Planned birth by caesarean section

ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ)
ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਜਨਮ
ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਂ ਸਚਲਿਰਨਜ਼ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ
ਸਿਮੈਨ ਐਿ
ਿਾਲਾ ਸਿਭਾਗ) ਸਿੱ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਐਨਿਥੈਸਟਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ:
ਕਮਤੀ:....................................ਿਮਾਂ:.......................
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਮਤੀ:

............................................................................
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਰੱ ਿੇਲ ਹਾਲ ਹੋਿਕਪਟਲ ਦੀ ਦਜੀ ਮੂੰ ਕਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਯਕਨਟ
ਦੇ ਿੁਆਗਤੀ ਖੇਤਰ ਕਵੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚੋ।

ਭੂਸਮਕਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ (CS) ਿਰਵਾਉਣ, ਕਿਲੀਵਰੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਸਕਉਂ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ?

ਂ ੇਨੇਟਲ ਿਕਲਕਨਿ (ANC), ਪਰੈਗਨੈਂਿੀ ਿੇਅ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ CS ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਐਟ
ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਯਕਨਟ (PDAU) ਕਵੱ ਚ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ
ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਯਕਨਟ ਕਵੱ ਚ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਿੀ ਿਨਿਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਿੀਨੀਅਰ ਪਰਿਤੀ-ਮਾਹਰ (ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਕਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਿਾਿਟਰ) ਨਾਲ ਮੀਕਟੂੰ ਗ

ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਿ ਤਰੀਿੇ ਦੀ ਕਿਫਾਰਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ

ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰੇ। ਪਰਿਤੀ-ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਿੀ ਭਕਵੱ ਖ ਦੀ ਕਿਹਤ
ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕਿਿੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਕਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਤੀ ਮਾਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਹਮਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਉੱਤੇ ਦਿਤਖਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਿਮਝਾਏਗਾ/ਿਮਝਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਹਨ
ਅਤੇ ਦਿਤਖਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਿਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ’ ਕਿਰਲੇ ਖ ਵਾਲਾ
ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ
ਦਿਤਖਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿ ਹਿਪਤਾਲ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਰਵਾਈਏ।
ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜੋਖਮ

ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਿਰਵਾਉਣ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਜੋਖਮ ਹਨ:


ਂ ੋਕਮਟਰਾਇਕਟਿ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ, ਕਜਿ ਨੂੰ ਐਿ

ਹੈ। ਇਿ ਿਾਰਨ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਕਵੱ ਚੋਂ ਅਿਧਾਰਨ ਕਰਿਾਵ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਂ ੀਬਾਇਓਕਟਿਿ ਕਮਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਟ


ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ (ਥਰੋਂਬੋਕਿਜ਼), ਜੋ ਉਿ ਿਮੇਂ ਖਤਰਨਾਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਤਲੇ ਦਾ
ਇੱ ਿ ਕਹੱ ਿਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਅਕਜਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਨ ਦਾ ਵੱ ਗਣਾ ਕਜਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਤੁਹਾਿੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਤੁਹਾਿੇ ਪੇਿ ਦੇ ਢਾਂਕਚਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਮਿਾਨਾ, ਮਤਰਵਾਕਹਣੀਆਂ (ਉਹ

ਨਲੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਕਦਆਂ ਤੋਂ ਮਿਾਨੇ ਤੱ ਿ ਕਪਸ਼ਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਅੂੰ ਤੜੀ ਨੂੰ ਨੁਿਿਾਨ। ਇਿਦੇ ਲਈ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿਟਰੈਿਟਮੀ - ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਿੱ ਢਣਾ - ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਿਿਦੀ
ਹੈ।


ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਕਿਹਤਯਾਬੀ ਕਵੱ ਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੂੰਬੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਰਕਹਣਾ।



ਇਿ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਭਰਣ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ
ਨਾਲ ਅਿਧਾਰਨ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।



ਇਿ ਗੱ ਲ ਦੀ ਮਾਮਲੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ

ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅੂੰ ਸ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਜਾ

ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਿੋਜ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਿ ਨੂੰ
ਐਿਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਨਊਮੋਨਾਈਕਟਿ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਜੋਖਮ

ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਕਵਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿਮੱ ਕਿਆ ਿਾਹ ਲੈ ਣ
ਕਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਮੁੱ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ

ਜਨਮ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ (ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਦੇ 37 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 39
ਹਫ਼ਕਤਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਇਿ ਿਾਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਓਨਾ ਹੀ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਉਹ ਅਿਧਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਿਾਹ ਲੈ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ੂੰਟ ਟੈਕਿਪਨੀਆ (transient tachypnea) ਵੱ ਜੋਂ ਵੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਟਰੈਸ਼ੂੰਟ ਟੈਕਿਪਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਕਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਕਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਵਾਈਫ, ਪਰਿਤੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਐਨਿਥੈਕਟਿਟ ਨਾਲ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਕਝਜਿ ਗੱ ਲ
ਿਰੋ।

ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਨਾਲ ਪਰਕਿਕਰਆ ਜਾਂ ਕਿਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਮੌਿਾ
ਕਮਲੇ ਗਾ। ANC ਿਟਾਫ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਵਾਰਿ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ

ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਲਈ ਐਨਿਥੈਕਟਿਟ (ਦਰਦ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਵੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਿਾਿਟਰ) ਨਾਲ
ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਿਰੇਗਾ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਿਾਂਗੇ:










ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ
ਿਮਾਂ। ਇਿ ਨੂੰ ਇਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਿਫੇ ਉੱਤੇ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਿਮਾਂ।

ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ http://www.labourpains.com/home ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਐਨਿਥੈਕਟਿਿ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪੜਹ ਿਿਦੇ ਹੋ।

ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਵਾਲੇ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਾਪਿ ਿਰ ਕਦਓ।

ਿਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ।

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਚਨਾ ਕਿਤਾਬਚਾ 'ਿਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ’।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਨ ਦੇ ਟੈਿਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ।

MRSA ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚਾ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਿਰੀਕਨੂੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਿਰਾਂਗੇ।
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ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ ਐਨਿਥੈਸਟਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਕੱ ਥੇ ਹੋਿੇਗੀ?

ਂ ਕਚਲਿਰਨਜ਼ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ
ਰੱ ਿੇਲ ਹਾਲ ਹੋਿਕਪਟਲ, ਈਿਟ ਕਵੂੰ ਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੂੰ ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਵਮੈਨ ਐਿ
ਕਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਵਖੇ।

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੀ ਤੁਿੀਂ:


ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰ ਿਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ
ਿਿਦੇ ਹੋ



ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਨ ਦੇ ਟੈਿਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਕਲਆ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਖਨ ਦੇ
ਟੈਿਟਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਵੇਲੇ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ CS ਨੂੰ ਅਿਲ ਕਵੱ ਚ ਬੁੱ ਿ ਿੀਤਾ
ਕਗਆ ਿੀ

ਅਕਜਹੇ ਕਿਿੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਿਰਨ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਐਨਿਥੈਕਟਿਟ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਖਨ ਦੇ ਟੈਿਟ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਉੱਤੇ
ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਖਨ ਦੇ ਟੈਿਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਵੱ ਚ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮੁੱ ਖ ਕਰਿੈਪਸ਼ਨ ਿੈਿਿ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ।
ਕਜਹੜੇ ਟੈਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ:


ਮੁਿੂੰਮਲ ਬਲੱਿ ਿਾਊਂਟ



ਬਲੱਿ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ ਿੀਰਮ ਿੇਵ - ਇਿ ਉਿ ਵੇਲੇ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਿ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਂ ਕਚਲਿਰਨਜ਼ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਕਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਵਖੇ
ਤੁਹਾਿਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਕਵਮੈਨ ਐਿ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਜੱ ਥੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿੀਤੀ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ
ਐਨਿਥੈਕਟਿਟ ਨਾਲ ਕਮਲੋ ਗੇ।
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ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਨੀਟੀਿੀਨ (ranitidine) ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਿਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ

ਪਸਹਲਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰਤ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਪੇਟ
ਕਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਵਾਿਤੇ
ਕਤਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਿਰਾਂ?’ ਦੇਖੋ)।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਿਾਿਤੇ ਸਤਆਰੀ ਸਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?


ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਝ ਨਾ ਖਾਓ।



ਤੁਿੀਂ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਰਕਮਆਨ ਿਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ
ਿਿਦੇ ਹੋ। ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱ ਿ ਿੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ।



ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਇੱ ਿ ਰੈਨੀਟੀਿੀਨ
(ranitidine) ਲਵੋ।



ਦਜੀ ਰੈਨੀਟੀਿੀਨ (ranitidine) ਗੋਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਿਵੇਰ ਨੂੰ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲਵੋ।



ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੂੰਹਆਂ ਦੀ ਵਾਰਕਨਸ਼ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ
ਨਹੁੂੰ ਉਤਾਰ ਕਦਓ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅੂੰ ਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।



ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਹਿਪਤਾਲ ਲਈ ਪੈਕਿੂੰ ਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਮਾਨ ਨਾਲ ਦਰਕਮਆਨੇ ਆਿਾਰ
ਵਾਲੇ ਿਟਿੇਿ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਕਲਆਓ। ਗਕਹਕਣਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈ ਿਟਰੋਕਨਿ ਿਾਜ਼-ਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਛੱ ਿ
ਿੇ ਆਓ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਿਾਰ ਿੀਟ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ।



ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਿਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਕਹਨਣ ਲਈ
ਕਨੈੱਘੀ ਹੈਟ ਕਲਆਉਣ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਚੂੰ ਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।



ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੂੰ ਪੈਿ ਿਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਤਮਾਿਨੋਸ਼ੀ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਕਚਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ
CS ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 48 ਘੂੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਕਦਓ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਤਮਾਿਨੋਸ਼ੀ ਬੂੰ ਦ ਿਰਨ

ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਤਮਾਿਨੋਸ਼ੀ ਬੂੰ ਦ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਿੇ
ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 01384 456111 ਐਿਿਟੈਨਸ਼ਨ 2783 'ਤੇ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਯਕਨਟ ਕਵੱ ਚ ਿਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਆਓ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਬਰੀਚ ਪਰੈਜ਼ੇਨਟੇਸ਼ਨ (ਬੱ ਚਾ ਹੇਠਾਂ ਲੇ ਸਟਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ ਪਸਹਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ
ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ:

ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱ ਚਾ ਬਰੀਚ ਿਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਤੀ
ਮਾਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱ ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਿਾਉਂਿ ਿਿੈਨ ਿਰਨਗੇ। ਇਹ
ਇਿ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀ ਬੱ ਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੀਚ ਿਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਹੈ।

ਜੇ ਿਿੈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਾ ਿੈਪੇਕਲਿ (ਕਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ) ਿਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਮੁੜ ਕਗਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਿਾਿਟਰ ਿਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂੰ ਮਣ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਆਮ
ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਉਿੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਰੱ ਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਿਾਫੀ

ਥੋੜਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ CS ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚਦੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਰੀਰਿ-ਅਵਿਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਸਤਆਰੀ ਸਿੱ ਚ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:


ਤੁਹਾਿੇ ਗੁੱ ਟ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ।



ਤੁਹਾਿੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਬਜ਼, ਿਾਹ (ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਦਰ), ਅਤੇ ਬਲੱਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ।



ਤੁਹਾਿੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮਨੇ ਨੂੰ ਟੈਿਟ ਿਰਨਾ।



ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਿਰਨਾ।



ਪੇਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ (ਤੁਹਾਿੇ ਪੇਟ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਕਹਿਿ ਿਰਨਾ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਦਲ ਕਦ
ਧੜਿਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਿਰਨਾ।



ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਰੇ ਜੇਵਰਾਤ, ਮੇਿਅੱ ਪ ਅਤੇ ਨਹੁੂੰ ਦੀ ਵਾਰਕਨਸ਼ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਿਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਅਜੇ ਤੱ ਿ

ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਕਵਆਹ ਵਾਲੀ ਅੂੰ ਗਠੀ ਪਕਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ
ਿਿਦੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਿ ਉਪਰ ਟੇਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।


ਂ ੀ-ਇੂੰ ਬੋਕਲਜ਼ਮ ਿਟੌਕਿੂੰ ਗ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਈ
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਹਨਣ ਲਈ ਕਥਏਟਰ ਗਾਊਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਟ
ਤੁਹਾਿੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥਰੋਂਬੋਕਿਜ਼) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਵੀ ਿਾਨਟੈਿਟ ਲੈ ਨਜ਼ ਅਤੇ ਿੈਂਚਰ (ਬਣਾਉਟੀ ਦੂੰ ਦ) ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਤੀ ਕਥਏਟਰ ਕਵੱ ਚ ਜਾਓਗੇ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਿੀ ਵਾਲੇ ਐਨਿਥੈਕਟਿ, ਤੁਹਾਿੀ ਕਪੱ ਠ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਿ ਟੀਿਾ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਕਹਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਿਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਥਏਟਰ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਰਕਹ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਿੀ ਵਾਲੇ ਐਨਿਥੈਕਟਿ

ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਦੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਅਿਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਿ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਏਟਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਉਿੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਜਨਰਲ ਐਨਿਥੈਕਟਿ, ਕਜੱ ਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਿੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱ ਚ, ਜਾਂ ਿੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰਿਵਰੀ ਰਮ ਕਵੱ ਚ

ਉਿੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰੀਰਿ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਪਰਿਤੀ
ਕਥਏਟਰ ਕਵੱ ਚ ਨੈਪੀ ਅਤੇ ਕਨੈੱਘੀ ਹੈਟ ਕਲਜਾਉਣ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਚੂੰ ਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿੂਤੀ ਸਥਏਟਰ ਸਿਖੇ:

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਮਿਵਾਈਫ ਤੁਹਾਿੇ ਬਲੈ ਿਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਿ ਿੈਕਥਟਰ (ਛੋਟੀ ਕਜਹੀ ਕਟਊਬ)

ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਬੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਿਾ ਕਪਸ਼ਾਬ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਕਿਕਰਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਮਿਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱ ਖ ਿੇ ਮਿਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਿਿਾਨ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਮਿਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕਹੱ ਿਾ ਲੋ ਿਲ
ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਿਰਿੇ ਅਜੇ ਵੀ ਿੁੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿੈਕਥਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹੱ ਿੇ
ਕਵੱ ਚ ਿੂੰ ਵੇਦਨਾ ਵਾਪਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਟੌਇਲਟ ਤੱ ਿ ਤੁਰ ਿੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹੋ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਘੂੰ ਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱ ਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਹਲੇ 10 ਕਮੂੰ ਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਿੀਂ ਕਜੂੰ ਨਾ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋ
ਿਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੇ ਰੱ ਖੋ।
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ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਕਜਉਂ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਕਰਿਵਰੀ ਰਮ ਕਵੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਿੇ ਚੁੱ ਿ

ਿਿੋਗੇ ਅਤੇ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60
ਕਮੂੰ ਟਾਂ ਦਰਕਮਆਨ ਕਰਿਵਰੀ ਰਮ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਿੋਈ ਿਮੱ ਕਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ)। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਵਾਰਿ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਵਾਰਿ ਕਵੱ ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਅੂੰ ਤਰਨਿੀ ਿੂੰ ਚਾਰਨ (ਕਿਰਪ) ਅਤੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਿੈਕਥਟਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱ ਟੀ ਨਾਲ ਢੱ ਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਜਉਂ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਵਾਰਿ ਕਵੱ ਚ ਕਟੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਿੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਿਿੋਗੇ ਅਤੇ ਕਜਉਂ ਹੀ
ਤੁਿੀਂ ਭੁੱ ਖ ਮਕਹਿਿ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਿੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ।
ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੀਂ:


ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪ ਉਤਾਰ ਕਦਆਂਗੇ।



ਤੁਹਾਿੀ ਧੋ-ਧੁਆਈ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਪੜੇ ਬਦਲਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਾਂਗੇ।



ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਿੂੰ ਵੇਦਨਾ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਰਿੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ
ਿਰਾਂਗੇ।



ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਕਨਵਾਰਿ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।



ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਾਂਗੇ।
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ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?


ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਟੌਇਲਟ ਕਵੱ ਚ ਤੁਰ ਿੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੈਕਥਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦਰਕਮਆਨ। ਿੈਕਥਟਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਿੁਝ ਵਾਰੀ ਕਪਸ਼ਾਬ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਿਾ ਮਿਾਨਾ ਿਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।


ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਿੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਿਿਦੇ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਕਬਿਤਰ ਤੱ ਿ ਕਲਆਵਾਂਗੇ।



ਇੱ ਿ ਐਨਿਥੈਕਟਿਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਐਨਿਥੈਕਟਿ ਤੋਂ ਕਿੂੰ ਝ ਕਿਹਤਯਾਬ
ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।



ਇੱ ਿ ਪਰਿਤੀ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਆਏਗਾ/ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਿਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਿਹੋ ਕਜਹਾ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਕਿਿੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ/ਦੇਵੇਗੀ।



ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਦਰਦ-ਕਨਵਾਰਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਲੈ ਣਾ ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ - ਦਰਦ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੱ ਿ ਦੀ ਉਿੀਿ ਨਾ ਿਰੋ।



ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੀ ਿਵੇਰੇ ਤੁਰੂੰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋ
ਿਿੇ। ਿੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਿਾਫੀ ਤੂੰ ਦਰੁਿਤ ਮਕਹਿਿ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਿ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾ
ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ।



ਅਿੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਨ ਦਾ ਟੈਿਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹਾਂਗੇ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ
ਲੋ ਹ-ਤੱ ਤ (ਆਇਰਨ) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਾਂਗੇ।



ਤੁਿੀਂ ਨਹਾ ਿਿੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਿਿੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਪੱ ਟੀ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਕਰਆ ਨਹੀਂ ਕਗਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਦਓਗੇ। ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਪੱ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਬਾਅਦ
ਉਤਾਕਰਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਿੀਂ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੁਆਇਨਾ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਿਚਾਰਜ ਕਚੱ ਠੀ ਤੁਹਾਿੇ GP ਅਤੇ ਕਿਹਤ

ਮੁਲਾਿਾਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਕਿਿਚਾਰਜ ਕਚੱ ਠੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਲਈ
ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਿਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ (ਪੋਿਟਨੇਟਲ) ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਿੀ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ
ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਜਹੀਆਂ ਿੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਲਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਿਵਾਈਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱ ਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂੰ ਜ ਜਾਂ ਛੇ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਤੋਂ ਕਿਿੇ ਵੀ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ)।
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ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਮੈਨੰ ੂ ਸਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਿੇ ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਗਗਰਿਤ ਬਣ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ
ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਿਵਾਈਫ਼ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਹਾਿਾ ਜ਼ਖ਼ਮ:


ਦਰਦ ਿਰਦਾ ਹੈ



ਗਰਮ ਹੈ



ਿੁੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਿੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ



ਲਾਲ ਹੈ



ਬਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਾਵ ਿਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਗਰਮਾਹਟ ਜਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਕਹਿਿ ਿਰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਸਕਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਿ ਿਚਨਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਪੇਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿਰਤਾਂ CS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਜੂੰ ਨੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੇ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ,

ਇੱ ਿ ਕਫ਼ਕਜ਼ਓਥੈਰੇਕਪਿਟ ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਆ ਿਿਦਾ
ਹੈ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੁੱ ਿੋ, ਿੱ ਪੜੇ ਪਰੈਿ ਨਾ ਿਰੋ
ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ-ਿਲੀਨਰ ਰਾਹੀਂ ਿਫਾਈ ਨਾ ਿਰੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਿਰਾਇਿ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਿਰਾਇਵ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਿੀਂ ਪੈਿਲ ਤੱ ਿ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਿਦੇ ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਕਹੱ ਿੇ ਕਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਏ ਕਬਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੁਿ ਨਹੀਂ ਿਿਦੇ। ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਿੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ

ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਿਧਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰ (ਬੀਮਾ-ਿੁਰੱਕਖਆ) ਦੇਣ
ਲਈ ਿਦੋਂ ਕਤਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਿੈਕਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਿੀਂ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਿੈਿਿ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ ਕਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ

ਹਨ। ਪਰ, ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਿਾਰੀਆਂ ਿਰੀਰਿ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਲਆਉਣ ਦਾ ਿਾਰਨ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਿ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਆਰ ਮਕਹਿਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੁਝ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿੁਕਵਧਾਜਨਿ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਲੁਬਰੀਿੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਿਿਦੇ ਹੋ ,
ਪਰ ਕਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੁਬਰੀਿੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਵੱ ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ KY ਜੈਲੀ ਅਤੇ

ਿੇਨਿੇਲ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਿ ਬੱ ਕਚਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵੈਿਲੀਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਟੇਿਿ ਰਬਰ
ਿੂੰ ਿੋਮਾਂ ਜਾਂ ਿਾਇਆਫਰਾਮ ਨੂੰ ਨੁਿਿਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਗੇ।
ਮੈਂ ਸਕਿ ਗਰਭ-ਸਨਰੋਧ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਿੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਇਿ ਲਈ ਗਰਭਕਨਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ ਿੋਚਣਾ ਚੂੰ ਗਾ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੈਿਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ

ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਪਿ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱ ਿ ਦੀ ਉਿੀਿ ਨਾ
ਿਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹੋ।

ਕਜਉਂ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਿੈਿਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕਤਉਂ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਿੋਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਿਿਦੇ
ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ 21 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਗੋਲੀ, ਪਰੋਜੈਿਟਰੋਨ ਓਨਲੀ ਕਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ

ਗਰਭਕਨਰੋਧ ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾ ਿਿਦੇ ਹੋ। CS ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਈ IUCD ਜਾਂ
IUS (ਿੌ ਇਲ) ਕਫੱ ਟ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਚਾਰ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱ ਿ ਹੋਰ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛੁਿ

ਹੋ ਿਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਿੀਂ CS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਿ ਹੋਰ
CS (ਕਵਿਲਕਪਿ CS) ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਵਾਇਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਿਲਟੈਂਟ ਪਰਿਤੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਿਕਚਤ ਫੈਿਲੇ ਿਰ ਿਿੋ। ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਯਕਨਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ‘ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ’ ਬਾਰੇ ਿਚਨਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮੂੰ ਗੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਿੈਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ:
www.patient.co.uk/doctor/caesarean-section
https://www.nice.org.uk/guidance/cg132/ifp/chapter/About-this-information
www.uptodate.com/contents/c-section-cesarean-delivery-beyond-the-basics
www.nhs.uk/Conditions/Caesarean-section/Pages/Introduction.aspx
http://www.labourpains.com/home

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਿਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ:

ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਿਵਾਈਫ ਨਾਲ 01384 456111 ਐਿਿਟੈਨਸ਼ਨ 3358 (ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਰਵਾਰ,
ਿਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਿ)
ਜਾਂ
ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਟਰਾਇਏਜ ਨਾਲ 01384 456111 ਐਿਿਟੈਨਸ਼ਨ 3053 'ਤੇ
ਰੱ ਿਲਿ ਹਾਲ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਿਕਵੱ ਚਬੋਰਿ ਨੂੰਬਰ: 01384 456111
ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਇਿ ਿੈੈੱਬਿਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਉਨਲੋ ਿ ਜਾਂ ਸਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ:

http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/maternity/
ਜੇ ਇਿ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਵੀ ਫੀਿਬੈਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
patient.information@dgh.nhs.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ
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ਕਤਆਰ ਿਰਤਾ: ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਿਾਿਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱ ਪ। ਿਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਜਨਵਰੀ 2017. ਅਗਲੀ ਿਮੀਕਖਆ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਜਨਵਰੀ 2020. ਿੂੰ ਿਿਰਣ: 3. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਿ:
DGH/PIL/00936
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