
ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(health information) 
 

  
 
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� �ਿਚਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰੋ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੋ ਤ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 
(Warning Signs to Report when You’re Pregnant) 

 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ� ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜ� Health Link ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਹਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਜ� ਘੱਟ ਵਾਰ 
ਿਹਲਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਸ� 37 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 
ਜ� ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆ�ਦਾ-ਜ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ  

• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਜ� ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਧਾਰ ਿਨਕਲਣ ਜ� ਫੇਰ 
ਤਰਲ ਦਾ ਿਰਸਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਫੱਟ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ38°C ਬੁਖਾਰ ਹੈ 
• ਤੁਸ� ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ ਿਦੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਤੁਸ� 

ਿਡੱਗ ਜ�ਦੇ ਹੋ) 
• ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਲਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੈੜੀ ਬਦਬ ੂਆ ਰਹੀ ਹੈ 

• ਤੁਸ� ਅਕਸਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹੋ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ�ਦ ੇਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਿਚਹਰਾ, ਹੱਥ, ਅਤੇ/ਜ� ਪੈਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁੱ ਜ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ ਜ� ਨਰਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਿਸਰਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ 
• ਤੁਸ� ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲ�ਦੇ ਹੋ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰ ਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� 

ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਧੱਬ ੇਵੇਖਦੇ ਹੋ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਭੈੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
• ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਜ� ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� ਹੁਣ ੇ911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ:ੋ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਦਾ ਨਹ� ਹੈ 
• ਤੁਸ� ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾੜੂਏ ਨੰੂ ਵੇਖ ਜ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 
ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦੇ ਹ।ੋ Health Link 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 
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ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜ� 
(Preterm Labour) 

 

ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 
(What is it?) 

 

ਅਚਨਚੇਤ (ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ�) ਪ�ਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਉਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ 37 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਿਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਆਹਾਰ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮ� ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ ਿਨਓਨ� ਟਲ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (NICU) ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜ� ਹੋਣ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 
(What are the signs of preterm labour?) 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਕੜਵੱਲ� ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ� ਗੈਸ ਦੀਆਂ 
ਦਰਦ� ਵਰਗੀ 

• ਜਕੜਣ (ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ) 
• ਤਰਲ ਦਾ ਿਰਸਾਵ ਹੋਣਾ ਜ� ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਧਾਰ ਿਨਕਲਣਾ 
• ਯੋਨੀ ਤ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ 
• ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਵਧੇਰੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਜ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

• ਘੱਟ, ਥੋੜੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਦਰਦ ਜੋ ਆ�ਦੀ-ਜ�ਦੀ 
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ 

• ਦਬਾਅ ਜੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਚਾ 
ਪੇਡੂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਧੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਦਬਾਅ ਆ�ਦਾ-
ਜ�ਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

  
ਮ� ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹ�? 
(How do I reduce my risk?) 

 

ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜੋਖਮ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਨ:  

• ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ੋਅਤੇ/ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਰਾਹ� ਛੱਡੇ ਧੰੂਏ ਤ� ਦੂਰ ਰਹ ੋ
• ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ 
• ਸੱਟ� ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਟਬੈਲਟ ਪਾਓ) 
• ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ 
• ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ, ਦੰਦ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ, ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ੋ
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ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
(What should I do?) 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜ� ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ, ਜ� Health Link ਨੰੂ ਕਾਲ 

ਕਰ ੋਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਬੰਦ ੇਨੰੂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 


