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ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਮਦਾਂ
•
•
•
•
•
•
•
•

cervix
doctor
due date (when your baby is due)
hormones
hospital
midwife
period
womb

•
•
•
•
•
•
•
•

ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ
ਡਾਕਟਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)
ਹਾਰਮੋਨ
ਹਸਪਤਾਲ
ਦਾਈ
ਮਾਹਵਾਰੀ
ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ

ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ
•
•
•
•
•

abnormality
blood test
fetal movements
ultrasound scan
urine test

•
•
•
•
•

ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ
ਖਨ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਭਰਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ
ਪਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਘਾਟਾ
•
•
•

depression
domestic violence
ectopic pregnancy

•
•
•

•
•

miscarriage
stillbirth

•
•

ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਘਰੇਲ ਪਹੂੰ ਸਾ
ਉਹ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਪਜਸ ਪਵੱ ਚ ਭਰਣ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਪਟਊਬ ਪਵੱ ਚ ਪਲ਼ਦਾ
ਹੈ
ਗਰਭਪਾਤ
ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਭਪਾਤ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਸਹਤ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abdominal pain
alcohol
anaemia
back pain
bleeding
blood pressure
caffeine
constipation
cramp
dehydration
diabetes
examination
exercise
fever
German measles (rubella)
headache
heartburn
HIV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਪੇਟ ਦਰਦ
ਅਲਕੋਹਲ
ਸਰੀਰ ਪਵੱ ਚ ਲਹ ਦੇ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਪਪੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ
ਖਨ ਦਾ ਵਗਣਾ
ਖਨ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਕੈਫੀਨ
ਕਬਜ਼
ਕੜਵੱ ਲ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਸ਼ਗਰ
ਜਾਂਚ
ਕਸਰਤ
ਬੁਖਾਰ
ਜਰਮਨ ਖਸਰਾ (ਰੁਬੈਲਾ)
ਪਸਰ ਦਰਦ
ਪਦਲ ਦੀ ਜਲਣ
ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infection
nausea
oedema (swelling)
pelvic floor exercises
perineum
piles
pre-eclampsia
protein in urine
smoking
stress incontinence
stretch marks
thrush
vaginal discharge
vomiting

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Apgar score

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blood test
behaviour
birth
blood pressure
breathing
breech
caesarean section
cervix
contraction
dilating (progressing)
doctor
epidural

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

examination
gas and air
home birth
hospital
induction of labour
labour
midwife
pain relief
perineum
Pethidine
placenta (afterbirth)
positions
pushing
relax
rupture of membranes (waters breaking)
show (mucus plug)
TENS machine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਲਾਗ
ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ
ਸੋਜ਼ਸ
ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਡ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ
ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ
ਬਵਾਸੀਰ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਖਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਪਪਸ਼ਾਬ ਪਵੱ ਚ ਪਰੋਟੀਨ
ਤੂੰ ਬਾਕਨੋਸ਼ੀ
ਖੂੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਣਾਓ ਪਵੱ ਚ ਪਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਨਕਲ ਜਾਣਾ
ਪਖਚਾਓ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ
ਯੋਨੀ ਦੇ ਛਾਲੇ
ਯੋਨੀ ਪਵੱ ਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਗਣਾ
ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

ਪਰਸਤੀ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ

ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਮ ਪਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਧੀ
ਪਬਪਤਾ ਪਵੱ ਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਚਾ
ਪਵਵਹਾਰ
ਜਨਮ
ਖਨ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪੁੱ ਠਾ ਹੋਣਾ
ਪੇਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ
ਮਾਸ਼ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁੂੰ ਗੜਨਾ
ਖੁੱ ਲਹ ਜਾਣਾ (ਪਰਗਤੀ ਕਰ ਪਰਹਾ)
ਡਾਕਟਰ
ਪਦਮਾਗ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਨੂੰ ਕੱ ਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤੂੰ ਨ ਪ ੱ ਲੀਆਂ ਪਵੱ ਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪ ੱ ਲੀ ਪਡਊਰਾ ਮੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ
ਜਾਂਚ
ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪਵੱ ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਣਾ
ਹਸਪਤਾਲ
ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਪਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਤੀ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ
ਪਰਸਤੀ ਪੀੜਾਂ
ਦਾਈ
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ
ਇੱ ਕ ਦਰਦ ਪਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ
ਔਲ਼
ਸਪਥਤੀਆਂ
ਧੱ ਕਣਾ
ਸ਼ਾਂਤ
ਪ ੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਫਟਣਾ
ਸ਼ੋਅ (ਬਲਗਲ ਪਲੱਗ)
ਟੈਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ
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•

transition

•

•

vitamin K

•

•

water birth

•

ਪਪਰਵਰਤਨ
ਪਵਟਾਮਨ ਕੇ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱ ਬ ਪਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ

ਨਾੜਆ ਕੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ
ਬਾਅਦ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abdominal pain
constipation
depression
fever
infection
lochia (bleeding)
pelvic floor exercises
piles
pre-eclampsia
sanitary towels
stress incontinence
stretch marks
thrombosis (blood clot)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਪੇਟ ਦਰਦ
ਕਬਜ਼
ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਬੁਖਾਰ
ਲਾਗ
ਪਰਸਤੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਨ ਦਾ ਵਗਣਾ
ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਡ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ
ਬਵਾਸੀਰ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਖਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਤੌਲੀਏ
ਖੂੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਣਾਓ ਪਵੱ ਚ ਪਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਨਕਲ ਜਾਣਾ
ਪਖਚਾਓ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ
ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ

ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bottle-feeding
breast
colostrum, first milk
express milk
formula milk
latching on (attachment)
let-down reflex (milk ejection reflex)
mastitis
nipple
positions
teat

Apgar score
bathing
examination
failure to thrive (not gaining weight)
hearing test
immunisations
jaundice
meconium
nappy
reflexes
skin rash
sleep
vitamin K

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਪਲਾਉਣਾ
ਛਾਤੀ
ਪਪਹਲਾ ਦੁੱ ਧ
ਛਾਤੀ ਪਵੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਪਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ
ਫਾਰਮਲਾ ਦੁੱ ਧ
ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਦੁੱ ਧ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਪਰਪਕਪਰਆ
ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ
ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਚੀ
ਸਪਥਤੀਆਂ
ਚਚੀ

ਨਵਜਾਤ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਪਿਹਤ

ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਮ ਪਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਧੀ
ਨਹਾਉਣਾ
ਜਾਂਚ
ਵਧਣ ਫੁੱ ਲਣ ਪਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ (ਭਾਰ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ )
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਟੀਕੇ
ਪੀਲ਼ੀਆ
ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਟੱ ਟੀ
ਕੱ ਛੀ
ਪਰਤੀਪਕਪਰਆਵਾਂ
ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਤ ਪਪੱ ਤੀਆਂ
ਨੀਂਦ
ਪਵਟਾਮਨ ਕੇ
www.babycentre.co.uk

10 steps to a healthy pregnancy
ਿਸਹਤਮ&ਦ ਗਰਭਕਾਲ ਲਈ 10 ਜ਼ਰ0ਰੀ ਗ2ਲ3
ਿਦ#ਕਤ& ਤ' ਮuਕਤ ਗਰਭਕਾਲ ਅਤ0 ਿਸਹਤਮ3ਦ ਬ#ਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤuਹਾਡ0 ਕ:ਲ ਿਬਹਤਰੀਨ ਮ=ਕਾ ਹ>। ਜ0 ਤuਸA ਹ0ਠ& ਦ#ਸ0 ਜਾਣ ਵਾਲ0
ਕuਝ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦ0ਸ਼& ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ::

ਗਰਭਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ7ਖਭਾਲ ਦਾ 9ਬ&ਧ ਮu2ਢ ਤ> ਕਰ?।
ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਚ3ਗੀ ਦ0ਖਭਾਲ ਤuਹਾਡ0 ਬ#ਚ0 ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਬ0ਹHਦ ਜ਼ਰJਰੀ ਹ>। ਆਪਣੀ ਦ0ਖਭਾਲ ਦਾ Lਬ3ਧ ਮu#ਢ ਤ' ਕਰਨ
ਦਾ ਭਾਵ ਹ> ਜਨਮ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ& ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚ3ਗਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਵਾਸਤ0 ਤuਹਾਡ0
ਕ:ਲ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ& ਹ:ਵ0ਗਾ।

ਸਹੀ ਖuਰਾਕ ਲਓ।
ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਸ3ਤuਿਲਤ ਭ:ਜਨ ਅਤ0 ਪ=ਸ਼ਿਟਕ ਖuਰਾਕ ਲ>ਣਾ ਬਹuਤ ਜ਼ਰJਰੀ ਹ>। ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ& ਡਾਕਟਰ ਤ' ਖuਰਾਕ ਸਬ3ਧੀ
ਸਲਾਹ ਲਵ:, ਖਾਸ ਤ=ਰ ’ਤ0 ਜ0 ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਕuਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭ:ਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹA ਕਰਦਾ।

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼3 ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ2ਖ?।
ਕuਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭ:ਜਨ ਗਰਭਕਾਲ ਿਵਚ ਨਾ ਕਰ:, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤuਹਾਡ0 ਬ#ਚ0 ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹ: ਸਕਦਾ ਹ>।
ਿਮਸਾਲ ਵਜ'
• ਿਵਸ਼0ਸ਼ ਿਕਸਮ ਦਾ ਨਰਮ ਪਨੀਰ।
• ਘ#ਟ ਪ#ਿਕਆ ਜ& ਕ#ਚਾ ਮੀਟ।
• ਅਣਧ:ਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤ0 ਸਲਾਦ।
• ਅ#ਧ ਪ#ਿਕਆ ਮਾਸ ਅਤ0 ਕ#ਚ0 ਜ& ਹਲਕ0 ਪ#ਕ0 ਹ:ਏ ਆਂਡ0।
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ& ਡਾਕਟਰ ਤ' ਉਹਨ& ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼& ਬਾਰ0 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵ:, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਖਾਣੀਆਂ
ਸuਰ#ਿਖਅਤ ਹ:ਣ।

ਫ?ਿਲਕ ਐਿਸਡ ਨਾਲ ਭਰਪ0ਰ ਸ&ਪ0ਰਕ ਪਦਾਰਥ ਲਵ? ਅਤ7 ਮ2ਛੀ ਖਾਓ।
ਫ:ਿਲਕ ਐਿਸਡ (ਿਜਸ W ਫ:ਲ0ਟ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ&ਦਾ ਹ>) ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਲ>ਣਾ ਜ਼ਰJਰੀ ਹu3ਦਾ ਹ>, ਇਸ ਨਾਲ ਬ#ਚ0 ਿਵਚ ਸਪਾਈਨਾ
ਿਬਿਫਡਾ (ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਚ ਜਨਮ ਸਮX ਤ#ਕ ਬ#ਚ0 ਦੀ ਰੀੜY ਦੀਆਂ ਕਈ ਹ#ਡੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਨਹA ਹ:ਈਆਂ ਹu3ਦੀਆਂ ਅਤ0 ਇਸ
ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਧਰ3ਗ ਵੀ ਹ: ਜ&ਦਾ ਹ>) ਵਰਗੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤ0 ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਪ3ਗਤਾ ਰ:ਕਣ ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ>। ਗਰਭ
ਧਾਰਨ ਦੀ ਯ:ਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ& W ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦ#ਤੀ ਜ&ਦੀ ਹ> ਿਕ ਗਰਭਕਾਲ ਦ0 ਪਿਹਲ0 ਿਤ3ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਦ=ਰਾਨ ਫ:ਿਲਕ ਐਿਸਡ ਦ0 400 mcg ਸਮਰ#ਥਾ ਵਾਲ0 ਸ3ਪJਰਕ ਰ:ਜ਼ਾਨਾ ਲ>ਣ। ਫ:ਲ0ਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤ0 ਸਵ0ਰ ਦ0 ਨਾਸ਼ਤ0 ਵ0ਲ0 ਲਏ
ਜਾਣ ਵਾਲ0 ਕuਝ ਅਨਾਜ& ਿਵ#ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜ&ਦਾ ਹ>।

ਤ0ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮ#ਛੀਆਂ (ਿਜਵX ਿਕ ਹ>ਿਰ3ਗ, ਮ>ਿਕਰਲ, ਸਾਲਮਨ ਜ& ਸਾਰਡਾਈਨਜ਼) ਤuਹਾਡ0 ਵਧ ਰਹ0 ਬ#ਚ0 ਲਈ ਚ3ਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ> ਿਕ ਤuਸA ਹਫਤ0 ਿਵਚ ਦ: ਵਾਰੀ ਤ' ਵ#ਧ ਿਇਹਨ& W ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਲ&ਿਕ ਤuਸA ਹ:ਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ
ਮ#ਛੀਆਂ ਿਜ3ਨੀਆਂ ਚਾਹ:, ਓਨੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦ0 ਹ:। ਜ0 ਤuਹਾW ਮ#ਛੀ ਚ3ਗੀ ਨਹA ਲ#ਗਦੀ ਤ& ਤuਸA ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲ0 ਮ#ਛੀ ਦ0
ਸ3ਪJਰਕ ਪਦਾਰਥ ਲ> ਸਕਦ0 ਹ:, ਪਰ ਤuਹਾW ਉਸ ਬ_&ਡ ਬਾਰ0 ਇਹ ਜ&ਚਣਾ ਹ:ਵ0ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ& ਲਈ ਢuਕਵ& ਹ:ਵ0।

ਬਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰ?।
ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਿਜਹੜਾ ਤuਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧ0ਗਾ, ਉਸ W ਸਿਹਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਤuਹਾW ਤਾਕਤ ਦ0 ਸਕਦੀ ਹ> ਅਤ0 ਜਨਮ ਪੀੜਾ
ਦ=ਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਮuਸ਼#ਕਤ ਤuਸA ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦ0 ਕਾਬਲ ਹ:ਵ:ਗ0। ਇਸ ਦ0 ਨਾਲ ਹੀ ਬ#ਚ0 ਦ0 ਜਨਮ ਤ' ਬਾਅਦ
ਤuਹਾW ਆਪਣਾ ਪਿਹਲ& ਵਾਲਾ ਡੀਲ ਡ=ਲ ਪਾਉਣ ਿਵ#ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲ0ਗੀ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਤuਸA ਚੜYਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕਦ0 ਹ:
ਅਤ0 ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਤuਹਾW ਤਣਾਅ ਤ' ਮuਕਤ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ>। ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ, ਿਜਵX ਸ>ਰ, ਤ>ਰਾਕੀ ਜ&
ਯ:ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕ:ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ:।

ਫਰਸ਼ ‘ਤ7 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ7ਡ0 ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ3 ਤ> ਸ਼uਰ0ਆਤ ਕਰ?।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ& ਗਰਭਵਤੀ ਹu3ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ& ਿਜ3ਨY& ਦ0 ਬ#ਚ0 ਹ:ਏ ਹu3ਦ0 ਹਨ, ਉਹਨ& ਲਈ ਿਛ#ਕਦ0, ਹ#ਸਿਦਆਂ ਜ& ਕਸਰਤ ਕਰਦ0
ਸਮX ਹਲਕਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਨਕਲਣਾ ਆਮ ਗ#ਲ ਹ>। ਫਰਸ਼ ‘ਤ0 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ0ਡJ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ& ਿਨਯਮਤ ਤ=ਰ ’ਤ0 ਕਰਨ
ਨਾਲ ਤuਸA ਇਸ ਸਮ#ਿਸਆ ਤ' ਛuਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦ0 ਹ:। ਇਹ ਤuਸA ਗਰਭਵਤੀ ਹ:ਣ ਤ' ਪਿਹਲ& ਜ& ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਸ਼uਰJ ਕਰ
ਸਕਦ0 ਹ:। ਵਧ0ਰ0 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ& ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗ#ਲ ਕਰ:।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ O ਘਟਾਓ।
ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡ0 ਦuਆਰਾ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ:ਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ=ਰਨ ਤuਹਾਡ0 ਖJਨ ਰਾਹA ਬ#ਚ0 ਤ#ਕ ਪਹu3ਚ ਜ&ਦੀ ਹ>, ਤuਸA ਸ਼ਰਾਬ
ਉHਕਾ ਹੀ ਛ#ਡਣ ਬਾਰ0 ਫ>ਸਲਾ ਲ> ਸਕਦ0 ਹ:। ਜ0 ਿਫਰ ਵੀ ਤuਸA ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਫ>ਸਲਾ ਕਰ:, ਤ& ਸ਼ਰਾਬ ਦ0 ਇ#ਕ ਜ& ਦ: ਯJਿਨਟ ਲ>ਣ
ਦੀ ਹੀ ਕ:ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ:। ਉਹ ਵੀ ਹਫਤ0 ਿਵਚ ਇ#ਕ ਜ& ਦ: ਵਾਰ, ਇਸ ਤ' ਵਧ ਕ0 ਨਹA। ਸ਼ਰਾਬ ਦ0 ਇ#ਕ ਯJਿਨਟ ਤ' ਭਾਵ ਹ> ਅ3ਦਾਜ਼ਨ:
• ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ , ਸ0ਬ& ਦੀ ਬੀਅਰ ਜ& ਲਾਗ0ਰ ਦਾ ਅ#ਧਾ ਅਧੀਆ
• ਵਾਈਨ ਦਾ ਇ#ਕ ਿਨ#ਕਾ ਗਲਾਸ।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ& ਗਰਭਕਾਲ ਦ=ਰਾਨ ਿਨਯਮਤ ਤ=ਰ ’ਤ0 ਵ#ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ (ਇ#ਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਛ0 ਯJਿਨਟ) ਸ਼ਰਾਬ ਪAਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹਨ& W ਪ>ਦਾ ਹ:ਣ ਵਾਲ0 ਬ#ਿਚਆਂ W ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹ: ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵX ਿਕ ਕuਝ ਿਸ#ਖਣ ਿਵਚ ਿਦ#ਕਤ ਪ0ਸ਼
ਆਉਣਾ ਜ& ਿਫਰ ਜਨਮ ਸਮX ਹ:ਣ ਵਾਲ0 ਕਈ ਗ3ਭੀਰ ਨuਕਸ।

ਕRਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ।
ਕ=ਫੀ, ਚਾਹ ਅਤ0 ਕ:ਲਾ ਵਾਲ0 ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ& ਿਵ#ਚ ਕ>ਫੀਨ ਹu3ਦੀ ਹ>, ਜ: ਸਰੀਰ ਦੀ ਲ:ਹ ਤ#ਤ& W ਸ:ਖਣ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ W Lਭਾਵਤ
ਕਰਦੀ ਹ>। ਕ>ਫੀਨ ਦੀ ਵ#ਧ ਮਾਤਰਾ W ਘ#ਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬ#ਚਾ ਪ>ਦਾ ਹ:ਣ ਅਤ0 ਗਰਭ ਿਡ#ਗਣ ਦ0 ਖਤਰ0 ਨਾਲ ਜ:ਿੜਆ ਿਗਆ ਹ>।

ਿਦਨ ਿਵਚ ਚਾਰ ਕ#ਪ ਕ=ਫੀ (ਜ& ਛ0 ਕ#ਪ ਚਾਹ ਜ& ਕ:ਲਾ ਦ0 ਅ#ਠ ਕ>ਨ) ਤuਹਾਡ0 ਬ#ਚ0 W ਨuਕਸਾਨ ਨਹA ਪਹu3ਚਾਵ0ਗੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਤuਹਾW
ਕ>ਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵ#ਲ ਿਧਆਨ ਦ0ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ>। ਕ>ਫੀਨ ਤ' ਿਬਨ& ਕ=ਫੀ, ਚਾਹ ਆਿਦ ਲ>ਣ ਦੀ ਕ:ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ: ਜ& ਫਲ&
ਦਾ ਰਸ ਜ& ਿਫਰ ਿਨ3ਬJ ਪਾ ਕ0 ਿਮਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇ#ਕ ਗਲਾਸ ਲ>ਣ ਦੀ ਕ:ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ:।

ਤ&ਬਾਕ0ਨ?ਸ਼ੀ ਬ&ਦ ਕਰ?।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ& ਤ3ਬਾਕJਨ:ਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਰਭ ਿਡ#ਗਣ, ਸਮX ਤ' ਪਿਹਲ& ਬ#ਚਾ ਪ>ਦਾ ਹ:ਣ, ਿਨਰਜੀਵ ਬ#ਚਾ ਪ>ਦਾ ਹ:ਣ
ਅਤ0 ਜਨਮ ਤ' ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਬ#ਚ0 ਦੀ ਮ=ਤ ਵਰਗ0 ਖਤਰ0 W ਵਧਾ ਲ`ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤ' ਪਿਹਲ& ਹੀ ਜ0 ਤuਸA
ਤ3ਬਾਕJਨ:ਸ਼ੀ ਬ3ਦ ਕਰ ਿਦਓ ਤ& ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਰਹ0ਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਰ:ਜ਼ ਤuਹਾਡ0 ਵ#ਲ' ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਗਰਟ& ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਘਟਣ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ0 ਬ#ਚ0 ਦ0 ਸਮ#ਿਸਆਵ& ਤ' ਮuਕਤ ਜਨਮ ਲ>ਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਵਧ0ਗੀ।

ਥ?ੜTਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰ0ਰ ਕਰ?।
ਗਰਭਕਾਲ ਦ0 ਸ਼uਰJ ਿਵ#ਚ ਜ& ਅਖੀਰ ਿਵ#ਚ ਜ0 ਤuਸA ਥਕਾਨ ਮਿਹਸJਸ ਕਰਦ0 ਹ: ਤ& ਉਸ ਦਾ ਿਸ#ਧਾ ਮਤਲਬ ਹ> ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਤuਹਾW ‘‘ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਉਣ’’ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ>। ਿਦਨ ਦ0 ਮ#ਧ ਿਵ#ਚ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਝਪਕੀ ਲ>ਣਾ ਤuਹਾਡ0 ਲਈ ਅਤ0 ਤuਹਾਡ0 ਬ#ਚ0
ਲਈ ਚ3ਗਾ ਹ>। ਜ0 ਤuਸA ਸa ਨਹA ਸਕਦ0 ਤ& ਆਪਣ0 ਪ>ਰ ਉHਪਰ ਿਕਸ0 ਚੀਜ਼ ’ਤ0 ਰ#ਖ ਲਓ ਅਤ0 30 ਿਮ3ਟ ਜ& ਇਸ ਤ' ਵ#ਧ ਸਮX ਲਈ
ਆਰਾਮ ਕਰ:।
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Pregnancy symptoms you should never ignore
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ* ਲ,ਛਣ ਿਜ1ਨ34 5 ਤuਹਾ5 ਕਦੀ ਅਣਿਡ,ਠ ਨਹ= ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਹ ਗ$ਲ ਜਾਣਨੀ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ2 ਿਕ ਤuਸ4 ਜ5 ਕuਝ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵ$ਚ ਮਿਹਸ=ਸ ਕਰ ਰਹ> ਹ5, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹ2
ਿਕ ਨਹ4। ਪਰ ਜ> ਤuਹਾC ਇਹਨD ਿਵਚE ਕ5ਈ ਸਮ$ਿਸਆ ਹ5ਵ> ਤD ਫ਼Iਰਨ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜD ਡਾਕਟਰ C ਬuਲਾਓ।

ਤuਸ= ਬ,ਸ ‘ਠੀਕ ਮਿਹਸAਸ ਨਹ= ਕਰਦ*’
ਜ> ਤuਹਾC ਿਕਸ> ਲ$ਛਣ ਬਾਰ> ਪ$ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ4, ਜD ਤuਸ4 ਬ$ਸ ਉਂਝ ਹੀ ‘ਠੀਕ ਮਿਹਸ=ਸ ਨਹ4 ਕਰ ਰਹ> ਹ5’ ਤD ਆਪਣ>
ਡਾਕਟਰ ਜD ਦਾਈ C ਫ਼5ਨ ਕਰ5। ਜ> ਕ5ਈ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ2, ਤD ਤuਹਾC ਇਕਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤ> ਜ> ਸਭ
ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹ2 ਤD ਤuਸ4 ਤਸ$ਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲ> ਜਾਓਗ>।

ਿਦਲ ਕ,ਚਾ ਹBਣ ਜ4 ਨਾ ਹBਣ, ਜ4 ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਜ4 ਨਾ ਆਉਣ ਦ* ਨਾਲ ਪ*ਟ ਿਵ,ਚ ਦਰਦ
ਹBਣਾ
ਜ> ਦਰਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜD ਤ>ਜ਼ ਹ2 ਤD ਇਸ ਤE ਸਖ਼ਤ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪ>ਟ ਿਵ$ਚ ਵਾਇਰਸ, ਜD ਭ5ਜਨ ਦ> ਜ਼ਿਹਰਲਾ ਹ5ਣ ਜD
Uੀ-ਇਕਲ2ਮਪਸੀਆ (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤD ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ) ਦਾ ਸWਕ>ਤ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹ2 - ਇਹ ਇ$ਕ ਗWਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹ2
ਿਜਸ ਵ$ਲ ਤuਹਾਡ> ਅਣਜWਮ> ਬ$ਚ> C ਸuਰ$ਿਖਅਤ ਰ$ਖਣ ਲਈ ਫ਼Iਰਨ ਿਧਆਨ ਦ>ਣਾ ਜ਼ਰ=ਰੀ ਹ2।

ਬuਖ਼ਾਰ
ਜ> ਤuਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ 37.5 ਿਡਗYੀ C ਤE ਉZਪਰ ਹ2, ਪਰ ਤਹਾC ਜ਼uਕਾਮ ਜD ਫਲ= ਦ> ਕ5ਈ ਲ$ਛਣ ਨਹ4 ਤD ਉਸ> ਿਦਨ
ਡਾਕਟਰ C ਫ਼5ਨ ਕਰ5। ਜ> ਇਹ 39 ਿਡਗYੀ C ਤE ਉZਪਰ ਹ2, ਤD ਡਾਕਟਰ C ਫ਼Iਰਨ ਬuਲਾਓ। ਸWਭਵ ਹ2 ਿਕ ਤuਹਾC ਕ5ਈ
ਲਾਗ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹ2।

ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮ,ਿਸਆਵ4
ਚੀਜ਼D ਦਾ ਦ5 ਦ5 ਿਦਸਣਾ, ਧuWਦਲਾ ਿਦਸਣਾ, ਘ$ਟ ਿਦਸਣਾ, ਅ$ਖD ਿਵ$ਚ ਰ5ਸ਼ਨੀ ਦ> ਝਲ\ਕਾਰ> ਜD ਚਮਕ ਿਦਸਣੀ ਜ5 ਦ5 ਤE
ਵ$ਧ ਘWਟ> ਤ$ਕ ਰਿਹWਦੀ ਹ5ਵ> ਤD ਇਹ Uੀ-ਐਕਲ2ਮਸੀਆ ਦਾ ਲ$ਛਣ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2।

ਹ,ਥ4, ਮA1ਹ ਅਤ* ਅ,ਖ4 ਦਾ ਸu,ਜ ਜਾਣਾ
ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤD ਿਵ$ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦIਰਾਨ ਕuਝ ਸ5ਜ (ਓਡੀਮਾ) ਆਉਂਦੀ ਹ2 ਜD ਉਹ ਫu$ਲ ਜDਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ>
ਲ$ਛਣ ਗWਭੀਰ ਜD ਅਚਾਨਕ Uਗਟ ਹ5 ਜਾਣ ਅਤ> ਤuਹਾC ਿਸਰ ਦਰਦ ਹ5ਵ> ਜD ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕ5ਈ ਸਮ$ਿਸਆ ਹ5ਵ>, ਤD
ਇਹ Uੀ-ਇਕਲ2ਮਪਸੀਆ ਦਾ ਲ$ਛਣ ਹ5 ਸਕਦ> ਹਨ।

ਤ*ਜ਼ ਿਸਰ ਦਰਦ
ਜ> ਤuਹਾC ਅਿਜਹੀ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹ2, ਜ5 ਦ5 ਜD ਿਤWਨ ਘWਿਟਆਂ ਤE ਵ$ਧ ਰਿਹWਦੀ ਹ2 ਅਤ> ਤuਹਾC ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੀ
ਸਮ$ਿਸਆਵD ਹਨ ਅਤ> ਤuਹਾਡ> ਹ$ਥD, ਪ2ਰD ਅਤ> ਿਚਹਰ> ਿਵ$ਚ ਅਚਾਨਕ ਸ5ਜ਼ ਹ5 ਜDਦੀ ਹ2 ਤD ਤuਹਾC Uੀਐਕਲ2ਮਪਸੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹ2।

ਯBਨੀ ਿਵਚL ਖ਼Aਨ ਿਨਕਲਣਾ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦIਰਾਨ ਿਕਸ> ਸਮ^ ਵੀ ਖ਼=ਨ ਿਨਕਲਣ ਤE ਗWਭੀਰ ਉਲਝਣD ਦ> ਸWਕ>ਤ ਹ5 ਸਕਦ> ਹਨ।
• ਸਖ਼ਤ ਦਰਦ ਜD ਿਬਨD ਦਰਦ ਦ> ਲWਮ> ਸਮ^ ਤ$ਕ ਖ਼=ਨ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤ> ਪ>ਟ ਿਵ$ਚ ਇ$ਕ ਪਾਸ> ਦਰਦ ਹ5ਣਾ ਐਕਟ5ਿਪਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ (ਿਜਸ ਿਵ$ਚ ਭਰ=ਣ ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਤE ਬਾਹਰ ਵਧਣਾ ਸ਼uਰ= ਹ5 ਜDਦਾ ਹ2) ਦਾ ਲ$ਛਣ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2 ਅਤ> ਇਹ
ਇ$ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸWਕਟਕਾਲ ਹuWਦਾ ਹ2।
• ਬਹuਤ ਖ਼=ਨ ਵਿਹਣਾ, ਿਜਸਦ> ਨਾਲ ਿਪ$ਠ ਿਵ$ਚ ਜD ਪ>ਟ ਿਵ$ਚ ਬੜ> ਲWਮ> ਸਮ^ ਤ$ਕ ਦਰਦ ਰਹ>, ਗਰਭਪਾਤ ਹ5 ਸਕਦਾ
ਹ2।
• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ> ਆਖਰੀ ਸਮ^, ਖ਼=ਨ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2 ਿਕ ਔਲ (ਪਲ>ਸ`ਟD) (ਉਹ ਅWਗ ਜ5
ਬ$ਚ> C ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਿਵ$ਚ ਪ5ਸ਼ਣ ਿਦWਦਾ ਹ2 ਅਤ> ਉਸC ਆ$ਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹ2) ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਦੀ ਕWਧ ਤE
ਿਨਕਲਣੀ ਸ਼uਰ= ਹ5 ਗਈ ਹ2। ਇਹ ਸਮ^ ਤE ਪਿਹਲD ਜWਮਣ ਪੀੜਾ (ਉਹ ਜ5 37 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤE ਪਿਹਲD ਸ਼uਰ= ਹ5 ਜਾਣ) ਦਾ
ਲ$ਛਣ ਵੀ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2।

ਯBਨੀ ਤL ਤਰਲ ਿਰਸਣਾ
ਯ5ਨੀ ਤE 37 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤE ਪਿਹਲD ਤਰਲ ਿਰਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ2 ਿਕ ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਿਵ$ਚ ਤuਹਾਡ> ਬ$ਚ> ਦੀ ਸuਰ$ਿਖਆ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਤਰਲ ਦਾ ਬ2ਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਟ ਿਗਆ ਹ2, ਤuਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜD ਦਾਈ ਤuਹਾC ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗ>, ਤD
ਤuਸ4 ਿਕਸ> ਲਾਗ ਤE ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕE ਅਤ> ਸWਭਵ ਤIਰ ‘ਤ> ਸਮ^ ਤE ਪਿਹਲD ਬ$ਚ> C ਜਨਮ ਦ>ਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ5 ਸਕE।

ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਸ ਲ,ਗਣੀ ਪਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਘ,ਟ ਜ4 ਨਾ ਆਉਣਾ
ਇਹ ਿਨਰਜਲੀਕਰਨ ਦਾ (ਸ਼ਰੀਰ ਿਵ$ਚE ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ) ਲ$ਛਣ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵ$ਚ ਹ5ਣ ਵਾਲੀ
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਲ$ਛਣ ਵੀ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2, ਇਹ ਉਹ ਸਿਥਤੀ ਹ2 ਜ5 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦIਰਾਨ ਹuWਦੀ ਹ2, ਅਤ> ਤuਹਾਡ> ਤ>
ਤuਹਾਡ> ਬ$ਚ> ਲਈ ਉਲਝਣD ਪ2ਦਾ ਹ5ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵ$ਧ ਕਰਦੀ ਹ2।

ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜ4 ਜਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣਾ
ਜ> ਤuਹਾC ਬuਖ਼ਾਰ, ਕWਬਣੀ, ਅਤ> ਿਪ$ਠ ਦਰਦ ਹ2 ਤD ਤuਹਾC ਮ=ਤਰ ਮਾਰਗ ਿਵ$ਚ ਲਾਗ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹ2। ਇਸ ਨਾਲ
ਗuਰਿਦਆਂ, ਬਲ2ਡਰ ਜD ਿਪਸ਼ਾਬ Uਣਾਲੀ ਦ> ਿਕਸ> ਹ5ਰ ਿਹ$ਸ> ਤ> ਅਸਰ ਪ`ਦਾ ਹ2। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ Uਤੀਰ5ਧੀ ਟੀਿਕਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ2।

ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ
ਜ> ਤuਹਾC ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ> ਸ਼uਰ= ਿਵ$ਚ ਿਦਨ ਿਵ$ਚ ਦ5 ਤE ਿਤWਨ ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤD ਤuਹਾਡ> ਸਰੀਰ
ਿਵ$ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹ2। ਤuਹਾC ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ=ਰਤ ਪ2 ਸਕਦੀ ਹ2। ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਜ5
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵ$ਚ ਬਾਅਦ ਿਵ$ਚ ਜਾਕ> ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ> ਿਜWਨbD ਨਾਲ ਪ$ਸਲੀਆਂ ਦ> ਿਬ$ਲਕuਲ ਹ>ਠD ਦਰਦ ਅਤ>
ਨਾਲ ਹੀ ਬuਖ਼ਾਰ ਹuWਦਾ ਹ2, Uੀ-ਐਕਲ2ਮਪਸੀਆ ਦਾ ਲ$ਛਣ ਹ5 ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ*ਹBਸ਼ੀ ਜ4 ਚ,ਕਰ ਆਉਣ*
ਤuਹਾਡਾ ਬ$ਲਡ U2ਸ਼ਰ ਘ$ਟ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2। ਹ5ਰ ਿਕਸ> ਕਾਰਣ ਦਾ ਸ਼$ਕ ਦ=ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜD ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਗ$ਲ ਕਰ5

ਪ*ਟ ਦ* ਹ*ਠਲ* ਿਹ,ਸ* ਿਵ,ਚ ਸਖ਼ਤ ਦਰਦ
ਪ>ਟ ਦ> ਦ5ਵ^ ਜD ਇ$ਕ ਪਾਸ> ਦਰਦ ਹ5ਣੀ ਐਕਟ5ਿਪਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, (ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਿਵ$ਚ ਭਰ=ਣ ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਤE
ਬਾਹਰ ਫ2ਲ5ਪੀਅਨ ਿਟਊਬ ਿਵ$ਚ ਪਲਣਾ ਸ਼uਰ= ਹ5 ਜDਦਾ ਹ2), ਗਰਭਪਾਤ, ਸਮ^ ਤE ਪਿਹਲD ਜWਮਣ ਪੀੜD ਜD ਔਲ ਦਾ
ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਦੀ ਕWਧ ਤE ਵ$ਖ ਹ5ਣ ਦਾ ਲ$ਛਣ ਵੀ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹ2।

ਬ,ਚਾ ਿਹਲਜuਲ ਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹBਵ*, ਜ4 ਉਸਦੀ ਬਹuਤ ਥBੜ3ੀ ਿਹਲਜuਲ ਹBਵ*।
ਜ> 21 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦ> ਬਾਅਦ ਤuਹਾਡ> ਬ$ਚ> ਨ> ਿਹ$ਲਣਾ ਡu$ਲਣਾ ਬWਦ ਕਰ ਿਦ$ਤਾ ਹ2, ਜD 24 ਘWਿਟਆਂ ਤE ਵ$ਧ ਸਮ^ ਤ$ਕ
ਉਸਦੀ ਿਹ$ਲਜuਲ ਮ$ਠੀ ਪ2 ਗਈ ਹ5ਵ>, ਤD ਤuਹਾਡ> ਬ$ਚ> C ਕ5ਈ ਿਬਪਤਾ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹ2।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵ,ਚ ਸਾਰ* ਸਰੀਰ ਤ* ਖ਼ਾਿਰਸ਼ ਹBਣੀ
ਇਸ ਸਮ$ਿਸਆ ਤE ਇਸ ਲ$ਛਣ ਦਾ ਸWਕ>ਤ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹ2, ਿਕ ਤuਹਾਡ> ਿਜਗਰ ਿਵ$ਚ ਕ5ਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹ2 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ> ਜ>
ਖ਼ਾਿਰਸ਼ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਰਾਤ ਵ>ਲ> ਸਭ ਤE ਦuਖਦਾਈ ਅਤ> ਤuਹਾਡ> ਪ2ਰD ਅਤ> ਹ$ਥD ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤ> ਹuWਦੀ ਹ5ਵ>।

ਿਡ,ਗ ਪQਣਾ ਜ4 ਪ*ਟ ਤ* ਮu,ਕਾ ਜ4 ਧ,ਕਾ ਲ,ਗਣਾ
ਆਪਣ> ਡਾਕਟਰ ਜD ਦਾਈ C ਕਾ$ਲ ਕਰ5 ਅਤ> ਉਸC ਪ=ਰੀ ਤਰbD ਸਹੀ ਦ$ਸ5 ਿਕ ਕੀ ਹ5ਇਆ ਸੀ। ਸWਭਵ ਤIਰ ‘ਤ> ਤuਹਾC
ਿਚWਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲ5ੜ ਨਹ4 ਹ5ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਬ$ਚਾ ਬ$ਚ>ਦਾਨੀ ਿਵ$ਚ ਸuਰ$ਿਖਅਤ ਹ2 । ਪਰ ਜ> ਤuਸ4
ਪ$ਿਠਆਂ ਦ> ਸuWਗੜਨ ਜD ਯ5ਨੀ ਤE ਿਕਸ> ਤਰਲ ਦਾ ਿਰਸਣਾ, ਜD ਖ਼=ਨ ਿਨਕਲਣਾ ਮਿਹਸ=ਸ ਕਰ5, ਤD ਫ਼Iਰਨ ਆਪਣ>
ਡਾਕਟਰ ਜD ਦਾਈ C ਕਾ$ਲ ਕਰ5 ਜD ਆਪਣ> ਸਭ ਤE ਨ>ੜ> ਦ> ਐਕਸੀਡ`ਟ ਅਤ> ਐਮਰਜ`ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸWਪਰਕ ਕਰ5।
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ਮ"# ਜ%ਮਣ ਪੀੜ* ਹ, ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮ"# ਿਕਵ8 ਪਤਾ ਲ;ਗ ਸਕਦਾ ਹ"?
ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਜ(ਮਣ ਪੀੜ. ਵ0ਖਰੀਆਂ ਹu(ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤuਹਾ8 ਓਦ: ਪਤਾ ਲ0ਗ ਸਕਦਾ ਹ> ਿਕ ਤuਹਾ8 ਸ0ਚਮu0ਚ ਜ(ਮਣ ਪੀੜ.
ਹA ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜB ਹBਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪ(ਜ ਗ0ਲ. ਿਵ0ਚ: ਤuਹਾਡB ਨਾਲ ਇ0ਕ ਜ. ਵ0ਧ ਹAਣ:
• ਜਦ: ਬ0ਚBਦਾਨੀ ਦB ਪ0ਠB ਸu(ਗੜਨ ਲ0ਗਣ ਜ. ਕ0ਸB ਜਾਣ, ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਿਨਯਮਤ ਤIਰ ’ਤB ਚ0ਲB ਅਤB ਇਹਨ. ਦਾ ਵਕਫਾ ਘਟਦਾ
ਜਾਵB ਅਤB ਇਹ ਲ(ਮB ਅਤB ਹAਰ ਤBਜ਼ ਹAਣ ਲ0ਗਣ।
• ਤuਹਾਡੀ ਰੀੜP ਦੀ ਹ0ਡੀ ਿਵ0ਚ ਹBਠ. ਕਰਕB ਦਰਦ ਹAਵ,B ਿਜਵQ ਿਕ ਅਕਸਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਮIਕB ਹAਣ ਵਾਲB ਕੜਵ0ਲ. ਕਰਕB ਹu(ਦਾ ਹ>।
• ਤuਹਾਡੀ ਯAਨੀ ਿਵ0ਚ: ‘ਸ਼Aਅ’ (ਭTਰੀ ਜ. ਖTਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਲਗਮ ) ਬਾਹਰ ਆਵB।
• ਪਾਣੀ ਪ>ਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜਾਵB। ਤuਹਾਡB ਬ0ਚB 8 ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭਰੀ ਇ0ਕ ਥ>ਲੀ ਿਵ0ਚ ਸuਰ0ਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਹu(ਦਾ ਹ>। ਜ(ਮਣ ਪੀੜ.
ਵBਲB ਇਹ ਫਟ ਜ.ਦੀ ਹ> ਅਤB ਪਾਣੀ ਪ>ਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜ.ਦਾ ਹ>। ਜB ਤuਹਾ8 ਇਸ ਦB ਨਾਲ ਹੀ ਪ0ਠB ਸu(ਗੜਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹAਣ ਲ0ਗB ਤ.
ਇਹ ਜ(ਮਣ ਪੀੜ. ਸ਼uਰT ਹAਣ ਦਾ ਸ(ਕBਤ ਹ>।
• ਤuਹਾਡੀ ਸਰਿਵਕਸ (ਬ0ਚBਦਾਨੀ ਦਾ ਹBਠਲਾ ਿਹ0ਸਾ ਜ. ਮT(ਹ, ਿਜਹੜਾ ਯAਨੀ ਵਾਲB ਪਾਸB ਹu(ਦਾ ਹ>) ਹIਲੀ-ਹIਲੀ ਖu0ਲPਣੀ ਸ਼uਰT ਹA ਜਾਵB
ਅਤB ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਕB 10 ਸ>ˆਟੀਮੀਟਰ ਤ0ਕ ਹA ਜਾਵB। ਇਸ ਗ0ਲ ਦੀ ਪuਸ਼ਟੀ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜ. ਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹ>।

ਆਪਣ= ਡਾਕਟਰ ਜ* ਦਾਈ # ਕਦA ਦ;ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ"?
ਤuਹਾ8 ਲ0ਗਦਾ ਹ> ਿਕ ਤuਹਾ8 ਜ(ਮਣ ਪੀੜ. ਸ਼uਰT ਹA ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤuਹਾ8 ਇਸ ਬਾਰB ਪ0ਕਾ ਨਹV ਪਤਾ ਤ. ਤuਸV ਆਪਣB
ਡਾਕਟਰ ਜ. ਦਾਈ 8 ਪu0ਛ ਸਕਦB ਹA। ਉਹਨ. 8 ਅਿਜਹੀਆਂ ਔਰਤ., ਿਜ(ਨP. 8 ਇਹ ਨਹV ਪਤਾ ਹu(ਦਾ ਿਕ ਉਹਨ. ਦੀਆਂ ਜ(ਮਣ
ਪੀੜ. ਸ਼uਰT ਹA ਚu0ਕੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹV ਅਤB ਿਜ(ਨP. 8 ਸਲਾਹ ਦੀ ਲAੜ ਹu(ਦੀ ਹ>, ਤ: ਅਕਸਰ ਫAਨ ਆਉਂਦB ਰਿਹ(ਦB ਹਨ। ਆਪਣੀ
ਡਾਕਟਰ ਜ. ਦਾਈ 8 ਉਦ: ਫAਨ ਕਰA, ਜਦ::
• ਤuਹਾ8 ਪਾਣੀ ਪ>ਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜਾਵB।
• ਤuਹਾਡੀ ਯAਨੀ ਿਵਚ: ਿਕਸB ਤਰP. ਦਾ ਖTਨ ਆਉਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜਾਵB (ਜਦ: ਤ0ਕ ਉਹ ‘ਸ਼Aਅ’ ਨਾ ਹAਵ)B ।
• ਤuਹਾ8 ਬuਖਾਰ ਹAਵB, ਤBਜ਼ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਤuਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵ0ਚ ਫਰਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹAਵB ਜ. ਿਫਰ ਤuਹਾਡਾ ਿਢ0ਡ ਦuਖ ਿਰਹਾ ਹAਵB।

ਕੀ ਮ"# ਜ%ਮਣ ਪੀੜ* ਹ,ਣ ਤA ਿਬਨ* ਵੀ ਪ;ਿਠਆਂ ਦ= ਸu%ਗੜਨ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹ, ਸਕਦੀ ਹ"?
ਹ.। ਇਸ 8 ਝTਠੀਆਂ ਜ(ਮਣ ਪੀੜ. ਿਕਹਾ ਜ.ਦਾ ਹ> ਜB ਤuਹਾਡੀ ਬ0ਚBਦਾਨੀ ਦਾ ਮT(ਹ ਨਾ ਖu0ਿਲPਆ ਹAਵB (ਤuਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ. ਦਾਈ
ਤuਹਾਡੀ ਜ.ਚ ਸਮQ ਇਸ 8 ਵੀ ਵBਖ ਸਕਦB ਹਨ), ਤuਹਾਡB ਸu(ਗੜਾਓ ਿਨਯਮਤ ਜ. ਤBਜ਼ ਨਾ ਹAਣ ਅਤB ਤuਹਾਡB ਿਢ0ਡ ਿਵ0ਚ ਜ. ਿਪ0ਠ
ਿਵ0ਚ ਹAਣ ਵਾਲB ਿਕਸB ਤਰP. ਦB ਵੀ ਦਰਦ 8 ਕAਸB ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕB ਜ. ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਕB ਆਰਾਮ ਿਮਲ ਜਾਵB।

ਕੀ ਮ"# ਪਤਾ ਲ;ਗ ਸਕਦਾ ਹ" ਿਕ ਜ%ਮਣ ਪੀੜ* ਜਲਦ ਸ਼uਰG ਹ,ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ?
ਹA ਸਕਦਾ ਹ>। ਹਾਲ.ਿਕ ਤuਸV ਇਸ ਗ0ਲ ਬਾਰB ਸuਚBਤ ਵੀ ਨਹV ਹu(ਦ,B ਤuਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬ0ਚB ਦB ਜਨਮ ਤ: ਇ0ਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ. ਹੀ
ਜ(ਮਣ ਪੀੜ. ਲਈ ਿਤਆਰ ਹAਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜ.ਦਾ ਹ>। ਕuਝ ਔਰਤ. ਿਵਚ:
• ਬ0ਚBਦਾਨੀ ਦਾ ਮT(ਹ ਪਿਹਲ. ਹੀ ਖu0ਲPਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜ.ਦਾ ਹ>।
• ਬ0ਚB ਦਾ ਿਸਰ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ0ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼uਰT ਹA ਜ.ਦਾ ਹ>।
• ਯAਨੀ ਿਵਚ: ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜ. ‘ਸ਼Aਅ’ ਦਾ ਰਸਾਵ ਵਧ ਜ.ਦਾ ਹ>।
• ਬਰ>ਕਸਟਨ ਿਹਕਸ ਸu(ਗੜਾਓ (ਇਹਨ. 8 ‘[>ਕਿਟਸ ਸu(ਗੜਾਓ’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ.ਦਾ ਹ>, ਜਦ: ਬ0ਚBਦਾਨੀ ਦB ਪ0ਠB ਮ0ਧ ਗਰਭਕਾਲ ਤ:
ਲ> ਕB 30 ਤ: 60 ਸਿਕ(ਟ. ਲਈ ਸu(ਗੜਦB ਹਨ) ਤBਜ਼ ਹA ਜ.ਦB ਹਨ ਅਤB ਿਨਯਮਤ ਹA ਜ.ਦB ਹਨ।
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Pain relief
ਜ"ਮਣ-ਪੀੜ( ਿਵ+ਚ ਦਰਦ( ਤ0 ਰਾਹਤ
ਜਦ# ਤuਹਾਡੀਆਂ ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਸ਼uਰ4 ਹu,ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ1 ਤuਹਾ6 ਬ8ਚ:ਦਾਨੀ ਿਵ8ਚ ਸu,ਗੜਾਉ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਦਰਦ ਤ# ਕuਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲEੜ ਹE ਸਕਦੀ ਹF। ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਚEਣ1 ਹਨ। ਇਹਨ1 ਸਭ ਚEਣ1 ਦ: ਕuਝ
ਫਾਇਦ: ਅਤ: ਕuਝ ਨuਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਲ:ਖ ਤuਹਾ6 ਦ8ਸ:ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦ: ਅਤ: ਨuਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਦਾਈ 6 ਇਹ ਦ8ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਤuਸN ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹEਗ:, ਤuਸN ਇਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤ: ਹ:ਠ1 ਿਲਖ: ਸ਼ਬਦ1
6 ਵਰਤ ਸਕਦ: ਹE। ਯਾਦ ਰ8ਖE, ਤuਸN ਆਪਣੀਆਂ ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਸ਼uਰ4 ਹE ਜਾਣ ਦ: ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਬਾਰ:
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦ: ਹE।
ਕuਝ ਹEਰ ਚੀਜ਼1 ਵੀ ਹਨ ਜE ਤuਸN ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ: ਹE। ਤuਸN ਇਹ ਤਰੀਕ:
ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦ: ਹE:
• ਗਰਮੀ - ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬEਤਲ ਤuਹਾਡ: ਿਪ8ਠ 'ਤ:, ਿਢ8ਡ 'ਤ: ਜ1 ਚ8ਡ: 'ਤ: ਰ8ਖਣ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ: ਤਣ: ਹEਏ ਪ8ਿਠਆਂ 6
ਿਢ8ਲਾ ਕਰਨ ਅਤ: ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਲFਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ:ਗੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲ
ਸਕਦੀ ਹF।
• ਸਾਹ ਲFਣਾ - ਆਪਣ: ਸਾਹ 'ਤ: ਿਧਆਨ ਦ:ਣ ਨਾਲ ਤuਹਾ6 ਹਰ:ਕ ਸu,ਗੜਾਅ 6 ਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ:ਗੀ।
ਸu,ਗੜਾਅ ਦੀ ਸ਼uਰ4ਆਤ 'ਤ: ਇ8ਕ ਡ4,ਘਾ ਸਾਹ ਲਵE। ਆਪਣ: ਨ8ਕ ਰਾਹN ਸਾਹ ਅ,ਦਰ ਲਵE ਅਤ: ਆਪਣ: ਮ4,ਹ ਰਾਹN ਬਾਹਰ
ਕ8ਢE। ਿਜਵV ਹੀ ਤuਸN ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕ8ਢਦ: ਹE, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼ ਕਰE।
• ਆਰਾਮ - ਸ਼uਰ4ਆਤੀ ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਵ:ਲ: ਅਤ: ਬਾਅਦ ਿਵ8ਚ ਸu,ਗੜਾਵ1 ਦ: ਦਰਿਮਆਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼ ਕਰE।
ਜ: ਤuਸN ਥ8ਕ: ਹEਏ ਨਹN ਹE ਤ1 ਇਹਨ1 ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਸਕEਗ:।
• ਸਿਥਤੀਆਂ - ਵ8ਖ-ਵ8ਖ ਸਿਥਤੀਆਂ 6 ਅਜ਼ਮਾ ਕ: ਇ8ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲ8ਭE ਜE ਸਭ ਤ# ਵ8ਧ ਅਰਾਮਦ:ਹ ਮਿਹਸ4ਸ
ਹEਵ:। ਤuਸN ਹ:ਠ1 ਿਲਖ: ਕ,ਮ ਕਰ ਸਕਦ: ਹE:
• ਖੜX: ਹE ਕ: ਿਬਸਤਰ: 'ਤ: ਜ1 ਆਪਣ: ਸਾਥੀ 'ਤ: ਝuਕ ਸਕਦ: ਹE।
• ਗEਿਡਆਂ ਦ: ਭਾਰ ਹE ਸਕਦ: ਹE ਅਤ: ਕuਰਸੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤ: ਝuਕ ਸਕਦ: ਹE।
• ਇ8ਕ ਲ8ਤ ਉYਪਰ ਚu8ਕ ਕ: ਗEਡ: ਦ: ਭਾਰ ਹE ਸਕਦ: ਹE ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: 6 ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਚ8ਡ: ਿਵ8ਚ ਕਾਫ਼ੀ
ਜਗXਾ ਬਣ ਜਾਵ:।
• ਿਪ8ਠ ਦ: ਦਰਦ 6 ਘ8ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗEਿਡਆਂ ਅਤ: ਹ8ਥ1 ਦ: ਭਾਰ ਹE ਸਕਦ: ਹE।
• ਥEੜXੀ ਦ:ਰ ਲਈ ਕuਰਸੀ 'ਤ: ਬFਠ ਸਕਦ: ਹE, ਅਤ: ਫ:ਰ ਖੜX: ਹE ਕ: ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤuਰ ਸਕਦ: ਹE।
• ਆਪਣ: ਕu8ਲX: 6 ਿਜ,ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹE ਸਕ: ਿਹਲਾ ਸਕਦ: ਹE ਤ1 ਜE ਤuਹਾਡਾ ਿਹ8ਲ ਸਕ:।

Entonox

Entonox, ਿਜਸ6 ਗFਸ ਅਤ: ਹਵਾ ਵੀ ਕਿਹ,ਦ: ਹਨ, 50 Zਤੀਸ਼ਤ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤ: 50 Zਤੀਸ਼ਤ ਨਾਈਟ[ਸ
ਆਕਸਾਈਡ ਤ# ਬਣੀ ਹu,ਦੀ ਹF। ਹਰ:ਕ ਸu,ਗੜਾਅ ਦੀ ਸ਼uਰ4ਆਤ 'ਤ: ਤuਸN ਮਾਊਥਪੀਸ ਰਾਹN ਗFਸ 6 ਸਾਹ ਨਾਲ ਅ,ਦਰ
ਿਖ8ਚਦ: ਹE। ਗFਸ, ਸu,ਗੜਾਅ ਦ: ਦਰਦ 6 ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹF।
ਫਾਇਦ5:
• ਵਰਤਣ ਿਵ8ਚ ਅਸਾਨ ਹF।
• ਤuਹਾਡ: ਸਰੀਰ ਿਵ8ਚ ਠਿਹਰੀ ਨਹN ਰਿਹ,ਦੀ।

• ਇਸ ਿਵ8ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹu,ਦੀ ਹF ਜE ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: ਲਈ ਚ,ਗੀ ਹF।
• ਇਸ 6 ਘਰ ਿਵ8ਚ ਜ1 ਪਾਣੀ ਿਵ8ਚ ਜਨਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹF।
ਨuਕਸਾਨ:
• ਿਸਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਹu,ਦੀ ਹF।
• ਤuਸN ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸ4ਸ ਕਰ ਸਕਦ: ਹE।
• ਤuਹਾਡਾ ਮ4,ਹ ਸu8ਕ ਜ1ਦਾ ਹF।

Pethidine

Pethidine ਇ8ਕ ਬਣਾਉਟੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮEਰਿਫਨ ਹu,ਦਾ ਹF। ਤuਹਾ6 Pethidine ਟੀਕ: ਦuਆਰਾ ਜ1 ਨਾੜੀ ਿਵ8ਚ ਪਾਈ
ਿਟਊਬ ਰਾਹN ਿਦ8ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹF। Pethidine ਇ8ਕ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਹF ਅਤ: ਇਹ ਆਰਾਮ ਦ:ਣ ਿਵ8ਚ ਵੀ ਤuਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ:ਗੀ।
ਫਾਇਦ5:
• ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹF।
• ਤuਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤuਹਾ6 ਇਹ ਦ: ਸਕਦੀ ਹF।
• ਘਰ ਿਵ8ਚ ਜਨਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹF।
ਨuਕਸਾਨ:
• ਇਸ ਨਾਲ ਤuਹਾ6 ਨNਦ ਜ1 ਚ8ਕਰ ਆ ਸਕਦ: ਹਨ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਤuਸN ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸ4ਸ ਕਰ ਸਕਦ: ਹE ਜ1 ਤuਹਾ6 ਉਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਇਹ ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 6 ਹ]ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਇਸਦਾ ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: ਦ: ਸਾਹ ਲFਣ 'ਤ: ਅਸਰ ਪF ਸਕਦਾ ਹF ਅਤ: ਉਸ6 ਕuਝ ਿਦਨ1 ਲਈ ਉਨNਦਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਿਜਵV ਹੀ ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: ਦਾ ਜਨਮ ਹu,ਦਾ ਹF, ਉਸਦੀ Zਣਾਲੀ ਿਵ8ਚ pethidine ਦ: ਅਸਰ 6 ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ6
ਟੀਕ: ਦੀ ਲEੜ ਹE ਸਕਦੀ ਹF।

Epidural

Epidural ਤuਹਾਡੀ ਿਪ8ਠ ਦ: ਹ:ਠਲ: ਿਹ8ਸ: ਿਵ8ਚ ਲ8ਗਣ ਵਾਲਾ ਇ8ਕ ਟੀਕਾ ਹF। ਇਹ ਟੀਕਾ ਤuਹਾ6 ਤuਹਾਡੀ ਧ,ੁਨੀ ਤ# ਹ:ਠ1
ਲ8ਤ1 ਵ8ਲ ਅਤ: ਪFਰਾ 6 ਸu,ਨ ਕਰ ਿਦ,ਦਾ ਹF ਤ1 ਜE ਤuਸN ਸu,ਗੜਾਅ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿਹਸ4ਸ ਨਾ ਕਰE। ਤuਸN epidural ਿਸਰਫ਼
ਤ1 ਹੀ ਲF ਸਕਦ: ਹE ਜ: ਤuਹਾਡਾ ਬ8ਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਪFਦਾ ਹu,ਦਾ ਹF।
ਫਾਇਦ5:
• 90 Zਤੀਸ਼ਤ ਤ# ਵ8ਧ ਔਰਤ1 6 ਪ4ਰੀ ਤਰX1 ਨਾਲ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹF।
• ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਪ4ਰੀ ਤਰX1 ਸਾਫ਼ ਰਿਹ,ਦਾ ਹF।
• ਹਾਈ ਬਲ8ਡ ZFਸ਼ਰ 6 ਕ,ਟਰEਲ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹF।
• ਤuਹਾਡੀਆਂ ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 'ਤ: ਤuਹਾਡਾ ਕ,ਟਰEਲ ਰਿਹ,ਦਾ ਹF, ਅਤ: ਤuਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਿਣਆ ਰਿਹ,ਦਾ ਹF।
• Epidural ਦੀ 'ਘ8ਟ ਖuਰਾਕ' ਤuਹਾ6 ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦ: ਸਕਦੀ ਹF ਅਤ: ਨਾਲ ਹੀ ਤuੁਸN ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘu,ਮ ਸਕਦ:
ਹE। ਆਪਣੀ ਦਾਈ 6 ਪu8ਛE ਿਕ ਕੀ ਤuਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਦ,ਦਾ ਹF।

ਨuਕਸਾਨ:
• ਤuਸN ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਸ4ਸ ਕਰE ਿਕ ਤuਹਾਡ: ਿਢ8ਡ ਦਾ ਥEੜXਾ ਿਜਹਾ ਿਹ8ਸਾ ਸu,ਨ ਨਹN ਹEਇਆ ਹF।
• ਆਮ ਕਰਕ: ਤuਹਾ6 ਿਬਸਤਰ 'ਤ: ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪaਦਾ ਹF
• ਜ: ਤuਹਾਡਾ ਬਲ8ਡ ZFਸ਼ਰ ਘ8ਟ ਜ1ਦਾ ਹF ਤ1 ਤuਹਾਡੀ ਬ1ਹ ਿਵ8ਚ ਿਡ[ਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲEੜ ਪF ਸਕਦੀ ਹF।
• ਸ਼ਾਇਦ ਤuਹਾਡੀ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥFਲੀ ਿਵ8ਚ ਕFਥੀਟਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵ:ਗੀ।
• ਤuਹਾ6 ਇਹ ਦ8ਸ: ਜਾਣ ਦੀ ਲEੜ ਪF ਸਕਦੀ ਹF ਿਕ ਕਦ# ਧ8ਕਣਾ ਹF।
• ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਦੀ ਿਮਆਦ ਵ8ਧ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਹਰ:ਕ ਖuਰਾਕ ਤ# ਬਾਅਦ ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲEੜ ਪਵ:ਗੀ।
• ਫEਰਸ:ਪ (ਿਚਮਿਟਆਂ ਨਾਲ) ਜ1 ਵ:ਨਟEਇਜ਼ (ਵFਿਕਊਮ ਤਰੀਕ: ਨਾਲ) ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ:ਰ: ਸ,ਭਾਵਨਾ ਹu,ਦੀ ਹF।
• ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਸਮ8ਿਸਆਵ1 ਹE ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
• ਕuਝ ਦuਰਲ8ਭ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ8ਚ, ਇਸਦੀ ਵ8ਡੀ ਖuਰਾਕ ਕਾਰਨ ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: 6 ਛEਟੀ-ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਲFਣ ਦੀਆਂ
ਸਮ8ਿਸਆਵ1 ਹE ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

TENS

TENS ਦਾ ਅਰਥ ਹF "Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation"। ਇਸ ਦਾ ਅਨuਵਾਦ ਹF ਚਮੜੀ ਿਵ8ਚ
ਿਬਜਲਈ ਤਰੀਕ: ਨਾਲ ਨਸ1 6 ਉਤ:ਿਜਤ ਕਰਨਾ। TENS ਿਬਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਰ,ਗਾ ਕ8ਢਣ ਵਾਲੀ ਇ8ਕ ਮਸ਼ੀਨ
ਹu,ਦੀ ਹF, ਇਹ ਤਰ,ਗ1 ਤuਹਾਡੀ ਬ8ਚ:ਦਾਨੀ ਤ# ਦਰਦ ਦ: ਸ,ਕ:ਤ1 6 ਤuਹਾਡ: ਿਦਮਾਗ ਤਕ ਪਹu,ਚਣ ਤ# ਰEਕਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਇਦ5:
• ਵਰਤਣ ਿਵ8ਚ ਅਸਾਨ ਹF।
• ਤuਹਾ6 ਤuਰਨ-ਿਫਰਨ ਤ# ਨਹN ਰEਕਦੀ।
• ਦ:ਰ ਤਕ ਚ8ਲਣ ਵਾਲ: ਕEਈ ਮਾੜ: ਅਸਰ ਨਹN ਹu,ਦ:।
• ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: 'ਤ: ਅਸਰ ਨਹN ਕਰ:ਗੀ।
• ਘਰ ਿਵ8ਚ ਜਨਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹF।
ਨuਕਸਾਨ:
• ਹਰ:ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਚEਣ 6 ਪ:ਸ਼ ਨਹN ਕਰਦਾ ਹF।
• ਹE ਸਕਦਾ ਹF ਤuਹਾ6 TENS ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣ: ਆਪ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵ: ਜ1 ਿਕਰਾਏ 'ਤ: ਲFਣੀ ਪਏ।
• ਜ,ਮਣ-ਪੀੜ1 ਦ: ਿਸਰਫ਼ ਪਿਹਲ: ਿਹ8ਸ: ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਤuਹਾਡ: ਬ8ਚ: ਦ: ਿਦਲ ਦਾ ਿਬਜਲਈ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹF।
• ਜ: ਤuਸN ਜਨਮ ਦ:ਣ ਲਈ ਪ4ਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹu,ਦ: ਹE, ਤ1 ਤuਸN ਪਾਣੀ ਿਵ8ਚ ਜਾਣ ਤ# ਪਿਹਲ1 TENS ਵਰਤ ਸਕਦ: ਹE,
ਪਰ ਇਸ6 ਪਾਣੀ ਿਵ8ਚ ਨਹN ਵਰਤ ਸਕਦ: ਹE।
• ਤuਹਾਡ: ਜਨਮ ਦ:ਣ ਵਾਲ: ਸਾਥੀ ਲਈ ਤuਹਾਡੀ ਿਪ8ਠ 'ਤ: ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਵ8ਧ ਮuਸ਼ਕਲ ਹE ਜ1ਦਾ ਹF।

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ+ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ/ ਤuਹਾਡੀ ਦਾਈ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਦਾਈ 6 ਇਹ ਦ8ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਤuਸN ਦਰਦ ਤ# ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲFਣਾ ਚਾਹEਗ:, ਤuਸN ਹ:ਠ1 ਿਦ8ਤ: ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤ ਸਕਦ: ਹE:
ਮ= ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਵ(ਗੀ:
TENS
Pethidine
Epidural
ਹEਮੀਓਪ:ਥੀ
ਐਿਕਊਪ,ਕਚਰ

I would like to use:
TENS
Pethidine
Epidural
Homoeopathy
Acupuncture
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Breastfeeding for beginners
ਮ" ਦਾ ਦu&ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਸ਼uਰ/ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮ"ਵ" ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮ8ਰ8 ਬ&ਚ8 ; ਦu&ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ? ਿਸਹਤਮAਦ ਢAਗ ਿਕਹੜਾ ਹE?ਆਪਣ8 ਬ&ਚ8 ;
ਦu#ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤ/ ਿਸਹਤਮ2ਦ ਢ2ਗ ਹ5 ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ। ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਸ2ਪ8ਰਨ ਭ;ਜਨ ਹu2ਦਾ ਹ5। ਇਸ ਿਵ#ਚ
ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪ;ਸ਼ਿਟਕ ਤ#ਤ ਹu2ਦE ਹਨ। ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਤuਹਾਡE ਬ#ਚE G ਿਬਮਾਰੀ ਤ/ ਬਚਾਉਣ ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ5। ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ
ਸ਼ਾਇਦ ਤuਹਾਡE ਬ#ਚE ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲE ਜੀਵਨ ਿਵ#ਚ ਿਸਹਤਮ2ਦ ਬਣਨ ਿਵ#ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ5।
ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਤuਹਾਡE ਲਈ ਵੀ ਚ2ਗਾ ਹu2ਦਾ ਹ5। ਇਸ ਨਾਲ ਤuਹਾG ਬਾਅਦ ਵਾਲE ਜੀਵਨ ਿਵ#ਚ ਕuਝ ਤਰK6 ਦE ਕLਸਰ6 ਅਤE
ਕਮਜ਼;ਰ ਹ#ਡੀਆਂ ਤ/ ਬਚਣ ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ5। ਅਤE ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤuਹਾG ਆਪਣE ਬ#ਚE ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ2ਬ2ਧ
ਬਣਾਉਣ ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਿਮਲEਗੀ।
ਵਰਡ ਹ5ਲਥ ਆਰਗEਨਾਈਜ਼Eਸ਼ਨ (ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸ2ਗਠਨ) ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ5 ਿਕ ਪਿਹਲE ਛE ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਤuਸT
ਆਪਣE ਬ#ਚE G ਿਸਰਫ਼ ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਿਦਉ। ਇਹ ਇ2ਝ ਵੀ ਕਿਹ2ਦੀ ਹ5 ਿਕ ਪਿਹਲE ਸਾਲ ਦE ਖਤਮ ਹ;ਣ ਤਕ, ਜਦ/ ਤuਹਾਡਾ ਬ#ਚਾ ਠ;ਸ
ਆਹਾਰ ਖਾਣਾ ਸ਼uਰ8 ਕਰ ਿਦ2ਦਾ ਹ5, ਤuਹਾG ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਦEਣਾ ਜਾਰੀ ਰ#ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ5।

1. ਸ਼uਰ/ਆਤ ਕਰਨੀ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬ5ਠ;, ਤ6 ਜ; ਤuਹਾਡੀ ਿਪ#ਠ G ਸਹਾਰਾ ਿਮਲE ਅਤE ਤuਸT
ਿਪ#ਛE ਵ#ਲ ਨਾ ਝuਕE ਹ;ਵ;।
ਜE ਲ;ੜ ਹ;ਵE ਤ6 ਆਪਣE ਪ5ਰ ਉVਪਰ ਚu#ਕ ਲਵ;, ਤ6 ਜ; ਤuਹਾਡੀ ਗ;ਦ
ਸਮਤਲ ਹ;ਵE।
ਜE ਤuਸT ਆਪਣE ਬ#ਚE G ਸਹਾਰਾ ਦEਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ;ਦ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ
ਿਸਰਹਾਣਾ ਰ#ਖ ਲਵ;, ਤ6 ਸ਼ਾਇਦ ਤuਸT ਵਧEਰE ਆਰਾਮਦEਹ ਹ;ਵ;ਗE।

2. ਆਪਣ8 ਬ&ਚ8 ; ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕGਲ
ਿਲਆਉਣਾ
ਤuਹਾਡE ਬ#ਚE G ਛਾਤੀ ਦਾ ਵ#ਡਾ ਿਹ#ਸਾ ਆਪਣE ਮ82ਹ ਿਵ#ਚ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ G ਵਰਤਣ ਦੀ ਲ;ੜ ਪLਦੀ ਹ5।
ਆਪਣE ਬ#ਚE ਦਾ ਿਸਰ ਿਪ#ਛE ਵ#ਲ ਝuਕਾ ਕE ਉਸG ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ
ਕ;ਲ ਿਲਆਉ।
ਤuਹਾਡE ਬ#ਚE ਦਾ ਥ#ਲE ਵਾਲਾ ਬu#ਲ ਅਤE ਜੀਭ ਤuਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਕ;ਲ
ਪਿਹਲ6 ਆਉਣE ਚਾਹੀਦE ਹਨ। ਉਹਨ6 G ਤuਹਾਡੀ ਛਾਤੀ G ਿਨ#ਪਲ
ਦE ਅਧਾਰ ਤ/ ਿਜ2ਨਾ ਸ2ਭਵ ਹ; ਸਕE ਦ8ਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ5।
ਉਸਦE ਬu#ਲK ਤuਹਾਡੀ ਿਨ#ਪਲ G ਛ8ਹਣਗE।

3. ਆਪਣ8 ਬ&ਚ8 ; ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਲਗਾਉਣਾ
ਜਦ/ ਤuਹਾਡਾ ਬ#ਚਾ ਮ82ਹ ਖ;ਲ,KE ਤ6 ਉਸG ਛEਤੀ ਨਾਲ ਅਤE
ਿਬਨ6 ਝਟਕE ਦE ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵ#ਲ ਿਲਆਉ।

ਬ&ਚਾ ਮ" ਦਾ ਦu&ਧ ਿਕਵH ਪIਦਾ ਹE
ਮ6 ਦਾ ਦu#ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹT ਹ;ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜE
ਤuਹਾਡਾ ਬ#ਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵ#ਡਾ ਿਹ#ਸਾ ਮ82ਹ ਿਵ#ਚ ਲ5 ਲLਦਾ ਹ5,
ਤ6 ਉਹ ਤuਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵ#ਚ/ ਦu#ਧ ਕ#ਢਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰ ਸਕEਗਾ।
ਜਦ/ ਤuਹਾਡਾ ਬ#ਚਾ ਦu#ਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹu2ਦਾ ਹ5 ਤ6 ਤuਸT ਦEਖ;ਗE ਿਕ
ਉਸਦਾ ਜਬਾੜਾ ਉVਪਰ ਅਤE ਹEਠ6 ਿਹ#ਲ ਿਰਹਾ ਹ5 ਅਤE ਤuਸT
ਉਸG ਆਪਣਾ ਦu#ਧ ਗਲE ਦE ਅ2ਦਰ ਲ2ਘਾਉਂਦE ਹ;ਏ ਸuਣ;ਗE।
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Good positions for breastfeeding
ਮ" ਦਾ ਦu&ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਜਦ# ਮ% ਦਾ ਦu(ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਗ(ਲ ਆਉਂਦੀ ਹ8, ਤ% ਆਰਾਮਦ:ਹ ਰਿਹਣਾ ਅਤ: ਆਪਣ: ਬ(ਚ: > ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦ: ਕBਲ ਿਲਜਾ ਸਕਣਾ ਦB ਗ(ਲ% ਹਨ ਜB ਸਭ ਤ# ਮਹ(ਤਵਪEਰਨ ਹਨ।
ਕBਈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲ(ਭ ਕ: ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਸG ਆਰਾਮਦ:ਹ ਮਿਹਸEਸ ਕਰB, ਆਪਣ: ਬ(ਚ: > ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕBਲ ਿਲਜਾਉਣਾ ਅਸਾਨ
ਹuHਦਾ ਹ8। ਤuਸG ਜB ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਚuਣB, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਦu(ਧ ਪGਦ: ਹBਏ ਤuਹਾਡ: ਬ(ਚ: ਦਾ ਿਸਰ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਿਪ(ਛ: ਵ(ਲ ਝuਕ ਸਕ:।

ਤuਸ5 ਇਹਨ" ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵ&ਚ ਹ: ਸਕਦ< ਹ::

•ਲ:ਟ: ਹBਏ - ਤuਹਾਡ: ਸਰੀਰ ਇ(ਕ ਦEਜ: ਦ: ਸਮਾਨ%ਤਰ ਹBਣ

•ਤuਹਾਡਾ ਬ(ਚਾ ਿਜਸ ਛਾਤੀ ਤ# ਦu(ਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹ8 ਉਸ ਤ# ਉਲਟੀ ਬ%ਹ
ਵਰਤਦ: ਹBਏ, ਆਪਣ: ਬ(ਚ: > ਗBਦ ਿਵ(ਚ ਫੜਣਾ

• ਆਪਣ: ਬ(ਚ: > ਆਪਣੀ ਗBਦ ਿਵ(ਚ ਫੜਣਾ, ਅਤ: ਉਸ>
ਆਪਣੀ ਉਸ: ਪਾਸ: ਦੀ ਬ%ਹ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦ:ਣਾ, ਿਜਸ ਪਾਸ: ਦੀ
ਛਾਤੀ ਤ# ਉਹ ਦu(ਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹ8

• ਤuਸG ਉਸ> ਕ(ਛ ਹ:ਠ% ਵੀ ਫੜ ਸਕਦ: ਹB

• ਅਤ: ਜ: ਤuਹਾਡ: ਜuੜਵਾ ਬੱਚ: ਹਨ ਅਤ: ਉਹਨ% > ਇਕ(ਿਠਆਂ
ਦu(ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਚਾਹuHਦ: ਹB - ਤ% ਕBਈ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਸHਭਵ ਹ8।
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Nappy changing
ਕ"ਛੀ (ਨ&ਪੀ) ਬਦਲਣਾ
ਮ&. ਆਪਣ0 ਬ"ਚ0 ਦੀ ਕ"ਛੀ . ਿਕ3ਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ&?
ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦੀਆਂ ਕ&ਛੀਆਂ - ਬਕਾਇਦਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹuਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਹ7। ਜਦ: ਟ&ਟੀ ਿਵ&ਚ ਜੀਵਾਣ=ਆਂ ਨਾਲ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਮਲ ਜ@ਦਾ
ਹ7, ਤ@ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹE ਸਕਦੀ ਹ7 ਅਤ$ ਇਸ ਨਾਲ ਕ&ਛੀ ਦੀ ਰਗੜ ਕਰਕ$ ਹEਣ ਵਾਲਾ ਧ&ਫੜ ਹE ਸਕਦਾ ਹ7। ਹਰ ਵਾਰੀ
ਉਸ- ਦu&ਧ ਦ$ਣ ਤ: ਪਿਹਲ@ ਜ@ ਬਾਅਦ ਿਵ&ਚ (ਿਸਵਾਏ ਰਾਤ ਦ$, ਜਦ: ਉਸਦੀ ਨKਦ ਖu&ਲ ਸਕਦੀ ਹ7) ਅਤ$ ਜਦ: ਉਸ ਨ$ ਟ&ਟੀ ਕੀਤੀ
ਹEਵ$ ਉਸਦੀ ਕ&ਛੀ ਬਦਲE। ਛEਟ$ ਬ&ਚ$ ਿਦਨ ਿਵ&ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟ&ਟੀ ਕਰਦ$ ਹਨ ਅਤ$ ਹਰ ਇ&ਕ ਤ: ਿਤNਨ ਘNਟ$ ਬਾਅਦ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦ$
ਹਨ। ਇਸ ਤਰP@ ਿਦਨ ਿਵ&ਚ 8 ਤ: 10 ਵਾਰ ਕ&ਛੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪQਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹuਤ$ ਬ&ਚ$ ਿਗ&ਲ$ਪਣ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸ=ਸ
ਨਹK ਕਰਦ$, ਇਸ ਲਈ ਤuਸK ਇਹ ਨਾ ਸEਚE ਿਕ ਜਦ: ਉਸ- ਕ&ਛੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ=ਰਤ ਹEਏਗੀ ਉਹ ਰEਏਗੀ। ਹਰ ਇ&ਕ ਦE
ਘNਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਇ&ਕ ਸਾਫ਼ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕ&ਛੀ - ਵ$ਖE ਿਕ ਉਹ ਿਗ&ਲੀ ਤ@ ਨਹK।

ਮ. ਕ"ਛੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰ:ਰਤ ਹ<ਏਗੀ?
ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦੀ ਨ7ਪੀ ਬਦਲਣ ਤ: ਪਿਹਲ@ ਵ$ਖ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕuਝ ਤuਹਾਡ$ ਨ$ੜ$ ਹ7, ਿਜਸਦੀ ਤuਹਾ- ਜ਼ਰ=ਰਤ ਹ7:
• ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸuਰ&ਿਖਅਤ ਥ@, ਜE ਸਾਫ਼-ਸuਥਰੀ ਹEਵ$ ਅਤ$ ਿਜਸਦੀ ਸਤਹ ਧEਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹEਵ$
• ਇ&ਕ ਸਾਫ਼ ਕ&ਛੀ
• ਗNਦੀ ਕ&ਛੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇ&ਕ ਬ7ਗ ਜ@ ਕ=ੜਾਦਾਨ
• ਕ&ਛੀ - ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ$ ਪ=Nਝ,$ ਜ@ ਰ=N ਦ$ ਗEਲ$ ਅਤ$ ਕEਸਾ ਪਾਣੀ
• ਜ$ ਤuਹਾਡ$ ਬ&ਚ$ - ਕ&ਛੀ ਨਾਲ ਧ&ਫੜ ਪਏ ਹEਏ ਹਨ ਤ@ ਨ7ਪੀ Yੀਮ
• ਜ$ ਪuਰਾਣੀ ਕ&ਛੀ ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ ਹ7 ਤ@ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕ&ਪਿੜਆਂ ਦਾ ਇ&ਕ ਜEੜਾ

ਮ? ਆਪਣ0 ਬ"ਚ0 ਦੀ ਨ&ਪੀ ਿਕਸ ਤਰ@ ਬਦਲ@?
1. ਆਪਣ$ ਹ&ਥ@ - ਧE ਕ$ ਸuਕਾਓ।
2. ਬ&ਚ$ ਦੀ ਕ&ਛੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸuਥਰੀ, ਸu&ਕੀ ਕEਸੀ ਥ@ ਿਤਆਰ ਕਰE। ਤuਸK ਨ7ਪੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇ&ਕ ਮ7ਟ ਇਸਤ$ਮਾਲ ਕਰ
ਸਕਦ$ ਹE ਪਰ ਿਕਸ$ ਸਾਫ਼, ਨਰਮ ਅਤ$ ਕEਸੀ ਥ@ ਤ$ ਇ&ਕ ਤZਲੀਆ ਜ@ ਸਾਫ ਨ7ਪੀ ਕ&ਪੜਾ ਵੀ ਕNਮ ਕਰ$ਗਾ।
3. ਬ&ਚ$ - ਿਲਟਾ ਿਦਓ ਅਤ$ ਗNਦੀ ਕ&ਛੀ ਖEਲP ਿਦਓ, ਪਰ ਇਸ- ਅਜ$ ਹਟਾਓ ਨਾ।
4. ਜ$ ਕEਈ ਟ&ਟੀ ਲ&ਗੀ ਹ7 ਤ@ ਉਸ- ਨ7ਪੀ ਨਾਲ ਪ=Nਝ ਿਦਓ।
5. ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦ$ ਹ$ਠਲ$ ਿਹ&ਸ$ - ਉਸਦ$ ਿਗ&ਿਟਆਂ - ਫੜP ਕ$ ਮ$ਜ਼ ਤ: ਉ\ਚਾ ਚu&ਕE।
6. ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦ$ ਹ$ਠ: ਗNਦੀ ਕ&ਛੀ ਤਿਹ ਕਰE ਅਤ$ ਸਾਫ਼ ਪਾਸ$ - ਉ\ਚਾ ਰ&ਖE।

7. ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦ$ ਮ=ਹਰਲ$ ਿਹ&ਸ$ - ਪ=ਰੀ ਤਰ@ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ&ਿਚਆਂ - ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ$ ਤZਲੀਏ ਜ@ ਿਗ&ਲੀ ਰ=N ਦਾ
ਇਸਤ$ਮਾਲ ਕਰE। ਜ$ ਬ&ਚਾ ਲੜਕੀ ਹ7 ਤ@ ਹਮ$ਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣ$ ਤ: ਿਪਛਲ$ ਪਾਸ$ ਵ&ਲ ਸਾਫ਼ ਕਰE – ਉਸਦੀ ਯEਨੀ ਤ: ਦ=ਰ। ਇਸ ਨਾਲ
ਉਸਦੀ ਯEਨੀ ਿਵ&ਚ ਬ7ਕਟੀਰੀਆ (ਜੀਵਾਣ=) ਦ$ ਦਾਖਲ ਹEਕ$ ਲਾਗ ਪ7ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸNਭਾਵਨਾ ਘ&ਟ ਹEਏਗੀ।

8. ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦੀਆਂ ਦEਵ^ ਲ&ਤ@ ਉ\ਪਰ ਚu&ਕਕ$ ਉਸਦ$ ਹ$ਠਲ$ ਿਹ&ਸ$ - ਸਾਫ਼ ਕਰE।
9. ਗNਦੀ ਕ&ਛੀ - ਇ&ਕ ਸਾਫ਼ ਕ&ਛੀ ਨਾਲ ਬਦਲE।
10. ਦEਹ@ ਪਾਿਸਆਂ ਤ$ ਕ&ਛੀ - ਟ$ਪ ਨਾਲ ਬNਨE ਅਤ$ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕ&ਛੀ ਪ&ਕੀ ਤਰ@ ਬ&ਝ ਗਈ ਹ7, ਪਰ ਇਹ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ
ਨਾ ਹEਵ$ ਿਕ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵ&ਚ ਜਖਮ ਹE ਜਾਣ।
11. ਗNਦ$ ਨ7ਪੀ - ਉਸਦ$ ਿਵ&ਚ ਜE ਵੀ ਹEਵ,$ ਉਸ ਸਮ$ਤ ਮuੜ ਟ$ਪ ਲਗਾਕ$ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬ7ਗ ਿਵ&ਚ ਪਾਕ$ ਕ=ੜ$ਦਾਨ ਿਵ&ਚ ਸu&ਟ ਿਦਓ।
ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ - ਿਤਆਰ ਕਰE ਅਤ$ ਆਪਣ$ ਹ&ਥ@ - ਚNਗੀ ਤਰP@ ਧEਵE। ਬਸ ਇਹੀ ਕuਝ ਕਰਨਾ ਹ7 ਤ$ ਤuਸK ਕNਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹ7।
https://www.babycentre.co.uk/a1018460/punjabi-translation-nappy-changing#ixzz4npciV900

Bathing your newborn
ਆਪਣ$ ਨਵ' ਜ)ਮ$ ਬ,ਚ$ . ਨਹਾਉਣਾ
ਸਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਤuਹਾ% ਆਪਣ) ਨਵ, ਜ.ਮ) ਬ1ਚ) % ਨਹਾਉਣ ਤ4 ਪਿਹਲ7 ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲ>ੜ ਨਹ@, ਿਕ ਉਸਦ) ਨਾੜBਏ ਦੀ ਗ.ਢ ਸu1ਕ ਕ)
ਿਡ1ਗ ਪਏ, ਜ7 ਉਸ ਥ7 ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਪBਰੀ ਤਰ7 ਭਰ ਜਾਏ। ਿਧਆਨ ਦ)ਣ ਵਾਲੀ ਮu1ਖ ਗ1ਲ ਇਹ ਹL ਿਕ ਤuਹਾਡ) ਬ1ਚ) % ਠ.ਢ ਨਾ ਲ1ਗ
ਜਾਏ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕਮਰਾ ਅਤ) ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕ>ਸ) ਕ>ਸ) ਹ>ਣ।
ਜਦ4 ਤuਹਾਡਾ ਬ1ਚਾ ਬਹuਤ ਹੀ ਛ>ਟਾ ਹL, ਤuਸ@ ਉਸ% ਰਸ>ਈ ਦ) ਿਸ.ਕ ਜ7 ਬ1ਿਚਆਂ ਦ) ਨuਹਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਛ>ਟੀ ਿਜਹੀ
ਿਚਰਿਮਚੀ ਿਵ1ਚ ਵੀ ਨਹਾ ਸਕਦ) ਹ>। ਕਈ ਬ1ਿਚਆਂ % ਕ>ਸਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹL, ਕਈ ਨਹਾਉਣ ਦUਰਾਨ ਸਾਰਾ
ਸਮ7 ਰ4ਦ) ਹੀ ਰਿਹ.ਦ) ਹਨ ਜ7 ਿਫਰ ਬਾਥ (ਟਬ) ਿਵ1ਚ ਵੜਨ ਜ7 ਿਫਰ ਉਥ4 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਸਮ, ਰ4ਦ) ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵ1ਚ ਨਵਜ.ਮ,
ਬ1ਿਚਆਂ % ਰ>ਜ਼ਾਨਾ ਨuਹਾਉਣ ਦੀ ਲ>ੜ ਨਹ@ ਹu.ਦੀ – ਹਫ਼ਤ) ਿਵ1ਚ ਇ1ਕ ਜ7 ਦ> ਵਾਰ ਨਿਹਲਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹu.ਦਾ ਹL, ਬਸ਼ਰਤ) ਤuਸ@
ਿਦਸ ਰਹੀ ਮLਲ % ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ ਤ7 ਹੀ ਤuਹਾਡਾ ਬ1ਚਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਹ ਸਕ)ਗਾ।
ਆਪਣ) ਬ1ਚ) ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸuਰ1ਿਖਆ ਲਈ ਹਮ)ਸ਼ਾ ਬ1ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤ) ਇ1ਕ ਨਰਮ ਸਾਬਣ ਜ7 ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ)
ਮuਲਾਇਮ ਕਲੀਨਜ਼ਰ % ਇਸਤ)ਮਾਲ ਕਰ> ਅਤ) ਪਿਹਲ) ਕuਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵ1ਚ ਇਹਨ7 % ਵੀ ਬਹuਤ ਘ1ਟ ਵਰਤ>। ਹ> ਸਕਦਾ ਹL
ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦ) ਇਸਤ)ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ\7 ਸਾਫ਼ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕ)।

ਨਹਾਉਂਦ$ ਸਮ' ਸuਰ,ਿਖਆ
• ਆਪਣ) ਬ1ਚ) % ਕਦੀ ਇ1ਕ ਿਮ.ਟ ਵੀ ਇਕ1ਿਲਆਂ ਨਾ ਛਡ>। ਜ) ਦਰਵਾਜ) ਦੀ ਘ.ਟੀ ਜ7 ਫ਼>ਨ ਵ1ਜ) ਅਤ) ਤuਹਾ% ਲ1ਗ) ਿਕ ਤuਹਾ% ਇਸ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ)ਣਾ ਜ਼ਰBਰੀ ਹL ਤ7 ਬ1ਚ) % ਇ1ਕ ਤUਲੀਏ ਿਵ1ਚ ਲਪ)ਟ ਕ) ਆਪਣ) ਨਾਲ ਲL ਜਾਓ। ਬ1ਚਾ ਇ1ਕ ਇ.ਚ ਤ4 ਵੀ ਘ1ਟ ਪਾਣੀ
ਿਵ1ਚ ਡu1ਬ ਸਕਦਾ ਹL – ਅਤ) ਉਹ ਵੀ 60 ਸਿਕ.ਟ7 ਤ4 ਘ1ਟ ਸਮ, ਿਵ1ਚ।
• ਬ1ਚ) % ਬਾਥ ਜ7 ਟ1ਬ ਿਵ1ਚ ਉਸ ਵ)ਲ) ਕਦੀ ਨਾ ਿਬਠਾਓ ਜਦ ਟBਟੀ ਅਜ) ਖu1ਲ\ੀ ਹੀ ਹ>ਵ) (ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹL ਜ7
ਡB.ਘਾਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹL)।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ ਵ1ਧ ਤ4 ਵ1ਧ 49 ਿਡਗ]ੀ C ਤਾਪਮਾਨ ਤ) ਸL^ਟ ਹ>ਵ)। ਬ1ਚਾ 60 ਿਡਗ]ੀ C ਤਾਪਮਾਨ
ਤ) ਇ1ਕ ਿਮ.ਟ ਤ4 ਵੀ ਘ1ਟ ਸਮ, ਿਵ1ਚ ਬuਰੀ ਤਰ\7 ਸੜ ਸਕਦਾ ਹL।

ਆਪਣ$ ਬ,ਚ$ . ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਕਸ ਤਰ>? ਕਰਵਾਈਏ
1. ਆਪਣ) ਹ1ਥ ਧ> ਲਓ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਰBਰੀ ਚੀਜ਼7 ਇਕ1ਠੀਆਂ ਕਰ> ਅਤ) ਘ1ਟ> ਘ1ਟ ਇ1ਕ ਸਾਫ਼ ਤUਲੀਆ ਇ1ਕ ਸਾਫ਼ ਨLਪੀ
ਅਤ) ਕ1ਪੜ) ਿਤਆਰ ਰ1ਖ>।
2. ਟ1ਬ % ਲ1ਗਭਗ 12 ਸ_ਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤ1ਕ ਭਰ> ਜ7 ਏਨਾ ਭਰ> ਿਜਸ ਿਵ1ਚ ਤuਹਾਡ) ਬ1ਚ) ਦ) ਮ>ਢ) ਪਾਣੀ ਿਵ1ਚ ਠੀਕ ਤਰ7 ਡu1ਬ
ਜਾਣ। ਅਿਜਹ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰ> ਜ> ਕ>ਸਾ ਹ>ਵ), ਪਰ ਗਰਮ ਨਾ ਹ>ਵ) - 38 ਿਡਗ]ੀ C ਤ1ਕ ਦ) ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਬ1ਿਚਆਂ ਦ) ਿਜਸਮ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰ1ਖਣ ਿਵ1ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹL।

3. ਆਪਣ) ਬ1ਚ) % ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥ7 ਤ) ਿਲਆਓ ਅਤ) ਉਸਦ) ਸਾਰ) ਕਪੜ) ਉਤਾਰ ਿਦਓ।
4. ਬ1ਚ) % ਹUਲੀ-ਹUਲੀ ਪਾਣੀ ਿਵ1ਚ ਉਤਾਰ>, ਪਿਹਲ7 ਉਸਦ) ਪLਰ7 % ਪਾਣੀ ਿਵ1ਚ ਪਾਓ ਅਤ) ਇ1ਕ ਹ1ਥ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤ)
ਿਸਰ % ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ। ਨਹਾਉਣ ਦUਰਾਨ ਉਸ ਉਪਰ ਿਪਆਲ) ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦ) ਰਹ> ਤ7 ਜ> ਉਸ% ਠ.ਢ ਨਾ ਲ1ਗ) ।
5. ਜ) ਤuਹਾਡਾ ਬ1ਚਾ ਬਹuਤ ਹੀ ਗ.ਦਾ ਹ>ਇਆ ਹ>ਇਆ ਹ>ਵ) (ਮਲ ਮBਤਰ ਨਾਲ) ਤ7 ਉਸ% ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਜਰ ਜ7 ਸਾਬਣ
ਦਾ ਇਸਤ)ਮਾਲ ਕਰ>। ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ@ ਹ>ਏਗਾ।
6. ਜਦ4 ਤuਸ@ ਉਸ% ਧ4ਦ) ਹ>, ਿਸਰ ਤ4 ਪLਰ7 ਤ1ਕ ਅਤ) ਅ1ਗ) ਅਤ) ਿਪ1ਛ,) ਹ1ਥ7, ਸਪ.ਜ ਜ7 ਫਲਾਨLਲ ਦਾ ਇਸਤ)ਮਾਲ ਕਰ>। ਉਸਦੀ
ਖ>ਪੜੀ % ਇ1ਕ ਿਗਲ) ਸਾਬਣ ਵਾਲ) ਫਲਾਨLਲ ਦ) ਕਪੜ) ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ>। ਿਗਲ) ਰB. ਦ) ਗ>ਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅ1ਖ7 ਅਤ) ਮB.ਹ
ਸਾਫ਼ ਕਰ>। ਜ) ਤuਹਾਡ) ਬ1ਚ) ਦੀਆਂ ਅ1ਖ7 ਜ7 ਨਾਸ7 ਦ) ਕ>ਿਨਆਂ ਿਵ1ਚ ਲ)ਸ ਆਿਦ ਸu1ਕ ਗਈ ਹ>ਵ) ਤ7 ਉਸ% ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਛ>ਹ ਕ) ਨਰਮ ਕਰ> ਅਤ) ਬਾਅਦ ਿਵ1ਚ ਪB.ਝ>। ਤuਹਾਡ) ਬ1ਚ) ਦ) ਿਲ.ਗ ਜ7 ਯ>ਨੀ % ਸਾਧਾਰਣ ਢ.ਗ ਨਾਲ ਧ>ਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹL।
7. ਆਪਣ) ਬ1ਚ) % ਚ.ਗੀ ਤਰ\7 ਧ>ਵ>, ਿਫਰ ਇ1ਕ ਹ1ਥ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤ) ਿਸਰ % ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ ਅਤ) ਆਪਣ) ਅ.ਗBਠ) ਅਤ)
ਪਿਹਲੀ ਉਂਗਲੀ % ਉਸਦ) ਪ1ਟ ਦuਆਲ) ਲਪ)ਟ ਕ) ਦBਜ) ਹ1ਥ ਨਾਲ ਉਸਦ) ਹ)ਠਲ) ਿਹ1ਸ) % ਸਹਾਰਾ ਦ)ਕ) ਟ1ਬ ਿਵ1ਚ4 ਉ^ਚਾ ਚu1ਕ>। ਸ਼7ਤ
ਰਹ> ਅਤ) ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬBਤ ਰ1ਖ> – ਜਦ4 ਬ1ਚ) ਿਗ1ਲ) ਹ>ਣ ਓਦ4 ਹ1ਥ7 ਿਵ1ਚ4 ਿਤਲਕ ਜ7ਦ) ਹਨ।
8. ਆਪਣ) ਬ1ਚ) % ਤUਲੀਏ ਿਵ1ਚ ਲਪ)ਟ ਕ) ਇ1ਕ ਦਮ ਸuਕਾਓ ਅਤ) ਉਸਦਾ ਨLਪੀ ਪਿਹਨਾ ਿਦਓ। ਜ) ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਖ਼uਸ਼ਕ ਲ1ਗ) ਤ7
ਤuਸ@ ਉਸ% ਨਿਹਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇ1ਕ ਨਰਮ ਮuਲਾਇਮ ਲ>ਸ਼ਨ ਜ7 `ੀਮ ਮਲ>। ਅ.ਤ ਿਵ1ਚ ਉਸ% ਕਪੜ) ਪਿਹਨਾਓ, ਇ1ਕ ਸu1ਕ) ਅਤ)
ਕ>ਸ) ਕ.ਬਲ ਿਵ1ਚ ਲਪ)ਟ> ਅਤ) ਉਸਦ) ਿਮ1ਠੀ-ਿਮ1ਠੀ ਮਿਹਕ ਵਾਲ) ਿਸਰ ਤ) ਇ1ਕ ਚu.ਮਣ ਿਦਓ।

https://www.babycentre.co.uk/a1018442/punjabi-translation-bathing-your-newborn#ixzz4npi3ZD6h

Caring for your baby's genitals

ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦ$ ਜਣਨ ਅ,ਗ. ਦੀ ਦ$ਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਮ7 ਆਪਣ$ ਪu&ਤਰ ਦ$ ਿਲ,ਗ ਦੀ ਦ$ਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ. ਕਰ.?
ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ( ਬ&ਬਲ ਬਾਥ (ਉਬਲਦ$ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ) ਦ$ਣ ਤ2 ਬਚ3 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪuਰਸ਼ ਿਲ;ਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ( ਖuਸ਼ਕ
ਕਰਦਾ ਹ@ ਅਤ$ ਉਸ ਤ$ ਖ਼ਾਿਰਸ਼ ਹu;ਦੀ ਹ@। ਜਦ2 ਆਪਣ$ ਪu&ਤਰ ( ਨਿਹਲਾਓ, ਤG ਉਸਦ$ ਿਲ;ਗ ਦ$ ਅਗਲ$ ਿਸਰ$ ਦੀ ਚਮੜੀ ( ਿਪ&ਛ$
ਵਲ ਨਾ ਿਖ&ਚ3। ਇਸ ਅਗਲ$ ਿਹ&ਸ$ ਦੀ ਚਮੜੀ ( ਿਲ;ਗ-ਇ;ਦਰੀ ਤ2 ਪJਰੀ ਤਰG ਵ&ਖ ਹ3ਣ ਿਵ&ਚ ਕਈ ਮਹੀਨ$ ਜG ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲ&ਗ
ਸਕਦ$ ਹਨ ਅਤ$ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਸਭ ਤ2 ਚ;ਗੀ ਸਲਾਹ ਤG ਇਹੀ ਹ@ ਿਕ ਤuਸN ਇਸ ਨਾਲ ਕuਝ ਨਾ ਕਰ3। ਇਹ ਆਪਣ$ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹ3
ਜਾਏਗੀ ਅਤ$ ਤuਸN ਦਖ਼ਲਅ;ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕ$ ਫ਼ਾਇਦ$ ਨਾਲ2 ਿਕਤ$ ਵ&ਧ ਨuਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦ$ ਹ3।
ਜ$ ਤuਹਾਡ$ ਪu&ਤਰ ਦੀ ਸu;ਨਤ ਹ3 ਚu&ਕੀ ਹ3ਵ$, ਤG ਤuਹਾ( ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦ$ ਿਲ;ਗ ( ਿਕਸ$ ਨਰਮ ਸਾਬਣ ਅਤ$ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਲ3ੜ ਹ@, ਜ3 ਿਕ ਆਮ ਤTਰ ਤ$ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਇ&ਕ ਿਹ&ਸਾ ਹu;ਦਾ ਹ@। ਸu;ਨਤ ਹ3ਣ ਦ$ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲ$ ਕuਝ ਿਦਨ ਿਲ;ਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਲ
ਿਦਸ$ਗਾ ਅਤ$ ਤuਸN ਕuਝ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਨਕਲਦਾ ਵੀ ਵ$ਖ3ਗ$। ਿਚ;ਤਾ ਨਾ ਕਰ3, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ@ ਿਕ ਿਲ;ਗ ਦਾ
ਜਖ਼ਮ ਆਮ ਢ;ਗ ਨਾਲ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹ@। ਪਰ ਜ$ ਿਲ;ਗ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜG ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹ&ਸਾ ਸu&ਜ ਜਾਏ ਜG ਪੀਲ$ ਪੀਲ$ ਜਖ਼ਮ
ਜG ਫ3ਿੜਆਂ ਦੀ ਪ$ਪੜੀ ਜ;ਮ ਜਾਏ ਤG ਫ਼Tਰਨ ਡਾਕਟਰ ( ਬuਲਾਓ।

ਮ7 ਆਪਣੀ ਬ&ਚੀ ਦੀ ਯ=ਨੀ ਦੀ ਦ$ਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ>. ਕਰ.?
ਹਮ$ਸ਼ਾ ਇਸ ਥG ( ਅ&ਗ$ ਤ2 ਿਪ&ਛ$ ਵ&ਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ3 ਤG ਜ3 ਤuਸN ਉਸਦੀ ਗuਦਾ (ਮਲਦuਆਰ) ਤ2 ਿਕਸ$ ਜੀਵਾਣJ ( ਉਸਦੀ ਯ3ਨੀ ਤ&ਕ
ਨਾ ਲ@ ਜਾਓ। ਸ਼uਰJ ਦ$ ਕuਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵ&ਚ ਤuਸN ਵ$ਖ3ਗ$ ਿਕ ਉਸਦ$ ਜਣਨ ਅ;ਗ ਲਾਲ ਅਤ$ ਸu&ਜ$ ਹ3ਏ ਹਨ ਜG ਉਸਦੀ ਯ3ਨੀ ਤ2 ਸਾਫ਼
ਿਚ&ਟਾ ਜG ਥ3ੜਾ ਿਜਹਾ ਖ਼Jਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹ@। ਇਹ ਆਮ ਗ&ਲ ਹ@ ਅਤ$ ਇਹ ਉਸਦ$ ਤuਹਾਡ$ ਹਾਰਮ3ਨG ਦ$ ਅਸਰ
ਹ$ਠG ਆਉਣ ਕਰਕ$ ਹ3ਇਆ ਹ@, ੌਜਦ ਉਹ ਬ&ਚ$ਦਾਨੀ ਿਵ&ਚ ਸੀ। ਜ$ ਇਹ ਲ&ਛਣ ਲ;ਮ[ ਸਮ[ ਤ&ਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਤG ਆਪਣ$ ਬ&ਚ$ ਦ$
ਚ@ਕ-ਅਪ ਸਮ[ ਆਪਣ$ ਡਾਕਟਰ ( ਦ&ਸ3।
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Caring for your baby's umbilical stump

ਬ"ਚ$ ਦ$ ਨਾੜ)ਏ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ"ਖਣਾ
ਨਾੜ)ਆ ਿਕਸ ਲਈ ਹu7ਦਾ ਹ8?
ਬ"ਚ$ ਦ$ ਜਨਮ ਤ* ਪਿਹਲ/ ਬ"ਚਾ ਸਾਰ$ ਪ3ਸ਼ਕ ਤ"ਤ ਅਤ$ ਆਕਸੀਜਨ ਔਲ ਰਾਹ: ਲ;ਦਾ ਹ<, ਇਹ ਉਹ ਅ?ਗ ਹu?ਦਾ ਹ<,
ਿਜਹੜਾ ਗਰਭਕਾਲ ਦDਰਾਨ ਬ"ਚ$ਦਾਨੀ ਿਵ"ਚ ਿਵਕਸਤ ਹu?ਦਾ ਹ<। ਔਲ ਬ"ਚ$ ਨਾਲ ਬ"ਚ$ ਦ$ ਪ$ਟ ਿਵ"ਚ ਇ"ਕ ਸuਰਾਖ ਰਾਹ:
ਇਸ ਨਾੜIਏ ਰਾਹ: ਹੀ ਜuੜੀ ਹu?ਦੀ ਹ<। ਜਦ* ਤuਹਾਡਾ ਬ"ਚਾ ਜਨਮ ਲ<ˆਦਾ ਹ<, ਉਸ ਤ* ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾੜIਏ L ਫੜN ਕ$
ਦਰਦ ਰਿਹਤ ਢ?ਗ ਨਾਲ ਕ"ਟ ਿਦ"ਤਾ ਜ/ਦਾ ਹ<, ਇਸ ਤ* ਬਾਅਦ 2-3 ਸ<ˆਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇ"ਕ ਟ3ਟਾ ਿਜਹਾ ਬ"ਚ$ ਦੀ ਧu?ਨੀ ਦ$
ਨਾਲ ਜuਿੜਆ ਰਿਹ ਜ/ਦਾ ਹ<।

ਨਾੜ)ਆ ਮ$ਰ$ ਬ"ਚ$ ਦੀ ਧu7ਨੀ ਨਾਲ ਿਕ7ਨਾ ਿਚਰ ਰਹ$ਗਾ?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤ* 5 ਅਤ$ 15 ਿਦਨ/ ਤ"ਕ ਰਿਹ?ਦਾ ਹ<, ਿਫਰ ਨਾੜIਆ ਸu"ਕ ਜ/ਦਾ ਹ<, ਕਾਲਾ ਹ3 ਜ/ਦਾ ਹ< ਅਤ$
ਆਪਣ$ ਆਪ ਝੜ ਜ/ਦਾ ਹ<। ਇ"ਥ$ ਇ"ਕ ਛ3ਟਾ ਿਜਹਾ ਜ਼ਖਮ ਰਿਹ ਜ/ਦਾ ਹ<, ਿਜਹੜਾ ਕuਝ ਿਦਨ/ ਅ?ਦਰ ਭਰ ਜ/ਦਾ ਹ<।

ਕੀ ਨਾੜ)ਏ ਦੀ ਿਵਸ਼$ਸ਼ ਦ$ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ?ੜ ਹ8?
ਤuਹਾL ਇਸ ਥ/ L ਸਾਫ ਸuਥਰਾ ਰ"ਖਣਾ ਹ3ਵ$ਗਾ ਅਤ$ ਖuਸ਼ਕ ਵੀ ਤ/ ਿਕ ਿਕਸ$ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾ ਲ"ਗ ਸਕ$। ਨuਕਸਾਨ
ਪਹu?ਚਾਉਣ ਵਾਲ$ ਬ<ਕਟੀਰੀਆ, ਿਜਹੜ$ ਚਮੜੀ ’ਤ$ ਕuਦਰਤੀ ਤDਰ ’ਤ$ ਹੀ ਰਿਹ?ਦ$ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਥ/ ’ਤ$ ਲਾਗ ਫ<ਲਾਅ
ਸਕਦ$ ਹਨ।
ਹਮ$ਸ਼ਾ ਆਪਣ$ ਬ"ਚ$ ਦ$ ਨਾੜIਏ L ਛIਹਣ ਤ* ਪਿਹਲ/ ਆਪਣ$ ਹ"ਥ ਚ?ਗੀ ਤਰN/ ਧ3 ਲਓ। ਤuਸ: ਆਪਣ$ ਬ"ਚ$ ਦਾ ਮਲ
ਮIਤਰ ਇਸ ਤ"ਕ ਪਹu?ਚਣ ਤ* ਰ3ਕ ਸਕਦ$ ਹ3 ਅਤ$ ਬ"ਚ$ ਦ$ ਪ3ਤੜ$ L ਪਿਹਲ/ ਹੀ ਥ"ਲ$ ਕਰਕ$ ਮ3ੜ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ< ਤ/ ਿਕ ਇਹ ਨਾੜIਆ ਅਣਢਿਕਆ ਰਿਹ ਸਕ$। ਿਕਸ$ ਿਕਸਮ ਦ$ ਐਂਟੀਸ<ਪਿਟਕ ਿਟਸ਼I ਜ/ ਪਾਊਡਰ ਨਾੜIਏ ਵਾਲੀ ਥ/ L
ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲ3ੜ ਨਹ: ਜਦ* ਤ"ਕ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਬ"ਚਾ ਸਮ[ ਤ* ਪਿਹਲ/ ਹੀ ਪ<ਦਾ ਨਾ ਹ3ਇਆ ਹ3ਵ$ ਅਤ$ ਜ/
ਿਫਰ ਤੀਬਰ ਸ?ਭਾਲ ਇਕਾਈ ਿਵ"ਚ ਨਾ ਹ3ਵ$। ਜ$ ਨਾੜIਏ ’ਤ$ ਿਪਸ਼ਾਬ ਜ/ ਟ"ਟੀ ਲ"ਗ ਜ/ਦ$ ਹਨ ਤ/ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤ$
ਹਲਕ$ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤ* ਕਰਿਦਆਂ ਹ3ਇਆਂ, ਇਸ L ਸਾਫ ਕਰ ਦ$ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ<।
ਨਾੜIਏ ਦ$ ਝੜ ਜਾਣ ਅਤ$ ਜ਼ਖਮ ਦ$ ਠੀਕ ਹ3ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਹ3ਇਆਂ ਜ$ ਤuਸ: ਚਾਹ3 ਤ/ ਆਪਣ$ ਨਵਜ?ਮ$ ਬ"ਚ$
L ਨਹਾਉਣਾ ਸuਰ"ਿਖਅਤ ਰਿਹ?ਦਾ ਹ<। ਨਾੜIਏ ਦ$ ਝੜ ਜਾਣ ਮਗਰ* ਇਸ ਥ/ ਦ$ ਠੀਕ ਹ3ਣ ਿਵਚ 7 ਤ* 10 ਿਦਨ ਲ"ਗਦ$
ਹਨ।

ਨਾੜ)ਏ @ ਲਾਗ ਲ"ਗਣ ਦ$ ਕੀ ਸ7ਕ$ਤ ਹਨ?
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਗ"ਲ ਕਰ3, ਜ$:
• ਤuਹਾਡ$ ਬ"ਚ$ L ਬuਖਾਰ ਹ3 ਜਾਵ$, ਦu"ਧ ਪੀਣ ਿਵਚ ਉਸ L ਿਦ"ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹ3ਵ$ ਜ/ ਉਹ ਵ$ਖਣ ਿਵਚ ਠੀਕ ਨਾ ਲ"ਗ$।
• ਧu?ਨੀ (ਉਹ ਥ/, ਿਜਥ* ਨਾੜIਆ ਟu"ਿਟਆ ਹ<) ਅਤ$ ਉਸ ਦ$ ਨ$ੜਲਾ ਿਹ"ਸਾ ਸu"ਜ ਿਗਆ ਹ3ਵ$ ਜ/ ਲਾਲ ਹ3 ਜਾਵ$।
• ਨਾੜIਏ ਦਾ ਟ3ਟਾ ਸu"ਿਜਆ ਹ3ਵ$ ਜ/ ਉਸ ਿਵਚ* ਬ3ਅ ਆਵ$। ਿਜਵ[-ਿਜਵ[ ਨਾੜIਆ ਸu"ਕਦਾ ਹ< ਅਤ$ ਉਹ ਥ/ ਠੀਕ ਹu?ਦੀ ਹ<,
ਨਾੜIਏ ਦਾ ਥ3ੜNਾ ਗ?ਦਾ ਿਜਹਾ ਲ"ਗਣਾ ਆਮ ਗ"ਲ ਹ< ਪਰ ਇਸ ਤ* ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ: ਿਕ ਉਸ ਥ/ ’ਤ$ ਲਾਗ ਲ"ਗ ਗਈ
ਹ<। ਜ$ ਤuਸ: ਨਾੜIਏ ਦ$ ਆਕਾਰ ਜ/ ਬਦਬI ਤ* ]$ਸ਼ਾਨ ਹ3 ਤ/ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ/ ਡਾਕਟਰ L ਬ"ਚ$ ਦਾ ਨਾੜIਆ ਜ/ਚਣ
ਲਈ ਕਹ3।
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Postnatal symptoms you should never ignore
ਅ"ਖ$ ਪਰ'ਖ( ਨਾ ਕੀਤ( ਜਾਣ ਵਾਲ( 2ਸ4ਤੀ ਤ$ ਬਾਅਦ ਦ( ਲ"ਛਣ
ਬ"ਚਾ ਪ&ਦਾ ਹ)ਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਯ)ਨੀ ਿਵਚ, ਖ4ਨ ਆਉਣਾ, ਬ7ਅਰਾਮੀ ਅਤ7 ਥਕਾਵਟ ਹ)ਣਾ ਆਮ ਗ"ਲ ਹ&। ਹਾਲ@ਿਕ ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ,
ਬਾਅਦ ਕਦ7 ਕਦਾਈਂ ਆਉਣ ਵਾਲ7 ਿਦਨ@ ਅਤ7 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵ"ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸGਕਟਕਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦ7 ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ@
ਡਾਕਟਰ H ਪu"ਛ) ਿਕ ਲ)ੜ ਪ&ਣ ’ਤ7 ਤuਹਾH ਸGਕਟਕਟਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵM ਅਤ7 ਕਦ, ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ&। ਇਸ ਸਬGਧੀ ਵ7ਰਵ7
ਅਤ7 ਆਪਣ7 Oਸ4ਤੀ ਸਬGਧੀ ਦਸਤਾਵ7ਜ਼ ਸuਰ"ਿਖਅਤ ਥ@ ’ਤ7 ਰ"ਖ) ਅਤ7 ਆਪਣ7 ਪਿਰਵਾਰ H ਵੀ ਇਹਨ@ ਬਾਰ7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਸGਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵਚ ਤuਹਾਡ7 ਨ)ਟਸ ਐਂਬ4ਲ&ˆਸ ਦ7 ਅਮਲ7 H ਤuਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਉਸ7 ਵ7ਲ7 ਸ਼uਰ4 ਕਰਨ ਿਵ"ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ7।

ਹ7ਠ@ ਿਦ"ਤੀ ਸ4ਚੀ ਰਾਹV ਤuਹਾH ਇਹ ਫ&ਸਲਾ ਲ&ਣ ਿਵ"ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ7ਗੀ ਿਕ ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਮ&ਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ)ੜ ਹ& ਜ@ ਿਫਰ
ਤuਸV ਓਨੀ ਦ7ਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦ7 ਹ), ਿਜGਨ7 ਵਜ7 ਤ"ਕ ਆਮ ਤWਰ ’ਤ7 ਰ)ਜ਼ ਵ@ਗ ਕGਮ ਸ਼uਰ4 ਨਹV ਹ) ਜ@ਦਾ। ਜ7 ਤuਹਾH ਕ)ਈ ਸ਼"ਕ
ਹਨ ਤ@ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ@ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫWਰਨ ਸGਪਰਕ ਕਰ)।

ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜ;ਨ<= ਵਾਸਤ( ਤuਹਾ? ਫAਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲ'ੜ ਹu;ਦੀ ਹD
ਫWਰਨ ਐਂਬ4ਲXਸ ਸ"ਦ) ਜ7 :
• ਤuਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਜ@ ਬਹuਤ ਸਾਰਾ ਖ4ਨ ਪ& ਿਰਹਾ ਹ)ਵ7
ਤuਹਾਡੀ ਯ)ਨੀ ਿਵਚ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵ"ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ4ਨ ਵਿਹਣਾ (ਤuਹਾਡ7 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹ&, ਤuਹਾH ਚ"ਕਰ ਆਉਣਾ,
ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤ7 ਤuਹਾH ਲ"ਗ7 ਿਕ ਤuਸV ਬ7ਹ)ਸ਼ ਹ) ਜਾਵ,ਗ7) ਇਸ H Oਸ4ਤੀ ਤ, ਬਾਅਦ ਹ)ਣ ਵਾਲ7 ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹ)ਣ ਵਾਲਾ
ਰਕਤZਾਵ ਵੀ ਕਿਹGਦ7 ਹਨ ਅਤ7 ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤWਰ ‘ਤ7 ਮਦਦ ਮGਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ&।

• ਬਹuਤ ਤ7ਜ਼ ਜ@ ਲGਮਾ ਸਮ@ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਸਰ ਦਰਦ
ਜGਮਣ ਪੀੜਾ ਦWਰਾਨ ਤuਹਾH ਦਰਦ ਤ, ਰਾਹਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਦ"ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&। ਤuਹਾH ਿਜGਨੀ
ਜਲਦੀ ਹ) ਸਕ7, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗ"ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ&। ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, 72 ਘGਿਟਆਂ ਦWਰਾਨ ਬਹuਤ ਤ7ਜ਼ ਿਸਰ ਦਰਦ (ਬਹuਤੀ
ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਧuGਦਲਾਪਣ ਆ ਜ@ਦਾ ਹ&/ਜ@ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿਬਮਾਰ ਵੀ ਲ"ਗਦਾ ਹ&) ਇ"ਕ ਤਰ@ ਦੀ ਿਮਰਗੀ ਦ7 ਮu"ਢਲ7
ਲ"ਛਣ ਵੀ ਹ) ਸਕਦ7 ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵ"ਚ ਖ4ਨ ਦ7 ਗ7ੜ ਦੀਆਂ ਸਮ"ਿਸਆਵ@ ਹ) ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ7 ਇਹ ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ,
ਬਾਅਦ ਤ7 ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਭਕਾਲ ਦWਰਾਨ ਵੀ ਹ) ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸਾਹ ਲ&ਣ ਿਵ"ਚ ਿਦ"ਕਤ ਆਉਣਾ
ਜ7 ਤuਹਾH ਸਾਹ ਲ&ਣ ਿਵ"ਚ ਕਾਫੀ ਿਦ"ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹ)ਵ7 ਅਤ7 ਤuਹਾਡ7 ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦ7 ਬਾਵਜ4ਦ ਉਸ ਿਵ"ਚ ਕ)ਈ ਸuਧਾਰ ਨਾ ਆਵ7
ਤ@ ਇਹ ਇਸ ਗ"ਲ ਦਾ ਲ"ਛਣ ਹ& ਿਕ ਤuਹਾਡ7 ਫ7ਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹ4 ਵਿਹਣੀਆਂ (ਬਲ"ਡ ਵ&ਸਲਜ਼) ਿਵ"ਚ (ਫ7ਫਿੜਆਂ ਦਾ ਨਾੜੀ ਰ)ਧ)
ਕ)ਈ ਖ4ਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਫਸ ਿਗਆ ਹ& ਅਤ7 ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਐਂਬ4ਲXਸ ਸ"ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ&।

• ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਦਰਦ
ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜ@ ਿਫਰ ਜਦ, ਤuਸV ਜGਮਣ ਪੀੜਾ ਲ& ਰਹ7 ਸੀ, ਉਦ, ਤuਹਾਡ7 ਪ"ਿਠਆਂ ਿਵਚ ਆਏ ਿਖਚਾਅ ਕਾਰਨ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&।
ਹਾਲ@ਿਕ ਇਹ ਖ4ਨ ਦ7 ਗਤਲ7 ਦਾ ਸGਕ7ਤ ਵੀ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ& ਅਤ7 ਇਸH ਕਦ7 ਵੀ ਨਜ਼ਰਅGਦਾਜ਼ ਨਹV ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ7 ਤuਹਾH
ਦਰਦ ਹ)ਵ7, ਸਾਹ ਲ&ਣ ਿਵ"ਚ ਿਦ"ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹ)ਵ7 ਜ@ ਖGਘ ਰਾਹV ਖ4ਨ ਆਵ7 ਤ@ ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਐਂਬ4ਲXਸ ਸ"ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ&।

• ਿਪGਜਣੀ ਦਾ ਦਰਦ
ਿਪGਜਣੀ ਿਵ"ਚ ਦਰਦ ਨਸ ਿਵ"ਚ ਖ4ਨ ਜGਮਣ (ਡੀਵੀਟੀ) , ਪ"ਿਠਆਂ ਦੀਆਂ ਡ4Gਘੀਆਂ ਨਾੜ@ ਿਵ"ਚ ਖ4ਨ ਦਾ ਜGਿਮਆ ਗਤਲਾ ਹ) ਸਕਦਾ
ਹ&, ਿਜਹੜਾ ਘਾਤਕ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤuਹਾH ਲਾਲੀ, ਸ)ਜ ਅਤ7/ਜ@ ਸਰੀਰ ਦ7 ਤਾਪਮਾਨ ਿਵ"ਚ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ
ਮਿਹਸ4ਸ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&।

• ਆਤਮਘਾਤੀ ਿਵਚਾਰ
ਜ7 ਤuਹਾH ਲ"ਗ7 ਿਕ ਤuਹਾH ਮਰਨ ਜ@ ਆਤਮ ਹ"ਿਤਆ ਕਰਨ ਵਰਗ7 ਿਵਚਾਰ ਆ ਰਹ7 ਹਨ ਤ@ ਫWਰਨ ਆਪਣ7 ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਦਾਈ
ਨਾਲ ਸGਪਰਕ ਕਰ) ਜ@ ਿਫਰ ਆਪਣ7 ਪਿਰਵਾਰ ਦ7 ਿਕਸ7 ਜੀਅ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ7 ਗ"ਲ ਕਰ) ਤ@ ਿਕ ਉਹ ਤuਹਾਡ7 ਲਈ ਿਕਸ7 ਤਰ@ ਦੀ
ਮਦਦ ਦਾ OਬGਧ ਕਰ ਸਕ7।

• ਅਜੀਬ ਿਵਵਹਾਰ
ਤuਹਾH ਨVਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਹ"ਦ ਦਰਜ7 ਦੀ ਬ7ਅਰਾਮੀ, ਬuਖਲਾਹਟ ਅਤ7 ਿਕਸ7 ਿਕਸਮ ਦ7 ਭਰਮ ਪ&ਣ7, ਇਹ ਸ4ਤਕੀ ਮਨ)ਰ)ਗ ਦੀ
ਦuਰਲ"ਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼uਰ4ਆਤ ਹ) ਸਕਦੀ ਹ&। ਇ"ਥ7 ਇਹ ਬਹuਤ ਜ਼ਰ4ਰੀ ਹ& ਿਕ ਤuਸV ਫWਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤ7 ਿਜਹ)
ਿਜਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤuਹਾH ਲ)ੜ ਹ)ਵ7, ਉਹ ਲਵ)।

• ਬਹuਤ ਤ7ਜ਼ ਬuਖਾਰ
ਤ7ਜ਼ ਬuਖਾਰ (38 ਿਡਗਰੀ ਸ&ਲਸੀਅਸ ਜ@ ਇਸ ਤ, ਵ"ਧ) ਅਤ7 ਉਸ ਦ7 ਨਾਲ ਕ@ਬਾ ਵੀ ਚੜ]ਨਾ, ਇਹ ਲਾਗ ਲ"ਗਣ ਦ7 ਲ"ਛਣ ਹਨ,
ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ7 ਟ@ਿਕਆਂ ਜ@ ਤuਹਾਡੀ ਬ"ਚ7ਦਾਨੀ ਿਵ"ਚ ਹ) ਸਕਦੀ ਹ&। ਜ7 ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ
ਫWਰਨ ਕ)ਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ7 ਤ@ ਤuਸV ਬਹuਤ ਜਲਦੀ, ਬਹuਤ ਬuਰੀ ਤਰ]@ ਿਬਮਾਰ ਪ& ਸਕਦ7 ਹ)।

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦ"ਕਤ ਆਉਣਾ
ਜ7 ਤuਹਾH ਲ"ਗ7 ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਬਲ&ਡਰ ਭਿਰਆ ਹ)ਇਆ ਹ&, ਪਰ ਤuਸV ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਹV ਕਰ ਪਾ ਰਹ7 ਤ@ ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਆਪਣੀ
ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਦਾਈ ਨਾਲ ਸGਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ&।

ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜ;ਨ<= ਵ"ਲ ਫAਰਨ ਿਧਆਨ ਦ(ਣ ਦੀ ਲ'ੜ ਹ'ਵ(, ਪਰ ਤuਸG ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਜ=
ਦਾਈ ਤ$ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮ= ਲDਣ ਤ"ਕ ਇ;ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦ( ਹ'ਵ$
• ਯ)ਨੀ ਿਵਚ, ਸਿੜਹ@ਦ ਭਿਰਆ ਅਤ7 ਬਦਬ4ਦਾਰ ਰਸਾਵ
ਇਹ ਤuਹਾਡੀ ਬ"ਚ7ਦਾਨੀ ਜ@ ਯ)ਨੀ ਿਵ"ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਸGਕ7ਤ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&।

• ਬਹuਤ ਨਰਮ ਿਢ"ਡ
ਇਹ ਵੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸGਕ7ਤ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&। ਇਹ ਤuਹਾਡ7 ਿਢ"ਡ ਦ7 ਬਾਹਰ ਟ@ਿਕਆਂ ਦ7 ਆਲ7 ਦuਆਲ7 (ਜ7 ਤuਹਾਡਾ ਬ"ਚਾ ਵ"ਡ7 ਆਪਰ7ਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਹ)ਇਆ ਹ)ਵ7) ਹ) ਸਕਦਾ ਹ& ਜ@ ਇਹ ਤuਹਾਡ7 ਬ"ਚ7ਦਾਨੀ ਅGਦਰ ਵੀ (ਿਜ"ਥ, ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, ਬਾਅਦ ਔਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹ&)
ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&। ਜ7 ਬ"ਚ7ਦਾਨੀ ਿਵਚਲੀ ਲਾਗ H ਇਲਾਜ ਕੀਤ7 ਿਬਨ@ ਹੀ ਛ"ਡ ਿਦ"ਤਾ ਜਾਵ7 ਤ@ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵ"ਚ ਤuਹਾਡਾ
ਖ4ਨ ਵਿਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜ@ਦਾ ਹ&।
• ਬਦਤਰ ਢGਗ ਨਾਲ ਸu"ਜੀ ਹ)ਈ ਬਵਾਸੀਰ
ਹਾਲ@ਿਕ ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ (ਗu"ਦਾ ਦ7 ਅGਦਰ ਸu"ਜੀ ਹ)ਈ ਨਾੜੀ) ਆਮ ਪਾਈ ਜ@ਦੀ ਹ&। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦ7
ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲ"ਗਦੀ ਹ& ਅਤ7 ਕਾਫੀ ਸu"ਜ ਜ@ਦੀ ਹ&, ਇਸ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹuGਦਾ ਹ& ਅਤ7 ਕਈ ਵਾਰੀ ਖ4ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹ&।

• ਉਦਾਸ ਮ4ਡ
ਜ7 ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, 10-14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤuਹਾH ਉਦਾਸੀ ਲ"ਗ7, ਰ)ਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ7 ਜ@ ਤuਸV ਿਨਢਾਲ ਮਿਹਸ4ਸ ਕਰ) ਤ@ ਤuਸV
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਿਵਚ, ਲGਘ ਰਹ7 ਹ) ਸਕਦ7 ਹ)। ਮਦਦ ਲਈ ਫWਰਨ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਦਾਈ ਨਾਲ ਗ"ਲ ਕਰ)।

• ਗuਦਾ ਅਤ7 ਯ)ਨੀ ਿਵਚਕਾਰਲ7 ਖ7ਤਰ (ਪ7ਰੀਨੀਅਮ) ਿਵ"ਚ ਤ7ਜ਼ ਦਰਦ
ਗuਦਾ ਤ7 ਯ)ਨੀ ਿਵਚਲ7 ਿਹ"ਸ7 ’ਚ ਤ7ਜ਼ ਦਰਦ ਅਤ7 ਸGਭਵ ਤWਰ ਤ7 ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲ"ਗ ਕ7 ਆਉਣਾ ਅਤ7/ਜ@ ਬਦਬ4ਦਾਰ ਿਪਸ਼ਾਬ
ਦਾ ਆਉਣਾ ਤuਹਾਡ7 ਟ@ਿਕਆਂ ਿਵ"ਚ ਹ)ਈ ਲਾਗ (ਜ7 ਬ"ਚ7 ਦਾ ਜਨਮ ਯ)ਨੀ ਰਾਹV ਹ)ਇਆ ਹ)ਵ7) ਜ@ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਕਰਕ7 ਹ)
ਸਕਦਾ ਹ&। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜ@ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗ"ਲ ਦੀ ਜ@ਚ ਕਰ7 ਿਕ ਗuਦਾ ਤ7 ਯ)ਨੀ ਿਵਚਲਾ ਿਹ"ਸਾ ਯਾਨੀ
ਿਕ ਪ7ਰੀਨੀਅਮ ਹWਲੀ-ਹWਲੀ ਸਹੀ ਢGਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹ) ਿਰਹਾ ਹ&। ਇਹ ਤuਹਾਡੀ ਯ)ਨੀ ਦ7 ਿਟਸ਼4ਆਂ ਦ7 ਅGਦਰ ਿਪਆ ਕ)ਈ ਵ"ਡਾ ਨੀਲ
ਵੀ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ&।

• ਤuਹਾਡੀ ਗuਦਾ ਿਵ"ਚ, ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਮਲ ਿਰਸਣਾ
ਬ"ਚ7 ਦ7 ਜਨਮ ਤ, ਬਾਅਦ ਥ)ੜ]ੀ-ਥ)ੜ]ੀ ਦ7ਰ ਬਾਅਦ ਮਲ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਲ)ੜ ਮਿਹਸ4ਸ ਹ)ਣਾ ਆਮ ਗ"ਲ ਹ&, ਪਰ ਟ"ਟੀ ਜਾਣ ਤ, ਵੀ
ਪਿਹਲ@ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਮਲ ਿਰਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ& ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅGਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ@ ‘ਤ7 ਕਾਬ4 ਨਹV ਿਰਹਾ। ਇਸ
ਲਈ ਫWਰਨ ਆਪਣ7 ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਦਾਈ ਨਾਲ ਸGਪਰਕ ਕਰ)।

ਹ7ਠ@ ਿਦ"ਤੀ ਸ4ਚੀ ਰਾਹV ਤuਹਾH ਇਹ ਫ&ਸਲਾ ਲ&ਣ ਿਵ"ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ7ਗੀ ਿਕ ਤuਹਾH ਫWਰਨ ਮ&ਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ)ੜ ਹ& ਜ@ ਿਫਰ
ਤuਸV ਓਨੀ ਦ7ਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦ7 ਹ), ਿਜGਨ7 ਵਜ7 ਤ"ਕ ਆਮ ਤWਰ ’ਤ7 ਰ)ਜ਼ ਵ@ਗ ਕGਮ ਸ਼uਰ4 ਨਹV ਹ) ਜ@ਦਾ। ਜ7 ਤuਹਾH ਕ)ਈ ਸ਼"ਕ
ਹਨ ਤ@ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ@ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫWਰਨ ਸGਪਰਕ ਕਰ)।
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ਸ"ਤ ਕਾਰਣ ਿਜ*ਨ,- ਕਰਕ. ਬ"ਚ. ਰ1ਦ. ਹਨ ਅਤ. ਉਹਨ- 6 ਚu"ਪ ਿਕਵ: ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ
ਛ?ਟ. ਬ"ਚ. ਰ1ਦ. ਿਕਉਂ ਹਨ ?
ਨਵਜ$ਮ& ਪ(ਰੀ ਤਰ,- ਤ$ਦਰuਸਤ ਬ2ਚ& ਵੀ ਹਰ ਰ5ਜ਼ 1 ਤ7 3 ਘ$ਟ& ਤ2ਕ ਦ& ਸਮ; ਲਈ ਰ5 ਸਕਦ& ਹਨ। ਇ2ਕ ਨਵ; ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਹu$ਿਦਆਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ5 ਜ-ਦਾ ਹH ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਬ2ਚੀ ਜਦ7 ਰ7ਦੀ ਹH, ਉਹ ਤuਹਾJ ਕੀ ਦ2ਸਣ ਦੀ ਕ5ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੀ ਹu$ਦੀ ਹH। ਕੀ ਉਹJ ਭu2ਖ, ਠ$ਢ, ਅਤ& ਜ- ਿਪਆਸ ਲ2ਗੀ ਹH ਜ- ਉਹ ਿਸਰਫ ਅ2ਕੀ ਹ5ਈ ਹH ਅਤ& ਤuਹਾJ ਘu2ਟ ਕ& ਲਾਡ ਕਰਨਾ
ਚਾਹu$ਦੀ ਹH। ਸਭ ਤ7 ਵ2ਧ ਆਮ ਕਾਰਣ, ਿਜ$ਨ,- ਕਰਕ& ਬ2ਚ& ਰ7ਦ& ਹਨ – ਉਹ ਹ&ਠ- ਿਦ2ਤ& ਗਏ ਹਨ। ਿਜਉਂ-ਿਜਉਂ ਤuਸS ਆਪਣ& ਬ2ਚ& J
ਿਬਹਤਰ ਜਾਨਣ ਲ2ਗਦ& ਹ5, ਅਤ& ਉਸਦ& ਰ5ਣ ਦ& ਵ2ਖ-ਵ2ਖ ਢ$ਗ- J ਸਮਝਣ ਲ2ਗ ਪUਦ& ਹ5। ਜ5 ਕuਝ ਉਹ ਚਾਹu$ਦੀ ਹH ਤuਸS ਉਸJ
ਦ&ਣ ਦ& ਯ5ਗ ਹ5ਵ7ਗ&।

ਮC6 ਭ?ਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹC
ਨਵਜ$ਮ& ਬ2ਿਚਆਂ ਦ& ਰ5ਣ ਦਾ ਸਭ ਤ7 ਆਮ ਕਾਰਣ ਭu2ਖ ਲ2ਗਣਾ ਹu$ਦਾ ਹH। ਇਕ ਬ2ਚ& ਦ& ਛ5ਟ& ਿਜਹ& ਪ&ਟ ਿਵ2ਚ ਬਹuਤਾ ਕuਝ ਨਹS
ਰਿਹ$ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜ& ਤuਹਾਡਾ ਬ2ਚਾ ਰ7ਦਾ ਹH, ਤ- ਉਸJ ਦu2ਧ ਦ&ਣ ਦੀ ਕ5ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ5। ਉਹ ਭu2ਖਾ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹH।

ਮC6 ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹ?ਣ ਦੀ ਜ਼ਰGਰਤ ਹC
ਕuਝ ਕu ਬ2ਿਚਆਂ J ਜਦ7 ਕ2ਛੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ(ਰਤ ਹu$ਦੀ ਹH, ਤ- ਬਹuਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸ(ਸ ਨਹS ਕਰਦ& ਪਰ ਕuਝ ਬ2ਚ& ਫ਼Yਰਨ
ਕ2ਛੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹu$ਦ& ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ& ਜ& ਉਹਨ- ਦੀ ਨਰਮ ਚਮੜੀ J ਖ਼ਾਿਰਸ਼ ਹ5ਣ ਲ2ਗ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਵ&ਖ5, ਿਕ ਉਸਦੀ
ਕ2ਛੀ ਿਕਧਰ& ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ2ਸੀ ਹ5ਈ ਤ- ਨਹS ਜ- ਉਸਦ& ਕ2ਪੜ& ਉਸJ ਬ&ਆਰਾਮ ਤ- ਨਹS ਕਰ ਰਹ&।

ਮC6 ਿਨ"ਘਾ ਹ?ਣ ਦੀ ਜ਼ਰGਰਤ ਹC (ਨਾ ਬਹuਤਾ ਗਰਮ ਨਾ ਬਹuਤਾ ਠ*ਢਾ)
ਬ2ਚ& ਦ& ਪ&ਟ ਤ& ਹ2ਥ ਰ2ਖ ਕ& ਵ&ਖ5, ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਬ2ਚਾ ਿਕਧਰ& ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਜ- ਿਜ਼ਆਦਾ ਠ$ਢਾ ਤ& ਨਹS (ਹ2ਥ- ਪHਰ- J ਨਾ ਵ&ਖ5)
ਉਹਨ- ਲਈ ਥ5ੜਾ ਠ$ਡਾ ਮਿਹਸ(ਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗ2ਲ ਹH) ਜ& ਉਹ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹH, ਤ- ਇ2ਕ ਕ$ਬਲ ਹਟਾ ਲਓ ਜ& ਉਹ
ਠ$ਢਾ ਹH, ਤ- ਇ2ਕ ਹ5ਰ ਕ$ਬਲ ਦ& ਿਦਓ। ਆਪਣ& ਬ2ਚ& ਦ& ਕਮਰ& ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 64 ਿਡਗ^ੀ F ਦ& ਆਸਪਾਸ ਰ2ਖ5।

ਮC6 ਚu"ਕ. ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰGਰਤ ਹC
ਕਈ ਵਾਰ ਤuਹਾਡਾ ਬ2ਚਾ ਿਸਰਫ਼ ਗਲਵਕੜੀ ਅਤ& ਘu2ਟ ਕ& ਿਪਆਰ ਚਾਹu$ਦਾ ਹH। ਿਚ$ਤਾ ਨਾ ਕਰ5। ਤuਸS ਬ2ਚ& ਦ& ਪਿਹਲ& ਮਹੀਿਨਆਂ
ਦYਰਾਨ ਉਸJ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚu2ਕੀ ਰ2ਖਣ ਨਾਲ ਉਹJ "ਿਵਗਾੜ" ਨਹS ਸਕਦ& ਹ5 । ਬ2ਚ& ਦਾ ਸਿਲ$ਗ (ਗਲਪ2ਟੀ) ਜ- ਇ2ਕ ਕHਰੀਅਰ
ਬ2ਚ& J ਤuਹਾਡ& ਨ&ੜ& ਰ2ਖਣ ਿਵ2ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹH ਅਤ& ਹ5ਰ ਕ$ਮ- ਲਈ ਤuਹਾਡ& ਹ2ਥ ਿਵਹਲ& ਰਿਹਣਗ&।

ਮC6 ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹC
ਨਵਜ$ਮ& ਬ2ਿਚਆਂ ਲਈ ਇਕ5 ਸਮ; ਬਹuਤ ਕuਝ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ5 ਸਕਦਾ ਹH। ਉਸਦਾ ਰ5ਣਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਢ$ਗ ਹH ਿਕ "
ਬ2ਸ ਬਹuਤ ਹ5 ਿਗਆ " ਉਸJ ਿਕਸ& ਸ਼-ਤ ਥ- ਤ& ਲH ਜਾਓ ਅਤ& ਤuਸS ਵ&ਖ5ਗ& ਿਕ ਥ5ੜੀ ਦ&ਰ ਿਵ2ਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ_ ਜਾਏਗੀ।

ਮL ਤuਹਾ6 ਦਸਣਾ ਚਾਹu*ਦੀ ਹ- ਿਕ ਮL ਬੀਮਾਰ ਹਇਕ ਬੀਮਾਰ ਬ2ਚ& ਦ& ਰ5ਣ ਦੀ ਟ5ਨ ਉਸਦ& ਆਮ ਰ5ਣ ਦ& ਢ$ਗ ਨਾਲ7 ਵ2ਖਰੀ ਹu$ਦੀ ਹH – ਇਹ ਬਹuਤ ਜ਼ਰ(ਰੀ ਜ- ਉ`ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵ2ਚ
ਹ5 ਸਕਦਾ ਹH। ਜ& ਤuਸS ਮਿਹਸ(ਸ ਕਰਦ& ਹ5 ਿਕ ਕ5ਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹ5 ਸਕਦੀ ਹH, ਤ- ਆਪਣ& ਡਾਕਟਰ ਜ- ਦਾਈ J ਕਾ2ਲ ਕਰ5। ਜ& ਤuਹਾਡ&
ਬ2ਚ& J ਰ5ਣ ਦਰਿਮਆਨ ਸਾਹ ਲUਿਦਆਂ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ5 ਰਹੀ ਹ5ਵ,& ਜ- ਰ5ਣ ਦ& ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਜuਲਾਬ ਜ- ਕਬਜ਼ ਹ5ਵ&, ਤ- ਤuਹਾJ
ਹਮ&ਸ਼ਾ ਆਪਣ& ਡਾਕਟਰ J ਫ਼5ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹH।

ਮC6 ਕuਝ ਲ?ੜ ਹC ... ਪਰ ਪਤਾ ਨਹP ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਬਹuਤ ਸਾਰ& ਨਵਜ$ਮ& ਬ2ਚ& ਕuਝ ਿਚਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰ7ਦ& ਰਿਹ$ਦ& ਹਨ, ਇਸ J ਕYਿਲਕ (ਸ(ਲ) ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਹ$ਦ& ਹਨ। ਇਸ ਸਮ;
ਉਸJ ਸ$ਭਾਲਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹu$ਦਾ ਹH ਅਤ& ਕ5ਈ ਜਾਦ( ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹS, ਪਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤuਹਾJ ਕuਝ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ&ਗੀ,
ਿਕ ਕ5ਿਲਕ ਦੀ ਦਰਦ ਿਤ$ਨ- ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ7 ਵ2ਧ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਰਿਹ$ਦੀ ਹH।

ਮ.ਰਾ ਬ"ਚਾ ਰ? ਿਰਹਾ ਹC – ਮL ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ-?
ਹ&ਠ- ਕuਝ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਿਜ$ਨ,- ਨਾਲ ਤuਸS ਆਪਣ& ਬ2ਚ& J ਆਰਾਮ ਦ&ਣ ਦੀ ਕ5ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ& ਹ5।

ਉਸ6 ਲਪ.ਟ ਕ. ਘu"ਟ ਕ. ਚu"ਕ?
ਬਹuਤ ਸਾਰ& ਨਵਜ$ਮ& ਬ2ਿਚਆਂ J ਉਸ& ਤਰ,- ਿਨ2ਘਾ ਅਤ& ਸuਰ2ਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਚ$ਗਾ ਲਗਦਾ ਹH, ਿਜਸ ਤਰ,- ਉਹ ਬ2ਚ&ਦਾਨੀ ਿਵ2ਚ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤuਸS ਆਪਣ& ਬ2ਚ& J ਕ$ਬਲ (ਿਜਸJ ਸਵHਡਿਲ$ਗ, ਲਪ&ਟਣ ਵਾਲਾ ਕ2ਪੜਾ ਿਕਹਾ ਜ-ਦਾ ਹH) ਿਵ2ਚ ਲਪ&ਟਣ ਦੀ
ਕ5ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ5 ਜ- ਉਸJ ਬ&ਬੀ ਸਿਲ$ਗ ਿਵ2ਚ ਰ2ਖ5 ਅਤ& ਵ&ਖ5 ਿਕ ਉਹ ਇਸJ ਪਸ$ਦ ਹH।

ਿਪਛ?ਕੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਬ2ਚ&ਦਾਨੀ ਿਵ2ਚ, ਬ2ਚਾ ਤuਹਾਡ& ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸuਣ ਸਕਦਾ ਹH। ਮ2ਧਮ ਸ$ਗੀਤ ਜ- ਆਪਣ& ਬ2ਚ& J ਲ5ਰੀ ਗਾ ਕ& ਸuਣਾਉਣਾ –
ਇਥ7 ਤਕ ਿਕ ਵਾਿਸ$ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜ- ਵHਿਕਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦ& ਿਪਛ5ਕੜ ਿਵ2ਚ7 ਆਉਂਦ& ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼5ਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼-ਤਪ(ਰਣ ਅਸਰ ਹ5
ਸਕਦਾ ਹH, ਅਤ& ਬ2ਚ& J ਸuਆ ਸਕਦਾ ਹH।

ਰਾ"ਕ-ਏ-ਬਾਈ ਬ.ਬੀ
ਬਹuਤ& ਬ2ਿਚਆਂ J ਜਦ7 ਤuਸS ਤuਰਦ& ਿਫਰਦ& ਹ5ਵ,7 ਜ- ਬ2ਚ& J ਝ5ਲੀ ਿਵ2ਚ ਲHਕ& ਰਾ2ਿਕ$ਗ ਕuਰਸੀ ਤ& ਬHਠਾ ਕ& ਹYਲੀ-ਹYਲੀ ਝ(ਟਾ ਲਓ,
ਤ- ਿਹਲਣਾ-ਜuਲਣਾ ਚ$ਗਾ ਲਗਦਾ ਹH। ਬ2ਿਚਆਂ ਦ& ਿਵਸ਼&ਸ਼ ਝ(ਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬ2ਿਚਆਂ J ਆਰਾਮ ਮਿਹਸ(ਸ ਹu$ਦਾ ਹH, ਅਤ& ਕਈਆਂ
J ਿਜਵ; ਹੀ ਉਹਨ- J ਕਾਰ ਿਵ2ਚ ਡ^ਾਈਵ ਲਈ ਲHਕ& ਜਾਓ, ਉਹ ਫ਼Yਰਨ ਸ_ ਜ-ਦ& ਹਨ।

ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਕ. ਵ.ਖ?
ਬ2ਚ& J ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸJ ਸ਼-ਤ ਕਰਨ ਿਵ2ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹH। ਿਜ$ਨ,- ਬ2ਿਚਆਂ J ਕ5ਿਲਕ ਹu$ਦੀ ਹH, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ
ਪ&ਟ ਤ& ਹYਲੀ-ਹYਲੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼-ਤ ਹ5 ਜ-ਦ& ਹਨ ਅਤ& ਤuਹਾJ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸ(ਸ ਹ5ਏਗਾ ਿਕ ਘ2ਟ ਤ7 ਘ2ਟ
ਤuਸS ਬ2ਚ& ਦ& ਦu2ਖ J ਦ(ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕuਝ ਕਰ ਰਹ& ਹ5।

ਉਸ6 ਕuਝ ਚGਸਣ ਲਈ ਿਦਓ
ਕuਝ ਨਵਜ$ਮ& ਬ2ਿਚਆਂ J ਚ(ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰ(ਰਤ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹu$ਦੀ ਹH ਅਤ& ਇ2ਕ ਨਕਲੀ ਚ(ਸਣੀ ਜ- (ਸਾਫ਼) ਉਂਗਲੀ ਜਾ ਅ$ਗ(ਠਾ
ਚ(ਸਣ ਨਾਲ ਉਹਨ- J ਬਹuਤ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹH। ‘‘ਕ$ਫ਼ਰਟ ਸ2ਿਕ$ਗ ’’ (ਆਰਾਮ ਦ&ਣ ਵਾਲੀ ਚ(ਸਣੀ) ਇਕ ਬ2ਚ& ਦ& ਿਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹH, ਉਸਦ& ਪ&ਟ J ਆਰਾਮ ਦ& ਸਕਦੀ ਹH ਅਤ& ਉਸJ ਸ਼-ਤ ਹ5ਣ ਿਵ2ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹH।

ਆਪਣ. ਆਪ ਤ. ਬਹuਤਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ
ਿਜਹੜਾ ਬ2ਚਾ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰ7ਦਾ ਰਿਹ$ਦਾ ਹH, ਉਸJ ਆਪ ਕ5ਈ ਸਥਾਈ ਨuਕਸਾਨ ਨਹS ਹ5ਏਗਾ, ਪਰ ਉਸਦ& ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਤ&
ਬਹuਤ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜ& ਤuਸS ਉਸJ ਸ਼-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕuਝ ਕਰ ਕ& ਵ&ਖ ਿਲਆ ਹH, ਜ5 ਤuਸS ਸ5ਚ ਸਕਦ& ਹ5 ਤਤuਹਾJ ਹuਣ ਆਪਣੀ ਦ&ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ(ਰਤ ਹH।
• ਕuਝ ਡ($ਘ& ਸਾਹ ਲਓ।
• ਆਪਣ& ਬ2ਚ& J ਹ&ਠ- ਇਕ ਸuਰ2ਿਖਅਤ ਥ- ਤ& ਿਬਠਾਓ ਅਤ& ਉਸJ ਉਸ ਥ- ਤ& ਰ5ਣ ਿਦਓ ਿਜਥ& ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤuਹਾਡ& ਤ2ਕ ਨਾ
ਪਹu$ਚ&।
• ਿਕਸ& ਿਰਸ਼ਤ&ਦਾਰ ਜ- ਦ5ਸਤ J ਬuਲਾਓ ਜ5 ਕuਝ ਦ&ਰ ਲਈ ਬ2ਚ& ਦੀ ਦ&ਖਭਾਲ ਕਰ&।
• ਸਥਾਨਕ ਸਪ5ਰਟ ਗਰu2ਪ- ਬਾਰ& ਆਪਣ& ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗ2ਲ ਕਰ5, ਿਜਥ& ਜਾਕ& ਤuਸS ਹ5ਰ ਨਵ; ਬਣ& ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵ- ਸ-ਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕ5
• ਹਰ ਰ5ਜ਼ ਆਪਣ& ਆਪ J ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ, ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਬ2ਚਾ ਤuਹਾJ ਇਹ ਦ2ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸJ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰ(ਰਤ ਹH,
ਨਵ; ਢ$ਗ ਨਾਲ ਿਸ2ਖਦਾ ਹH ਅਤ& ਇਹ ਰ5ਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹ5 ਜਾਏਗਾ
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