ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਗਲੂਕੋਸ
ਦੀ ਸਵਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਮੈਟਰਵਨਟੀ ਵਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚਾ

ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਸਵਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ (GTT) ਕੀ ਿੈ?

ਇਹ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੈ।

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਿਾਿੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਸੂਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਦਖਲਅੁੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਧ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ?
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਕਸਮ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੱਡ ਗਲਕੋਸ (ਖਨ

ਕਵਚਲੇ ਸ਼ੱ ਕਰ) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱ ਧਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨ ਕਵੱ ਚ ਗਲਕੋਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਨਸੁਕਲਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੂੰ ਕਤਿਤ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਨ ਕਵੱ ਚ ਗਲਕੋਸ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਨੂੰ ਇਨਸੁਕਲਨ ਕਾਿ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ।

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਮਾਹੀ (28 ਹਫ਼ਕਤਆਂ

ਿਾਅਦ) ਕਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਕਜਨਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ
ਿਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ
ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਚੇ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਿੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਜਹਾ ਇਸ

ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ
ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
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ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਵਕਸ ਨੂੁੰ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਛਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਮਾਤਾ, ਕਪਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਿੱ ਚੇ) ਨੂੰ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੈ।

•

ਕਪਛਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਡਾ ਿੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

•

ਕਪਛਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਤਕ ਿੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਡੀ ਮਾਸ ਇੂੰ ਡੈਕਸ (BMI) 30 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਸ਼ਾਿ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ੱ ਕਰ (ਗਲਕੋਸ) ਆਈ ਸੀ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਕਸਸਕਟਕ ਓਵਰੀ ਕਸੂੰ ਡਰੋਮ ਹੈ।

•

ਂ ੀਸਾਈਕੋਕਟਕ (ਮਨੋਰੋਗ-ਕਵਰੋਧੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਟ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕਪਛੋਕੜ ਦੱ ਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਕਸਤਾਨ ਜਾਂ
ਿੂੰ ਗਲਾਦੇਸ਼), ਕਾਲੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਕਰਕਿਆਈ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ) ਜਾਂ ਕਮਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ

(ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਿ, ਯਨਾਇਟੇਡ ਅਰਿ ਅਮੀਰਾਤ, ਇਰਾਕ, ਜੌਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ,
ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਲੈ ਿਨਾਨ ਜਾਂ ਕਮਸਰ) ਦਾ ਹੈ।

ਲਿੱਛਣ ਕੀ ਿਨ?

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਇਸ

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ
ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GTT ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 25 ਤੋਂ
27 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਛਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਗਰਭ-

ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 16 ਤੋਂ 18 ਹਫ਼ਕਤਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਿਲੱਡ ਗਲਕੋਸ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ , ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ
•

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਪਆਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰ ਹ;

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਪਸ਼ਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ;

•

ਥਕਾਵਟ;

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਛਾਲੇ ਹੋਣੇ (ਖਮੀਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਜਾਂ

•

ਧੁੂੰ ਦਲੀ ਨਜ਼ਰ।

ਟੈਸਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
•

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਯਮਤ ਦਵਾਈ ਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਣੀ (ਸਕਵੈਸ਼

ਜਾਂ ਜਸ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਕਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤਕ ਦੇਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ
•
•
•

ਕੋਈ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਲਕਨਕ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਫੇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰ ਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਮੂੰ ਟਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਗਲਕੋਸ ਕਡਿੂੰ ਕ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਕਵਭਾਗ ਕਵੱ ਚ ਿੈਠਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ, ਪੀ ਜਾਂ ਤਮਾਕਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਸਾਲੇ , ਕਕਤਾਿ
ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਲਈ ਸਨੈਕ
•

ਕਲਆਉਣ
ਕਵਚਾਰ
ਚੂੰ ਗਾ
ਦੋ ਘੂੰ ਕਟਆਂਦਾਿਾਅਦ
ਅਸੀਂ
ਖਨਹੁੂੰ ਦਾ
ਦਾ ਹੈਦ।ਜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਟੈਸਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥ ਵਵਿੱ ਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਗਰੀਨ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਵਲਆਓ।

ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ ਬਿੱ ਕ ਕਰਾਂ?

ਂ ੇਨੇਟਲ ਕਕਲਕਨਕ ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਡਵਾਇਫ਼ ਜਾਂ ਐਟ
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਿੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਟੈਸਟ ਵਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?

ਇਹ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇੱ ਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ:
•

The Briar Suite, Brierley Hill Health and Social Care Centre, Venture
Way, Brierley Hill, DY5 1RU (Asda ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ)।

•

Ladies Walk Centre, Ladies Walk, Dudley, DY3 3UA.

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਿਾਨੂੁੰ ਇਿ ਪਤਾ ਿੋਵੇ ਵਕ ਤਿਾਿਾ ਟੈਸਟ
ਵਕਿੱ ਥੇ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ।

ਮੈਨੁੰ ੂ ਨਤੀਜੇ ਵਕਵੇਂ ਵਮਲਣਗੇ?

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਦੋ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ
ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਮਉਕਨਟੀ

ਕਮਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਿਾਰੇ ਸਕਚਤ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਕਜਆਂ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗੀ।
ਂ ੇਨੇਟਲ/ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਕਕਲਕਨਕ ਕਵੱ ਚ
ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਐਟ
ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਿਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ?

ਂ ੇਨੇਟਲ/ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟ
ਕਕਲਕਨਕ ਕਵਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲੱਡ ਗਲਕੋਸ (ਸ਼ੱ ਕਰ) ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ
ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਨਯੂੰ ਤਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਿਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਂ ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਐਟ
ੇ ੇ ਟਲ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਚੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਤਿਾਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੜ ਤੋਂ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ, ਤਾਂ 01384 244312
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'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਕਤਾਿਚੇ ਿਾਰੇ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਕਮਡਵਾਇਫ਼ ਨਾਲ 01384 244358 'ਤੇ (ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5
ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)
ਪਿੈਗਨੈਂਸੀ ਡੇਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯਕਨਟ ਨਾਲ 01384 244312 'ਤੇ ਨਾਲ (ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ
6.30 ਵਜੇ ਤਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)
ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 01384 456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3399 'ਤੇ
ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਨੂੁੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਜਾਂ ਵਪਰੁੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
http://dgft.nhs.uk/services-and-wards/maternity/
ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਤਾਿਚੇ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਿੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ dgft.patient.information@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
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