪ (ਿਚਮਟੀ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਵੈਨਟੂਅਸ ਬੱਰਥ (ਿਖੱਚਣ ਰਾਹ� ਜਨਮ) ਦੇ ਲਾਭ 
• ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸੈਪਸ ਨਾਲ� ਗੁਦਾ ਅਤ ੇਯੋਨੀ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

• ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।  
 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।  
 

• ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਾਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ।  
 

• ਫੋਰਸੈਪਸ ਨਾਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਿਨਸ਼ਾਨ/ਦਾਗ ਪੈਣਗੇ। 
 
 
ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ) ਡਿਲਵਰੀ 
ਜੇ ਵੈਨਟਅੂਸ ਡਿਲਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤ� ਿਫਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱੁਝ ਸਮ� ਤ� ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਸੈਪਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਬੀ ਦ ੇਿਸਰ ਦੁਆਲੇ ਿਫਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਿਫਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤਲਕਦਾ ਨਹ�। ਕੱੁਝ ਲੋਕ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਲਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤ ੇਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ� ਉਪਰ ਨੰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ। 

 

2. ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨ�  ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਤ� ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਿਵਚ 

ਇਕ ਨਾਲ�ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਿਫਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। 

4. ਜਦ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਫੋਰਸੈਪਸ ਠੀਕ ਤਰ� ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ� ਉਹ ਫੋਰਸੈਪਸ 

ਨੰੂ ਿਖੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
ਜੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਹੋਵ ੇਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵ ੇਿਕ ਉਹ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਤ� ਿਫਰ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਚੀਰੇ 

ਰਾਹ� ਜਨਮ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਫੋਰਸੈਪਸ (ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ) ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਲਾਭ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ।  

 

• ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
 

• ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਤਹੁਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਘੱਟ ਸਮ� ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
 
ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪੱੁਛੇਗਾ ਅਤ ੇਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤਾਹਨੰੂ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਵੈਨਟੂਅਲ ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ  

• ਿਪੱਠ, ਯੋਨੀ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝਰੀਟ� ਅਤੇ ਸੋਜ਼: ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੱੁਝ ਹੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਨਾਲ� 

ਵੈਨਟਅੂਸ ਡਿਲਵਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ/ਕੰਟ�ੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�: ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਆਮ ਹੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਇਨ� � ਬਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕਸ ੇਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਸਰਿਵਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

• ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਚੀਰਾ: ਜੇ 100 ਔਰਤ� ਦੀ ਵੈਨਟੂਅਸ ਡਿਲਵਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਨ� � ਿਵਚ� 1 - 4 ਔਰਤ� ਅਤੇ ਜੇ 100 ਔਰਤ� ਦੀ 

ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਨ� � ਿਵਚ� 8 - 12 ਔਰਤ� ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਡਗਰੀ ਜ� ਚੌਥੀ ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਚੀਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਡਾਕਟਰ 

ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  

• ਯੋਨੀ ਜਾ ਉਸਦ ੇਦੁਆਲੇ ਚੀਰਾ: ਵੈਨਟੂਅਸ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਔਰਤ� ਿਵਚ� 1 ਅਤੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਔਰਤ� ਿਵਚ� 1 ਨੰੂ ਇਸ ਮਰੰੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਵੇਗੀ। 

• ਪੋਸਟਪਾਰਟਨ ਹੈਮੋਰਜੇ (ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਹੂ ਵਗਣਾ): 100 ਿਵਚ� 1 - 4 ਔਰਤ� ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਇਦ ਲਹੂ ਵੀ ਚੜ�ਾਉਣਾ ਪਵੇ। 

• ਐਪੀਸੀਓਟਮੀ (ਚੀਰੇ) ਦੀ ਲੋੜ: ਇਹ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ ਕੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਨੈਟੂਅਸ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਔਰਤ� ਿਵਚ�  

5 - 6 ਅਤੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਔਰਤ� ਿਵਚ� 9 ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

• ਅਸਫਲਤਾ: ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਨਟਅੂਸ ਡਿਲਵਰੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਫੋਰਸੈਪ ਜ� ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਜੇ ਵਨੈਟਅੂਸ ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਿਵਚ ਿਦੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਤਰੀਕ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। 

• ਸ਼ੋਲਡਰ ਿਡਸਟਸੋੀਆਂ: ਜਦ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਤ� ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ 

ਿਮੱਡਵਾਈਫ/ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਿਹੱਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ

 

ਜੇ ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਜ� (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ�) ਨੀਓਨ� ਟਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇ(ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤ� ਇਸਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤ� ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਨ� � ਅਲਾਮਤ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਮਨੈ� ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਝਰੀਟ�, ਸਜ਼ੋ, ਚੀਰੇ: ਵੈਨਟੂਅਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਵਚ� 1 ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਆਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਸੈਪਸ ਨਾਲ ਜਨਮ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤ,ੇ ਿਜੱਥ ੇਿਚਮਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੀਲ ਜ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਿਚਗਨੌਨ (ਿਸਰ ਉਤੇ ਕੱਪ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ): ਵੈਨਟੂਅਸ ਡਿਲਵਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਵਚ� 1 ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇ

ਿਚਰ ਜੀਵੀ ਅਸਰ ਤ� ਬਗੈਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਮਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

• ਸੇਫਲੱਹੇਮਾਟੋਮਾ: ਤਾਲੂ ਦੇ ਹੇਠ� ਲਹੂ ਜਮ�ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੋਜ ਜੋ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹ� ਹਟਦੀ। ਇਹ 100 ਿਵਚ� 1 -12 ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚਰ ਜੀਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੰੁਚਾਉਦੀ। ਇਸ ਸੋਜ਼ ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 6 - 8 ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਪੱਛ ੇਝਰੀਟ� (ਰਟੈੀਨਲ ਹੈਮੋਰੇਜ): 100 ਿਵਚ� 17 - 38 ਬੇਬੀਆਂ ਤ ੇਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਪੀਲੀਆ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਨਸ ਦਾ ਲਕਵਾ: ਇਹ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਨਸ ਜ� ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਿਵਚ� 1 ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।. 

• ਪੀਲੀਆ: 100 ਿਵਚ� 5-15 ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੀਆ ਇਕ ਐਸੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਨਵ-ਜਨਮੇ 

ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

• ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਤ�ੇੜ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ: ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� 10,000 ਿਵਚ� 5-15 ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਬੀ 

ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰਸੈਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਸਬਗੇਲੀਅਲ ਹੇਮਾਟੋਮਾ: ਇਹ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਹੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ1000 ਿਵਚ� 3-6 ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਨੈਟਅੂਸ 

ਡਿਲਵਰੀ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਖਚਾਅ ਦੀ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਸਬਗੇਲੀਅਲ ਹੈਮੋਰੇਜ ਜ� ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਿਸਰ ਉਤ ੇਸੋਜ਼ ਅਤੇ 

ਦਾਗ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਬੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ 

ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਨਹ� ਪੀਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। 
 
 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵੈਨਟੂਅਸ ਜ� ਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਨੈਟਅੂਸ ਅਤ ੇਫੋਰਸੈਪਸ ਡਿਲਵਰੀ ਦ ੇਦਨੋ�  ਤਰੀਕੇ ਮਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਪ�ਵਾਨ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਪਰ 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ (ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਮ) ਦਰੌਾਨ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ 
ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਰਦ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪੀਡਅੂਰਲ ਜ� ਪੁਡਨੈਡਲ ਬਲੌਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਡੈਨਡਲ ਬਲੌਕ 

ਇਕ ਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥੈਿਟਕ ਟੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਹੇਠ� ਲਗਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਸਮਝਾਏਗਾ। ਐਪੀਡਅੂਰਲ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਸਫਾ 21 ਦੇਖੋ।  
 
 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਜੇ ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ� ਸਫਲ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਜ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜ� ਮ� ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਹੈ ਤ� 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤ ੇਇਹ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਤਸੁ� ਜਾਗਦੇ ਰਿਹ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇ। ਕੱੁਝ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਨਾਸਥਿੈਟਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ� ਤਸੁ� ਸੁੱ ਤ ੇਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ; ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ। 
 
ਸੀਜੇਰੀਆਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇ'ਿਗਿਵੰਗ ਬੱਰਥ ਬਾਈ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ' ਨਾਮੀ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸਦ ੇਲਾਭ� ਅਤੇ 

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
 
 
ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਨਾਲ ਹਰੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ
ਬੇਬੀ ਵਾਸਤ ੇਜਨਮ ਲੈਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜ� ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਿਵਚ ਸਮੱਿਸਆ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਸੇ ਕਾਇਰੋਪ�ੈਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਤਰ� ਕੱੁਝ ਕੇਸ� ਿਵਚ 

ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਜੇ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਸਸਿਟਡ ਬੱਰਥ ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� 

ਇਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ?  
 
ਮ� ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹਨ: 

 

• ਬਲੈਡਰ ਟਰੋਮਾ (ਮਸਾਨ�  ਦਾ ਨੁਕਸ) 
 

• ਪੈਲਿਵਕ ਫਲੋਰ (ਪੇਡੂ ਦੀ) ਸੱਟ 
 

• ਇਨਕ�ਟੀਨ� ਸ (ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਟ�ੋਲ ਨਾ ਰਿਹਣਾ) 
 

• ਸੈਕਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
 

• ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਟਰੋਮਾ (ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਥ� ਦਾ ਨੁਕਸ)  
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਬੇਬੀ ਵਾਸਤ ੇਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹਨ: 
 

• ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਲ�ੀ ਿਵਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ 
 

• ਜੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਿਵਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  

• ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਸੈਰੀਬਰੱਲ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ  
 
 
 
 

ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ) ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ 
 
ਲੇਬਰ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਆਪ ਕਰਨੀ 
ਕਈ ਔਰਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ 

ਪੜ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਸਫ ੇਉਤੇ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਦੀ ਇਕ ਿਲਸਟ ਵੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਤ� ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 
ਘਰ ਿਵਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ
ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਜ� ਭੀਤਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸ�:  
• ਆਪਣੀ ਪੈਲਿਵਸ (ਪੇਡੂ) ਨੰੂ ਘੰੁਮਾ ਅਤੇ ਿਹਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

• ਬਰਿਥੰਗ ਬਾਲ (ਜਨਣ ਗ�ਦ) ਤੇ ਗੋਿਢਆਂ ਪਰਨ�  ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ 
 

• ਿਨ�ਘਾ ਬਾਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 
 

• ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
 

• ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੌਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲ�ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ 8 ਤ� ਵੱਧ ਨਹ�) 
 

• ਆਮ ਦੀ ਤਰ� ਹੀ ਖਾਅ-ਪੀਅ ਸਕਦ ੇਹੋ 
 
 
ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ 

• ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੰੂਘੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ 
 

• ਿਧਆਨ ਲਗਾਉ ਜ� ਨ�ਦ ਦਾ ਝ�ਕਾ ਲੈ ਲਉ 
 

ਕੱੁਝ ਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਾਹ ਉਤ ੇਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰੋ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚੋ, ਿਫਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥੜੋਾ ਰੁਕੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਿਖੱਚਣਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਡੁੰ ਘਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵਚ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਿਖੱਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਦੇਵ।ੋ  
 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇਕ ਤਾਲ ਿਵਚ ਰੱਖੋ। ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ� ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣ ਨੰੂ ਲੰਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ 

ਨਾਲ� ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਜਬਰਦਸਤ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਉਪਰ� ਉਪਰ� ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ 

ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤ� ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹ�।  
 
 
ਲੇਬਰ ਦਰੌਾਨ ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਣਾ 

ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਦਰੌਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:  

• ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਿਠਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱੁਖ ਦੇ ਵੱਡ ੇਪੱਠ� , ਦਾ ਥਕਾਵਟ ਤ� ਬਚਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸ�ਭਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਬੇਬੀ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਘੱਟ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। 

• ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ 

ਹਾਰਮੋਨਜ ਨਹ� ਦੇਵੋਗੇ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਉਨ� � ਦ ੇਿਦਲ ਦੀ ਧਰੜਕਣ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

• ਰੀਲੈਕਸ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਵਧੇਰੇ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲਵੋਗੇ ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
 
ਲੇਬਰ ਦਰੌਾਨ ਸਮਰੱਥਨ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹਮਦਰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਚੰਗੀ ਤਰ� ਿਨਪਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਨਮ ਦਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ, ਮ�, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜ� ਕੋਈ 

ਿਡਊਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਡਊਲਾ ਜਨਮ ਸਮ� ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਬਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਔਰਤ ਵਲ� ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   
 
 
ਬੱਰਥ ਪਾਰਟਨਰ (ਜਨਮ ਸਮ� ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਬੱਰਥ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਿਵਚ, ਪੈਲਿਵਕ (ਪੇਡੂ) ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੰੁਮਾਉਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵ ੋਅਤ ੇਸਨ� ਕਸ ਖਾਵ ੋਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਗਰਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਬਦਲਵ� ਉਪਾਅ 

ਮਾਲਸ਼ 
ਮਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੰਡੋਰਿਫਨਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਟੁੰ ਿਬਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਿਵਕ ਦਰਦ-ਨਾਸਕ ਅਤ ੇਮੂਡ ਚੰਗਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਡਰੋਿਫਨਜ ਤੁਹਾਨੰੂ 'ਚੰਗਾ ਅਤ ੇਉਡਾਰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜ� ਖੱੁਲ ਕੇ ਹੱਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। 

ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਰਥ ਪਾਰਟਨਰ। 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕੇ ਅਤ ੇਡਰੇ ਹੋਏ ਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤ� ਿਕਸੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਛੋਹ ਬਹੁਤ ਢਾਰਸ ਦਣੇ 

ਵਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਚਾਇਲਡਬੱਰਥ ਐਕਸਪਰਟ� ਵਲ� ਮਾਲਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ 

ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੜੋੇ ਸਮ� ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦਲਗੀਰੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
 
 
ਅਰੋਮਾਥੈਰਪੀ (ਸੁਗੰਧ ਰਾਹ� ਇਲਾਜ) 
ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ� ਅਤ ੇਮਾਲਸ਼ ਦ ੇਸੁਮੇਲ ਜ� ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਿਨਪਟਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤ ੇਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਕੱੁਝ ਅਲਾਮਤ� ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਵਾਸਤ ੇਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਰਿਵਸ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰੋਮਾਥੈਰਪੀ 

ਤੇਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਿਮੱਡਵਾਈਫ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
 

ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 
ਲੇਬਰ ਦੋਰਾਨ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤ ੇਪਾਣੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ� ਵਾਸਤ ੇਸੁਝਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਪਾਣੀ ਿਵਚ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਹੀ ਬਾਥ ਜ� ਤਲਾਅ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�, ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ 

ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਸੁ� ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਤ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਿਬਆਨ�  ਗਏ 

ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਹੋ। 
 
 

ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਯੰਤਰ: ਟ�ਾਸਿਕਊਟੇਨਅਸ ਇਲੈਕਟ�ੀਕਲ ਨਰਵ ਸਿਟਿਮਊਲੇਸ਼ਨ - ਟੈਨਜ ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਇਕ ਛਟੋਾ 

ਡੱਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦ ੇਮਗਰ ਇਕ ਕਿਲੱਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਿਬਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦ ੇਛਟੋੇ ਝਟਕੇ ਛੱਡਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਿਵਚ� ਚਾਰ ਤਾਰ� ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਸਿਟਕੀ ਪੈਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਰਥ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹ ਪੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋ ਹਦਾਇਤ� ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ� � ਉਤ ੇਅਮਲ ਕਰੋ। ਦ ੋ

ਪੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦ ੇਦੋਹ� ਪਾਸ� ਬ�ਾਅ ਦੀ ਵੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਥ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦ ੋਹੇਠ� ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵਚ ਡੂੰ ਘ ਿਜਹੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ ਉਥੇ 

ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਪੈਡ� ਉਤੇ ਜੈਲ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਚਮੜੀ ਰਾਹ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਣ।  
 

ਇਹ ਯੂਿਨਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਮਤੌਰ ਤ ੇਲੋਕਲ ਕੈਿਮਸਟ� ਇਹ ਿਕਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਟੈਜਨ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿਵਖੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
 
 
 
 
 

ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ 

ਟੈਨਜ ਪੈਡਜ 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਟੈਨਜ ਦੇ ਲਾਭ 
• ਟੈਨਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣ ੇਦਰਦ ਨਾਸਕ ਹਾਰਮਨੋਜ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਿਨਪਟਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

• ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤ ੇਡਾਇਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਤੁਸ� ਝਟਿਕਆਂ ਦੀ ਿਸ਼ੱਦਤ ਅਤ ੇਰਫਤਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਇਸਦਾ ਇਕ ਬੂਸਟ ਬਟਨ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਵਾਸਤ ੇ

ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤ� ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

• ਟੈਨਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਤਸੁ� ਤੁਰ ਿਫਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਘਰ, ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱਰਥ ਸ�ਟਰ ਅਤ ੇਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 

ਟੈਨਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ
ਲੇਬਰ ਵਾਸਤ ੇਟੈਨਜ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਨਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਝ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ - ਅੰਟੌਨ� ਕਸ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਵ� ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅੰਟੌਨ� ਕਸ, ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 50% ਔਕਸੀਜਨ ਅਤ ੇ50% ਨਾਈਟ�ੱਸ ਔਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਗੈਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਊਥਪੀਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱੁਲ� ਜ� ਦੰਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇਕੋ ਿਜਹੇ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲਵੋ। ਇਸ ਿਵਚ ਦੋਹਰਾ ਵੈਲਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਅੰਟੌਨ� ਕਸ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਨੰੂ ਲੈ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦ� ਤੱਕ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਸਰ ਕੱੁਝ ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਹੋਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ।  
 

ਘਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਲਵਰੀ ਸਈੁਟ ਅਤੇ ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱਰਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਅੰਟਨੌ� ਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਅੰਟੌਨ� ਕਸ ਦੇ ਲਾਭ 
• ਿਕੰਨੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। 

 

• ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿਰਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

• ਤੁਸ� ਿਸੱਧੇ ਸਪਾਟ ਰਿਹ ਕੇ ਤੁਰ ਿਫਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਅੰਟੌਨ� ਕਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ
• ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜ�ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਨਹ�। 

 

• ਜੇ ਲੇਬਰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅੰਟੌਨ� ਕਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਿਮਲੇ।  
 

• ਇਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋਣ ਅਤ ੇਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

• ਅੰਟੌਨ� ਕਸ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

• ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮ� ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦ ੇਸਕੇ। 
 

ਪੈਥੀਡੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਆਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਪੈਥੀਡੀਨ ਇਕ ਦਰਦ-ਨਾਸਕ ਓਪੀਏਟ ਡ�ੱ ਗ (ਅਫੀਮ ਜ� ਡੋਿਡਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤ� ਬਿਣਆ) ਹੈ ਇਸ ਤਰ� ਇਹ ਮੋਰਿਫਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਟਂੀ-ਸਪਾਸਮਿੌਡਕ 

ਵੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰੀਲੈਕਸ ਹੋਣ ਿਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਥੀਡੀਨ ਦ ੇ

ਟੀਕੇ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟ�ੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਪੈਥੀਡੀਨ ਨਾਲ ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਥੀਡੀਨ ਦਰਦ ਤ� ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
 

ਇਹ ਟੀਕਾ ਘਰ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱਰਥ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੰੂ 20 ਿਮੰਟ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਜਨਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ� ਤਾਈ ਂਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪੈਥੀਡੀਨ ਪਲਸ�ਟਾ (ਜੇਰ) ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦ ੇਿਦਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ 

ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਉਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ 

ਪ�ਦੇ ਹਨ।  
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਹੀ ਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸ� ਜਨਮ ਦੇਣ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ 

ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਟਂੀਡਟੋ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਵਾਈ 

ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਰਤ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
 

ਪੈਥੀਡੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਆਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦ ੇਲਾਭ 
• ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਠਨ ਅਤੇ ਲੰਮ ੇਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਹੋਵ ੇਤ� ਇਨ� � ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਪੱਿਠਆਂ ਨੰੂ ਰੀਲੈਕਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪੈਥੀਡੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਆਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦ ੇਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ/ਨੁਕਸਾਨ 
• ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਘਣ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ ੇਵਰਗਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਇਨ� � ਨਾਲ ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਇਨ� � ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਬੇਬੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਹ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜਨਮ ਹੋਣ ਤ ੇਇਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਐਪੀਿਡਊਰਲ 
ਐਪੀਿਡਊਰਲ, ਇਕ ਟੇਡੀ ਸੂਈ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ 

ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸ ੇਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸ ੇਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਈ ਰਾਹ� ਇਕ ਬਰੀਕ ਨਾਲ�ੀ ਲੰਘਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਫਰ ਸੂਈ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਲਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

  
ਇਸ ਨਾਲ�ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਤ� ਮਢੋੇ ਉਪਰ ਦੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾਥੀਿਟਸਟ ਇਸ ਨਾਲ�ੀ ਿਵਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥਿੈਟਕ ਪਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਯੰਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਿਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਰ (ਪੇਟ) ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੀਆਂ ਲੱਤ� ਅਤ ੇਪੈਰ ਵੀ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਮੰਜੇ ਉਤ ੇਰਿਹਣਾ 

ਪਵੇਗਾ।    
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਲ�ੀ ਇਕ ਛੋਟ ੇਪੰਪ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਲੋਕਲ ਐਨਾਸਥੈਿਟਕ ਨੰੂ ਕੰਟ�ੋਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਿਕੰਨ� ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ� ਪੰਪ ਨੰੂ 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈ�ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੱੁਝ ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ ਥੜੋੀ ਥੋੜੀ ਐਨਾਸਥਿੈਟਕ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇ।  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨ�  ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਤ� ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਕੈਥੀਟਰ (ਨਾਲ�ੀ) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ�ਸ਼ੈਰ ਘਟਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵਚ ਿਡ�ੱ ਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦ ੇਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਦ ੇਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ 10-15 ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ 

ਇਨ� � ਨੰੂ ਦਣੇਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਿਸਰਫ ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ ਿਵਖੇ ਹੀ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 

ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਦੇ ਲਾਭ 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਸਤ ੇਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੇਬੀ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸ ੇ

ਹੋਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਤ� ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਮਿਹਸਸੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

• ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਇਸਨੰੂ ਮੈਨ� ਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

• ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਨੰੂ ਟੌਪ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇਗੀ।  
 

• ਜੇ ਲੇਬਰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

• ਜਨਮ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦ ੇਲਹੂ ਿਵਚ ਘੱਟ ਐਿਸਡ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

• ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਿਦਸੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਲ�ਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 

ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰ ੇ
• 100 ਿਵਚ� 5 ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

 

• ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਬਰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਸਤ ੇਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਨਟ�ੈਕਸ਼ਨਜ ਦੀ ਿਸ਼ੱਦਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਰਮੋਨ ਿਡ�ੱ ਪ (ਔਕਸੀਟੋਿਸਨ) 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• 50 ਿਵਚ� 1 ਔਰਤ ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਿਡਊਰਲ ਟੈਪ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਸਰਦਰਦ, ਿਦਲ ਪੱਟ ਹੋਣ (ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਅਿਹਸਾਸ) ਅਤ ੇਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਤ� ਐਨਾਸਥੀਿਟਸਟ ਵਲ� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

• ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਕਵ� ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਮੱਿਸਆ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਿਵਚ� 14 ਔਰਤ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 
 

• ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਤ� ਬਾਅਦ 13,000 ਿਵਚ� 1 ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਚਰ-ਸਥਾਈ ਨਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਤ� ਬਗੈਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ 

2,500 ਿਵਚ� 1 ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਲੇਬਰ (ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ): ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਮੈਨ� ਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 

 

 
 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਤ� ਤਸੁ� ਇਕ ਪੇਰੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਐਕਿਟਵ ਬੱਰਥ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਿਮੱਡਵਾਈਫ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਿਕ ਕੀ ਕੱੁਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੱੁਕ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਨ� � ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਚ ਥਾਵ� ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਲੇਬਰ ਅਤ ੇਜਨਮ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੰੁਦ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਲੇਬਰ ਅਤ ੇਜਨਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਤ� ਿਚੰਤੁਤ ਹੋਵ ੋਤ� ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ� ਐਟਂੀਨ� ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਸੁ� ਪ�ੈਗਨ� ਸੀ ਅਤੇ 

ਚਾਇਲਡਬੱਰਥ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

 

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇ  

 
ਐਟਂੀਨ� ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ 

 

0121 507 4388 
ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ/ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ 0121 507 5449 
ਸਿਰਿਨਟੀ ਬੱਰਥ ਸ�ਟਰ 0121 507 5655 
ਟ�ਾਈਐਜ 0121 507 4181 

 

ਲਾਭਦਾਈਕ ਵੈਬਸਾਈਟ� 
 

ਸ�ਡਵੈਲ ਐਡਂ ਵੈਸਟ ਬਰਿਮੰਘਮ ਹਸਪਤਾਲ 
www.swbh.nhs.uk/services/m-s/maternity 

 

ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

www.choicesforbirth.org 
 

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਚਾਇਲਡ ਬੱਰਥ ਟ�ੱ ਸਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.) 
www.nct.org.uk 
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ਔਰਤ� ਅਤ ੇਪ�ਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ (ਪਰਸੂਤ) 
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• ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਔਫ ਔਬਸਟਟੈ�ੀਸ਼ੀਅਨਜ ਐਡਂ ਗਾਈਨ� ਕੌਲਿਜਸਟਸ (ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਜੀ.): ਕ�ਸ�ਟ ਐਡਵਾਈਸ 11, 'ਔਪ�ਿੇਟਵ ਵਜਾਈਨਲ ਡਿਲਵਰੀ' 

ਜੁਲਾਈ 2010 
 

• ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਔਫ ਿਮੱਡਵਾਈਵਜ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.) ਐਵੀਡ�ਸ-ਬੇਸਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ, ਮਈ 2008: 'ਲੇਟੰਟ ਫੇਜ਼', 'ਥੱਰਡ ਸਟੇਜ ਔਫ 

ਲੇਬਰ', 'ਅਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਿਨਊਬੋਰਨ' 
 

• ਨ� ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਔਫ ਕਲੀਿਨਕਲ ਐਕਸਲ�ਸ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਸੀ.ਜੀ. 190 'ਇੰਟ�ਾਪਾਰਟਮ ਕੇਅਰ' ਚ�ਜ ਟੂ ਦਸੰਬਰ 

2014  
 
ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜੀ www.swbh.nhs.uk, ਸਾਨੰੂ ਟਿਵੱਟਰ ਤੇ 

ਫੌਲੋ ਕਰੋ ਜੀ @SWBHnhs ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫੇਸਬੱੁਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ www.facebook.com/SWBHnhs. ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ 

ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸੋਧ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤ� 0121 507 5303 ਉਤੇ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸੋਧ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਣੇਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤ� 0121 507 5303 ਉਤੇ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜੀ ਜ�  

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