ਂ ੀਨ� ਟਲ ਅਪਾਇੰ ਟਮ� ਟ�
ਤੁ ਹ ਾਡੀਆਂ ਐ ਟ
ਨ ਵੀ ਆਂ ਬ ਣ ਨ ਜਾ ਰ ਹੀ ਆਂ ਮਾ ਵ� ਵਾ ਸ ਤੇ ਸੂਚ ਨਾ ਅ ਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਂ ੀਨ�ਟਲ (ਜਣੇਪੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ) ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਟ
ਿਕ�ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ, ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਵਾਸਤੇ ਆਵੋ ਤ� ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਿਟੱ ਕਰ

ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਜੀ.ਪੀ.:
ਤੁਹ ਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਦਾ ਵੇਰ ਵਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ:

ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ:
ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਟੱ ਕਰ
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ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੇਰ ਵਾ
ਬੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਸਪਤਾਲ:

ਂ ੀਨ�ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ:
ਐਟ

ਡਿਲਵਰੀ ਸੁਈਟ:

ਕਿਮਊਨਟੀ ਆਿਫਸ:

ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਦੀ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ
ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ
ਬੁੱ ਿਕੰ ਗ
ਡੇਿਟੰ ਗ ਸਕੈਨ
16 ਹਫਤੇ
ਅਣਮੇਲ ਸਕੈਨ
25 ਹਫਤੇ
28 ਹਫਤੇ
31 ਹਫਤੇ
34 ਹਫਤੇ
36 ਹਫਤੇ
38 ਹਫਤੇ
40 ਹਫਤੇ
41 ਹਫਤੇ

ਿਸਰਫ ਪਿਹਲੇ ਗਰਭ ਵਾਸਤੇ


ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਵੀ
ਗਰਭਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਵੋ





































ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ ਜ� ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ
ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
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ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਤੁਹ ਾਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ�
ਤਰੀਕ

ਸਮ�

ਿਕੱ ਥੇ

ਕਾਰਨ

ਿਕਸ ਨਾਲ

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕ�ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ:
ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ:

ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਹਰ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਤੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸ�ਪਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜੀ ਤ� ਿਕ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ� ਨਹ� ਹੈ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸ�ਪਲ
ਂ ੀਨ�ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁਸ� ਐਟ

ਤੁਹ ਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਸਕੈਨ
ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 10 - 14 ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਚੱ ਠੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੈਨ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ
ਗਰਭ, ਿਕੰ ਨ� ਬੱ ਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਦ� ਕੁ ਤੱ ਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਤ�
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਜ ਿਸੰ ਡਰੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਕੰ ਨ� ਕੁ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਂ � ਟਲ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟਸ ਹੱ ਬ ਨੂੰ 0121 507 4388 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਦੀ ਿਚੱ ਠੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਤ� ਐਟੀਨ
ਅਲਾਮਤ� ਜੋ ਰੀਪੋਰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 6 - 15 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਲਾਮਤ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਐਮਰਜ�ਸ ੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (ਈ.ਡੀ.) ਿਵਖੇ ਜਾਵੋ ਜੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ 16 - 42 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਲਾਮਤ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

•
•
•
•
•
•
•

ਪੇਟ ਦਰਦ
ਯੋਨੀ ਿਵਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬ�ੇਕ (ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਰ-ਪੀੜ
ਧੁੰ ਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਖਾਿਰਸ਼ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਪੈਰ� ਉਪਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਪਿਹਲ� ਿਜੰ ਨ� ਿਹੱ ਲਜੁਲ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ (ਜਦ� ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਿਹੱ ਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ)

ਤ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ:
ਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ:
ਸ�ਡਵੈਲ ਹਸਪਤਾਲ:

ਜਨਮ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹ ਾਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਰਾਇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਿਲਖੋ ਜ� ਜਨਮ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੀ:

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਨ
ਸ਼ਰਾਬ, ਡ�ੱ ਗਜ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ
ਿਡ�ੰ ਕਲਾਈਨ 0300 123 1110
ਫ��ਕ ਡ�ੱ ਗਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0300 123 6600
ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਸਮੋਿਕੰ ਗ ਹੈਲਪਲਈਨ 0300 123 1044
ਬ�ੈਸ ਟਫੀਿਡੰ ਗ
ਲਾ ਲੈ ਚੇ ਲੀਗ ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ 0845 120 2918
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0300 100 0212
ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ ਿਕਮਊਨਟੀ ਸਰਿਵਸ - 0121 622 6603
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ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਹੈਲ ਥ ਐਡਵਾਈਸ
ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਚੋਇਿਸਜ www.nhs.uk
ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਡਾਇਰੈਕਟ 111
ਂ ਚਾਇਲਡਬੱ ਰਥ
ਪ�ੈਗ ਨ� ਸੀ ਐ ਡ

ਂ ੀਨ�ਟਲ ਰੀਜੱ ਲਟਸ ਐਡ
ਂ ਚੋਇਿਸਜ 0845 077 2290 ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ�
ਐਟ
ਔਨਲਾਈਨ www.midwivesonline.com
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਚਾਇਲਡਬੱ ਰਥ ਟ�ੱ ਸਟ 0300 330 0700
ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ�
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਿਟਕ ਵਾਇਲ� ਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 2000 247

ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾ www.swbh.nhs.uk ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਵੱ ਟਰ
@SWBHnhs ਤੇ ਫੌਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱ ਕ www.facebook.com/SWBHnhs ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ
• ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਕੇਅਰ ਐਕਸਲ� ਸ, ਸੀ.ਜੀ.62, 'ਐਟਂ ੀਨ�ਟਲ ਕੇਅਰ: ਰੂਟੀਨ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਿਦ ਹੈਲਥੀ ਪ�ੈਗਨ�ਟ ਵੁਿਮਨ' ਮਾਰਚ
2008

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸੋਧ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ 0121 507 5303 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜ� swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ।
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