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ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂਟ ਲੌ ਸ
(ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌ ਤ) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ

ਸਾਧਨ

“ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇ ਹ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ ।”

ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
pailnetwork.ca ’ਤੇ ਜਾਓ

ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂਟ ਲੌ ਸ (ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌ ਤ) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
ਮੁਫਤ ਸਿਹਯੋ ਗ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਫੋ ਨ: 1-888-303-PAIL (7245)
ਈਮੇ ਲ: pailnetwork@sunnybrook.ca
ਵੈ ਬੱ ਸਾਇਟ: pailnetwork.ca

ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਰਸ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚਲੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਕਟ ਹੈ ਲਪਲਾਇਨ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:
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ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂ ਟ ਲੌ ਸ (ਪੇ ਲ) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹਾਂ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਝੱ ਿਲਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਹਾਣੀ, ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ ਸਿਹਯੋ ਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂਟ ਲੌ ਸ (ਪੇ ਲ) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਲੌ ਗ
ਂ ਟਰਮ ਕੇ ਅਰ, ਉਦਾਰ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਮਰਿਪਤ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੋ ਗਗ੍ਰ ਸਤ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਣ ਲਈ,
pailnetwork.ca ਤੇ ਜਾਓ

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸੋ ਗ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ?
• ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕਦੋ ਂ ਦਸੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਂ ਦਸੀਏ?
• ਮੈ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਕਵੇ ਂ ਦੇ ਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਕਵੇ ਂ ਕਰਾਂ?
• ਕੀ ਮੈ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਲ ਕਾਫੀ ਿਧਆਨ ਦੇ ਰਹੀ/ਿਰਹਾ ਹਾਂ?
• ਮੈ ਂ ਇੰ ਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋ ਈ ਿਕਉਂ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
• ਇੰ ਝ ਿਕਉਂ ਪ੍ਰ ਤੀਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਧੰ ਨਵਾਦ

• ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹ ਣੇ ਰੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ?

ਪੇ ਲ (PAIL) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਿਵਿਮੰ ਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ “ਦ ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਦ ਬੇ ਬੀ” (The Rights
of the Baby) ਅਤੇ “ਦ ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਦ ਪੇ ਰੈਂਟਸ” (The Rights of the Parents) ਨੂੰ
ਮੁੜ ਕੇ ਿਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਣਗੇ । ਜਦਿਕ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਦੂਸਰੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ
ਕਰਨਗੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਰਤਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ
ਉਿਚਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਦੱ ਸਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਯੋ ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਹ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਿਛੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਰੁ ਟੀਨ ਰੱ ਖਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋ ਲੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਨੇ ਮਕ’
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (ਸਕੂਲ,ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜ), ਚਾਇਲਡ ਲਾਇਫ
ਸਪੈ ਸ਼ਿਲਸਟ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਸਮਾਜਕ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵੇ ਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ pailnetwork.ca ’ਤੇ ਜਾਓ
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ਸੋ ਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਸੋ ਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ । ਿਕਉਂAਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ ਦੋ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕੋ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਸੋ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ
ਸਾਥੀ ਸੋ ਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰਾ ਸੋ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਸਾਥੀ ਸੋ ਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋ ਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਈ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋ ਂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪ
ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜਾਂ ਘਰ
ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁ ਣ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ-ਧੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੌ Bਪਂ ੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਨੇ ਕ ਸਾਥੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਿਲੰ ਗੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੁਨੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱ ਕ ਸਾਥੀ
ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਰਾਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਲੱ ਛਣ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਲੰ ਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਂ
ਹੀ ਇੱ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੋ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸੋ ਗ ਦੇ ਸਫਰ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰ ਤੀ ਆਦਰਪੂਰਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ
ਦੋ ਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਜਾਂ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

ਭੂਿਮਕਾ
ਇਸ ਗਾਇਡ ਤੋ ਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਸੋ ਗਗ੍ਰ ਸਤ ਮਾਤਾ- ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌ ਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ :
• ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ
• ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਿਕਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱ ਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ। ਅਸੀਂ ਇੰ ਨਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਥਲੇ ਹੋ ਰ ਅਗੇ ਗੱ ਲ ਕਰਾਂਗੇ।
• ਦੁੱਖ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ੍ਰ ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ ।
• ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ, ਸ਼ਰਮ, ਅਪਰਾਧ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸਵੈ -ਦੋ ਸ਼ ਸਮੇ ਤ
ਿਬਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਟਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
• ਲੋ ਕ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋ ਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇਿਛੱ ਤ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇਿਛੱ ਤ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
ਪੁਸਿਤਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ, ਿਵਆਿਖਆਵਾਂ ਿਵੱ ਚ (ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ) ਜਾਂ ਮੌ ਜੂਦਾ ਖੋ ਜ ਜਾਂ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਲੰ ਗ –ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲੰ ਗ
ਸੰ ਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਿਲੰ ਗੀ ਰੁ ਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੋ ਵੇ ।
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ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ
ਗਰਭਪਾਤ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣਾ (ਗਰਭ ਜਾਂ ਭਰੂ ਣ) ਜਾਂ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਗਰਭ-ਕਾਲ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਰਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਗਰਭ ਅਤੇ ਭਰੂ ਣ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦਾ
ਮੁਢਲਾ ਝੁੰਡ ਜੋ ਗਰਭਾਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ Aਡੇ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਗਰਭ (Embryo) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਭ
(Embryo) ਵੱ ਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਜਨਮ ਤੱ ਕ ਭਰੂ ਣ (fetus) ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਗਰਭ (Embryo) ਅਤੇ ਭਰੂ ਣ (fetus) ਦੋ ਵਾਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰਨ
ਲਈ ‘ਬੱ ਚਾ’ (baby) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion)
ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage) ਲਈ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ

ਿਮਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) /
ਿਮਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage)
ਜਦੋ ਂ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage) ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਘੱ Aਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ
ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।

• ਸੌ ਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
• ਿਧਆਨ ਕੇ ਂ ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਨਜੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ । ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਬੁਕ ਕਰੋ । ਅਪੌ ਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਤੇ , ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?” ਤਾਂ ਮੌ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤੋ । ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਹਬਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਨੰਗ,
ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ, ਰੈ ਫਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ਗਾ।
ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ :
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਿਡਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਈ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਿਡਪਾਰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਕੋ ਲ
ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਹੋ ਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਹੋ ਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
• ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ।
• ਇਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਦਾ ਖਤਰਾ /
ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage) ਦਾ ਖਤਰਾ
ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਅਤੇ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈ ਣ ਸਮੇ ਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ ਹਲੇ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ
ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਟਸ਼ੂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਮੋ ਲਰ (Molar) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋ ਲੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ । ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ, ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮੈ ਂਟਲ ਹੈ ਲਥ
ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋ ਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱ ਕ ਿਲੰ ਕਾਂ
ਵਾਲੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਹੈ । ਮੈ ਂਟਲ ਹੈ ਲਥ (ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ) ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ (1-866-531-2600 ਜਾਂ
mentalhealthhelpline.ca) ਕੋ ਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਮੁਫਤ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਿਲੰ ਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ,
ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਗਰਭਾਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਗ੍ਰ ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ Aਡੇ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਗੁਣਸੂਤਰ
(chromosomes) ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰੂ ਣ (fetus) ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈ ਲ
ੱ ਿਫਰ ਵੀ ਿਟਸ਼ੂ
ਦੇ ਇੱ ਕ ਅਸੁਭਾਿਵਕ ਢੇ ਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਗਰਭ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ। ਮੋ ਲਰ (Molar)
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰ ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
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ਿਚੰ ਤਾ ਤੋ ਂ ਪਰੇ : ਬੇ ਚੈ ਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ
ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱ ਕਾ ਲਗਣ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਰੇ ਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੋ ਗ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਆਮ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ
ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਬੇ ਚੈਨੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ਼ ਬੁਰਾ ਿਦਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ
ਵੱ ਧ ਹੈ । ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰ ਮਾਣ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਹੋ ਰ ਵੱ ਧ ਹੈ ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈ ਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਪਰ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਹਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ
ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ। ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋ ਈ ਸਮਝੇ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇ ਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਲੋ ਕ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਉਹ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋ ਕ ਸੋ ਚਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਵੀ ਨਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਪਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੋ ਗ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ
ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਿਚੰ ਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
(ਿਡਪਰੈ ਸ਼ਨ) ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਹੀਣ ਿਮਜ਼ਾਜ (Low mood) ਜਾਂ ਅਿਤਅਿਧਕ ਉਦਾਸੀ
• ਿਨਕੰ ਮੇ ਪਣ ਜਾਂ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
• ਦੋ ਸ਼ੀ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ, ਿਚੰ ਤਤ ਜਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋ ਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ
ਗਰਭ (Embryo) ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ।ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ – ਪਰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ – ਗਰਭ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਨਕਲਣ
ਵਾਲੀ ਨਲੀ (fallopian tube) ਿਵੱ ਚ। ਗਰਭ (Embryo) ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ।

ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ (Blighted) ਅੰ ਡਾਣੂ
ਜਦੋ ਂ ਗਰਭ (Embryo) ਗਰਭਾਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰ Aਡੇ ਤੋ ਂ ਿਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ (Uterus)
ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਕੁੱਖ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਪੇ ਡ (pelvic) ਦੇ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਜਣਨ ਇੰ ਦਰੀ ਹੈ । ਿਜਆਦਾਤਰ
ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜਥੇ ਗਰਭ ਿਵਕਸਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ (Cervix)
ਤੰ ਗ ,ਗਰਦਨ ਵਰਗਾ ਿਟਸ਼ੂ ਜੋ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਹੇ ਠਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ (Cervix) ਯੋ ਨੀ
(ਜਨਮ ਕਨੈ ਲ) ਨੂੰ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਣ ਲਈ ਖੁਲਦਾ ਹੈ ।

ਫੈ ਲਾਓ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣਾ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) (Dilation and Curettage (D&C))
ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਿਜਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ ਿਜਥੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋ ਿਲਆ (ਫੈ ਲਾਇਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੇ
ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਤੋ ਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ ਤਿਹ ਨੂੰ ਹਟਾ (ਖੁਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਿਖੱ ਚ
ਕੇ ) ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਹੇ ਠ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ )। ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ
(D&C) ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਆਦਾਤਰ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਧੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌ ਸਟਲ (Misoprostol)
ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਔਸ਼ਧੀ)। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ ।

• ਨਿਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋ ਗ ਜਾਂ ਵਰਤੋ ਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਵਾਧਾ

ਗਰਭ ਧਾਰਨ (Conception) ਦੇ ਉਤਪਾਦ

• ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਿਕਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ – ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਿਬਸਰਤੇ ਿਵੱ ਚੋਂ ਨਾ ਿਨਕਲਣਾ

ਇੱ ਕ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ (Conception) ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ
ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਜਰਦੀ ਦੀ ਥੈ ਲੀ (yolk sac), ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ (placenta),
ਗਰਭ (Embryo)।
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ਗਰਭਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਿਵਚਾਰ

ਗਰਭਪਾਤ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਗਰਭ-ਕਾਲ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਰਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ।
ਇਹ ਪੁਸਿਕਤਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਗੀਿਕ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਲੱ ਖਣ ਹੈ , ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਲਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ, ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਿਪਛੇ ਛੱ ਡ ਿਦਓ। ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, 12 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ
• ਲੇ ਟ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, 12 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ
20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨਮ ਵੇ ਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਭਾਰ 500 ਗ੍ਰ ਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੈ , ਤਾਂ ਗਰਭ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਇਆ ਬੱ ਚਾ (stillbirth) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿਕਉਂAਿਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਇੱ ਕ ਦੂਸਰੇ

ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੱ ਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ
ਹਰੇ ਕ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਦਾ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਏ ਬੱ ਚੇ (stillbirth) ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੇ ਲ
ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਦੀ ‘ਸਿਟਲਬਰਥ’ (‘Stillbirth’) ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਖੋ , ਜਾਂ pailnetwork.ca ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਗਰਭਪਾਤ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰ ਤ ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹਨ।
ਖੋ ਜਕਰਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਗਰਭਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤੱ ਕ ਦਾ ਅੰ ਤ ਗਰਭਪਾਤ
ਹੋ ਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਗਰਭਪਾਤ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ (chromosomes) ਿਵੱ ਚ
ਬੇ ਤਰਤੀਬੀ ਦੋ ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਬੱ ਚਾ ਿਜੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਅਿਜਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਾਂ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕੋ ਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ (chromosomes) ਸੰ ਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਨੁਵੰ ਿਸ਼ਕ (genetic) ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
• ਿਵਗਾੜ
• ਹਾਰਮੋ ਨਾਂ (Hormone) ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
• ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ
• ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
• ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ (Cervix) ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ

• ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਿਜਹੜੇ ਿਦਆਲੂ, ਸਨੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋ ਸਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
• ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬ੍ਰੇ ਕ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੋ ਂ ਮਦਦ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੋ ।
• ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਉਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ : ਸਥਾਨਕ ਚੈ ਿਰਟੀ
ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਦਓ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ,
ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰੋ ਹ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਓ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱ ਬਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਬਾਰੇ ਕਿਵਤਾ ਜਾਂ ਿਚੱ ਠੀ ਿਲੱ ਖੋ , ਜਰਨਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱ ਖੋ , ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦਓ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਰਸਮ ਕਰੋ ,
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਖਾਸ ਗਿਹਣਾ ਪਿਹਨੋ , ਮੋ ਮਬੱ ਤੀ ਜਲਾਓ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਪੇ ੜ ਲਗਾਓ।
• ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ: ਸੋ ਗ ਸਮੇ ਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣੋ , ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਪੜ੍ਹੋ , ਅਿਜਹੇ ਦੋ ਸਤ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਇਆ ਹੈ । ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰ ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਿਮਲੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

• ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ (placenta) ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਉਂ ਹੋ ਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁ ਤ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ, “ਿਕਉਂ” ਹੋ ਇਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਮੇ ਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਿਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
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ਕੀ ਹਰ ਕੋ ਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਦੁ ੱ ਖ, ਸਦਮਾ,ਦੋ ਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ

ਮੇ ਰੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਂ ਪ੍ਰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁੱਖ, ਸਦਮੇ , ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ
ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਤ ਈਮੇ ਲ ਜਾਂ ਿਚੱ ਠੀ
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਿਰਸਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੇ ਣ ਦੀ ਤਰੀਕ (due date) ਤੇ ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਕਾ ਬੱ ਕਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਤੰ ਨ
ਿਵਕਲਪ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:

ਅਨੇ ਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਚਦੇ
ਹਨ ‘ਕਾਸ਼’। ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ
ਫਰਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਅਸਾਨ’
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਬਹੁ ਤ ਦੁੱਖੀ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ
ਲਈ ‘ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੁੰਨ’ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ, ਦੋ ਸਤਾਂ, ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ
ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰ ਿਜਆਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸਮੇ ਤ ਿਕਸੇ
ਭਰੋ ਸੋਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲੋ ਂ ਸਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
• ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਿਨਕ, ਸਾਈਕੋ ਥੈ ਰੇਿਪਸਟ, ਮਾਨਿਸਕ ਰੋ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ (Psychiatrist), ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ
• ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸ ਜਾਂ ਕਿਮਊਨਟੀ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸ
• ਕਿਮਊਨਟੀ ਜਾਂ ਫਰੈ ਂਡਿਸ਼ਪ ਸੈ ਂਟਰ
• ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਕਿਮਊਨਟੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ
• ਲੈ ਕਟੈ ਸ਼ਨ (Lactation) ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਡੂਲਾ (Doula)
• ਪੇ ਲ (PAIL) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਵਰਗੀ ਹਾਣੀ ਸਮਰਥਨ ਸੰ ਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ pailnetwork.ca ਤੇ ਇੰ ਨਟੇ ਕ
ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈ ਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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• ਉਡੀਕਵਾਨ (Expectant): ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ
ਗਰਭਪਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਸਰਜੀਕਲ
ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ – ਪਿਰਵਾਰ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ,
ਪਿਰਵਾਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਿਵਕਲਪ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕੰ ਨੇ ਸਮੇ ਂ
ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਗੇ ।
• ਮੈ ਡੀਕਲ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਿਕਥੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ) ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ।
• ਸਰਜੀਕਲ: ਇੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਫੈ ਲਾਓ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣਾ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) (Dilation and
Curettage (D&C)) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ (Cervix) ਨੂੰ ਖੋ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਟਸ਼ੂਆਂ
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰ ਦਾਂ ਜਾਂ ਿਖਚਾਅ (suction) ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਧੀ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ । ਅਕਸਰ, ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਧੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ
ਜਾਣਗੇ ।
ਉਡੀਕਵਾਨ (Expectant) ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ (ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ) ਦਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਚੰ ਤਾ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਣ ਿਵੱ ਚ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਪਰ, ਜੇ ਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਈ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦਾਈ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਰਲੀ
ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂਸੀ ਅਸੈ ਸਮੈ ਂਟ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ
ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਲਈ ਭੇ ਿਜਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ 6
ਹਫਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਵਗਾੜ ਜਾਂ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋ ਣ।
ਸਰਜੀਕਲ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ (ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ) ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਿਜਆਦਾ ਤੇ ਜ਼
ਹੋ ਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਿਕਉਂAਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਿਜੰ ਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਥਾਂ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਾਂ ਲੰ ਬਾ ਸਫਰ ਤਿਹ
ਕਰਕੇ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੱ ਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇ ਵਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ ਬਾਰੇ ‘ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ’ (Miscarriage at the Hospital) ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਜਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈ ਡੀਕਲ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤ, ਕੰ ਬਣੀਆਂ , ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ
ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਸਕੋ ।
ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਂ ਿਜਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਲੱ ਛਣਾਂ
ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਢੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ । ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਦਖਲ
ਉਨੇ ਂ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਜਰੂ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨਾ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਗੇ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋ ਣ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਿਜਹੇ
ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਕੋ ਈ ਵੀ ਚੋ ਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋ ਣ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਲਗੇ ।
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ
ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਢੰ ਗ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ।
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ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂAਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋ ਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁ ੰ ਚਾਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਗੱ ਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱ ਚ, ਮੌ ਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹ ਣੇ ਰੋ ਇਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ ਤ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣ ਤੋ ਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਵੱ ਡਾ
ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਅਕਸਰ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਹੋ ਣ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਸੋ ਚਣਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਵੱ ਖ, ਿਖਆਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਿਜਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਗ ਕਰਨਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ: ਅਨੇ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਭ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ
ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਰਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਆਦਾਤਰ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸੇ ਵਾ ਪੇ ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਏ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਿਕਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਥਲਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਿਜਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਲਗੇ ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਣ। ਕਈ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਤੋ ਂ ਚੰ ਗੇ ਦੋ ਸਤ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਨੇ ਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵੱ ਚੋਂ
ਲੰ ਘੇ ਹਨ। ਪੇ ਲ (PAIL) ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ , ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
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ਖਾਸ ਚੁਨੌ ਤੀਆਂ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,ਪਿਰਵਾਰ ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੇ ਤ ਿਵਲੱ ਖਣ ਚੁਨੌ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹ ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਮੀ: ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋ ਸਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਿਹਮ ਹੋ ਣ ਦੀ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਏ ਿਕ ਮਦਦ ਿਕਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁ ਤ
ਿਜਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਗੇ , ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ:
• “ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਦੋ ਬਾਰਾ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ”
• “ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਗੇ”
• “ਘੱ Aਟੋ ਘੱ ਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ”
• “ਹੁ ਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਫਿਰਸ਼ਤਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ”
• “ਅਿਜਹਾ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ”
• “ਇਹ ਰੱ ਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ” ਜਾਂ “ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ”
ਪਿਰਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ‘ਆਮ ਜੀਵਨ’ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ‘ਸਮੇ ਂ ਸੀਮਾ’ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਲੋ ਕ ਸੋ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋ ਂ ਇਸ ਿਵੱ ਚੋਂ ‘ਕਦੋ ਂ ਿਨਕਲੋ ਗੇ ’।
ਜਿਟਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਪਿਰਵਾਰ ਠੱਿਗਆ ਹੋ ਇਆ ਜਾਂ ਧੋ ਖਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋ ਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਿਬਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗੜਬੜ
ਸੀ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ,
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਵਲ ਗੁੱਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਨਾਉਮੀਦ ਵੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਕ ਵੱ ਖਰੇ ਵਾਂ : ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ
ਥਲਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ, ਜੇ ਕੋ ਈ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਠੋ ਸ ਪ੍ਰ ਮਾਣ ਹਨ ਿਕ
ਬੱ ਚਾ ਸੀ,ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਹੀ ਸੋ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ (ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ) ਿਚੰ ਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੋ ਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰਭਾਂ, ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ
ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ: ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ
ਗਰਭਪਾਤ (0-12 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ)
ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਪਿਹਲੇ (1st) ਅਤੇ ਬਾਰਵੇ ਂ (12th) ਹਫਤੇ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਿਜਆਦਾਤਰ ਗਰਭਪਾਤ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ,
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਟਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇ ਣਗੇ । ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ, ਿਕਉਂAਿਕ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਕੋ ਈ ਵੀ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਹਾ ਜਾਂ
ਿਵਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਰਭਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਗਾ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੜਵਲ,ਿਪੱ ਠ
ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋ ਂ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ । ਦੂਸਰੇ ਸਿਮਆਂ ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਤੋ ਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਫੈ ਲਾਓ ਅਤੇ
ਖੁਰਚਣ (ਡੀ ਐਂ ਡ ਸੀ) (Dilation and Curettage (D&C)) ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ।
ਗਰਭਪਾਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ, ਮੈ ਡੀਕਲ
ਿਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋ ਣ ਤੋ ਂ , ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰਧੀ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਜਦੋ ਂ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇੰ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇ ਠਾਂ ਹੋ ਰ ਤਫਸੀਲ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੌ ਰਾਨ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱ ਕ
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾਣਗੇ । ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਲੁਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਘਰ ਭੇ ਜ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਿਕਵੇ ਂ
ਅਗੇ ਵੱ ਧੇਗਾ। ਸਮਝਣਯੋ ਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਂ ਉਹ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਣ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਗੇ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦੇ ਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ
ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ
ਹਨ ਪਰ ਕੇ ਵਲ ‘ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇ ਗਾ’,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੋ ਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ ਘਰ
ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ, ਡਰੇ ਹੋ ਏ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋ ਏ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਸਾਥੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ ਕਰੋ , ਿਕਉਂAਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋ ਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਮ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸੱ ਤ ਤੋ ਂ ਦੱ ਸ ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਈ
ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਗੇ , ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮੇ ਂ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਗੇ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਭਾਵੇ ਂ
ਉਹ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਨੂੰ
ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ।
ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁ ਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਗਰਭਪਾਤ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਨਾਮ
ਦੀ ਦਵਾਈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਵਰਤ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰੇ ਿਰਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ “ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ
ਨੁਕਸਾਨ” (Late Loss) ਭਾਗ ਦੇ ਖੋ )।
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਯੋ ਨੀ ਤੋ ਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣੇ 7 ਤੋ ਂ 10 ਿਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣੇ ਅਤੇ ਯੋ ਨੀ
ਤੋ ਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਰੀਰਕ
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋ ਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋ ਇਆ ਹੈ । ਸੋ ਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ੍ਰ ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਿਨਜੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਜਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋ ਈ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੋ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰ ਘ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਜਦੋ ਂ ਿਕ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਹੀ
ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਵੇ ਂ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ (due date) ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਗਰਭਵਤੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਕੇ ।
ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੇ ਠਾਂ ਿਲੱ ਿਖਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਰੋ ਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ
• ਰੋ ਜ਼ਮੱ ਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਿਵਕਾਰ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ

ਹਾਲਾਂਿਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਮੈ ਡੀਕਲ ਤੌ ਰ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਸਚੇ ਤ ਰਹੋ ਿਕ ਤੀਬਰ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗੇ ਗਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਥਿਕਆ ਹੋ ਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ।

• ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ (ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ)

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :

• ਲਾਲਸਾ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਣ, ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

• ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ “ਆਮ” ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਦਬਾਅ
ਨਾ ਪਾਓ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈ ਠਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ।
• ਛੋ ਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖਾਓ ਜਾਂ ਿਪਓ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
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• ਦੋ ਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇ ਤ ਦਖਲ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਜੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸੇ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ
ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
• ਿਨਯੰ ਤ੍ਰਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ‘ਚੰ ਿਗਆਈਆਂ ’ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਤੇ ਂ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁ ਤ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌ ਤੀ ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋ ਚਣ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
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ਮਾਹਵਾਰੀ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਤੋ ਂ ਛੇ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬਹੁ ਤ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਿਕਉਂAਿਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਯਾਦ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ , ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿਲੰ ਗੀ ਸੰ Aਭੋਗ ਤੋ ਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ , ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਗਰਭ ਿਨਰੋ ਧਕ ਢੰ ਗਾ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਕੌ ਡਂ ੰ ਮ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਅਨੇ ਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੋ ਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਦੋ ਬਾਰਾ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁ ਤ
ਿਨਜੀ ਫੈ ਸਲਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋ ਕ
ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ ‘ਦੋ ਬਾਰਾ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ । ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਟੈ ਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਗਲੇ ਗਰਭ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ, ਜੇ ਕਦੇ , ਦੂਸਰੇ
ਗਰਭ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ,
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ‘ਦੋ ਬਾਰਾ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼’ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕਉਂAਿਕ ਉਹ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ (fertility) ਸੰ ਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਿਵੱ ਚ ਲੰ ਬਾ ਸਮਾਂ ਲਿਗਆ ਸੀ।
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ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗਰਭਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ (7 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ)
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਭਾਰੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਵਰਗਾ ਲਗੇ , ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਤੋ ਂ
ਿਬਨਾਂ। ਿਜੰ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਉਨੀਂ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਿਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਣ। ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਕੜਵਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂ ਮ ਜਾਣ (ਆਂ ਤਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਗਨਲ
ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਕਈ ਲੋ ਕ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਗੇ । ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਿਕਵੇ ਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਿਨਜੀ ਚੋ ਣ ਹੈ । ਕਈ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ , ਜਦਿਕ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ, ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਸ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਡੱ ਬਾ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੋ । ਤੁਸੀਂ ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਣ
ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋ ਰਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇ ਪਰ ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂ ਜੋ ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣ
ਵੇ ਲੇ ਿਚਪਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈ ਂ ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ
ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਭਾਂਡਾ ਮੰ ਗਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਸੰ ਗ੍ਰ ਿਹ ਏਡ
ਹੋ ਏਗੀ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ‘ਪੇ ਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਟ’ ਜਾਂ ‘ਪੇ ਸ਼ਾਬ ਮੀਟਰ’, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਿਲਆ ਸਕੋ ।
ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਦਾਈ)
ਨੂੰ ਦਸੋ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਜਾਂ ਬਲੱ ਡ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ
ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭਪਾਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਤੋ ਂ ਸਾਰੇ ਿਟਸ਼ੂ ਿਨਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਣ ਜਾਂ ਅਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਣ।
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ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ: ਿਖਚਾਅ ਫੈ ਲਾਓ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ)
(Suction Dilation and Curettage (D&C))
ਘਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਰਭ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਿਖਚਾਅ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣ (ਡੀ
ਐਂਡ ਸੀ) (Dilation and Curettage (D&C)) ਨਾਮ ਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੁ ੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੇ । ਇਹ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ 14 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁ ਤ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ,ਿਕਉਂAਿਕ ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਯਾਦ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ,ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਬੇ ਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ (D&C) ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੇ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੇ ਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਿਵਧੀ
ਹੈ (ਲਗਭਗ 15 ਿਮੰ ਟ)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਧੀ ਦੌ ਰਾਨ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ ਏ
ਪਰ ਦਵਾਈ ਿਦੱ Aਤੇ (ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾਈ) ਹੋ ਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਸੁਆਇਆ ਿਗਆ’ (ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ ਦੀ
ਆਮ ਦਵਾਈ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ (D&C) ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ , ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ (D&C) ਿਵਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਪੇ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ।
ਬਹੁ ਤ ਵਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਿਵੱ ਚ ਥਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਵਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ , ਕਈ
ਵਾਰੀ ਕਈ ਿਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੀ ਵੱ ਧ। ਸਮਝਣਯੋ ਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਭੇ ਿਜਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ , ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਿਕ ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋ ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

• ਿਨੱਘਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਾਮ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਿਰਸਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਡੀ ਐਂ ਡ ਸੀ (D&C) ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ (Cervix) ਨੂੰ ਖੋ ਲਣ (ਫੈ ਲਾਉਣ)
ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸੰ ਦ ਵਰਤੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਊਰੇ ਟ (curette) ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸੰ ਦ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਤਿਹ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਖੁਰਚੇ ਗਾ। ਇਹ ਖੁਰਚਣਾ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ ਿਖਚਾਅ ਵਾਲਾ ਯੰ ਤਰ ਵਰਤ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਜਆਦਾਤਰ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਿਵਧੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 4–8 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸੀ ਿਦਨ ਘਰ ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ।

• ਅਿਜਹੀ ਤੰ ਗ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲੀ ਬਰਾ ਪਿਹਨੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਡਰਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋ ਵੋ।

ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ,ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕੌ ਣ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰੇ ਗਾ।
ਅਕਸਰ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦਾਈ) ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵੇ ਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿਵਧੀ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣ ਅਤੇ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ।

• ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱ ਢੋ (ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾਓ) ਜਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ਪੰ ਪ ਕਰੋ । ਿਸਰਫ ਅਰਾਮ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ
ਵਧਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ (ਿਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈ ਸਟਾਈਿਟਸ’ (mastitis) ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗਾ।
• 15 ਿਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ਠੰAਡੇ ਕੰ ਮਪ੍ਰੈ ਸ ਜਾਂ ਜੰ ਮੀਆਂ ਹੋ ਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈ ਗ ਲਗਾਓ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਬੰ ਦਗੋ ਭੀ ਦੇ ਜੰ ਮੇ
ਹੋ ਏ ਪੱ Aਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇ ਂ ਜਰੂ ਰੀ ਹੋ ਏ ਦੋ ਬਾਰਾ ਵਰਤੋ ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਿਪਛੋ ਕੜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹੋ ਏ, ਤਾਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋ ਫੇਨ ਜਾਂ ਅਸੀਟਾਮੇ ਨੋਫੇਨ ਲਓ। ਇਹ ਦੋ ਵੇ ਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ (ਓਵਰ- ਦ- ਕਾਉਂਟਰ) ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਂ ਦੇ
ਹੋ , ਤਾਂ ਬੋ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਬੇ ਅਰਾਮੀ ਕੇ ਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋ ਈ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜਾਂ ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਗਰਭਾਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰ ਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
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ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ ਇੱ ਕ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਤਵੱ ਜੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ :
• ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਇੰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰ Aਟੇ ਇੱ ਕ ਮੈ ਕਸੀ ਪੈ ਡ ਭਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਣ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਾਇਵ ਨਾ ਕਰੋ ) ਜਾਂ 911 ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ । ਜਦੋ ਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹੋ ਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।

ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਣਾ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌ ਲੀ ਹੌ ਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ
ਜੁਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ 1-2 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੌ ਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇ ਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋ ਕੋ:

ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ
ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਗਰਭਾਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰ ਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਗਰਭ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ (fallopian
tube) ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਵੇ ਂ ਿਜਵੇ ਂ ਗਰਭ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਜਾਂ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵੇ ਗਾ। ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੌ ਰੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇ ਟ ਿਵੱ ਚ ਤੀਬਰ, ਿਤੱ ਖੀ ਦਰਦ,
ਉਲਟੀਆਂ , ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੱ ਗਣਾ। ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭਾਂ ਦਾ
ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰੇ ਗੀ, ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਤੋ ਂ ਠੀਕ ਹੋ ਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋ ਵੇ ਂ ਤੌ ਰ ਤੇ , ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਗੇ ਗਾ
ਿਕਉਂAਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ
(fallopian tube) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਗਰਭ
ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ (fallopian tube) ਏਕਟੌ ਿਪਕ (Ectopic) ਗਰਭ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ।

• ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੱ ਗ ਿਰਹਾ ਹੋ ਏ ਤਾਂ ਕੇ ਵਲ ਸੈ ਨੇਟਰੀ ਪੈ ਡ ਹੀ ਵਰਤੋ
• ਟੈ ਮਪੌ ਨ ਨਾ ਵਰਤੋ
• ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਿਲੰ ਗੀ ਸੰ Aਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ
• ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋ ਵੋ
ਜੇ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ:
• ਇੱ ਕ ਘੰ Aਟੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੈ ਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ
• ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਿਜਹੜਾ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਰੁ ਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ
• ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਗੰ ਧ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਜਾਂ ਿਰਸਾਵ
• ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਟ ਿਵੱ ਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ
• ਕੰ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ 38.5° ਸੈ ਂਟੀਗ੍ਰੇ ਡ (101.3° ਫੈ ਰਨਿਹਟ) ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਬੁਖਾਰ
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ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ: ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ
ਗਰਭਪਾਤ (13–20 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ)
ਸੰ ਖੇ ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਤੇ ਰਵੇ ਂ (13th) ਅਤੇ ਵੀਹਵੇ ਂ (20th) ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭ ਜਾਂ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ।
ਜਲਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ, ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇ ਟ ਿਵੱ ਚ
ਕੜਵਲ ਪੈ ਣੇ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਯੋ ਨੀ ਤੋ ਂ ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ। ਕੁਝ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਿਨਓਿਟਕ (amniotic) ਥੈ ਲੀ ਜਾਂ
“ਪਾਣੀ” (ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਰਲ) ਫੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਨੀ ਤੋ ਂ
ਭਾਰੀ ਵੇ ਗ ਨਾਲ ਤਰਲ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ
ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿਨਯਿਮਤ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਪਤਾ ਲਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਰ
ਿਗਆ ਹੈ ।
ਜਦੋ ਂ ਲੇ ਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇ ਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ
ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਕਜੀਕਲ ਦਖਲ, ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ
ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ, ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵੱ ਧੇ ਹੋ ਏ ਮਾਪ ਅਤੇ
ਡਿਲਵਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ।

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ
ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰ ਨਾਲ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਥੇ
ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ ਉਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਰੂ ਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪ੍ਰ ਸੂਤੀ ਸਟਾਫ,
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜਾਂ ਆਮ ਮੈ ਡੀਸਨ ਸਟਾਫ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਵਾਸਤੇ
ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਲੁਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਿਵਅਸਤ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱ ਲਾ ਛਿਡਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਮਆਂ ਤੇ , ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣ ਤੱ ਕ ਸਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰ ਬੀਆਂ
ਿਮਆਦਾਂ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ, ਡਰੇ ਹੋ ਏ,
ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋ ਏ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
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ਸੰ ਸਕਾਰ, ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਦਫਨਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ
ਰਸਮ ਜਾਂ ਪਰੰ ਪਰਾ
ਹਾਲਾਂਿਕ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਹੇ ਠ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ,
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਦਫਨਾਉਣ, ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾਸ ਰਸਮ ਜਾਂ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਿਫਊਨਰਲ ਹੋ ਮ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ
ਤੱ ਕ ਿਲਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ
ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਊਨਰਲ ਹੋ ਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਲਜਾਉਣ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ
ਪੈ ਣ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈ ਸਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ,
ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਲੈ ਸੈ ਂ ਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤੱ ਕ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਪੜਤਾਲਾਂ
ਜਾਂ ਟੈ ਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੰ ਸਥਾ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇ ਧਾਂ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱ ਚੇ ਦੇ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱ Aਟੋ ਘੱ ਟ 500 ਗ੍ਰ ਾਮ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੁ ੰ ਿਚਆ ਹੈ , ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਹੜਾ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੈ , ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੀ ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਿਭਆਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ,
ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਿਫੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਿਫਊਨਰਲ ਹੋ ਮ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਸ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭਪਾਤ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਨਜੀ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਫਊਨਰਲ ਹੋ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
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ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਅੰ ਗਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ
ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਿਕਉਂ ਹੋ ਈ। ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ , ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰ ਤਾ ਵਾਲੇ
ਅੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਿਕ ਪੂਰਾ ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ
‘ਸੀਿਮਤ ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ (chromosomes) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇ ਤ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਲੰ ਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕੋ ਣ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਲਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਭੇ ਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਿਫਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ
ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਫੋ ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈ ਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਭਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੌ ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋ ਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕੇ ਗਾ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕੋ ਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ
ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਨਕ
ਤੌ ਰ ਤੇ ) ਅਤੇ ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸਹਾਰੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਸਾਥੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ ਕਰੋ , ਿਕਉਂAਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋ ਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਗਰਭ
ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਨਯਿਮਤ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਲਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਲੱ ਛਣ ਮੌ ਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਥਾਂ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਈ
ਿਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨੇ ਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਇੱ ਕ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪਡੇ ਟਾਂ ਦੇ ਣ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਿਕਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
• ਿਕਸੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਿਨਯਿਮਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ।
• ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟਾਂ ਦੇ ਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭ
ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ, ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ । ਇਹ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ ਗਾ ਿਕ ਲੈ ਬ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
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ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਿਨਜੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਚੰ ਨ੍ਹ – ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਿਤੱ ਤਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ
ਖਾਸ ਿਚੰ ਨ੍ਹ – ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਏ
• ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ (ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ, ਨਰਸ, ਐਨੇ ਸਥੇ ਿਸਸਟ, ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਆਿਦ) ਨਾਲ ਪਿਰਚੈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਿਦੱ Aਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ, ਉਸਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ(ਲੇ ) ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ ) ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ (ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾ
(birth plan) ਸਮੇ ਤ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਿਦੱ Aਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
• ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ, ਲੇ ਬਰ ਪ੍ਰੇ ਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਲਈ
• ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱ Aਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
• ਡਿਲਵਰੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ
ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਲਜਾਉਣਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱ ਕ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ: ਦਵਾਈ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌ ਸਟਲ (Misoprostol) ਜਾਂ ਓਕਸੀਟੋ ਿਸੰ ਨ
(Oxytocin)
ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇ ਬਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੱ ਧਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪ੍ਰੇ ਿਰਆ ਿਗਆ), ਸਭ ਤੋ ਂ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ
(Misoprostol) ਹੈ । ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਗੋ ਲੀ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਿਤੰ ਨ ਤੋ ਂ ਚਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌ ਸਟਲ (Misoprostol) ਕਰਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਪਲੈ ਸੈ ਂ ਟਾ ਦੋ ਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌ ਸਟਲ
(Misoprostol) ਿਦੱ Aਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱ ਧੇ ਘੰ Aਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣੇ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਭਗ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਹਲੇ 12 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ, ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ
ਪਰੀਖਣ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ, ਪੜਤਾਲ
ਜਾਂ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ
ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (ਘਰ,
ਕਲੀਿਨਕ, ਹਸਪਤਾਲ) ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋ ਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ । ਪਰੀਖਣ ਲਈ
ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਜੋ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ
ਿਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੈ , ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਿਜਥੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋ ਏ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਪਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੁਵੰ ਿਸ਼ਕ
(genetic) ਟੈ ਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈ ਬ ਿਵੱ ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋ ਪ ਦੇ ਹੇ ਠ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਤੋ ਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਨੁਵੰ ਿਸ਼ਕ (genetic) ਿਬਮਾਰੀਆਂ , ਿਵਗਾੜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਟੈ ਸਟ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਿਕਉਂ ਮਿਰਆ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੋ ਲਰ
(molar) ਗਰਭਾਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਗਰਭਾਂ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੁੜ
ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ (ਇੱ ਕ ਹੀ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਗਰਭਪਾਤ) ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ
ਅਤੇ ਗਰਭ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਨੁਵੰ ਿਸ਼ਕ (genetic) ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇ ਕ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਗੀ ਿਕ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰ ਭਵ ਜਾਂ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਇਸ
ਤੋ ਂ ਬਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ
ਚੋ ਣ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਲਈ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ ਿਕ ਟੈ ਸਟ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਮੌ ਤ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰ ਦੇ ।

ਗਰਭਪਾਤ • 27

ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਫੌ ਲੋ -ਅੱ ਪ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ,ਜਾਂ ਦਾਈ) ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ । ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਸਂ ੀ ਅਸੈ ਸਮੈ ਂਟ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟਰਿਨਟੀ ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲੇ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਂ ਹੋ (ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ,ਦਰਦ)
• ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਿਕਵੇ ਂ ਹੋ (ਅਿਹਸਾਸ,ਿਵਚਾਰ)
• ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ
• ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਇਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਿਵਚਾਰ
• ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਖੁੰਝਾਏ ਗਏ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਨੋ ਟ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ:
• ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਪੈ ਡ ਵਰਤੋ । ਟੈ ਮਪੌ ਨ ਨਾ ਵਰਤੋ ।
• ਗਰਭਪਾਤ ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਨੇ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ । ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰ ਤੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਵੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਵੱ ਧੋ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣੋ । ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ।
ਇੱ ਕ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
• ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਮੈ ਂਟਲ ਹੈ ਲਥ ਅਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਹਾਿਰਆਂ ਤੱ ਕ ਿਲੰ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਇਟ ਹੈ । ਮੈ ਂਟਲ ਹੈ ਲਥ ਹੈ ਲਪਲਾਇਨ (1-866-531-2600 ਜਾਂ
mentalhealthhelpline.ca) ਤੇ ਓਨਟਾਿਰਓ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਿਲੰ ਕ ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋ , ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 911 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਿਡਸਟ੍ਰੈ ਸ ਸੈ ਂਟਰ ਜਾਂ ਸੰ ਕਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
26 • ਗਰਭਪਾਤ

ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਦੇ ਆਮ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੰ ਬਣੀਆਂ , ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ,
ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਵਾਪਰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ (Cervix) ਖੁਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਕੜਵਲ ਪੈ ਣਾ ਬਹੁ ਤ ਪ੍ਰ ਬਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਬਹੁ ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇ ਬਰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱ ਧਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol)
ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ , ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੜਵਲ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੜਵਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ
ਕਾਫੀ ਪ੍ਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਇਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਓਕਸੀਟੋ ਿਸੰ ਨ (Oxytocin) ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (ਇੱ ਕ ਆਈ ਵੀ (IV)
ਿਵੱ ਚ) ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕਸੀਟੋ ਿਸੰ ਨ (Oxytocin) ਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਓਕਸੀਟੋ ਿਸੰ ਨ (Oxytocin) ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਹਲੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ ਦੀ
ਡਿਲਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ , ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਸੋ ਪ੍ਰੌਸਟਲ (Misoprostol) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਗਰਭ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਟਸ਼ੂ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ, ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹੇ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਖਚਾਅ
ਫੈ ਲਾਓ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) (Suction Dilation and Curettage (D&C)), ਜੋ ਿਕ
ਇੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ ਹੈ , ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਲੈ ਸੈ ਂਟਾ ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਹੌ ਲੇ ਿਜਹੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੱ ਥ ਵਰਤਣਗੇ ।
ਸਾਰੀ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ, ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ (ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਸੰ ਕੇਤਾਂ)
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ
ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਅਨੇ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਡਰਾਉਣਾ,ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ
ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਡਿਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸੋ ਉਹ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਏ ਜੋ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸਿਥਿਸਸਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ),ਜੋ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਖ
ਵੱ ਖ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਸ਼ ਕਰੇ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਦਰਦ ਲਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ , ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਆਮ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਅੰ ਤਰਨਸੀ ਜਾਂ ਆਈਵੀ) ਰਾਹੀਂ,
‘ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਐਨਲਜੇ ਸੀਆ (ਪੀਸੀਏ) ਪੰ ਪ’ (‘patient controlled analgesia
(PCA) pump’) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌ ਰਫੀਨ (morphine) ਜਾਂ ਫੈ ਨਟੇ ਨਲ (fentanyl)
ਹੈ । ਇਹ ਪੰ ਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤ੍ਰਣ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਇੱ ਕ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਪੰ ਪ ਉਨੀਂ ਦੇ ਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇ ਰ ਤੱ ਕ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਏ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਪ ਵਰਤ ਰਹੇ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਗੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਂ ਨਿਜੱ ਠ ਰਹੇ ਹੋ ।

• ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਲੰ ਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ Aਤੇ ਜਾਣਾ
• ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ
• ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ ਸੋ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣਾ
• ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਜੀਿਵਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
• ਖਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ,ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਪਿੜਆਂ , ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੈ ਂਡ,
ਅਲਟ੍ਰ ਾਸਾਉਂਡ ਤਸਵੀਰ) ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ
• ਪਾਲਣ ਪੋ ਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਕਪੜੇ ਪੁਆਏ ਜਾਣਾ, ਲਪੇ ਟੇ ਜਾਣਾ)
• ਦਫਨਾਏ ਜਾਂ ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ
• ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਅਤੇ ਪਕੜਨਾ
ਡਿਲਵਰੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ,
ਪਕੜਨਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੋ ਵੇ। ਕਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ, ਪਤਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ।
ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ । ਕਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ, ਜਦਿਕ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ
ਕਰੋ , ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਿਨਜੀ ਚੋ ਣ ਹੈ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫੈ ਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਗੀ।
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ਿਵਿਮੰ ਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਟੋ ਰੋਂਟੋ, 1984
ਸ੍ਰੋ ਤ:ਹੈ ਲਥ ਕੈ ਨੇ ਡਾ, 1999 ਫੈ ਮਲੀ-ਸੈ ਂਟਰਡ ਮੈ ਟਰਿਨਟੀ ਐਂਡ ਿਨਊਬੌ ਰਨ ਕੇ ਅਰ, ਪੰ ਨਾ 8.7।
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਲੰ ਗ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ
ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ, ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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• ਜੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਚਾਹੇ , ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਣਾ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋ ਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ
• ਸੋ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਣਾ; ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁਪਚਾਪ ਸੋ ਗ ਕਰ ਸਕਣਾ; ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰ ਨ ਅਿਹਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
• ਪੋ ਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਆਨੁਵੰ ਿਸ਼ਕ ਕਾਉਂਸਿਲੰ ਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
• ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਹੋ ਣਾ
• ਟੇ ਲੀਫੋ ਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਫੌ ਲੋ-ਅੱ ਪ ਦੇ ਖਭਾਲ (ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ) ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੋ ਣਾ
ਿਵਿਮੰ ਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਪੇ ਰੈਂਟਸ ਐਟ ਦ ਹੌ ਸਿਪਟਲ: ਐਟ ਦ ਟਾਇਮ ਆਫ ਦ ਬੇ ਬੀਜ਼
ਡੈ ਥ (Rights of parents at the hospital: At the time of the baby’s
death) ਤੋ ਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਟੋ ਰੋਂਟੋ: ਿਵਿਮੰ ਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, 1984

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਜਾਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ
ਪਕੜਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਈ ਘੰ Aਟੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਿਕਵੇ ਂ ਲਗੇ ਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇ ਂ
ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਗੇ । ਕਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਚੰ ਤਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁ ੰ ਚੇਗਾ।
ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਗੇ , ਪਕੜਨਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੇ ਸਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ
ਦੇ ਖਣ ਜਾਂ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋ ਏ ਹੀ ਨਾ।
ਆਪਣਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਡਿਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਥਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋ ਂ
ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਜਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਦੇ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੋ ਗੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈ ਸਲਾ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਜਾਂ ਪਕੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ
ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ , ਜਦਿਕ ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ
ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ
ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਟੀਮ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰਭ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ
ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਖੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ।
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਪਰ ਨਾ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਨੱਘੇ ਕੰ ਬਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ
ਲਪੇ ਟਣ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾ ਸਕੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਨਾ ਸਕੋ ।
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• ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇ ਂ ਜੋ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ।
• ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਖੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ।
• ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕੋ ਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰ ਨੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਆਪਣਾ
ਫੈ ਸਲਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਫੋ ਟੋ ਆਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਏ, ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗਾ।

ਜਨਮ ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਰਨ (ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ)
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਓਨਟਾਿਰਓ ਦੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ,
ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 20 ਹਫਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈ ਦੇ ਹੋ ਏ ਿਜਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਿਤਅਿਧਕ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਜੰ ਦਾ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ
ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਿਰਓ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇ ਟ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਅਨੇ ਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਅਨੇ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇ ਟਾਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਗਰਭ ਦੇ 19 ਹਫਿਤਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈ ਦੇ ਹੋ ਏ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋ ਏ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਏ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਰਗੀਿਕ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਮੌ ਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇ ਟ ਹੋ ਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਨ ਮੰ ਨੇ ਅਤੇ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰ ਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ
ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।

ਹਾਲਾਂਿਕ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ , ਅਨੇ ਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਸੰ ਬੰਧੀ ਘੋ ਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤਫਸੀਲਾਂ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋ ਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਡ ਹੋ ਣਗੇ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਫਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱ ਕ
• ਸਮੇ ਂ ਜਾਂ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰ ਦਸ਼ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ, ਛੂਹਣਾ, ਪਕੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਪੋ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
• ਬੱ ਚੇ, ਮੌ ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੰ ਸਕਾਰ) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੂਿਚਤ ਹੋ ਣਾ
• ਇੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌ ਿਖਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਣਾ:
º ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ
º ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਰੇ
º ਜਰੂ ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਮ ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਰਨ)
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਤਸਵੀਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇ ਟ) ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਕਰਨਾ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਣਾ
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ, ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੇ ਵਾ ਚੁਣਨਾ
• ਿਨਰਨੇ ਜਾਂ ਪੱ ਖਪਾਤ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ ਸਨੇ ਹੀ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ
• ਅਿਜਹੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ , ਸਨੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਪ੍ਰ ਤੀਿਕਿਤਆਵਾਂ, ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋ ਣਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ
• ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ
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