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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਮਡੈੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਪੜ੍ਹੋ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਹੋਖਮ ਕਾਰਕ ਦੇਖਹੋ), ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਜੇ ਲਹੋੜ ਹਹੋਵ ੇਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣ ੇਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਹੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਸਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨੰੂ ਸਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡ ੇਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ  
ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਿਲਣ 
ਜਾਂਦ ੇਹੋ,ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਉਹ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਚਣਗੇ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਣਗੇ

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪੇਟ ਨੰੂ ਮਾਪਣਗੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਮਤੌਰ 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਸਰੀਰਕ ਇਕਤਹਾਸ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਸੰਭਵ ਹਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਚ

• ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ, ਕਸਗਰੇਟ ਪੀਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਆਂ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ

• ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

• ਪੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ

• ਪੈਪ ਟੈਸਟ (Pap test) ਜਾਂ ਯਹੋਨੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਵਾਬ (swab) 
ਨਾਲ ਪੇਲਕਵਕ ਜਾਂਚ

• ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮਾਪ

• STIs (ਕਲੰਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਕਰਤ ਕਵਗਾੜਾਂ) ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਦੀ ਟਾਇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਆਇਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ

• ਜਨੈਕਟਕ ਸਕ੍ਰੀਕਨੰਗ ਟੈਸਟ

• ਕਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕਮਲਣ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹਹੋਵੇਗੀ ਜ:ੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਵ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਹੋਈਆਂ ਸੀ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭ ਕਵੱਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ 

ਹਰ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫਤੇ ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ  
2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ

ਪਸਹਲੇ 30 ਹਫਤੇ 30-35 ਹਫਤੇ 35 ਹਫਸਤਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਹੋਣ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। 
ਉਹ ਕਰਹੋ ਜਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ  ਕਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ 

• ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦ ੇਹਹੋ, ਕਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦ ੇਹਹੋ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਆਂ ਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ (depressed) ਹਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਹੰਸਾ ਸਮੇਤ, 
ਹਹੋਰ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠ ਰਹ ੇਹਹੋ 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦੰਦਾ ਹ ੈਕਕ ਜੇਨਕਸ਼ਅਨ 

ਵਾਇਓਲੈਟ (ਕਜਸ ਨੰੂ ਕਕ੍ਰਸਟਲ ਵਾਇਓਲਟ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਹੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਰਭਤੀ ਹਹੋ, 
ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਹੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_risk-factors-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_risk-factors-pa.pdf
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ਇਹ ਅਜ਼ਿਾਓ
ਕੁਝ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੱਖਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਪਕਹਲੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਟਾਇਪ

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ  
(ਜੜੀਆ ਂਬੂਟੀਆ ਂਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ)

• ਉਹ ਕਬਮਾਰੀਆ ਂਜਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹੋਈ ਅਕਜਹੀਆ ਂ 
ਜਹੋ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ

• ਪੂਰਵ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇਯਹੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ 

• ਕਹੋਈ ਹਹੋਰ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਨੈਸਟਕ ਸਕ੍ਰੀਸਨੰਗ  
(prenatal genetic screening) ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਵਕਲਕਪਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਜਹੜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਦੇ ਡਾਉਨ ਕਸੰਡਰਹੋਮ (Down syndrome) ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਾ 
ਕਬਕਫਡਾ (spina bifida) ਵਰਗੀਆ ਂਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਹੋਣ ਦੇ ਸੰਜਹੋਗ 
ਬਾਰ ੇਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਕਨੰਗ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਨਤੀਜਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਹੋਰ ਕਵਕਸ਼ਸ਼ਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਚਹੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਹਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਹੋਖਮ ਕਾਰਕ ਦੇਖਹੋ। 

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (Pregnancy Passport) 
ਅਤੇ ਅਬੋਸਰਜਨਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 
(Aboriginal Pregnancy Passport) ਕੀ ਹਨ?

ਮਫੁਤ ਪੈਂਫਲਟ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਅਬਹੋਕਰਜਨਲ ਪ੍ਰਗੈਨੈਂ ਸੀ 
ਪਾਸਪਹੋਰਟ ਕਵੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਦਹੋਵੇਂ perinatalservicesbc.ca ਤ ੇਔਨਲਾਇਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੱਚ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੋਈ 
ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ  
ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡ ੇਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕਵਕਾਸ  
ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ (20 ਹਫਤੇ)

• ਜੇਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂਕਹੋਜ਼ 
ਸਕ੍ਰੀਕਨੰਗ (24 ਤੋਂ 26 ਹਫਤੇ)

• ਗਰੁੱ ਪ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਪਟਹੋਕਹੋਕਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ  
ਸਵਾਬ (swab) (35 ਤੋਂ 37 ਹਫਤੇ)

• ਜਨੈਕਟਕ ਸਕ੍ਰੀਕਨੰਗ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਬਾਰ ੇਵੀ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ, ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆਰਐਚ-ਨੈਗੇਕਵਟ 
(Rh-negative) ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 28 ਹਫਕਤਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਐਚ-
ਇੰਕਮਊਨ ਗਲਹੋਕਬਊਕਲਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ (ਫਲੂ) ਵੱਧ  
ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ – ਉਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹ,ੈ 
ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਦੱਤਾ  
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਬੁਖਾਰ,  
ਖੰਘ, ਕਸਰਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਦੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ), ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਹੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1  
ਤੇ ਜਾਂ healthlinkbc.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ - ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ 
ਦਹੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਹੋਗ ੇਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 
ਆਪ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰਟੂਸਸਸ ਵੈਕਸੀਨ (Pertussis vaccine)
ਪਰਟੂਕਸਸ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਕਤਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਵਗਾੜ ਹ ੈਕਜਸ ਕਰਕੇ 
ਨਮੂਨੀਆ, ਦੌਰ,ੇ ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਬੱਕਚਆਂ 
ਦਾ ਉਸ ਕਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 
2 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਹਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਕਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਹੋਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਟੂਕਸਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬੀ. ਸੀ. 
ਕਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਲਹੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਹੋ। 

ਹਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, immunizebc.ca/pregnancy ਤੇ ਜਾਓ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਹਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਗ ਹਹੋ ਸਕਦੇ ਹਹੋ ਬਾਰ ੇ
ਇੱਕ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਹੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_risk-factors-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_risk-factors-pa.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca
https://www.healthlinkbc.ca
https://immunizebc.ca/pregnancy
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