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URDU - WHEN TO CALL THE HOSPITAL: ADVICE FOR WOMEN IN LATE PREGNANCY

ہسپتال کو فون کب کرنا چاہی�ئ
ن ےک ل�ی مشورہ جن ےک حمل کا آخری دور ہو ان خوات�ی

؟ مجھے ہسپتال کو فون کب کرنا چاہی�ئ
آپکو ہسپتال ےس تب رابطہ کرنا چاہی�ئ جب آپکو ان م�ی ےس 

کو�ئ عالمت پیش آۓ: 

وع •  اگر آپکا پا�ن جاری ہو جاۓ )ایسا درد زہ ےک سکڑاؤ �ش
(۔ ہو�ن ےس پہےل یا بعد م�ی ہو سکتا �ہ

وع ہو جاۓ جو �ب •  اگر آپےک وجائنا )فرج( ےس خون بہنا �ش
رنگ لعاب ےک ساتھ مال ہوا نہ ہو۔ فرج ےس زیادہ لعاب 
ےک ساتھ مےل خون ےک بہاؤ کو 'شو' کہ�ت ہ�ی اور یہ اس 

بات یک نشا�ن �ہ کہ والدت کا عمل نارمل طری�ت ےس جاری 
۔ آپکو 'شو' تب بیھ پیش آ سکتا �ہ جب داخےل ےک  �ہ

دوران فرج کا معائنہ کیا گیا ہو۔

 ہو، یہ 30 سیکنڈ ےس •
گ

 اگرآپےک سکڑاؤ واےل دردوں م�ی باقاعدیک
زیادہ دیر تک رہ�ی اور ان م�ی 5 منٹ ےس کم کا وقفہ ہو۔

۔•  اگر آپکو اس بارے م�ی ڈر یا �ب یقی�ن ہو کہ کیا ہو رہا �ہ

ورت ہو۔•  اگر آپکو درد کو سنبھال�ن ےک ل�ی دوائیوں یک �ن

  اگر آپ اپ�ن ب�چ کو حرکت کرتا ہوانہ محسوس •
کر ریہ ہوں۔

؟ مجھے کس کو فون کرنا چاہی�ئ
ان م�ی ےس کیس بیھ پریشا�ن پر ہسپتال یک مڈوائف ےس بات 
۔ عام  کر�ن ےک ل�ی آپکو3635 8345 (03) پر فون کرنا چاہی�ئ

سواالت ےک ل�ی اس نم�ب پر فون نہ کریں۔

کیا م�ی والدت ےک عمل ےس گزر ریہ ہوں؟
معمویل نہ�ی �ہ کہ وہ  کچھ عورتوں ےک سلسےل م�ی یہ غ�ی
وع ہو�ن ےس پہےل ایک بار ےس  والدت کا عمل پوری طرح �ش
زیادہ ہسپتال م�ی داخل رہ چیک ہوں، بالخصوص اگر یہ 

پہال بچہ ہو تو۔

کبیھ کبیھ والدت ےک ابتدا�ئ مرحےل کو والدت کا مخ�ن 
۔ اگر آپ پہیل بار ب�چ کو جنم   مرحلہ یا پری لی�ب کہ�ت ہ�ی

، چند دن یا چند ہف�ت  دے ریہ ہ�ی تو پری لی�ب چند گھن�ٹ
۔ چل سک�ت �ہ

اس عرےص م�ی آپکو جو �ب قاعدہ سکڑاؤ واےل درد ہو سک�ت 
، وہ آپیک �ویکس )عنق رحم یا ب�چ دا�ن یک گردن( کو  ہ�ی

نرم اور پتال بنا�ت ہ�ی تاکہ یہ مزید کھل�ن ےک ل�ی تیار ہو جاۓ۔ 
اک�ث عورتوں کو والدت ےک درد ایس طرح محسوس ہو�ت ہ�ی 

جیےس ماہواری ےک درد وق�ن وق�ن ےس ہو ر�ہ ہوں۔

؟ مجھے ہسپتال کب آنا چاہی�ئ
تحقیق ےس ہم�ی پتہ چلتا �ہ کہ صحتمند، حمل کا وقت پورا 
، والدت ےک عمل کا یہ مرحلہ  کر�ن وایل ماؤں اور بچوں ےک ل�ی

، حمل کا  ۔ صحتمند ہو�ن ین جگہ گھر �ہ گزار�ن ےک ل�ی بہ�ت
، کا مطلب یہ �ہ کہ آپےک حمل کو 37 ہفتوں  وقت پورا کر�ن
۔ ےس زیادہ وقت گزر چکا �ہ اور آپ اور آپکا بچہ صحتمند ہ�ی

اگر آپےک انفرادی حاالت ےک سلسےل م�ی آپکو اس ےس مختلف 
معلومات دی گ�ئ ہ�ی تو براہ مہربا�ن ان خاص ہدایات پر 

عمل کریں۔

۔ آپ اپ�ن  ، آپکو اپ�ن ماحول یک آزادی حاصل ہو�ت �ہ گھر م�ی
۔ ، سو سک�ت ہ�ی اور چل پھر سک�ت ہ�ی رفتار ےس کھا سک�ت ہ�ی

اپ�ن جسم ےک اشاروں پر توجہ دیں اور ویہ کریں جو آپکو 
۔ یاد رکھ�ی کہ آپکا تجربہ 

گ
 طور پر اپ�ن ل�ی درست ل�

ّ
جبیل

۔ �ف آپ یہ کو حاصل �ہ

بعض اوقات حمل ےک آخری دور م�ی اییس تبدیلیاں واقع ہو سک�ت ہ�ی جن ےس کچھ عورتوں کو پریشا�ن ہو سک�ت 
۔ آپ ان م�ی ےس ک�ئ پریشانیوں کا ذکر کلینک م�ی اپ�ن اپائنٹمنٹ پر کر سک�ت ہ�ی اور مشورہ ےل سک�ت ہ�ی تاہم  �ہ

۔ کچھ پریشانیاں اییس ہو�ت ہ�ی کہ انےک بارے م�ی مڈوائف ےس جلد از جلد بات کر�ن چاہی�ئ

(03) 8345 3635 (Parkville patients)
(03) 9076 1245 (Sandringham patients)
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۔  چاہیــ�ئ کرنــا  طلــب  مشــورہ  ےس  ماہــر  طــ�ب  اپــ�ن  آپکــو  لــ�ی  ےک  معلومــات  خــاص  مــ�ی  بــارے  ےک  وریــات  �ن یک  بھــال  دیکــھ  یک  صحــت  یک  بــ�چ  اپــ�ن  اور  اپــ�ن  �ہ  کرتــا  فراہــم  معلومــات  عمــویم  �ف  پرچــہ  معلومــا�ت  یــہ  داری  دســت�ب  اعــان 
ورت �ہ تــو بــراہ مہربــا�ن اپــ�ن قریــ�ب ایمرجنــیس  ن ہاســپٹل آپــےک طــ�ب ماہــر ےس ملــ�ن یک بجــاۓ اس معلومــا�ت پــر�چ پــر انحصــار کــر�ن ےک ســبب پیــش آ�ن وایل محــرویم یــا نقصــان یک ذمــہ داری بالــکل قبــول نہــ�ی کرتــا۔ اگــر آپکــو یــا آپــےک بــ�چ کــو فــوری طــ�ب مــدد یک �ن رائــل ویمــ�ن

ن ہاســپٹل 2017 ڈیپارٹمنــٹ ےس رابطــہ کریــں۔ © رائــل ویمــ�ن

کام یک بات�یخو�شجذباتوالدت ےک عمل کا سٹیج/مرحلہ

پری لی�ب

وع ہو گ�ئ �ہ عنق رحم پتیل ہونا �ش

�ب قاعدہ، ہلےک، تھوڑی دیر رہ�ن واےل سکڑاؤ

چند دن چل سک�ت �ہ

خون یک ��ن واال لعاب خوش، خوفزدہ

کمر م�ی درد

پیٹ ےک نچےل حےص م�ی درد )ماہواری 
ےک درد جیسا(

کبیھ کبیھ دست

کبیھ کبیھ پا�ن جاری ہو جاتا �ہ

آپکو تھکن محسوس ہو سک�ت �ہ

گ
نارمل معمول ےک مطابق زندیک

چل�ی پھریں، مرصوف رہ�ی

ورت ہو تو آرام کریں اگر آپکو �ن

) پہا سٹیج: ابتدا�ئ مرحلہ )8-16 گھن�ٹ

 عنق رحم 0-4 سین�ٹ می�ٹ پھییل ہو�ئ 
) )کھیل ہو�ئ

سکڑاؤ ےک ساتھ درد باقاعدہ وقفوں ےس اٹھ�ت 
، 5-20 منٹ ےک وقفوں ےس، 40-20  ہ�ی

سیکنڈ برقرار رہ�ت ہ�ی

آپکو تھکن محسوس ہو سک�ت �ہخوش، خوفزدہ

خون یک ��ن واال لعاب

کمر م�ی درد

پیٹ ےک نچےل حےص م�ی درد )ماہواری 
ےک درد جیسا(

کبیھ کبیھ دست

کبیھ کبیھ پا�ن جاری ہو جاتا �ہ

 کھا�ت پی�ت رہ�ی )تھوڑی مقدار 
م�ی بار بار(

چل�ی پھریں، مرصوف رہ�ی

ورت ہو تو آرام کریں اگر آپکو �ن

ہر دو گھنٹوں بعد مثانہ خایل کریں

 اپ�ن دردوں کا وقت نوٹ کریں 
وع ہو�ن ےس ےل کر اگال  )ایک درد �ش

وع ہو�ن تک کا وقت( درد �ش

ہسپتال کو فون کریں

) پہا سٹیج: فعال مرحلہ )3-5 گھن�ٹ
عنق رحم 4-8 سین�ٹ می�ٹ پھییل ہو�ئ

 ، درد 3-7 منٹ ےک وقفوں ےس اٹھ�ت ہ�ی
50-60 سیکنڈ برقرار رہ�ت ہ�ی

آپ تھک�ن لگ�ت 
ن  ، �ب چ�ی ہ�ی

ہو�ت ہ�ی

درد، زوردار اور باقاعدہ

ن درد ، ت�ی پیٹ ےک نچےل حےص م�ی

کمر م�ی درد جاری رہ سکتا �ہ

 پورا دھیان والدت ےک عمل پر 
ہوتا �ہ

آپکا انحصار مددگاروں پر ہوتا �ہ

لعاب مال خون

ہو سکتا �ہ آپکا پا�ن جاری ہو جاۓ

گہرے سانس ل�ی

دھیان دیں

 گرم پا�ن ےس شاور کریں یا ہاٹ 
پیک استعمال کریں

اپ�ن جسم کا رخ بدل�ت رہ�ی

 دردوں ےک درمیا�ن وقفوں م�ی 
آرام کریں

/ٹافیاں  وبات ےک گھونٹ ل�ی م�ش
چوس�ی

 دورسا سٹیج: ب�چ کو باہر دھکیلنا 
) ( ½ےس 2 گھن�ٹ

 عنق رحم پوری پھییل ہو�ئ 
) )10 سین�ٹ می�ٹ

 ، درد 2-5 منٹ ےک وقفوں ےس اٹھ�ت ہ�ی
60-90 سیکنڈ برقرار رہ�ت ہ�ی

دردوں م�ی وقفہ بڑھ جاتا �ہزور لگانا پڑتا �ہ

درد یک شدت کم، دباؤ زیادہ

باہر دھکیل�ن یک شدید طلب

پھیالؤ، ب�چ کا � نی�چ آ�ت ہوۓ جلن

 درد اٹھ�ن پر دھکیل�ی 
)آئینہ استعمال کریں(

 دردوں ےک درمیا�ن وقفوں م�ی 
آرام کریں

ا یا  ٹ ن ک�پ چہرے اور گردن پر ٹھنڈا فالل�ی
پا�ن یک پھوار

۔  اپ�ن مددگاروں یک بات سن�ی

ب�چ کا � نکل�ن یک رفتار کم کر�ن ےک ل�ی 
وری ہو سکتا �ہ کہ آپکو دھکیل�ن  �ن
یک شدید طلب پر قابو پا�ت ہوۓ ہانپنا 

پڑے۔




