
ز ہاسپٹل م�ی آپیک حمل یک پہیل اپائنٹمنٹ ےس قبل – اپریل 2018 ویم�ز

: آپ مندرجہ ذیل خدمات ےک ل�ی بکنگ کروا سک�ت ہ�ی
• ہسپتال کا•دورہ	
• والدت ےک بارے م�ی تعلییم ورکشاپس	
• آپیک اپائنٹمنٹ ےک وقت پربچوں یک دیکھ بھال کا انتظام	
• جم۔	 ایک•زبا�ز م�ت

ز ہاسپٹل م�ی خدمات ےس رابےط یک مکمل تفصیالت ےک ل�ی یہاں  ویم�ز
: ہماری ویب سائیٹ دیکھ�ی

www.thewomens.org.au/patients-visitors

فیمیل ڈاک�ٹ
ل  یہ اہم �ہ کہ آپکا، آپےک ب�چ اور آپےک گھرا�ز کا ایک ایسا �ج �پ )ج�ز

( ہو جےس آپ جان�ت ہوں اور جس پر  پریکٹیش�ز یا فیمیل ڈاک�ٹ
بھروسہ کر�ت ہوں۔ آپکا �ج �پ حمل ےک دوران آپکو مسلسل دیکھ 

بھال فراہم کر سکتا �ہ اور آپیک اور آپےک گھرا�ز یک عمویم صحت یک 
۔ دیکھ بھال بیھ کر سکتا �ہ

حمل ےک ابتدا�ئ معائنوں ےک ل�ی اپ�ز �ج �پ ےک پاس 
۔ جائ�ی

 آپ حمل ےک ابتدا�ئ معائنوں، ٹیسٹوں اور معمول یک مالقاتوں 
: ۔ آپکا �ج �پ ےک ل�ی اپ�ز �ج �پ ےک پاس جا سک�ت ہ�ی

•   آپےک حمل یک تصدیق پیشاب یا خون ےک نمو�ز ےک ٹیسٹ ےس 	
کر سکتا �ہ

• •اپ�ز حمل یا عمویم صحت ےک حواےل ےس اگر آپےک کو�ئ خدشات 	
ہوں تو ان پر آپےک ساتھ بات کر سکتا �ہ

• اساؤنڈ معائنوں ےک بارے م�ی بات کر 	  ابتدا�ئ ٹیسٹوں اور ال�ٹ
سکتا �ہ اور انکا انتظام کر سکتا �ہ

•  آپےک ساتھ خوراک اور ورزش پر بات کر سکتا �ہ اور ےک ل�ی 	
دورسے مشورے دے سکتا �ہ

•  آپےک حمل ےک دوران کیس بیھ وقت آپکو اور آپےک ازدوا�ج ساتیھ 	
کو فلو کا حفاظ�ت ٹیکا لگا سکتا �ہ

•  اٹھائیسویں ہف�ت ےک بعد ےس آپکو اور آپےک ازدوا�ج ساتیھ کو 	
کایل کھانیس )pertussis( کا حفاظ�ت ٹیکا لگا سکتا �ہ

• وری ہو تو تمباکونو�ش چھوڑ�ز م�ی مدد دے سکتا 	   اگر �ز
اب اور منّشیات ےک مسائل پر بات کر سکتا �ہ �ہ اور رسش

•  یہ یقی�ز بنا سکتا �ہ کہ قدر�ت دوائیوں اور متبادل دوائیوں 	
سمیت آپےک زیر استعمال دوائیوں کو حمل م�ی لینا محفوظ �ہ

• ز ہاسپٹل 	   آپےک ساتھ یہ بات کر سکتا �ہ کہ آيا حمل م�ی ویم�ز
 یک دیکھ بھال ےک ساتھ ساتھ وہ بیھ آپکو دیکھ بھال مہیا 

۔ کر سکتا �ہ

: آپکا �ج �پ مندرجہ ذیل ٹیسٹوں کا انتظام کر سکتا �ہ
• خون اور پیشاب ےک ٹیسٹ	
•  رسویکل )عنق رحم کا( سکریننگ ٹیسٹ )اگر آپےک ل�ی اس 	

 سکریننگ کا وقت آ چکا ہو، حمل ےک دوران یہ سکریننگ 
) بحفاظت یک جا سک�ت �ہ

• جینیٹک ٹیسٹس	
• اساؤنڈ معائ�ز	 ال�ٹ

۔ اپ�ز ڈاک�ٹ ےس ان ٹیسٹوں یک فیس ےک بارے م�ی پوچھ�ی

جینیٹک سکریننگ ٹیسٹس
، مسائل کا خطرہ ہمیشہ  اگرچہ اک�ث ب�چ صحتمند پیدا ہو�ت ہ�ی
۔ سکریننگ ٹیسٹ کروا�ز کا فیصلہ آپےک اور آپےک  موجود ہوتا �ہ

۔ ازدوا�ج ساتیھ ےک ہاتھ م�ی �ہ
: سکریننگ ٹیسٹوں ےک بارے م�ی مزید معلومات ےک ل�ی

• اپ�ز ڈاک�ٹ ےس جینیٹک ٹیسٹنگ ےک بارے م�ی بات کریں	
• 	 :   مزید تفصییل معلومات ےک ل�ی ہماری ویب سائیٹ دیکھ�ی

www.thewomens.org.au

• ز ہاسپٹل م�ی جینیٹک کاؤنسلنگ رسورسز ےس رابطہ کریں 	  ویم�ز
www.vcgs.org.au/

اساؤنڈ ال�ٹ
ہمارا مشورہ �ہ کہ سب عورت�ی حمل ےک ہفتہ 19 اور 22 ےک 

۔  اساؤنڈ کروائ�ی درمیان اپ�ز ب�چ یک نشوونما معلوم کر�ز ےک ل�ی ال�ٹ
آپےک ل�ی اسکا انتظام آپےک مقایم ڈاک�ٹ کو کمیون�ٹ یک عام سہولیات ےک 

ذریےع کرنا ہو گا۔

آپیک حمل یک پہیل اپائنٹمنٹ
ز ہاسپٹل م�ی ویم�ز

صفحہ 1، کل صفحات 2

۔ ورت ہو سک�ت �ہ ان خدمات ےک ل�ی بکنگ کروانا یاد رکھ�ی جن یک آپکو اپ�ز اپائنٹمنٹ ےس قبل �ز
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ز ہاسپٹل م�ی آپیک پہیل اپائنٹمنٹ ویم�ز
ز ہاسپٹل م�ی آپیک پہیل اپائنٹمنٹ  ہماری کوشش ہو�ت �ہ کہ ویم�ز

۔ حمل ےک ہفتہ 16 اور 18 ےک درمیان رکھ�ی

آپکو کیا ساتھ النا ہوگا:

•  آپےک �ج �پ ےک ذریےع کرواۓ گ�ئ تمام خون اور پیشاب ےک ٹیسٹوں 	
اساؤنڈ ےک نتائج یک کاپیاں )اگر جینیٹک سکریننگ ٹیسٹ  اور ال�ٹ

کرواۓ ہوں تو انےک نتائج بیھ(

•  میڈی کی�ئ کارڈ اور ہیلتھ کی�ئ کارڈ )اگر آپےک پاس یہ ہو تو(	

• آپیک اپائنٹمنٹ یک تصدیق کا خط	

• آپےک ڈاک�ٹ یک رابطہ تفصیالت	

•  اگر آپ کیس اور ملک ےس آ�ئ ہ�ی تو آپکو اپ�ز پرائیویٹ ہیلتھ 	
انشورنس یک تفصیالت اور پاسپورٹ ساتھ النا ہو گا۔

گ
مزید معلومات کہاں ےس مل�ی یک

ز ویلکم سن�ٹ ویم�ز
 فون: 3037 8345 )03( یا 007 442 1800 )دییہ عالقوں 

) ےس فون کر�ز والوں ےک ل�ی

ز ہاسپٹل م�ی زبان یک خدمات ویم�ز
 ) جم بک کر�ز ےک ل�ی فون: 3054 8345 )03( )زبا�ز م�ت

ز ہاسپٹل یک  حمل ےک بارے م�ی مزید آگیہ اور معلوما�ت پر�چ ویم�ز
 :  ویب سائیٹ پر دستیاب ہ�ی
www.thewomens.org.au

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

ز ہاسپٹل 2018 © رائل ویم�ز

صفحہ 2، کل صفحات 2
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