ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
َ
س َ
این ایچ ایس

آپ کی اینٹی نَیٹل یعنی بچے کی پیدائش سے قبل کےلیے اپائنٹمنٹس
مائیں بننے والی خواتین کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
اس کتابچے میں بچے کی پیدائش سے قبل آپکے لیے اپائنٹمنٹس سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ براہ مہربانی اسے محفوظ
جگہ پررکھیں اورجب آپ اپنی مڈوائف یعنی دائی یا ڈاکٹر کوملنےکےلیے آئیں یاکسی بھی ہسپتال کی اپائنٹمنٹ پرتشریف الئیں
تواس کوساتھ الئیں۔
ہسپتال کاسٹیکر

فون______________________________________________________ :

جی پی____________________________________________________ :

آپ کی مڈوائف کی تفصیالت
آپ کی نامزد شدہ مڈوائف________________________________________ :

رابطہ نمبر__________________________________________________:
ٹیم سٹیکر
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آپ کی اینٹی نَیٹل یعنی بچے کی پیدائش سے قبل کےلیے اپائنٹمنٹس
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زچگی
ہسپتال کی تفصیالت
ہسپتال میں بکنگ کی گئی_______________________________________________ :

اینٹی نَیٹل کلینک______________________________________________________:

ڈیلیوری سوئیٹ_______________________________________________________:

کمیونٹی دفتر________________________________________________________ :
کم خطرےکی حامل خواتین کےلیے اپائنٹمنٹس کی کم سےکم تعداد
اپائنٹمنٹ
بُکنگ
تاریخ کا سکین
 16ہفتے
اینوملی یعنی خالف معمول سکین
 25ہفتے
 28ہفتے
 31ہفتے
 34ہفتے
 36ہفتے
 38ہفتے
 40ہفتے
 41ہفتے

صرف پہال حمل













اگراس سے قبل آپ کوحمل ہواہو













اگرآپکوطبی مسائل ہیں یا آپ کے حمل کے دوران مسائل پیدا ہوئےہیں توممکن ہے آپ کوان سے زیادہ مرتبہ آناپڑے۔
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آپ کی اینٹی نَیٹل یعنی بچے کی پیدائش سے قبل کےلیے اپائنٹمنٹس
مائیں بننے والی خواتین کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
آپ کی اپائنٹمنٹس
تاریخ

وقت

مقام

وجہ

کس کے ساتھ

اگرآپکواپنی اپائنٹمنٹ تبدیل کرنےکی ضرورت ہوتوبراہ مہربانی فون کریں:
ہسپتال کی اپائنٹمنٹ____________________________________________________________ :
کمیونٹی اپائنٹمنٹ_____________________________________________________________ :
اپنی اپائنٹمنٹس پرکیاالناہوتاہے
براہ مہربانی ہراپائمنٹمنٹ پراپنے پیشاب کانمونہ ساتھ الئیں تاکہ اس کامعائنہ کیا جاسکے یہ دیکھنےکےلیے کہ آپکوکسی
پیچیدگی کاسامناتونہیں۔ آپ اینٹی نیٹل کلینک یا جی پی سرجری کے استقبالیے سے پیشاب کے نمونےکےلیے برتن حاصل
کرسکتے ہیں۔
آپ کا پہال سکَین
جب آپ کاحمل  10-14ہفتوں تک کا ہوجائے گاتوآپ کوسکین کی پیش کش پرمبنی خط بذریعہ ڈاک بھیجاجائے گا۔ یہ سکین
آپ کے حاملہ ہونے کی ،بچوں کی تعداد اورآپ کے بچے کوجنم دینے کی امکانی مدت کے بارے میں تصدیق کرے گا۔ آپ
کو اس ٹیسٹ کی بھی پیش کش کی جائے گی جسکےذریعے پتہ لگایاجاتاہےکہ آپکے بچےکوڈاؤن سنڈروم نامی بیماری لگنے
کا کتناامکان ہے۔اس بارےمیں آپ کی مڈوائف یعنی دائی آپکومزیدمعلومات دے سکتی ہیں۔
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آپ کی اینٹی نَیٹل یعنی بچے کی پیدائش سے قبل کےلیے اپائنٹمنٹس
مائیں بننے والی خواتین کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
اگرآپکواپائنٹمنٹ کاخط موصول نہ ہو توبراہ مہربانی اینٹی نَیٹل اپائمنٹس کےدفتر میں فون نمبر 0121 507 4388پررابطہ
کریں۔
رپورٹ کرنے کی عالمات
اگرآپ  6-15ہفتوں کی حاملہ ہیں اورنیچے دئی گئی عالمات میں سے کوئی آپ میں پائی جاتی ہے توبراہ مہربانی اپنے جی
پی یا قریبی ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ (ای ڈی) میں تشریف لےکرجائیں۔
اگرآپ  6-15ہفتوں کی حاملہ ہیں اوردرج ذیل عالمات میں سےکوئی آپ میں پائی جاتی ہے:








پیٹ کا درد
اندام نہانی سے خون کانکلنا
آپکی ِ
پانی کا اخراج
شدیدسردرد
آنکھوں کے آگے دھندالہٹ
خارش جوبہترنہ ہورہی ہو ،خصوصی طورپرآپکے ہاتھوں اورپیروں پر۔
آپ کابچہ زیادہ حرکت نہ کرتاہو (جب آپ محسوس کریں کہ بچہ حرکت کرتاہے)

آپ کا پیدائش سےمتعلقہ منصوبہ
اپنےخیاالت اورتصورات کوآزادی کے ساتھ تحریرکریں یا پیدائش سے متعلق اپنا منصوبہ یہاں پرمنسلک کریں:

مزیدمعلومات اورمدد
الکحول ،ڈرگزاینڈسموکنگ
ڈرنک الئن 0300 123 1110
فرانک ڈرگزہیلپ الئن 0300 123 6600
این ایچ ایس سموکنگ ہیلپ الئن 0300 123 1044
بریسٹ فیڈنگ
ال لیچے لیگ بریسٹ فیڈنگ 0845 120 2918
نیشنل بریسٹ فیڈنگ ہیلپ الئن 0300 100 0212
بریسٹ فیڈنگ کمیونٹی سروس ۔ 0121 622 6603
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زچگی
ہیلتھ ایڈوائس
این ایچ ایس چائسزwww.nhs.uk
پریگننسی اینڈچائلڈبرتھ
اینٹی نَیٹل ریزلٹس اینڈچائسز0845 077 2290
مڈوائوزآن الئن www.midwivesonline.com
نیشنل چائلڈبرتھ ٹرسٹ 0300 330 0700
دیگرادارے
نیشنل ڈومیسٹک وائلینس ہیلپ الئن 0808 2000 247

مزیدمعلومات
ہمارے ہسپتالوں اورخدمات سےمتعلق مزیدمعلومات کےلیے ہماری ویب سائٹس  www.swbh.nhs.ukدیکھیں ہمارا
 Twitter@SWBHnhsپرساتھ دیں اورہمیں فیس بُک  www.facebook.com/SWBHnhsپرجاکرپسندکریں۔

اس کتابچے میں معلومات کےلیے استعمال کردہ ذرائع


نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈکیئرایکسیلنس ،سی جی  ‘ ،62اینٹی نَیٹل کیئر :روٹین کیئرفاردی ہیلتھی پریگننٹ
وومن’ ،مارچ 2008

اگرآپ کسی قسم کی ترمیم یا بہتری کے اقدامات اس معلوماتی کتابچے کے ضمن میں تجویزکرناچاہتے ہیں توبراہ مہربانی
کمیونیکیشنزڈیپارٹمنٹ سے فون نمبر 0121 507 5303پررابطہ کریں یا swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net
پرای میل بھیجیں۔

صحت اور دیکھ بھال سے متعلقہ
معلومات جس پرآپ بھروسہ کرسکتے
ہیں
معلومات کامعیار

 تصدیق شدہ ُرکن
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