
Queensland Health

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, 
ਜੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ 
ਦੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਸਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਦਸਹਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਇਦਤਹਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। BRAND ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
Benefits (ਲਾਭ): ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ?
Risks (ਜ਼ੋਖਮ): ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ੋਖਮ ਹਨ?
Alternatives (ਦਵਕਲਪ): ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਲਈ ਹੋਰ ਦਕਹੜੇ ਦਵਕਲਪ ਹਨ?
Now or Nothing (ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ): ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Decision (ਫ਼ੈਸਲਾ): ਅੰਦਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੇਰੀ  
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸਾਂ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਰ ਵੀ  
ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ - 
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Punjabi



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਸਵੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਕਸ ੇਹੋਰ 
ਦਸਹਤ ਸਵੇਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਪਬਦਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਵੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਦਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਦਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਦਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਲਈ ਆਪ ਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ 
ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਾਲ ਸਰੁੱਦਖਆ ਸਚੂਨਾ (Child Protection Notification) ਦਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ 
ਜਣਪੇਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਦਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਦਫੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਸੂਦਚਤ ਸਦਹਮਤੀ (Queensland 
Health Informed Consent) ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.health.qld.gov.au/consent including resources for women who 
wish to decline recommended care.

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਦਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਤੀਦਨਿੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ– ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਦਸਾ-

ਦਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ।. www.health.qld.gov.au/consent
 • ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਲੀਦਨਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (Queensland Clinical Guidelines) ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ –  

www.health.qld.gov.au/qcg/consumers
• 13 ਹੈਲਥ (13 HEALTH) (ਫੋਨ: 13 43 25 84) ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਹਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।. www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health
 • ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚਾ (Pregnancy, Birth and Baby) – www.pregnancybirthbaby.org.au

 – ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਫ਼ੋਨ: 1800 882 436) ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦਸਹਤ ਨਰਸ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਦਪਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਪਰਵਦਰਸ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਨੱਜੀ ਸਲਾਹ, ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਸਦਲੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਉਂਸਦਲੰਗ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ।. 

 • ਰੇਦਜ਼ੰਗ ਦਚਲਡਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (Raising Children Network) – www.raisingchildren.net.au
 • ਲਾਈਫਲਾਈਨ (Lifeline) (ਫ਼ੋਨ: 13 11 14) ਲਾਈਫਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।. 

www.lifeline.org.au

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਇਸ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ PSQIS_Comms@health.qld.gov.au

  ਖਪਤਕਾਰ ਦਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Partnering with Consumers Standard)  
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦਮਆਰ (National Safety and Quality Health Service Standards) 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਹਯੋਗ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ।
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