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ਜਨਮ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਵਬਧੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਿੱਚ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰੀ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਢੰਗ ਹੈ। ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਅਤੇ 
ਜਜ਼ਟਿਤਾਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਦਰਦ ਅਤੇ 
ਜ਼ਿਗਾੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਵਸਜ਼ੇਰੀਅਨ (Caesarean) ਜਨਮ

ਵਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵਡਵਲਿਰੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਿੋਕ ਐਪੀਜ਼ਿਊਰਿ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਿੀ ਜ਼ਿੱਚ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ 
ਿਾਿੀ ਦਿਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਿਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਓਪਰੇਜ਼ਟੰਗ 
ਰੂਮ ਜ਼ਿੱਚ ਮਜੂੌਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਜਿਦੀ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ- ਦ ੇਨਾਿ - ਚਮੜੀ ਿਗਾ ਕੇ 
ਪਕੜ ਸਕਗੇੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਨੰਦਰਾਿੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਬਿ 
ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚਮੜੀ- ਦ ੇਨਾਿ - ਚਮੜੀ ਿਗਾ ਕ ੇਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਰਿ ਐਨੇਸਥੇਜ਼ਟਕ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ 
ਅਤੇ ਜਨਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਏੋ ਹੋਏ ਹਿੋਗੋ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਸਾਥੀ ਓਪਰੇਜ਼ਟੰਗ 
ਰੂਮ ਜ਼ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦੇ, ਤੁਹਾਿੀ ਬਾਂਹ 
ਜ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਿੀ (IV) ਅਤੇ ਿਗਭਗ 24 ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਬਿੈਿਰ ਜ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਟਊਬ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਜ਼ਿੱਚ 6 ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਿ 
ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਿਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਈ ਘਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਬਹੁਤ 
ਜਿਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆ ਂਤੇ ਿਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤ ੋਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਨਾ ਚੁੱ ਕੋ। 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਜ਼ਪਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਜ਼ਥਤੀ 
ਿੱਭਣ ਿਈ ਅਿਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ 
ਜ਼ਪਿਾਉਣਾ ਦੇਿ)ੋ। 

ਵਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ
ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਿੀ ਿਾਰੀ 
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਿੇਿੇ ਉਸ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਿ ੇਸੀਿੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕੱਟ 
ਸਾਇਿ-ਤੋਂ -ਸਾਇਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਅੱਪ-ਐਿਂ-ਿਾਉਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਭਜ਼ਿੱਿ ਜ਼ਿੱਚ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। 

ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਰਟੀਵਿਸ਼ਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
(induction of labour) ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿਾਈ, ਿੈਜੀਨਿ ਜੈਿ ਜਾਂ ਇੰਨਸਰਟ ਿਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ 
ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਿੀ ਫਾੜ ਕੇ ਿੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
41 ਹਫਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਬਾਰ ੇਜ਼ਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੋਰਸੇਪਸ (forceps) ਕੀ ਹਨ?
ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੱਚਣ ਜ਼ਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਯੰਤਰ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕਣ ਜ਼ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਿੈਵਕਊਮ (vacuum) ਕੀ ਹੈ?
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕਣ ਜ਼ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ 
ਦੀ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਜ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹੌਿੀ ਜ਼ਜਹ ੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜ਼ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿੋਪੜੀ ਤੇ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਇੱਕ ਸਕਸ਼ਨ ਕੱਪ। 

ਐਪੀਵਸਓਟਮੀ (episiotomy) ਕੀ ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਕੁਿ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ 
ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਿੰਘਣ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਯੋਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ 
ਿਗਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਚੀਰ। 

ਇੱਕ ਵਸਜ਼ੇਰੀਅਨ (ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿ ੇਪੇਟ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 
ਜ਼ਿੱਚ ਚੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰੀ ਹੋਣ ਜ਼ਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਅਨੇਕ ਮੈਿੀਕਿ ਜ਼ਬਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਿਾ 
ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ 
ਦੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ 
ਦੇਿਭਾਿ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਤੁਹਾਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ  
ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ:ੇ

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ

• ਤੁਹਾਿੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਿੰਬੀ ਿੇਬਰ  
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ

• ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਿੱਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਚ (ਤਿ - ਜਾਂ ਪੈਰ ਪਜ਼ਹਿਾਂ) 
ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਿਿ (sideways) ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਹੈ

• ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਸੁੰ ਗੜਾਿਾਂ ਨਾਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਜੱਠ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੈਿੀਕਿ ਅਿਸਥਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਿ ੇਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਹਰਪੀਿ ਿਿਮ ਹਨ

• ਤੁਹਾਿਾ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਅੱਪ-ਐਿਂ-ਿਾਉਨ ਕੱਟ ਨਾਿ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ 
ਹੋਇਆ ਸੀ

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-pa.pdf
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ਵਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਨੋੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ (Vaginal 
Birth After Caesarean (VBAC) ਕੀ ਹ?ੈ
ਅਤੀਤ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਸਿਰੇੀਅਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਨੋੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ।

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜ ੇਤੁਹਾਿੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਜਨਰਿ ਐਨੇਸਥੇਜ਼ਟਕ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਹ ਸ ੌਜ਼ਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਜੰਨੀ ਜਿਦੀ ਸੰਭਿ 
ਹਿੋ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚਮੜੀ-ਦੇ -ਨਾਿ - ਚਮੜੀ ਿਗਾ ਕ ੇਆਪ ਪਕੜੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਦਿਾਈ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਿੇਬਰ ਦੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜ਼ਜਹ ੇਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਹਨ 
ਜ਼ਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਦਿਾਈ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

• ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਿਾ ਸਾਥੀ

• ਸਾਹ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਾਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ

• ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਿਰ

• ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਿਸਥਾਿਾਂ

• ਆਇਸ ਪੈਕ

• ਐਜ਼ਕਊਪੰਚਰ ਅਤੇ ਐਜ਼ਕਊਪ੍ੈਸ਼ਰ

• ਜ਼ਹਪਨੋਜ਼ਸਸ (hypnosis)

• ਮਾਿਸ਼

• ਤੁਰਨਾ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ 
ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਜ਼ਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰੋ (ਜਨਮ ਦੇਣ 
ਿਈ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਦੇਿੋ)। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਿ ਜ਼ਿਆਏ 
ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਿ 
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਕੀ ਿੱਧ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ?
ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਜਨਮ ਦੋਿੇਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਿਈ 
ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹਨ। ਿੀਬੀਏਸੀ (VBAC) ਿਗਭਗ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਜ਼ਹਿੇ ਜਨਮ ਜ਼ਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਿਗਭਗ ਪਜ਼ਹਿੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸੀਿੇਰੀਅਨ 
ਜ਼ਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹੈ। ਅਸਿ ਜ਼ਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਰਿੇ ਹੀ - ਹਰ 
10,000 ਜਨਮਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 5 - ਿੀਬੀਏਸੀ (VBAC) ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਤਰ ੇਜ਼ਿੱਚ ਪਾਉਣ 
ਿਾਿੀਆਂ ਜਜ਼ਟਿਤਾਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਿ, ਜ਼ਿਗਾੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿੂਨ 
ਿੱਗਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸੰਜੋਗ, ਹਸਪਤਾਿ ਜ਼ਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਜ਼ਹਣਾ ਅਤੇ 
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇਿ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਸੀਣ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਜ਼ਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਰਿਾ ਹੈ –1,000 ਜਨਮਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 
ਕੇਿਿ 2 ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿੱਚ ਿਾਪਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਿੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਦੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ 
ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਅਜ਼ਜਹਾ ਹਸਪਤਾਿ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਜਹੜਾ ਿੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਸਿੇਰੀਅਨ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਜ਼ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 8-1-1 ਜਾਂ healthlinkbc.ca ਤੇ ਹੈਿਥਜ਼ਿੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਜ਼ਚਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੇ 
ਦੇਿਭਾਿ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_birth-prep-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_birth-prep-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca


ਜਨਮ   •   ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਧੀਆਂ3 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਾਈਟਰਸ ਔਕਸਾਇਡ (Nitrous oxide)  
ਅਤੇ ਔਕਸੀਜਨ (oxygen)

“ਿਾਫਇੰਗ ਗੈਸ” ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ  
ਿਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਜ਼ਬਿਕਿੁ ਜਨਮ ਤੱਕ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

• ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿੈਂਦੇ ਹ ੋਜ਼ਜੰਨ੍ਹ ੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੋੜ ਹੈ।

• ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਤੱਕ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਦਰਦ ਨੰੂ ਜ਼ਫੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

• ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਚਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ  
ਦਾ ਅਜ਼ਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗਾਣ ੂਰਵਹਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ

ਜ਼ਪੱਠ ਦ ੇਹੇਠਿੇ ਜ਼ਹੱਸ ੇਜ਼ਿੱਚ ਰੋਗਾਣ ੂਰਜ਼ਹਤ ਪਾਣੀ ਦਾ  
ਟੀਕਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜ਼ਪੱਠ ਦੀ ਦਰਦ ਜ਼ਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹੈ। • ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (Narcotics)

ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪਦ੍ਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਰੌਫੀਨ (Morphine) 
ਜਾਂ ਫੈਂਟੇਨਿ (fentanyl) ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। • ਸੰਭਿ ਹ ੈਤੁਸੀਂ ਸਸੁਤ ਮਜ਼ਹਸਸੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਜੀ ਜ਼ਮਚਿਾਏ।

• ਦਰਦ ਨੰੂ ਜ਼ਫੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

• ਜ ੇਜਨਮ ਦ ੇਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚ ੇਦ ੇਸਾਹ ਿੈਣ ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਜ਼ਿੱਚ ਬੱਚ ੇਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਿੀਅਤ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਪਊਡਨੇਡਲ ਬਲੌਕ (Pudendal block)

ਯਨੋੀ ਜ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ ਜ਼ਿੱਚ ਟੀਕ ੇਰਾਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਣ  
ਿਾਿਾ ਐਨੇਸਥੇਜ਼ਟਕ।

• ਤੁਹਾਿੀ ਯਨੋੀ ਦ ੇਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਬਿਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। • ਸੁੰ ਗੜਾਿਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੰੂ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਐਪੀਵਡਊਰਲ/ਸਪਾਈਨਲ (Epidural/spinal)

ਤੁਹਾਿੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਿੀ ਦ ੇਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਜ਼ਿੱਚ ਟੀਕਾ ਰਾਹੀਂ 
ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਿੋਕਿ ਐਨੇਸਥੇਜ਼ਟਕ।

• ਕਮਰ ਤੋਂ ਥਿੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਸਿਰੇੀਅਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ  
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥਿੇ)।

• ਿੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸ ੇਿੀ ਿਿੇੇ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
ਿੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 24 ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਤੱਕ 
ਰਾਹਤ ਿਈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਸਿਰੇੀਅਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।

• “ਿਜ਼ੌਕੰਗ ਐਪੀਜ਼ਿਊਰਿ” (Walking epidural) ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੇਰੋਕ ਤੁਰਨ ਜ਼ਫਰਨ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।

• ਕਈੋ ਸਸੁਤੀ ਨਹੀਂ।

• ਤੁਹਾਿੀ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਾਬਿੀਅਤ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜ਼ਕ ਫਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿਗੇੀ।

• ਿੱਤਾਂ ਤ ੇਜ਼ਨਯੰਤ੍ਣ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਸੰਭਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਿੇਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਿਿਰੀ  
ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਠ ਨਾ ਸਕੋ।

• ਤੁਹਾਿੇ ਿਈ ਕੰਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜੁਿੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਬਿੱਿ ਪ੍ਸ਼ੈਰ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਆਈ ਿੀ (IV) ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਫੀਟਿ ਮਨੌੀਟਰ ਅਤੇ ਕਥੇੈਟਰ (ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੈਿਰ ਜ਼ਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਟਊਬ) ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਸਰਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚ ੇਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਿੀਅਤ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿਾਧੂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਐਨੇਸਥਵੇਟਕ (General anaesthetic)

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਆੁ ਦੇਣ ਿਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਾ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਸਿਰੇੀਅਨ ਜ਼ਿੱਚ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਐਪੀਜ਼ਿਊਰਿ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਿ ਦੇਣ ਿਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਰੱੁਜ਼ਿਅਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੁੱ ਤ ੇਹੋਏ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ।

• ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਤ੍ੀਕਰਮ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਬਿੱਿ ਪ੍ਸ਼ੈਰ ਦਾ ਤੇਿੀ ਨਾਿ ਘੱਟਣਾ।

• ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚ ੇਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਬਿੀਅਤ ਨੰੂ ਪਭ੍ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਜ਼ਪਿਾਉਣ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿਾਧੂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਿੁਸ਼ਕ ਗਿਾ, ਗਿੇ ਜ਼ਿੱਚ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਮਤਿੀ ਅਤੇ ਉਿਟੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਦ ਲਈ ਦਿਾਈ
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